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สาร
จากประธานกรรมการ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
โดยมุ ่ ง เน้ น เป้ า หมายและผลลั พ ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล
จึ ง มี ก ารก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
ชาติ มีการพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อเป็นผู้น�ำของอุตสาหกรรม
เอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ และภาคอุตสาหกรรมการผลิต
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้พัฒนาก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง มั่นคง เน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
เศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจุบนั องค์การสุราฯ มีการลงทุนเพือ่ ปรับปรุงระบบผลิตให้มคี วาม
ทันสมัย ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย ปรับปรุงโรงงานด้านศักยภาพ
ให้ได้ตามมาตรฐาน GMP HACCP ISO ปรับปรุงรถขนส่งสินค้า การลงทุน
เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการขยายก�ำลังการผลิต วิจัยด้านธุรกิจ และ
โอกาสทางการตลาดเพื่อต่อยอดธุรกิจ การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม มีการน�ำ
เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาเป็นตัวจักรส�ำคัญในการขับเคลื่อนการท�ำงาน และ แต่งตั้งตัวแทนขายให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และจ�ำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางโมเดิร์นเทรดและการขยายตลาดไปสู่ตลาดใหม่ที่มี
ศักยภาพในการเติบโต ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ ศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิต โดยน�ำนวัตกรรม
มาใช้ในการปรับปรุงระบบผลิตให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ และลดต้นทุน และยังพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการท�ำงานของ
องค์กรทัง้ ระบบเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานและรองรับการขยายตัว ส่งเสริมให้มกี ารท�ำงานด้านค้นคว้าวิจยั
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อสร้างนวัตกรรมในการน�ำแอลกอฮอล์ไปใช้งานด้านต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามนโยบายของรัฐ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การ
เภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร องค์การส่งเสริมกิจการโคนม โรงพยาบาลศิริราช
ในนามของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ขอขอบคุณผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกท่าน ทีม่ สี ว่ นร่วมต่อการน�ำความส�ำเร็จมาสูอ่ งค์กร สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กบั สังคม และช่วย
ผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร

(นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม)
ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ

ส่วนที่

และผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
1 สารจากประธานกรรมการ

สาร
จากผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์แห่งเดียวในประเทศไทย โดยเป็นผู้น�ำของอุตสาหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์
และภาคอุตสาหกรรมการผลิต สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทัง้ ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
มัน่ คง เน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง จึงท�ำให้องค์การสุราฯ
ได้ก�ำหนดเป้าหมาย การยกระดับมาตรฐานของโรงงาน และระบบผลิตเข้าสู่มาตรฐาน GMP
เพื่อให้ลูกค้า ผู้ผลิต ผู้บริโภค มั่นใจในหลักเกณฑ์และวิธีผลิตที่ดีในการผลิต ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประกันคุณภาพว่าผลิตภัณฑ์ได้ผา่ นกรรมวิธกี ารผลิตและควบคุมคุณภาพอย่างถูกต้อง
เป็นไปตามข้อก�ำหนดอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านการตรวจประเมินแห่งสหภาพยุโรป โดย
จะควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต เช่น อาหาร สถานที่ เครื่องจักรที่ใช้
ในการผลิต การดูแลเก็บรักษา ตรวจสอบความถูกต้องในการท�ำงาน ประสิทธิภาพของเครื่องจักร
อย่างสม�่ำเสมอ และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบ PIC/S GMP เพื่อเป็นโรงงานผลิต
สารตั้งต้นทางยา (API) เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตยา และการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้เทียบเท่ากับมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU-GMP) เพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการ
ผลิตแอลกอฮอล์ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการด�ำเนินธุรกิจการเป็นโรงงานผลิตสารตั้งต้นทางยา (API) ขององค์การสุราฯ ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560 - 2569) และ
เป็นการสนับสนุนแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนีอ้ งค์การสุราฯ ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีการน�ำยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
มาเป็นแนวทางก�ำหนดแผนด�ำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ ตามบทบาทและภารกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญในด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นหลัก ปัจจุบันองค์การสุราฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานให้พร้อมส�ำหรับ
การขยายตลาดภายในประเทศ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคให้กับลูกค้าควบคู่ไปกับการวิจัยพัฒนา
สินค้า อาทิ การวิจัยการคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติสายพันธุ์ยีสต์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากกากน�้ำตาล การ
ส�ำรวจ และจัดท�ำข้อมูลฐานด้านพลังงาน (Energy Baseline) ส�ำหรับกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์บริสทุ ธิ์ การศึกษาและทดสอบ
การใช้แอลกอฮอล์หัวหาง 90 ดีกรี ผสมกับน�้ำมันเตาในหัวเผาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้ด�ำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิง้ ทีเ่ กิดในกระบวนการผลิตร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงงานยาสูบ กระทรวงการ
คลัง โดยการน�ำสารสกัดไปทดสอบเบือ้ งต้นในห้องปฏิบตั กิ าร พบว่า ให้ผลดีในการก�ำจัดลูกน�ำ้ และได้ดำ� เนินการต่อยอดน�ำสาร
สกัดนิโคตินดังกล่าวไปใช้ควบคุมลูกน�้ำในสภาพการใช้งานจริง เป็นโครงการ CSR ต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน และต่อประชาชน
ทั่วไป ในการก�ำจัดยุงและควบคุมโรคต่าง ๆ และเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคดิจทิ ลั องค์การสุราฯ ได้ปรับแผนธุรกิจใหม่เพือ่ รับมือสภาวการณ์ปจั จุบนั ให้สอดคล้องกับยุค Digital
Transformation ในทุก ๆ ด้าน
ในนามของผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา ขอขอบคุณส�ำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า
ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยด�ำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อดทน และซื่อสัตย์ ส่งผล
ให้ประสบความส�ำเร็จจนถึงทุกวันนี้ และขอยืนยันว่าจะด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตระหนักถึงผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้ธุรกิจก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

(นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล)
ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
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องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประเภทการจัดตั้ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้สอบบัญชี
ที่ตั้งส�ำนักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
Facebook
Line
E-mail
Hotline

Liquor Distillery Organization Excise Department
จั ด ตั้ ง โดยระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ กลุ ่ ม สาขาอุ ต สาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ที่ภาครัฐต้องควบคุมตามกฎหมายเฉพาะ
เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์บริสทุ ธิร์ ายเดียวในประเทศไทย และได้รบั อนุญาต
ให้แปลงสภาพแอลกอฮอล์ได้ตามสูตรที่กรมสรรพสามิตก�ำหนด
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
67 หมู่ 4 ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
0-3854-1004-5
0-3854-1001 , 0-3854-2485
www.liquor.or.th
LDO.fanclub
@ldofanclub
Sales@liquor.or.th
09-1890-6677

ส่วนที่

ติ
และการพัฒนาองค์กร
2 ประวั

การปรับภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์
Business transformation

Commodity

Branding products

Corporate Identity
การออกแบบแบรนด์สนิ ค้า เป็นสิง่ ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจหรือกลุม่ เป้าหมาย
ทางธุรกิจ เป็นภาพลักษณ์ ความคิดและรูปแบบของแบรนด์ที่สื่อถึงผู้บริโภค ซึ่งท�ำให้ลูกค้าจดจ�ำและสร้างความ
โดดเด่นในด้านการแข่งขัน
ในปี 2560 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีแผนการพัฒนาตราสินค้าเพือ่ ให้เป็นทีร่ บั รูข้ องผูบ้ ริโภคทัง้ ในเชิง
ความโดดเด่น ความแตกต่าง การจดจ�ำ ภายใต้ตราสินค้า ตัวอักษร L รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนฉลากและภาชนะ
บรรจุ ท�ำให้ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ดมู คี วามทันสมัยและเป็นสากลมากขึน้ และต่อมาในปี 2561 องค์การสุราฯ
ได้มีการจัดท�ำตราผลิตภัณฑ์ (Brand) ตัวอักษร L เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
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การพัฒนาระบบการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
องค์การสุราฯ มีการน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาเป็นตัวจักรส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการท�ำงานขององค์กรใน
ทุก ๆ ด้าน ตัง้ แต่ปรับปรุงเครือ่ งจักรเดิมให้มคี วามทันสมัยเพือ่ ลดต้นทุนด้านการผลิตสินค้า การจัดซือ้ เครือ่ งจักรที่
เป็นเทคโนโลยีใหม่เพือ่ ผลิตสินค้าคุณภาพสูง การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานการท�ำงานขององค์กรทัง้ ระบบ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน และรองรับการขยายตัว อีกทั้งยังมีการน�ำการตลาดยุค 4.0 Digital Marketing
Website E-commerce E-Payment และน�ำเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม A-I-C มาประยุกต์ใช้
และน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม มาช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
อาทิ การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุงการบริหารด้านการตลาด และการจ�ำหน่าย มีการจัดท�ำ Facebook
fanpage และ LINE@ เป็นบริการส�ำหรับกิจการใช้ในการสื่อสารของแผนกจ�ำหน่ายองค์กรกับกลุ่มคนหรือลูกค้า
ซึง่ มีฟงั ก์ชนั อันทันสมัยเหมาะส�ำหรับธุรกิจขององค์กรเพือ่ การสือ่ สารกับลูกค้าและสาธารณชนในด้านการสือ่ สาร
การจัดโปรโมชัน รวมถึงการให้ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ

Facebook fanpage ขององค์การสุร าฯ

LINE@ ขององค์การสุร าฯ

ส่วนที่

ติ
และการพัฒนาองค์กร
2 ประวั

Website and Online trade

องค์การสุราฯ ได้มีการจัดท�ำ Marketing Strategy โดยการน�ำวิธีทางการตลาดมาใช้เพื่อให้บรรลุถึง
เป้าหมายซึ่งใช้หลัก 4’Ps เช่น Promotion Product Place และ Price เพื่อให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ขององค์การสุราฯ ได้ในราคาที่ถูกกว่าเอกชน รวมถึงน�ำวิธีการส่วนประสมทางการตลาด
มาวิเคราะห์เพื่อให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายซึ่งจะเป็นแนวทางกว้าง ๆ ที่ใช้เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตาม
ที่วางไว้ และยังได้มีการแบ่งส่วนตลาดหรือ Market Segmentation ในการแบ่งหรือแยกลูกค้าออกเป็นกลุ่ม
ย่อย ๆ เพื่อให้ลูกค้าที่มีลักษณะความต้องการคล้ายคลึงกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งท�ำให้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การท�ำงานทางการตลาด และจัดสรรงบประมาณในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเข้าถึงลูกค้า
เป้าหมายแต่ละกลุม่ ทัง้ นี้ องค์การสุราฯ มีแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรในระยะยาว ด้วยแผนการ
ปฏิรูปการด�ำเนินธุรกิจ (Business Transformed) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างรายได้ที่พึ่งพิงการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์ เพือ่ อุตสาหกรรมพืน้ ฐานเพียงอย่างเดียว เป็นการสร้างแหล่งรายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าให้มคี วาม
หลากหลาย พัฒนาตลาดปัจจุบนั ให้ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทนี่ ำ� แอลกอฮอล์ไปใช้ใน
การผลิต หรือเป็นส่วนผสมของสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สามารถท�ำก�ำไร
ขั้นต้นสูงขึ้น พัฒนารูปแบบการน�ำแอลกอฮอล์ไปใช้งานใหม่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น การขยายฐานลูกค้า
หรือกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเติบโตภายในประเทศ โดยจัดท�ำตรายี่ห้อและสร้างมูลค่าและการจดจ�ำ
ให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีในตรายี่ห้อสินค้า
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การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์

Ethyl Alcohol 99.8%

Ethyl Alcohol 99.9%

Ethyl Alcohol 95%

Ethyl Alcohol 95%

TANK Car

ส่วนที่

ติ
และการพัฒนาองค์กร
2 ประวั

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้น�ำของอุตสาหกรรม เอทิลแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการแพทย์ เภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์ และภาคอุตสาหกรรมการผลิต สนับสนุนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศให้พฒ
ั นาก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ งมัน่ คง เน้นการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

1
2
3
4
5
6

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ ให้มีความทันสมัย
(Business Transformed)
การน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวจักรส�ำคัญในการขับเคลื่อน
การท�ำงานขององค์กร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
ตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีความต้องการหลากหลาย
การพัฒนาตลาดในประเทศให้เติบโต และขยายตลาดส่งออก
ไปต่างประเทศ
การเปลี่ยนสถานะองค์กรให้เป็นนิติบุคคล เพื่อความคล่องตัว
ในการบริหารงาน
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ทัดเทียมกับเอกชน
ระดับนานาชาติ
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ค่านิยม (Core Values)

L
Learning
เรียนรู้

D

O

Developing
พัฒนา

Overall
Successful
ส�ำเร็จ
อย่างเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ก�ำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจ
ให้ชัด เจนเพื่อ เป็นพลังขับเคลื่อ น
ยุทธศาสตร์ช าติ

ส่ง เสริม ระบบ
ธรรมาภิบาล
ให้มีความโปร่ง ใส
และมีคุณธรรม

5

1

2

ยุทธศาสตร์

4

การสนับสนุน
ใช้น วัต กรรมและเทคโนโลยี
ให้ส อดคล้อ ง
กับยุท ธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0
และแผน DE

บริหารการลงทุน
ให้สอดคล้อ ง
กับยุทธศาสตร์
ของประเทศ

3
ความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน

ส่วนที่

ติ
และการพัฒนาองค์กร
2 ประวั

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ก�ำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
แนวทางการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
การปรับบทบาทของรัฐวิสาหกิจจะต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติได้ ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจ
จะต้องด�ำเนินงานในบทบาทขององค์กรที่เป็น Operator เท่านั้น
1. ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
องค์การสุราฯ ได้ยุติบทบาทเดิมที่ท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายสุรา เพื่อหารายได้ให้แก่รัฐ เป็นการผลิต
และจ�ำหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการแพทย์ เภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องปรุงรส เครื่องส�ำอาง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ตามแผนยุทธศาสตร์แล้ว ดังนี้
• แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% และ 96% ส�ำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องปรุงรส เป็น
ส่วนผสมในยาหลายชนิด ใช้ในกระบวนการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแผนโบราณ
• แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70% ที่ใช้เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในกลุ่มโรงพยาบาล
• แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8% และ 99.9% ใช้ในงานทดสอบวิจัยของห้องปฏิบัติการและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
• แอลกอฮอล์สเปรย์ (L Clean Spray) และแอลกอฮอล์เจล (L Clean Gel) ซึง่ เป็นแอลกอฮอล์
ใช้ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค โดยไม่ล้างออก เพื่อสุขอนามัยของ
ประชาชน
2. แยกบทบาทหน้าที่ชัดเจนในการเป็น Regulator และ Operator โดยปรับบทบาทให้รัฐวิสาหกิจเป็น
Operator อย่างเดียว
โดยสถานะปัจจุบนั องค์การสุรา เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่ไม่เป็นนิตบิ ุคคล อยูภ่ ายใต้กรมสรรพสามิต
ซึ่งเป็น Regulator ซึ่งมีองค์การสุราฯ เป็นหน่วยงานด�ำเนินการแบบ Operator จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำร่าง
พระราชบัญญัติการแอลกอฮอล์แห่งประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคล แยกการบริหารจัดการจาก
กรมสรรพสามิต ได้นำ� เสนอคณะกรรมการบริหารองค์การสุราฯ ให้ความเห็นชอบเพือ่ น�ำเสนอให้ กรมสรรพสามิต
พิจารณาด�ำเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 2
บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
แนวทางการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
จัดล�ำดับความส�ำคัญของโครงการลงทุนและการลงทุนท�ำให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยการ
วิเคราะห์ความคุม้ ค่าทุนในการลงทุนและการจัดหาเงินทุนทีเ่ หมาะสม ซึง่ จะต้องไม่กอ่ ให้เกิดภาวะทางการเงินต่อ
รัฐวิสาหกิจระยะยาว หรือให้ก่อหนี้สาธารณะในอนาคต
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1. องค์การสุราฯ จัดล�ำดับความส�ำคัญและความคุม้ ค่าของโครงการให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และ
ทิศทางตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

การลงทุน เพื่อปรับปรุงโรงงานด้ านกายภาพให้ ได้ ต ามมาตรฐาน GMP
(Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Point), ISO (International Organization for Standardization)
ที่

1
2
3
4

รายการ

งบประมาณ (บาท)

ปรับปรุงอาคารบรรจุแอลกอฮอล์ (113)
สร้างห้องสะอาด (clean room) เพื่อรองรับการบรรจุแอลกอฮอล์
premium grade และ standard grade
แผนปรับปรุงอาคารสนับสนุนการผลิต
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (LAB)

33,098,000
26,100,000
90,750,000
4,000,000

การลงทุน เพื่อปรับปรุง ระบบผลิ ต เพื่ อ ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต
ที่

รายการ

งบประมาณ (บาท)

1
2
3

ติดตั้งถังพักนํ้าป้อนหม้อไอนํ้า (Feed Tank) พร้อมอุปกรณ์
ปรับปรุง Cooling Tower หอกลั่นและหมักส่า
ปรับปรุงกระบวนการเติมกล้าเชื้อยีสต์ใน Starter A และ Starter B สําหรับ
การหมักเอทานอลด้วยการเติมอากาศ
ปรับปรุงระบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของหอกลั่น
ปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนความร้อนของกระบวนการหมักเชื้อส่า

3,200,00
4,000,000
1,500,000

4
5
6
7
8

สร้างถังเก็บกากน�้ำตาล พร้อมระบบการรับ-จ่ายกากน�้ำตาล ขนาดความจุ
25,000 ลูกบาศก์เมตร
อาคารรับโมลาส
ปรับปรุงอาคาร 211/3 แผนกพัสดุ

400,000
10,000,000
62,500,000
19,200,000
15,000,000

การลงทุน เพื่อมาตรฐานความปลอดภั ย ของโรงงาน
ที่

1
2
3
4
5

รายการ

งานเปลี่ยนระบบท่อส่งจ่ายน�้ำดับเพลิง
งานเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมปั๊มสูบน�้ำ ส�ำหรับระบบสูบน�้ำดับเพลิง
พร้อมชุดควบคุมการเดินเครื่อง
ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจ�ำรถยนต์ประสิทธิภาพสูง
ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจ�ำรถยนต์สนับสนุนอเนกประสงค์
Flame arrester อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟไหลย้อนกลับของหม้อไอน�้ำ

งบประมาณ (บาท)

9,530,000
1,465,900
4,900,000
800,000
1,067,860

ส่วนที่

ติ
และการพัฒนาองค์กร
2 ประวั

การลงทุน ปรับปรุงรถขนส่ ง สิ น ค้ าให้ ได้ ม าตรฐาน มี ความปลอดภั ย
ที่

รายการ

งบประมาณ (บาท)

1
2
3
4

รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ เครื่องยนต์ 240 แรงม้า
รถยนต์บรรทุกพิกอัป (ดีเซล) พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ (แห้ง)
ย้ายถังสเตนเลสขนาดความจุ 15,000 ลิตร พร้อมติดตัง้ รถยนต์บรรจุ 10 ล้อ
อาคารจ่ายแอลกอฮอล์ บรรจุรถ Tank

7,604,000
1,200,000
1,399,000
15,350,000

การลงทุ น ด้ านรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่

รายการ

งบประมาณ (บาท)

1
2

เครื่องกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยเทคโนโลยี BIO SCRUBBER พร้อมติดตั้ง
โครงการศึกษาระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจากระบบผลิต

44,000,000
8,380,000

การลงทุน เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต
ที่

รายการ

งบประมาณ (บาท)

1

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการขยายกําลังการผลิต แอลกอฮอล์ ENA
grade ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลิตร ต่อวัน
โครงการซื้อที่ดินจํานวน 170 ไร่ (ปรับเพิ่มเป็นจํานวน 193 ไร่ 3 งาน 5
ตารางวา) เพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิต

15,975,000

2

106,569,375

การลงทุน วิจัย ด้า นธุร กิจ และโอกาสทางการตลาด เพื่ อ ต่ อ ยอดธุ ร กิ จ
ที่

1

รายการ

โครงการวิจัยธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

งบประมาณ (บาท)

2,000,000

2. มีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับการลงทุน
องค์การสุรา มีก�ำไรสะสมจากการด�ำเนินงานติดต่อกันหลายปี และไม่มีแผนการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
จึงได้ใช้เงินจากก�ำไรสะสมมาลงทุนในเรื่องต่าง ๆ ข้างต้น ส�ำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ในการขยายก�ำลังการผลิต
พื้นฐาน ขนาด 120,000 ลิตรต่อวัน ได้พิจารณาให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
แนวทางการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
องค์การสุราฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีก�ำไรและหารายได้ให้รัฐ มียุทธศาสตร์รักษาสัดส่วนการสร้างรายได้
เพิ่มการบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการด�ำเนินต่อยอดธุรกิจเดิม
โดยอยู่ภายใต้บทบาทภารกิจที่สามารถกระท�ำได้ และมีศักยภาพในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมได้
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สร้างรายได้เพิ่มจากสินทรัพย์หรือธุรกิจต่อยอด
การจัดท�ำตราผลิตภัณฑ์ (Brand) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ช่วยให้ผู้บริโภครู้จักตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
และเป็นที่จดจ�ำ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและขยายฐานลูกค้าให้
กว้างขึ้น ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิม (Original Product)
Product until the year 2559
Ethyl Alcohol
(Ethanol)

