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องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต เป็็นรััฐวิิสาหกิิจสัังกััดกระทรวงการคลััง โดยมุ่่ง� เน้้นเป้้าหมายและ
ผลลััพธ์์ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของรััฐบาล จึึงมีีการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ขององค์์กรให้้สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์
ชาติิ มีีการพััฒนาแนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อเป็็นผู้้�นำ�ำ ของอุุตสาหกรรมเอทิิลแอลกอฮอล์์และผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการด้้านการแพทย์์  เภสััชกรรม วิิทยาศาสตร์์ และภาคอุุตสาหกรรมการผลิิต สนัับสนุุน
ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาประเทศทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม ส่่งเสริิมขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ
ให้้พัฒ
ั นาก้้าวหน้้าอย่่างต่่อเนื่่อ� ง มั่่�นคง เน้้นการบริิหารงานด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล และเศรษฐกิิจพอเพีียง ปััจจุุบันั
องค์์การสุุราฯ มีีการลงทุุนเพื่่�อปรัับปรุุงระบบผลิิตให้้มีีความทัันสมััย ปรัับปรุุงมาตรฐานความปลอดภััย ปรัับปรุุง
โรงงานด้้านศัักยภาพให้้ได้้ตามมาตรฐาน GMP HACCP ISO ปรัับปรุุง รถขนส่่งสิินค้้า การลงทุุนเพื่่�อศึึกษาความ
เหมาะสมในการขยายกำำ�ลัังการผลิิต วิิจััยด้้านธุุรกิิจ และโอกาสทางการตลาดเพื่่�อต่่อยอดธุุรกิิจ การลงทุุน
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม มีีการนำำ�เทคโนโลยีีทันั สมััยเข้้ามาเป็็นตััวจักั รสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่อ� นการทำำ�งาน
และแต่่งตั้้�งตััวแทนขายให้้ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศ และจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านทางช่่องทางโมเดิิร์์นเทรดและ
การขยายตลาดไปสู่่�ตลาดใหม่่ที่่�มีีศัักยภาพในการเติิบโต ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ รวมทั้้�งศึึกษาแนวทาง    
การลดต้้นทุุนการผลิิต โดยนำำ�นวััตกรรมมาใช้้ในการปรัับปรุุงระบบผลิิตให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�นและลดต้้นทุุน
และยัังพััฒนาซอฟต์์แวร์์ระบบการทำำ�งานขององค์์กรทั้้�งระบบ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานและรองรัับการ
ขยายตััวส่่งเสริิมให้้มีีการทำำ�งานด้้านค้้นคว้้าวิิจััย ร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอก และมหาวิิทยาลััยของรััฐ เพื่่�อสร้้าง
นวััตกรรมในการนำำ�แอลกอฮอล์์ไปใช้้งานด้้านต่่าง ๆ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่เ� ป็็นประโยชน์์ทั้้ง� ด้้านสัังคม
และเศรษฐกิิจรวมถึึงการสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานของรััฐ เพื่่อ� ส่่งเสริิมกิิจกรรมตามนโยบายของรััฐ อาทิิ
กรมวิิทยาศาสตร์์ การแพทย์์ องค์์การเภสััชกรรม โรงงานเภสััชกรรมทหาร องค์์การส่่งเสริิมกิิจการโคนม และ    
โรงพยาบาลศิิริิราช
ในนามของคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต
ขอขอบคุุณผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกท่่าน ที่่�มีีส่่วนร่่วมต่่อการนำำ�ความสำำ�เร็็จมาสู่่�
องค์์กร สนัับสนุุนกิิจกรรมสาธารณประโยชน์์ให้้กัับสัังคม และช่่วยผลัักดัันให้้
องค์์กรก้้าวไปข้้างหน้้าได้้อย่่างมั่่�นคง ยั่่�งยืืน ตามวิิสััยทััศน์์ และพัันธกิิจของ    
องค์์กร                                                       

(นายธรรมศัักดิ์์� ลออเอี่่�ยม)
ประธานกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ
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สารจากผู้อำ�นวยการองค์การสุรา

องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต เป็็นหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจที่่�เป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายแอลกอฮอล์์
บริิสุุทธิ์์�แห่่งเดีียวประเทศไทย เป็็นผู้้�นำำ�ของอุุตสาหกรรม เอทิิลแอลกอฮอล์์ และผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�องเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการด้้านการแพทย์์ เภสััชกรรม วิิทยาศาสตร์์ และภาคอุุตสาหกรรมการผลิิต สนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์การ
พััฒนาประเทศทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม ส่่งเสริิมขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศให้้พััฒนาก้้าวหน้้า
อย่่างต่่อเนื่่�องมั่่�นคง เน้้นการบริิหารงานด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล  และเศรษฐกิิจพอเพีียง ตามพัันธกิิจทำำ�ให้้              
องค์์การสุุราฯ มีีการเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรองรัับระบบ PIC/S GMP การเป็็นโรงงานผลิิตสารตั้้�งต้้นทางยา (API)
เพื่่อ� ยกระดัับมาตรฐานกระบวนการผลิิตแอลกอฮอล์์ และเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันด้้านการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
สนัับสนุุนนโยบายรััฐบาลตามยุุทธศาสตร์์การพััฒนาประเทศไทยให้้เป็็นศููนย์์กลางสุุขภาพนานาชาติิ (MEDICAL HUB)
(พ.ศ.2560 - 2569) นอกจากนี้้�องค์์การสุุราฯ ได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์องค์์กรให้้คล้อ้ งกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนพััฒนา
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 โดยมีีการนำำ�ยุทุ ธศาสตร์์กระทรวงการคลััง และยุุทธศาสตร์์กรมสรรพสามิิต
มาเป็็นแนวทางกำำ�หนดแผนดำำ�เนิินงานด้้านยุุทธศาสตร์์ที่่�สำำ�คััญ ตามบทบาทและภารกิิจใหม่่โดยมุ่่�งเน้้นให้้ความ
สำำ�คััญในด้้านเศรษฐกิิจ ด้้านสัังคม และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ปััจจุุบัันองค์์การสุุราฯ ได้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน
ให้้พร้้อมสำำ�หรัับการขยายตลาดภายในประเทศ มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาและแก้้ไขปััญหาทางเทคนิิคให้้กัับลููกค้้า
ควบคู่่ไ� ปกัับการวิิจัยั พััฒนาสิินค้้า อาทิิ การวิิจัยั การคััดเลืือก และศึึกษาคุุณสมบััติสิ ายพัันธุ์์�ยีีสต์ที่่์ มี� ปี ระสิิทธิิภาพใน
การผลิิตเอทานอลจากกากน้ำำ��ตาล   การสำำ�รวจและจััดทำำ�ข้้อมููลฐานด้้านพลัังงาน (Energy Baseline) สำำ�หรัับ
กระบวนการผลิิตแอลกอฮอล์์บริิสุทุ ธิ์์� การศึึกษา และทดสอบการใช้้แอลกอฮอล์์ หัวั หาง 90 ดีีกรีี ผสมกัับน้ำำ��มันั เตา
ในหััวเผาอุุตสาหกรรมการวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์จากวััสดุุเหลืือทิ้้�งที่่�เกิิดในกระบวนการผลิิตร่่วม
กัับมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และโรงงานยาสููบ กระทรวงการคลััง โดยการนำำ�สารสกััดไปทดสอบเบื้้�องต้้นใน    
ห้้องปฏิิบัติั กิ ารพบว่่าให้้ผลดีีในการกำำ�จัดั ลููกน้ำำ� 
� และได้้ดำ�ำ เนิินการต่่อยอดนำำ�สารสกััดนิิโคติินดัังกล่่าวไปใช้้ควบคุุมลููกน้ำำ��
ในสภาพการใช้้งานจริิง เป็็นโครงการ CSR ต่่อชุุมชนโดยรอบโรงงาน และต่่อประชาชนทั่่�วไป 
ในการกำำ�จัดั ยุุงและควบคุุมโรคต่่าง ๆ และเพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ภายใต้้การเปลี่่�ยนแปลงที่่�รวดเร็็วของเทคโนโลยีีในยุุคดิิจิิทััล  องค์์การสุุราฯ ได้้ปรัับแผน
ธุุรกิิจใหม่่เพื่่�อรัับมืือสภาวการณ์์ปััจจุุบัันให้้สอดคล้้องกัับยุุค  Digital Transformation  ใน
ทุุกๆ ด้้าน
ในนามของผู้้�อำำ�นวยการองค์์การสุุรา ขอขอบคุุณสำำ�หรัับความไว้้วางใจ
และ ความเชื่่�อมั่่�นจากพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ลููกค้้า ตลอดจนผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ทุุกท่่านที่่�ได้้ร่่วมแรงร่่วมใจช่่วยดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความเสีียสละ ทุ่่�มเท อดทนและ
ซื่่อ� สััตย์์ ส่่งผลให้้ประสบความสำำ�เร็็จจนถึึงทุุกวัันนี้้� และขอยืืนยัันว่่าจะดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดยยึึดหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ตระหนัักถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย รวมถึึงมีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม เพื่่�อให้้ธุุรกิิจก้้าวหน้้าอย่่างยั่่�งยืืนตลอดไป
(นายเชาวรััตน์์ เชาวน์์ชวานิิล)
ผู้้�อำำ�นวยการองค์์การสุุรา
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แนวทางการดำ�เนินงานองค์การสุรา

ชื่่�อภาษาอัังกฤษ
ประเภทการจััดตั้้�ง
ประเภทธุุรกิิจ
ผู้้�สอบบััญชีี
ที่่ตั้้� �งสำำ�นัักงาน
โทรศััพท์์
โทรสาร
เว็็บไซต์์
FACEBOOK
LINE
E-MAIL
HOTLINE

: Liquor Distillery Organization
: จััดตั้้ง� โดยระเบีียบหรืือข้้อบัังคัับ เป็็นรััฐวิิสาหกิิจกลุ่่ม� สาขาอุุตสาหกรรม และ
พาณิิชยกรรม ที่่ภ� าครััฐต้้องควบคุุมตามกฎหมายเฉพาะ
: เป็็นผู้้ผลิิ
� ตและจำำ�หน่่ายแอลกอฮอล์์บริิสุทุ ธิ์์ร� ายเดีียวในประเทศไทย และได้้รัับ
อนุุญาตให้้แปลงสภาพแอลกอฮอล์์ได้้ตามสููตรที่่ก� รมสรรพสามิิตกำำ�หนด
: สำำ�นักั งานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
: 67 หมู่่� 4 ตำำ�บลปากน้ำำ�� อำำ�เภอบางคล้้า จัังหวััดฉะเชิิงเทรา 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

การปรับภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์
BUSINESS TRANSFORMATION

Corporate Identity การออกแบบแบรนด์์สินิ ค้้า เป็็นสิ่่ง� ที่่�ออกแบบมาเพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายทางธุุรกิิจ หรืือ
กลุ่่�มเป้้าหมายทางธุุรกิิจ เป็็นภาพลัักษณ์์ ความคิิดและรููปแบบของแบรนด์์ที่่�สื่่�อถึึงผู้้�บริิโภค ซึ่่�งทำำ�ให้้ลููกค้้าจดจำำ�  และ
สร้้างความโดดเด่่นในด้้านการแข่่งขััน

ในปีี 2560 องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต มีีแผนการพััฒนาตราสิินค้้าเพื่่�อให้้เป็็นที่่�รัับรู้้�ของผู้้�บริิโภค
ทั้้�งในเชิิงความโดดเด่่น ความแตกต่่าง การจดจำำ� ภายใต้้ตราสิินค้้า ตััวอัักษร L รวมทั้้�งมีีการปรัับเปลี่่�ยนฉลาก และ
ภาชนะบรรจุุ  ทำำ� ให้้ ภ าพลัั กษณ์์ ของผลิิ ตภัั ณฑ์์ ดููมีี ความทัั นสมัั ย และเป็็ นสากลมากขึ้้� น และต่่อมาในปีี 2561                                                                         
องค์์การสุุราฯ ได้้มีีการจััดทำำ�ตราผลิิตภััณฑ์์ (Brand) ตััวอัักษร L เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้า
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การพัฒนาระบบการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ

องค์์การสุุราฯ มีีการนำำ�เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยมาเป็็นตััวจัักรสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนการทำำ�งานของ
องค์์กรในทุุก ๆ ด้้าน ตั้้�งแต่่ปรัับปรุุงเครื่่�องจัักรเดิิมให้้มีีความทัันสมััยเพื่่�อลดต้้นทุุนด้้านการผลิิตสิินค้้า การจััดซื้้�อ
เครื่่�องจัักรที่่�เป็็นเทคโนโลยีีใหม่่เพื่่�อผลิิตสิินค้้าคุุณภาพสููง การพััฒนาซอฟต์์แวร์์ระบบงานการทำำ�งานขององค์์กร                                                                                                                                             
ทั้้� ง ระบบเพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพในการทำำ� งาน และรองรัั บ การขยายตัั ว อีี ก ทั้้� ง ยัั ง มีี ก ารนำำ� การตลาดยุุ ค  4.0                                                                                                
Digital Marketing Website E-commerce E-Payment และนำำ�เทคนิิคกระบวนการวางแผนแบบมีีส่่วนร่่วม                                                                                               
A-I-C มาประยุุ ก ต์์ ใช้้ และนำำ� เทคโนโลยีี ส ารสนเทศ นวัั ต กรรม มาช่่วยในการปรัั บ ปรุุ ง ระบบบริิ ห ารจัั ด การ                                                                                                                         
ภายในองค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพ อาทิิ
การนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาปรัับใช้้เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพภายในองค์์กรตลอดจนเพื่่�อปรัับปรุุง      
การบริิหารด้้านการตลาด และการจำำ�หน่่ายมีีการจััดทำำ�  Facebook fan page และ LINE@ เป็็นบริิการสำำ�หรัับ              
กิิจการใช้้ในการสื่่�อสารของแผนกจำำ�หน่่ายองค์์กรกัับกลุ่่�มคนหรืือลููกค้้า ซึ่่�งมีีฟัังก์์ชั่่�นอัันทัันสมััยเหมาะสำำ�หรัับธุุรกิิจ       
ขององค์์กรเพื่่�อการสื่่�อสารกัับลููกค้้าและสาธารณชนในด้้านการสื่่�อสารการจััดโปรโมชั่่�นรวมถึึงการให้้ข้้อมููลในเรื่่�อง     
ต่่าง ๆ

องค์์การสุุราฯ ได้้มีีการจััดทำำ�  Marketing Strategy โดยการนำำ�วิิธีีทางการตลาดมาใช้้เพื่่�อให้้บรรลุุ                                                                           
ถึึงเป้้าหมายซึ่่�งใช้้หลััก 4’Ps เช่่น Promotion Product Place และ Price เพื่่�อให้้ประชาชนทุุกระดัับสามารถเข้้าถึึง
ผลิิตภััณฑ์์ชนิิดต่่าง ๆ ขององค์์การสุุราฯ ได้้ในราคาที่่�ถููกกว่่าเอกชน รวมถึึงนำำ�วิิธีีการส่่วนประสมทางการตลาดมา
วิิเคราะห์์เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับตลาดเป้้าหมายซึ่่�งจะเป็็นแนวทางกว้้าง ๆ ที่่�ใช้้เพื่่�อให้้บรรลุุถึึงวััตถุุประสงค์์ตามที่่�วางไว้้
และยัังได้้มีีการแบ่่งส่่วนตลาดหรืือ Market Segmentation ในการแบ่่งหรืือแยกลููกค้้าออกเป็็นกลุ่่�มย่่อย ๆ เพื่่�อให้้
ลููกค้้ า ที่่� มีี ลัั ก ษณะความต้้ อ งการคล้้ า ยคลึึ ง กัั น มาอยู่่� ใ นกลุ่่� ม เดีี ย วกัั น  ซึ่่� ง ทำำ� ให้้ เ พิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพในการทำำ� งาน                                                                                                       
ทางการตลาด และจััดสรรงบประมาณในการให้้ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อประชาชนและเข้้าถึึงลููกค้้าเป้้าหมาย                                                                                                  
แต่่ละกลุ่่�ม ทั้้�งนี้้� องค์์การสุุราฯ มีีแผนการเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งขององค์์กรในระยะยาว ด้้วยแผนการปฎิิรููป
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การดำำ�เนิินธุุรกิิจ (BUSINESS TRANSFORMED) ปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างรายได้้ที่่�พึ่่�งพิิงการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์  
แอลกอฮอล์์ เพื่่�ออุุตสาหกรรมพื้้�นฐานเพีียงอย่่างเดีียว  เป็็นการสร้้างแหล่่งรายได้้จากการจำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้มีีความ   
หลากหลาย พััฒนาตลาดปััจจุุบัันให้้ขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�นำำ�แอลกอฮอล์์ไปใช้้                                                                                                              
ในการผลิิต หรืือเป็็นส่่วนผสมของสิินค้้า พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ขององค์์การสุุราฯ ให้้มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููงขึ้้�น สามารถทำำ�กำำ�ไร     
ขั้้�นต้้นสููงขึ้้�น พััฒนารููปแบบการนำำ�แอลกอฮอล์์ไปใช้้งานใหม่่ให้้มีีความหลากหลายมากขึ้้�น การขยายฐานลููกค้้าหรืือ  
กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�มีีศัักยภาพในการเติิบโต ภายในประเทศ โดยจััดทำำ�ตรายี่่�ห้้อและสร้้างมููลค่่าและการจดจำำ�ให้้ลููกค้้ามีี
ความจงรัักภัักดีีในตรายี่่�ห้้อสิินค้้า
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์

Ethyl Alcohol 99.9%

Ethyl Alcohol 99.8%

Ethyl Alcohol 95%

Ethyl Alcohol 95%

6

วิสัยทัศน์ (VISION)
“เป็นผู้นำ�ของอุตสาหกรรม เอทิลแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ และภาคอุตสาหกรรมการผลิต
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
มั่นคง เน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)
1.

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจ ให้มีความทันสมัย

2.

การนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวจักรสำ�คัญในการขับเคลื่อนการทำ�งานขององค์กร

3.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดที่มีความต้องการหลากหลาย

4.

การพัฒนาตลาดในประเทศให้เติบโต และขยายตลาดส่งออกไปต่างประเทศ

5.

การเปลี่ยนสถานะองค์กรให้เป็นนิติบุคคล เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน5.

6.

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ทัดเทียมกับเอกชนระดับนานาชาติ

ค่านิยม (Core Values)

LDO

L

D

O

Learning
เรียนรู้

Developing
พัฒนา

Overall Successful
สำ�เร็จอย่างเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

กำ�หนดบทบาท
รัฐวิสาหกิจให้
ชัดเจนเพื่อเป็น
พลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

บริหารการลงทุน
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ

ความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน

การสนับสนุน
ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0
และแผน DE

ส่งเสริมระบบธร
รมาภิบาลให้มี
ความโปร่งใสและ
มีคุณธรรม
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 กำำ�หนดบทบาทรััฐวิิสาหกิิจให้้ชััดเจนเพื่่�อเป็็นพลัังขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ
แนวทางการดำำ�เนิินการตามยุุทธศาสตร์์
การปรัับบทบาทของรััฐวิิสาหกิิจจะต้้องสอดคล้้องและตอบสนองต่่อยุุทธศาสตร์์ชาติิได้้ทั้้�งนี้้� รััฐวิิสาหกิิจจะต้้องดำำ�เนิิน
งานในบทบาทขององค์์กรที่่�เป็็น Operator เท่่านั้้�น
1. ทบทวนบทบาทที่่�เหมาะสมกัับบริิบทในปััจจุุบันั เพื่่อ� สนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์ชาติิ องค์์การสุุราฯได้้ยุติุ ิ
บทบาทเดิิมที่่�ทำำ�การผลิิตและจำำ�หน่่ายสุุราเพื่่�อหารายได้้ให้้แก่่รััฐ เป็็นการผลิิตและจำำ�หน่่าย เอทิิลแอลกอฮอล์์ และ
ผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�องเพื่่�อตอบสนองความต้้องการด้้านการแพทย์์ เภสััชกรรม วิิทยาศาสตร์์ อุุตสาหกรรมการผลิิตอาหาร
เครื่่�องปรุุงรส  เครื่่�องสำำ�อาง เพื่่�อสนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์ชาติิทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม ปััจจุุบัันมีีผลิิตภััณฑ์์ตาม            
แผนยุุทธศาสตร์์แล้้วดัังนี้้�
• แอลกอฮอล์์บริิสุุทธิ์์� 95% และ 96% สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมการผลิิต อาหาร เครื่่�องปรุุงรส 
เป็็นส่่วนผสมในยาหลายชนิิด ใช้้ในกระบวนการผลิิตยาแผนปััจจุุบััน และแผนโบราณ
• แอลกอฮอล์์บริิสุุทธิ์์� 70 % ที่่�ใช้้เป็็นเวชภััณฑ์์ทางการแพทย์์ในกลุ่่�มโรงพยาบาล 
• แอลกอฮอล์์บริิสุุทธิ์์� 99.8 % และ 99.9% ใช้้ในงานทดสอบ วิิจััยของห้้องปฏิิบััติิการและ
เทคโนโลยีีชีีวภาพ
• แอลกอฮอล์์สเปรย์์ (L Clean Spray) และแอลกอฮอล์์เจล (L Clean Gel) ซึ่่�งเป็็นแอลกอฮอล์์
ใช้้สำำ�หรัับทำำ�ความสะอาดมืือ ป้้องกัันการสะสมของเชื้้�อโรค โดยไม่่ล้้างออก เพื่่�อสุุขอนามััยของประชาชน
2. แยกบทบาทหน้้าที่่�ชััดเจนในการเป็็น Regulator และ Operator โดยปรัับบทบาทให้้รััฐวิิสาหกิิจ
เป็็น Operator อย่่างเดีียว โดยสถานะปััจจุุบันั องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต เป็็นรััฐวิิสาหกิิจประเภทที่่� ไม่่เป็็นนิิติบุิ คคล
ุ
อยู่่�ภายใต้้กรมสรรพสามิิต (เป็็น Regulator ) องค์์การสุุราฯ เป็็นหน่่วยงานดำำ�เนิินการแบบ Operator จึึงได้้ดำำ�เนิิน
การจััดทำำ�ร่่างพระราชบััญญััติกิ ารแอลกอฮอล์์แห่่งประเทศไทย เพื่่อ� เปลี่่�ยนสถานะเป็็นนิิติบุิ คคล 
ุ แยกการบริิหารจััดการ
จากกรมสรรพสามิิต ได้้นำ�ำ เสนอคณะกรรมการบริิหารองค์์การสุุราฯ ให้้ความเห็็นชอบเพื่่�อนำำ�เสนอให้้กรมสรรพสามิิต
พิิจารณาดำำ�เนิินการเมื่่�อเดืือนมีีนาคม 2561
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 บริิหารการลงทุุนให้้สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ของประเทศ
แนวทางการดำำ�เนิินการตามยุุทธศาสตร์์
จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของโครงการลงทุุนและการลงทุุนทำำ�ให้้เกิิดการขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�องโดยการวิิเคราะห์์ ความคุ้้�ม
ค่่าในการลงทุุนและการจััดหาเงิินทุุนที่่�เหมาะสม ซึ่่�งจะต้้องไม่่ก่่อให้้เกิิดภาวะทางการเงิินต่่อรััฐวิิสาหกิิจ ระยะยาว หรืือ
ให้้ก่่อหนี้้�สาธารณะในอนาคต
1. องค์์การสุุราฯ จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญและความคุ้้�มค่่าของโครงการให้้สอดคล้้องกัับบทบาทหน้้าที่่�
และทิิศทางตามยุุทธศาสตร์์ ดัังนี้้�
• การลงทุุนเพื่่�อปรัับปรุุง โรงงาน ด้้านกายภาพให้้ได้้ตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing
Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), ISO (International Organization for
Standardization)
• การลงทุุนเพื่่�อปรัับปรุุงระบบผลิิต เพื่่�อประสิิทธิิภาพการผลิิต
• การลงทุุนเพื่่�อมาตรฐานความปลอดภััยของโรงงาน
• การลงทุุนปรัับปรุุงรถขนส่่งสิินค้้า ให้้ได้้มาตรฐาน มีีความปลอดภััย
• การลงทุุนด้้านรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
• การลงทุุนเพื่่�อศึึกษาความเหมาะสมในการขยายกำำ�ลัังการผลิิต
• การลงทุุนวิิจััยด้้านธุุรกิิจ และโอกาสทางการตลาด เพื่่�อต่่อยอดธุุรกิิจ
8

การปรับปรุงโรงงานให้ได้ตามมาตรฐาน

การปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ�ประปา

บ่่อตกตะกอนเดิิม

บ่่อตกตะกอนใหม่่

เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงงาน และพัฒนาสู่ระบบมาตรฐานยา (PIC)

การปรัับปรุุงอาคารบรรจุุ (อาคาร 113)

9

การปรับปรุงอาคารจ่ายแอลกอฮอล์บรรจุรถแทงก์แบบอัตโนมัติ

อาคารโหลดเดิิม

อาคารโหลดใหม่่
การปรับปรุงบ่อกักเก็บน้ำ�ดิบ

สภาพเดิิม

สภาพใหม่่
10

การปรับปรุงปั้มสูบน้ำ�ดิบ

ชุุดเดิิม

ชุุดใหม่่

การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

อาคารหลัังเดิิม

อาคารหลัังใหม่่

ภายในห้้องปฏิิบััติิการของอาคารหลัังใหม่่
11

จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใหม่

เพื่่อ� ตรวจวิิเคราะห์์รับั รองคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์แอลกอฮอล์์ ตามมาตรฐานยา (British Pharmacopoeia Standard)

บัตรประจำ�ตัว “Smart Card”

แยกพื้นที่โรงงานเป็นเขตปลอดภัยสูง

12

ระบบดับเพลิง

ระบบเครื่องชั่งดิจิทัล-รับกากน้ำ�ตาลไปถังหมัก

การปรับปรุงเครื่องชั่งดิจิทัล

เครื่่�องชั่่�งแบบคาน (เดิิม)

13

การปรับปรุงเครื่องชั่งดิจิทัล

เครื่่�องชั่่�งดิิจิิทััล-รัับกากน้ำำ�� ตาลเข้า้ (ใหม่่)
มาตรฐานที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้รับการรับรองในปัจจุบัน
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รางวัลและความสำ�เร็จ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

2. มีีแหล่่งเงิินทุุนที่่�เหมาะสมกัับการลงทุุน
องค์์การสุุราฯ มีีกำำ�ไรสะสมจากการดำำ�เนิินงานติิดต่่อกัันหลายปีี และไม่่มีีแผนการลงทุุนในช่่วงที่่�    
ผ่่านมาจึึงได้้ใช้้เงิินจากกำำ�ไรสะสมมาลงทุุนในเรื่่อ� งต่่างๆ  ข้้างต้้นสำำ�หรัับการลงทุุนขนาดใหญ่่ในการขยายกำำ�ลัังการผลิิต
พื้้�นฐาน ขนาด 120,000 ลิิตรต่่อวััน ได้้พิิจารณาให้้เอกชนเข้้ามาร่่วมลงทุุน
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ความแข็็งแกร่่งทางการเงิิน
แนวทางการดำำ�เนิินตามยุุทธศาสตร์์
องค์์การสุุราฯ เป็็นรััฐวิิสาหกิิจที่่�มีีกำำ�ไร และหารายได้้ให้้รัฐั  มีียุทุ ธศาสตร์์รักั ษาสััดส่่วนการสร้้างรายได้้
เพิ่่�ม การบริิหารทรััพย์์สิินให้้มีีประสิิทธิิภาพและสามารถสร้้างรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงการดำำ�เนิินต่่อยอดธุุรกิิจเดิิม           
โดยอยู่่�ภายใต้้บทบาทภารกิิจที่่�สามารถกระทำำ�ได้้ และมีีศักั ยภาพในการแข่่งขัันกัับอุุตสาหกรรมได้้สร้า้ งรายได้้เพิ่่�มจาก
สิินทรััพย์์หรืือธุุรกิิจต่่อยอด การจััดทำำ�ตราผลิิตภััณฑ์์ (Brand) เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้า ช่่วยให้้ผู้้�บริิโภครู้้�จัักตััว
ผลิิตภััณฑ์์ได้้ง่่ายและเป็็นที่่�จดจำำ�
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีความหลากหลาย เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้าและขยายฐานลููกค้้าให้้
กว้้างขึ้้�น ดัังนี้้�
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1

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิม (Original Product)

Product until the year 2559

Premium Grade

95
Degree

Denatured Alcohol

99.9
Degree

Standard Grade

Ethyl Alcohol
(Ethanol)

450 ml

Packing Size
2.5 L
18 L

1L

99.8
Degree

96
Degree
95
Degree
90
Degree
70
Degree

16

200 L

Tank Car

2

ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ ที่ปรับปรุงใหม่ (LDO’s Product)

Standard product, 2560

Denatured Alcohol

Standard Grade

Premium Grade

Ethyl Alcohol
(Ethanol)

450 ml

Packing Size
2.5 L
18 L

1L

99.9
Degree

96
Degree
95
Degree
90
Degree
70
Degree

Consumer Product, 2560
Item

Product

L CLEAN SERIES

L CLEAN SPRAY

L CLEAN GEL
L CLEAN BALL
(ยัังไม่่จำำ�หน่่าย)
17

200 L

Tank Car

2

ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ ที่ปรับปรุงใหม่ (LDO’s Product)

Consumer Product, 2561
Item
Standard
Grade
Alcohol for
Cleaning

450 ml

Packing Size
5L
18 L

1L

200 L

Tank Car

95
Degree
90
Degree
70
Degree

Consumer Product Plan, 2562
Item

Product
L CLEAN GEL 300 ml

L CLEAN GEL
L CLEAN
SERIES

L CLEAN PAD
Swab
(ไม้้พัันสำำ�ลีี)
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L CLEAN GEL 25 ml

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 การสนัับสนุุนใช้้นวััตกรรมและเทคโนโลยีีให้้สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ประเทศไทย
แนวทางการดำำ�เนิินการยุุทธศาสตร์์
1. จััดทำำ�แผนรองรัับเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�เปลี่่�ยนแปลง (Disruptive Technology) รวมถึึง
การนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องใช้้ประโยชน์์ในการผลิิตและการบริิการทั้้�งเชิิงรุุกและเชิิงรัับ ลงทุุนจััดทำำ�
ระบบ ERP เพื่่�อรองรัับการทำำ�งาน
2. การพััฒนาระบบการทำำ�งานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศและนวััตกรรมมาช่่วย
การปรัับปรุุงระบบบริิหารจััดการภายในองค์์กรให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ การนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ปรับั ปรุุงการบริิหาร
อาทิิ Smart Boiler และ Eco Efficiency อีีกทั้้�งมีีการจััดทำำ�  Facebook fan page เพื่่�อการสื่่�อสารกัับลููกค้้าและ
สาธารณชน จััดกิิจกรรมการตลาดการขาย และให้้ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อประชาชน
3. การส่่งเสริิมการใช้้นวััตกรรมและเทคโนโลยีีที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีการประเมิินและ  
รายงานผลตามมาตรฐานสากล

4. องค์์การสุุราฯมีีส่่วนร่่วมสนัับสนุุนพััฒนานวััตกรรม และการวิิจััยที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องและภาคส่่วนอื่่�นในการพััฒนาตามบทบาท อาทิิ
• องค์์การส่่งเสริิมกิิจการโคนม
• องค์์การเภสััช
• กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
• โรงงานเภสััชกรรมทหาร
• ศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ (BIOTEC)
• มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
• มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน
• มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ศููนย์์รัังสิิต
• มหาวิิทยาลััยบููรพา
5. องค์์การสุุราฯจััดทำำ�ข้้อมููล  เพื่่�อใช้้ในการวิิเคราะห์์และการเปิิดเผยให้้สาธารณชนได้้ใช้้ร่่วมกััน   
(Open Data) สนัับสนุุนระบบสารสนเทศ รวมถึึงการค้้นคว้้าวิิจััย
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 ส่่งเสริิมระบบธรรมาภิิบาลให้้มีีความโปร่่งใสและมีีคุุณธรรม
แนวทางการดำำ�เนิินการตามยุุทธศาสตร์์
1. ทบทวนระบบการบริิหารจััดการและโครงสร้้างองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับบทบาทและภารกิิจตาม
หลัักเกณฑ์์การบริิหารจััดการองค์์กรที่่�ดีีและธรรมาภิิบาลสากล  โดยได้้ขออนุุมััติิปรัับปรุุงโครงสร้้างการบริิหารงาน      
ขององค์์การสุุราฯใหม่่  นอกจากนี้้�มีีการพิิจารณาปรัับเปลี่่�ยนระบบบััญชีีจากแบบเกณฑ์์เงิินสดเป็็นเกณฑ์์สิิทธิ์์�                  
ตามมาตรฐานบััญชีีเพื่่�อให้้สามารถจััดทำำ�แผนงบประมาณ ต้้นทุุนสิินค้้ารายผลิิตภััณฑ์์ จััดทำำ�รายงานผลประกอบการ
และฐานะทางการเงิินของกิิจการได้้ตามมาตรฐานสากล
2. กำำ�กัับดููแลองค์์กรและบุุคลากรให้้มีีการตรวจสอบและการติิดตามปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตาม        
กฎระเบีียบ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง สอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร และสามารถอธิิบายความจำำ�เป็็นในการตััดสิินใจได้้
3. มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงผ่่าน กระบวนการความเสี่่�ยง และสารสนเทศสนัับสนุุนการบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ
4. ปรัับปรุุงกระบวนการให้้บริิการ การจััดการข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�รัับบริิการ และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย   
มีีช่่องทางในการสื่่�อสารสััมพัันธ์์ รวมทั้้�งนำำ�ระบบ Integrity and Transparency Assessment (ITA) มาปรัับใช้้และ  
มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เพีียงพอแก่่สาธารณะ
5. การทบทวนปรัับปรุุงระบบและกระบวนการในการจััดซื้้�อจััดจ้้างให้้มีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส รััดกุุม
และเป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
6. กระบวนการติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงานขององค์์กรและกระบวนการบริิหารงานบุุคคลที่่�
สร้้างความผููกพัันต่่อองค์์กรและความโปร่่งใส และความยุุติิธรรม
7. การจััดทำำ�สมรรถนะและความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็น (Skill Matrix) กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุดที่่�
สอดคล้้องกัับบทบาทและภารกิิจ
8. สรรหาและพััฒนาบุุคลากรในทุุกระดัับให้้มีีความรู้้�และสมรรถนะสอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลง
ตามยุุทธศาสตร์์ประเทศไทย 4.0 การเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีสมััยใหม่่  และการสร้้างภาวะผู้้�นำำ�เพื่่�อรองรัับการ
เปลี่่�ยนแปลงในอนาคต และคำำ�นึึงถึึงการเปลี่่�ยนแปลงของบริิบทสำำ�คััญ (Mega Trend)
องค์์การสุุราฯ ได้้จ้้างสถาบัันทรััพยากรมนุุษย์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ เป็็นที่่�ปรึึกษาเพื่่�อพััฒนา
ระบบงานบริิหารทรััพยากรบุุคคล มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. โครงการจััดทำำ�แผนอััตรากำำ�ลัังคนและปรัับปรุุงโครงสร้้างองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์
องค์์กร
1.1 การทบทวนโครงสร้้างองค์์กร
1.2 การทบทวนอััตรากำำ�ลััง
1.3 การวิิเคราะห์์ปริิมาณงานเพื่่�อกำำ�หนดจำำ�นวนคน Workload Study
2. โครงการทบทวนระบบ Core Competency Management Competency และสายการเติิบโต
ในอาชีีพ (Career Path)
2.1 Basic Core Competency
• ความรู้้�เกี่่�ยวกัับองค์์กร
• ความรู้้�พื้้�นฐานด้้านระบบคุุณภาพและมาตรฐานขององค์์กร
• ความรู้้�ด้้านระเบีียบขององค์์กร
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2.2 General Core Competency
• ทัักษะการใช้้คอมพิิวเตอร์์
• ทัักษะการใช้้ภาษาอัังกฤษ
• ความรู้้�และทัักษะด้้านการวางแผน
• ความรู้้�ทัักษะด้้านการสื่่�อสาร
• ทัักษะการวิิเคราะห์์เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
2.3 มีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์สายการเติิบโตในอาชีีพ (Career Path)
3. โครงการทบทวนระบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานด้้วย KPIs
4. โครงการจััดทำำ�ระบบพััฒนาบุุคลากร
5. โครงการทบทวนโครงสร้้างเงิินเดืือนและสวััสดิิการ
6. โครงการทบทวนระบบ Functional Competency
แผนแม่่บทเพื่่�อการพััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคมดิิจิิทััล และนวััตกรรม องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต
ปีีงบประมาณ 2561-2566
วิิสััยทััศน์์
	มุ่่�งสร้้างสรรค์์ พััฒนานวััตกรรม และประยุุกต์์ใช้้ดิิจิิทััล เพื่่�อยกระดัับผลิิตภััณฑ์์และยกเครื่่�อง
กระบวนงาน ให้้สามารถส่่งมอบคุุณค่่ากัับภาคส่่วนต่่าง ๆ ได้้อย่่างก้้าวกระโดด เข้า้ สู่่�ยุุค LDO 4.0
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ยุุทธศาสตร์์
1. 	มีีนวััตกรรมเชิิงธุุรกิิจ ผลิิตภััณฑ์์ และกระบวนงาน ที่่ส� ามารถสร้้างคุุณค่่าใหม่่ทางด้้านเศรษฐกิิจ
		 และสัังคม
2. 	มีีระบบสารสนเทศเชิิงบููรณาการ (Integrated Application) รองรัับกระบวนงานภายในอย่่าง		
		ครอบคลุุม เพื่่�อให้้เป็็น Smart Factory & Smart Office สามารถนำำ�ข้อ้ มููลที่่�เป็็นปััจจุุบััน
		ผ่่านระบบ IoT มาเพิ่่�มศัักยภาพในการตััดสิินใจ และสร้้างให้้เกิิดคุุณค่่าทางการบริิหารจััดการ		
		 ในมิิติิต่่าง ๆ ด้้วย Data Analytics
3. 	มีีโครงสร้้างพื้้�นฐานทางดิิจิิทััลที่่มีี� เสถีียรภาพ มั่่น� คง ปลอดภััย ครอบคลุุม มีีประสิิทธิิภาพ และ
		คุ้้�มค่่าการลงทุุน
4. ผู้้บ� ริิหารและบุุคลากรมีีทัักษะและกรอบความคิิด พร้้อมสำำ�หรัับการปรัับตััวสู่่ยุ� คุ แห่่งการขัับเคลื่่อ� น
LDO ด้้วยนวััตกรรม และดิิจิิทััล
ผลลััพธ์์ที่่�คาดหวััง (เป้้าประสงค์์หลััก)
จากการดำำ�เนิินงาน ตามแผนพััฒนาเศรษฐกิิจ
สัังคมดิิจิิทััล และนวััตกรรม
องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต
ปีีงบประมาณ 2561 - 2566

แผนวิิสาหกิิจ
องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต
ปีีงบประมาณ 2561 - 2566

มีีนวััตกรรมเชิิงธุุรกิิจ ผลิิตภััณฑ์์ และกระบวนงานที่่�สามารถ
สร้้างคุุณค่่าใหม่่ทางด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 กำำ�หนดบทบาทรััฐวิิสาหกิิจให้้ชัดั เจน เพื่่อ�
เป็็นพลัังขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ

เป็็น Smart Factory & Smart Office มีีระบบสารสนเทศเชิิง
บููรณาการ (Intergrated Application) และสามารถนำำ�ข้อ้ มููลที่่�
เป็็นปััจจุุบันั  ผ่่านระบบ lot มาเพิ่่ม� ศัักยภาพในการตััดสิินใจ และ
สร้้างให้้เกิิดคุุณค่่าทางการบริิหารจััดการ ด้้วย Data Analytics

ยุุ ท ธศาสตร์์ ที่่� 2 บริิ ห ารการลงทุุ น ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
ยุุทธศาสตร์์ของประเทศ

มีีโครงสร้้างพื้้�นฐานทางดิิจิิทััลที่่�มีีเสถีียรภาพ มั่่�นคง ปลอดภััย
ครอบคลุุม มีีประสิิทธิิภาพ และคุ้้�มค่่าการลงทุุน

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 สนัับสนุุนใช้้นวััตกรรมและเทคโนโลยีีให้้
สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ประเทศไทย 4.0 และแผน DE

มีีผู้้�บริิหารและบุุคลากรที่่�มีีทัักษะและกรอบความคิิด พร้้อม
สำำ�หรัับการปรัับตััวสู่่ยุ� คุ แห่่งการขัับเคลื่่อ� น LDO ด้้วยนวััตกรรม
และดิิจิิทััล

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 ส่่งเสริิมระบบธรรมาภิิบาลให้้มีีความ
โปร่่งใส และมีีคุุณธรรม

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ความแข็็งแกร่่งทางการเงิิน
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ประวัติความเป็นมา

เดิิมองค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต สัังกััดกระทรวงการคลััง ในปีี พ.ศ. 2485 ได้้โอนกิิจการประเภท
สุุราจากกระทรวงการคลัังไปขึ้้�นอยู่่�กัับกระทรวงการอุุตสาหกรรม ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2499 กระทรวงอุุตสาหกรรม มีี        
คำำ�สั่่�งให้้รวมโรงงานสุุรากัับโรงงานแอลกอฮอล์์เข้้าด้้วยกัันและในปีี พ.ศ. 2502 ได้้โอนโรงงานสุุราอยุุธยาไปอยู่่�ใน       
ความรัับผิิดชอบของกรมสรรพสามิิต
เมื่่อ� กระทรวงการคลัังได้้รับั โอนโรงงานสุุราจำำ�นวน 13 โรงงานจากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวง
อุุตสาหกรรม แล้้วมอบให้้กรมสรรพสามิิตดำำ�เนิินการตามมติิคณะรััฐมนตรีี จากนั้้�นได้้มีกี ารปรัับปรุุงวิิธีกี ารขายและผลิิต
สุุราใหม่่ โดยเปลี่่�ยนให้้เอกชนเข้้าดำำ�เนิินการผลิิตและจำำ�หน่่ายจำำ�นวน 9 โรงงาน คงเหลืือดำำ�เนิินการเองเพีียง 4 โรงงาน
และรัับโอนกิิจการโรงงานสุุราลพบุุรีมี าให้้ดำำ�เนิินการอีีก 1 โรงงาน แต่่เนื่่อ� งจากกำำ�ลัังการผลิิตของโรงงานสุุราอยุุธยาสููง
มากประกอบกัับโรงงานอื่่�น ๆ ต้้นทุุนการผลิิตสููงกว่่าโรงงานสุุราอยุุธยา และเพื่่�อขยายเขต การจำำ�หน่่ายให้้แก่่โรงงาน
สุุราอยุุธยา จึึงได้้งดการผลิิตของโรงงานอื่่�น ๆ และให้้รัับน้ำำ��สุุราจากโรงงานอยุุธยาไปจำำ�หน่่ายแทน
องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต จััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 25 กัันยายน พ.ศ. 2506 โดยคำำ�สั่่�งกระทรวงการคลััง
ที่่� 24367/2506 ในรััฐบาลสมััยจอมพลถนอม กิิตติิขจร ให้้จััดตั้้�งตามนโยบายพิิเศษของรััฐ ซึ่่�งเป็็นรััฐวิิสาหกิิจทางด้้าน
พาณิิยชกรรมและอุุตสาหกรรม เดิิมองค์์การสุุราฯ มีีโรงงานผลิิตสุุราและแอลกอฮอล์์ชื่่�อว่่า โรงงานสุุราอยุุธยา ตั้้�งอยู่่�ที่่�
ตำำ�บลประตููชััย อำำ�เภอพระนครศรีีอยุุธยา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา และมีีโรงงานสุุราสาขาอีีก 4 แห่่ง ตั้้�งอยู่่�ที่่�จัังหวััด
นครราชสีีมา สระบุุรีี ลพบุุรีี และชััยนาท เมื่่�อรวมสำำ�นัักงานขององค์์การสุุราฯ ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ของกรมสรรพสามิิตรวม
ถึึงกรุุงเทพมหานครซึ่่�งเป็็นสำำ�นัักงานใหญ่่ เข้้าด้้วยจึึงมีีสถานประกอบการรวม 6 แห่่ง และดำำ�เนิินธุุรกิิจในการจำำ�หน่่าย
สุุราในพื้้�นที่่� 8 จัังหวััด คืือ พระนครศรีีอยุุธยา อ่่างทอง สิิงห์์บุุรี ส
ี ระบุุรีี ลพบุุรีี ชััยนาท อุุทััยธานีี และนครราชสีีมา รวม
ทั้้�งจำำ�หน่่ายแอลกอฮอล์์ทั่่�วทั้้�งประเทศ ต่่อมาปีี 2539 โรงงานสุุราอยุุธยาต้้องหยุุดดำำ�เนิินกิิจการ เนื่่�องจากที่่�ตั้้�งอยู่่�ใน
พื้้�นที่่�องค์์การศึึกษาวิิทยาศาสตร์์และวััฒนธรรมแห่่งสหประชาชาติิ (UNESCO) ซึ่่�งถููกประกาศเป็็นมรดกโลก องค์์การ
สุุราฯ จึึงต้้องส่่งมอบคืืนพื้้�นที่่�ให้้แก่่กรมธนารัักษ์์ และองค์์การมรดกโลก ต่่อมาได้้ย้า้ ยสำำ�นักั งานมาอยู่่โ� รงงานสุุราจัังหวััด
ฉะเชิิงเทราตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2540
ปััจจุุบัันองค์์การสุุราฯ ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 67 หมู่่� 4 ตำำ�บลปากน้ำำ�� อำำ�เภอบางคล้้า จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
24110 มีีเนื้้�อที่่�ประมาณ 139 ไร่่ เป็็นอีีกประเด็็นหนึ่่�งที่่�เป็็นข้้อจำำ�กััดของพื้้�นที่่�ในการดำำ�เนิินการที่่�มีีอยู่่�ไม่่เพีียงพอต่่อ
การรองรัับในระบบบริิหารจััดการน้ำำ�� กากส่่าที่่�ออกจากกระบวนการผลิิต องค์์การสุุราฯ จึึงมีีภาระด้้านค่่าใช้้จ่่ายในการ
เช่่าที่่�ดิินเพื่่�อรองรัับปััญหาดัังกล่่าว และได้้บริิหารจััดการด้้วยการถ่่ายโอนความเสี่่�ยงในระบบบริิหารจััดการ น้ำำ��กากส่่า
ซึ่่�งเป็็นของเสีียจากกระบวนการผลิิต โดยทำำ�สััญญาอนุุญาตให้้บริิษััท ดีีวานิิชย์์ จำำ�กััด ดำำ�เนิินการบำำ�บััด น้ำำ��กากส่่า      
เพื่่�อเป็็นการแก้้ไขปััญหาอย่่างยั่่�งยืืน และปััจจุุบัันบริิษััทฯ ได้้รัับสััมปทานจากกรมธนารัักษ์์ในการบำำ�บััด น้ำำ��เสีียจาก
กระบวนการผลิิตแอลกอฮอล์์ขององค์์การสุุราฯ เป็็นระยะเวลา 30 ปีี เพื่่�อดำำ�เนิินการในระบบบำำ�บััดน้ำำ�� เสีียโดยระบบ
ก๊๊าซชีีวภาพ ปััจจุุบันั องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต ดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่ย� วกัับการผลิิตและจำำ�หน่่ายแอลกอฮอล์์ เพื่่อ� ตอบ
สนองความต้้องการของทุุกภาคส่่วนอุุตสาหกรรมและบริิการในระดัับภููมิิภาค ได้้ยุุติิบทบาทเดิิมที่่�ทำำ�การผลิิตและ
จำำ�หน่่ายสุุรา เพื่่อ� หารายได้้ให้้แก่่รััฐ เป็็นการผลิิตและจำำ�หน่่ายเอทิิลแอลกอฮอล์์และผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� ตอบสนอง
ความต้้องการด้้านการแพทย์์ เภสััชกรรม วิิทยาศาสตร์์ อุุตสาหกรรมการผลิิตอาหาร เครื่่�องปรุุงรส เครื่่�องสำำ�อาง เพื่่�อ
สนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์ชาติิทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม
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ลักษณะการประกอบกิจการและผลิตภัณฑ์

องค์์ ก ารสุุ ร า กรมสรรพสามิิ ต เป็็ น รัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ ที่่� ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ เกี่่� ย วกัั บ การผลิิ ต และจำำ� หน่่าย    
แอลกอฮอล์์รวมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�อง โดยผลิิตภััณฑ์์แอลกอฮอล์์ขององค์์การสุุราฯ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน                                                                    
มอก. 640 เล่่ม 1-เอทานอลใช้้ทางเภสััชกรรม และ เล่่ม 2-เอทานอลใช้้ทางอุุตสาหกรรม รัับรองโดยสำำ�นัักมาตรฐาน
ผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม นอกจากนี้้�ผลิิตภััณฑ์์แอลกอฮอล์์ขององค์์การสุุราฯ ยัังได้้รัับการ     
รัับรอง KOSHER ส่่วนการบริิหารงานและกระบวนการผลิิตแอลกอฮอล์์ขององค์์การสุุราฯ และได้้รัับการรัับรอง      
มาตรฐาน ISO 9001:2015, GMP, HACCP และได้้รัับการรัับรองมาตรฐานการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO 14001:2015
จึึงมั่่น� ใจได้้ว่่ากระบวนการผลิิตแอลกอฮอล์์มีคุี ณ
ุ ภาพ ความปลอดภััย และใส่่ใจต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมเป็็นสำำ�คัญ
ั ในทุุกขั้้น� ตอนของ
การผลิิตแอลกอฮอล์์จะผ่่านการตรวจสอบและควบคุุมคุุณภาพโดยห้้องปฏิิบัติั กิ ารขององค์์การสุุราฯ ที่่�ได้้รับั การรัับรอง
ความสามารถห้้องปฏิิบััติิการทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 เพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์แอลกอฮอล์์ที่่�มีีคุุณภาพ สำำ�หรัับใช้้ใน
ทางการแพทย์์ กลุ่่� ม อุุ ต สาหกรรมยาและเวชภัั ณ ฑ์์ กลุ่่� ม อาหาร กลุ่่� ม อุุ ต สาหกรรมผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ใช้้ กัั บ ร่่างกาย                        
กลุ่่ม� อุุตสาหกรรมเครื่่อ� งมืือ เครื่่อ� งจัักร อุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์/ห้้องปฏิิบัติั กิ าร กลุ่่ม� อุุตสาหกรรมสุุรา กลุ่่ม� อุุตสาหกรรมอื่่น�
ดัังนี้้�
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รายงานภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์แอลกอฮอล์
ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย Supply Chain

การเปลี่่� ย นแปลงของปัั จ จัั ย แวดล้้ อ มที่่� ส่่ งผลต่่อธุุ ร กิิ จ แอลกอฮอล์์ ห่่ว งโซ่่อุุ ป ทาน หรืือ                                                                   
Supply Chain เป็็นการเติิมเต็็มความต้้องการของลููกค้้า โดยการใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดความคุ้้�มค่่ามากที่่�สุุด ซึ่่�งรวมไป    
ถึึงกำำ�ลัังในการกระจายสิินค้้า วััสดุคุ งคลัังและแรงงาน โดยทฤษฎีีห่่วงโซ่่อุุปทานมีีความมุ่่�งหมายที่่�จะสนองความต้้องการ
ของตลาด และใช้้วััสดุุคงคลัังให้้น้้อยที่่�สุุดส่่วนประกอบของการสร้้างจุุดดุุลยภาพของห่่วงโซ่่อุุปทานนั้้�นหลากหลาย
ประกอบด้้วยการร่่วมมืือระหว่่างบริิษััทเพื่่�อกำำ�จััดคอขวด การจััดหาเชิิงยุุทธศาสตร์์เพื่่�อสร้้างจุุดสมดุุลระหว่่าง           
ราคาวััสดุุต่ำำ��สุุดกัับการขนส่่ง การนำำ�เทคนิิค  Just in Time เข้้ามาประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดจุุดดุุลยภาพของ                   
การผลิิต รัักษาจุุดเหมาะสมในการตั้้�งโรงงานและคลัังวััสดุุ เพื่่�อการบริิการลููกค้้า และการใช้้การวางตำำ�แหน่่ง                                                                              
การวิิเคราะห์์เส้้นทางการขนส่่ง Dynamic programming และการสร้้างดุุลยภาพในระบบโลจิิสติิกส์์
แผนผังแสดงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์

ต้้นน้ำำ��

กลางน้ำำ��

กากน้ำำ��ตาล
มัันสำำ�ปะหลััง

เอทานอล

แอลกอฮอล์์

ปริิมาณจำำ�หน่่าย
(ล้้านลิิตร)

มููลค่่า
(ล้้านบาท)

องค์์การสุุรา

25.8

1,612

ตลาดรวมแอลกอฮอล์์

1,410

63,450

ส่่วนแบ่่งตลาดขององค์์การสุุรา

1.8%

2.5%

ปลายน้ำำ��
พลัังงาน
(33,900 ล้้านบาท)
อุุตสาหกรรมอื่่�น

(>1.14 ล้้านล้้านบาท)

-เป็็นวััตถุุดิิบ
(อาหาร เครื่่�องดื่่�ม ยา เครื่่�องสำำ�อาง)
เอทิิลแอลกอฮอล์์
-ประกอบในกระบวนการผลิิต
(บริิสุุทธิ์์�/แปลงสภาพ/
Electronic Grade) (เครื่่�องจัักร/อิิเล็็กทรอนิิกส์์)

รวมเบื้้�องต้้น 1.17 ล้้านล้้านบาท
สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มราว 18 เท่่า
ของวััตถุุดิิบต้้นน้ำำ��
(กากน้ำำ��ตาล/มัันสำำ�ปะหลััง)

ต้้นน้ำำ��ที่่�ใช้้ในการผลิิตแอลกอฮอล์์คืือ กากน้ำำ��ตาล  และมัันสำำ�ปะหลัังซึ่่�งเป็็นต้้นทุุนการผลิิตที่่�ใช้้ใน    
การกำำ� หนดราคาแอลกฮอล์์ เ ป็็ น อุุ ต สาหกรรมกลางน้ำำ��  โดยในปัั จ จุุ บัั น องค์์ ก ารสุุ ร าฯ มีี ปริิ ม าณการจำำ� หน่่าย                                                                       
25.8 ล้้านลิิตร คิิดเป็็นมููลค่่า 1,612 ล้้านบาท ในขณะที่่�ตลาดการผลิิตแอลกอฮอล์์รวมมีีปริิมาณการจำำ�หน่่าย                                                              
1,410 ล้้านลิิตร คิิดเป็็นมููลค่่า 63,450 ล้้านบาท คิิดเป็็นส่่วนแบ่่งทางการตลาดขององค์์การสุุราฯ 1.8% ตามปริิมาณ
การจำำ�หน่่าย หรืือ 2.5% ตามมููลค่่าการจำำ�หน่่าย ต่่อมาอุุตสาหกรรมปลายน้ำำ��ที่่�ได้้จากการผลิิตแอลกอฮอล์์คืือ                                                             
เอทานอลในอุุตสาหกรรมพลัังงานมีีมููลค่่าอยู่่�ที่่� 33,900 ล้้านบาท และอุุตสาหกรรมอื่่น� (อุุตสาหกรรมอาหาร เครื่่อ� งดื่่ม�
ยา เครื่่�องสำำ�อาง ฯลฯ) มีีมููลค่่าอยู่่�ที่่� 1.14 ล้้านล้้านบาท ซึ่่�งในภาพรวมของอุุตสาหกรรมปลายน้ำำ��มีมููลค่่
ี าอยู่่�ที่่� 1.17
ล้้านล้้านบาท ซึ่่�งสามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจากอุุตสาหกรรรมต้้นน้ำำ� 
� (กากน้ำำ�� ตาล/มัันสำำ�ปะหลััง) 18 เท่่า ผู้้�ประกอบการ
ต้้องคำำ�นึึงถึึงผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม ให้้ความสำำ�คััญมากขึ้้�น
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Supply Chain อ้อย & มันสำ�ปะหลังปี 2561

กากน้ำตาล

น้ำตาลทราย

พื้นที่ปลูก 10.5 ลานไร
ผลผลิต 10 ตัน/ไร

ออยโรงงาน

105 ลานตัน

กากน้ำตาล

4.9 ลานตัน

ใชในประเทศ
4.6 ลานตัน

สงออก

เอทานอลรวมจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง
3.3 ลานลิตร/วัน
นำเขา

12.0 ลานตัน

ใชในประเทศ
8.1 ลานตัน

เพื่อผลิตเอทานอล
2.0 ลานตัน

มันสำปะหลังสดรวม
40.6 ลานตัน

สงออก
32.5 ลานตัน

เพื่อผลิตอุตสาหกรรมอื่น
(การบริโภคและแปรรูป)
6.1 ลานตัน

พื้นที่ปลูก 9.0 ลานไร
ผลผลิต 3.17 ตัน/ไร

หัวมันสำปะหลังสด
28.6 ลานตัน
(ผลิตในประเทศ)

เพื่อผลิตอุตสาหกรรมอื่น
(สุรา ผงชูรส)
1.1 ลานตัน

เอทานอล
875 ลานลิตร
2.4 ลานลิตร/วัน

0.3 ลานตัน

ป 2561
มันสำปะหลัง

เพื่อผลิตเอทานอล
3.5 ลานตัน

เอทานอล
320 ลานลิตร
0.9 ลานลิตร/วัน

Supply Chain อ้อย & มันสำ�ปะหลังปี 2579

กากน้ำตาล

น้ำตาลทราย

พื้นที่ปลูก 16.0 ลานไร
ผลผลิต 11.4 ตัน/ไร

ออยโรงงาน

182 ลานตัน

กากน้ำตาล

8.6 ลานตัน

ใชในประเทศ
8.1 ลานตัน

สงออก

เอทานอลรวมจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง
5.8 ลานลิตร/วัน
นำเขา

12.0 ลานตัน

ใชในประเทศ
14.3 ลานตัน

เพื่อผลิตเอทานอล
3.6 ลานตัน

มันสำปะหลังสดรวม
71.5 ลานตัน

สงออก
57.2 ลานตัน

เพื่อผลิตอุตสาหกรรมอื่น
(การบริโภคและแปรรูป)
10.7 ลานตัน

พื้นที่ปลูก 8.5 ลานไร
ผลผลิต 7.0 ตัน/ไร

หัวมันสำปะหลังสด
59.5 ลานตัน
(ผลิตในประเทศ)

เพื่อผลิตอุตสาหกรรมอื่น
(สุรา ผงชูรส)
2.0 ลานตัน

เอทานอล
1,525 ลานลิตร
4.2 ลานลิตร/วัน

0.5 ลานตัน

ป 2579
มันสำปะหลัง

เพื่อผลิตเอทานอล
6.1 ลานตัน

เอทานอล
320 ลานลิตร
1.6 ลานลิตร/วัน

ที่่�มา: พื้้�นที่่�ปลููกอ้้อยปีี 2569 เป็็นไปตามยุุทธศาสตร์์อ้อ้ ยโรงงาน ปีี 2558-2569 พื้้�นที่่�ปลููกมัันสำำ�ปะหลัังปีี 2569 เป็็นไปตามยุุทธศาสตร์์
มัันสำำ�ปะหลัังและผลิิตภััณฑ์์ ปีี 2558-2569 และตั้้�งแต่่ปีี 2569 เป็็นตััวเลขคาดการณ์์โดยศููนย์์วิิจััยกสิิกรไทย
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จากแผนภาพเป็็นการเปรีียบเทีียบปริิมาณการผลิิตของกากน้ำำ��ตาลและมัันสำำ�ปะหลัังใน ปีี2561     
และคาดการปริิมาณการผลิิตในปีี 2579 หากเกษตรกรสามารถเพิ่่�มผลผลิิตต่่อไร่่ได้้มากกว่่าแผนที่่�วางไว้้ หรืือสััดส่่วน
การใช้้ในประเทศเพิ่่�มขึ้้�น หรืือผู้้�ผลิิตเอทานอลใช้้วััตถุุดิิบได้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ก็็อาจทำำ�ให้้ปริิมาณการผลิิต                                                                                
เอทานอลมีีมากกว่่า 5.8 ล้้านลิิตร/วััน และเพีียงพอต่่อการใช้้ของผู้้�ผลิิต ซึ่่�งเดิิมผลิิตได้้เพีียง 3.3 ล้้านลิิตร/วััน          
ปััจจุุบัันการผลิิตเอทานอลของไทยส่่วนมากใช้้กากน้ำำ��ตาลและมัันสำำ�ปะหลัังเป็็นวััตถุุดิิบ จากการผลิิตเอทานอลนั้้�น     
มัักเกิิดปััญหาการขาดแคลนวััตถุุดิิบจากการแย่่งชิิงกัับอุุตสาหกรรมอื่่�นอยู่่�บ่่อยครั้้�ง รวมถึึงความไม่่แน่่นอนทางด้้าน
ต้้นทุุนวััตถุุดิิบเนื่่�องจากการแทรกแซงราคาจากทางการเพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกรในบางช่่วงเวลา จึึงอาจก่่อให้้เกิิดเสี่่�ยง
ต่่อการผลิิต
ถ้้าความต้้องการใช้้แอลกอฮอล์์เพื่่อ� การเชื้้อ� เพลิิงเพิ่่�มมากขึ้้น� จะส่่งผลทำำ�ให้้เกิิดการแย่่งชิิงด้้านวััตถุุดิบิ
ระหว่่างผู้้�ผลิิตด้้วยกััน เมื่่�อปีี 2560 องค์์การสุุราฯ เกิิดวิิกฤตการณ์์ขาดแคลนวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิตแอลกอฮอล์์ ผลมา
จากเกิิดการแย่่งชิิงวััตถุุดิบิ  ส่่งผลกระทบทำำ�ให้้องค์์การสุุราฯ มีีต้น้ ทุุนการผลิิตเพิ่่�มมากขึ้้น� จากการขึ้้น� ราคาของวััตถุุดิบิ
เนื่่อ� งจากการใช้้ปัจั จััยการผลิิตขององค์์การสุุราฯ ประมาณ 70% มาจากการใช้้กากน้ำำ��ตาลและสำำ�ปะหลััง 15% พลัังงาน
5% ค่่าแรงและอื่่�น ๆ 5%
ความใกล้เคียงและเป้าหมายเอทานอล 11.3 ล้านตัน ในปี 2579

ป 2561

เอทานอลรวมจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง
3.3 ลานลิตร/วัน

ป 2579

เอทานอลรวมจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง
5.8 ลานลิตร/วัน

เอทานอล

เปาหมาย 11.3 ลานลิตร/วัน
(ตามแผน AEDP)

หากใหเปนไปตามเปาหมายการใชเอทานอลที่ 11.3 ลานลิตร/วัน ตามแผนAEDP 2015
ขณะที่ในป 2579 สามารถที่ผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลังได 5.8 ลานลิตร/วัน
ดังนัน้ อาจตองหาวัตถุดิบอื่นเพิ่มเติมในการผลิตเอทานอลอีกราว 5.5 ลานตัน เพื่อใหเปนไปตามแผน
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แนวโน้มราคาวัตถุดิบในระยะคาดการของอ้อยและมันสำ�ปะหลัง
อ้อย

มันสำ�ปะหลัง

ปีี 2561 คาดว่่าราคาอยู่่�ที่่� 1.7 บาทต่่อกก.