Premium
Grade

99.9 Degree
99.8 Degree

Standard
Grade

95 Degree
96 Degree

Packing Size
450 ml

1L

2.5 L

18 L

200 L

Tank Car

ส่วนที่

ติ
และการพัฒนาองค์กร
2 ประวั

Product until the year 2559
Ethyl Alcohol
(Ethanol)

Packing Size
450 ml

1L

2.5 L

18 L

200 L

Tank Car

95 Degree
Denatured
Alcohol 90 Degree

70 Degree

2. ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ ที่ปรับปรุงใหม่ (LDO’s Product)
Standard product, 2560
Ethyl Alcohol
(Ethanol)

Premium
Grade

Standard
Grade

Packing Size
450 ml

1L

2.5 L

18 L

200 L

Tank
Car

17
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Standard product, 2560
Packing Size

Ethyl Alcohol
(Ethanol)

450 ml

1L

2.5 L

18 L

200 L

Tank
Car

95
Degree
Denatured
Alcohol

90
Degree
70
Degree

Consumer product, 2560
Item

Product

L CLEAN
SPRAY

ϭϳ



L CLEAN
SERIES

L CLEAN
Consumer product, 2560
GEL

L CLEAN BALL
L CLEAN
(ยังไม่จาหน่
าย)

BALL
(ยังไม่จ�ำหน่าย)

Product,
2561
Product,
2561

Item

Item

Packing
Packing
Size Size

450
450mlml

1 1L L

2.5 L5 L

Standard
Standard
Grade
Grade
Alcohol for
Alcohol
Cleaning
for



Cleaning



18 L 18 L200 L 200
Tank
L CarTank Car

ส่วนที่

ติ
และการพัฒนาองค์กร
2 ประวั

Product Plan, 2562
Item

Product

L CLEAN GEL
L CLEAN
SERIES

L CLEAN GEL
300 ml

L CLEAN GEL
25 ml

L CLEAN PAD
Swab
(ไม้พันส�ำลี)

Product Plan, 2563
Item

Product

MED L (Ethyl Alcohol 70%v/v)
แอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดขึ้นทะเบียนยา
ผลิตโดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร

MED L
L CLEAN
SERIES

MED GEL เจลท�ำความสะอาดมือสูตร WHO
มี Ethyl Alcohol 80%v/v ขึ้นทะเบียนยา
ผลิตโดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร

MED GEL

Product Plan, 2564
Ethyl Alcohol
(Ethanol)

99.99 Degree
Ultra
Natural
Alcohol

99.99 Degree
99.99 Degree

Packing Size
450 ml

1L

2.5 L
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product benefit development

ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อได้ 99.999%

ผลทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อได้ 99.999%
ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 100%
ฆ่าเชื้อราได้ 95%
ฆ่าเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ได้ภายใน 1 นาที
ฆ่าเชื้อวัณโรคได้ 1 สายพันธ์ุและอยู่ระหว่างทดสอบอีก 1 สายพันธุ์

ผลทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา

ส่วนที่

ติ
และการพัฒนาองค์กร
2 ประวั

ผลทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อได้ 99.999%

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสนับสนุนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
และแผน DE
แนวทางการด�ำเนินการยุทธศาสตร์
1. จัดท�ำแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology) รวมถึงการน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้องใช้ประโยชน์ในการผลิตและการบริการทัง้ เชิงรุกและเชิงรับ ลงทุนจัดท�ำระบบ
ERP เพื่อรองรับการท�ำงาน
ผลิตผลิตภัณฑ์ Alcohol ที่ ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองผู้บริโภค และส่งออกต่างประเทศ

น�ำ เทคโนโลยี ด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา
สู่ ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการผลิต
สร้าง นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐานสากล
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2. การพัฒนาระบบการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยในการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุงการบริหาร อาทิ Smart Boiler และ Eco Efficiency อีกทั้ง
มีการจัดท�ำ Facebook fanpage เพื่อการสื่อสารกับลูกค้าและสาธารณชน จัดกิจกรรมการตลาด การขาย และ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

มีการปรับปรุง Website ขององค์การสุราฯ ใหม่ โดยการพัฒนาเพื่อรองรับการซื้อขายผ่านระบบ Online
บนมือถือสามารถจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ทั่วประเทศ

ส่วนที่

ติ
และการพัฒนาองค์กร
2 ประวั

3. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินและรายงาน
ผลตามมาตรฐานสากล

4. ให้รฐั วิสาหกิจมีสว่ นร่วมสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมและการวิจยั ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และภาคส่วนอื่นในการพัฒนาตามบทบาท อาทิ
• องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
• องค์การเภสัชกรรม
• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• โรงงานเภสัชกรรมทหาร
• ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (BIOTEC)
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
• มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ให้รัฐวิสาหกิจจัดท�ำข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการเปิดเผยให้สาธารณชนได้ใช้ร่วมกัน (Open
Data) สนับสนุนระบบสารสนเทศ รวมถึงการค้นคว้าวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
แนวทางการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
1. ทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจตามหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและธรรมาภิบาลสากล โดยได้ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ
องค์การสุราฯ ใหม่ นอกจากนี้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากแบบเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์สิทธิ ตาม
มาตรฐานบัญชีเพื่อให้สามารถจัดท�ำแผนงบประมาณ ต้นทุนสินค้ารายผลิตภัณฑ์ จัดท�ำรายงานผลประกอบการ
และฐานะทางการเงินของกิจการได้ตามมาตรฐานสากล
2. ก�ำกับดูแลองค์กรและบุคลากรให้มกี ารตรวจสอบและการติดตามปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และสามารถอธิบายความจ�ำเป็นในการตัดสินใจได้
3. มีระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการความเสี่ยงและสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญ
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4. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนจากผูร้ บั บริการ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มีชอ่ งทาง
ในการสื่อสารสัมพันธ์ รวมทั้งน�ำระบบ Integrity and Transparency Assessment (ITA) มาปรับใช้และมี
การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอแก่สาธารณะ
5. การทบทวนปรับปรุงระบบและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รัดกุม
และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
6. กระบวนการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานขององค์กรและกระบวนการบริหารงานบุคคลที่สร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรและความโปร่งใสและความยุติธรรม
7. การจัดท�ำสมรรถนะและความรูท้ จี่ ำ� เป็น (Skill Matrix) กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุดทีส่ อดคล้อง
กับบทบาทและภารกิจ
8. สรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสร้างภาวะผู้น�ำเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทส�ำคัญ (Mega Trend)
องค์การสุราฯ ได้จ้างสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการจัดท�ำแผนอัตราก�ำลังคนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร
1.1 การทบทวนโครงสร้างองค์กร
1.2 การทบทวนอัตราก�ำลัง
1.3 การวิเคราะห์ปริมาณงานเพื่อก�ำหนดจ�ำนวนคน Workload Study
1.4 ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description)
2. โครงการทบทวนระบบ Core Competency Management Competency และสายการเติบโตใน
อาชีพ (Career Path)
2.1 Basic Core Competency
• ความรู้เกี่ยวกับองค์กร
• ความรู้พื้นฐานด้านระบบคุณภาพและมาตรฐานขององค์กร
• ความรู้ด้านระเบียบขององค์กร
2.2 General Core Competency
• ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
• ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
• ความรู้และทักษะด้านการวางแผน
• ความรู้ทักษะด้านการสื่อสาร
• ทักษะการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา
2.3 มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์สายการเติบโตในอาชีพ (Career Path)
3. โครงการทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPIs
4. โครงการจัดท�ำระบบพัฒนาบุคลากร
5. โครงการทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ
6. โครงการทบทวนระบบ Functional Competency

ส่วนที่

ติ
และการพัฒนาองค์กร
2 ประวั

แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมดิจิทัล และนวัตกรรม
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2561-2566
วิสัยทัศน์
มุ่งสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม และประยุกต์ใช้ดิจิทัล เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และยกเครื่องกระบวนงาน
ให้สามารถส่งมอบคุณค่ากับภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างก้าวกระโดด เข้าสู่ยุค LDO 4.0

เป้าประสงค์
1. มีนวัตกรรมเชิงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนงาน ที่สามารถสร้างคุณค่าใหม่ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม
2. มีระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการ (Integrated Application) รองรับกระบวนงานภายในอย่าง
ครอบคลุม เพื่อให้เป็น Smart Factory & Smart Office สามารถน�ำข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบ
IoT มาเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจ และสร้างให้เกิดคุณค่าทางการบริหารจัดการในมิติต่าง ๆ ด้วย
Data Analytics
3. มีโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
การลงทุน
4. ผู้บริหารและบุคลากรมีทักษะและกรอบความคิด พร้อมส�ำหรับการปรับตัวสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อน
LDO ด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (เป้าประสงค์หลัก) จากการด�ำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมดิจิทัล และนวัตกรรม
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2561-2566

แผนวิสาหกิจ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2561-2566

มีนวัตกรรมเชิงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนงานที่สามารถ
สร้างคุณค่าใหม่ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก�ำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

เป็น Smart Factory & Smart Office มีระบบ
สารสนเทศเชิงบูรณาการ (Integrated Application)
และสามารถน�ำข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบ loT มาเพิ่ม
ศักยภาพในการตัดสินใจ และสร้างให้เกิดคุณค่าทางการ
บริหารจัดการด้วย Data Analytics

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของประเทศ

มีโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ มั่นคง
ปลอดภัย ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าการลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผน DE

มีผู้บริหารและบุคลากรที่มีทักษะและกรอบความคิด
พร้อมส�ำหรับการปรับตัวสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อน LDO
ด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความแข็งแกร่งทางการเงิน

ส่วนที่

ติ
และการพัฒนาองค์กร
2 ประวั

ประวัติความเป็นมา
เดิมองค์การสุรา กรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2485 ได้โอนกิจการประเภทสุราจาก
กระทรวงการคลังไปขึน้ อยูก่ บั กระทรวงการอุตสาหกรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 กระทรวงอุตสาหกรรมมีคำ� สัง่ ให้
รวมโรงงานสุรากับโรงงานแอลกอฮอล์เข้าด้วยกันและในปี พ.ศ. 2502 ได้โอนโรงงานสุราอยุธยาไปอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมสรรพสามิต
เมื่อกระทรวงการคลังได้รับโอนโรงงานสุราจ�ำนวน 13 โรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม แล้วมอบให้กรมสรรพสามิตด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จากนั้นได้มีการปรับปรุงวิธีการขาย
และผลิตสุราใหม่ โดยเปลี่ยนให้เอกชน เข้าด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายจ�ำนวน 9 โรงงาน คงเหลือด�ำเนินการ
เองเพียง 4 โรงงาน และรับโอนกิจการโรงงานสุราลพบุรีมาให้ด�ำเนินการอีก 1 โรงงาน แต่เนื่องจากก�ำลังการ
ผลิตของโรงงานสุราอยุธยาสูงมากประกอบกับโรงงานอื่น ๆ ต้นทุนการผลิตสูงกว่าโรงงานสุราอยุธยา และเพื่อ
ขยายเขตการจ�ำหน่ายให้แก่โรงงานสุราอยุธยา จึงได้งดการผลิตของโรงงานอื่น ๆ และให้รับน�้ำสุราจากโรงงาน
อยุธยาไปจ�ำหน่ายแทน
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2506 โดยคําสั่งกระทรวงการคลังที่
24367/2506 ในรัฐบาลสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร ให้จัดตั้งตามนโยบายพิเศษของรัฐ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจทาง
ด้านพาณิยชกรรมและอุตสาหกรรม เดิมองค์การสุราฯ มีโรงงานผลิตสุราและแอลกอฮอล์ชอื่ ว่า โรงงานสุราอยุธยา
ตั้งอยู่ที่ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีโรงงานสุราสาขาอีก 4 แห่ง ตั้ง
อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี และชัยนาท เมื่อรวมสํานักงานขององค์การสุราฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ
กรมสรรพสามิตรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นส�ำนักงานใหญ่ เข้าด้วยจึงมีสถานประกอบการรวม 6 แห่ง และ
ดาํ เนินธุรกิจในการจาํ หน่ายสุราในพืน้ ที่ 8 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บรุ ี สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท
อุทัยธานี และนครราชสีมา รวมทั้งจําหน่ายแอลกอฮอล์ทั่วทั้งประเทศ ต่อมาปี 2539 โรงงานสุราอยุธยาต้องหยุด
ด�ำเนินกิจการ เนือ่ งจากทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ งค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
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ซึ่งถูกประกาศเป็นมรดกโลก องค์การสุราฯ จึงต้องส่งมอบคืนพื้นที่ให้แก่กรมธนารักษ์ และองค์การมรดกโลก
ต่อมาได้ย้ายส�ำนักงานมาอยู่โรงงานสุราจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540
ปัจจุบันองค์การสุราฯ ตั้งอยู่เลขที่ 67 หมู่ 4 ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
มีเนื้อที่ประมาณ 139 ไร่ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อจ�ำกัดของพื้นที่ในการด�ำเนินการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ต่อการรองรับในระบบบริหารจัดการน�ำ้ กากส่าทีอ่ อกจากกระบวนการผลิต องค์การสุราฯ จึงมีภาระด้านค่าใช้จา่ ย
ในการเช่าทีด่ นิ เพือ่ รองรับปัญหาดังกล่าว และได้บริหารจัดการด้วยการถ่ายโอนความเสีย่ งในระบบบริหารจัดการ
น�้ำกากส่าซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการผลิต โดยท�ำสัญญาอนุญาตให้บริษัท ดีวานิชย์ จ�ำกัด ด�ำเนินการบ�ำบัด
น�ำ้ กากส่า เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน และปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้รบั สัมปทานจากกรมธนารักษ์ในการบ�ำบัด
น�้ำเสียจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ เป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อด�ำเนินการในระบบบ�ำบัด
น�ำ้ เสียโดยระบบก๊าซชีวภาพ ปัจจุบนั องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับการผลิตและจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมและบริการในระดับภูมิภาค ได้ยุติ
บทบาทเดิมที่ท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายสุรา เพื่อหารายได้ให้แก่รัฐ เป็นการผลิตและจ�ำหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหาร เครื่องปรุงรส เครื่องส�ำอาง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

ลักษณะการประกอบกิจการและผลิตภัณฑ์
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 640
เล่ม 1-เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม และ เล่ม 2-เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม รับรองโดยส�ำนักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ ยังได้รับการ
รับรอง KOSHER อีกด้วย ส่วนการบริหารงานและกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, GMP, HACCP และองค์การสุราฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จึงมั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตแอลกอฮอล์มีคุณภาพ ความปลอดภัย และใส่ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ ในทุกขั้นตอนของการผลิตแอลกอฮอล์จะผ่านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโดย
ห้องปฏิบัติการขององค์การสุราฯ ที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2005
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพ ส�ำหรับใช้ในทางการแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ กลุ่ม
อาหาร กลุม่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใช้กบั ร่างกาย กลุม่ อุตสาหกรรมเครือ่ งมือ เครือ่ งจักร อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์/
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มอุตสาหกรรมสุรา กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ดังนี้
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รายงานภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์แอลกอฮอล์
ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย Supply Chain
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อธุรกิจแอลกอฮอล์ห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain
เป็นการเติมเต็มความต้องการของลูกค้า โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ ซึง่ รวมไปถึงก�ำลังในการ
กระจายสินค้า วัสดุคงคลังและแรงงาน โดยทฤษฎีหว่ งโซ่อปุ ทานมีความมุง่ หมายทีจ่ ะสนองความต้องการของตลาด
และใช้วัสดุคงคลังให้น้อยที่สุด ส่วนประกอบของการสร้างจุดดุลยภาพของห่วงโซ่อุปทานนั้นหลากหลาย
ประกอบด้วยการร่วมมือระหว่างบริษทั เพือ่ ก�ำจัดคอขวด การจัดหาเชิงยุทธศาสตร์เพือ่ สร้างจุดสมดุลระหว่างราคา
วัสดุต�่ำสุดกับการขนส่ง การน�ำเทคนิค Just in Time เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อท�ำให้เกิดจุดดุลยภาพของการผลิต
รักษาจุดเหมาะสมในการตั้งโรงงานและคลังวัสดุ เพื่อการบริการลูกค้า และการใช้การวางต�ำแหน่ง การวิเคราะห์
เส้นทางการขนส่ง Dynamic programming และการสร้างดุลยภาพในระบบโลจิสติกส์
ต้นน�้ำ

กลางน�้ำ
เอทานอล

กากน�้ำตาล
มันส�ำปะหลัง

แอลกอฮอล์
เอทิลแอลกอฮอล์
(บริสุทธิ์/แปลงสภาพ/
Electronic Grade)

ปลายน�้ำ
พลังงาน

(33,900 ล้านบาท)

อุตสาหกรรมอื่น
(>1.14 ล้านล้านบาท)

- เป็นวัตถุดิบ
(อาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องส�ำอาง)
- ประกอบในกระบวนการผลิต
(เครื่องจักร/อิเล็กทรอนิกส์)

ปริมาณจ�ำหน่าย
(ล้านลิตร)

มูลค่า
(ล้านบาท)

องค์การสุรา

25.8

1,512

ตลาดรวมแอลกอฮอล์

1,410

63,450

รวมเบื้องต้น 1.17 ล้านล้านบาท
สร้างมูลค่าเพิ่มราว 18 เท่า

ส่วนแบ่งตลาดขององค์การสุรา

1.8%

2.5%

ของวัตถุดิบต้นน�้ำ (กากน�้ำตาล/มันส�ำปะหลัง)

แผนผังแสดงห่วงโซ่อุปทานของอุต สาหกรรมแอลกอฮอล์

ต้นน�ำ้ ทีใ่ ช้ในการผลิตแอลกอฮอล์คอื กากน�ำ้ ตาลและมันส�ำปะหลัง ซึง่ เป็นต้นทุนการผลิตทีใ่ ช้ในการก�ำหนด
ราคาแอลกอฮอล์เป็นอุตสาหกรรมกลางน�้ำ โดยในปัจจุบันองค์การสุราฯ มีปริมาณการจ�ำหน่าย 25.8 ล้านลิตร
คิดเป็นมูลค่า 1,512 ล้านบาท ในขณะที่ตลาดการผลิตแอลกอฮอล์รวมมีปริมาณการจ�ำหน่าย 1,410 ล้านลิตร
คิดเป็นมูลค่า 63,450 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดขององค์การสุราฯ 1.8% ตามปริมาณการจ�ำหน่าย
หรือ 2.5% ตามมูลค่าการจ�ำหน่าย ต่อมาอุตสาหกรรมปลายน�้ำที่ได้จากการผลิตแอลกอฮอล์คือเอทานอล
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ในอุตสาหกรรมพลังงานมีมูลค่าอยู่ที่ 33,900 ล้านบาท และอุตสาหกรรมอื่น (อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยา
เครื่องส�ำอาง ฯลฯ) มีมูลค่าอยู่ที่ 1.14 ล้านล้านบาท ซึ่งในภาพรวมของอุตสาหกรรมปลายน�้ำมีมูลค่าอยู่ที่
1.17 ล้านล้านบาท ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมต้นน�้ำ (กากน�้ำตาล/มันส�ำปะหลัง) 18 เท่า
ผู้ประกอบการต้องค�ำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ความส�ำคัญมากขึ้น

Supply Chain อ้อย & มันส�ำปะหลังปี 2561
กากน�้ ำ ตาล
พื้นที่ปลูก 10.5 ล้ านไร่
ผลผลิต 10 ตัน/ไร่
อ้อยโรงงาน
105 ล้านตัน

น�้ ำ ตาลทราย

ใช้ ในประเทศ
4.6 ล้ า นตั น

เพื่ อ ผลิ ต เอทานอล
3.5 ล้ า นตั น

กากน�้ ำ ตาล
4.9 ล้ านตั น

ส่ ง ออก
0.3 ล้ า นตั น

เพื่ อ ผลิ ตอุ ตสาหกรรมอื่ น
(สุ ร า ผงชู ร ส)
1.1 ล้ า นตั น
เอทานอลรวมจากกากน�้ ำ ตาลและมั นส�ำปะหลั ง
3.3 ล้านลิตร/วัน

ปี 2561
มั น ส�ำปะหลั ง
พื้นที่ปลูก 9.0 ล้ านไร่
ผลผลิต 3.17 ตั น /ไร่
หัวมันส�ำปะหลังสด
28.6 ล้านตัน
(ผลิต ในประเทศ)