ปีี 2561 คาดว่่าราคาอยู่่�ที่่� 880 บาทต่่อตััน

หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 21.4 (YoY)

หรืือลดลงร้้อยละ 16.2 (YoY)

 ปััจจััยหนุุน
• ความต้้องการจากจีีนที่่�มีีรองรัับในเอทานอลและ
แอลกอฮอล์์
• สต๊๊อกข้้าวโพดจีีนที่่�ปรัับตััวลดลง
• ปริิมาณผลผลิิตไทยลดลง

ปััจจััยหนุุน
• ผลผลิิตน้ำำ�� ตาลโลกอยู่่�ในระดัับสููง
• การแข่่งขัันในตลาดโลกที่่รุ� ุนแรงขึ้้�น
ระยะ 3 ปีีข้้างหน้้า
ราคาน่่าจะยัังอยู่่�ในระดัับ ต่ำำ��
จัับตา ปริิมาณผลผลิิตของคู่่�แข่่งหลัักอย่่างบราซิิล ซึ่่�ง
หากสภาพ อากาศเอื้้�ออํํานวย ก็็จะยัังกดดัันราคาอ้้อยไทย
ตลอดจนพรบ.อ้้อยและ น้ำำ��ตาลของไทย อาจกระทบต่่อ
ราคาอ้้อยไทยได้้

ระยะ 3 ปีีข้้างหน้้า
ราคาน่่าจะทรงตััวได้้ในระดัับ สููง
จัับตา ปริิมาณสต๊๊อกข้้าวโพดของจีีน หากให้้ภาพที่่ท� ยอย
ปรัับตััวลดลงตามลํําดัับ ก็็อาจมีีโอกาสหนุุนราคามัันสํําปะหลััง
ไทยให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีต่่อเนื่่�องได้้

การผลิตเอทานอลระยะในอนาคต
จำำ�นวนโรงงานเอทานอลและกำำ�ลัังการผลิิตของไทย
10 แห่ง

ล้้านลิิตรต่่อวััน
2.5
2

2.38

7 แห่ง

2.05

กำำ�ลัังก่่อสร้้าง

7 แห่ง

1.38

1.5

ความผัันผวนของปริิมาณ
และราคาวััตถุุดิิบที่่�ใช้้
ในการผลิิต

ดำำ�เนิินการแล้้ว

1 แห่ง
10 แห่ง

1

0.6

0.5

0.9

0

โรงงานผลิตเอทานอลทั้งสิ้น 27 แห่ง
กําลังการผลิตรวม 6.41 ล้านลิตร/วัน
กำ�ลังก่อสร้าง 2 แห่ง
กําลังการผลิต 1.5 ล้านลิตร/วัน
ต้นทุนการผลิตเอทานอล

กากน้าํ ตาล+อ้อย

อ้อย

มันสําปะหลัง

มีศักยภาพใน
การแข่งขัน

เผชิญ
ความท้าทาย

เพิ่มบทบาท
มากขึ้น

หัวมันสาํ ปะหลังสด
20.4
บาทต่อลิตร

( KResearch, March 2018)
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กากน้ำ�ตาล
34.4
บาทต่อลิตร

- กากน้ำำ�� ตาล: ปริิมาณผลผลิิต
ทั้้�งในและต่่างประเทศเพิ่่�มขึ้้น�
ทํําให้้ ราคาปรัับตััวลดลง
- มัันสํําปะหลััง: ผลผลิิตที่่ล� ดลง
ช่่วยหนุุน ราคาให้้ปรัับตััวดีีขึ้้น�
การเลืือกใช้้สััดส่่วนวััตถุุดิิบ
ในการผลิิตเอทานอลในระยะ
ข้้ า งหน้้า อาจจะขึ้้� น อยู่่� กัั บ
ปััจจััยแวดล้้อมอื่่�น ๆ
ด้้วย อาทิิ ปริิมาณวัั ต ถุุ ดิิ บ
แต่่ละประเภท พื้้�นที่่�เพาะปลููก
ราคาวััตถุุดิิบ เป็็นต้้น

ปัจจัยสนับสนุนความ
ต้องการใช้เอทานอล

กลางปี 60

การคงเป้าหมายการใช้งานเอทานอลในแผน AEDP เป็น
ปัจจัยหนุนสําคัญของความต้องการ
ใช้งานเอทานอลในอนาคต

มีแนวคิดทบทวนแผน AEDP 2558-2579
โดย ปรับลดเป้าหมายการใช้เอทานอล
ลงจาก 11.3 ล้านลิตร/วัน เป็น 7 ล้านลิตร/วัน

-ราคาน้ํามันดิบโลกเคลื่อนไหวใน  
กรอบที่จํากัด
-ความไม่ชัดเจนของปริมาณการ
ผลิตเอทานอล

ปัจจุบัน
แผน AEDP 2558-2579 ยัังกํําหนดเป้้าหมายการใช้้งานเอทานอลไว้้ที่่� 11.30 ล้้านลิิตร/วััน เมื่่�อสิ้้�นแผนในปีี 2579
ปริิมาณเอทานอลคาดว่่าจะมีีเพีียงพอต่่อการใช้้งานในอนาคต
- ปััจจุุบัันโรงงานผลิิตเอทานอลส่่วนใหญ่่เดิินเครื่่�องเพีียงร้้อยละ 60 ของกํําลัังการผลิิตเท่่านั้้�น
หากผลิิตเต็็มกํําลัังการ ผลิิต ในปีี 2560 จะมีีปริิมาณเอทานอลประมาณ 6 ล้้านลิิตรต่่อวััน
- ปีี 61 มีีอย่่างน้้อย 2 โรงงานจะเปิิดดํําเนิินการผลิิตเอทานอล โดยจะมีีกํําลัังการผลิิตรวมประมาณ 7 แสนลิิตรต่่อวััน
ราคาน้ำำ��มัันดิิบมีีการเคลื่่�อนไหวในกรอบที่่�ไม่่สููงเท่่าในช่่วงที่่�ผ่่านมา น่่าจะหนุุนให้้ความต้้องการใช้้น้ำำ��มัันสํําเร็็จรููปเติิบโตต่่อไป

แนวโน้มการเติบโตของตลาดแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และแปลงสภาพในประทศไทย
การเติบโตของอุตสาหกรรมที่ใช้แอลกอฮอล์เป็นวัตถุดิบ
เครื่องสําอาง

อาหารและเครื่องดื่ม

• ไทยเป็็นฐานการผลิิตเครื่่�องสํําอางที่่�สํําคััญของอาเซียี น
• ไทยก้้าวสู่่�การเป็็น Bioeconomy จะช่ว่ ยหนุุนธุุรกิิจเครื่่�องสํําอาง
• กระแสการดููแลตััวเองมากขึ้้�นทั้้�งจากภายในและภายนอก ส่่งผลต่่อผู้้� บริิโภค ทั้้�งเพศ
หญิิงและชาย ที่่�ทัันมาใช้้เครื่่�องสํําอางเพิ่่�มขึ้้�น
• เป้้าหมายครััวไทยสู่่�ครััวโลก
• ธุุรกิิจค้้าปลีีกค้้าส่่ง ร้้านอาหาร ขยายตััวตามแนวโน้้มที่่�ดีีของธุุรกิิจโมเดิิร์์นเทรด และการ
ขยายตััวของความเป็็นเมืือง
• การเข้้ามาของ EEC จะช่่วยหนุุนอุุตสาหกรรมเดิิมที่่มีีศั
� ักยภาพอย่่างอุุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่่�องดื่่�มให้้ต่่อยอดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ยาและเวชภัณฑ์

• เป้้าหมายศููนย์์การทางการแพทย์์
• ขยายตััวตามการเติิบโตของธุุรกิิจโรงพยาบาลที่่ดีี� เพื่่�อรองรัับทั้้�งผู้้�ป่่วยทั้้�งในและต่่างประเทศ
• ไทยเข้้าสู่่สั� ังคมผู้้�สููงอายุุ ที่่�อาจมีีการใช้้ยาเพิ่่�มขึ้้�น
• การวิิจััยยาและผลิิตยาที่่�ทัันสมััยของไทย ผนวกกัับการเข้้ามาของ EEC จะทํําให้้ยาไทย
เป็็นที่่�ต้้องการของตลาดโดยเฉพาะในเอเชีีย สอดรัับกัับเป้้าหมายการเป็็นศููนย์์การแพทย์์
ครบวงจรของไทย

อิเล็กทรอนิกส์
และห้องปฏิบัติการ

• หากไทยสามารถยกระดัับ และก้้าวสู่่�การเป็็นฐานการผลิิตอุุปกรณ์์ ชิ้้�นส่่วอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ที่่� อิิ ง กัั บ เทรนต์์ ใ นอนาคตอย่่างหุ่่� น ยนต์์ หรืือการผลิิ ต อุุ ป กรณ์์ ปัั ญ ญาประดิิ ษ ฐ์์ (AI)
หรืือรถยนต์์ไฟฟ้้า ตลอดจนเทรนต์์อุุปกรณ์์ Internet of Things (IoT) ที่่�เชื่่�อมต่่อ
อิินเทอร์์เน็็ตได้้ จะเปลี่่�ยนการใช้้ชีีวิิตให้้ง่่ายขึ้้�น ก็็น่่าจะทํําให้้ไทยมีีศัักยภาพในการผลิิต
อิิเล็็กทรอนิิกส์์เพิ่่�มขึ้้�นได้้ในระยะยาว
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ธุรกิจแอลกอฮอล์เพื่ออุตสาหกรรมยังเติบโตพร้อมกับความท้าทาย

ศููนย์์วิิจัยั กสิิกรไทย มองว่่า ธุุรกิิจแอลกอฮอล์์เพื่่อ� อุุตสาหกรรมจะยัังเติิบโตต่่อไปได้้จากปััจจััยความต้้องการบริิโภค

ในประเทศที่่� มีี แ นวโน้้ ม มากขึ้้� น และแนวโน้้ ม ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปของอุุ ต สาหกรรมโลก อย่่างไรก็็ ต าม อาจต้้ อ ง              
เผชิิญความท้้าทายควบคู่่�ไปด้้วย จากปััจจััยกดดััน ในตััวธุุรกิิจเองที่่�เปลี่่�ยนไปตามเทรนด์์โลกยุุคใหม่่ ดัังนั้้�น               
การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มเพื่่�อต่่อยอดให้้กัับธุุรกิิจหลัักเดิิมที่่�มีีอยู่่� นัับเป็็นปััจจััยสํําคััญที่่�จะช่่วย ให้้ธุุรกิิจสามารถดํําเนิินต่่อไป
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
เติบโต

ปัจจัยหนุน
อาหารและเครื่องดื่ม

เครื่องสําอาง

ยาและเวชภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์
และห้องปฏิบัติการ

ปัจจัยท้าทาย
เทรนด์์การบริิโภคอาหารเพื่่�อ
สุุขภาพมากขึ้้�น ประกอบกัับ
การเข้้ า 1สู่่� สัั ง คมผู้้�สูู งอายุุ ข อง
ไทย จะกระทบต่่อความต้้องการ
ใช้้ แ อลกอฮอล์์ ใ นอาหารและ
เครื่่�องดื่่�ม

เทรนด์์การใช้้เครื่่�องสํําอางที่่�
1 เป็็น Alcohol Free มีี
มากขึ้้�น

การนํําเข้้ า แอลกอฮอล์์ ที่่� มีี
ก า ร ล ด สัั ด ส่่ว น ก า ร ผ ส ม คุุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล 
แอลกอฮอล์์ ใ นยาให้้ อ ยู่่� ใ น ตลอดจนสิินค้้าทดแทนอื่่�นที่่�มีี
ระดัับที่่�เหมาะสม
ราคาถููกกว่่า

สถานการณ์ตลาดแอลกอฮอล์เพื่องานด้านอุตสาหกรรมในไทย

หน่่วย : ล้้านดอลลาร์์ฯ

25.0

มููลค่่าการนำำ�เข้้าแอลกอออล์์ของไทย ปีี 2555 - 2560

แอลกอฮอลล์
ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

12.8

13.7

6.8

7.1

2555

2556

14.4
12.5

13.3

12.4

8.3

6.6

7.0

7.2

2557

2558

2559

2560

HS220710

นำ�เข้าจากเวียดนาม
แอฟริกาใต้ ปากีสถาน
แอลกอฮอลล์
ที่ใช้งานด้านอุตสาหกรรม
นำ�เข้าจากแอฟริกาใต้
ออสเตรเลีย เวียดนาม

HS220720

ปีี 2560 มููลค่่านำำ�เข้้า ลดลงเล็็กน้้อย ปริิมาณนำำ�เข้้าก็็ปรัับลดลงเช่่นกััน
(ปริิมาณนำำ�เข้้าแอลกอฮอล์์ 2560 = 24,296,016 ลบ.ม. ลดลง 2.5%YOY)
ตัวอย่าง
การใช้งานด้านอุตสาหกรรม

ไทยพึ่งพาแอลกอฮอล์ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตจากต่างประเทศ

แอลกอฮอล์์บริิสุุทธิ์์� : ใช้้ในการผลิิตยาและเวชภััณฑ์์ (ตััวทํําละลาย) ส่่วนผสมในเครื่่�องสํําอาง อุุตสาหกรรมอาหาร และใช้้ล้้างเครื่่�องมืือ
                                เครื่่�องจัักรและชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์
แอลกอฮอล์์แปลงสภาพ: แอลกอฮอล์์ล้้างแผล ล้้างเครื่่�องมืือแพทย์์ ใช้้ในอุุตสาหกรรมสีี (ทิินเนอร์์ ชแล็็ก แล็็คเกอร์์) เป็็นต้้น
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อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ในอนาคตที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

ที่่�มา: BOI, KResearch (2018)
หมายเหตุุ:                  คืือ อุุตสาหกรรมที่่�มีีการใช้้แอลกอฮอล์์ในกระบวนการผลิิตและคาดว่่าจะได้้รัับผลกระทบโดยตรง  

ธุุรกิิจแอลกอฮอล์์เพื่่�ออุุตสาหกรรมจะยัังเติิบโตต่่อไปได้้จากปััจจััยความต้้องการบริิโภคในประเทศที่่�
มีีแนวโน้้มมากขึ้้น� และแนวโน้้มที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปของอุุตสาหกรรมโลก อย่่างไรก็็ตามอาจต้้องเผชิิญความท้้าทายควบคู่่�
ไปด้้วย จากปััจจััยกดดัันในตััวธุุรกิิจเองที่่�เปลี่่�ยนไปตามเทรนด์์โลกยุุคใหม่่ ดัังนั้้�นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มเพื่่�อต่่อยอดให้้กัับ
ธุุรกิิจหลัักเดิิมที่่�มีีอยู่่� นัับเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะช่่วยให้้ธุุรกิิจสามารถดำำ�เนิินต่่อไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์โลก

การเปลี่่�ยนแปลงทางการเมืือง (P-Political)
WTO ผลัักดัันให้้มีีการเร่่งเปิิดเสรีีธุุรกิิจ ธุุรกิิจแอลกอฮอล์์ เป็็นธุุรกิิจหนึ่่�งที่่�มีีความพยายามผลัักดััน
เนื่่�องจากประเทศผู้้�ส่่งออกรายใหญ่่ของโลก ได้้แก่่ สหรััฐอเมริิกา บราซิิล  อาฟริิกาใต้้ มีีความสามารถในการผลิิตสููง
ต้้นทุุนที่่�ต่ำำ��กว่่าประเทศไทย ทำำ�ให้้สามารถส่่งสิินค้้ามาแข่่งขัันกัับผู้้�ผลิิตในประเทศไทยได้้
การเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจ (E-Economic)
โอกาสและความท้้าทายของนโยบายภาครััฐ (EEC) ที่่�กระทบต่่อธุุรกิิจ
โครงการพััฒนาระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออก หรืือ Eastern Economics Corridor Development
สภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิได้้ให้้ความเห็็นชอบร่่าง พ.ร.บ. เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC)                                            
แล้้วอย่่างเป็็นทางการ เมื่่�อวัันที่่� 8 ก.พ. 2561 ซึ่่�งจะเป็็นส่่วนเติิมเต็็มที่่�สำำ�คััญในการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับนัักลงทุุน
ภาคเอกชนในการลงทุุนขนาดใหญ่่ในระยะยาว  จากการให้้สิิทธิิประโยชน์์ที่่�ไม่่ใช่่ภาษีีแก่่นัักลงทุุนเพิ่่�มเติิม อาทิิ                                                      
การต่่ออายุุการเช่่าที่่�ดิินเพิ่่�มได้้สููงสุุด 99 ปีี การปรัับปรุุงเงื่่�อนไขการจััดตั้้�งศููนย์์บริิหารเงิิน หรืือการออกใบอนุุญาต     
ต่่าง ๆ ที่่�รวดเร็็วมากขึ้้�น นอกเหนืือจากความพยายามของภาครััฐในการส่่งเสริิมการลงทุุนใน EEC ผ่่านโครงสร้้าง       
พื้้�นฐานและสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี
การลงทุุนภาคเอกชนในแถบพื้้�นที่่� EEC นัักลงทุุนสำำ�คัญ
ั ได้้แก่่ ญี่่�ปุ่่�น และจีีน โดยเฉพาะในอุุตสาหกรรม
ยานยนต์์ เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์
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• สภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิได้้ให้้ความเห็็นชอบร่่าง พ.ร.บ. เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC)
แล้้วอย่่าง เป็็นทางการ เมื่่�อวัันที่่� 8 ก.พ. 2561 ซึ่่�งจะเป็็นส่่วนเติิมเต็็มที่่�สาคััญในการสร้้างความ
เชื่่อ� มั่่�นให้้กับั นัักลงทุุน ภาคเอกชนในการลงทุุนขนาดใหญ่่ในระยะยาว จากการให้้สิทิ ธิิประโยชน์์
ที่่�ไม่่ใช่่ภาษีีแก่่นัักลงทุุนเพิ่่�มเติิม อาทิิ การต่่ออายุุการเช่่าที่่�ดิินเพิ่่�มได้้สููงสุุด 99 ปีี การปรัับปรุุง
เงื่อ่� นไขการจััดตั้้ง� ศููนย์์บริิหารเงิิน หรืือการออกใบอนุุญาต ต่่างๆที่่�รวดเร็็วมากขึ้้น� นอกเหนืือจาก
ความพยายามของภาครััฐในการส่่งเสริิมการลงทุุนใน EEC ผ่่านโครงสร้้าง พื้้�นฐานและสิิทธิิ
ประโยชน์์ทางภาษีี "
• การลงทุุนภาคเอกชนในแถบพื้้�นที่่� EEC นัักลงทุุนสํําคััญได้้แก่่ ญี่่�ปุ่่�นและจีีน โดยเฉพาะ

ในอุุตสาหกรรมยาน ยนต์์ เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์

• ทางการไทยได้้ริเิ ริ่่ม� โครงการย่่อยภายใต้้ EEC อีีก 2 โครงการ
ในปีี 2560 ที่่�ผ่่านมา เพื่่�อช่่วยยกระดัับและเพิ่่�มศัักยภาพของ
ด้้านการ R&D ในอุุตสาหกรรมขั้้�นสููง คืือ

-เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษตะวัันออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECI)
ในจัังหวััดระยองที่่� เน้้นนวััตกรรม Automotive Robotic
(ARIpolis) นวััตกรรม Biopolis และ Space Krenovapolis
-เขตส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมและนวััตกรรมดิิจิิทััล 
(Eastern Econonle Corridor of digital: EECd) ในเขต
จัังหวััดชลบุุรีี ซึ่่�ง เน้้นเรื่่�องการวิิจััยอวกาศและดิิจิิทััล

ทางการไทยได้้ริิเริ่่�มโครงการย่่อยภายใต้้ EEC อีีก 2 โครงการในปีี 2560 ที่่�ผ่่านมาเพื่่�อช่่วยยกระดัับ
และเพิ่่�มศัักยภาพของด้้านการ R&D ในอุุตสาหกรรมขั้้�นสููง คืือ 1.เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษตะวัันออก
(Eastern Economic Corridor of innovation: EECi) ในจัังหวััดระยอง ที่่�เน้้นนวััตกรรม Automotive Robotic
(ARIpolis) นวััตกรรม Biopolis และ Space Krenovapolis 2.เขตส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมและนวััตกรรมดิิจิิทััล           
(Eastern Economic Corridor of digital: EECd) ในเขตจัังหวััดชลบุุรีี ซึ่่�งเน้้นเรื่่�องการวิิจััยอวกาศและดิิจิิทััล
การเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม (S-Social)
1. สัังคมไทยเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััยสมบููรณ์์ปีี 2564 สัังคมสููงวััยสุุดยอดปีี 2579 ประชากรไทยจะลดลง
ตั้้�งแต่่ปีี 2570 กลุ่่�มเด็็กและวััยแรงงานลดลงในประเทศไทย อาจทำำ�ให้้เกิิดความขาดแคลนบุุคลากร
2. คนยุุคใหม่่สนใจทำำ�ธุุรกิิจของตนเองมากกว่่าเป็็นลููกจ้้าง ทำำ�ให้้การสรรหาบุุคลากร และการรัักษา
บุุคลากรไว้้กัับองค์์กร ยากลำำ�บากมากขึ้้�น
3. ประชาชนมีีความใส่่ใจในด้้านสุุขภาพอนามััยของตนเองมากขึ้้�น สิินค้้าที่่�เกี่่�ยวกัับสุุขภาพอนามััย
จะมีีการเติิบโต ผู้้�บริิโภคจะให้้ความสำำ�คััญกัับผลิิตภััณฑ์์จากธรรมชาติิ เลืือกสรรสิินค้้า/อาหาร ที่่�มีีความปลอดภััย    
ปลอดสารพิิษ
	ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี (T-Technological)
1. นวััตกรรมและเทคโนโลยีีจะเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการทำำ�ธุุรกิิจไปจากเดิิมอย่่างสิ้้�นเชิิงทั้้�งด้้าน
อุุตสาหกรรมและบริิการ ลููกค้้าจะให้้ความสำำ�คััญต่่อความสะดวก รวดเร็็ว  แม่่นยำำ� สิินค้้าและบริิการจะมีีความ          
หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้ในหลายมิิติิ
2. จะมีีการพััฒนาการด้้าน Biotechnology มีีการนำำ�เอาผลิิตภััณฑ์์ทางการเกษตรมาพััฒนาให้้เกิิด
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่มากมาย
3. Artificial Intelligent และ Internet of things จะเกิิดการพััฒนาอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ธุุรกิิจต้้อง
มีีความพร้้อมในการปรัับตััวรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างรวดเร็็ว
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)

ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทางด้้านทรััพยากร ขีีดความสามารถ/สมรรถนะ ศัักยภาพ รวมถึึงความสามารถ
พิิเศษขององค์์กร (Core Competency) ที่่�เชื่่�อมโยงกัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Development) ของ
องค์์กร ควรจะพิิจารณาแบ่่งออกได้้เป็็น 3 ระดัับคืือ
1) ถููกทดแทน เปลี่่�ยนแปลง หรืือลอกเลีียนแบบยาก (Slow Cycle)
2) มาตรฐาน/ทั่่�วไป (Standard Cycle)
3) ถููกทดแทน เปลี่่�ยนแปลง หรืือลอกเลีียนแบบง่่าย (Fast Cycle)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Situation Analysis)

เป็็นการวิิเคราะห์์และพิิจารณาทรััพยากรและความสามารถภายในขององค์์กร/หน่่วยงานในทุุกๆ ด้้าน
เพื่่�อที่่�จะระบุุจุุดแข็็งและจุุดอ่่อนขององค์์กร/หน่่วยงานในทุุก ๆ ด้้าน โดยแหล่่งข้้อมููลในการประเมิินสภาพแวดล้้อม
ภายใน คืือข้้อมููลเพื่่�อการบริิหารที่่�ครอบคลุุมทุุกด้้าน ทั้้�งด้้านโครงสร้้างระบบ ระเบีียบ วิิธีีปฏิิบััติิงาน บรรยากาศใน  
การทำำ�งานและทรััพยากรในการบริิหาร (คน เงิิน วััตถุุดิิบ และ การจััดการ) รวมถึึงการพิิจารณาผลการดำำ�เนิินงานที่่�
ผ่่านมาขององค์์กร/หน่่วยงานเพื่่�อที่่�จะเข้้าใจสถานการณ์์และผลการดำำ�เนิินการตามยุุทธศาสตร์์และกลยุุทธ์์ก่่อนหน้้า
1.จุุดแข็็งขององค์์กร (S-Strengths) เป็็นการวิิเคราะห์์ปััจจััยภายในจากมุุมมองของผู้้�ที่่�อยู่่�ภายใน
องค์์กรนั้้�น ๆ ว่่าปััจจััยใดภายในองค์์กรที่่�เป็็นข้้อได้้เปรีียบ หรืือ จุุดเด่่นขององค์์กรที่่�องค์์กรควรนำำ�มาใช้้ในการพััฒนา
องค์์กรได้้ และควรรัักษาไว้้เพื่่�อการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งขององค์์กร
2.จุุดอ่่อนขององค์์กร (W-Weaknesses) เป็็นการวิิเคราะห์์ปััจจััยภายในจากมุุมมองของผู้้�ที่่�อยู่่�
ภายในองค์์กรนั้้�น ๆ เองว่่าปััจจััยภายในองค์์กรที่่�เป็็นจุุดด้้อยหรืือข้้อเสีียเปรีียบขององค์์กรที่่�ควรปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�นหรืือ
ขจััดให้้หมดไป อัันจะส่่งผลดีีหรืือเป็็นประโยชน์์ต่่อองค์์กร
ข้้อมููล ประเด็็น ปััจจััยที่่�นํํามาวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายใน ได้้แก่่
o ความเชี่่�ยวชาญของผู้้�บริิหารในอุุตสาหกรรมเอทิิลแอลกอฮอล์์ ความเชี่่�ยวชาญด้้านการตลาด และ
   ความเชี่่�ยวชาญด้้านการบริิหารการผลิิต
o ความสามารถของบุุคคลากรเกี่่�ยวกัับเทคนิิคการผลิิตเอทิิลแอลกอฮอล์์
o ความสามารถในการสร้้างผลกํําไรน้้อย มีีค่่าใช้้จ่่ายในการขายสููง มีีช่่องทางการขายจำำ�กััด
o พัันธมิิตร/คู่่ค้� า้  มีีตัวั แทนจำำ�หน่่ายที่่�มีจำี �ำ นวนน้้อย ไม่่มีีการกระจายไปยัังจัังหวััดใหญ่่ ๆ และยัังไม่่มีี
   
   พัันธมิิตรด้้านโลจิิสติิกส์์หลััก ๆ ที่่�จะสนัับสนุุนการกระจายสิินค้้าทำำ�ให้้หาสิินค้้าได้้ยาก
o ชื่่อ� เสีียงขององค์์กร เป็็นผู้้ผ� ลิิตสิินค้้าที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพดีี น่่าเชื่่อ� ถืือ แต่่ขาดการช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�
   สามารถซื้้�อได้้ง่่าย
o ช่่องทางการสื่่อ� สารกัับผู้้บ� ริิโภค มีีช่่องทางการสื่่อ� สารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ แต่่ขาดการจััดการช่่องทาง
   และมีีความถี่่�ในการกระจายข่่าวสารต่ำำ��
o สถานะทางการเงิิน มีีความเข้้มแข็็งทางการเงิินสามารถลงทุุนในโครงการที่่จ� ะสร้้างความเจริิญเติิบโต
   ให้้กัับองค์์กรได้้
o วััฒนธรรมองค์์กร มีีวัฒ
ั นธรรมการทำำ�งานแบบ พี่่�-น้้อง ทำำ�ให้้เกิิดความร่่วมมืือร่่วมใจในการทำำ�งาน
o การปรัับตััวภายในองค์์กรเมื่่อ� สภาพแวดล้้อมภายนอกองค์์กรเปลี่่�ยน มีีการปรัับโครงสร้้างองค์์กรต่่าง ๆ
   เป็็นระยะ เพื่่อ� ให้้องค์์กรสามารถดำำ�เนิินงานได้้ตามบริิบทที่่เ� ปลี่่�ยนแปลง และสร้้างความมั่่น� คงให้้กับั
                         องค์์กร
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Situation Assessment)

เป็็นการค้้นหาและประเมิินปััจจััย ประเด็็น และการเคลื่่อ� นไหวต่่าง ๆ จากภายนอกองค์์กร/หน่่วยงาน
ทั้้�งที่่�เกิิดขึ้้น� ภายในประเทศและระหว่่างประเทศ ทั้้�งจากหน่่วยงาน/องค์์กรภาครััฐและภาคธุุรกิิจอุุตสาหกรรม ที่่�คาดว่่า
จะมีีผลกระทบต่่อวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ แผนยุุทธศาสตร์์ และทิิศทางการดำำ�เนิินงานขององค์์กร/หน่่วยงาน
การวิิเคราะห์์ในส่่วนนี้้�ซึ่่�งภายใต้้แนวคิิด SWOT Analysis ก็็คืือ
1.				
โอกาส (O – Opportunities) เป็็นการวิิเคราะห์์ว่่าปััจจััย ประเด็็น และการเคลื่่�อนไหวต่่าง ๆ
ภายนอกองค์์กรใดที่่�สามารถส่่งผลกระทบประโยชน์์ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมต่่อการดำำ�เนิินการขององค์์กร ในระดัับ
มหภาค  และองค์์กรสามารถฉกฉวยข้้อดีีหรืือข้้อได้้เปรีียบเหล่่านั้้�นมาเสริิมสร้้างให้้หน่่วยงาน มีีความเข้้มแข็็ง หรืือมีี
ความได้้เปรีียบเชิิงธุุรกิิจได้้
			
2.
อุปสรรค (T – Threats) เป็็นการวิิเคราะห์์ว่่าปััจจััยภายนอกองค์์กรปััจจััยใดที่่�สามารถส่่งผล 
กระทบในระดัับมหภาค  ในทางที่่�จะก่่อให้้เกิิดความเสีียหายทั้้�งทางตรง และทางอ้้อม ซึ่่�งองค์์กรจำำ�เป็็นต้้องหลีีกเลี่่�ยง
หรืือปรัับสภาพองค์์กรให้้มีีความแข็็งแกร่่งพร้้อมที่่�จะเผชิิญ แรงกระแทกดัังกล่่าวได้้
ทั้้ง� นี้้ ป
� ระเด็็น นโยบาย แผนงาน และกฎหมายข้้อบัังคัับที่่นำ� �ำ มาวิิเคราะห์์ อาจมีีผลกระทบทั้้ง� ทางตรงและ            
ทางอ้้อมต่่อทั้้�งสภาพแวดล้้อมของภาคธุุรกิิจอุุตสาหกรรม ต่่อการดำำ�เนิินกิิจการ และการปฏิิบััติิงานขององค์์กร ดัังนี้้�
1.แผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี
2.แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
3.แผนพััฒนาดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมของกระทรวงเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
4.แนวนโยบายด้้านการบริิหารราชการแผ่่นดิิน
5.แผนยุุทธศาสตร์์รััฐวิิสาหกิิจ
จากการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายนอกจากแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี และแผนพััฒนาฉบัับต่่าง ๆ
พบว่่า การขยายตััวของอุุตสาหกรรมชีีวภาพ อุุตสาหกรรมทางการแพทย์์ เป็็นโอกาสทางการตลาดของ องค์์การสุุราฯ
 ที่่�จะขยายกำำ�ลัังการผลิิตเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของตลาดในอนาคต

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PESTEL ANALYSIS

หมายถึึง ประเด็็นทางการเมืืองเฉพาะในส่่วนที่่�ส่่งผลต่่อองค์์การสุุราฯ ทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อม อัันได้้แก่่  เสถีียรภาพของรััฐบาลที่่�ยัังคงมีีการเปลี่่�ยนแปลง นโยบายของรััฐบาลที่่�ยัังขาดความต่่อเนื่่�อง
ชััดเจน มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปตามทิิศทางของรััฐบาลและผู้้�บริิหารระดัับสููง สถานการณ์์การออกมาเคลื่่�อนไหวของ     
กลุ่่�มต่่าง ๆ ทั้้�งแบบที่่�เปิิดเผยและไม่่เปิิดเผย เพื่่�อเรีียกร้้องให้้ได้้ในสิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อกลุ่่�มของตนเอง แนวโน้้มการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นที่่�มาจากการเมืืองที่่�มีีผลต่่อระดัับบริิหาร กฎระเบีียบ และข้้อบัังคัับ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิตและ
จำำ�หน่่ายแอลกอฮอล์์ในรููปแบบต่่าง ๆ ตลอดจนระดัับการทุุจริิตคอรััปชััน เหล่่านี้้�ล้้วนกำำ�ลัังส่่งผลต่่อความเชื่่�อมั่่�นของ  
ผู้้�บริิโภคในการจัับจ่่ายใช้้สอยต่่าง ๆ อีีกทั้้�งบางประเด็็นก็็ส่่งผลกระทบโดยตรงมายัังการดำำ�เนิินงานในปััจจุุบัันที่่�ล่่าช้้า
ออกไป
ั ในปััจจุุบันั และอนาคต
		
E – Economic  คืือ ตััวแปรทางเศรษฐกิิจที่่�องค์์การสุุราฯ ควรให้้ความสำำ�คัญ
อัันใกล้้ ได้้แก่่ อััตราการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�หดตััวลงอย่่างมาก ในขณะที่่�แนวโน้้มการว่่างงาน มีีโอกาสที่่�จะสููง
มากขึ้้น� องค์์การสุุราฯ จะต้้องติิดตามผลกระทบทางเศรษฐกิิจ และการฟื้้น� ตััวอย่่างใกล้้ชิดิ และเตรีียมแผนรัับมืือปััญหา
การตกต่ำำ��
		

P – Political
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		S – Social

เป็็นเรื่่�องทางสัังคมที่่�อาจหมายรวมไปถึึงวััฒนธรรมด้้วย กระแสการใส่่ใจในเรื่่�องสุุขภาพ
มาระยะหนึ่่�งแล้้ว ซึ่่ง� กระแสสัังคมในลัักษณะเช่่นนี้้� ย่่อมส่่งผลดีีต่่อความต้้องการแอลกอฮอล์์เพื่่อ� ใช้้ในการทำำ�ความสะอาด
เพิ่่�มสููงขึ้้น�  นัับเป็็นโอกาสขององค์์การสุุราฯ ด้้วยส่่วนหนึ่่�งในการที่่�จะเพิ่่�มยอดขายและขยายตลาดโดยเฉพาะตลาดสิินค้้า
อุุปโภคที่่�มีีราคาสููงจากสถานการณ์์นี้้�
		
T – Technology ในประเด็็นเทคโนโลยีีนี้้�ได้้จำำ�แนกการวิิเคราะห์์ออกเป็็น 2 มิิติิคืือเทคโนโลยีีใน
การผลิิตสิินค้้า (แอลกอฮอล์์) และเทคโนโลยีีที่่�เอื้้�อประโยชน์์ด้้านอื่่�น ๆ โดยเฉพาะด้้านการจำำ�หน่่าย การสื่่�อสาร และ
การจััดการจััดเก็็บข้้อมููล ซึ่่�งการเป็็นหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจขององค์์การสุุราฯ ที่่�เป็็นผู้้ผ� ลิิตและจำำ�หน่่ายแอลกอฮอล์์บริิสุทุ ธิ์์�
แห่่งเดีียวในประเทศไทย ทำำ�ให้้มีีการเตรีียมความพร้้อมรองรัับระบบ PIC/S GMP เพื่่�อเป็็นโรงงานผลิิตสารตั้้�งต้้นทาง
ยา (API) เป็็นการยกระดัับมาตรฐานการผลิิตยาผ่่านกระบวนการผลิิตแอลกอฮอล์์ และพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร
ให้้เทีียบเท่่ากัับมาตรฐานของสหภาพยุุโรป  ทางด้้านเทคโนโลยีีอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่กล่่าวถึึงไม่่ได้้ก็็คืือ ความก้้าวหน้้าและ        
กระแสโลกทางเทคโนโลยีีดิิจิิทััลหรืือโลกออนไลน์์ (Online/ Digital World) ทั้้�งทางด้้านสื่่�อสัังคม (Social Media)
และช่่องทางการจำำ�หน่่ายแบบพาณิิชย์์อิิเล็็คทรอนิิกส์์ (E-Commerce) ถืือว่่าเป็็นโอกาสในการขยายช่่องทาง              
การตลาด และการสื่่�อสารการตลาดให้้แก่่องค์์การสุุราฯ อย่่างไรก็็ดีีความสามารถและศัักยภาพขององค์์การสุุราฯ       
ทางด้้านนี้้� จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องได้้รัับการพััฒนาและยกระดัับอย่่างเร่่งด่่วน เพื่่�อให้้เท่่าทัันและสามารถแข่่งขัันได้้ในตลาด   
ยุุคปััจจุุบััน เทคโนโลยีีอีีกด้้านที่่�จำำ�เป็็นจะต้้องกล่่าวถึึงคืือ เทคโนโลยีีด้้านการจััดเก็็บข้้อมููลและการนำำ�มาใช้้ให้้เกิิด
ประโยชน์์ที่่�ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องของความสะดวกต่่อการใช้้งาน (User Friendly, Easy to Access และอื่่�น ๆ) และ
ความปลอดภััย (Information Security) ซึ่่�งองค์์การสุุราฯ อยู่่�ในช่่วงกำำ�ลัังพััฒนาและปรัับใช้้เทคโนโลยีีทางด้้านนี้้�      
ให้้เข้้ากัับการปฏิิบััติิงานจริิง
		
E – Environment เรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม นัับเป็็นอีีกประเด็็นหนึ่่�งที่่�องค์์การสุุราฯ ต้้องเผชิิญอย่่าง        
หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ เพราะในกระบวนการผลิิตแอลกอฮอล์์ขององค์์การสุุราฯ นั้้�น ล้้วนแล้้วแต่่ส่่งผลต่่อสิ่่�งแวดล้้อม            
แทบทั้้�งสิ้้น� อาทิิ การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากขั้้น� ตอนการกลั่่น�  ปััญหาการบำำ�บัดั น้ำำ��เสีียจากการผลิิต เป็็นต้้น อย่่างไร
ก็็ดีีนัับได้้ว่่าองค์์การสุุราฯ มีีนโยบายและแนวทางการรัับมืือที่่�ดีีและชััดเจนเป็็นรููปธรรม อีีกด้้านหนึ่่�งของประเด็็นทาง
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญคืือ สภาพอากาศที่่�แปรปรวน โดยเฉพาะสภาวะโลกร้้อน (Global Warming) ที่่�ส่่งผลทำำ�ให้้เกิิด  
ภััยแล้้งที่่�ยาวนาน และเป็็นวงกว้้างขยายตััวมากขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผลโดยตรงทำำ�ให้้ผลผลิิตอ้้อยลดน้้อยลง และกากน้ำำ��ตาลมีี  
ราคาแพง ซึ่่�งประเด็็นทางด้้านนี้้�ล้้วนส่่งผลต่่อต้้นทุุนการดำำ�เนิินงานและค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องนี้้�ของ   
องค์์การสุุราฯ ให้้สููงขึ้้�น
		
L – Legal  ประเด็็นทางด้้านกฎหมาย กฎระเบีียบ และข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ที่่�องค์์การสุุราฯ ซึ่่�งเป็็น
รััฐวิิสาหกิิจกึ่่ง� ราชการที่่�ได้้รับั อำำ�นาจในการมีีสิทิ ธิิผููกขาดการเป็็นผู้้ผ� ลิิตและจััดจำำ�หน่่ายแอลกอฮอล์์บริิสุทุ ธิ์์� (Absolute
Alcohol) เพื่่�อการอุุปโภคและบริิโภคแต่่เพีียงผู้้�เดีียวในประเทศ แต่่ก็็ยัังมีีกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ อยู่่�หลายฉบัับ
ด้้วยกัันที่่�ส่่งผลทางด้้านลบต่่อองค์์การสุุราฯ เช่่น กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้แอลกอฮอล์์แปลงสภาพ พ.ร.บ.การ   
จััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุภุ าครััฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ กรมสรรพสามิิต เรื่่�องหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไข
การขอใช้้สิิทธิิเสีียภาษีีในอััตราศููนย์์ฯ เหล่่านี้้�ล้้วนส่่งผลต่่อความสามารถในการแข่่งขัันขององค์์การสุุราฯ เพราะไป    
เปิิดโอกาสให้้มีีคู่่�แข่่งในตลาดมากยิ่่�งขึ้้�น ช่่วยลดข้้อได้้เปรีียบทางการค้้าขององค์์การสุุราฯ น้้อยลง ทำำ�ให้้ความสามารถ
ในการแข่่งขัันขององค์์การสุุราฯ ลดลง และจะส่่งผลต่่อไปยัังยอดขายที่่�ลดน้้อยลงในท้้ายที่่�สุุด
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การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industrial Analysis)

คืือ การวิิเคราะห์์กลุ่่�มของบริิษััท องค์์กร หน่่วยงานที่่�มีีสิินค้้าและบริิการที่่�มีีลัักษณะเดีียวกัันหรืือที่่�
คล้้ายคลึึงกััน ซึ่่�งรููปแบบการวิิเคราะห์์ที่่�นิิยมใช้้กััน ได้้แก่่ การประเมิินสภาพการแข่่งขัันภายในอุุตสาหกรรมที่่�เรีียกว่่า             
5 Forces Model ของ Michael E. Porter ที่่�ประกอบด้้วย 5 ปััจจััย
1.ศัักยภาพของผู้้�เข้้ามาใหม่่ (Threat of New Entrants)
2.สภาวะการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรม (Industry Rivalry)
3.การคุุกคามของผลิิตภััณฑ์์ทดแทน (Threat from Substitute Product or Services)
4.อำำ�นาจการเจรจาต่่อรองของผู้้�ซื้้�อ (Bargaining Power of Buyers)
5.อำำ�นาจการต่่อรองของผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบ (Bargaining Power of Suppliers)
1) ศักยภาพของผู้เข้ามาใหม่ (Threat of New Entrants)

เป็็นการวิิเคราะห์์ในประเด็็นการเข้้าสู่่�ตลาดสิินค้้าของคู่่�แข่่งรายใหม่่ว่่าเป็็นไปโดยง่่ายหรืือยาก โดย
ปััจจััยที่่�จะกำำ�หนดความยากง่่ายในการเข้้าสู่่�ตลาดคืือ เงิินลงทุุนหรืือทรััพยากรที่่�ต้้องใช้้ในการทำำ�ธุุรกิิจ เทคโนโลยีีใน
การผลิิต ความเชี่่ย� วชาญ หรืือประสบการณ์์ที่่จำ� ำ�เป็็นต้้องใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ความจงรัักภัักดีีของลููกค้้าต่่อแบรนด์์ใน
ตลาด หากลููกค้้าจงรัักภัักดีีกัับแบรนด์์เดิิมมาก หรืือมีีเจ้้ารายใหญ่่ที่่�ผููกขาดตลาดอยู่่�แล้้ว ประเด็็นสุุดท้้ายคืือ นโยบาย
ในการควบคุุมของภาครััฐ อาทิิ การกำำ�หนดโควต้้า การให้้สััมปทาน การกำำ�หนดมาตรฐานต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้�เมื่่�อพิิจารณาใน
ภาพรวมแล้้วพบว่่า ธุุรกิิจแอลกอฮอล์์โดยเฉพาะเอทิิลแอลกอฮอล์์นั้้�น ค่่อนข้้างที่่�จะมีีความยากที่่�จะมีีรายใหม่่เข้้ามา
แข่่งขัันในตลาดตรงๆ เนื่่อ� งจากประเด็็นใบอนุุญาต เงิินลงทุุน เทคโนโลยีีการผลิิต และความเชี่่ย� วชาญกัับประสบการณ์์
ในการทำำ�ธุุรกิิจในกลุ่่�มนี้้� ซึ่่�งมีีเพีียงประเด็็นนโยบายของภาครััฐเท่่านั้้�นที่่�แสดงออกเป็็นนััยถึึงการส่่งเสริิมให้้มีีคู่่�แข่่งราย
ใหม่่เพิ่่�มมากขึ้้�น อย่่างไรก็็ดีีคู่่�แข่่งรายใหม่่อีีก 2 ประเภทที่่�อาจจะต้้องให้้ความสำำ�คััญและ เฝ้้าติิดตามอย่่างใกล้้ชิิดคืือ
บริิษััทที่่�มีีวััตถุุดิิบ (กากน้ำำ��ตาล) และผัันตััวมาเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายเอง เนื่่�องจากราคากากน้ำำ�� ตาลในประเทศมีีความ
ผัันผวน ขึ้้�นกัับราคาอ้้อยและน้ำำ��ตาลในตลาดโลก และภััยแล้้ง ทำำ�ให้้โรงงานหรืือเจ้้าของธุุรกิิจอุุตสาหกรรมอ้้อยและ
น้ำำ��ตาล ที่่�มีีโรงงานผลิิต เอทานอลมีีโอกาสในการแข่่งขัันได้้มากกว่่า ซึ่่�งนอกจากโรงงานน้ำำ�� ตาลแล้้วยัังมีีบริิษััทที่่�นำำ�เข้้า
เอทิิลแอลกอฮอล์์มาเพื่่�อจำำ�หน่่าย โดยสามารถนำำ�เข้้ามาขายในตลาดแอลกอฮอล์์แปลงสภาพได้้ โดยมีีราคาที่่�ต่ำำ��ทำำ�ให้้
องค์์การสุุราฯ ไม่่สามารถแข่่งขัันได้้
2) สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry)

ในประเด็็นนี้้�หากมีีการแข่่งขัันที่่�รุุนแรง จะทำำ�ให้้โอกาสในการขายสิินค้้าของแต่่ละบริิษััทลดน้้อยลง
หรืืออาจนำำ�ไปสู่่�สงครามราคาก็็ได้้ ซึ่่�งไม่่เป็็นผลดีีต่่อการทำำ�กำำ�ไรของธุุรกิิจทุุกฝ่่าย ปััจจััยที่่�จะใช้้กำำ�หนดระดัับของการ
แข่่งขัันในอุุตสาหกรรม/ตลาด ได้้แก่่ จำำ�นวนคู่่�แข่่งในตลาด หากมีีจำำ�นวนมาก การแข่่งขัันก็็จะยิ่่�งทวีีความรุุนแรง หรืือ
ในบางกรณีีที่่�แม้้ว่่าจะมีีคู่่�แข่่งน้้อยรายในตลาด แต่่มีีส่่วนแบ่่งตลาด (Market Share) เท่่า ๆ กััน หรืือใกล้้เคีียงกัันมาก
การแข่่งขัันก็็อาจรุุนแรงได้้เช่่นกััน ขนาดของคู่่แ� ข่่ง โดยหากในตลาดมีีคู่่แ� ข่่งรายใหญ่่ที่่�ครองส่่วนแบ่่งตลาดอยู่่แ� ล้้ว โอกาส
ที่่�เราจะแย่่งชิิงส่่วนแบ่่งมาก็็จะค่่อนข้้างยาก โอกาสในการเติิบโตของตลาด/อุุตสาหกรรม เพราะผู้้�ผลิิตรายอื่่�นก็็จะมอง
เห็็นโอกาสด้้วยเช่่นกััน ซึ่่�งเมื่่อ� พิิจารณาปััจจััยกำำ�หนดระดัับการแข่่งขัันในตลาดแล้้ว สามารถสรุุปได้้ว่่าระดัับการแข่่งขััน
ในตลาดแอลกอฮอล์์นี้้มี� ค่่ี อนข้้างสููง องค์์การสุุราฯ ควรเตรีียมความพร้้อมเป็็นอย่่างดีี วางแผนกลยุุทธ์์ให้้รัดั กุุม เน้้นการ
ปฏิิบััติิงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และได้้ผลตามเป้้าหมายที่่�กำ�ำ หนด
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3) การคุกคามของผลิตภัณฑ์ทดแทน (Threat from Substitute Product or Services)

ผลิิตภััณฑ์์หรืือสิินค้้าที่่�มาทดแทนในที่่�นี้้� รวมไปถึึงสิินค้้าคนละประเภทเดีียวกััน แต่่วััตถุุประสงค์์       
ในการใช้้งานคล้้ายกัันหรืือเหมืือนกัันหรืือทดแทนกัันได้้ด้ว้ ย ปััจจััยที่่�จะกำำ�หนดระดัับของภาวะคุุกคามจากสิินค้้าทดแทน
ก็็คืือ ความสมบููรณ์์ในการทดแทน ทั้้�งในด้้านฟัังก์์ชัันการใช้้งาน วิิธีีการใช้้ ราคา และอื่่�น ๆ ยิ่่�งทดแทนกัันสมบููรณ์์มาก
โอกาสที่่�ลููกค้้าจะเปลี่่�ยนใจไปซื้้�อเจ้้าอื่่�นก็็ยิ่่�งมาก ระดัับราคาของสิินค้้าทดแทนกััน ต้้นทุุนในการเปลี่่�ยนไปซื้้�อ             
สิินค้้าทดแทน (Switching Costs) ในปััจจุุบัันผลิิตภััณฑ์์ที่่�สามารถจะมาทดแทนผลิิตภััณฑ์์ขององค์์การสุุราฯ ได้้คืือ              
Ethyl 70% Sterile, Isopropyl และแอลกอฮอล์์ ที่่� นำำ� เข้้ า จากต่่างประเทศ อีี ก ทั้้� ง สิิ นค้้ า ขององค์์ ก ารสุุ ราฯ                       
ยัังไม่่มีีเอกลัักษณ์์ (Product Identity) ที่่�ชัดั เจน ถููกลอกเลีียนแบบได้้ง่่าย ก็็จะส่่งผลให้้ลููกค้้าเปลี่่�ยนใจไปซื้้�อแบรนด์์อื่น่�
ได้้ง่่ายเช่่นกััน
4) อำ�นาจการเจรจาต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers)

ลููกค้้าขององค์์การสุุราฯ สามารถแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�ม หลัักคืือ ลููกค้้าที่่�เป็็นประชาชนผู้้�บริิโภคทั่่�วไป
กัับลููกค้้าที่่�เป็็นธุุรกิิจที่่�ซื้้�อแอลกอฮอล์์ไปเพื่่�อจำำ�หน่่ายต่่อ นำำ�ไปบริิการลููกค้้าของตนอีีกทอด หรืือไปเป็็นวััตถุุดิิบใน
กระบวนการผลิิต ได้้แก่่  องค์์การเภสััช อุุตสาหกรรมยาและเครื่่�องสำำ�อาง อุุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล                   
ห้้องปฏิิบััติิการ และร้้านขายยา เป็็นต้้น โดยปััจจััยที่่�ใช้้พิิจารณาในการกำำ�หนดอำำ�นาจต่่อรองของผู้้�ซื้้�อ ได้้แก่่ จำำ�นวน
ของผู้้�ซื้้�อ ปริิมาณที่่�ลููกค้้าซื้้�อ ความสมบููรณ์์ของข้้อมููลข่่าวสารที่่�ลููกค้้าจะใช้้เปรีียบเทีียบทั้้�งราคาและคุุณภาพของเรา  
กัับคู่่�แข่่ง ต้้นทุุนในการเปลี่่�ยนไปใช้้สิินค้้าเจ้้าอื่่�น คืือถ้้า Switching Costs ต่ำำ�� ลููกค้้าก็็จะเปลี่่�ยนไปซื้้�อจากเจ้้าไหนก็็ได้้
อำำ�นาจในการต่่อรองของลููกค้้าก็็จะสููงด้้วยเช่่นกััน ด้้วยสภาวะการแข่่งขัันที่่�สููงขึ้้�นของอุุตสาหกรรมนี้้�ในปััจจุุบััน ส่่งผล
ทางอ้้อมเป็็นเสมืือนว่่าผู้้�ซื้้�อหรืือลููกค้้านั้้�นก็็มีีอำำ�นาจการต่่อรองที่่�สููงขึ้้�นตามมาด้้วย ฉะนั้้�นเรื่่�องราคาและบริิการหลััง     
การขายจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�องค์์การสุุราฯ ควรให้้ความสำำ�คััญเป็็นพิิเศษ
5) อำ�นาจต่อรองของผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)

ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์การสุุราฯ นั้้�น จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องจััดหาจััดซื้้�อวััตถุุดิิบจากผู้้�จำำ�หน่่าย
วััตถุุดิิบ (Suppliers) ซึ่่�งนอกจากโรงงานน้ำำ��ตาลและโรงงานผลิิตเอทานอล  อาจจะต้้องพิิจารณารวมไปถึึงบริิษััท           
ผู้้�รัับผลิิตผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�อง และบริิษััทด้้านขนส่่งด้้วย ปััจจััยที่่�จำำ�เป็็นต้้องพิิจารณาเพื่่�อการประเมิินอำำ�นาจต่่อรองของ
ผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบ ได้้แก่่ จำำ�นวนของ suppliers ขนาดทางธุุรกิิจ/สััดส่่วนที่่�ครอบครองวััตถุุดิิบของ suppliers การมีี
วัั ต ถุุ ดิิ บ อื่่� น ที่่� ส ามารถใช้้ ท ดแทนกัั น ได้้ โดยอำำ� นาจต่่อรองของผู้้�จำำ� หน่่ายวัั ต ถุุ ดิิ บ นี้้� ส่่ งผลทั้้� ง ในเรื่่� อ งของต้้ น ทุุ น                       
(ราคาวััตถุุดิิบ) และปริิมาณสิินค้้า (ปริิมาณวััตถุุดิิบที่่�ส่่งมอบ) โดยความได้้เปรีียบขององค์์การสุุราฯ ในเรื่่�องนี้้�มีี             
ค่่อนข้้างต่ำำ� ผู้
� ้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิบิ มีีอำำ�นาจต่่อรองค่่อนข้้างสููง เนื่่อ� งจากการรวมตััวเป็็นกลุ่่ม� /สมาคมของผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิบิ
(โรงงานน้ำำ��ตาล) การที่่�โรงงานผลิิตเอทานอลมีีขนาดค่่อนข้้างใหญ่่และได้้รัับการสนัับสนุุนจากภาครััฐ

37

การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนเชิงมูลค่า (Value Driver)

การที่่�องค์์การสุุราฯ จะมุ่่�งไปสู่่�วิิสััยทััศน์์ตามที่่�ได้้ร่่วมกัันกำำ�หนดขึ้้�นมาได้้นั้้�น ประเด็็นสำำ�คััญที่่�จะช่่วย
หนุุนเสริิมให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�ได้้มีีอยู่่�ด้้วยกัันหลากหลายประการ แต่่ที่่�สำำ�คััญหนึ่่�งในนั้้�นคืือ ปััจจััยขัับเคลื่่�อนเชิิงมููลค่่า
(Value Driver) ขององค์์กร ซึ่่�งเป็็นเสมืือนฟัันเฟืืองกลไกที่่�จะนำำ�พาองค์์กรไปสู่่�ยัังเป้้าหมายทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและที่่�ไม่่ใช่่
ตััวเงิินได้้ โดยการวิิเคราะห์์ปััจจััยขัับเคลื่่�อนมููลค่่าขององค์์การสุุราฯ นี้้� จะช่่วยผู้้�บริิหารกำำ�หนดปััจจััยขัับเคลื่่�อนที่่�มีี   
ความสำำ�คััญต่่อยุุทธศาสตร์์ กลยุุทธ์์ และการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการของส่่วนงานต่่าง ๆ ภายใต้้องค์์กร                  
ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดผลสััมฤทธิ์์�ในท้้ายที่่�สุุด ซึ่่�งจากการวิิเคราะห์์สัังเคราะห์์ผลจากการประชุุม        
ระดมความคิิดของบุุคลากรระดัับต่่าง ๆ ขององค์์การสุุราฯ ทำำ�ให้้พบว่่าปััจจััยขัับเคลื่่�อนเชิิงมููลค่่าขององค์์กรได้้แก่่
1.บุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความชำำ�นาญในการผลิิตแอลกอฮอล์์ โดยเฉพาะแอลกอฮอล์์ที่่�มีีความบริิสุุทธ์์
ในระดัับ 99% ขึ้้�นไป
2.ระบบการผลิิตที่่�ได้้รัับมาตรฐานสากลในด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งในเรื่่�องของการผลิิต สิ่่�งแวดล้้อม และห้้อง
ปฏิิบัติั กิ ารที่่ไ� ด้้รับั ความเชื่่อ� ถืือในระดัับแนวหน้้าของประเทศ รวมทั้้ง� ห้้องปฏิิบัติั กิ ารทดสอบคุุณภาพ
แอลกอฮอล์์ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานด้้านอาหารและยา
3.พฤติิกรรมและทััศนคติิของผู้้�บริิโภคที่่�เริ่่�มใส่่ใจในการรัักษาความสะอาดของการดำำ�รงชีีวิิต โดยเริ่่�ม
ให้้ความสำำ�คััญกัับการใช้้แอลกอฮอล์์ที่่�มีีคุุณภาพมากขึ้้�น ทำำ�ให้้มีีกลุ่่�มลููกค้้าใหม่่ ๆ เกิิดขึ้้�น
4.ความต้้องการแอลกอฮอล์์ที่่�มีีคุุณภาพสููงจากอุุตสาหกรรมใหม่่ ทั้้�งด้้านการแพทย์์ เภสััชกรรม
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และอื่่น� ๆ ตามการขยายตััวของอุุตสาหกรรมบริิการทางการแพทย์์ และอุุตสาหกรรม
ชีีวภาพ

38

การวิเคราะห์ความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency)

การวิิเคราะห์์ในส่่วนนี้้�ได้้นำำ�เอาผลที่่�ได้้จากการประชุุมระดมความคิิดของบุุคลากรองค์์การสุุราฯ ตั้้�งแต่่
ผู้้�บริิหารระดัับสููง ระดัับกลาง จนไปถึึงพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ โดยเป็็นการสัังเคราะห์์จาก จุุดเด่่น/ความสามารถ/
ศัักยภาพที่่�องค์์การสุุราฯ มีีหรืือที่่�ได้้รับั มาจากนโยบายหรืือหน่่วยงานหลััก นำำ�มาประมวลผล (Synergy) ร่่วมกัับประเด็็น
/ปััจจััยความท้้าทายในอนาคตที่่�องค์์กรกำำ�ลัังจะต้้องเผชิิญ สามารถสรุุปผลได้้ดัังนี้้�
ความสามารถในปัจจุบัน (Present Core Competency)

1. มีีสิิทธิิผููกขาดในการผลิิตและจำำ�หน่่ายแอลกอฮอล์์บริิสุุทธิ์์�แต่่เพีียงผู้้�เดีียวภายในประเทศ
2. ศัักยภาพในการผลิิตแอลกอฮอล์์ที่่�มีีคุุณภาพดีี ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้อุุตสาหกรรมที่่�มีีความต้้องการ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพและมาตรฐานระดัับสากล เช่่น อุุตสาหกรรมการผลิิตยา เป็็นต้้น

ความสามารถที่จำ�เป็นในอนาคต (Future Core Competency)

1. ความรู้้� ความเข้้าใจ และความสามารถในการปรัับใช้้เทคโนโลยีีต่่าง ๆ โดยเฉพาะ Digital Technology,
Information Technology, Big Data, และ Data Analytics ของบุุคลากร โดยเทคโนโลยีีหรืือนวััตกรรมที่่�สามารถ
นำำ�มาใช้้จะครอบคลุุม เทคโนโลยีีดิิจิิทัล 
ั เทคโนโลยีีชีีวภาพ เทคโนโลยีีควบคุุม และ เทคโนโลยีีทางวิิศวกรรม เป็็นต้้น
ซึ่่�งบุุคลากรขององค์์การสุุราฯ จะต้้องให้้ความสำำ�คััญในการเรีียนรู้้�ทั้้�งความรู้้�ที่่�เป็็นระบบ และ ความรู้้�จากประสบการณ์์
การทำำ�งาน และการปฏิิบััติิที่่�ดีี ที่่�ได้้จากการทำำ�งาน  
2. ความสามารถในการแข่่งขัันทางการตลาด โดยเฉพาะตลาดดิิจิิทััล/ออนไลน์์ (Digital Marketing)
และ Soft Skill และการบริิหารจััดการ
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คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
บทบาทของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา

คณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ มีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่�อประโยชน์์
สููงสุุดขององค์์การสุุราฯ มีีความรัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อกระทรวงการคลััง และเป็็นอิิสระจากฝ่่ายจััดการ                
คณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ  จะต้้องแสดงบััญชีีแสดงรายการทรััพย์์สิินและหนี้้�สิินของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
ตาม พระราชบััญญััติปิ ระกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ. 2542 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
กรรมการทุุกคนมีีความรัับผิิดชอบในฐานะกรรมการเท่่าเทีียมกัันทั้้�งในด้้านการเป็็นผู้้�นำำ�การควบคุุม
องค์์การสุุราฯ  และเข้้าใจเป็็นอย่่างดีีถึงึ หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของกรรมการลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์การสุุราฯ  
พร้้อมที่่�จะแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ ความเป็็นอิิสระเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการเสริิมสร้้างความรัับผิิดชอบต่่อ     
ผลการปฏิิบัติั งิ านตามหน้้าที่่�ของกรรมการ ดัังนั้้�น คณะกรรมการบริิการกิิจการฯ จึึงมีีกรรมการที่่�เป็็นอิิสระจากภายนอก
จำำ�นวนหนึ่่�งเป็็นแกนหลััก โดยเป็็นบุุคคลที่่ส� ามารถใช้้ดุลพิ
ุ นิิ จิ ที่่�เป็็นอิิสระได้้ และเป็็นผู้้�ที่่ส� ามารถผลัักดัันให้้เกิิดการปรัับ
เปลี่่�ยนหรืือยัับยั้้�งการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ได้้เมื่่�อจำำ�เป็็นและสิ่่�งที่่�สำำ�คััญ คืือ กรรมการที่่�เป็็นอิิสระจากภายนอกจะต้้องมีี
ความเป็็นอิิสระในการตััดสิินใจอย่่างแท้้จริิง
การประชุุมคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ ได้้วางแผนไว้้อย่่างรอบคอบ โดยมีีประเด็็นที่่�
มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ กำำ�หนด ต้้องมีีการจััดประชุุมอย่่างน้้อย
เดืือนละหนึ่่�งครั้้�งและตามความเหมาะสม เพื่่�อกรรมการจะได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามความรัับผิิดชอบของตนได้้อย่่างถููกต้้อง
ซึ่่�งความถี่่�และช่่วงเวลาการประชุุมขึ้้�นอยู่่�กัับการตััดสิินใจของคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ
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ประวัติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
ลำำ�ดัับ

รายชื่่�อคณะกรรมการ

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง

1.