เอทานอล

875 ล้ า นลิ ตร
2.4 ล้ า นลิ ตร/วั น

น�ำเข้ า
12.0 ล้ านตั น
หั วมั นส�ำปะหลั ง สดรวม

40.6 ล้ านตั น

ใช้ ในประเทศ
8.1 ล้ า นตั น

เพื่ อ ผลิ ต เอทานอล
2.0 ล้ า นตั น

ส่ ง ออก
32.5 ล้ า นตั น

เพื่ อ ผลิ ตอุ ตสาหกรรมอื่ น
(การบริ โภคและแปรรู ป)
6.1 ล้ า นตั น

เอทานอล

320 ล้ า นลิ ตร
0.9 ล้ า นลิ ตร/วั น

Supply Chain อ้อย & มันส�ำปะหลังปี 2579
กากน�้ ำ ตาล
พื้นที่ปลูก 16.0 ล้ านไร่
ผลผลิต 11.4 ตั น /ไร่
อ้อยโรงงาน
182 ล้านตัน

น�้ ำ ตาลทราย

ใช้ ในประเทศ
8.1 ล้ า นตั น

เพื่ อ ผลิ ต เอทานอล
6.1 ล้ า นตั น

กากน�้ ำ ตาล
8.6 ล้ านตั น

ส่ ง ออก
0.5 ล้ า นตั น

เพื่ อ ผลิ ตอุ ตสาหกรรมอื่ น
(สุ ร า ผงชู ร ส)
2.0 ล้ า นตั น
เอทานอลรวมจากกากน�้ ำ ตาลและมั นส�ำปะหลั ง
5.8 ล้านลิตร/วัน

ปี 2579
มั น ส�ำปะหลั ง
พื้นที่ปลูก 8.5 ล้ านไร่
ผลผลิต 7.0 ตั น /ไร่
หัวมันส�ำปะหลังสด
59.5 ล้านตัน
(ผลิต ในประเทศ)

เอทานอล

1,525 ล้ า นลิ ตร
4.2 ล้ า นลิ ตร/วั น

น�ำเข้ า
12.0 ล้ านตั น
หั วมั นส�ำปะหลั ง สดรวม

71.5 ล้ านตั น

ใช้ ในประเทศ
14.5 ล้ า นตั น

เพื่ อ ผลิ ต เอทานอล
3.6 ล้ า นตั น

ส่ ง ออก
57.2 ล้ า นตั น

เพื่ อ ผลิ ตอุ ตสาหกรรมอื่ น
(การบริ โภคและแปรรู ป)
10.7 ล้ า นตั น

เอทานอล

576 ล้ า นลิ ตร
1.6 ล้ า นลิ ตร/วั น

ที่มา: พื้นที่ปลูกอ้อยปี 2569 เป็นไปตามยุทธศาสตร์อ้อยโรงงาน ปี 2558-2569 พื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลังปี 2569 เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ มันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปี 2558-2569 และตั้งแต่ปี 2569 เป็นตัวเลขคาดการณ์ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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จากแผนภาพเป็นการเปรียบเทียบปริมาณการผลิตของกากน�ำ้ ตาลและมันส�ำปะหลังใน ปี 2561 และคาดการณ์
ปริมาณการผลิตในปี 2579 หากเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากกว่าแผนที่วางไว้ หรือสัดส่วนการ
ใช้ในประเทศเพิม่ ขึน้ หรือผูผ้ ลิตเอทานอลใช้วตั ถุดบิ ได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ก็อาจท�ำให้ปริมาณการผลิตเอทานอล
มีมากกว่า 5.8 ล้านลิตร/วัน และเพียงพอต่อการใช้ของผู้ผลิต ซึ่งเดิมผลิตได้เพียง 3.3 ล้านลิตร/วัน ปัจจุบัน
การผลิตเอทานอลของไทยส่วนมากใช้กากน�้ำตาลและมันส�ำปะหลังเป็นวัตถุดิบ จากการผลิตเอทานอลนั้นมัก
เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบจากการแย่งชิงกับอุตสาหกรรมอื่นอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงความไม่แน่นอนทางด้าน
ต้นทุนวัตถุดิบเนื่องจากการแทรกแซงราคาจากทางการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในบางช่วงเวลา จึงอาจก่อให้
เกิดความเสีย่ งต่อการผลิต ถ้าความต้องการใช้แอลกอฮอล์เพือ่ การเชือ้ เพลิงเพิม่ มากขึน้ จะส่งผลท�ำให้เกิดการแย่งชิง
ด้านวัตถุดิบระหว่างผู้ผลิตด้วยกัน เมื่อปี 2560 องค์การสุราฯ เกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
แอลกอฮอล์ ผลมาจากเกิดการแย่งชิงวัตถุดิบ ส่งผลกระทบท�ำให้องค์การสุราฯ มีต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้นจาก
การขึ้นราคาของวัตถุดิบ เนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตขององค์การสุราฯ ประมาณ 70% มาจากการใช้กาก
น�้ำตาลและส�ำปะหลัง 15% พลังงาน 5% ค่าแรงและอื่นๆ 5%

ความใกล้เคียงและเป้าหมายเอทานอล 11.3 ล้านลิตร ในปี 2579
ปี 2561

เอทานอลรวมจากกากน�้ ำ ตาลและมั นส�ำปะหลั ง
3.3 ล้านลิตร/วัน

ปี 2579

เอทานอลรวมจากกากน�้ ำ ตาลและมั นส�ำปะหลั ง
5.8 ล้านลิตร/วัน

เป้ า หมาย 11.3 ล้ า นลิ ต ร/วั น
(ตามแผน AEDP)
หากให้ เ ป็ น ไปตามเป้ าหมายการใช้ เ อทานอลที่ 11.3 ล้ า นลิ ต ร/วั น ตามแผน AEDP 2015 ขณะที่ ในปี 2579
สามารถผลิ ต เอทานอลจากกากน�้ ำ ตาลและมั นส�ำปะหลั ง ได้ 5.8 ล้ า นลิ ต ร/วั น
ดั งนั้ น อาจต้ องหาวั ต ถุ ดิบ อื่ น เพิ่ ม เติ มในการผลิ ตเอทานอลอี ก ราว 5.5 ล้ า นตั น เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามแผน

แนวโน้มราคาวัตถุดิบในระยะคาดการณ์ของอ้อยและมันส�ำปะหลัง
อ้อย
ปี 2561 คาดว่ าราคาอยู ่ ที่ 880 บาทต่ อตั น
หรือ ลดลง ร้ อยละ 16.2 (YoY)

ปั จ จั ยหนุน

• ผลผลิ ต น�้ ำ ตาลโลกอยู ่ ใ นระดั บ สู ง
• การแข่ งขั น ในระดั บ โลกที่ รุน แรงขึ้ น

ระยะ 3 ปี ข้างหน้า ราคาน่าจะยังอยู่ ในระดับ ต�่ำ
จั บ ตา ปริมาณผลผลิตของคู่แข่งหลักอย่างบราซิล ซึ่งหากสภาพ
อากาศเอื้ออ�ำนวย ก็ จ ะยั ง กดดั นราคาอ้ อ ยไทย ตลอดจน พ.ร.บ.
อ้อยและน�้ำตาลของไทย อาจกระทบต่ อ ราคาอ้ อ ยไทยได้

มั น ส�ำปะหลั ง
ปี 2561 คาดว่ า ราคาอยู ่ ที่ 1.7 บาทต่ อ กก.
หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 21.4 (YoY)

ปั จ จั ยหนุ น

• ความต้ อ งการจากจี นที่ มีก ารรองรั บเอทานอลและ
แอลกอฮอล์
• สต็ อ กข้ า วโพดจี นที่ ปรั บตั ว ลดลง
• ปริ มาณผลผลิ ต ไทยลดลง

ระยะ 3 ปีข้างหน้า ราคาน่าจะยังอยู่ ในระดับ สู ง
จับตา ปริมาณสต็อกข้าวโพดของจีน หากให้ภาพที่ทยอยปรับตัว
ลดลงตามล�ำดับ ก็อาจมีโอกาสหมุนราคามันส�ำปะหลังไทยให้อยู่ ใ น
เกณฑ์ดีต ่อเนื่องได้
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การผลิตเอทานอลระยะในอนาคต
จ�ำนวนโรงงานเอทานอลและก�ำลัง การผลิต ของไทย
ล้านลิต รต่อวัน

2.5
2

10
แห่ ง

7
แห่ง

ด�ำเนิ น การแล้ ว
ก�ำลั ง ก่ อ สร้ า ง

2.38

2.05

7
แห่ ง

1.5

1.38

1

0.6

1
แห่ ง

1
แห่ ง

0.9

โรงงานผลิ ต เอทานอลทั้ ง สิ้ น 27 แห่ ง
ก�ำลั ง การผลิ ตรวม 6.41 ล้ า นลิ ตร/วั น
ก�ำลั ง ก่ อ สร้ า ง 2 แห่ ง
ก�ำลั ง การผลิ ต 1.5 ล้ า นลิ ต ร/วั น

0.5

ต้ น ทุ น การผลิ ต เอทานอล

0
กากน�้ำตาล+อ้อย

อ้ อ ย

มั นส�ำปะหลั ง

มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน

เผชิ ญ
ความ
ท้ าทาย

เพิ่ มบทบาท
มากขึ้ น

หั ว มั น
ส�ำปะหลั ง สด
20.4
บาทต่ อ ลิ ต ร

กากน�้ ำ ตาล
34.4
บาทต่ อ ลิ ต ร

ความผั นผวนของปริ มาณ
และราคาวั ต ถุ ดิบที่ ใช้ ในการผลิ ต
กากน�้ ำ ตาล: ปริ มาณผลผลิ ตทั้ ง
ในและต่ า งประเทศเพิ่ ขึ้น ท�ำให้

ราคาปรั บ ตั ว ลดลง

มั นส�ำปะหลั ง : ผลผลิ ตที่ ล ดลง
ช่ ว ยหนุ น ราคาให้ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น
การเลื อ กใช้ สั ดส่ ว นวั ต ถุ ดิบ ในการผลิ ต
เอทานอลในระยะข้างหน้า อาจจะขึ้นอยู่กับ
ปั จ จั ย แวดล้ อ มอื่ น ๆ ด้ ว ย อาทิ ปริ ม าณ
วัตถุดิบแต่ละประเภท พื้นที่เพาะปลูก ราคา
วั ต ถุ ดิบ เป็ น ต้ น

ที่ ม า: กรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลัง งาน และธนาคารแห่ง ประเทศไทย 		
รวบรวมโดยศูนย์วิจัย กสิกรไทย (ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2560)

(KResearch, March 2018)

ปั จ จั ย สนั น สนุ น ความต้ องการใช้ เ อทานอล

มี แ นวคิ ด ทบทวนแผน AEDP 2558-2579 โดย
ปรั บ ลดเป้ าหมายการใช้ เ อทานอล
ลงจาก 11.3 ล้ านลิ ต ร/วั น เป็ น 7 ล้ า นลิ ตร/วั น

กลางปี
60

การคงเป้ า หมายการใช้ ง านเอทานอลในแผน AEDP
เป็ นปั จ จั ยหนุ นส�ำคั ญ ของความต้ อ งการใช้ ง านเอทานอล
ในอนาคต

• ราคาน�้ ำ มั นดิ บโลกเคลื่ อ นไหวในกรอบที่ จ�ำกั ด
• ความไม่ ชั ดเจนของปริ มาณการผลิ ตเอทานอล

ปัจจุบัน
แผน AEDP 2558-2579 ยั งก�ำหนดเป้ า หมายการใช้ ง านเอทานอลไว้ ที่ 11.30 ล้ า นลิ ต ร/วั น เมื่ อ
สิ้ น แผนในปี 2579
ปริ ม าณเอทานอลคาดว่ าจะมี เ พี ย งพอต่ อ การใช้ ง านในอนาคต
- ปั จ จุ บั น โรงงานผลิ ต เอทานอลส่ วนใหญ่ เดิ นเครื่ อ งเพี ยงร้ อ ยละ 60 ของก�ำลั ง การผลิ ตเท่ า นั้ น
		
หากผลิ ต เต็ ม ก�ำลั งการผลิ ต ในปี 2560 จะมี ปริ มาณเอทานอลประมาณ 6 ล้ า นลิ ตรต่ อ วั น
- ปี 61 มี อย่ างน้ อย 2 โรงงานจะปิ ด ด�ำเนิ นการผลิ ตเอทานอลโดยจะมี ก�ำลั ง การผลิ ตรวมประมาณ
		 7 แสนลิ ต รต่ อวั น
ราคาน�้ ำ มั น ดิ บ มี ก ารเคลื่อนไหวในกรอบที่ ไม่ สู ง เท่ า ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา น่ า จะหนุ นให้ ความต้ อ งการใช้ น�้ ำ มั น
ส�ำเร็ จ รู ป เติ บ โตต่ อไป
ดังนั้น การคงเป้ าหมายการใช้ งานเอทานอล ณ ระดั บ 11.3 ล้ า นลิ ต รต่ อ วั น ประกอบกั บการส่ ง เสริ มให้ ผู ้ บริ โภค
หันมาใช้ น�้ำ มั น อี 20 และอี 85 มากขึ้น น่ าจะเป็ นแรงหนุ นส�ำคั ญ ให้ การใช้ ง านเอทานอลเพิ่ มขึ้ นในระยะข้ า งหน้ า

ส่วนที่

ติ
และการพัฒนาองค์กร
2 ประวั
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การคาดการณ์อุปสงค์เอทานอลในช่วงปี พ.ศ. 2555-2564
ปี พ.ศ.
ปริมาณ
เอทานอล

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

(ลล./วั น )

1.70

1.97

2.25

2.56

2.89

3.24

3.61

4.01

4.43

4.88

(ลล./ปี )

622

719

823

934

1,054 1,181 1,317 1,462 1,617 1,782

ที่มา: จากการค�ำนวณ

พยากรณ์พื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงานและพืชทดแทน กรณีปกติ

แนวโน้มการเติบโตของตลาดแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และแปลงสภาพในประเทศไทย
การเติบโตของอุตสาหกรรมที่ใช้แอลกอฮอล์เป็นวัตถุดิบ
เครื่องส�ำอาง
• ไทยเป็นฐานการผลิ ต เครื่ องส�ำอางที่ส�ำคั ญของอาเซี ยน
• ไทยก้าวสู ่ ก ารเป็ น Bioeconomy จะช่ วยหนุ นธุ ร กิ จ
เครื่องส�ำอาง
• กระแสการดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก
ส่งผลต่ อผู ้ บ ริ โ ภคทั้ งเพศหญิ งและเพศชาย ที่ั หั นมาใช้
เครื่องส�ำอางเพิ่ ม ขึ้ น
อาหารและเครื่ องดื่ ม
• เป้าหมายครั วไทยสู ่ ค รั วโลก
• ธุรกิจค้า ปลี ก ค้ าส่ ง ร้ านอาหาร ขยายตั วตามแนวโน้ ม
ที่ดีของธุ รกิ จ โมเดิ ร์ น เทรด และการขยายตั วของ
ความเป็ น เมื อง
• การเข้ามาของ EEC จะช่ วยหนุ น อุ ต สาหกรรมเดิ มที่ มี
ศักยภาพอย่ างอุ ต สาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ มให้
ต่อยอดได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

(KResearch, March 2018)

ยาและเวชภั ณ ฑ์
• เป้ า หมายศู นย์ กลางทางการแพทย์
• ขยายตั ว ตามการเติ บโตของธุ ร กิ จ โรงพยาบาลที่ ดี เพื่ อ
รองรั บทั้ ง ผู ้ ป่ ว ยทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
• ไทยเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ที่ อ าจมี ก ารใช้ ยาเพิ่ มขึ้ น
• การวิ จัยยาและผลิ ตยาที่ ทันสมั ยของไทย ผนวกกั บ
การเข้ า มาของ EEC จะท�ำให้ ยาไทยเป็ นที่ ต้ อ งการของ
ตลาด โดยเฉพาะในเอเชี ย สอดรั บกั บเป้ า หมายศู นย์
การแพทย์ ครบวงจรของไทย
อิ เล็ กทรอนิ กส์ และห้ อ งปฏิ บั ติก าร
• หากไทยสามารถยกระดั บ และก้ า วสู ่ ก ารเป็ นฐานการ
ผลิ ตอุ ปกรณ์ ชิ้ นส่ ว นอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ที่ อิ ง กั บเทรนด์ ใน
อนาคตอย่ า งหุ ่ นยนต์ หรื อ การผลิ ตอุ ปกรณ์ ปั ญ ญา
ประดิ ษฐ์ (AI) หรื อ รถยนต์ ไฟฟ้ า ตลอดจนเทรนด์
อุ ปกรณ์ Internet of things (IoT) ที่ เชื่ อ มต่ อ กั บ
อิ นเทอร์ เน็ ต ได้ จะเปลี่ ยนการใช้ ชี วิ ต ให้ ง ่ า ยขึ้ น ก็ น่ า จะ
ท�ำให้ ไทยมี ศัก ยภาพในการผลิ ตอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพิ่ มขึ้ น
ได้ ในระยะยาว

รายงานประจ�ำปี 2561
ANNUAL REPORT 2018

ธุรกิจแอลกอฮอล์เพื่ออุตสาหกรรมยังเติบโตพร้อมกับความท้าทาย
ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทย มองว่ า ธุ ร กิ จ แอลกอฮอล์ เ พื่ อ อุ ต สาหกรรมจะยั ง เติ บ โตต่ อ ไปได้ จ ากปั จ จั ย ความต้ อ งการบริ โ ภคใน

ประเทศที่ มี แ นวโน้ ม มากขึ้ น และแนวโน้ ม ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของอุ ต สาหกรรมโลก อย่ า งไรก็ ต าม อาจต้ อ งเผชิ ญ ความท้ า ทาย
ควบคู ่ ไ ปด้ ว ยจากปั จ จั ย กดดั น ในตั ว ธุ ร กิ จ เองที่ เ ปลี่ ย นไปตามเทรนด์ โ ลกยุ ค ใหม่ ดั ง นั้ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม เพื่ อ ต่ อ ยอด
ให้กับ ธุรกิจหลั ก เดิ ม ที่ มี อยู ่ นั บ เป็ น ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ธุ ร กิ จ สามารถด�ำเนิ นต่ อ ไปได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เติ บโต
ปั จ จั ยหนุ น
อาหาร
และเครื่ องดื่ ม

เครื่ องส�ำอาง

ยา
และเวชภั ณ ฑ์

อิ เล็ กทรอนิ กส์
และห้ อ งปฏิ บัติ การ

ปั จ จั ยท้ า ทาย
เทรนด์ ก ารใช้ เ ครื่ อ งส�ำอางที่
เป็น Alcohol Free มีมากขึ้น

เ ท ร น ด ์ ก า ร บ ริ โ ภ ค อ า ห า ร
เพื่ อ สุ ข ภาพมากขึ้ น ประกอบ
กั บ การเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ
ของไทย จะกระทบต่ อ ความ
ต้ อ งการใช้ แ อลกอฮอล์ ใน
อาหารและเครื่ องดื่ ม

ก า ร ล ด สั ด ส ่ ว น ก า ร ผ ส ม
แอลกอฮอล์ ในยาให้ อ ยู ่ ใน
ระดั บที่ เหมาะสม

การน�ำเข้ า แอลกอฮอล์ ที่ มี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล
ตลอดจนสิ น ค้ า ทดแทนอื่ น ที่
มี ร าคาถู ก กว่ า

สถานการณ์ตลาดแอลกอฮอล์เพื่องานด้านอุตสาหกรรมในไทย
มู ลค่ าการน�ำเข้ าแอลกอฮอล์ ข องไทย ปี 2555-2560
25.0

12.4
7.2

7.0

12.5
6.6

8.3

5.0

7.1

10.0

13.3

น�ำเข้ า จากเวี ยดนาม
แอฟริ ก าใต้ ปากี ส ถาน

14.4

15.0

13.7

แอลกอฮอล์ ที่ ใช้ เป็ นเชื้ อ เพลิ ง
12.8

20.0

6.8

หน่ว ย: ล้ านดอลลาร์ ฯ
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0.0
2555 2556 2557 2558 2559 2560
HS220710

HS220720

แอลกอฮอล์
ที่ ใช้ ง านด้ า นอุ ตสาหกรรม
น�ำเข้ า จากแอฟริ กาใต้
ออสเตรเลี ย เวี ยดนาม

ปี 2560 มู ลค่ าน�ำเข้ า ลดลงเล็ ก น้ อ ย ปริ มาณน�ำเข้ า ก็ ปรั บ ลดลง เช่ นกั น
(ปริ ม าณน�ำเข้ าแอลกอฮอล์ 2560 = 24,296,016 ลบ.ม. ลดลง 2.5% YoY)
ไทยพึ่ งพาแอลกอฮอล์ ที่ต ้ องอาศั ยเทคโนโลยี ร ะดั บสู ง ในการผลิ ตจากต่ า งประเทศ
ตัวอย่างการใช้ ง านด้ า นอุ ต สาหกรรม
แอลกอฮอล์ บริ สุ ทธิ์ :

ใช้ ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ (ตัวท�ำละลาย) ส่วนผสมในเครื่องส�ำอาง อุตสาหกรรมอาหาร และใช้ล้างเครื่องมือ
เครื่ อ งจั ก รและชิ้ นส่ วนอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์
แอลกอฮอล์ แ ปลงสภาพ: แอลกอฮอล์ ล ้ า งแผล ล้ า งเครื่ อ งมื อ แพทย์ ใช้ ในอุ ต สาหกรรมสี ( ทิ น เนอร์ เชลแล็ ก แลคเกอร์ ) เป็ น ต้ น

(KResearch, March 2018)

ส่วนที่

ติ
และการพัฒนาองค์กร
2 ประวั
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อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ในอนาคตที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

ที่มา: BOI, KResearch (2018)
หมายเหตุ:

คือ อุตสาหกรรมที่มีการใช้แอลกอฮอล์ ในกระบวนการผลิตและคาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรง

ธุรกิจแอลกอฮอล์เพื่ออุตสาหกรรมจะยังเติบโตต่อไปได้จากปัจจัยความต้องการบริโภคในประเทศที่มี
แนวโน้มมากขึน้ และแนวโน้มทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของอุตสาหกรรมโลก อย่างไรก็ตาม อาจต้องเผชิญความท้าทายควบคู่
ไปด้วย จากปัจจัยกดดันในตัวธุรกิจเองทีเ่ ปลีย่ นไปตามเทรนด์โลกยุคใหม่ ดังนัน้ การสร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่ ต่อยอดให้
กับธุรกิจหลักเดิมที่มีอยู่ นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถด�ำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์โลก
สถานการณ์ตลาดแอลกอฮอล์ โลก
มู ล ค่ า การส่ ง ออกแอลกอฮอล์ ข องโลก ปี 2555-2559

มูลค่าการน�ำเข้ าแอลกอฮอล์ ข องโลก ปี 2555-2559

12,000,000 -

10,000,000 - 9,829,087
8,000,000 -

9,008,399
7,263,039 7,123,234 7,210,696

6,000,000 4,000,000 2,000,000 0-

2555

Netherlands

2556

2557

2558

Germany Canada United States of America
United Kingdom Others

ผู ้ น�ำเข้ า หลั ก : เนเธอร์ แ ลนด์ เยอรมนี แคนาดา

2559
Japan

หน่ ว ย: พั นล้า นดอลลาร์ ฯ

หน่ ว ย: พั นล้า นดอลลาร์ ฯ

12,000,000 -

10,000,000 - 9,157,629
8,637,530
7,604,211
8,000,000 7,070,727 7,226,888
6,000,000 4,000,000 2,000,000 0-

2555

2556

2557

United States of America Brazil France
Belgium Others

2558
Netherlands

ผู้ส่ง ออกหลัก: สหรัฐฯ บราซิล ฝรั่ง เศส

ที่ ม า: ITC, หมายเหตุ : HS2207 (เอทิ ล แอลกอฮอล์ )

2559
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การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (P-Political)
WTO ผลักดันให้มกี ารเร่งเปิดเสรีธรุ กิจ ธุรกิจแอลกอฮอล์ เป็นธุรกิจหนึง่ ทีม่ คี วามพยายามผลักดัน เนือ่ งจาก
ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล แอฟริกาใต้ มีความสามารถในการผลิตสูง ต้นทุน
ที่ต�่ำกว่าประเทศไทย ท�ำให้สามารถส่งสินค้ามาแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศไทยได้

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (E-Economic) : โอกาสและความท้าทายของนโยบายภาครัฐ
(EEC) ที่กระทบต่อธุรกิจ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economics Corridor Development
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แล้วอย่าง
เป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2561 ซึ่งจะเป็นส่วนเติมเต็มที่ส�ำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
ภาคเอกชนในการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะยาว จากการให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีแก่นักลงทุนเพิ่มเติม อาทิ
การต่ออายุการเช่าทีด่ นิ เพิม่ ได้สงู สุด 99 ปี การปรับปรุงเงือ่ นไขการจัดตัง้ ศูนย์บริหารเงิน หรือการออกใบอนุญาต
ต่าง ๆ ที่รวดเร็วมากขึ้น นอกเหนือจากความพยายามของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนใน EEC ผ่านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
การลงทุนภาคเอกชนในแถบพื้นที่ EEC นักลงทุนส�ำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่นและจีน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

• สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC แล้วอย่าง
เป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2561 ซึ่งจะเป็นส่วนเติมเต็มที่ส�ำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
ภาคเอกชนในการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะยาว จากการให้สิทธิประโยชน์ที่ ไม่ใช่ภาษีแก่นักลงทุนเพิ่มเติม อาทิ
การต่ออายุเช่าที่ดินเพิ่มได้สูงสุด 99 ปี การปรับปรุงเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์บริหารเงิน หรือการออกใบอนุญาต
ต่างๆที่รวดเร็วมากขึ้น นอกเหนือจากความพยายามของภาครัฐ ในการส่งเสริมการลงทุน ใน EEC ผ่านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิทธิประโยชน์ ท างภาษี
• การลงทุนภาคเอกชนในพื้นที่ eec นักลงทุนส่วนใหญ่ ได้แก่ ญี่ปุ่นและจีน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ เครื่องใช้ ไฟฟ้ าอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
• ทางการไทยได้ริเริ่มโครงการย่อย ภายใต้ eec อีก 2 โครงการ
ในปี 2560 ที่ผ่านมาเพื่อ ช่ ว ยยกระดั บและเพิ่ มศั ก ยภาพของการ
r&d ในอุตสาหกรรมขั้นสู ง คือ
		
- เขตนวั ต กรรมระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตะวั น ออก
(Eastern Economic Corrldor of Innovation: EECI) ใน
จังหวัดระยองที่เน้นนวัตกรรม Automotive Robotic (ARLpolis)
นวัตกรรม Biopolis และ Space Krenovapolis
		
- เขตส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมและนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล
(Eastern Economic Corrldor of Digital: EECd) ในเขต
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเน้นเรื่องการวิ จัย อวกาศและดิ จิทัล

ส่วนที่

ติ
และการพัฒนาองค์กร
2 ประวั

ทางการไทยได้ริเริ่มโครงการย่อยภายใต้ EEC อีก 2 โครงการในปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยยกระดับและ
เพิ่มศักยภาพของด้านการ R&D ในอุตสาหกรรมขั้นสูง คือ 1.เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก
(Eastern Economic Corridor of innovation: EECi) ในจังหวัดระยอง ที่เน้นนวัตกรรม Automotive
Robotic (ARIpolis) นวัตกรรม Biopolis และ Space Krenovapolis 2.เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัล (Eastern Economic Corridor of digital: EECd) ในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งเน้นเรื่องการวิจัยอวกาศและ
ดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (S-Social)
(1) สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ปี 2564 สังคมสูงวัยสุดยอดปี 2579 ประชากรไทยจะลดลงตั้งแต่
ปี 2570 กลุ่มเด็กและวัยแรงงานลดลงในประเทศไทย อาจท�ำให้เกิดความขาดแคลนบุคลากร
(2) คนยุคใหม่สนใจท�ำธุรกิจของตนเองมากกว่าเป็นลูกจ้าง ท�ำให้การสรรหาบุคลากร และการรักษา
บุคลากรไว้กับองค์กร ยากล�ำบากมากขึ้น
(3) ประชาชนมีความใส่ใจในด้านสุขภาพอนามัยของตนเองมากขึ้น สินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
จะมีการเติบโต ผูบ้ ริโภคจะให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เลือกสรรสินค้า/อาหาร ทีม่ คี วามปลอดภัย
ปลอดสารพิษ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (T-Technological)
(1) นวั ต กรรมและเทคโนโลยี จ ะเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการท� ำ ธุ ร กิ จ ไปจากเดิ ม อย่ า งสิ้ น เชิ ง ทั้ ง ด้ า น
อุตสาหกรรมและบริการ ลูกค้าจะให้ความส�ำคัญต่อความสะดวก รวดเร็ว แม่นย�ำ สินค้าและบริการจะมีความ
หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลายมิติ
(2) จะมี ก ารพั ฒ นาด้ า น Biotechnology มี ก ารน� ำ เอาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตรมาพั ฒ นาให้ เ กิ ด
ผลิตภัณฑ์ใหม่มากมาย
(3) Artificial Intelligent และ Internet of things จะเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ธรุ กิจต้องมีความ
พร้อมในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
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ประวัติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
ล�ำดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

ด�ำรงต�ำแหน่ง

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

1
2.
3.
4.

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
นางแพตริเซีย มงคลวนิช

1 ตุลาคม 2557
9 กรกฎาคม 2557
1 ตุลาคม 2557
21 มิถุนายน 2560

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางสาวจินตนาภา โสภณ
นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์
นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์
นางรัตนา รัตนะ
นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

18 ตุลาคม 2560
18 ตุลาคม 2560
18 ตุลาคม 2560
18 ตุลาคม 2560
27 ธันวาคม 2560
27 ธันวาคม 2560
20 มกราคม 2559

หมายเหตุ
ล�ำดับที่ 1

ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 526/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ล�ำดับที่ 2 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นรองประธานกรรมการ
ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 312/2557 สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ล�ำดับที่ 3 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นรองประธานกรรมการ
ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 526/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ล�ำดับที่ 4 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 862/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560
แทนนายไพศาล ชื่นจิตร ที่ขอลาออก
ล�ำดับที่ 5-7 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1561/2560 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
แทนกรรมการที่ขอลาออก 2 คน และเพิ่มเติมในต�ำแหน่งที่ว่าง 1 คน
ล�ำดับที่ 8 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1561/2560 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
และขอลาออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ล�ำดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1921/2560 สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
ล�ำดับที่ 10 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1921/2560 สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
และได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ล�ำดับที่ 11 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 52/2559 แทนนายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
ที่ครบวาระ สั่ง ณ วันที่ 13 มกราคม 2559

ส่วนที่

บริหารกิจการองค์การสุรา
3 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
ประธานกรรมการ

นางสาววิ ไล ตันตินันท์ธนา

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

นางแพตริเซีย มงคลวนิช

นางสาวจินตนาภา โสภณ

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน

นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์

นางรัตนา รัตนะ

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ
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นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
ประธานกรรมการ

เกิด 12 กันยายน 2502 อายุ 59 ปี
ต�ำแหน่ง
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
การศึกษาดูงาน / อบรม
• อบรมหลักสูตร “นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง”
รุ่นที่ 1 กระทรวงการคลัง
• อบรมหลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน”
วปอ. รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• อบรมหลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 2
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
• อบรมหลักสูตร “เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง” (ส.นบส.)
รุ่นที่ 2 ส�ำนักงาน ก.พ.
• อบรมหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรม
สรรพสามิต
• รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• ประธานกรรมการโรงงานไพ่
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
รองประธานกรรมการ

เกิด 14 ธันวาคม 2500 อายุ 60 ปี
ต�ำแหน่ง
• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
คุณวุฒิการศึกษา
• สถิติศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• MPA Harvard University, USA
การศึกษาดูงาน / อบรม
• หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง” (นบส.) รุ่นที่ 64 ส�ำนักงาน
ก.พ.
• Senior Managers in Government, Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และ
การเมือง” (วปม.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• โครงการนักบริหารระดับสูง “ผู้บริหารส่วนราชการ”
(นบส.2) รุ่นที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• อบรมหลักสูตร “Director Certification Program” รุ่นที่
213 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนรุ่นที่ 15 สถาบัน
พระปกเกล้า
• หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
(รอส.) รุ่นที่ 4
ประสบการณ์
• รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• รองประธานกรรมการโรงงานไพ่
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

ส่วนที่

นางสาววิ ไล ตันตินันท์ธนา
รองประธานกรรมการ

เกิด 12 มกราคม 2504 อายุ 57 ปี
ต�ำแหน่ง
• ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• Master of Art, Economics, Tufts University, USA
การศึกษาดูงาน / อบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร International Tax Program (เทียบเท่าปริญญาโท)
Harvard University,USA
• หลักสูตร Callengers of Reforming Tax and Custom
Administrations, IMF&TAX Academy of Singapore
• หลักสูตร Senior on Taxation (Senior Course), Japan
International Cooperation Agency (JICA)
• หลักสูตร พัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และ
คุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 74, ส�ำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2, กรมสรรพสามิต
• หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2
,บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ เอฟเอเอส จ�ำกัด
• โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ ส�ำหรับ
ข้าราชการระดับสูง กระทรวงการคลัง ประจ�ำปีงบประมาณ
2552 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตร “การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 16” (PDI :
Public Director Certification Program), สถาบันพระ
ปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่
238/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
• รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
• นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ส�ำนักงานแผนภาษี
• ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศ
• สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• รองประธานกรรมการโรงงานไพ่
• กรรมการบริษัท เอทีซี โมบาย จ�ำกัด
• กรรมการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริหารกิจการองค์การสุรา
3 คณะกรรมการ
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นางแพตริเซีย มงคลวนิช

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

เกิด 12 กันยายน 2514 อายุ 47 ปี
ต�ำแหน่ง
• รองอธิบดี กรมสรรพากร
คุณวุฒิการศึกษา
• รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master of Arts - Development Policy and Public
Administration University of Wisconsin - Madison
สหรัฐอเมริกา
• Master of Laws (Tax), The London School of
Economics and Political Science, University of
London สหราชอาณาจักร
การศึกษาดูงาน / อบรม
• นักบริหารการทูต รุ่นที่ 4
• การบูรณาการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
ประสบการณ์
• รองอธิบดีกรมสรรพากร
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก กรมสรรพากร
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
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นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์
กรรมการ

เกิด 11 ธันวาคม 2497 อายุ 64 ปี
ต�ำแหน่ง
• คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering), Lamar
University, สหรัฐอเมริกา
การศึกษาดูงาน / อบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.
19) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2549-2550
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
รุ่นที่ 12 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Advanced Management Program (AMP)
INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
• หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร Company Management Course บริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) มูลนิธิ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่
9 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4
(สวปอ. มส.4) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้น�ำระดับสูงตามแนว
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 2
(สนพ.2) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
• หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 1 (นงส. 1)
ประสบการณ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที
โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที
ฟีนอล จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
• กรรมการโรงงานไพ่

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
กรรมการ

เกิด 1 มกราคม 2513 อายุ 48 ปี
ต�ำแหน่ง
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด
คุณวุฒิการศึกษา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The American Graduate School
of International Management (Thunderbird), USA
การศึกษาดูงาน / อบรม
• Board of Director IDO
• Executive Development Program (LDP)
• TLCA Leadership Development Program (LDP)
• Disruptive World
ประสบการณ์
• นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน บจก. ไอเอ็นจี แบริ่ง
• ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน บจก. ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส
มัลติมีเดีย
• Corporate Planning and Investor Relations บริษัท AP
(Thailand) จ�ำกัด (มหาชน)
• Chief Finance Officer CFO Investor Relations บริษัท
AP (Thailand) จ�ำกัด (มหาชน)
• Chief People Officer and Director of AP Academy
บริษัท AP (Thailand) จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• รองกรรมการผู้อ�ำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล เลขานุการ
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

ส่วนที่

นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
กรรมการ

เกิด 23 กันยายน 2522 อายุ 39 ปี
ต�ำแหน่ง
• Managing Director/Executive Producer
บริษัท Novaleaf Software
คุณวุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• M.A. Business Administration (honors) Recipient
merit-based scholarship Top of the 2008 Class
Willamette University
การศึกษาดูงาน / อบรม
• หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program), สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร ผู้น�ำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย,
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง,
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ
การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ, ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับชมรมผู้พิพากษา
สมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง
• หลักสูตร Certificate in Administration and
Management, University of Washington
• หลักสูตร Certificate in Business for International
Professionals, University of Washington
ประสบการณ์
• Managing Director/Executive Producer
บริษัท Novaleaf Software
• Board of Director the Center for World Information
Education
• Assistant to Managing Director บริษัท Winimex
Company Limited
• Oversea Coordinator บริษัท Winimex Company
Limited
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

บริหารกิจการองค์การสุรา
3 คณะกรรมการ
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นางสาวจินตนาภา โสภณ
กรรมการ

เกิด 15 มิถุนายน 2499 อายุ 62 ปี
ต�ำแหน่ง
• ที่ปรึกษาด้านการวิจัย ทรงคุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
• ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาดูงาน / อบรม
• อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “นักวิจัยทางสังคมศาสตร์”
รุ่นที่ 28 ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การจัดการภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน” รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
• อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเสริมสร้างสังคม
สันติสุข” รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
• อบรมหลักสูตร “The Columbia Senior Executive
Program” ที่ Columbia University Graduate School
of Business นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
• อบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหาร ระดับสูงรุ่นที่ 14
• อบรมหลักสูตร “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3”
ประสบการณ์
• รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
• ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กลุ่มพัฒนาระบบราชการ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
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นางรัตนา รัตนะ
กรรมการ

เกิด 10 กุมภาพันธ์ 2506 อายุ 55 ปี
ต�ำแหน่ง
• รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารและผู้บริหาร ฝ่ายผลิตภัณฑ์
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์รายย่อย บมจ. ธนาคารกรุงไทย
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการ
สาธารณะ ส�ำหรับนักบริหาร Master of Political Science
Executive Program in Public Administration and
Public Affairs
การศึกษาดูงาน / อบรม
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 59
ประสบการณ์
• รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารและผู้บริหาร ฝ่ายผลิตภัณฑ์
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์รายย่อย บมจ. ธนาคารกรุงไทย
• SVP และผู้จัดการฝ่ายการจัดการบัตรและผู้บริหาร บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
• VP และฝ่ายจัดการอิเล็กทรอนิกส์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
หมายเหตุ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
กรรมการและเลขานุการ

เกิด 7 ตุลาคม 2505 อายุ 56 ปี
ต�ำแหน่ง
• ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
คุณวุฒิการศึกษา
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
การศึกษาดูงาน / อบรม
• อบรมหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” สถาบันพระปกเกล้า
• อบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงส�ำหรับผู้บริหาร”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มไทยเอสเตท จ�ำกัด
• รองกรรมการผู้จัดการบริษัท แอ็ดวานซ์เปเปอร์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

ส่วนที่

บริหารกิจการองค์การสุรา
3 คณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารฯ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตัง้ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ก�ำหนด
ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราคณะหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือที่ปรึกษา
หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้
รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต จ�ำนวน 2 คน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อ�ำนวยการเป็นกรรมการ
และเลขานุการโดยต�ำแหน่ง และกรรมการอืน่ อีกมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าสามคน แต่เมือ่ รวมกรรมการทัง้ คณะหมดแล้ว
ต้องมีจ�ำนวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งในกรรมการอื่นนี้ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการร่วมด้วยหนึ่งคน
กรรมการอื่น รวมทั้งผู้แทนกระทรวงการคลังและที่ปรึกษาคณะกรรมการ รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีอ�ำนาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่ง
กิจการขององค์การสุราฯ และให้มีอ�ำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. วางระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน
2. วางระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตัง้ การถอดถอน การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน การตัดเงินเดือน
การลดขัน้ เงินเดือน และระเบียบวินยั ของพนักงานสุรา ตลอดจนก�ำหนดอัตราต�ำแหน่ง อัตราเงินเดือน
ค่าจ้าง และเงินอื่น ๆ ของพนักงานสุรา
3. ก�ำหนดอัตราค่าดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่าบริการ และค่าด�ำเนินธุรกิจต่าง ๆ
4. ก�ำหนดอัตราและดอกเบี้ยเงินสะสมของผู้อ�ำนวยการและพนักงานสุรา และวางระเบียบการจ่ายคืน
เงินสะสม
5. ก�ำหนดราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการขัดต่อหรือนอกเหนือไปจากระเบียบแบบแผนของทางราชการ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
กรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ทีเ่ ป็นอิสระจากภายนอก ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากรัฐมนตรีเป็นผูท้ รง
คุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาต่าง ๆ กรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงความเห็นของตนเองและใช้
ดุลยพินิจที่เป็นอิสระ ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยใช้ทักษะและประสบการณ์ของ
ตน ตลอดจนพิทักษ์ผลประโยชน์ของภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก เป็นผู้ที่สามารถผลักดันให้เกิดการ
ปรับเปลีย่ นหรือยับยัง้ การด�ำเนินการต่าง ๆ ได้เมือ่ จ�ำเป็น สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอืน่ อย่าง
เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการได้มีอย่างมีประสิทธิผล
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คุณสมบัติของกรรมการ
มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ
1. มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
2. ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิตบิ คุ คลทีร่ ฐั วิสาหกิจเป็นผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 3 แห่ง ทัง้ นีน้ บั รวมการ
เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในต�ำแหน่งกรรมการด้วย
3. ไม่เคยได้รบั โทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดทีไ่ ด้กระท�ำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตามบัญญัติแห่งกฎหมาย
5. ไม่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
6. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้กำ� หนดการประชุมไว้ลว่ งหน้าตลอดปีปฏิทนิ ในปีงบประมาณ
2559 ก�ำหนดเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน หากเดือนใดมีวันศุกร์ 5 สัปดาห์จะประชุมวันศุกร์
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็น โดยประธานกรรมการ
บริหารกิจการองค์การสุราฯ จะเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดวาระการประชุม ซึ่งเลขานุการฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาก่อนการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ จะมีการเสนอความคิดเห็นเพิม่ เติมอย่างกว้างขวาง
และเป็นอิสระ ในวาระใดหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่ประชุม จะออกจากห้องประชุมจนกว่า
จะพิจารณาวาระนั้นแล้วเสร็จ และได้เชิญผู้บริหารระดับรองผู้อ�ำนวยการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการและรับทราบนโยบายโดยตรง เพือ่ จะได้สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการฯ เพื่อความเป็นอิสระ

อัตราการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
1. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน
• กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน 8,000 บาท/คน/เดือน
• ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ส่วนที่

บริหารกิจการองค์การสุรา
3 คณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรัฐวิสาหกิจด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วน
ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ
• ไม่เกิน 8,000 บาท/เดือน (ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 (10,000 บาท/เดือน)
และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 (9,000 บาท/เดือน))
กรรมการได้รับเบี้ยประชุมในกรณี ได้รับมอบหมายท�ำหน้าที่ในคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน
• ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ
คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน เฉพาะกรรมการที่มาประชุม

2. คณะกรรมการตรวจสอบในองค์การสุราฯ (Audit Committee)
ได้รับค่าตอบแทนตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0529.2/ว.45 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2543 และ
หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค.0805.2/ว.96 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ดังนี้
• ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึง่ นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น
• ในกรณีที่ด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มเดือน โดยให้จ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง

การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงานอื่น ๆ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองกระบวนงานที่มีความส�ำคัญแทน เพื่อความรอบคอบและเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีรายละเอียดองค์ประกอบ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของ
แต่ละคณะ รวมทัง้ คณะอนุกรรมการทีส่ ำ� คัญได้จดั ท�ำกฎบัตรเพือ่ ใช้ยดึ ถือเป็นแนวปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการเพื่อท�ำการศึกษาและติดตามสถานการณ์แอลกอฮอล์
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ท�ำการศึกษาและติดตามสถานการณ์แอลกอฮอล์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทุกชนิดเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การท�ำงานขององค์การสุราฯ ที่เหมาะสม และให้
ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการขอความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในส่วนของการปราบปรามแอลกอฮอล์
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารฯ โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ-สกุล

1. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
2. นางแพตริเซีย มงคลวนิช

ต�ำแหน่ง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ร่วมประชุม/
จ�ำนวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่ ได้รับ (บาท)

12/12
6/12

120,000
48,000
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ชื่อ-สกุล

3. นางสาวจินตนาภา โสภณ
4. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
5. นายปิยกร อภิบาลศรี
6. ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ
7. นางสาวศุภรดา ทองอ่อน
8. นางสาวละเอียด ค�ำใจ
9. นางสมศิริ จันทร์อ่อน
10. นางสาวปารณีย์ ขุนวงษ์
หมายเหตุ

ต�ำแหน่ง

ร่วมประชุม/
จ�ำนวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่ ได้รับ (บาท)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3/3
12/12
2/12
8/12
12/12
12/12
12/12
12/12

16,000
8,000
6,000
24,000
36,000
-

นางสาวจินตนาภา โสภณ ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งองค์การสุราฯ ที่ 167/2561 สั่ง ณ วันที่ 13
มิถุนายน 2561

2. คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ช่วยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก�ำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน การรายงาน
ทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบนโยบายต่าง ๆ มีความรับผิดชอบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ก. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ข. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ค. การติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติภายในต่าง ๆ และให้รายงานผล
การด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารฯ โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ-สกุล

1. นางสาวจินตนาภา โสภณ
2. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
3. นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
4. นางสาวปราณี วิศาลอนันกูล

ต�ำแหน่ง

ร่วมประชุม/
จ�ำนวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่ ได้รับ (บาท)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

6/6
6/6
6/6
6/6

108,000
72,000
72,000
48,000

3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการ
พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก
ความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญมาจัดท�ำแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความ
เสี่ยง ดูแลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา โดยมีการประชุมดังตาราง

ส่วนที่

ชื่อ-สกุล

1. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
2. นางสาวจินตนาภา โสภณ
3. นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
4. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
5. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
6. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
7. นายยุคล ก�ำเหนิดแขก
8. นายสมควร จารุสมบัติ
9. นางสาวละเอียด ค�ำใจ
10. นางสาวจุไรรัตน์ สิริพัฒนธาดา
11. นางกุญชญา ศักดิ์เสริม
12. นางสาวนิลุบล ขันธรูป
หมายเหตุ

ต�ำแหน่ง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

บริหารกิจการองค์การสุรา
3 คณะกรรมการ
ร่วมประชุม/
จ�ำนวนเงินตอบแท
การประชุมทั้งหมด ที่ ได้รับ (บาท)

10/10
10/10
3/3
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
5/8
10/10

90,000
80,000
24,000
30,000
48,000
30,000
21,000
-

นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งองค์การสุราฯ ที่ 166/2561 สั่ง ณ วันที่
13 มิถุนายน 2561

4. คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง
หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา รวมทั้ง
พิจารณาปรับค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปรตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด และรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ-สกุล

1. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
2. นางแพตริเซีย มงคลวนิช
3. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
4. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์
5. นางสาวละเอียด ค�ำใจ
6. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
7. นายสุทธิระ ดิษฐ์นุ้ย
8. นางบุศรินทร์ รักศรี

ต�ำแหน่ง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมประชุม/
จ�ำนวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่ ได้รับ (บาท)

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/3

60,000
24,000
32,000
24,000
-
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5. คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณการลงทุนประจ�ำปี ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ-สกุล

1. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
2. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
3. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์
4. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
5. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
6. นางฉวีวรรณ สีมาเงิน
7. นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล
8. นายอนุรักษ์ คงเจริญ
9. นางสาวสุณี ศิริไทย
10. นางสาวปิยฉัต กลิ่นไทย

ต�ำแหน่ง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมประชุม/
จ�ำนวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่ ได้รับ (บาท)

1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

10,000
8,000
3,000
-

6. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน
อันเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือ
สหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางวินัย ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพ
การจ้าง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารฯ โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ-สกุล

1. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
2. นายสมควร จารุสมบัติ
3. นางสาวละเอียด ค�ำใจ
4. นายสุนันท์ พูลธนกิจ
5. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
6. นายอนุรักษ์ คงเจริญ

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

ร่วมประชุม/การ จ�ำนวนเงินตอบแทน
ประชุมทั้งหมด
ที่ ได้รับ (บาท)

3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
2/2

30,000
9,000
9,000
9,000
9,000
6,000

ส่วนที่

ชื่อ-สกุล

7. นายธเนศ เอิบอิ่มฤทธิ
8. นางภรภัทร สุขเจริญ
9. นายรังสรรค์ ตรีภาค
10. นายณัฐฐา อาฒยะพันธุ์
11. นายเพลิน อูฐเจริญ
12. นางกชมน ใหม่เอี่ยม

ต�ำแหน่ง

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริหารกิจการองค์การสุรา
3 คณะกรรมการ
ร่วมประชุม/การ จ�ำนวนเงินตอบแทน
ประชุมทั้งหมด
ที่ ได้รับ (บาท)

1/1

3,000

3/3
3/3
3/3
3/3
3/3

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

7. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา
หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานตามนโยบายขององค์การสุราฯ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ให้ค�ำปรึกษาประเด็นปัญหาข้อ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การสุราฯ และติดตามการพัฒนา
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและสัญญาในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งก�ำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพิ่มเติมและแก้ไข
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมให้การด�ำเนินงานขององค์การสุราฯ มีความ
คล่องตัวในทางปฏิบัติและเป็นไปตามนโยบาย โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ-สกุล

1. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
2. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
3. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
4. นางกฤษณา ลิ่มสุวรรณ
5. นายโอภาษ วโรภาษ
6. นายวรพจน์ ด้วงพิบูลย์
7. ว่าที่ร้อยตรี ประจวบ ประยูรพรหม
8. นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล
9. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
10 .นายยุทธชัย สมถวิล
11. นายเกรียงไกร สุขพัฒนนิกูล
12. นางสาวพีรดา กัญญาพันธ์

ต�ำแหน่ง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมประชุม/
จ�ำนวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่ ได้รับ (บาท)

3/3
3/3
3/3
1/3
1/3
2/3
2/3
3/3
3/3
2/2
2/2
3/3

9,000
24,000
24,000
3,000
3,000
6,000
6,000
-
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8. คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดูแลระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล และ
การส่งเสริมให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ติดตามการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมและรายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลทีด่ แี ละ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ-สกุล

1. นางแพตริเซีย มงคลวนิช
2. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
3. นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
4. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
5. นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล
6. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
7. นายสุทธิระ ดิษฐ์นุ้ย
8. นางฐิติภรณ์ นิติธนศุภกร
หมายเหตุ

ต�ำแหน่ง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมประชุม/
จ�ำนวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่ ได้รับ (บาท)

7/7
7/7
1/2
7/7
5/7
7/7
5/5
2/2

70,000
56,000
32,000
-

นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งองค์การสุราฯ ที่ 163/2561 สั่ง ณ วันที่
13 มิถุนายน 2561

9. คณะอนุกรรมการลดต้นทุนและด้านการตลาด
หน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์และแนวทางการบริหารจัดการลดต้นทุน
ก�ำกับดูแลนโยบายด้านการตลาด เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจก่อเกิดรายได้และผลประโยชน์ โดยสร้างภาพลักษณ์
อันดีแก่สินค้าและบริการ และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารฯ โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ-สกุล

1. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
2. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
3. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์
4. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
5. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์

ต�ำแหน่ง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ร่วมประชุม/
จ�ำนวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่ ได้รับ (บาท)

12/12
5/9
2/3
12/12
12/12

110,000
40,000
16,000
64,000
36,000

ส่วนที่

ชื่อ-สกุล

6. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
7. นายอัครุตม์ สนธยานนท์
8. นายสมควร จารุสมบัติ
9. นางสาวพรทิพย์ ทูลไพรัตน์
10. นางสาวละเอียด ค�ำใจ
11. นายวิชิต อริยมงคลชัย
12. นายสมโภชน์ พันธุ์พิทย์แพทย์
หมายเหตุ

ต�ำแหน่ง

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

บริหารกิจการองค์การสุรา
3 คณะกรรมการ
ร่วมประชุม/
จ�ำนวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่ ได้รับ (บาท)

12/12
2/3
12/12
3/3
12/12
12/12
12/12

36,000
6,000
-

นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งองค์การสุราฯ ที่ 168/2561 สั่ง ณ วันที่ 13
มิถุนายน 2561 มาแทนนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

10. คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาการรับสมัครพนักงานต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ พิจารณาคัดเลือกสรรหาพนักงานองค์การสุราฯ และบุคคลภายนอกทีม่ คี วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยค�ำนึงถึงความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ โดยด�ำเนินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารฯ
โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ-สกุล

1. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
2. นางแพตริเซีย มงคลวนิช
3. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
4. นายไพโรจน์ พ่วงสุวรรณ
5. นายดูมันต์ ปานรักษา
6. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ

ต�ำแหน่ง

ประธานอนุกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ร่วมประชุม/
จ�ำนวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่ ได้รับ (บาท)

2/2
1/2
2/2
2/2
2/2
2/2

20,000
8,000
16,000
3,000
3,000
-
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รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ

รายชื่อกรรมการ

25 ต.ค. 60
21 พ.ย. 60
15 ธ.ค. 60
22 ม.ค. 61
15 ก.พ. 61
19 มี.ค. 61
26 เม.ย. 61
30 พ.ค. 61
21 มิ.ย. 61
23 ก.ค. 61
22 ส.ค. 61
17 ก.ย. 61

รายงานการเข้า ประชุม คณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การองค์ ก ารสุ ร าฯ
เป็น รายบุคคล (เบี้ ย ประชุ ม ) ประจ� ำ ปี 2561 ดั ง นี้

9/2560
10/2560
11/2560
1/2561
2/2561
3/2561
4/2561
5/2561
6/2561
7/2561
8/2561
9/2561

54

1. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
2. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
3. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
4. นางแพตริเซีย มงคลวนิช
5. นางสาวจินตนาภา โสภณ
6. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
7. นางสาวธิดารัช ธนภรรคภวิน
8. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์
9. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์
10. นางรัตนา รัตนะ
11. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
รวมกรรมการที่เข้าประชุม

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√ √ √ √ √
√ √ - √ √
√ √ √ √ √
√ - √ - √
√ √ √ √ √
√ √ √ - √
√ √ √ √ √
ลาออก
- - - √ √ √ √ √ - √
- - - √ √
ถึงแก่กรรม
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√
√
√
√
√
√
√
√
√

จ�ำนวนครั้ง
เข้าประชุม/
ประชุมทั้งหมด

12/12
11/12
12/12
7/12
12/12
9/12
10/12
1/1
7/8
2/2
12/12

จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด

หมายเหตุ
ล�ำดับที่ 1 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
กรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ตามค�ำสั่งกรม
สรรพสามิตที่ 526/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ล�ำดับที่ 2 ได้ รั บ มอบหมายจากอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต เป็ น รอง
ประธานกรรมการ ตามค�ำสัง่ กรมสรรพสามิตที่ 312/2557
สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ล�ำดับที่ 3 ได้ รั บ มอบหมายจากอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต เป็ น รอง
ประธานกรรมการ ตามค�ำสัง่ กรมสรรพสามิตที่ 526/2557
สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ล�ำดับที่ 4 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่ง
กระทรวงการคลังที่ 862/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน
2560 แทนนายไพศาล ชื่นจิตร ที่ขอลาออก
ล�ำดับที่ 5 นางสาวจินตนาภา โสภณ ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่ง
กระทรวงการคลังที่ 199/2560 ตัง้ แต่วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์
2560

ล�ำดับที่ 6 นายภูมพิ ฒ
ั น์ สินาเจริญ ได้รบั การแต่งตัง้ ตามค�ำสัง่ กระทรวง
การคลังที่ 199/2560 ตัง้ แต่วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ล�ำดับที่ 7 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่ง
กระทรวงการคลังที่ 1561/2560 สัง่ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
ล�ำดับที่ 8 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่ง
กระทรวงการคลังที่ 1561/2560 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม
2560 ลาออก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ล�ำดับที่ 9 นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่ง
กระทรวงการคลังที่ 1921/2560 สัง่ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
ล�ำดับที่ 10 นางรัตนา รัตนะ ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการ
คลังที่ 1921/2560 สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 และ
ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ส่วนที่

บริหารกิจการองค์การสุรา
3 คณะกรรมการ
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รายงานการเข้าประชุม และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

1. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

12/12
120,000

2. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

11/12
99,000

3. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

12/12
108,000

4. นางสาวจินตนาภา โสภณ

12/12
96,000

6/6
98,000

5. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

9/12
72,000

6/6
72,000

6. นางแพตริเซีย มงคลวนิช

7/12
56,000

7. นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน

10/12
80,000

8. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์

1/1
8,000

9. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์

7/8
56,000

10. นางรัตนา รัตนะ

2/2
16,000

11. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล

12/12
96,000

12. นางสาวละเอียด ค�ำใจ

9/12
9,000

13. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์

11/12
12,000

คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาการรับสมัครพนักงาน
ต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง

คณะอนุกรรมการลดต้นทุนและด้านการตลาด

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบทางสังคม

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา

คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการเพื่อท�ำการศึกษา
และติดตามสถานการณ์แอลฯ ที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา

รายงานการเข้า ประชุ ม และเบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการชุดต่ าง ๆ เป็ น รายบุ คคล ประจ� ำ ปี 2561 ดั ง นี้

12/12
120,000
10/10
90,000

12/12
110,000
1/1
10,000

3/3
16,000

3/3
24,000

7/7
56,000

2/2
20,000
5/5
50,000

10/10
80,000

3/3
30,000

1/1
8,000

5/9
40,000

6/12
48,000

7/7
70,000

5/5
32,000
4/5
32,000

1/2
8,000

3/3
24,000

2/3
16,000

12/12
8,000

3/3
9,000

14. นายปิยกร อภิบาลศรี

2/2
6,000

15. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ ภูมิประเทศ

8/12
24,000

10/10
48,000

3/3
24,000

4/4
24,000

7/7
32,000

12/12
64,000

5/5
24,000

2/2
16,000

16. นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์

3/3
9,000

17. นางศุภรดา ทองอ่อน

12/12
36,000

18. นางสาวปราณี วิศาลอนันตกูล

คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาการรับสมัครพนักงาน
ต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง

คณะอนุกรรมการลดต้นทุนและด้านการตลาด

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบทางสังคม

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา

คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการเพื่อท�ำการศึกษา
และติดตามสถานการณ์แอลฯ ที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
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6/6
48,000

19. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์

10/10
30,000

20. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร

10/10
30,000

21. นายยุคล ก�ำเหนิดแขก

7/9
21,000

22. นายจรัสพงษ์ สมานบุตร

2/2
6,000

12/12
36,000
1/1
3,000

12/12
36,000

23. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร

3/3
9,000

24. นางกฤษณา ลิ่มสุวรรณ

1/3
3,000

25. นายโอภาษ วโรภาษ

1/3
3,000

26. นายวรพจน์ ด้วงพิบูลย์

2/3
9,000

27. ว่าที่ร้อยตรี ประจวบ ประยูรพรหม

2/3
6,000
2/3
6,000

28. นายอัครุตม์ สนธยานนท์
29. นายไพโรจน์ พ่วงสุวรรณ

2/2
6,000

30. นายภูมันต์ ปานรักษา

2/2
6,000

31. นายสมควร จารุสมบัติ

1/3
3,000

32. นายสุนันท์ พูลธนกิจ

2/3
6,000

33. นายอนุรักษ์ คงเจริญ

1/1
3,000

34. นายธเนศ เอิบอิ่มฤทธิ

2/2
6,000

35. นางภรภัทร สุขเจริญ

3/3
9,000

36. นางรังสรรค์ ตรีภาค

3/3
9,000

37. นายณัฐฐา อาฒยะพันธุ์

3/3
9,000

38. นายเอกรินทร์ โพธิวัฒน์

3/3
9,000

39. นางกชมน ใหม่เอี่ยม

3/3
9,000

รวม

คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาการรับสมัครพนักงาน
ต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
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คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง

คณะอนุกรรมการลดต้นทุนและด้านการตลาด

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบทางสังคม

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา

คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุน

บริหารกิจการองค์การสุรา
3 คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการเพื่อท�ำการศึกษา
และติดตามสถานการณ์แอลฯ ที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา

ส่วนที่

828,000 218,000 102,000 267,000 329,000 45,000 78,000 158,000 308,000 138,000 56,000

สรุปเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การสุราฯ ปี 2561
จ�ำนวนเงิน (บาท)
ชื่อ - สกุล

1. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
2. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
3. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
4. นางสาวจินตนาภา โสภณ
5. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
6. นางแพตริเซีย มงคลวนิช
7. นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
8. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์
9. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์

คณะกรรมการ คณะกรรมการ/
บริหารกิจการ คณะอนุกรรมการ
องค์การสุราฯ

120,000
99,000
108,000
96,000
72,000
56,000
80,000
8,000
56,000

120,000
220,000
140,000
194,000
182,000
158,000
24,000
40,000

ค่าตอบแทน
รายเดือน

รวมค่าเบี้ย
ประชุม/
ค่าตอบแทน
รายเดือน

192,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
91,612.90
3,354.84
64,000

432,000
415,000
344,000
386,000
350,000
310,000
195,612.90
11,354.84
160,000
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จ�ำนวนเงิน (บาท)
ชื่อ - สกุล

10. นางรัตนา รัตนะ
11. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
12. นางสาวละเอียด ค�ำใจ
13. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
รวม

คณะกรรมการ คณะกรรมการ/ ค่าตอบแทน
บริหารกิจการ คณะอนุกรรมการ รายเดือน
องค์การสุราฯ

16,000
96,000
9,000
12,000
828,000

216,000
9,000
1,303,000

รวมค่าเบี้ย
ประชุม/
ค่าตอบแทน
รายเดือน

24,000
40,000
96,000
408,000
9,000
21,000
950,967.74 3,081,967.74

การพัฒนากรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
1) การอบรมสัมมนา คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเข้าร่วมอบรม
สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่ำเสมอ โดย
องค์การสุราฯ ให้การสนับสนุนและด�ำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทยและสถาบันอืน่ ๆ ในทุกหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งตลอดปี เพือ่ ให้เกิดมุมมองความคิด
ที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์การสุราฯ
ที่