นายธรรมศัักดิ์์�		

ลออเอี่่�ยม

ประธานกรรมการ

1 ตุุลาคม 2557

2.

นางสดศรีี		

พงศ์์อุุทััย

รองประธานกรรมการ

24 ตุุลาคม 2561

3.

นายวรวรรธน์์		ภิิญโญ

24 ตุุลาคม 2561

4.

นางสาววีีณา		ลิ่่�มสวััสดิ์์�

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
(ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง)

21 มิิถุุนายน 2561

5.

นางสาวจิินตนาภา

กรรมการ

18 ตุุลาคม 2560

6.

นายภููมิิพััฒน์์		สิินาเจริิญ

กรรมการ

18 ตุุลาคม 2560

7.

นางสาวธิิดารััธ 		

กรรมการ

18 ตุุลาคม 2560

8.

นายประมิินทร์์		พัันทวีีศัักดิ์์�

กรรมการ

27 ธัันวาคม 2560

9.

นายเชาวรััตน์์		

โสภณ
ธนภรรคภวิิน
เชาวน์์ชวานิิล

หมายเหตุุ
ลำำ�ดัับที่่� 1  

กรรมการและเลขานุุการ 20 มกราคม 2559

ได้้รัับมอบหมายจากอธิิบดีีกรมสรรพสามิิต เป็็นประธานกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ  
ตามคำำ�สั่่�งกรมสรรพสามิิตที่่�  526/2557 สั่่�ง ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2557
ลำำ�ดัับที่่� 2   ได้้รัับมอบหมายจากอธิิบดีีกรมสรรพสามิิต เป็็นรองประธานกรรมการ
ตามคำำ�สั่่�งกรมสรรพสามิิตที่่�  615/2561 สั่่�ง ณ วัันที่่� 24 ตุุลาคม 2561
ลำำ�ดัับที่่� 3
ได้้รัับมอบหมายจากอธิิบดีีกรมสรรพสามิิต เป็็นรองประธานกรรมการ
ตามคำำ�สั่่�งกรมสรรพสามิิตที่่�  615/2561 สั่่�ง ณ วัันที่่� 24 ตุุลาคม 2561
ลำำ�ดัับที่่� 4   ได้้รัับการแต่่งตั้้�งตามคำำ�สั่่�งกระทรวงการคลัังที่่� 1767/2561 สั่่�ง ณ วัันที่่� 21 ธัันวาคม 2561
แทนนางแพตริิเซีีย มงคลวนิิช ที่่�ขอลาออก
ลำำ�ดัับที่่� 5-7    ได้้รัับการแต่่งตั้้�งตามคำำ�สั่่�งกระทรวงการคลัังที่่� 1561/2560 สั่่�ง ณ วัันที่่� 18 ตุุลาคม 2560
แทนกรรมการที่่�ขอลาออก 2 คน และเพิ่่�มเติิมในตำำ�แหน่่งที่่�ว่่าง 1 คน
ลำำ�ดัับที่่� 8   ได้้รัับการแต่่งตั้้�งตามคำำ�สั่่�งกระทรวงการคลัังที่่� 1921/2560 สั่่�ง ณ วัันที่่� 27 ธัันวาคม 2560
ลำำ�ดัับที่่� 9
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งตามคำำ�สั่่�งกระทรวงการคลัังที่่�  52/2559 สั่่�ง ณ วัันที่่� 13 มกราคม 2559
แทนนายสมชาติิ  วงศ์์วััฒนศานต์์ ที่่�ครบวาระ
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โครงสร้างคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

นายธรรมศัักดิ์์� ลออเอี่่�ยม
ประธานกรรมการ

นางสาววีีณา ลิ่่�มสวััสดิ์์�

นางสดศรีี พงศ์์อุุทััย

นายวรวรรธน์์ ภิิญโญ
รองประธานกรรมการ

กรรมการ
(ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง)

นางสาวจิินตนาภา โสภณ

นายภููมิิพััฒน์์ สิินาเจริิญ

นางสาวธิิดารััธ ธนภรรคภวิิน

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายประมิินทร์์ พัันทวีีศัักดิ์์�

กรรมการ

นายเชาวรััตน์์ เชาวน์์ชวานิิล

กรรมการ

กรรมการและเลขานุุการ
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นายธรรมศัักดิ์์� ลออเอี่่�ยม

นางสดศรีี พงศ์์อุุทััย

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

เกิิด   21  พฤศจิิกายน  2501   อายุุ  60  ปีี
ตำำ�แหน่่ง
ที่่�ปรึึกษาด้้านการพััฒนาและบริิหารการจััดเก็็บภาษีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
บััญชีีบััณทิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
MBA Emporia State University
การศึึกษาดููงาน / อบรม
อบรมหลัักสููตร Mini Master of Management รุ่่�นที่่� 3
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
อมรมหลัักสููตรการสร้้างผู้้�นำำ�แห่่งการเปลี่่�ยนแปลงสำำ�นัักงาน ก.พ.
อบรมโครงการส่่งเสริิมคุุณธรรม จริิยธรรม เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงาน
อบรมแผนงาน โครงการพััฒนาคุุณภาพการบริิหารจััดการ
ภาครััฐ (PMQA) สู่่�ความเป็็นเลิิศประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ.2561
โครงการจ้้างที่่�ปรึึกษาเพื่่�อจััดทำำ�คู่่�มืือสำำ�หรัับประชาชนตาม
พระราชบััญญััติิการอำำ�นวย ความสะดวกในการพิิจารณา
อนุุญาตของทางราชการ
โครงการฝึึกอบรมพััฒนาศัักยภาพ ทัักษะ บุุคลิิกภาพ เพื่่�อ
รัับรองการดำำ�เนิินการตามมาตรฐานการให้้บริิการของ
กรมสรรพสามิิต
โครงการสััมมนาผู้้�บริิหารระดัับสููงของกรมสรรพสามิิต 2561
อบรมหลัักสููตรรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับ
สููง (รอส.) รุ่่�นที่่� 4
ประสบการณ์์
รองอธิิบดีีกรมสรรพสามิิต
ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักงานสรรพสามิิต ภาคที่่� 5
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รองประธานกรรมการโรงงานไพ่่
กรรมการบริิษััท ไทยแลนด์์ พริิเลจ คาร์์ด จำำ�กััด
รายละเอีียดข้้อมููลหลัักทรััพย์์สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครองและ
เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transaction) ที่่�มีีต่่อ
รััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี

เกิิด  12  กัันยายน  2502   อายุุ  60  ปีี
ตำำ�แหน่่ง
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางสรรพสามิิต
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
การศึึกษาดููงาน / อบรม
อบรมหลัักสููตร “นัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง”
รุ่่�นที่่� 1 กระทรวงการคลััง
อบรมหลัักสููตร “การป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน”
วปอ รุ่่�นที่่� 55  วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
อบรมหลัักสููตร  “การบริิหารงานยุุติธิ รรมระดัับสููง” รุ่่�นที่่� 2
สถาบัันพััฒนาบุุคลากรในกระบวนการยุุติิธรรม
อบรมหลัักสููตร  “เสริิมหลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง”
(ส.นบส.) รุ่่�นที่่� 2 สำำ�นัักงาน ก.พ.
อบรมหลัักสููตร “การบริิหารเศรษฐกิิจสาธารณะสำำ�หรัับนััก
บริิหารระดัับสููง”  รุ่่�นที่่� 8 สถาบัันพระปกเกล้้า
ประสบการณ์์
ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักบริิหารทรััพยากรบุุคคล กรมสรรพสามิิต
ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักตรวจสอบป้้องกัันและปราบปราม
กรมสรรพสามิิต
รองอธิิบดีีกรมสรรพสามิิต
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ประธานกรรมการโรงงานไพ่่
รายละเอีียดข้้อมููลหลัักทรััพย์์สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครองและ
เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transaction) ที่่�มีีต่่อ
รััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี
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นางสาววีีณา ลิ่่�มสวััสดิ์์�

นายวรวรรธน์์ ภิิญโญ

กรรมการ
(ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง)

รองประธานกรรมการ

เกิิด   19 สิิงหาคม 2506  อายุุ  56  ปีี
ตำำ�แหน่่ง
รองอธิิบดีี กรมสรรพากร
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
พััฒนบริิหารศาสตร์์มหาบััณฑิิต
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
Certificated in Option, Future & Other Financial
Derivatives London School of Economics and
Political Science UK.
การศึึกษาดููงาน / อบรม
การพััฒนานัักบริิหารระกัับสููง:ผู้้�นำ�ที่่
ำ มี� วิี สัิ ยั ทััศน์์และคุุณธรรม
(นสบ.1) รุ่่�นที่่� 83 สำำ�นัักงาน ก.พ.
การบริิหารงานยุุติิธรรมระดัับสููง รุ่่�นที่่� 4 (ยธส.4)
วิิทยาลััยกิิจการยุุติิธรรม กระทรวงยุุติิธรรม
โครงการ “Tax Compliance of Financial Products :
Special Issues”
กรมสรรพกรร่่วมกัับสรรพากรจากประเทศญี่่�ปุ่่�น
Tax Compliance of Financial Products
กรมสรรพากรร่่วมกัับสรรพากรจากประเทศญี่่�ปุ่่�น
Tax Compliance Enhancement กรมสรรพากร
Option, Future & Other Financial Derivatives
กรมสรรพากร
Complex Financial Investigation Course
สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
Management & Control of Large Taxpayers
สรรพากรประเทศเกาหลีีใต้้
ประสบการณ์์
รองอธิิบดีี กรมสรรพากร
สรรพากรภาค 
สรรพากรพื้้�นที่่�
นิิติิกรเชี่่�ยวชาญ
รายละเอีียดข้้อมููลหลัักทรััพย์์สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครองและ
เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transaction) ที่่�มีีต่่อ
รััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี

เกิิด 23 มกราคม 2503  อายุุ  59 ปีี
ตำำ�แหน่่ง
รองอธิิบดีีกรมสรรพสามิิต
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาการบััญชีี มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
วิิทยาศาสตร์์มหาบััณฑิิต  
สาขาการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
การศึึกษาดููงาน / อบรม
Strategies and Innovation Creation รุ่่�นที่่� 1
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
Enhancing Leadership Presence: ELP
การเสริิมสร้้างพลัังความเป็็นผู้้�นำำ� รุ่่�นที่่� 6
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
พััฒนานัักบริิหารระดัับสููง ผู้้�ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์และคุุณธรรม
(นบส.1) รุ่่�นที่่� 78  สำำ�นัักงาน ก.พ.
โครงการพััฒนาบุุคลากรให้้เป็็นนัักบริิหารมืืออาชีีพสำำ�หรัับ
ข้้าราชการระดัับสููง กระทรวงการคลััง รุ่่�นที่่� 4
สถาบัันวิิจััยนโยบายเศรษฐกิิจการคลััง
ประสบการณ์์
รองอธิิบดีีกรมสรรพสามิิต
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั บริิหารการคลัังและรายได้้ กรมสรรพสามิิต
สรรพสามิิตพื้้�นที่่�กำำ�แพงเพชร
สรรพสามิิตพื้้�นที่่�เพชรบุุรีี  
ผู้้�อำำ�นวยการส่่วน
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กรรมการองค์์การส่่งเสริิมกิิจการโคนมแห่่งประเทศไทย
รายละเอีียดข้้อมููลหลัักทรััพย์์สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครองและ
เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transaction) ที่่�มีีต่่อ
รััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี
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นางสาวจิินตนาภา โสภณ

นายภููมิิพััฒน์์ สิินาเจริิญ

กรรมการ

กรรมการ

เกิิด   1 มกราคม 2513 อายุุ  49  ปีี
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท พีีทีจีี ี เอ็็นเนอยี่่� จำ�กั
ำ ัด
(มหาชน) หรืือ PTG
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต The American Graduate School
of International Management (Thunderbird), U.S.A.
การศึึกษาดููงาน / อบรม
Board of Director IDO
Executive Development Program (LDP)
TLCA Leadership Development Program (LDP)
Disruptive World
ประสบการณ์์
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท พีีทีจีี ี เอ็็นเนอยี่่� จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ PTG
รองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการสายงานทรััพยากรบุุคคล เลขานุุการ
บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (มหาชน)
นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์และการลงทุุน บจก.ไอเอ็็นจีี แบริ่่�ง
ผู้้�จััดการฝ่่ายวางแผนการเงิิน บจก.ฮััทชิิสัันซีีเอทีี ไวร์์เลส 
มััลติิมีีเดีีย
Corporate Planning and Investor Relations
บริิษััท AP (Thailand) จำำ�กััด (มหาชน)
Chief Finance Officer CFO Investor Relations
บริิษััท AP (Thailand) จำำ�กััด (มหาชน)
   Chief People Officer and Director of AP Academy
บริิษััท AP (Thailand) จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กรรมการ องค์์การอุุตสาหกรรมป่่าไม้้
กรรมการ บรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อ (บตท.)
รายละเอีียดข้้อมููลหลัักทรััพย์์สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครองและ
เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transaction) ที่่�มีีต่่อ
รััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี

เกิิด  15 มิิถุุนายน 2499    อายุุ  63 ปีี
ตำำ�แหน่่ง
ที่่�ปรึึกษาด้้านการวิิจััย ทรงคุุณวุุฒิิ
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
ครุุศาสตรบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ครุุศาสตรมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การศึึกษาดููงาน / อบรม
อบรมหลัักสููตรประกาศนีียบััตร “นัักวิิจััยทางสัังคมศาสตร์์”
รุ่่�นที่่� 28  สำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งขาติิ
อบรมหลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้น� สููง “การจััดการภาครััฐและ
กฎหมายมหาชน” รุ่่�นที่่� 7 สถาบัันพระปกเกล้้า
อบรมหลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููง
“การเสริิมสร้้างสัังคมสัันติิสุุข”  รุ่่�นที่่� 1 สถาบัันพระปกเกล้้า
   อบรมหลัักสููตร “The Columbia Senior Executive Program”
      ที่่� Columbia University Graduate School OF Business          
กรุุงนิิวยอร์์ก ประเทศสหรััฐอเมริิกา
อบรมหลัักสููตรการเมืืองการปกครองในระบบประชาธิิปไตย
สำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููงรุ่่�นที่่� 14
อบรมหลัักสููตร “การบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่ดี� เี พื่่อ� การพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 3 ”
ประสบการณ์์
รัักษาราชการแทนเลขาธิิการคณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.)
ปฏิิบััติิราชการแทนเลขาธิิการคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ
กลุ่่�มพััฒนาระบบราชการ
รายละเอีียดข้้อมููลหลัักทรััพย์์สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครองและ
เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transaction) ที่่�มีีต่่อ
รััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี

45

นางสาวธิิดารััธ ธนภรรคภวิิน
กรรมการ

เกิิด  23 กัันยายน 2522  อายุุ  40 ปีี
ตำำ�แหน่่ง
Managing Director/Executive Producer บริิษััท Novaleaf Software
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (วิิทยาศาสตร์์คอมพิิวเตอร์์) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
M.A. Business Administration (honors) Recipient merit-based
scholarship Top of the 2008 Class Willamette University
การศึึกษาดููงาน / อบรม
หลัักสููตร DAP (Director Accreditation Program),
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
หลัักสููตร ผู้้�นำำ�ยุุคใหม่่ในระบอบประชาธิิปไตย, สถาบัันพระปกเกล้้า
หลัักสููตร ผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง,
สถาบัันพััฒนาข้้าราชการ ฝ่่ายตุุลาการศาลยุุติิธรรม
หลัักสููตร ประกาศนีียบััตรกฎหมายทรััพย์์สิินทางปััญญาเพื่่�อการพััฒนาและ
เพิ่่�มมููลค่่าทางธุุรกิิจ, ศาลทรััพย์์สิินทางปััญญาและการค้้าระหว่่างประเทศกลาง
ร่่วมกัับชมรมผู้้�พิิพากษาสมทบศาลทรััพย์์สิินทางปััญญาและการค้้าระหว่่าง
ประเทศกลาง
หลัักสููตร Certificate in Administration and Management,
University of Washington
หลัักสููตร Certificate in Business for International Professionals,
University of Washington
ประสบการณ์์
Managing Director/Executive Producer บริิษัทั Novaleaf Software
Board of Director the Center for World Information Education
Assistant to Managing Director บริิษัทั Winimex Company Limited
Oversea Coordinator บริิษัทั Winimex Company Limited
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กรรมการ  ธนาคารออมสิิน
รายละเอีียดข้้ อ มููลหลัั ก ทรัั พ ย์์ สำำ�คัั ญ ที่่� ก รรมการถืือครองและเกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
รััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transaction) ที่่มีีต่่
� อรััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี

46

นายประมิินทร์์ พัันทวีีศัักดิ์์�

กรรมการ
เกิิด   11 ธัันวาคม 2497   อายุุ 65  ปีี
ตำำ�แหน่่ง
กรรมการอิิสระ
คุุณวุฒิิุ การศึึกษา
วิิศวกรรมศาสตร์์ (วิิศวกรรมอุุตสาหกรรม) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
วิิศวกรรมศาสตร์์ (Industrial Engineering), Lamar University,
ประเทศสหรััฐอเมริิกา
การศึึกษาดููงาน / อบรม
หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน (ปรอ.19)  
วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร ปีี 2549-2550
หลัักสููตร Role of the Coompensation Committee (RCC)
รุ่่�นที่่� 12 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
หลัักสููตร Advanced Management Program (AMP)  INSEAD
Business School ประเทศฝรั่่�งเศส
หลัักสููตร PTT Group EVP Leadership Development  
บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
หลัักสููตร Company Management Course  
บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
หลัักสููตร Executive Development Program (EDP)
มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยนโยบายเศรษฐกิิจการคลััง (สวค.)
หลัักสููตร TLCA Executive Development Program รุ่่�นที่่� 9
สมาคมบริิษััท จดทะเบีียนไทย
หลัักสููตร หลัักสููตรการบริิหารจััดการด้้านความมั่่�นคงขั้้�นสููง
รุ่่�นที่่� 4 (สวปอ. มส.4) สมาคมวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
หลัักสููตร เสาหลัักเพื่่�อแผ่่นดิิน ผู้้�นำ�ำ ระดัับสููงตามแนวพระราชดำำ�ริิ
ของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัว รุ่่
ั �นที่่� 2 (สนพ.2) สมาคมเสาหลััก
เพื่่�อแผ่่นดิิน (ประเทศไทย)
หลัักสููตร นัักบริิหารการงบประมาณระดัับสููง รุ่่�นที่่� 1 (นงส. 1)
ประสบการณ์์
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
ปฏิิบััติิงานในตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ 
บริิษััท พีีทีีทีี โพลีีเมอร์์ มาร์์เก็็ตติ้้�ง จำำ�กััด
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
ปฏิิบััติิงานในตำำ�แหน่่ง กรรมการรัักษาการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ 
บริิษััท พีีทีีทีี โพลีีเมอร์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
ปฏิิบััติิงานในตำำ�แหน่่ง กรรมการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ 
บริิษััท พีีทีีทีี ฟีีนอล จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กรรมการ บริิษััท ขนส่่ง จำำ�กััด
กรรมการ โรงงานไพ่่
รายละเอีียดข้้อมููลหลัักทรััพย์์สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครองและเกี่่�ยวข้้อง
กัับรััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transaction) ที่่มีีต่่
� อรััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี
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นายเชาวรััตน์์ เชาวน์์ชวานิิล
กรรมการและเลขานุุการ

เกิิด  7 ตุุลาคม 2505    อายุุ  57 ปีี
ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�อำำ�นวยการองค์์การสุุรา
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
พาณิิชยศาสตร์์บััณฑิิต สาขาการตลาด
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
พาณิิชยศาสตร์์มหาบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การศึึกษาดููงาน / อบรม
อบรมหลัักสููตร “การเมืืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิิปไตย สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง”
สถาบัันพระปกเกล้้า
อบรมหลัักสููตร “การบริิหารความเสี่่�ยงสำำ�หรัับผู้้�
บริิหาร”จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
อบรมหลัักสููตร“ผู้้�บริิหารระดัับสููงธรรมศาสตร์์
เพื่่�อสัังคม” มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
อบรมหลัักสููตร “สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน”
สถาบัันการจััดการพลัังงาน
ประสบการณ์์
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการบรรษััทบริิหารสิินทรััพย์์ไทย
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เอ็็มไทยเอสเตท จำำ�กััด
รองกรรมการผู้้�จััดการบริิษััท แอ็็ดวานซ์์เปเปอร์์ จำำ�กััด
รายละเอีียดข้้อมููลหลัักทรััพย์์สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครอง
และเกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี
รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน (Connected Transaction) ที่่มีี�
ต่่อรััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจสอบแล้้ว  ไม่่มีี

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ

ตามระเบีี ย บกระทรวงการคลัั ง ว่่าด้้ ว ยการจัั ด ตั้้� ง องค์์ ก ารสุุ ร า กรมสรรพสามิิ ต (ฉบัั บ ที่่� 3)                        
พ.ศ. 2556 กำำ�หนดให้้มีคี ณะกรรมการบริิหารกิิจการขององค์์การสุุราฯคณะหนึ่่�ง ประกอบด้้วย อธิิบดีีกรมสรรพสามิิต
หรืือที่่�ปรึึกษาหรืือรองอธิิบดีีที่่�ได้้รัับมอบหมายจากอธิิบดีีกรมสรรพสามิิต เป็็นประธานกรรมการ  ที่่�ปรึึกษาหรืือ                                                              
รองอธิิบดีีที่่�ได้้รัับมอบหมายจากอธิิบดีีกรมสรรพสามิิต จำำ�นวน 2 คน   เป็็นรองประธานกรรมการ ผู้้�อำำ�นวยการเป็็น
กรรมการและเลขานุุการโดยตำำ�แหน่่ง และกรรมการอื่่�นอีีกมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน  แต่่เมื่่�อรวมกรรมการทั้้�งคณะ
หมดแล้้ว ต้้องมีีจำำ�นวนไม่่เกิิน 11 คน ซึ่่�งในกรรมการอื่่�นนี้้�ให้้มีีผู้้�แทนกระทรวงการคลัังเป็็นกรรมการร่่วมด้้วย                                                  
หนึ่่� ง คน   กรรมการอื่่� น รวมทั้้� ง ผู้้� แ ทนกระทรวงการคลัั ง และที่่� ปรึึ ก ษาคณะกรรมการ รัั ฐ มนตรีี เ ป็็ น ผู้้� แ ต่่งตั้้� ง                                                                        
และถอดถอน
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ มีีอำำ�นาจและหน้้าที่่�วางนโยบายและกำำ�กับั ดููแลโดยทั่่�วไป
ซึ่่�งกิิจการขององค์์การสุุราฯ และให้้มีีอำำ�นาจและหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1. วางระเบีียบข้้อบัังคัับต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการบริิหารงาน
2. วางระเบีียบข้้อบัังคัับว่่าด้้วยการบรรจุุ การแต่่งตั้้ง� การถอดถอน การเลื่่อ� นขั้้น� เงิินเดืือน การตััดเงิิน
เดืือน การลดขั้้� น เงิิ น เดืือน และระเบีี ย บวิิ นัั ย ของพนัั ก งานองค์์ ก ารสุุ ร าฯ ตลอดจนกำำ� หนดอัั ต ราตำำ� แหน่่ง                                                        
อััตราเงิินเดืือนค่่าจ้้าง และเงิินอื่่�น ๆ ของพนัักงานองค์์การสุุราฯ
3. กำำ�หนดอััตราค่่าดอกเบี้้�ย ค่่าภาระ ค่่าบริิการ และค่่าดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่าง ๆ
4. กำำ� หนดอัั ต ราและดอกเบี้้� ย เงิิ น สะสมของผู้้�อำำ� นวยการและพนัั ก งานองค์์ ก ารสุุ ร าฯ และ                                                                     
วางระเบีียบการจ่่ายคืืนเงิินสะสม
5. กำำ�หนดราคามาตรฐานของผลิิตภััณฑ์์
ทั้้�งนี้้� ต้้องไม่่เป็็นการขััดต่่อหรืือนอกเหนืือไปจากระเบีียบแบบแผนของทางราชการ  

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ ที่่�เป็็นอิิสระจากภายนอก ซึ่่�งได้้รับั การแต่่งตั้้ง� จากรััฐมนตรีี
เป็็ น ผู้้� ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ ที่่� มีี คว ามรู้้� คว ามสามารถในสาขาต่่าง ๆ กรรมการแต่่ละท่่านสามารถแสดงความเห็็ น                                                          
ของตนเองและใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�เป็็นอิิสระ ในการตััดสิินใจเชิิงกลยุุทธ์์ในเรื่่�องต่่าง ๆ ได้้เป็็นอย่่างดีี โดยใช้้ทัักษะและ
ประสบการณ์์ของตน ตลอดจนพิิทักั ษ์์ผลประโยชน์์ของภาครััฐและผู้้�มีส่่ว
ี นได้้เสีียจากภายนอก เป็็นผู้้�ที่่ส� ามารถผลัักดััน
ให้้เกิิดการปรัับเปลี่่�ยนหรืือยัับยั้้ง� การดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ได้้เมื่่อ� จำำ�เป็็น สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลทางการเงิินและทางธุุรกิิจอื่่น�
อย่่างเพีียงพอที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนในฐานะกรรมการได้้มีีอย่่างมีีประสิิทธิิผล

คุณสมบัติของกรรมการ

มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามพระราชบััญญััติิคุุณสมบััติิมาตรฐานสำำ�หรัับกรรมการและ
พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ (ฉบัับที่่� 6) พ.ศ.2550 และมติิคณะรััฐมนตรีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ
1. มีีอายุุไม่่เกิิน 65 ปีีบริิบููรณ์์
2. ไม่่เป็็นกรรมการในรััฐวิิสาหกิิจหรืือนิิติบุิ คคลที่่
ุ
รั� ฐั วิิสาหกิิจเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นเกิินกว่่า 3 แห่่ง ทั้้�งนี้้�นับั รวม
การเป็็นกรรมการโดยตำำ�แหน่่งและการได้้รัับมอบหมายให้้ปฏิิบััติิราชการแทนในตำำ�แหน่่งกรรมการด้้วย
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3. ไม่่เคยได้้รับั โทษจำำ�คุกุ โดยคำำ�พิพิ ากษาถึึงที่่�สุดุ ให้้จำำ�คุกุ เว้้นแต่่เป็็นโทษสำำ�หรัับความผิิดที่่�ได้้กระทำำ�
โดยประมาทหรืือความผิิดลหุุโทษ
4. ไม่่เป็็นข้้าราชการการเมืือง เว้้นแต่่เป็็นการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตาบบััญญััติิแห่่งกฎหมาย
5. ไม่่เป็็นผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดในพรรคการเมืือง หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของพรรคการเมืือง
6. ไม่่เคยถููกไล่่ออก ปลดออก หรืือให้้ออกจากงานเพราะทุุจริิตต่่อหน้้าที่่�
การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา

คณะกรรมการบริิ ห ารกิิ จ การองค์์ ก ารสุุ ร าฯ ได้้ กำำ� หนดการประชุุ ม ไว้้ ล่่ว งหน้้ า ตลอดปีี ป ฏิิ ทิิ น                 
ในปีีงบประมาณ 2562 กำำ�หนดเดืือนละ 1 ครั้้�ง ทุุกวัันศุุกร์์สััปดาห์์ที่่� 3 ของเดืือน หากเดืือนใดมีีวัันศุุกร์์ 5 สััปดาห์์      
จะประชุุมวัันศุุกร์์สััปดาห์์ที่่� 4 ของเดืือน และอาจมีีการประชุุมวาระพิิเศษเฉพาะคราวเพิ่่�มเติิมตามความจำำ�เป็็น             
โดยประธานกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ จะเป็็นผู้้�พิิจารณากำำ�หนดวาระการประชุุม ซึ่่�งเลขานุุการฯ จะส่่ง
หนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมระเบีียบวาระการประชุุมให้้กรรมการแต่่ละท่่านล่่วงหน้้า เพื่่อ� ให้้กรรมการมีีเวลาในการศึึกษา
ก่่อนการประชุุม
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ จะมีีการเสนอความคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิมอย่่าง
กว้้างขวางและเป็็นอิิสระ ในวาระใดหากกรรมการท่่านใดมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับเรื่่�องที่่�ประชุุม จะออกจากห้้องประชุุม
จนกว่่าจะพิิจารณาวาระนั้้�นแล้้วเสร็็จ และได้้เชิิญผู้้บ� ริิหารระดัับรองผู้้�อำำ�นวยการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย เพื่่อ� ให้้ข้อ้ มููลที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อการพิิจารณาของคณะกรรมการและรัับทราบนโยบายโดยตรง เพื่่�อจะได้้สามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้อย่่างถููก
ต้้อง รวดเร็็ว เว้้นแต่่ในบางวาระที่่�ประชุุมเฉพาะคณะกรรมการฯ เพื่่�อความเป็็นอิิสระ
อัตราการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
1. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ได้้ รัั บ ค่่าตอบแทนและค่่าเบี้้� ย ประชุุ ม เป็็ น ไปตามระเบีี ย บหลัั ก เกณฑ์์ ข องกระทรวงการคลัั ง                                                                
ตามหนัังสืือกระทรวงการคลััง ที่่� กค 0803.2/ว.46 ลงวัันที่่�  17 พฤษภาคม 2562 ดัังนี้้�
1) องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต จััดอยู่่�ในรััฐวิิสาหกิิจขนาดกลาง ซึ่่�งจะจ่่ายค่่าตอบแทนรายเดืือน
กรรมการรััฐวิิสาหกิิจไม่่เกิิน 8,000 บาทต่่อเดืือน และเบี้้�ยประชุุมไม่่เกิิน 16,000 บาทต่่อเดืือน
2) การจ่่ายค่่าตอบแทนรายเดืือน ให้้รััฐวิิสาหกิิจจ่่ายค่่าตอบแทนรายเดืือนให้้กัับผู้้�ที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ ตามสัั ด ส่่วนระยะเวลาที่่� ดำำ� รงตำำ� แหน่่งเพื่่� อ เป็็ น การตอบแทนการดำำ� รงตำำ� แหน่่ง                                     
กรรมการรััฐวิิสาหกิิจ โดยจ่่ายให้้ประธานกรรมการรััฐวิิสาหกิิจในอััตรา 2 เท่่าของค่่าตอบแทนรายเดืือนกรรมการ
รััฐวิิสาหกิิจ
ค่่าตอบแทนรายเดืือน

จำำ�นวนเงิินที่่�ได้้รัับต่่อเดืือน

ประธานกรรมการ

16,000 บาท

รองประธาน/กรรมการ

8,000 บาท
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3) การจ่่ายเบี้้�ยประชุุม ให้้รััฐวิิสาหกิิจจ่่ายเบี้้�ยประชุุมให้้ประธานในที่่�ประชุุมในอััตราเพิ่่�มขึ้้�น             
ร้้อยละ 25 ของเบี้้�ยประชุุมกรรมการ
ค่่าเบี้้�ยประชุุม
คณะกรรมการบริิหารฯ

จำำ�นวนเงิินที่่�ได้้รัับต่่อเดืือน

ประธานกรรมการ

20,000 บาท

รองประธาน/กรรมการ

16,000 บาท

4) การประชุุมคณะกรรมการชุุดย่่อย คณะอนุุกรรมการ หรืือคณะทำำ�งานอื่่�น ให้้รััฐวิิสาหกิิจ              
จ่่ายเฉพาะเบี้้�ยประชุุมให้้กัับกรรมการรััฐวิิสาหกิิจและกรรมการอื่่�นที่่�เข้้าร่่วมประชุุมเป็็นจำำ�นวนเท่่ากััน ในอััตรา           
0.5 เท่่าของเบี้้�ยประชุุมกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ รวมแล้้วไม่่เกิิน 2 คณะ คณะละไม่่เกิิน 1 ครั้้�งต่่อเดืือน
ค่่าเบี้้�ยประชุุมชุุดย่่อย

จำำ�นวนเงิินที่่�ได้้รัับต่่อเดืือน

ประธานกรรมการ

10,000 บาท

รองประธาน/กรรมการ

8,000 บาท

5) หากกรรมการอื่่�นเป็็นบุุคลากรของรััฐวิิสาหกิิจ และการประชุุมนั้้�นในทางปฏิิบััติิถืือได้้ว่่าเป็็นการ
ปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�ของบุุคลากรนั้้�น บุุคลากรนั้้�นจะไม่่ได้้รัับเบี้้�ยประชุุมเนื่่�องจากเป็็นการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�
2. คณะกรรมการตรวจสอบในองค์การสุราฯ (Audit Committee)

ได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือนเป็็นไปตามระเบีียบหลัักเกณฑ์์ของกระทรวงการคลััง ตามหนัังสืือ   
กระทรวงการคลััง ที่่� กค  0803.2/ว.46 ลงวัันที่่� 17 พฤษภาคม 2562   และระเบีียบกระทรวงการคลัังว่่าด้้วย                
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่่วยตรวจสอบภายในของรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ.2555 ข้้อ 16. ให้้กรรมการตรวจสอบได้้รัับ
ค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีีกทางหนึ่่�ง นอกเหนืือจากค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ                                                  
โดยเหมาจ่่ายเป็็นรายเดืือนเท่่ากัับเบี้้�ยประชุุมกรรมการของกรรมการรััฐวิิสาหกิิจนั้้�น โดยให้้ประธานกรรมการ            
ตรวจสอบได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 25 ของค่่าตอบแทนดัังกล่่าว และให้้เลขานุุการได้้รัับค่่าตอบแทน
ในลัักษณะเหมาจ่่ายเป็็นรายเดืือนเท่่ากัับกึ่่�งหนึ่่�งของค่่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนรายเดืือน

จำำ�นวนเงิินที่่�ได้้รัับต่่อเดืือน

ประธานกรรมการ

20,000 บาท

กรรมการ

16,000 บาท

กรรมการและเลขานุุการ

8,000 บาท
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3. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ได้้รับั ค่่าเบี้้�ยประชุุมเป็็นไปตามระเบีียบหลัักเกณฑ์์ของกระทรวงการคลััง ตามหนัังสืือกระทรวงการคลััง
ที่่� กค 0803.2/ว.46 ลงวัันที่่� 17 พฤษภาคม 2562 และตามหนัังสืือที่่� กค 0803.2/ว90 ลงวัันที่่� 19 สิิงหาคม 2562    
ที่่�พิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าคณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์เป็็นคณะกรรมการที่่�แต่่งตั้้�งขึ้้�นโดยบทบััญญััติิแห่่งกฎหมาย           
และมีีขอบเขตหน้้าที่่�ในการสนัับสนุุนการทำำ�งานของคณะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจตามอััตราและหลัักเกณฑ์์ฯ ของ    
กระทรวงการคลัังฯ ดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนรายเดืือน

จำำ�นวนเงิินที่่�ได้้รัับต่่อเดืือน

ประธานกรรมการ
กรรมการ

16,000 บาท
8,000 บาท

		4. การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ / คณะทำ�งานอื่น ๆ

คณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการ/คณะอนุุกรรมการ เพื่่อ�
พิิจารณากลั่่�นกรอง กระบวนงานที่่�มีีความสํําคััญแทน เพื่่�อความรอบคอบและเป็็นไปตามหลัักการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการบริิหาร กิิจการองค์์การสุุราฯ มีีรายละเอีียดองค์์ประกอบ ขอบเขต หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของแต่่ละคณะ
รวมทั้้�งคณะอนุุกรรมการ ที่่�สํําคััญได้้จัดั ทํํากฎบััตรเพื่่อ� ใช้้ยึดึ ถืือเป็็นแนวปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับนโยบายการกํํากัับ ดููแลกิิจการที่่�ดีีขององค์์กร ดัังนี้้�
1) คณะอนุกรรมการเพื่อทำ�การศึกษาและติดตามสถานการณ์แอลกอฮอล์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มีี หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ทํําการศึึกษาและติิดตามสถานการณ์์แอลกอฮอล์์ที่่ไ� ม่่ชอบด้้วย
กฎหมายทุุกชนิิดเพื่่�อเป็็นแหล่่งข้้อมููลพื้้�นฐานในการกํําหนดยุุทธศาสตร์์การทํํางานขององค์์การสุุราฯ ที่่�เหมาะสม และ
ให้้ คํําปรึึกษาและข้้อเสนอแนะในการขอความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในส่่วนของการปราบปรามแอลกอฮอล์์
ที่่�ไม่่ชอบด้้วย กฎหมาย และรายงานผลการดํําเนิินงานต่่อคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุรา ฯ โดยมีีการประชุุม
ดัังตาราง
ตำำ�แหน่่ง

ร่่วมประชุุม/
การประชุุมทั้้�งหมด

จำำ�นวนเงิิน
ตอบแทนที่่�ได้้รับ
ั
(บาท)

1. นายธรรมศัักดิ์์� ลออเอี่่�ยม

ประธานอนุุกรรมการ

12/12

120,000

2. นางแพตริิเซีีย มงคลวนิิช

อนุุกรรมการ

1/3

8,000

3. นางสาววีีณา ลิ่่�มสวััสดิ์์�

อนุุกรรมการ

7/9

40,000

4. นางสาวจิิตนาภา โสภณ

อนุุกรรมการ

12/12

56,000

5. นายเชาวรััตน์์ เชาวน์์ชวานิิล

อนุุกรรมการ

9/12

8,000

6. นายวีีระคม ฐาปนสมบููรณ์์

อนุุกรรมการ

7/12

21,000

15,000

7. ว่่าที่่�ร้้อยตรีี ยงยุุทธ ภููมิิประเทศ

อนุุกรรมการ

1/12

3,000

5,000

8. นายวิิวััฒน์์ เขาสกุุล

อนุุกรรมการ

1/12

3,000

-

9. นายวิิโรจน์์รััตน์์ แจ่่มวรรณา

อนุุกรรมการ

2/2

6,000

10,000

10. นางสาวศุุภรดา ทองอ่่อน

อนุุกรรมการ

12/12

36,000

30,000

11. นางสาวปารณีีย์์ ขุุนวงษ์์

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

12/12

-

12. นางสมศิิริิ จัันทร์์อ่่อน

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

12/12

-

ชื่่�อ-สกุุล

เงิินตกเบิิก
ตามหลััก
เกณฑ์์ใหม่่

หมายเหตุุ นางสาววีีณา ลิ่่ม� สวััสดิ์์� ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ตามคํําสั่่ง� องค์์การสุุราฯ ที่่� 037/2562 สั่่ง� ณ วัันที่่� 6 กุุมภาพัันธ์์ 2562 แทนนางแพตริิเซีีย มงคลวนิิช
ที่่�ขอลาออก
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2) คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา

มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบช่่วยคณะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจกำำ�กัับดููแลระบบการควบคุุมภายในการ
รายงานทางการเงิิน และการปฏิิบััติิตามระเบีียบนโยบายต่่าง ๆ มีีความรัับผิิดชอบในประเด็็นต่่าง ๆ ดัังนี้้�
ก. ความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง
ข. ความเชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิิน
ค. การติิดตามการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ นโยบาย และวิิธีีปฏิิบััติิภายในต่่างๆ                           
และให้้รายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุรา โดยมีีการประชุุมดัังตาราง
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

1. นางสาวจิินตนาภา โสภณ

ประธานกรรมการ

8/8

2. นายภููมิิพััฒน์์ สิินาเจริิญ

กรรมการ

8/8

3. นางสาวธิิดารััธ ธนภรรคภวิิน

กรรมการ

8/8

4. นางสาวปราณีี วิิศาลอนัันกููล

เลขานุุการ

3/3

5. นายปฏิิกิิจ จัันทร์์โสม

เลขานุุการ

1/1

3) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มีี ห น้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ด ชอบ พิิ จ ารณาและอนุุ มัั ติิ น โยบายและกรอบการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง              
ติิ ด ตามการพัั ฒ นากรอบการบริิ ห ารความเสี่่� ย งและการควบคุุ ม ภายใน ติิ ด ตามกระบวนการบ่่งชี้้� แ ละประเมิิ น                                                               
ความเสี่่�ยง รวมทั้้�งพิิจารณาคััดเลืือกความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญมาจััดทำำ�แผนตอบสนองความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม ประเมิิน  
และอนุุมััติิแผนการจััดการความเสี่่�ยง ดููแลระบบควบคุุมภายใน รายงานผลการดำำ�เนิินงานบริิหารความเสี่่�ยงและ      
ระบบควบคุุมภายในต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุรา โดยมีีการประชุุมดััง
ตาราง
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

1. นางสดศรีี พงศ์์อุุทััย

ประธานอนุุกรรมการ

10/10

2. นางจิินตนาภา โสภณ

อนุุกรรมการ

7/10

3. นางสาวธิิดารััธ ธนภรรคภวิิน

อนุุกรรมการ

10/10

4. นายเชาวรััตน์์ เชาวน์์ชวานิิล

อนุุกรรมการ

7/10

5. นายจรััสพงษ์์ สมานบุุตร

อนุุกรรมการ

10/10

6. นายสมชาติิ วงศ์์วััฒนศานต์์

อนุุกรรมการ

8/10

7. นายสุุรนัันท์์ วงศ์์วิิทยกำำ�จร

อนุุกรรมการ

4/10

8. นายสมควร จารุุสมบััติิ

อนุุกรรมการ

9/10

9. นายสามารถ ดวงวิิจิิตรกุุล

อนุุกรรมการ

5/7

10. นายสุุนัันท์์ พููลธนกิิจ

อนุุกรรมการ

1/1

เลขานุุการ

10/10

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

10/10

11. นางสาวจุุไรรััตน์์ สิิริิพััฒนธาดา
12. นางสาวนิิลุุบล ขัันธรููป
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4) คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง

มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ พิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�อำำ�นวยการองค์์การสุุราฯ          
รวมทั้้�งพิิจารณาปรัับค่่าตอบแทนคงที่่�และค่่าตอบแทนผัันแปรตามที่่�กระทรวงการคลัังกำำ�หนด และรายงานผลต่่อคณะ
กรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุรา โดยมีีการประชุุมดัังตาราง
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

1. นางแพตริิเซีีย มงคลวนิิช

ประธานอนุุกรรมการ

1/1

2. นางสาววีีณา ลิ่่�มสวััสดิ์์�

ประธานอนุุกรรมการ

2/2

3. นายวรวรรธน์์ ภิิญโญ

อนุุกรรมการ

4/4

4. นายภููมิิพััฒน์์ สิินาเจริิญ

อนุุกรรมการ

4/4

5. นายประมิินทร์์ พัันทวีีศัักดิ์์�

อนุุกรรมการ

3/4

เลขานุุการ

2/2

7. นางกรพรรณ ฤทธิิสนธิ์์�

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

2/2

8. นางบุุศริินทร์์ รัักศรีี

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

2/2

6. นายสุุริิยา วงทะนีี

หมายเหตุุ    นางสาววีีณา ลิ่่ม� สวััสดิ์์� ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ตามคำำ�สั่่ง� องค์์การสุุราฯ ที่่� 037/2562 สั่่ง� ณ วัันที่่� 6 กุุมภาพัันธ์์ 2562  
แทนนางแพตริิเซีีย มงคลวนิิช ที่่�ขอลาออก
5) คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุน

มีี ห น้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ด ชอบ  พิิ จ ารณาความเหมาะสมของงบประมาณการลงทุุ น ประจำำ�ปีี               
ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ  โดยมีีการประชุุมดัังตาราง
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

ประธานอนุุกรรมการ

3/3

2. นายประมิินทร์์ พัันทวีีศัักดิ์์�

อนุุกรรมการ

2/3

3. นายเชาวรััตน์์ เชาวน์์ชวานิิล

อนุุกรรมการ

3/3

4. นายสุุรนัันท์์ วงศ์์วิิทยกำำ�จร

อนุุกรรมการ

1/3

5. นางนััทีีวรรณ สีีมาเงิิน

อนุุกรรมการ

3/3

6. นางสาวธิิดา พััทธรรม

อนุุกรรมการ

2/3

7. หััวหน้้ากองนโยบายและแผน

เลขานุุการ

-

8. นางสาวพรทิิพย์์ ทููลไพรััตน์์

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

3/3

9. นายเถกิิงศัักดิ์์�

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

3/3

1. นางสดศรีี พงศ์์อุุทััย

อโณทยานนท์์

หมายเหตุุ  ตำ�ำ แหน่่งหััวหน้้ากองนโยบายและแผน ตำำ�แหน่่งว่่าง มอบให้้นายเถกิิงศัักดิ์์� อโณทยานนท์์ ดำ�ำ เนิินการแทน
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6) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ พิิจารณาให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิิน
งานของรััฐวิิสาหกิิจ หาทางปรองดองและระงัับข้้อขััดแย้้งในรััฐวิิสาหกิิจ พิิจารณาปรัับปรุุงระเบีียบข้้อบัังคัับในการ
ทำำ�งานอัันเป็็นประโยชน์์ต่่อนายจ้้าง ลููกจ้้าง และรััฐวิิสาหกิิจ ปรึึกษาหารืือเพื่่อ� แก้้ปัญ
ั หาตามคำำ�ร้อ้ งทุุกข์์ของลููกจ้้างหรืือ
สหภาพแรงงาน รวมถึึงการร้้องทุุกข์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลงโทษทางวิินััย ปรึึกษาหารืือเพื่่�อพิิจารณาปรัับปรุุงสภาพการ
จ้้าง และรายงานผลต่่อคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ โดยมีีการประชุุมดัังตาราง
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

ประธานกรรมการ

7/7

2. นายสามารถ ดวงวิิจิิตรกุุล

กรรมการ

4/4

3. นายสมควร จารุุสมบััติิ

กรรมการ

4/7

4. นายสุุนัันท์์ พููลธนกิิจ

กรรมการ

2/7

5. นางกรพรรณ ฤทธิิสนธิ์์�

กรรมการ

7/7

6. นางจุุฑามาศ แสงเปล่่งปลั่่�ง

กรรมการ

1/1

7. นางสาวจุุไรรััตน์์ สิิริิพััฒนธาดา

กรรมการ

5/5

กรรมการและเลขานุุการ

7/7

9. นายสมโภชน์์ พัันธุ์์�พิิทย์์แพทย์์

กรรมการ

5/5

10. นายรัังสรรค์์ ตรีีภาค

กรรมการ

7/7

11. นายณััฐฐา อาฒยะพัันธุ์์�

กรรมการ

7/7

12. นางภรภััทร สุุขเจริิญ

กรรมการ

7/7

13. นางกชมน ใหม่่เอี่่�ยม

กรรมการ

7/7

14. นายเอกริินทร์์ โพธิิวััฒน์์

กรรมการ

7/7

1. นายภููมิิพััฒน์์ สิินาเจริิญ

8. นายธเนศ เอิิบอิ่่�มฤทธิ์์�

7) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา

มีี ห น้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ด ชอบ พิิ จ ารณาและกลั่่� น กรองกฎหมาย ระเบีี ย บ ข้้ อ บัั ง คัั บ ต่่าง ๆ                                                           
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารงานตามนโยบายขององค์์การสุุราฯ ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิหารฯ ให้้คำำ�ปรึึกษา    
ประเด็็ น ปัั ญ หาข้้ อ กฎหมาย ระเบีี ย บ และข้้ อ บัั ง คัั บ ต่่าง ๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การบริิ ห ารงานขององค์์ ก ารสุุ ร าฯ                                                       
และติิดตามการพััฒนา กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับและสััญญาในการบริิหารจััดการ พร้้อมทั้้�งกำำ�หนด กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
เพิ่่� ม เติิ ม และแก้้ ไขปรัั บ ปรุุ ง ให้้ เ หมาะสมกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ง านและสถานการณ์์ เพื่่� อ ส่่งเสริิ ม ให้้ ก ารดำำ� เนิิ น งาน                         
ขององค์์การสุุราฯ มีีความคล่่องตััวในทางปฏิิบัติั ิและเป็็นไปตามนโยบาย  โดยมีีการประชุุมดัังตาราง
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ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

1. นางสาวนารีี ตััณฑเสถีียร

ประธานอนุุกรรมการ

6/6

2. นายเชาวรััตน์์ เชาวน์์ชวานิิล

อนุุกรรมการ

5/6

3. นางกฤษณา ลิ่่�มสุุวรรณ

อนุุกรรมการ

5/6

4. นายโอภาษ วโรภาษ

อนุุกรรมการ

5/6

5. นายวรพจน์์ ด้้วงพิิบููลย์์

อนุุกรรมการ

6/6

6. ว่่าที่่�ร้้อยตรีีประจวบ ประยููรพรหม

อนุุกรรมการ

6/6

7. นายสามารถ ดวงวิิจิิตรกุุล

อนุุกรรมการ

1/5

8. นายสุุนัันท์์ พููลธนกิิจ

อนุุกรรมการ

1/1

9. นางกรพรรณ ฤทธิิสนธิ์์�

อนุุกรรมการ

6/6

เลขานุุการ

-

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

6/6

10. หััวหน้้าแผนกกฏหมาย
11. นางสาวพีีรดา กััญญาพัันธ์์

หมายเหตุุ ตำำ�แหน่่งหััวหน้้าแผนกกฎหมาย ตำำ�แหน่่งว่่าง มอบให้้นางสาวพีีรดา  กััญญาพัันธ์์ ดำำ�เนิินการแทน
8) คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)

หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ดููแลระบบการบริิหารจััดการสารสนเทศ การบริิหารทรััพยากรบุุคคล และ
การส่่งเสริิมให้้องค์์กรมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ตามหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลงานของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
นโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กำำ�หนดนโยบาย กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย และแผนการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ    
การแสดงความรัับผิิดชอบทางสัังคม ให้้สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ติิดตามการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีและการแสดงความรัับผิิดชอบทางสัังคมและรายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีและการแสดงความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม ต่่อคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ โดยมีีการประชุุมดัังตาราง
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

1. นางแพตริิเซีีย มงคลวนิิช

ประธานอนุุกรรมการ

1/1

2. นางสาววีีณา

ประธานอนุุกรรมการ

3/3

3. นายวรวรรธน์์ ภิิญโญ

อนุุกรรมการ

5/5

4. นางสาวธิิดารััธ ธนภรรคภวิิน

อนุุกรรมการ

4/5

5. นายเชาวรััตน์์ เชาวน์์ชวานิิล

อนุุกรรมการ

5/5

6. นายสามารถ ดวงวิิจิิตรกุุล

เลขานุุการ

5/5

7. นางกรพรรณ ฤทธิิสนธิ์์�

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

5/5

8. นางฐิิติิภรณ์์ นิิติิธนศุุภกร

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

5/5

ลิ่่�มสวััสดิ์์�

หมายเหตุุ นางสาววีีณา ลิ่่ม� สวััสดิ์์� ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ตามคำำ�สั่่ง� องค์์การสุุราฯ ที่่� 037/2562 สั่่ง� ณ วัันที่่� 6 กุุมภาพัันธ์์ 2562
แทนนางแพตริิเซีีย มงคลวนิิช ที่่�ขอลาออก
55

9) คณะอนุกรรมการลดต้นทุนและด้านการตลาด

มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ศึึกษาต้้นทุุนการผลิิตแอลกอฮอล์์และแนวทางการบริิหารจััดการลด
ต้้นทุุน กำำ�กัับดููแลนโยบายด้้านการตลาด เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจก่่อเกิิดรายได้้และผลประโยชน์์ โดยสร้้างภาพลัักษณ์์
อัันดีีแก่่สิินค้้าและบริิการ และรายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ โดยมีีการประชุุม
ดัังตาราง
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

ประธานอนุุกรรมการ

10/10

2. นายประมิินทร์์ พัันทวีีศัักดิ์์�

อนุุกรรมการ

10/10

3. นายเชาวรััตน์์ เชาวน์์ชวานิิล

อนุุกรรมการ

9/10

4. นายสมชาติิ วงศ์์วััฒนศานต์์

อนุุกรรมการ

9/10

5. นายสุุรนัันท์์ วงศ์์วิิทยกำำ�จร

อนุุกรรมการ

9/10

6. นางสาวนารีี ตััณฑเสถีียร

อนุุกรรมการ

8/10

7. นายอััครุุตม์์ สนธยานนท์์

อนุุกรรมการ

9/10

8. นายสมควร จารุุสมบััติิ

อนุุกรรมการ

9/10

เลขานุุการ

10/10

10. นายสมโภชน์์ พัันธุ์์�พิิทย์์แพทย์์

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

10/10

11. หััวหน้้าฝ่่ายบริิหาร

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

-

12. หััวหน้้าแผนกการตลาดฯ

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

-

1. นายวรวรรธน์์ ภิิญโญ

9. นางสาวพรทิิพย์์ ทููลไพรััตน์์

10. คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาการรับสมัครพนักงานตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง

มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ  พิิจารณาคััดเลืือกสรรหาพนัักงานองค์์การสุุราฯ และบุุคคลภายนอกที่่�
มีีความรู้้� ความสามารถและประสบการณ์์เหมาะสมที่่�จะเป็็นผู้้บ� ริิหารระดัับสููงขององค์์กร โดยคำำ�นึงึ ถึึงความโปร่่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้้ โดยดำำ�เนิินตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการที่่�กำ�ำ หนด และรายงานผลต่่อคณะกรรมการบริิหารกิิจการ
องค์์การสุุราฯ  โดยมีีการประชุุมดัังตาราง
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

ประธานอนุุกรรมการ

3/3

2. นางสาววีีณา ลิ่่�มสวััสดิ์์�

กรรมการ

3/3

3. นายเชาวรััตน์์

เชาวน์์ชวานิิล

กรรมการ

3/3

4. นายไพโรจน์์

พ่่วงสุุวรรณ

กรรมการ

3/3

5. นายภููมัันต์์

ปานรัักษา

กรรมการ

3/3

6. นางกรพรรณ ฤทธิิสนธิ์์�

เลขานุุการ

3/3

1. นายวรวรรธน์์ ภิิญโญ
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รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ

1. นายธรรมศัักดิ์์�
ลออเอี่่�ยม
2. นางสดศรีี
พงศ์์อุทัุ ัย
3. นายวรวรรธน์์
ภิิญโญ
4. นางแพตริิเชีีย
มงคลวนิิช
5. นางสาววีีณา
ลิ่่�มสวััสดิ์์�
6. นางสาวจิินตนาภา โสภณ
7. นายภููมิิพััฒน์์
สิินาเจริิญ
8. นางสาวธิิดารััธ
ธนภรรคภวิิน
9. นายประมิินทร์์
พัันทวีีศัักดิ์์�
10. นายเชาวรััตน์์
เชาวน์์ชวานิิล
รวมกรรมการที่่�เข้้าประชุุม
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด

10/2561
11/2561
12/2561
1/2562
2/2562
3/2562
4/2562
5/2562
6/2562
7/2562
8/2562
9/2562

รายชื่่�อกรรมการ

26 ต.ค.61
16 พ.ย.61
18 ธ.ค.61
22 ม.ค.62
26 ก.พ.62
25 มีี.ค.62
25 เม.ย.62
22 พ.ค.62
19 มิิ.ย.62
24 ก.ค.62
19 ส.ค.62
24 ก.ย.62

รายบุุคคล (เบี้้�ยประชุุม) ประจำำ�ปีี 2562 ดัังนี้้�

√
√
√
√
√
√
√
7
9

√
√
√
√
√
√
√
√
√
9
9

√
√
√
√
√
√
√
7
9

√ √ √ √ √ √
√ √ - √ √ √
√ √ √ √ √ √
ลาออก
√ √ √ - √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ - √ √ √
9 9 7 8 9 9
9 9 9 9 9 9

√ √ √
√ √ √
√ √ √
√
√
√
√
√
√
9
9

√
√
√
√
√
√
9
9

√
√
√
√
√
√
9
9

จำำ�นวนครั้้�งเข้า้
ประชุุม/ประชุุม
ทั้้�งหมด

12/12
11/12
12/12
2/3
8/9
11/12
11/12
11/12
12/12
11/12

หมายเหตุุ
ลำำ�ดัับที่่� 1 ได้้รัับมอบหมายจากอธิิบดีีกรมสรรพสามิิต เป็็นประธานกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ  ตามคำำ�สั่่�งกรมสรรพสามิิต
ที่่� 526/2557 สั่่�ง ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2557
ลำำ�ดัับที่่� 2 ได้้รัับมอบหมายจากอธิิบดีีกรมสรรพสามิิต เป็็นรองประธานกรรมการ ตามคำำ�สั่่�งกรมสรรพสามิิตที่่�  615/2561
สั่่�ง ณ วัันที่่� 24 ตุุลาคม 2561
ลำำ�ดัับที่่� 3 ได้้รัับมอบหมายจากอธิิบดีีกรมสรรพสามิิต เป็็นรองประธานกรรมการ ตามคำำ�สั่่�งกรมสรรพสามิิตที่่�  615/2561
สั่่�ง ณ วัันที่่� 24 ตุุลาคม 2561
ลำำ�ดัับที่่� 4 ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ตามคำำ�สั่่ง� กระทรวงการคลัังที่่� 862/2560 สั่่�ง ณ วัันที่่� 21 มิิถุนุ ายน 2560 แทนนายไพศาล ชื่่น� จิิตร ที่่�ขอลาออก
ลำำ�ดัับที่่� 5 ได้้รัับการแต่่งตั้้�งตามคำำ�สั่่�งกระทรวงการคลัังที่่� 1767/2561 สั่่�ง ณ วัันที่่� 21 ธัันวาคม 2561 แทนนางแพตริิเซีีย มงคลวนิิช
ที่่�ขอลาออก
ลำำ�ดัับที่่� 6 นางจิินตนาภา โสภณ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งตามคำำ�สั่่�งกระทรวงการคลัังที่่� 1561/2560 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 ตุุลาคม 2560
ลำำ�ดัับที่่� 7 นายภููมิิพััฒน์์ สิินาเจริิญ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งตามคำำ�สั่่�งกระทรวงการคลัังที่่� 1561/2560 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 ตุุลาคม 2560
ลำำ�ดัับที่่� 8 นางสาวธิิดารััธ ธนภรรคภวิิน ได้้รัับการแต่่งตั้้�งตามคำำ�สั่่�งกระทรวงการคลัังที่่� 1561/2560 สั่่�ง ณ วัันที่่� 18 ตุุลาคม 2560
ลำำ�ดัับที่่� 9   นายประมิินทร์์ พัันทวีีศัักดิ์์� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งตามคำำ�สั่่�งกระทรวงการคลัังที่่� 1921/2560 สั่่�ง ณ วัันที่่� 27 ธัันวาคม 2560
ลำำ�ดัับที่่� 10  ได้้รัับการแต่่งตั้้�งตามคำำ�สั่่�งกระทรวงการคลัังที่่�  52/2559 แทนนายสมชาติิ วงศ์์วััฒนศานต์์ ที่่�ครบวาระ
สั่่�ง ณ วัันที่่� 13 มกราคม 2559
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รายงานการเข้าประชุม และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการคััดเลืือกและสรรหาการรัับสมััคร
พนัักงานตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง

คณะอนุุกรรมการประเมิินผลผู้้�บริิหารระดัับสููง

คณะอนุุกรรมการลดต้้นทุุนและด้้านการตลาด

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� และการแสดง
ความรัับผิิดชอบทางสัังคม

คณะอนุุกรรมการด้้านกฎหมายและสััญญา

คณะอนุุกรรมการพิิจารณางบลงทุุน

คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะอนุุกรรมการเพื่่�อทำำ�การศึึกษาและติิดตามสถาน
การณ์์แอลฯ ที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย

คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์

คณะกรรมการตรวจสอบองค์์การสุุรา

รายชื่่�อกรรมการ

คณกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุรา

รายบุุคคล ประจำำ�ปีี 2562 ดัังนี้้�

1. นายธรรมศัักดิ์์�

ลออเอี่่�ยม

12/12
150,000

12/12
120,000

2. นางสดศรีี

พงศ์์อุทัุ ัย

11/12
120,000

3. นายวรวรรธน์์

ภิิญโญ

12/12
129,000

4. นายแพตริิเซีีย

มงคลวนิิช

2/3
16,000

1/3
8,000

1/1
10,000

1/1
10,000

5. นางสาววีีณา

ลิ่่�มสวััสดิ์์�

8/9
88,000

7/9
40,000

3/3
30,000

2/2
3/3
16,000 16,000

6. นางสาวจิินตนาภา โสภณ

11/12
8/8
112,000 180,000

12/12 7/10
56,000 40,000

7. นายภููมิิพััฒน์์

สิินาเจริิญ

11/12
8/8
7/7
112,000 136,000 80,000

8. นางสาวธิิดารััธ

ธนภรรควิิน

11/12
8/8
112,000 126,000

9. นายประมิินทร์์

พัันทวีีศัักดิ์์�

12/12
120,000

10. นายเชาวรััตน์์

เชาวน์์ชวานิิล 104,000

11. นายสามารถ

ดวงวิิจิิตรกุุล

10/10 3/3
50,000 30,000
5/5 10/10 4/4
3/3
24,000 80,000 24,000 30,000

4/4
24,000
10/10
72,000

4/5
24,000
2/3
16,000

11/12

9/12
8,000
4/4
12,000
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7/10
3/3
40,000 24,000

10/10 3/4
72,000 24,000
5/6
8,000

5/5
9/10
24,000 56,000

3/3
16,000

รายงานการเข้าประชุม และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

12. นางกรพรรณ

ฤทธิิสนธิ์์�

13. นายวีีระคม

ฐาปนสมบููรณ์์

7/7
29,000
7/12
36,000

14. ว่่าที่่�ร้้อยตรีียงยุุทธ ภููมิิประเทศ

1/12
8,000

15. นายวิิวััฒน์์

เขาสกุุล

1/12
3,000

16. นายวิิโรจน์์รััตน์์

แจ่่มวรรณา

2/2
16,000

17. นางสาวศุุภรดา

ทองอ่่อน

12/12
66,000

18. นายจรััสพงษ์์

สมานบุุตร

10/10
50,000

19. นายสมชาติิ

วงศ์์วััฒนศานต์์

8/10
39,000

20. นายสุุรนัันท์์

วงศ์์วิิทยกำำ�จร

4/10
22,000

21. นายอััครุุตม์์

สนธยานนท์์

22. นางสาวนารีี

ตััณฑเสถีียร

9/10
42,000
1/3
3,000

9/10
37,000
9/10
37,000
6/6
43,000
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8/10
34,000

คณะกรรมการคััดเลืือกและสรรหาการรัับสมััคร
พนัักงานตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง

คณะอนุุกรรมการประเมิินผลผู้้�บริิหารระดัับสููง

คณะอนุุกรรมการลดต้้นทุุนและด้้านการตลาด

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� และการแสดง
ความรัับผิิดชอบทางสัังคม

คณะอนุุกรรมการด้้านกฎหมายและสััญญา

คณะอนุุกรรมการพิิจารณางบลงทุุน

คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะอนุุกรรมการเพื่่�อทำำ�การศึึกษาและติิดตามสถาน
การณ์์แอลฯ ที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย

คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์

คณะกรรมการตรวจสอบองค์์การสุุรา

รายชื่่�อกรรมการ

คณกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุรา

รายบุุคคล ประจำำ�ปีี 2562 ดัังนี้้�

รายชื่่�อกรรมการ

27. นางนััทีีวรรณ
สีีมาเงิิน
3/3
14,000

28. นางธิิดา
พััทธรรม
2/3
11,000

29. นายไพโรจน์์
พ่่วงสุุวรรณ
3/3
14,000

30. นายภููมัันต์์
ปานรัักษา
3/3
11,000

31. นางสาวปราณีี

วิิศาลอนัันตกููล

3/3
24,000

32. นายปฏิิกิิจ

จัันทร์์โสม

1/1
8,000

33. นายสมควร

จารุุสมบััติิ

4/7
17,000
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26. ว่่าที่่�ร้้อยตรีีประจวบ ประยููรพรหม

23. นางกฤษณา
ลิ่่�มสุุวรรณ
5/6
40,000

24. นายโอภาษ
วโรภาษ
5/6
30,000

25. นายวรพจน์์
ด้้วงพิิบููลย์์
6/6
43,000

คณะกรรมการคััดเลืือกและสรรหาการรัับสมััคร
พนัักงานตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง

คณะอนุุกรรมการประเมิินผลผู้้�บริิหารระดัับสููง

คณะอนุุกรรมการลดต้้นทุุนและด้้านการตลาด

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� และการแสดง
ความรัับผิิดชอบทางสัังคม

คณะอนุุกรรมการด้้านกฎหมายและสััญญา

คณะอนุุกรรมการพิิจารณางบลงทุุน

คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะอนุุกรรมการเพื่่�อทำำ�การศึึกษาและติิดตามสถาน
การณ์์แอลฯ ที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย

คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์

คณะกรรมการตรวจสอบองค์์การสุุรา

คณกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุรา

รายงานการเข้าประชุม และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

รายบุุคคล ประจำำ�ปีี 2562 ดัังนี้้�

6/6
43,000

รวม
พููลธนกิิจ

อาฒยะพัันธุ์์�
7/7
26,000

41. นางภรภััทร

สุุขเจริิญ

7/7
26,000

42. นางกชมน

ใหม่่เอี่่�ยม

7/7
26,000

43. นายเอกริินทร์์

โพธิิวััฒน์์

7/7
23,000

คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์

คณะกรรมการตรวจสอบองค์์การสุุรา

คณะกรรมการคััดเลืือกและสรรหาการรัับสมััคร
พนัักงานตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง

40. นายณััฐฐา

87,000

7/7
26,000

คณะอนุุกรรมการประเมิินผลผู้้�บริิหารระดัับสููง

ตรีีภาค

98,000

39. นายรัังสรรค์์
คณะอนุุกรรมการลดต้้นทุุนและด้้านการตลาด

5/5
20,000

358,000

พัันธุ์์�พิิทย์์แพทย์์
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� และการแสดง
ความรัับผิิดชอบทางสัังคม

38. นายสมโภชน์์

112,000

7/7
26,000

คณะอนุุกรรมการด้้านกฎหมายและสััญญา

เอิิบอิ่่�มฤทธิิ

207,000

37. นายธเนศ
คณะอนุุกรรมการพิิจารณางบลงทุุน

5/5
20,000

98,000

36. นางสาวจุุไรรััตน์์ สิิริิพััฒนธาดา
คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

1/1
8,000

313,000

35. นางสาวจุุฑามาศ แสงเปล่่งปลั่่�ง
คณะอนุุกรรมการเพื่่�อทำำ�การศึึกษาและติิดตามสถาน
การณ์์แอลฯ ที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย

2/7
11,000

361,000

350,000

474,000

34. นายสุุนัันท์์
คณกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุรา

รายชื่่�อกรรมการ

1,063,000

รายงานการเข้าประชุม และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

รายบุุคคล ประจำำ�ปีี 2562 ดัังนี้้�
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สรุปเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ

ปีี 2562
จำำ�นวนเงิิน (บาท)
ชื่่�อ - นามสกุุล

คณะกรรมการ คณะกรรมการ /
บริิหารกิิจการ คณะอนุุกรรมการ
องค์์การสุุราฯ

รวมค่่า
ค่่าตอบแทน เบี้้�ยประชุุม
รายเดืือน /ค่่าตอบแทน
(บาท)
รายเดืือน
(บาท)

1. นายธรรมศัักดิ์์�

ลออเอี่่�ยม

180,000

120,000

192,000

492,000

2. นางสดศรีี

พงศ์์อุทัุ ัย

141,000

130,000

88,000

359,000

3. นายวรวรรธน์์

ภิิญโญ

150,000

158,000

88,000

396,000

4. นางแพตริิเชีีย

มงคลวนิิช

16,000

28,000

24,000

68,000

5. นางสาววีีณา

ลิ่่�มสวััสดิ์์�

104,000

106,000

72,000

282,000

6. นางสาวจิินตนาภา โสภณ

136,000

276,000

96,000

508,000

7. นายภููมิิพััฒน์์

สิินาเจริิญ

136,000

240,000

96,000

472,000

8. นางสาวธิิดารััธ

ธนภรรคภวิิน

136,000

224,000

96,000

456,000

9. นายประมิินทร์์

พัันทวีีศัักดิ์์�

144,000

112,000

96,000

352,000

10. นายเชาวรััตน์์

เชาวน์์ชวานิิล

120,000

184,000

96,000

400,000

11. นายสามารถ

ดวงวิิจิิตรกุุล

6,000

12,000

-

18,000

12. นางกรพรรณ

ฤทธิิสนธิ์์�

12,000

29,000

-

41,000

1,281,000

1,619,000

944,000

3,844,000

รวม
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การพัฒนากรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ

1) การอบรมสััมมนา คณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการเข้้าร่่วม      
อบรมสััมมนาหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาความรู้้�ความสามารถในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ      
โดยองค์์การสุุราฯ ให้้การสนัับสนุุนและดำำ�เนิินการให้้กรรมการพิิจารณาเข้้ารัับการอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทยและสถาบัันอื่่�น ๆ ในทุุกหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดปีี เพื่่�อให้้เกิิดมุุมมองความคิิด       
ที่่�เป็็นประโยชน์์มาประยุุกต์์ใช้้กัับธุุรกิิจขององค์์การสุุราฯ
ที่่�

ผู้้�เข้้าอบรม/สััมมนา

หลัักสููตร

รุ่่�นที่่�

สถาบััน

1.

น.ส.ธิิดารััธ ธนภรรคภวิิน

Directors Accreditation Program
( DAP)

154

สถาบัั น กรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)

2.

นายเชาวรััตน์์ เชาวน์์ชวานิิล

ผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน

14

สถาบัั น การจัั ด การ
พลัังงาน

2) การสัั ม มนาเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารการจัั ด ทำำ� แผนวิิ ส าหกิิ จ ประจำำ�ปีี 2563-2567 และการจัั ด ทำำ�                  
แผนปฏิิ บัั ติิ ก ารประจำำ�ปีี 2563 องค์์ ก ารสุุ ร าฯ ได้้ จัั ด สัั ม มนาเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารการจัั ด ทำำ� แผนวิิ ส าหกิิ จ ประจำำ�ปีี                                                                                        
2563-2567 และการจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีี 2563 ร่่วมกัันระหว่่างคณะกรรมกรรมการบริิหารกิิจการ        
องค์์การสุุราฯ และผู้้�บริิหารขององค์์การสุุราฯ เมื่่�อวัันที่่� 19-21 เมษายน 2562 ณ จัังหวััดภููเก็็ต
3) การศึึกษาดููงาน   องค์์การสุุราฯ มีีนโยบายจััดให้้มีีกิิจกรรมเยี่่�ยมชมดููงาน การปฏิิบััติิงานจริิงทั้้�ง    
ในประเทศและต่่างประเทศให้้กัับกรรมการ เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจธุุรกิิจและนำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับ            
มาปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินกิิจการขององค์์การสุุราฯ โดยในปีี 2562 คณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ และ      
คณะอนุุกรรมการลดต้้นทุุนและตลาด ได้้เดิินทางไปดููเครื่่�องกลั่่�นแอลกอฮอล์์ 99.8 ดีีกรีี ที่่�องค์์การสุุราฯ จััดซื้้�อ ณ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน ระหว่่างวัันที่่� 21-24 กุุมภาพัันธ์์ 2562 และวัันที่่� 22 กรกฎาคม 2562 คณะอนุุกรรมการ    
ลดต้้นทุุนและตลาด ได้้เดิินทางมาเยี่่�ยมชมและดููการติิดตั้้�งเครื่่�องกลั่่�นแอลกอฮอล์์ 99.8 ดีีกรีี

63

การปฐมนิิเทศกรรมการ (Directors Orientation)
องค์์การสุุราฯ  จััดให้้มีีการปฐมนิิเทศสำำ�หรัับกรรมการที่่�เข้้ารัับตำำ�แหน่่งใหม่่ในคณะกรรมการ      
บริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ เพื่่อ� ให้้กรรมการใหม่่ได้้รับั ทราบนโยบายธุุรกิิจขององค์์การสุุราฯ รวมทั้้�งข้้อมููลที่่�เกี่่ย� วข้้อง
รวมทั้้�งกฎหมาย กฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ พร้้อมทั้้�งส่่งมอบคู่่มืื� อกรรมการ ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
โดยคู่่�มืือกรรมการประกอบด้้วย

คู่่�มืือกรรมการ

1.  อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตามพระราชบััญญััติิ มติิคณะรััฐมนตรีี และระเบีียบ
ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.  ระเบีียบ ข้้อบัังคัับขององค์์การสุุราฯ
3.  แนวทางปฏิิบััติิของคณะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ

ข้อมูลสำ�หรับกรรมการ

1. Presentation แนะนำำ�การดำำ�เนิินกิิจการขององค์์การสุุราฯ แผนงานทั้้�งระยะสั้้�นและ
ระยะยาว ผลประกอบการฐานะการเงิิน รวมทั้้�งปััญหาและอุุปสรรคต่่าง ๆ
2. รายชื่่�อคณะกรรมการ ผัังโครงสร้้างการจััดการ
3. รายงานประจำำ�ปีี
4. การเยี่่�ยมชมโรงงานขององค์์การสุุราฯ

การประเมินผลคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ

คณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ จะทำำ�การทบทวนแบบประเมิินผลและทำำ�การประเมิินผล
ตนเองของคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ แบบรายคณะปีีละ 1 ครั้้�ง โดยในปีี 2562  คณะกรรมการบริิหาร
กิิจการองค์์การสุุราฯ ได้้ทำำ�การประเมิินผลตนเองของคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ แบบรายคณะ มีีระดัับ
คะแนนเฉลี่่�ย 221.56 คะแนน จากคะแนนเต็็ม 235 คะแนน คืือ ประสิิทธิิภาพอยู่่�ในการปฏิิบััติิงานอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีเยี่่�ยม
แต่่มีีบางหััวข้้อที่่�ยัังมีีคะแนนน้้อยกว่่าหััวข้้ออื่่�น ได้้แก่่ “การประชุุมคณะกรรมการ” “การพััฒนาตนเองของกรรมการ
และผู้้�บริิหาร” และ  “คณะกรรมการได้้กำำ�หนดแผนการสืืบทอดงานเพื่่�อให้้การทำำ�หน้้าที่่�ในตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง
เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�องการดำำ�เนิินงานไม่่ต้้องหยุุดชะงััก”
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นโยบายการกำ�กับดูแลที่ดีและการนำ�องค์กรขององค์การสุราฯ

1. คณะกรรมการ คณะอนุุกรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงาน จะต้้องมุ่่ง� เน้้นนำำ�หลัักสำำ�คัญ
ั ในการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการที่่�ดีีและการนำำ�องค์์กร ขององค์์การสุุราฯ มาใช้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงาน ตลอดจนเคร่่งครััดต่่อการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามข้้อกฎหมายและข้้อบัังคัับขององค์์การสุุราฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.  คณะกรรมการ คณะอนุุกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความทุ่่�มเท และ
รัับผิิดชอบต่่อบทบาทหน้้าที่่�
3. คณะกรรมการ คณะอนุุกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานต้้องปฏิิบััติิต่่อผู้้�รัับบริิการและผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต มีีคุุณธรรม จริิยธรรม เพื่่�อสนองตอบต่่อความคาดหวัังของทุุกกลุ่่�มอย่่างรวดเร็็วและ
เท่่าเทีียมกััน
4. คณะกรรมการ คณะอนุุกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ให้้การสนัับสนุุนการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�นอย่่างจริิงจััง
5. คณะกรรมการ คณะอนุุกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ต้้องมีีจิิตสำำ�นึึกในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�       
อัันเป็็นการรัักษาผลประโยชน์์ส่่วนรวมมากกว่่าผลประโยชน์์ส่่วนตนอยู่่�เสมอ และต้้องปฏิิบััติิตนตามนโยบายว่่า          
ด้้วยการป้้องกัันผลประโยชน์์ทัับซ้้อนอย่่างจริิงจััง
6. องค์์การสุุราฯ ต้้องเปิิดให้้มีีการสรรหา และพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููง และบริิหารบุุคลากรอย่่างมีี
ประสิิทธิิผล มีีคุุณธรรม และมีีคุุณค่่าต่่อองค์์กร
7. องค์์การสุุราฯ ต้้องสนัับสนุุนให้้มีรี ะบบการบริิหารความเสี่่ย� ง ระบบป้้องกัันการทุุจริิตและคอร์์รัปชั่่
ั น�
ระบบการควบคุุมภายในที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพและทั่่�วถึงึ  ทั้้�งด้้านการเงิิน การดำำ�เนิินงาน การกำำ�กับั ดููแล การปฏิิบัติั งิ าน และ
การตรวจสอบอย่่างเหมาะสม และรัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิิน และส่่งเสริิมให้้มีีการกำำ�กัับดููแลการเปิิดเผยข้้อมููล
และสารสนเทศที่่�สำ�คั
ำ ัญอย่่างถููกต้้อง เพีียงพอ โปร่่งใส และทัันเวลา
8. องค์์การสุุราฯ จะสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมให้้เกิิดการสร้้างเครืือข่่ายและการทำำ�งานในเชิิงบููรณาการ
กัับทุุกภาคส่่วน ตลอดจนเปิิดโอกาสให้้ประชาชนรวมถึึงผู้้�มีส่่ว
ี นได้้ส่่วนเสีียให้้มีโี อกาสในการแสดงความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับ
การดำำ�เนิินกิิจการขององค์์กร รวมทั้้�งมุ่่�งเน้้นการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
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การบริหารจัดการองค์การสุรา
คณะผู้บริหารองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำ�ปี 2562

นายเชาวรัตน์ เชาวน์วานิล
ผู้อำ�นวยการ

นายสุนันท์ พูลธนกิจ
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร

นายสุริยา วงทะนี
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางผกามาส แก้วนวล
หัวหน้ากองคลัง

นายสมควร จารุสมบัติ
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิต

นางสาวพรทิพย์ ทูลไพรัตน์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

นางกรพรรณ ฤทธิสนธ์ิ
หัวหน้ากองกลาง

นายธเนศ เอิบอิ่มฤทธิ
หัวหน้ากองการผลิต
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นางสาวปราณี วิศาลอนันตกูล
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางจุฑามาศ แสงเปล่งปลั่ง
หัวหน้ากองควบคุม
และพัฒนาคุณภาพ

คณะผู้บริหารองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ชื่่�อ   นายสมควร  จารุุสมบััติิ
เกิิด 26 พฤศจิิกายน 2506
ตำำ�แหน่่ง  รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายผลิิต  
คุุณวุฒิิุ การศึึกษา
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
สถาบัันราชภััฏราชนคริินทร์์
• ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต
สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิิทยาลััยบููรพา
การศึึกษาดููงาน/อบรม
• วิิทยาการจััดการสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง (วบส.)
• Tris Academy Forum Leaders vs the 4.0 Movement  
(ผู้้�นำำ�องค์์กรกัับหลากมิิติิของ 4.0)
• พััฒนานัักบริิหาร (รุ่่�นที่่� 13)
• Leadership Succession Program รุ่่�นที่่� 6
• การพััฒนาประสิิทธิิภาพด้้านการพััฒนาองค์์กร เพื่่�อเพิ่่�ม    
ศัักยภาพและการดำำ�เนิินงานของรััฐวิิสาหกิิจ
• ศึึกษาดููงานโรงงานผลิิตแอลกอฮอล์์ บจก.มิิตรผลเอทานอล 
บจก.น้ำำ��ตาลขอนแก่่น
• ดููงานกลุ่่�มอุุตสาหกรรมแอลกอฮอล์์ การผลิิต และการจำำ�หน่่าย
สิินค้้าระดัับ AR เกรด ณ ประเทศฝรั่่�งเศส
• ศึึกษาดููงานเทคโนโลยีีการผลิิตแอลกอฮอล์์ และเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้
ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตแอลกอฮอล์์ ณ สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน
ประสบการณ์์
• รัักษาการ หััวหน้้าแผนกซ่่อมบำำ�รุุง ปีี 2540 – 2542
• หััวหน้้าแผนกซ่่อมบำำ�รุุง ปีี 2542 – 2545
• หััวหน้้ากองช่่าง ปีี 2545 – 2557
• หััวหน้้าฝ่่ายผลิิต ปีี 2557 – 2558
• รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายผลิิต ปีี 2558 – ปััจจุุบััน
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่สำ� �คั
ำ ัญ
• กรรมการและเลขานุุการคณะกรรมการบริิหารกิิจการ
องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต
(รัักษาการในตำำ�แหน่่งผู้้�อำ�ำ นวยการองค์์การสุุรา)

ชื่่�อ   นายสุุนัันท์์ พููลธนกิิจ
เกิิด 9 มิิถุุนายน 2504
ตำำ�แหน่่ง รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาสััตวศาสตร์์
สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคล บางพระ
• ปริิญญาโท วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต
สาขาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
การศึึกษาดููงาน/อบรม
• ผู้้�นำ�ำ การส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล (Digital CEO)
• การบริิหารระดัับสููงเชิิงบููรณาการทางการแพทย์์
• Leadership Succession Program รุ่่�นที่่� 8
• นัักบริิหารระดัับสููง “ธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม” (นมธ.9)
• กฎหมายปกครองผู้้�บริิหารระดัับสููง (กปส3)
ประสบการณ์์
• รัักษาการ หััวหน้้าแผนกสิ่่�งแวดล้้อม ปีี 2540 – 2543
• หััวหน้้าแผนกกำำ�จััดน้ำำ�� เสีีย ปีี 2543 – 2546
• หััวหน้้าแผนกปุ๋๋�ย ปีี 2546 – 2548
• หััวหน้้าแผนกกำำ�จััดน้ำำ��เสีีย ปีี 2548 – 2555
• หััวหน้้าแผนกวิิเคราะห์์และตรวจสอบคุุณภาพการผลิิต
ปีี 2555 – 2557
• หััวหน้้ากองควบคุุมและพััฒนาคุุณภาพ ปีี 2557 – 2560
• หััวหน้้าฝ่่ายผลิิต ปีี 2560 – 2562
• รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร ปีี 2562 – ปััจจุุบััน
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ชื่่�อ   นายธเนศ เอิิบอิ่่�มฤทธิิ
เกิิด 24 พฤศจิิกายน 2514
ตำำ�แหน่่ง  หััวหน้้ากองการผลิิต
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาเทคโนโลยีีชีีวภาพ
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
การศึึกษาดููงาน/อบรม
• การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพกระบวนการผลิิตแอลกอฮอล์์
• การวางแผนและการบริิหารกลยุุทธ์์
• Process Innovation by Six Sigma Black Belt Project
• พััฒนาทัักษะการบริิหารสำำ�หรัับผู้้�นำ�รุ่่
ำ �นใหม่่ (EYP) รุ่่�นที่่� 2
• ความรอบรู้� ้ AEC เพื่่�อผู้้�บริิหาร ปีี 58
• การบริิหารคุุณภาพเพื่่�อความสำำ�เร็็จด้้านลููกค้้า
• มอก.9999 นำำ�อุุตสาหกรรมไทยสู่่�ความยั่่�งยืืน
• ความรู้้�ทางกฎหมายและมาตรฐานต่่าง ๆ
•  ISO 9001:2015 ISO14001:2015 GMP/HACCP FSSC22000
• ศึึกษาดููงานเทคโนโลยีีการผลิิตแอลกอฮอล์์ และเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้
ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตแอลกอฮอล์์ ณ สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน
ประสบการณ์์
• รัักษาการ หััวหน้้าแผนกกลั่่�นสุุราและแอลกอฮอล์์
ปีี 2541 – 2543
• หััวหน้้าแผนกกลั่่�นสุุราและแอลกอฮอล์์ ปีี 2543 – 2552
• หััวหน้้าแผนกหมัักเชื้้�อส่่า ปีี 2552 – 2557
• หััวหน้้ากองผลิิตสุุราและแอลกอฮอล์์ ปีี 2557 – 2558
• หััวหน้้ากองการผลิิต ปีี 2558 – ปััจจุุบััน

ชื่่�อ   นางกรพรรณ ฤทธิิสนธิ์์�
เกิิด 29 มิิถุุนายน 2505
ตำำ�แหน่่ง  หััวหน้้ากองกลาง
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตรบััณฑิิต สาขาการจััดการทั่่�วไป 
วิิทยาลััยครููบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา
การศึึกษาดููงาน/อบรม
• บััญชีีการเงิินสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร รุ่่�นที่่� 32
• กฎหมายปกครองเกี่่�ยวกัับการบริิหารงานบุุคคลภาครััฐและ
วิินััยข้้าราชการ
• การสร้้างและพััฒนาเครืือข่่ายเพื่่�อการส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
รััฐวิิสาหกิิจไทย
• Digital HR Forum 2018
• การวิิเคราะห์์แก้้ปััญหาและการตััดสิินใจ
• เศรษฐกิิจดิิจิทัิ ัลสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร (DE4M) รุ่่�นที่่� 1
• การพััฒนาสมรรถนะเพื่่�อการประเมิินผลการปฎิิบััติิงาน
• แนวทางการบริิหารจััดการเชิิงยุุทธศาสตร์์
•  ISO 9001:2015 ISO14001:2015 GMP/HACCP FSSC22000
ประสบการณ์์
• หััวหน้้าแผนกธุุรการ ปีี 2540 – 2543
• หััวหน้้าแผนกสารสนเทศ ปีี 2543 – 2549
• เลขานุุการ ปีี 2549 – 2557
• หััวหน้้ากองกลาง ปีี 2557 – ปััจจุุบััน
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ชื่่�อ   นางจุุฑามาศ แสงเปล่่งปลั่่�ง
เกิิด 3 มิิถุุนายน 2523
ตำำ�แหน่่ง  หััวหน้้ากองควบคุุมและพััฒนาคุุณภาพ
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาจุุลชีีววิิทยา
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
การศึึกษาดููงาน/อบรม
• การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (Stakeholder Mapping) และ
เรื่่�องคู่่�มืือการประเมิินฯ
• ความเข้้าใจในข้้อกำำ�หนดมาตรฐานห้้องปฏิิบัติั กิ าร ISO17025:2017
• การจััดทำำ�แผนกลยุุทธ์์
• การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพกระบวนการผลิิตแอลกอฮอล์์
• ISO/IEC 17025:2017 Requirement
• การงานแผนและการบริิหารกลยุุทธ์์
• นัักบริิหารงานวิิจััย รุ่่�นที่่� 4
• ISO 9001:2015 ISO14001:2015 GMP/HACCP FSSC22000
ISO 22301
• โปรแกรมพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับกลางเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพใน
การบริิหารจััดการให้้เหมาะสมกัับบทบาทหน้้าที่่�ฯ
• Six Sigma Green Belt Training
• ประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศน์์เศรษฐกิิจองค์์กรรััฐวิิสาหกิิจเพื่่�อการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
• โครงการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์แอลกอฮอล์์เพื่่�อการสาธารณะสุุขของ
ประเทศครั้้�งที่่� 10/2560
• การควบคุุมกระบวนการด้้วยวิิธีีทางสถิิติิ
• ไคเซ็็นเพื่่�อการปรัับปรุุงงาน
• ศึึกษาดููงานโรงงานผลิิตแอลกอฮอล์์ บจก.มิิตรผลเอทานอล 
บจก.น้ำำ�� ตาลขอนแก่่น
ประสบการณ์์
• นัักวิิทยาศาสตร์์ ระดัับ 7 ปีี 2557 – 2559
• หััวหน้้าแผนกสิ่่�งแวดล้้อม ปีี 2559 – 2560
• หััวหน้้าแผนกควบคุุมคุุณภาพ ปีี 2560 – 2562
• หััวหน้้ากองควบคุุมและพััฒนาคุุณภาพ ปีี 2562 – ปััจจุุบััน