ผู้เข้าอบรม/สัมมนา

1

นางสาวจินตนาภา โสภณ

2

หลักสูตร

รุ่นที่

สถาบัน

1. Director Certification
225 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
Program
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับ 16 สถาบันพระปกเกล้า
กรรมการและผู้บริหารระดับ
สูง
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา Risk management events
11/ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
(RCL)
2018 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท�ำแผนวิสาหกิจประจ�ำปี 2562-2566 และการจัดท�ำแผน
ปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี 2562 องค์การสุราฯ ได้จดั สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดท�ำแผนวิสาหกิจประจ�ำปี 2562-2566
และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2562 ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
และผู้บริหารขององค์การสุราฯ เมื่อวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต
3) การศึกษาดูงาน องค์การสุราฯ มีนโยบายจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน การปฏิบัติงานจริงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้กับกรรมการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจธุรกิจและน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
มาปรับใช้ในการด�ำเนินกิจการขององค์การสุราฯ โดยองค์การสุราฯ ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่
1 - 6 พฤษภาคม 2561 เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับหอกลั่นที่สามารถผลิตแอลกอฮอล์ระดับ AR GRADE และ
เทคโนโลยีการจัดการของเสีย

ส่วนที่

บริหารกิจการองค์การสุรา
3 คณะกรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)
องค์การสุราฯ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการทีเ่ ข้ารับต�ำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การสุราฯ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจขององค์การสุราฯ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่ง
โดยคู่มือกรรมการประกอบด้วย
คู่มือกรรมการ
1. อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
2. ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การสุราฯ
3. แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลส�ำหรับกรรมการ
1. Presentation แนะน�ำการด�ำเนินกิจการขององค์การสุราฯ แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ผลประกอบการฐานะการเงิน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
2. รายชื่อคณะกรรมการ ผังโครงสร้างการจัดการ
3. รายงานประจ�ำปี
4. การเยี่ยมชมโรงงานขององค์การสุราฯ

การประเมินผลคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
การประเมินผลคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559
องค์การสุราฯ ได้ท�ำการปรับปรุงแบบประเมินผลเพื่อให้เข้าใจง่ายและครอบคลุมยิ่งขึ้น และได้น�ำเสนอคณะ
กรรมการบริหารฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2559 เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2559 ซึง่ คณะกรรมการฯ เห็นชอบแบบประเมิน
ตามทีอ่ งค์การสุราฯ น�ำเสนอ และส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการฯ พิจารณาด�ำเนินการประเมินผล สรุปผลการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแบบรายคณะ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 179.33 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 210 คะแนน เทียบเท่ากับเปอร์เซ็นไทล์ที่ร้อยละ 80 ขึ้นไป คือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี
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ผังโครงสร้างองค์กร ประจ�ำปี 2561

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ า ยตรวจสอบภายใน

กองนโยบายและแผน

เลขานุการ

รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

กองกลาง

กองคลัง

กองการตลาด
และจ�ำหน่าย

แผนกบริ หารงานบุคคล

แผนกบัญชี
และงบประมาณ

แผนกการตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์

แผนกบริหารงานทั่วไป

แผนกการเงิน

แผนกจ�ำหน่าย

แผนกยานพาหนะ

แผนกพัสดุ

แผนกสารสนเทศ

แผนกคลังพัสดุแ ละ
อาคารสถานที่

แผนกกฎหมาย

ส่วนที่

หั ว หน้าเจ้า หน้าที่
ด้ า นการเงิน (CFO)

คณะกรรมการความปลอดภั ย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อม
ในการท� ำ งาน

4 การก�ำกับดูแล

คณะท� ำ งาน
เพื่ อการสนั บ สนุ น
ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง

รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายผลิต

กองการผลิต

กองวิศวกรรมและเทคนิค

กองควบคุมและ
พัฒ นาคุณภาพ

แผนกการผลิต

แผนกไฟฟ้าและ
บ�ำรุงรักษา

แผนกวิเคราะห์แ ละ
ตรวจสอบคุณภาพการผลิต

แผนกบรรจุและ
ผลิตภัณฑ์

แผนกไอน�้ำและประปา

แผนกควบคุมคุณภาพ
แผนกสิ่งแวดล้อ ม
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คณะผู้บริหารองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจ�ำปี 2561

นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา

นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล

นายสมควร จารุสมบัติ

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิต

นางสาวละเอียด ค�ำใจ

นางสาวปราณี วิศาลอนันตกูล

นางสาวพรทิพย์ ทูลไพรัตน์

นายสุนันท์ พูลธนกิจ

นายอนุรักษ์ คงเจริญ

นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์

นางจีรวัฒน์ จารุสมบัติ

นายธเนศ เอิบอิ่มฤทธิ

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

หัวหน้ากองนโยบายและแผน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากองกลาง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

หัวหน้ากองคลัง

หัวหน้าฝ่ายผลิต

หัวหน้ากองการผลิต

ส่วนที่

4 การก�ำกับดูแล

โครงสร้างอัตราก�ำลังพนักงานองค์การสุราฯ
อัตราก�ำลังขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจ�ำปี 2561
อัตราก�ำลังขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
171 คน แบ่งเป็นฝ่ายบริหาร 83 คน ฝ่ายผลิต 83 คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน (ไม่รวมต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
และต�ำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เพราะตามต�ำแหน่งอยู่นอกโครงสร้าง 210 อัตรา)
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0

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายผลิต
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

88
81
1
170

78
87
1
166

79
79
4
162

84
94
5
183

83
83
5
171

มีพนักงานองค์การสุราฯ เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 จ�ำนวน 6 คน ประกอบไปด้วย
• หัวหน้าฝ่ายบริหาร
1 ต�ำแหน่ง
• นักทรัพยากรบุคคล ระดับ 6
1 ต�ำแหน่ง
• เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 4
2 ต�ำแหน่ง
• ช่างเทคนิค ระดับ 4
1 ต�ำแหน่ง
• พนักงานบริการ ระดับ 2
1 ต�ำแหน่ง
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การตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีโครงสร้างในการปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายในขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และการบริหารงานทัว่ ไปทีข่ นึ้ ตรงต่อผูอ้ ำ� นวยการองค์การสุราฯ มีการปฏิบตั งิ านประกอบด้วยการตรวจสอบเพือ่ ให้
ความเชื่อมั่น และการให้ค�ำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อให้การด�ำเนินงานขององค์การสุราฯ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุม และการก�ำกับดูแลอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และตามคู่มือการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 ออกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) กระทรวงการคลัง ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีและมีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้
รับความรู้ ทักษะ และพัฒนาความสามารถต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเชีย่ วชาญ มีความระมัดระวังรอบคอบเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
มาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน โดยก�ำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่งผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน
ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดท�ำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจ�ำปี ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร มีการน�ำความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร
ข้อสังเกตของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาประกอบการ
พิจารณาเพือ่ จัดล�ำดับความเสีย่ งในการจัดท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปี โดยน�ำเสนอผูอ้ ำ� นวยการองค์การสุราฯ
เพื่อขอความเห็นชอบ และน�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ มีการจัดท�ำแผนการตรวจสอบใน
รายละเอียด แนวทางการตรวจสอบโดยพิจารณาความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมในกระบวนงาน รายงานผลการ
ตรวจสอบต่อหน่วยรับตรวจและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการควบคุมภายในของกระบวนงาน
พร้อมทั้งติดตามการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ�ำ ทั้งรายไตรมาสและรายปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายในให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO โดยในการปฏิบัติ
งานตรวจสอบทุกครัง้ จะมีการสอบทานและประเมินความเพียงพอ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพือ่
ช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในครอบคลุม ครบถ้วน
และความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ค�ำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงานที่มีผลกระทบที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน

ส่วนที่
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การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในทุกคน
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจทุกครั้ง มีการประเมินตนเอง และการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review : QAR) โดยผู้ประเมินอิสระภายนอกทุก 5 ปีโดยครั้งสุดท้ายมี
การประเมินในปี 2560 และได้มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการตรวจสอบภายใน โดยก�ำหนดให้ฝา่ ยตรวจสอบ
ภายในเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา เพื่อเป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูบ้ ริหารในการสอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการการควบคุมภายใน กระบวนการ
ก�ำกับดูแลทีด่ ี กระบวนการบริหารความเสีย่ ง และการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ขององค์การสุราฯ รวมทัง้ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำอย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำ� กับดูแลให้ฝา่ ยตรวจสอบภายในปฏิบตั งิ านได้อย่างมีอสิ ระ เทีย่ งธรรม และ
มีจรรยาบรรณทีด่ ี โดยมีกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากผูอ้ ำ� นวยการองค์การสุรา และ
อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในซึ่งก�ำหนดภารกิจ ขอบเขต
การปฏิบัติงาน อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการด�ำเนินการ และการปฏิบัติงานไว้อย่าง
ชัดเจน ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และ
ความเสี่ยงของกิจกรรมภายในองค์การสุราฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การสุราฯ ผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไป
ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 ซึ่งในปี 2560 สามารถสรุปภารกิจที่ส�ำคัญ
ที่ได้ด�ำเนินการ ดังนี้

การจัดท�ำแผนการตรวจสอบ (Internal Audit Plan)
การจัดท�ำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ประจ�ำปี 2561-2565 และแผนการตรวจสอบประจ�ำปีงบประมาณ
2561 สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ 2561-2565 ขององค์การสุราฯ โดยใช้หลักการประเมินความเสีย่ งเป็นเครือ่ งมือ
ในการจัดล�ำดับและคัดเลือกกิจกรรมเพือ่ ตรวจสอบ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ นโยบายและความ
คาดหวังของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูอ้ ำ� นวยการฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การสุราฯ

การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน (Internal Audit Execution and Reporting)
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียด โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ใช้พจิ ารณาประเด็นความเสีย่ ง การควบคุมภายในหรือความผิดปกติอนื่ ๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญมาก�ำหนด
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ และจัดท�ำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ทุกกิจกรรม
การตรวจสอบ จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/ปรับปรุงต่อหน่วยรับตรวจและ
ผู้บริหารเพื่อน�ำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน (Maintain the Quality of Internal Audit)
ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดให้มกี ารประเมินจากภายนอกองค์กร โดยคณะผูส้ อบทานทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
และมีความเป็นอิสระ เพื่อประเมินผลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในว่าสอดคล้องกับค�ำนิยาม
จรรยาบรรณ มาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน แผนงาน
นโยบาย กระบวนการ แนวปฏิบตั แิ ละกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ และตามคูม่ อื การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ความคาดหวังของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร
ระดับสูง มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกปี มีการประเมินความ
พึงพอใจภายหลังการปฏิบตั งิ านตรวจสอบโดยผูบ้ ริหารหน่วยรับตรวจ การประเมินตนเองของผูต้ รวจสอบภายใน
โดยได้นำ� ผลการประเมินทัง้ หมดมาวิเคราะห์เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน

ส่วนที่

4 การก�ำกับดูแล
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การบริหารความเสี่ยง
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ERM และมีการ
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรเรื่อยมา
ปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต สามารถด�ำเนินการตามองค์ประกอบหลักของ
การบริหารความเสี่ยง มีคณะท�ำงานเพื่อการสนับสนุนระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงขององค์กร
มีการก�ำหนดปัจจัยเสีย่ งระดับองค์กรทีช่ ดั เจน และประเมินความรุนแรงผ่านการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยง นอกจากนี้องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีการใช้ฐานข้อมูลในอดีตเพื่อประกอบการพิจารณา
การก�ำหนดระดับความรุนแรง และการคาดการณ์ในอนาคต คือมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีการก�ำหนดโครงสร้าง หน้าที่ และผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและการ
ควบคุมภายใน (RMC) โดยมีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตาม
การพัฒนากรอบการบริหารความเสีย่ ง ติดตามกระบวนการบ่งชีแ้ ละประเมินความเสีย่ ง รวมทัง้ พิจารณาคัดเลือก
ความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญมาจัดท�ำแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความ
เสี่ยง รายงานผลการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การสุรา ในภาพรวม และคณะท�ำงานเพื่อการสนับสนุนระบบบริหารความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ ท�ำหน้าที่
กลั่นกรองความเสี่ยงต่าง ๆ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะท�ำงานฯ จะมีหน้าที่ในการ
ประสานงานให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร รวมทัง้ มีคณะกรรมการตรวจสอบฯ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลความ
เพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง
หารความเสี
่ยงขององค์การสุรากกรมสรรพสามิ
กระบวนการบริกระบวนการบริ
ห ารความเสี
่ ย งขององค์
ารสุ ร า ตกรมสรรพสามิ ต
กาหนดกระบวนการบริ
หารความเสี่ยงเป็น ่ ย
8 ขังเป็
้นตอนดั
ก�ำหนดกระบวนการบริ
ห ารความเสี
นงนี8้ ขั้ น ตอนดั ง นี้
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และรายงานผล
และรายงาน

1.
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ภายในองค์กร
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2
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การกาหนด
การก�ำหนด
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ระสงค์

7.
ข้อมูลและการ
ติข้ดอต่อมูสืล
่อสาร
และ

3.
การบ่งชี้เหตุการณ์

6.
กิจกรรมการ
ควบคุม

4.
การประเมิน
ความเสี่ยง
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3

การบ่ ง ชี้
เหตุ การณ์

การติ ด ต่ อสื่ อสาร
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กิ จ กรรม
การควบคุ ม

5

การตอบสนอง
5.
ความเสี่ ยง
การตอบสนอง
ความเสี่ยง

4

การประเมิ น
ความเสี่ ยง
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การควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2561 องค์การสุราฯ ได้จัดระบบการควบคุมภายในมาเป็นคณะท�ำงาน โดยมีหน้าที่ในการ
จัดวางระบบและสนับสนุนงานการควบคุมภายในขององค์กร และเพื่อให้การควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์
ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
1. การด�ำเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สนิ การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตขององค์กร
2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้ภายใน และ
ภายนอกองค์กร เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานขององค์กร รวมทั้ง
การปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก�ำหนดขึ้น
การด�ำเนินงานองค์การสุราฯ มีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้เกิดความเชื่อมโยง 2 ส่วน ร่วมกัน คือ
• การควบคุมภายใน (IC : Internal Control)
• การตรวจสอบภายใน (IA : Internal Audit)
โดยการจัดประชุมของคณะท�ำงานเพื่อการสนับสนุนระบบบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ได้เชิญ
ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ เพือ่ ปรึกษาหารือร่วมกัน จึงส่งผลให้การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการที่ดี มีการติดตาม ก�ำกับ ควบคุมดูแล มีการจัดกระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากร
ให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย คุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากการบูรณาการ
ระบบงานดังกล่าว เป็นผลให้
• ด้านการด�ำเนินงาน มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล มีการดูแลรักษาทรัพย์สนิ การป้องกันหรือลดความผิดพลาด มีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต การบรรจุสินค้าและการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถแก้ไขปัญหาการร้องเรียน
จากลูกค้าได้ลดลง
• ด้านรายงานทางการเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
• ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่พบการกระท�ำผิด ไม่มีกรณียื่นเรื่อง
ร้องเรียน
ในส่วนของระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการป้องกันการทุจริต องค์การสุราฯ ร่วมมือกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) ในโครงการ “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :
ITA)” เริม่ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2556 จนถึงปัจจุบนั และได้จดั ท�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
มีการปรับปรุงการด�ำเนินงานและมุง่ เน้นด้านจัดซือ้ จัดจ้างให้มคี วามโปร่งใส มีการเผยหลักการทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริต และสื่อสารให้พนักงานผู้ปฏิบัติยึดถือหลักคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค�ำนึกถึงประโยชน์ขององค์กรและส่วนรวม ผลจาก
ความร่วมมือของทุกฝ่ายในองค์กรท�ำให้องค์การสุราฯ ประสบความส�ำเร็จตามประกาศของส�ำนักงาน ป.ป.ช. เมือ่
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 องค์การสุราฯ ได้คะแนน
ประเมิน 79.50%
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
องค์การสุราฯ มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ประกาศนโยบายความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดี และเพื่อก�ำกับดูแลป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ขนึ้ ภายในองค์กร และก�ำหนดให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับต้องจัดท�ำรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ�ำทุกปี

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
องค์การสุราฯ มีการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกันทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน ลูกค้า คูค่ า้ และผูป้ ระกอบการ
ต่าง ๆ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

การเปิดเผยสารสนเทศ/การบริหารจัดการสารสนเทศ
การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐโดยประชาชนยิ่งขึ้น สมควรก�ำหนดให้ประชาชนมีสิทธิ์ได้รับข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ โดยมีขอ้ ยกเว้นอันไม่ตอ้ งเปิดเผยทีแ่ จ้งชัดและจ�ำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารทีห่ ากเปิดเผยและ
จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ทสี่ ำ� คัญของเอกชน ทัง้ นีเ้ พือ่ พัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้
มัน่ คง และจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรูถ้ งึ สิทธิหน้าทีข่ องตนอย่างเต็มที่ เพือ่ จะรักษาประโยชน์ของตนเองได้อกี
ประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไป
พร้อมกันจึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  การเป็นหน่วยงานของรัฐองค์การสุราฯ มีหน้าที่ในการด�ำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้องค์กรมีการก�ำกับดูแลที่ดี
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา และผูบ้ ริหารองค์การสุราฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการบริหาร
จัดการ จึงมีการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไปภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อความเจริญของกิจการให้เติบโต
อย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ
ภายใน และสนับสนุนให้มีระบบสารสนเทศเพือ่ สร้างระบบสื่อสารเชื่อมโยงทั้งองค์กร มีการพัฒนาด้านทรัพยากร
บุคคลเพือ่ ให้พนักงานมีศกั ยภาพทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย มีความมัน่ ใจในองค์กรว่าสามารถปฏิบตั ิ
งานในองค์กรได้ในระยะยาว เพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากสังคม อีกทั้งยังเป็นกลไก
ในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้ทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ ร่วมกันจัดการ รับผิดชอบ แก้ไขปัญหา
และพัฒนาให้องค์กรดีขึ้น รวมทั้งมีนโยบายที่รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยให้
ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ

ส่วนที่

4 การก�ำกับดูแล

แนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน
องค์การสุราฯ มีการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีการจัดท�ำคู่มือพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน
ได้รบั ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จัดท�ำคูม่ อื มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณเพือ่
ให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่ง
องค์การสุราฯ ได้น�ำค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพือ่ ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานองค์การ
สุราฯ โดยยึดมัน่ ถือมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรมอันดี และถือปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งจนสืบทอดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยมหลัก 9 ประการ อันเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
การมีจิตส�ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
การยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

รายงานคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดง
ความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ประกอบ
ด้วย อนุกรรมการ จ�ำนวน 5 คน เป็นอนุกรรมการจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ จ�ำนวน 3 คน
ท�ำหน้าที่เป็นประธาน 1 คน และผู้บริหารขององค์การสุราฯ จ�ำนวน 2 คน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ และผู้ช่วย
เลขานุการ ปัจจุบันคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ด�ำเนินการ
ก�ำกับดูแลบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมให้องค์กรมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลที่ดี และการแสดง
ความรับผิดชอบทางสังคม ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ โดยติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กร มีการประชุมรวมกันทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
รวมทัง้ ภารกิจอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มอบหมาย และเพือ่ ด�ำเนินงานตามบทบาท
หน้าที่โดยสรุปดังนี้
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3.1 ดูแลบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมให้องค์กรมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• ก�ำกับดูแลให้องค์กรมีการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์นโยบายกลยุทธ์ เป้าหมายที่ก�ำหนด
และปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้
สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
• สร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม สือ่ สารแนวทางนโยบายหรือทิศทางขององค์กร
เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
• ด�ำเนินการจัดท�ำกฎบัตรของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการด�ำเนินงาน
• ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เปิดเผย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และเพื่อสนับสนุน สงเสริม ยกระดับคุณธรรม ความโปรงใส และภาพลักษณในการ
ดําเนินงานของหนวยงานและเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตประชาชน
• องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ทูลเกล้าฯ ถวายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี เพื่อใช้ในโครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ปีละ 4,000 ลิตร
• ร่วมกิจกรรมโครงการอ�ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ในปี 2560 น�ำปุ๋ยน�้ำชีวภาพแจกให้กับเกษตรกรที่
ร่วมโครงการฯ ร่วมกิจกรรม “งานวิ่งไทย-เดนมาร์ค” กิจกรรม “คนคลังรวมพลังสร้างความดี
(MOF International Culture Charity Fair) กิจกรรมงานบริจาคโลหิต “เลือดไม่แบ่งสี”
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมงานฟุตบอลประเพณี
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดโครงการผลิตภัณฑ์ LDO
สร้างคุณค่า น�ำโดยแอลกอฮอล์สเปรย์ แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ โดยสรุปในปี 2560
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
ด�ำเนินงานกิจการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และพัฒนาด้านการก�ำกับดูแลกิจการอย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในการด�ำเนินงานและสภาพเศรษฐกิจ
เป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้องค์กรในระยะยาว
ในปี 2561 คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
ด�ำเนินงานกิจการตามหลักการการก�ำกับดูแลที่ดี และพัฒนาด้านการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องสอดคล้อง
กับการเปลีย่ นแปลงตามสภาวการณ์ในการด�ำเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจ ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างรากฐาน
ที่แข็งแกร่งให้องค์กรในระยะยาว

การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การจัดท�ำแผนอัตราก�ำลังคนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร
องค์การสุราฯ ได้มกี ารทบทวนและจัดท�ำ Job Description ของพนักงานภายในองค์กร เพือ่ ให้ได้ Job
Description ที่สมบูรณ์และครบถ้วน ซึ่งสามารถน�ำไปใช้งานของการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น งานสรรหา
ว่าจ้าง งานเลือ่ นชัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง ฯลฯ และมีการจัดท�ำ Workload Study เพือ่ วิเคราะห์ปริมาณงานของแต่ละงาน
เพื่อก�ำหนดจ�ำนวนคนที่เหมาะสมส�ำหรับงาน และได้แผนอัตราก�ำลังคนที่เหมาะสม รวมถึงมีผังโครงสร้างองค์กร
Organization Chart ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร

ส่วนที่

4 การก�ำกับดูแล

2. การจัดท�ำระบบ Core Competency (สมรรถนะหลักที่พนักงานส่วนใหญ่ ในองค์กรต้องมี)/
Management Competency (สมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่พนักงานในองค์กรต้องมี) และสายการ
เติบโตในอาชีพ (Career Path)
องค์การสุราฯ ได้มกี ารทบทวนและจัดท�ำระบบสมรรถนะ Competency ของพนักงาน โดยมีการจัดท�ำ
ออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ Core Competency คือ สมรรถนะหลักที่พนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรต้องมี และ
Management Competency สมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่พนักงานในองค์กรต้องมี และได้มีการจัดท�ำ
Competency Dictionary อธิบายระดับของทักษะ ความรู้ของ Competency แต่ละตัว เพื่อน�ำไปใช้ในการ
วัดผลของพนักงาน ซึ่งผลทดสอบที่ได้จากการจัดท�ำระบบ Competency นั้น ได้น�ำมาใช้ในการจัดท�ำสายการ
เติบโตในอาชีพ (Career Path) เพื่อใช้เป็นระเบียบในการเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่งที่ชัดเจนของพนักงาน
3. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPIs
องค์การสุราฯ ได้มีการทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPIs โดยจัดท�ำในส่วนของ KPIs
หน่วยงาน พร้อมหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ที่มีหลักการและวิธีการที่ชัดเจนในการเก็บข้อมูลเพื่อวัดผล KPIs
เพือ่ ใช้เป็นมาตรฐานและได้กฎเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและเกณฑ์ในการปรับขึน้ เงินเดือนให้โบนัส
ที่ชัดเจน
4. จัดท�ำระบบพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องพื้นฐานจ�ำเป็นส�ำหรับทุกองค์กร และองค์การสุราฯ ได้มีการส�ำรวจความ
จ�ำเป็นในการฝึกอบรม และประเมินพฤติกรรมในการท�ำงานของพนักงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดท�ำแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP – Individual Development Plan) ของพนักงาน ซึ่งน�ำไปใช้ในการพัฒนาและติดตามผลความ
ก้าวหน้าของการพัฒนาบุคลากร และยังเป็นประโยชน์ต่อพนักงานโดยตรงที่จะได้พัฒนาทักษะ ความรู้ความ
สามารถให้ตรงกับงาน ตรงกับความต้องการขององค์กร
5. โครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ
ปัจจุบันองค์การสุราใช้โครงสร้างเงินเดือนแบบราชการเดิม คือ แบบ Step Rate (แบบเป็นขั้นบันได
มีระดับและขั้นวิ่ง) ซึ่งปัจจุบัน ก.พ.ได้พยายามผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐหันมาใช้เป็นแบบ Range
Rate (แบบช่วงเงินเดือน) ซึ่งเป็นแบบที่ภาคเอกชนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย องค์การสุราฯ จึงได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างเงินเดือนเป็นแบบ Range Rate เพื่อให้ทันสมัย จูงใจพนักงาน และผู้สมัครงานมากยิ่งขึ้น รองรับการ
เติบโตของธุรกิจในอนาคต
6. ระบบ Functional Competency (สมรรถนะเฉพาะด้าน)
องค์การสุราฯ จึงได้มีการจัดท�ำ Functional Competency และก�ำหนดระดับทักษะความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละต�ำแหน่งงาน เพื่อน�ำไปใช้ในการวัดผลในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเนื้อหางานโดยตรง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของพนักงานขององค์การฯ ตามแนวนโยบายใหม่ และเชือ่ มโยง
กับการจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP

75

76

รายงานประจ�ำปี 2561
ANNUAL REPORT 2018

HR Strategy Map

แผนที่กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล องค์การสุราฯ ปี 2562 - 2566
“เป็ น ผู ้ น�ำของอุ ต สาหกรรม เอทิ ลแอลกอฮอล์ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ต ่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการด้ า นการแพทย์
เภสั ช กรรม วิ ท ยาศาสตร์ และภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต สนั บสนุ นยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาประเทศ
ทั้งด้ านเศรษฐกิ จ และสั งคม ส่ งเสริ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั นของประเทศให้ พัฒ นาก้ า วหน้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมั่ นคง
เน้ น การบริ ห ารงานด้ ว ยหลั กธรรมาภิ บาล และเศรษฐกิ จ พอเพี ยง”
แผนวิ สาหกิ จ องค์ การสุ ร าฯ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5
มี ระบบธรรมมาภิ บ าล เน้ น ความโปร่ ง ใสและคุ ณ ภาพ น้ อ มน�ำปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงมาใช้
การพัฒนาระบบบริ ห ารงานบุ ค คล

การพั ฒ นาระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ
สนั บสนุ นระบบบริ หารงานบุ ค คล

การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคล

กลยุ ท ธ์ ที่ 1
การปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งองค์ กรให้ ส อดคล้ อ งกั บยุ ทธศาสตร์ อ งค์ ก ารสุ ร าฯ
การปรั บ ปรุ งโครงสร้ างองค์ ก ร

การวิ เคราะห์ อั ต ราก�ำลั ง กั บปริ มาณงาน

กลยุ ทธ์ ที่ 6
การเสริมสร้ างคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ
และค่ านิ ย มองค์ ก ร

กลยุ ท ธ์ ที่ 5
การพั ฒ นาการสื่ อ สาร แรงงานสั มพั นธ์ สวั ส ดิ ก าร แรงจู ง ใจ
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ยและสภาพแวดล้ อ มในการท�ำงาน

การสร้างเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ
และค่ านิ ย มองค์ ก ร

การส่ ง เสริ มการสื่ อ สารด้ า นบริ หารงานบุ คคลและด้ า นแรงงานสั ม พั น ธ์
การส�ำรวจความพึ ง พอใจด้ า นบริ หารงานบุ คคลของอค์ ก ร
การรั กษาบุ คลากรให้ คงอยู ่ กับองค์ กร

กลยุ ท ธ์ ที่ 2
การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง /ทบทวนระบบการบริ หารงานบุ คคลให้ มีประสิ ทธิ ภาพ
การปรั บ ปรุ ง/ทบทวนค�ำบรรยายลั ก ษณะงาน

การจั ดท�ำตั ว ชี้ วั ดรายบุ คคล

การประเมิ น ค่ างาน

การจั ดท�ำเส้ นทางความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ

การจั ด ท�ำระบบสมรรถนะหลั ก ของพนั ก งาน

การสื บทอดต�ำแหน่ ง

การปรั บ ปรุ งระบบการปฏิ บั ติ งานให้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพ

การบริ หารพนั กงานที่ มีศักยภาพสู ง

การปรั บ ปรุ งกฎ ระเบี ยบ และหลั กเกณฑ์ ด้ า นบริ หารงานบุ คคล
กลยุ ท ธ์ ที่ 3
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคลอย่ า งเป็ นระบบและต่ อ เนื่ อ ง
การพั ฒ นาบุ ค ลากร
การฝึ ก อบรมรายต�ำแหน่ งตามสายงาน
การฝึ ก อบรมตามลั ก ษณะงาน

การส่ ง เสริ มการจั ดการองค์ ความรู ้
และองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้
การพั ฒ นาพนั ก งานที่ มีศักยภาพสู ง

ส่วนที่

4 การก�ำกับดูแล
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วิ สั ยทั ศ น์

ยุ ทธศาสตร์ อ งค์ ก ร

ยุ ทธศาสตร์ HR

มุ มมองด้ า นการเงิ น
การสรรหาบุคลากรทดแทนต�ำแหน่ ง

การสร้ างความสุ ข ในการท�ำงาน

มุ มมองด้ า นลู ก ค้ า

การปรับปรุง บ้ านพั ก พนั ก งาน และบ้ านพั ก รั บ รอง
การปรับปรุ งสโมสรบริ เ วณบ้ านพั ก พนั ก งาน

กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านบริหารงานบุคคล

กลยุ ท ธ์ ที่ 5
การพั ฒ นาการสื่ อ สาร แรงงานสั มพั นธ์ สวั ส ดิ การ แรงจู ง ใจ
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ยและสภาพแวดล้ อ มในการท�ำงาน

การพัฒนาระบบการจัดการฐาน
ข้อมูลบุคคลให้มีประสิทธิ ภ าพ

การปรั บ ปรุ งความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการท�ำงาน

มุ มมองด้ า น
กระบวนการ
ภายใน

มุ มมองด้ า น
การเรี ยนรู ้ แ ละ
การเติ บ โต
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31 กั น ยายน 2561
ล้านบาท

ปีงบประมาณ
2558

2559

2560

2561

รายได้รวม
รายได้จากการขาย
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม
งบดุล (ล้านบาท)

1,155.77
1,141.72
164.27
14.21%

1,177.22
1,163.94
181.02
15.38%

1,100.51
1,081.39
85.16
7.74%

1,038.39
1,023.36
40.38
3.88%

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของทุน
อัตราส่วนทางการเงิน

1,089.92
189.33
900.59

1,069.07
212.03
857.03

1,020.37
154.59
865.78

1,105.76
242.60
863.16

22.97

24.11

18.70

17.77

13.17

14.41

6.11

2.48

14.39

15.55

7.87

3.95

13.79

15.69

6.47

3.65

งบก�ำไรขาดทุน (ล้านบาท)

อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (ร้อยละ)
Gross Profit Margin
อัตราส่วนก�ำไรจากการด�ำเนินงานต่อยอดขาย
(ร้อยละ) Perating Profit Margin
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อยอดขาย (ร้อยละ)
Net Profit Margin
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
Return on Total Asset

ในงวดปี 2561 และ 2560 องค์การสุรามีรายได้ จ�ำนวน 1,038.39 ล้านบาท และ จ�ำนวน 1,100.51
ล้านบาท เป็นรายได้จากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 1,023.36 ล้านบาท และ จ�ำนวน 1,081.39 ล้านบาท รายได้อื่น
จ�ำนวน 15.03 ล้านบาท และ จ�ำนวน 19.12 ล้านบาท มีต้นทุนขายสินค้าและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
รวมเป็นจ�ำนวน 998.01 ล้านบาท และ จ�ำนวน 1,015.35 ล้านบาท ผลการด�ำเนินงานลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน
44.78 ล้านบาท โดยในปี 2561 และ 2560 มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 40.38 ล้านบาท และ จ�ำนวน 85.16 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ผลการด�ำเนินงานที่ลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากรายได้จากการขายแอลกอฮอล์ลดลง

ส่วนที่

5 รายงานของผู้สอบบัญชี

อัตราส่วนสภาพคล่ อ ง (Liquidity Ratio)
ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

ปีงบประมาณ
2558

2559

2560

2561

4.36
3.51
14.54
25.10
7.17
50.89

3.74
3.29
16.60
22.05
12.03
30.41

5.15
3.17
11.35
32.15
4.20
86.98

3.20
2.33
22.14
16.49
4.45
82.02

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท� ำ ก� ำ ไร (Profitability Ratio)
ล้านบาท

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

ปีงบประมาณ
2558

2559

2560

2561

22.97
13.17
14.39
13.79
31.75
1.05

24.11
14.41
15.55
15.69
36.34
1.09

18.70
6.11
7.87
6.47
13.87
1.06

17.77
2.48
3.95
3.65
8.25
0.76

อัตราส่วนแสดงประสิท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งาน (Efficiency Ratio)
ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)

ปีงบประมาณ
2558

2559

2560

2561

13.79
31.75
1.05

15.69
36.34
1.09

6.47
13.87
1.06

3.65
8.25
0.76
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ผลการด�ำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ผลการด�ำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560
สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
ผลการด�ำเนินงานขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2560
องค์การสุราฯ มีรายได้ จ�ำนวน 1,038.39 ล้านบาท และ จ�ำนวน 1,100.51 ล้านบาท เป็นรายได้จากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 1,023.36 ล้านบาท และ จ�ำนวน 1,081.39 ล้านบาท รายได้อื่น จ�ำนวน 15.03 ล้านบาท และ
จ�ำนวน 19.12 ล้านบาท มีต้นทุนขายสินค้าและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน รวมเป็นจ�ำนวน 998.01 ล้านบาท
และ จ�ำนวน 1,015.35 ล้านบาท ผลการด�ำเนินงานลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน 44.78 ล้านบาท โดยในปี 2561
และ 2560 มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 40.38 ล้านบาท และ จ�ำนวน 85.16 ล้านบาท ตามล�ำดับ ผลการด�ำเนินงานที่
ลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากรายได้จากการขายแอลกอฮอล์ลดลง สินทรัพย์ระหว่างด�ำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน
2561 จ�ำนวน 35.22 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย งานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การวางแผนทรัพยากร
องค์กร งานจ้างทีป่ รึกษาโครงการก�ำกับดูแลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร งานจ้างท�ำตราสินค้าองค์การ
สุราฯ งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบด้านต่าง ๆ งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงอาคารบรรจุ
แอลกอฮอล์ (113) งานจ้างปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการ จ้างก่อสร้างแผนก่อสร้างอาคารรับโมลาส จ้างท�ำการ
สื่อสารบนสื่อดิจิทัล (Digital Marketing and Communication) และพัฒนาเว็บไซต์ (Website) องค์การสุราฯ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละกิจกรรมดังนี้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
190.54		
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน				
(85.29)		
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (เงินรายได้น�ำส่งคลัง) (25.30)		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 242.56		

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ส่วนที่

5 รายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
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ส่วนที่

บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และประเทศ
6 ความรั

Corporate Social Responsibility (CSR)
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะท�ำงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR)
เมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เพือ่ ให้การด�ำเนินงานขององค์การสุราฯ ทีม่ ตี อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท�ำโครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) และได้ด�ำเนิน
งานอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบนั โดยองค์การสุราฯ เล็งเห็นความส�ำคัญเรือ่ งการรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร และด�ำเนินกิจการขององค์การสุราฯ จะด�ำเนินการอยู่ภายใต้หลักจริยธรรม และการ
จัดการที่ดีโดยเน้นให้ความส�ำคัญในด้านการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
อันน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
องค์การสุราฯ ได้ด�ำเนินการท�ำโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 ได้มีการจัดท�ำ
โครงการ อาทิ
1. โครงการผลิตภัณฑ์ LDO สร้างคุณค่า
• การติดตัง้ เจลแอลกอฮอล์สง่ เสริมด้านสาธารณสุขในโรงเรียน อาทิ ด�ำเนินการติดตัง้ เครือ่ งกดเจล
ตามสถานศึกษา ฯลฯ
• การน�ำผลิตภัณฑ์ LDO สนับสนุนหน่วยงานที่มีผู้ติดเชื้อ HIV
• ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ
2. โครงการสร้างคุณค่าจากของเสีย
• แจกน�้ำหมักชีวภาพในงานอ�ำเภอยิ้ม และจังหวัดเคลื่อนที่
• แจก EM Ball และสารสกัดใบยาสูบ
3. โครงการจิตอาสาร่วมซ่อมแซมถนนหนองนา-กกสับ
4. โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีระหว่างพนักงานองค์การสุราฯ และประชาชนทั่วไป
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
• งานตัดหญ้า
• ปลูกต้นไม้ตามไหล่ทาง
• ติดตั้งหลอดไฟฟ้าตามไหล่ทางเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับผู้สัญจรภายในชุมชน
6. โครงการซ่อมแซมถนน
• ขุดร่องน�้ำและถางต้นไม้บริเวณไหล่ทาง
• งานซ่อมถนน
7. โครงการมอบสิ่งของต่างๆ อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาร่วมกับลูกค้าขององค์การสุราฯ
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โครงสร้างคณะท�ำงาน CSR
พนักงานองค์การสุ ราฯ

พนั ก งานทุ ก คนมี ส่ วนร่ ว มในกิ จ กรรม
ด้ าน CSR เพื่ อแสดงถึ ง การแสดงความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมและสิ่ ง แวดล้ อ ม

คณะกรรมการ CSR

คณะกรรมการเป็ นผู ้ ประสานงานและจั ดตั้ ง
กิ จ กรรมด้ า น CSR เพื่ อ พั ฒ นาชุ มชนและ
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส อดคล้ อ งกั บพั นธกิ จ และ
วิ สั ยทั ศน์

คณะผู้บริหารองค์การสุ ราฯ

คณะผู ้ บ ริ ห ารเป็ น ผู ้ ก�ำหนดนโยบายด้ า น
CSR และก�ำหนดทิ ศ ทางตามพั นธกิ จ และ
วิ สั ย ทั ศ น์

คณะอนุ ก รรมการ CG & CSR

คณะอนุ กรรมการเป็ นส่ ว นที่ ตรวจสอบ
นโยบายด้ า น CSR และทิ ศทางให้ เกิ ด
ความเหมาะสม

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน CSR

ลูกค้า (Customer)

ตอบสนองทุ ก ความต้ อ งการของตลาดในทุ ก
ภาคส่ ว นและส่ ง เสริ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ของประเทศให้ พั ฒ นาก้ า วหน้ า อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งมั่ นคง

ชุ ม ชนและสั ง คม
(Social and Community)

ให้ความส�ำคัญแก่ทุกภาคส่วนของสังคมและเคียงคู่
การพัฒนาสังคมอย่า งมั่นคงและยั่งยืน

พนักงาน (Employee)

ปฏิ บั ติ กั บ พนั ก งานอย่ า งเป็ น ธรรมและ
มุ่ง มั่ นพั ฒ นาศั ก ยภาพ

สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment)
ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า (Supplier)

มี แ นวทางการปฏิ บั ติ กั บ คู ่ ค ้ า อย่ า งมี
ธรรมาภิ บ าลโดยมี พื้ น ฐานการได้ รั บ ผล
ตอบแทนอย่างเป็น ธรรมทั้ ง 2 ฝ่ าย

ส่วนที่

บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และประเทศ
6 ความรั

โครงการย่อย

การติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ส่งเสริมด้านสาธารณสุขในโรงเรียน
ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ด้านเภสัชกรรมและ
อุตสาหกรรม จึงตระหนักถึงการป้องกันการแพร่กระจายโรคในเด็กนักเรียน จึงจัดตั้งโครงการติดตั้งเจล
แอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโรค

การน�ำเสนอโครงการ ในการประชุมร่วมกับนายอ�ำเภอบางคล้า
(20 เมษายน 2561)

การน�ำเสนอโครงการ ในการประชุมของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
(11 มิถุนายน 2561)
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การติดตั้งเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์เพื่อส่งเสริม
ด้านสาธารณสุข ในโรงเรียนวัดลาดบัวขาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
(12 พฤศจิกายน 2561)

ทีมงานองค์การสุรา ลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อติดตั้งเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ และได้มีการสอนวิธีใช้งาน
ให้แก่เด็ก ๆ ณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนที่

บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และประเทศ
6 ความรั

การมอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโรคที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงยาง
ต�ำบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา (27 กันยายน 2561)

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก วัดดงยาง ต�ำบลหนองแหน อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประสบปัญหา
โรคติดต่อในเด็ก องค์การสุราฯ จึงได้ประสานงานและส่งมอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อให้ ใช้ท�ำความสะอาดก่อนหรือ
หลังจากท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรับประทานอาหาร หลังการเข้าห้องน�้ำ และหลังจากการเล่นเครื่องเล่น
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สนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ ในงานต่าง ๆ
โครงการย่อย

LDO ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์ ในงานวิ่งไทย-เดนมาร์ค

LDO ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์ ในงานวิ่งไทย-เดนมาร์ค (7 มกราคม 2561)

LDO ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์แจกสินค้า L CLEAN SPRAY, L CLEAN GEL, L CLEAN BALL ให้แก่
ผู้ที่เข้าร่วมงานวิ่งไทย-เดนมาร์ค ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ณ อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

งานบริจาคโลหิต เลือดไม่แบ่งสีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานบริจาคโลหิต เลือดไม่แบ่งสี ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(28 มกราคม 2561)

องค์การสุรากรมสรรพสามิต ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการเลือดไม่แบ่งสี หนึ่งในกิจกรรมส�ำคัญภายใต้แนวคิด "Our Rise ปลุกสปิริตให้สังคม" ส�ำหรับ
โครงการ "เลือดไม่แบ่งสี" มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เชิญชวนกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมกันบริจาคเลือดเพิ่มขึ้น

ส่วนที่

บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และประเทศ
6 ความรั

พนักงานองค์การสุรา ร่วมจัดแอลกอฮอล์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
(2 ตุลาคม 2561)

พนักงานองค์การสุรา ได้จดั เตรียมแอลกอฮอล์เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม และตัวแทนจากองค์การ
สุราร่วมมือกับนายอ�ำเภอบางคล้าและคณะ พร้อมกับตัวแทนต�ำรวจอ�ำเภอบางคล้าเข้าพื้นที่น�้ำท่วมและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ แก่ผู้ประสบภัย

โครงการย่อย

มอบชุดจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ แก่บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
ใช้ติดตั้งในอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

มอบชุดจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ แก่บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
ใช้ติดตั้งในอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (8 มีนาคม 2561)

นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้มอบชุดจ่ายแอลกอฮอล์เจล
อัตโนมัติแก่นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด ติดตั้งในอาคาร
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อให้บริการประชาชน
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โครงการย่อย

กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศร่วมกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
ด้านการสาธารณสุข

มอบชุดจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติแก่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ในงานลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
ด้านการสาธารณสุข (14 กันยายน 2561)

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงนามบันทึกข้อตกลง
(MOU) ความร่วมมือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ดา้ นการสาธารณสุข โดยมี นายชาตรี อรรจนานันท์
อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และนายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
กรมสรรพสามิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) พร้อมด้วยนางวรพรรณี ด�ำรงมณี เลขานุการกรมการ
กงสุล นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการผลิต องค์การสุรา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งจ่ายเจลแอลกอฮอล์อตั โนมัติ เพือ่ ให้บริการแก่ประชาชนทีม่ าใช้บริการ ณ กรมการ
กงสุลกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ ใช้ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดมือทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐานสูง มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดียิ่งขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุขของประเทศ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

ส่วนที่

บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และประเทศ
6 ความรั

โครงการย่อย

ผลิตภัณฑ์ LDO สนับสนุนแก่แท็กซี่ท�ำดี นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ ร่วมกับ
โครงการ Pay It Forward
นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ เป็นผูช้ ายทีป่ ระกอบ
อาชีพขับแท็กซี่ และได้ทำ� ความดีโดยการขับแท็กซีร่ บั ส่ง
ผู้ป่วยตลอดระยะเวลา 21 ปี ในการช่วยเหลือผู้ป่วย
นั้น มีความจ�ำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์จำ� นวนมาก เพื่อ
ท�ำความสะอาดมือ เบาะรถ และอื่น ๆ
องค์การสุราฯ เล็งเห็นความดีจึงขอสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดชนิด L Clean
Spray และ L Clean Gel เพื่อให้นายสุวรรณฉัตร
พรหมชาติ ใช้งานเองและส่งมอบแก่ผปู้ ว่ ยทีข่ าดแคลน
ทุนทรัพย์

การส่งมอบเจลแอลกอฮอล์แก่นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ และการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ
(26 กันยายน 2561)
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โครงการสร้างคุณค่าจากของเสีย
โครงการย่อย

แจกน�้ำหมักชีวภาพจากน�้ำกากส่าเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์
ในปี 2561 คณะท�ำงานมีแผนการศึกษาคุณสมบัติของน�้ำกากส่า และมีแผนการพัฒนาขั้นตอนในการ
ขอรับน�้ำกากส่า และท�ำสื่อสนับสนุนการน�ำไปใช้ประโยชน์
• กิจกรรมแจกน�้ำหมักชีวภาพในงาน "อ�ำเภอยิ้ม และ "จังหวัดเคลื่อนที่" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน
น�ำไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ

แจกน�้ำหมักชีวภาพในงานจังหวัดเคลื่อนที่ (21 ธันวาคม 2560)

ส่วนที่

บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และประเทศ
6 ความรั

• กิจกรรม EM Ball เพื่อก�ำจัดน�้ำเสีย

การน�ำ EM Ball สารสกัดจากใบยาสูบ ใส่บ่อน�้ำเพื่อปรับสภาพน�้ำ และควบคุมยุง
ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (8 มีนาคม 2561)

นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และนายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด รวมทั้งน�ำ EM Ball สารสกัดจากใบยาสูบใส่บ่อน�้ำ
เพื่อปรับสภาพน�้ำและควบคุมยุง
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โครงการจิตอาสาร่วมซ่อมแซมและพัฒนาทัศนียภาพข้างถนนหนองนา-กกสับ
โครงการจิตอาสาร่วมซ่อมแซมและพัฒนาทัศนียภาพข้างถนนหนองนา-กกสับ เป็นโครงการทีป่ ระชาชน
ในพื้นที่ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลต�ำบลปากน�้ำและ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิตร่วมกันพัฒนาซ่อมแซมพืน้ ผิวถนนทีช่ ำ� รุดทรุดโทรม เป็นหลุม เป็นบ่อ สร้างความ
เสียหาย ยานพาหนะและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ ใช้รถใช้ถนน แก่ประชาชนหมูท่ ี่ 4 และใกล้เคียง ในพืน้ ทีต่ ำ� บล
ปากน�้ำ อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนปรับทัศนียภาพสองฝั่งถนน ด้วยการท�ำความสะอาดและ
ปลูกไม้ประดับหรือไม้ยืนต้น ในช่วงต้นทางที่เชื่อมต่อกับถนนบางคล้า พนมสารคามถึงวัดกกสับ รวมระยะทาง
ประมาณ 3.5 กิโลเมตร โดยด�ำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561
ทัง้ นีเ้ พือ่ เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะหมู่ 4 และหมู่บ้านใกล้เคียง
ในพื้นที่ดังกล่าวและพนักงานลูกจ้าง องค์การสุรา รวมไม่น้อยกว่า 500 คน
โครงการนี้เป็นการยื่นขอรับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการซ่อมแซมถนน
อย่างถูกหลักวิชาการทางวิศวกรรม ทัง้ จากแขวงการทางบางคล้า ส�ำนักงานทางหลวงชนบท องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ส�ำนักงานประปาส่วนภูมิภาคบางคล้า และเทศบาลต�ำบลบางคล้า

ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาฯ
(22 มิถุนายน 2561)

ส่วนที่

บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และประเทศ
6 ความรั

โครงการย่อย

ทอดผ้าป่าป้ายโครงการจิตอาสาร่วมซ่อมแซมและพัฒนาทัศนียภาพ
ข้างถนนหนองนา-กกสับ

ใบฎีกาผ้าป่าสามัคคี โครงการจิตอาสาร่วมซ่อมแซมและพัฒนาทัศนียภาพข้างถนนหนองนา-กกสับ
(3 กรกฎาคม 2561)

การจัดเตรียมงานทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการจิตอาสาร่วมซ่อมแซมและพัฒนาทัศนียภาพ
ข้างถนนหนองนา-กกสับ (9-11 กรกฎาคม 2561)
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บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และประเทศ
6 ความรั

ส่วนที่

โครงการย่อย

จิตอาสาร่วมซ่อมแซมถนนหนองนา-กกสับ
องค์การสุราฯ ได้จดั ด�ำเนินการซ่อมแซมถนนหนองนา-กกสับโดยได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานภาค
รัฐในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ แขวงการทางบางคล้า ส�ำนักงานทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส�ำนักงานประปาส่วนภูมิภาคบางคล้า และเทศบาลต�ำบลบางคล้า ในการซ่อมถนนนั้นใช้หินคลุกบดอัดเพื่อ
ปรับปรุงผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

โครงการย่อย

จิตอาสาพัฒนาทัศนียภาพข้างถนนหนองนา-กกสับ

• การปลูกต้นไม้ข้างทางเพื่อสร้างความร่มรื่น
แก่ผทู้ สี่ ญ
ั จรผ่านถนนและปรับปรุงทัศนียภาพ
ให้สวยงามโดยมีความร่วมมือ ร่วมใจจากผูน้ ำ�
ชุมชน ประชาชน และพนักงานองค์การสุราฯ

ขอรับกล้าพันธุ์ ไม้จากศูนย์เพาะช�ำกล้าไม้
ฉะเชิงเทรา
(15 มิถุนายน 2561)

แผนการปลูกต้นไม้ ในบริเวณไหล่ทาง (8 กรกฎาคม 2561)
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โครงการมอบสิ่งของต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาร่วมกับลูกค้าของ LDO

องค์การสุราฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้าเพื่อท�ำโครงการ CSR
เพื่อสนับสนุนและเป็นทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(24 สิงหาคม 2561)

ส่วนที่

บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และประเทศ
6 ความรั

องค์การสุราฯ ได้จดั ตัง้ โครงการกิจกรรมเพือ่ สังคม (CSR) มอบสิง่ ของต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียนและทุน
การศึกษาแก่โรงเรียนบ้านหมูสี โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ โรงเรียนบ้านคลองเสือ และโรงเรียนบ้านคลองดินด�ำ
โดยในกิจกรรมได้มกี ารเชิญชวนกลุม่ ลูกค้าขององค์การสุราฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยกลุม่ ลูกค้า ได้นำ� ผลิตภัณฑ์ทดี่ ี
มีประโยชน์แก่ทางโรงเรียนร่วมมอบพร้อมผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ รวมทัง้ การติดตัง้ เครือ่ งกดเจลแอลกอฮอล์
ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมในด้านสาธารณสุขของเด็กในโรงเรียน
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ประมวลภาพกิจกรรม ประจ�ำปี 2561
ภายในองค์กร
การอบรม โครงการปรับเปลีย่ นสู่
องค์กรดิจิทัลเตรียมความพร้อม
สู่ ไทยแลนด์ 4.0 จัดโดยสถาบัน
ICDL Thailand
วันที่ 17 มกราคม 2561
การอบรม โครงการปรับเปลีย่ นสู่
องค์กรดิจิทัลเตรียมความพร้อม
สู่ไทยแลนด์ 4.0 จัดโดยสถาบัน
ICDL Thailand

โครงการสัมมนาพนักงานประจ�ำปี 2561
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ณ จังหวัดระยอง
30 มิถุนายน 2561

ส่วนที่

องค์การเภสัชกรรม เข้าพบคณะท�ำงานโครงการพี่เลี้ยงบริหารความ
เสี่ยง ณ องค์การสุราฯ
วันที่ 7 กันยายน 2561 องค์การเภสัชกรรม เข้าพบคณะท�ำงาน
โครงการพีเ่ ลีย้ งบริหารความเสีย่ ง ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดย
เข้าเยีย่ มชมกระบวนการท�ำงาน ส่วนงานต่าง ๆ ขององค์การ พร้อมร่วม
ประชุมกับคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อแนะแนวทางการด�ำเนินงาน

งานครบรอบ 55 ปี วันสถาปนาองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
วันที่ 28 กันยายน 2561

7 ประมวลภาพกิจกรรม
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ภายนอกองค์กร
โครงการวิจัยพัฒนาโดยน�ำน�้ำนมที่เหลือจากการผ่านการตัดกล่องและ
ชิม เพื่อน�ำมาผลิตเป็นแอลกอฮอล์น�ำไปใช้ ในการฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือ
อุปกรณ์ ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ�ำนวยการ
อ.ส.ค. พร้อมด้วย นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อ�ำนวยการองค์การ
สุรา กรมสรรพสามิต ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) โดยความร่วมมือทั้ง 2 หน่วยงาน มีแนวทางวิจัยพัฒนาโดย
น�ำน�้ำนมที่เหลือจากการผ่านการตัดกล่องและชิม (Sensory Test) เพื่อ
น�ำมาผลิตเป็นแอลกอฮอล์นำ� ไปใช้ ในการฆ่าเชือ้ โรคเครือ่ งมือ อุปกรณ์ ใน
ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ทใี่ ช้แปรรูปผลิตภัณฑ์นมและในฟาร์มโคนม
ตลอดจนน�ำไปใช้ท�ำความสะอาดเต้านมโค ซึ่งโครงการดังกล่าวถือได้ว่า
เป็นความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ เพื่อเป็นการ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคและขยายตลาดทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส�ำนักงาน (อ.ส.ค.) กรุงเทพฯ

ส่วนที่

7 ประมวลภาพกิจกรรม

มอบชุ ด จ่ า ยแอลกอฮอล์ เ จลอั ต โนมั ติ ติ ด ตั้ ง ในอาคารศู น ย์ ร าชการ
แจ้งวัฒนะ
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อ�ำนวยการ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้มอบชุดจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ
แก่นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ�ำกัด ใช้ตดิ ตัง้ ในอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพือ่ ให้บริการ
ประชาชน รวมทั้งน�ำ EM Ball สารสกัดจากใบยาสูบใส่บ่อน�้ำเพื่อปรับ
สภาพน�้ำและควบคุมยุง
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ผู้แทนองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 32 แห่ง
เข้าร่วมประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
วันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุม ชั้น14 อาคาร 9 ทีโอที
ส�ำนักงานใหญ่ นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.ทีโอที ในฐานะ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทีโอที (ศปท.) เป็นประธานประชุมเครือข่าย การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และศูนย์
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศ โดยมีผู้แทน
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 32 แห่ง
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ส่วนที่

7 ประมวลภาพกิจกรรม

3 พั น ธมิ ต ร ประกาศความก้ า วหน้ า โครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ทีห่ อ้ งประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จังหวัดนนทบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ
องค์การเภสัชกรรม และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต แถลงข่าวความ
คืบหน้าครบ 1 ปี การด�ำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ โดยร่วมศึกษา วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์ ให้มคี ณ
ุ ภาพตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน รวมถึงการจัด
ท�ำมาตรฐานผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ ทั้งนี้เพื่อ
สร้ า งสุ ข อนามั ย ที่ ดียิ่ ง ขึ้ น ให้ แ ก่ ป ระชาชนตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
สาธารณสุขของประเทศ ใช้เทคโนโลยี มาสร้างสรรค์ สูน่ วัตกรรม เพือ่ ความ
ส�ำเร็จของ “สาธารณสุข 4.0 แอลกอฮอล์คุณภาพมาตรฐานสากล”
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พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา
และเวชภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงกลาโหม มี พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การ
วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มี แ อลกอฮอล์ เ ป็ น ส่ ว น
ประกอบ ระหว่าง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกับองค์การสุรา
กรมสรรพสามิต จากกรอบยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ก�ำหนดให้พัฒนานวัตกรรมและน�ำมาใช้ขับเคลื่อนการ
พัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศทั้งในด้านการน�ำ
ความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนานวัตกรรม ท�ำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบของ
ทั้ง 2 องค์กร จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาวิชาการ ยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบ อีกทัง้ ยังเป็นการให้ขอ้ มูลข่าวสาร เพิม่ การจ้างงาน ลดต้นทุน
การผลิต ลดการน�ำเข้าวัตถุดิบ อันเป็นการขยายฐานการพัฒนาที่
นอกเหนือจากด้านการสาธารณสุข ไปสูค่ วามเข้มแข็งทางการทหารและความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ การเตรียมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ ให้ ได้
มาตรฐานสากล จ�ำเป็นต้องได้วัตถุดิบตั้งต้นที่ดี มีประสิทธิภาพสูง
ซึ่งองค์การสุรา กรมสรรพสามิตเป็นผู้ด�ำเนินการพัฒนาแอลกอฮอล์
เพื่อการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ ทั้งจากการวิจัย
ในห้องปฏิบัติการไปจนถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล

ส่วนที่

กิจกรรมกระทรวงการคลัง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา
86 พรรษา
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายสมควร จารุสมบัติ รองผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายผลิต พร้อมด้วยพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต สังกัด
กระทรวงการคลัง เข้าร่วมกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์
จ�ำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้า
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง

7 ประมวลภาพกิจกรรม
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ศิริราชจับมือกรมสรรพสามิต เพิ่มประสิทธิภาพแอลกอฮอล์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนไทย สนองนโยบายสาธารณสุข 4.0
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาล
ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ร่วมท�ำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาแอลกอฮอล์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข สู่
การยกระดับการใช้แอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับการดูแลสาธารณสุขต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพ การวิจัย
และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

LDO ร่ว มกับคู่ค้า มอบสิ่ง ของ
อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น และทุ น การ
ศึกษาแก่โรงเรียนใน อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
วั น ที่ 24-25 สิ ง หาคม
2561 LDO กรมสรรพสามิ ต
ร่วมกับคูค่ า้ จัดกิจกรรมเพือ่ สังคม
(CSR) มอบสิ่ ง ของ อุ ป กรณ์
การเรี ย น และทุ น การศึ ก ษาแก่
โรงเรียนในอ�ำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

ส่วนที่
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กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ องค์การสุรา กรม
สรรพสามิต ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือส่งเสริมการ
ใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ด้านการสาธารณสุข
วันที่ 17 กันยายน 2561 กรมการกงสุล กระทรวงการต่าง
ประเทศ ร่วมกับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงนามบันทึกข้อตกลง
(MOU) ความร่ ว มมื อ ส่ ง เสริ ม การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ อลกอฮอล์ ด ้ า น
การสาธารณสุข โดยมี นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ และนายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อ�ำนวยการ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
พร้อมด้วยนางวรพรรณี ด�ำรงมณี เลขานุการกรม กรมการกงสุล
นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการผลิต องค์การสุรา
ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องจ่ายเจล
แอลกอฮอล์อัตโนมัติ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ กรม
การกงสุลกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ ใช้
ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดมือที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูง มีประสิทธิภาพ
ในการฆ่าเชื้อโรค สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์
ด้านสาธารณสุขของประเทศ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กรมการกงสุล
แจ้งวัฒนะ
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นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผูอ้ �ำนวยการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค
วันที่ 18 กันยายน 2561 นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผูอ้ ำ� นวยการ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
นมไทย-เดนมาร์ค ณ ส�ำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก และ ฟาร์มโคนม
ไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ
ผู้อ�ำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติต้อนรับ พร้อมกับรองผู้อ�ำนวยการ
โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (รพท.
ศอพท.) พันเอก พรจรงค์ มานุ่ม และ พันเอกหญิง อิษฎา ศิริมนตรี เพื่อ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือในงานวิจยั และพัฒนา
ระหว่าง อ.ส.ค. กับองค์การสุราฯ

ส่วนที่
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น า ย เ ช า ว รั ต น ์ เ ช า ว น ์ ช ว า นิ ล
ผู ้ อ�ำนวยการองค์ ก ารสุ ร า ร่ ว มรั บ
ประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์
องค์กร
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา
14.30 น. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
ผู ้ อ� ำ นวยการองค์ ก ารสุ ร า ร่ ว มรั บ
ประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์
องค์กร ในฐานะหน่วยงานที่ประสบผล
ส�ำเร็จจากการด�ำเนิน “โครงการขยายผล
การส่งเสริมการจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
ขององค์ ก รในภาคอุ ต สาหกรรม
ระยะ 7” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในงาน “ร้ อ ยดวงใจ ลดโลกร้ อ น”
ประจ�ำปี 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอล
รูม เอ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
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นายสุนันท์ พูลธนกิจ หัวหน้าฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ L CLEAN ให้ แ ก่ คุ ณ หญิ ง สุ ด ารั ต น์ เกยุ ร าพั น ธุ ์
และคุณกร ทัพพะรังสี
3 ตุ ล าคม 2561 นายสุ นั น ท์ พู ล ธนกิ จ หั ว หน้ า ฝ่ า ยผลิ ต
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์ L CLEAN ให้แก่คณ
ุ หญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และคุณกร ทัพพะรังสี ในการอบรมผู้บริหาร
ระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนที่

นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล รองผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา เป็นผู้แทน
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับมอบรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยีย่ ม
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายสามารถ ดวงวิจติ รกุล รองผูอ้ ำ� นวยการ
องค์ ก ารสุ ร า เป็ น ผู ้ แ ทนองค์ ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต รั บ มอบ
รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม กลุ่ม Innovative organization
ในงาน Innovation Thailand Expo 2018 (ITE) ณ ฮอลล์ 98
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
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