ชื่่�อ   นางผกามาส แก้้วนวล
เกิิด 17 มิิถุุนายน 2518
ตำำ�แหน่่ง  หััวหน้้ากองคลััง
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาการเงิินและการธนาคาร
มหาวิิทยาลััยเกริิก
การศึึกษาดููงาน/อบรม
• โครงการปลููกฝัังวิิธีีคิิดแยกแยะผลประโยชน์์ส่่วนตััวและ
ผลประโยชน์์ส่่วนรวม
• การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (Stakeholder Mapping)
และเรื่่�องคู่่�มืือการประเมิินฯ
• การบริิหารยุุทธศาสตร์์ รุ่่�นที่่� 3
• กรรมการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ รุ่่�นที่่� 13
• การวางแผนและการบริิหารกลยุุทธ์์
• ISO 9001:2015 ISO14001:2015 GMP/HACCP FSSC22000
• การจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารการจััดหาพััสดุุของหน่่วยงาน
ของรััฐที่่�ดำำ�เนิินการภายใต้้ พรบ.จััดซื้้�อจััดจ้้างฯ
• ติิดตามประเมิินผลด้้านการจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุ
ของหน่่วยงานรััฐฯ
• การจััดซื้้อ� จััดจ้้างด้้วยวิิธีตี ลาดอิิเล็็กทรอนิิกส์์และด้้วยวิิธีปี ระกวด
ราคาอิิเล็็กทรอนิิกส์์ฯ
• การตรวจสอบภายใน
ประสบการณ์์
• ผู้้�ตรวจสอบภายใน ปีี 2541 – 2557
• หััวหน้้าแผนกบริิหารงานบุุคคล ปีี 2558 – 2558
• หััวหน้้าแผนกพััสดุุ ปีี 2558 – 2562
• หััวหน้้ากองคลััง ปีี 2562 – ปััจจุุบััน
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ผังโครงสร้างองค์กร ประจำ�ปี 2562

ผู้้�อํํานวยการ
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

หััวหน้้าเจ้้าหน้้าที่่�การเงิิน

กองนโยบายและแผน
เลขานุุการ
รองผู้้อํํ� านวยการ
ฝ่่ายบริิหาร

รองผู้้�อํํานวยการ
ฝ่่ายผลิิต

หััวหน้้าฝ่่ายบริิหาร

หััวหน้้าฝ่่ายผลิิต

กองกลาง

กองคลััง

กองการตลาด
และจํําหน่่าย

แผนกบริิหารงาน
ทั่่�วไป
แผนกบริิหารงาน
บุุคคล

แผนกการเงิิน

แผนกจํําหน่่าย

แผนกบััญชีี
และงบประมาณ

แผนกสารสนเทศ

แผนกพััสดุุ

แผนกการตลาด
และ
ลููกค้้าสััมพัันธ์์

แผนกยานพาหนะ

แผนกคลัังพััสดุุ
และอาคาร
สถานที่่�

แผนกกฎหมาย

แผนกการผลิิต

กองควบคุุมและ
พััฒนาคุุณภาพ

แผนกการผลิิต

แผนกไฟฟ้้าและ
บํํารุุงรัักษา

แผนกบรรจุุ
และผลิิตภััณฑ์์

แผนกไอน้ำำ�� และ
ประปา

แผนกวิิเคราะห์์และ
ตรวจสอบคุุณภาพ
การผลิิต

กองการผลิิต

แผนกสิ่่�งแวดล้้อม
แผนกควบคุุมคุุณภาพ

องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต มีีโครงสร้้างการบริิหารจััดการในปััจจุุบััน และอยู่่�ระหว่่างการปรัับ
โครงสร้้างใหม่่  โดยตามโครงสร้้างเดิิม มีีหน่่วยงานขึ้้�นตรงกัับผู้้�อำำ�นวยการประกอบไปด้้วย หััวหน้้าเจ้้าหน้้าที่่�ด้้านการ
เงิินฝ่่ายตรวจสอบภายใน กองนโยบายและแผน เลขานุุการ และแบ่่งหน้้าที่่�ออกเป็็น 2 ฝ่่าย ได้้แก่่
1. ฝ่ายผลิต

  
         
         
   
         

ประกอบด้้วย
1.1 กองการผลิิต
1) แผนกการผลิิต
2) แผนกบรรจุุและผลิิตภััณฑ์์
1.2 กองวิิศวกรรมและเทคนิิค
1) แผนกไฟฟ้้าและบำำ�รุุงรัักษา     
2) แผนกไอน้ำำ�� และประปา
1.3 กองควบคุุมและพััฒนาคุุณภาพ
1) แผนกวิิเคราะห์์และตรวจสอบคุุณภาพการผลิิต   2) แผนกสิ่่�งแวดล้้อม
3) แผนกควบคุุมคุุณภาพ
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2. ฝ่ายบริหาร

ประกอบด้้วย
2.1 กองกลาง
1) แผนกบริิหารงานทั่่�วไป
3) แผนกสารสนเทศ
5) แผนกกฎหมาย
2.2 กองคลััง
1) แผนกการเงิิน
3) แผนกพััสดุุ
2.3 กองตลาดและจำำ�หน่่าย
1) แผนกจำำ�หน่่าย

  

   
   

2) แผนกบริิหารงานบุุคคล
4) แผนกยานพาหนะ
2) แผนกบััญชีีและงบประมาณ
4) แผนกคลัังพััสดุุและอาคารสถานที่่�
2) แผนกการตลาดและลููกค้้าสััมพัันธ์์

โครงสร้างอัตรากำ�ลังพนักงานองค์การสุราฯ
อัตรากำ�ลังขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำ�ปี 2562

อััตรากำำ�ลัังขององค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 มีีจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด
176 คน แบ่่งเป็็นฝ่่ายบริิหาร 87 คน ฝ่่ายผลิิต 86 คน ลููกจ้้างชั่่วค
� ราว 3 คน (ไม่่รวมตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการ และตำำ�แหน่่ง
หััวหน้้าเจ้้าหน้้าที่่�ด้้านการเงิิน เพราะตามตำำ�แหน่่งอยู่่�นอกโครงสร้้าง 210 อััตรา)
ปีี 2557

ปีี 2558

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ฝ่่ายบริิหาร

88

78

79

84

83

87

ฝ่่ายผลิิต

81

87

79

94

83

86

ลููกจ้้างชั่่�วคราว

1

1

4

5

5

3

170

166

162

183

171

176

รวม

มีีพนัักงานองค์์การสุุราฯ เกษีียณอายุุเมื่่�อสิ้้�นปีีงบประมาณ 2562 จำำ�นวน 4 คน ประกอบไปด้้วย
• นัักวิิชาการคอมพิิวเตอร์์ ระดัับ 6 จำำ�นวน 1 ตำำ�แหน่่ง
• เจ้้าหน้้าที่่�ผลิิต ระดัับ 4 จำำ�นวน 1 ตำำ�แหน่่ง
• พนัักงานธุุรการ ระดัับ 3 จำำ�นวน 1 ตำำ�แหน่่ง
• เจ้้าหน้้าที่่�สิ่่�งแวดล้้อม ระดัับ 4 จำำ�นวน 1 ตำำ�แหน่่ง
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การตรวจสอบภายใน

ฝ่่ายตรวจสอบภายในมีีโครงสร้้างในการปฏิิบััติิงานการตรวจสอบภายในขึ้้�นตรงต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการบริิหารงานทั่่�วไปที่่�ขึ้้�นตรงต่่อผู้้�อำำ�นวยการองค์์การสุุราฯ มีีการปฏิิบััติิงานประกอบด้้วยการตรวจ
สอบเพื่่อ� ให้้ความเชื่่อ� มั่่น� และการให้้คำำ�ปรึกึ ษา อย่่างเที่่�ยงธรรมและเป็็นอิิสระ เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงานขององค์์การสุุราฯ
บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ตามเป้้าหมายที่่กำ� �ำ หนดไว้้ด้ว้ ยการประเมิินและปรัับปรุุงประสิิทธิิผลของกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� ง
การควบคุุมและการกำำ�กับั ดููแลอย่่างเป็็นระบบ การปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบภายในของฝ่่ายตรวจสอบภายในยึึดแนวปฏิิบัติั ิ
ตามมาตรฐานสากล  การปฏิิบััติิงานวิิชาชีีพตรวจสอบภายใน และตามคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานการตรวจสอบภายในของ
รััฐวิิสาหกิิจ ฉบัับปรัับปรุุงปีี 2555 ออกโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) กระทรวงการคลััง    
ฝ่่ายตรวจสอบภายในปฏิิบััติิตามกรอบการปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายใน ดัังนี้้�
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้้ต� รวจสอบภายในทุุกคนมีีวุฒิ
ุ กิ ารศึึกษาไม่่ต่ำำ��กว่่าปริิญญาตรีีและมีีการส่่งเสริิมให้้ผู้ต้� รวจสอบภายใน
ได้้รับั ความรู้้� ทักั ษะ และพััฒนาความสามารถต่่าง ๆ ตามภาระหน้้าที่่�ที่่ไ� ด้้รับั มอบหมาย เพื่่อ� ให้้ผู้ต้� รวจสอบภายในปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ด้้วยความเชี่่�ยวชาญ มีีความระมััดระวัังรอบคอบเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพอย่่างเหมาะสม สอดคล้้องกัับมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของผู้้�ตรวจสอบภายใน โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในพััฒนาความรู้้�ความสามารถด้้วยตนเอง     
อย่่างต่่อเนื่่�อง และส่่งผู้้�ตรวจสอบภายในเข้้ารัับการอบรมไม่่น้้อยกว่่า 40 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี
การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน

ฝ่่ายตรวจสอบภายในได้้จัดั ทำำ�แผนการตรวจสอบเชิิงกลยุุทธ์์ แผนการตรวจสอบประจำำ�ปี ที่่
ี ส� อดคล้้อง
กัับแผนยุุทธศาสตร์์และเป้้าหมายขององค์์กร มีีการนำำ�ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่่ายบริิหาร ข้้อสัังเกต
ของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน (สตง.) ตลอดจนการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรมาประกอบการพิิจารณาเพื่่�อ   
จััดลำำ�ดัับความเสี่่�ยงในการจััดทำำ�แผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี โดยนำำ�เสนอผู้้�อำำ�นวยการองค์์การสุุราฯ เพื่่�อขอความเห็็น
ชอบ และนำำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�ออนุุมััติิ มีีการจััดทำำ�แผนการตรวจสอบในรายละเอีียด แนวทางการ    
ตรวจสอบ โดยพิิจารณาความเสี่่�ยงของแต่่ละกิิจกรรมในกระบวนงาน รายงานผลการตรวจสอบต่่อหน่่วยรัับตรวจและ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่�อให้้เกิิดการปรัับปรุุงการควบคุุมภายในของกระบวนงาน พร้้อมทั้้�งติิดตามการดำำ�เนิินงานตาม     
ข้้อเสนอแนะของฝ่่ายตรวจสอบภายในและรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทั้้�งรายไตรมาสและรายปีี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่่ายตรวจสอบภายในให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อระบบการควบคุุมภายในตามแนวทาง COSO โดยในการปฏิิบัติั ิ
งานตรวจสอบทุุกครั้้�งจะมีีการสอบทานและประเมิินความเพีียงพอ ประสิิทธิิผลของระบบการควบคุุมภายใน เพื่่�อ      
ช่่วยป้้องกัันการทุุจริิตที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในองค์์กร ซึ่่�งการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายตรวจสอบภายในครอบคลุุม ครบถ้้วน และ      
ความเชื่่�อถืือได้้ของข้้อมููลทางการเงิิน การปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ นโยบาย คำำ�สั่่�งต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบงาน
ที่่�มีีผลกระทบที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงาน
การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน

ฝ่่ายตรวจสอบภายในมีีการทบทวนคู่่มืื� อการปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบภายใน เพื่่อ� ให้้ผู้ต้� รวจสอบภายในทุุกคนใช้้เป็็นแนวทาง
ในการปฏิิ บัั ติิ ง านได้้ อ ย่่างถููกต้้ อ ง เป็็ น มาตรฐานเดีี ย วกัั น และได้้ จัั ด ให้้ มีี ก ารประเมิิ น คุุ ณ ภาพภายหลัั ง การ                    
ปฏิิบััติิงานตรวจสอบโดยหน่่วยรัับตรวจทุุกครั้้�ง มีีการประเมิินตนเอง และการประเมิินคุุณภาพงานตรวจสอบภายใน
(Quality Assessment Review : QAR) โดยผู้้�ประเมิินอิิสระภายนอกทุุก 5 ปีี โดยครั้้�งสุุดท้้ายมีีการประเมิินในปีี 2560
และได้้มีแี ผนในการพััฒนาปรัับปรุุงการปฏิิบัติั งิ าน เพื่่อ� ปรัับปรุุงและพััฒนาประสิิทธิิภาพการปฏิิบัติั งิ านของผู้้ต� รวจสอบ
ภายในตามข้้อเสนอแนะจากการประเมิิน
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องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต ได้้ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงตามหลัักการของ COSO ERM                                                             
และมีีการพััฒนาระบบการบริิหารความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลการบริิหารจััดการองค์์กร      
เรื่่อ� ยมา ปััจจุุบันั การบริิหารความเสี่่ย� งขององค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต สามารถดำำ�เนิินการตามองค์์ประกอบหลัักของ
การบริิหารความเสี่่�ยง มีีคณะทำำ�งานเพื่่�อการสนัับสนุุนระบบบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรมีี    
การกำำ�หนดปััจจััยเสี่่�ยงระดัับองค์์กรที่่�ชััดเจน และประเมิินความรุุนแรงผ่่านการประเมิินโอกาสและผลกระทบ                                                                            
ของแต่่ละปััจจััยเสี่่ย� ง นอกจากนี้้�องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต มีีการใช้้ฐานข้้อมููลในอดีีตเพื่่อ� ประกอบการพิิจารณาการ
กำำ�หนดระดัับความรุุนแรง และการคาดการณ์์ในอนาคต คืือมีีการติิดตามและรายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยง              
ทุุกไตรมาส
องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต มีีการกำำ�หนดโครงสร้้าง หน้้าที่่� และผู้้�รัับผิิดชอบในการบริิหาร            
ความเสี่่ย� งอย่่างชััดเจน โดยคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุรา ได้้แต่่งตั้้ง� คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและ
การควบคุุมภายใน (RMC) โดยมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�พิิจารณาและอนุุมััติินโยบายและกรอบการบริิหารความเสี่่�ยง ติิดตาม
การพััฒนากรอบการบริิหารความเสี่่�ยง ติิดตามกระบวนการบ่่งชี้้�และประเมิินความเสี่่�ยง รวมทั้้�งพิิจารณาคััดเลืือก     
ความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญมาจััดทำำ�แผนตอบสนองความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม ประเมิินและอนุุมััติิแผนการจััดการความเสี่่�ยง
รายงานผลการดำำ� เนิิ น งานบริิ ห ารความเสี่่� ย งต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิ ห ารกิิ จ การ                                                              
องค์์การสุุราฯ ในภาพรวม และคณะทำำ�งานเพื่่�อการสนัับสนุุนระบบบริิหารความเสี่่�ยงและผู้้�รัับผิิดชอบ ทำำ�หน้้าที่่�          
กลั่่� น กรองความเสี่่� ย งต่่าง ๆ ก่่อนนำำ� เสนอคณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง โดยคณะทำำ� งานฯ จะมีี ห น้้ า ที่่�                                                                                                
ในการประสานงานให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร รวมทั้้�งมีีคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
ความเพีียงพอและความมีีประสิิทธิิผลของระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เพื่่�อให้้องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต สามารถใช้้การบริิหารความเสี่่�ยง และการควบคุุมภายใน          
การบริิหารจััดการองค์์กรให้้บรรลุุตามเป้้าหมาย โดยมีีการดำำ�เนิินงานตามมาตรการระบบการควบคุุมภายใน (Internal
Control) ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ และระบบการรายงานทางการเงิินที่่�น่่าเชื่่อ� ถืือ ทำำ�ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผลโดย
การกำำ�กัับการใช้้ทรััพยากรให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการประหยััดทรััพยากรองค์์กร ประเมิินคุ้้�มค่่ารวมถึึง
การดููแลรัักษาทรััพย์์สิินองค์์กร การป้้องกัันหรืือลดความผิิดพลาด ความเสีียหาย การรั่่�วไหล  การสิ้้�นเปลืือง หรืือ         
การทุุจริิต เพื่่�อให้้เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าการปฏิิบััติิงานจะเป็็นไปตามที่่�ได้้วางแผนไว้้อย่่างมีีระบบ และเป็็นระเบีียบ สร้้างมููลค่่า
เพิ่่�ม และความมั่่�นคงเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียโดยให้้สอดคล้้องตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(Good Corporate Governance) นโยบายนี้้�มีผี ลบัังคัับใช้้กับั คณะกรรมการคณะอนุุกรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงาน
ทุุกคนในองค์์การสุุราฯ โดยจััดทำำ�ขึ้้�นจากการพิิจารณาให้้มีีความสอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์ แผนปฏิิบััติิการ และ
แผนงานโครงการรวมทั้้�งกฎหมายและกฎระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินงานขององค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต ตระหนัักว่่าการบริิหารความเสี่่�ยงมีีความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เนื่่�องจากระบบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล  จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ซึ่่�งจะนำำ�องค์์กรไปสู่่�ความเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน จึึงได้้ปรัับปรุุงกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์การสุุราฯ                                                                       
ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานในระดัับสากล  โดยอาศััยกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงของ Committee of Sponsoring       
Organizations of The Treadway Commission (COSO) เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินการ ซึ่่�งประกอบด้้วย 8 ขั้้�น
ตอน ตามแผนภาพนี้้�

องค์การสุรา กำ�หนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็น 8 ขั้นตอนดังนี้

สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร
การติดตามผล
และรายงานผล

1

2

8
ข้อมูลและ
การติดต่อ
สื่อสาร

การกำ�หนด      
วัตถุประสงค์

3

7
6
กิจกรรม
การควบคุม

4 การประเมิน
5
การตอบสนอง
ความเสี่ยง
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ความเสี่ยง

การบ่งชี้
เหตุการณ์

ที่่�มา : กรอบการบริิหารความเสี่่�ยงของ : Committee of Sponsoring  Organizations of The Treadway Commission (COSO)
การกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายใน : ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� จาก    คณะกรรมการ
บริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ  มีีจำำ�นวนรวม 8 คน ประกอบด้้วย กรรมการจากคณะกรรมการบริิหารกิิจการ             
องค์์การสุุราฯจำำ�นวน 3 คน ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธาน 1 คน กรรมการ 2 คน  มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอก รวมทั้้�งผู้้�บริิหาร
ขององค์์การสุุราฯ ร่่วมเป็็นกรรมการอีีก 5 คน และมีีพนัักงานองค์์การสุุราฯ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น เลขานุุการ และ                         
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ มีีบทบาทในการกำำ�กับั ดููแล เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจได้้ว่่า องค์์การสุุราฯ มีีระบบบริิหารความเสี่่ย� งและระบบ การ
ควบคุุมภายในอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม  เพื่่�อสนัับสนุุนให้้มีีการบริิหารจััดการและควบคุุมความเสี่่�ยงขององค์์กรให้้
อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ โดยให้้มีีการสื่่�อสารและนำำ�ไปปฏิิบััติิทั่่�วทั้้�งองค์์กร
คณะกรรมการตรวจสอบองค์์การสุุราฯ : ติิดตามความคืืบหน้้าของการจััดการความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ  
คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน : พิิจารณาและให้้ความเห็็นต่่อผลการบริิหารความเสี่่�ยง
และควบคุุมภายในขององค์์การสุุราฯ และเสนอต่่อคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ ต่่อไป
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน :  วิิเคราะห์์ พิิจารณา ร่่างนโยบายและกรอบ
การบริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายในตลอดจนติิดตามการดำำ�เนิินการ ตามกรอบการบริิหารความเสี่่ย� ง ติิดตาม
กระบวนการบ่่งชี้้� และประเมิินความเสี่่�ยง รวมทั้้�งพิิจารณาคััดเลืือก ความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญมาจััดทำำ�แผนตอบสนองค์์
วามเสี่่ย� งที่่�เหมาะสม ประเมิินและอนุุมัติั แิ ผนการจััดการความเสี่่ย� งและระบบควบคุุมภายใน โดยรายงานผลการดำำ�เนิิน
งานบริิหารความเสี่่ย� งและระบบควบคุุมภายใน เพื่่อ� พิิจารณาอนุุมัติั ิ และเสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และ
คณะกรมการบริิหารกิิจการ องค์์การสุุราฯ ต่่อไปทุุกไตรมาส
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การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร (Enterprise Risk Management) คืือ กระบวนการที่่�กำำ�หนด
และนำำ�ไปปฏิิบััติิโดยคณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุราฯ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน เพื่่�อนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์ และการวางแผนขององค์์การสุุราฯ ในทุุกระดัับ โดยได้้รับั การออกแบบให้้สามารถบ่่งชี้้เ� หตุุการณ์์ที่่อ� าจ
เกิิดขึ้้�นและมีีผลกระทบต่่อองค์์การสุุราฯ และสามารถจััดการความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้เพื่่�อให้้มีีความมั่่�นใจ
อย่่างสมเหตุุสมผลในการบรรลุุวััตถุุประสงค์์
ความเสี่่�ยง (Risk) คืือ ความเป็็นไปได้้ที่่�เหตุุการณ์์ใดเหตุุการณ์์หนึ่่�งอาจเกิิดขึ้้�นและเป็็นอุุปสรรค                 
ต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์
การควบคุุมภายใน (Internal Control) คืือ กระบวนการที่่�การที่่�กำำ�กับั ดููแลฝ่่ายบริิหารและบุุคลากร
 ทุุกระดัับขององค์์การสุุราฯ กำำ�หนดให้้มีีขึ้้�น เพื่่�อให้้มีีความมั่่�นใจอย่่างสมเหตุุสมผลว่่าการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ขององค์์กร

ประเภทของความเสี่ยง

องค์์ ก ารสุุ ร า กรมสรรพสามิิ ต แบ่่งความเสี่่� ย งออกเป็็ น 4 ประเภท ตามกรอบการบริิ ห าร                      
ความเสี่่�ยงของ COSO ดัังนี้้� 1. ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic Risks : S) 2. ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน                                     
(Operational Risks : O) 3. ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (Financial Risks : F) 4. ความเสี่่�ยงด้้านกฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ  
(Compliance  Risks : C) โดยมีีความหมาย ดัังนี้้�
1) ความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic Risks : S) คืือ ความเสี่่ย� งที่่�อาจก่่อให้้เกิิดการ สููญเสีียทางการ
เงิินหรืือศัักยภาพในการแข่่งขััน อัันเนื่่�องจากกระบวนการตััดสิินใจเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�ไม่่เหมาะสม
2) ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน (Operational Risks : O) คืือ ความเสี่่�ยงที่่�อาจ ส่่งผลกระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินงานขององค์์กร อัันเนื่่อ� งจากความผิิดพลาดที่่เ� กิิดจากการปฏิิบัติั งิ านของบุุคลากร ระบบ หรืือกระบวนการต่่าง ๆ
3) ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (Financial Risks : F) คืือ ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากความผััน ผวนของ
ตััวแปรทางการเงิิน เช่่น อััตราแลกเปลี่่�ยน อััตราดอกเบี้้�ย สภาพคล่่องทางการเงิิน และราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์                
(Commodity) ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดการสููญเสีียทางการเงิิน
4) ความเสี่่�ยงด้้านกฎ ระเบีียบ ข้อ้ บัังคัับ (Compliance Risks : C) คืือ ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการ
ละเมิิดหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามนโยบาย กระบวนการ หรืือการควบคุุมต่่าง ๆ ที่่�กำำ�หนดขึ้้�น เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกฎ ระเบีียบ
 ข้้อบัังคัับ สััญญา และข้้อกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานขององค์์กร

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance)

ตััวชี้้�วััดความเสี่่�ยงที่่สำ� ำ�คััญ (Key Risk indicator :KRI) หมายถึึง ตััวชี้้�วััดที่่�บ่่งชี้้�หรืือใช้้เป็็นเครื่่�อง
มืือวััดกิิจกรรมที่่�อาจจะทำำ�ให้้ องค์์การสุุราฯ มีีความเสี่่�ยงที่่�เพิ่่�มขึ้้�น สามารถใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการส่่งสััญญาณเตืือนภััย
ล่่วงหน้้าเพื่่อ� พิิจารณาถึึงทิิศทางของปััจจััยเสี่่ย� งว่่ามีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� หรืือลดลง ด้้วยการกำำ�หนดระดัับความเบี่่�ยงเบนตาม
เกณฑ์์ประเมิินความรุุนแรง
	ความเสี่่ย� งที่่ย� อมรัับได้้ (Risk Appetite) หมายถึึง ประเภทและเกณฑ์์ข์ องค์์วามเสี่่ย� งที่่�องค์์การสุุรา
กรมสรรพสามิิต ยอมรัับได้้ เพื่่�อชวยให้องค์์การสุุราฯ บรรลุุเป้้าหมายที่่�กํําหนดนั้้�น จะระบุุเป็็นเป้้าหมายค่่าเดีียว หรืือ
ระบุุเป็็นช่่วงก็็ได้้ ซึ่่�งขึ้้�นอยููกัับความเหมาะสมของแตละปััจจััยเสี่่�ยง
ระดัับความเบี่่�ยงเบนที่่�องค์์์กรยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) หมายถึึง ระดัับความเบี่่�ยงเบนจาก
เกณฑ์์หรืือประเภทของความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ ซึ่่�งทํําให้้มั่่�นใจได้้ว่่า องค์์การสุุราฯ ได้้ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงอยูู
ภายในเกณฑ์์ที่่�ยอมรัับได้้ ความเสี่่�ยงที่่�องค์์การสุุราฯ ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และระดัับความเบี่่�ยงเบนที่่�         
องค์์การสุุราฯ ยอมรัับได้้(Risk Tolerance) โดยเชื่่�อมโยงกัับวััตถุุประสงค์์ ตััวชี้้�วััดและเป้้าหมายขององค์์การสุุราฯ
สามารถแสดงได้้ตารางที่่� 5-1
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ตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และที่ยอมรับให้เบี่ยงเบนได้

ยุุทธศาสตร์์องค์์กร
ยุุทธศาสตร์์ที่่�
เป้้าหมายยุุทธศาสตร์์

ความเสี่่�ยงที่่สำ� �คั
ำ ัญความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ระดัับองค์์กร
KRI
Risk Appetite
Risk Tolerance

1.เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ 1. ลดของเสีียจากกระบวน 1. จำำ�นวนครั้้�งที่่เ� ครื่่อ� งจัักร
กระบวนการผลิิต
การผลิิต
ไม่่สามารถทำำ�งานได้้
2. ลดค่่าใช้้จ่่ายในกระบวน
ตามแผน
การผลิิต
2. จำำ�นวนครั้้�งไม่่สามารถ
3. เพิ่่�มกำำ�ลัังผลิิต
จััดหาวััตถุุดิิบได้้
4. มีีผลิิตภััณฑ์์ใหม่่

1.ประสิิทธิิภาพการผลิิตการ
ใช้้กากน้ำำ��ตาลไม่่น้้อยกว่่า
3.77 กก./ลิิตร
2. ต้้นทุุนการผลิิตไม่่เกิิน
30.25 บาทต่่อลิิตร
3. กำำ�ลัั งการผลิิตไม่่น้้อย
กว่่า 55,000 ลิิตรต่่อวััน
ไม่่มีี

2. การเพิ่่�มรายได้้
จากการจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์

1. ประสิิทธิิภาพการผลิิต
การใช้้กากน้ำำ�� ตาลไม่่น้้อย
กว่่า 3.69 กก./ลิิตร
2. ต้้นทุุ น การผลิิตไม่่เกิิน
29.75 บาทต่่อลิิตร
3. กำำ�ลังั การผลิิตไม่่น้้อยกว่่า
60,000 ลิิตรต่่อวััน
4. มีีผลิิตภััณฑ์์ใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น
ไม่่น้้อยกว่่า 1 ผลิิตภััณฑ์์ต่่อ
ปีี
1. มีีรายได้้จากการจำำ�หน่่าย 1. ยอดของอาจไม่่เป็็นไป สิินค้้ากลุ่่�มคอนซููเมอร์์ซีีรี่่�ส์์
(Consumer Series)
เพิ่่�มขึ้้�นต่่อปีีไม่่น้้อยกว่่า
ตามเป้้า
ร้้อยละ 5
2. จำำ�นวนครั้้�งที่่ไ� ม่่สามารถ ไม่่น้้อยกว่่า 90,100 ลิิตร
2. ร้้อยละความพึึงพอใจของ เพิ่่�มช่่องทางการ
สิินค้้ากลุ่่�มพรีีเมี่่�ยมซีีรี่่�ส์์
จำำ�หน่่ายได้้
ลููกค้้าไม่่น้้อยกว่่า 80
(Premium Series)
3.ช่่องการจำำ�หน่่ายเพิ่่�มขึ้้�น
ไม่่น้้อยกว่่า 280,151 ชิ้้�น
จากปีีที่ผ่่่� านมาไม่่น้้อยกว่่า
1 ช่่อง

สิินค้้ากลุ่่�มคอนซููเมอร์์ซีีรี่่�ส์์
(Consumer Series)
ไม่่น้้อยกว่่า 80,100 ลิิตร

1. มีีแผนพััฒนาบุุคลากร
จำำ�นวนพนัักงานที่่ไ� ม่่ผ่่าน
2. ร้้อยละ 70 ของบุุคลากร การทดสอบสููง
ที่่�ได้้รัับการพััฒนา
3. จำำ�นวนผลงานด้้าน
นวััตกรรมไม่่น้้อยกว่่า 1
ผลงาน

จำำ�นวนพนัักงานองค์์การสุุราฯ
ที่่� ผ่่ านการทดสอบ Core
Competency ไม่่น้้อยกว่่า
60%ของพนัักงานทั้้�งหมด

3. พััฒนาขีีดความ
สามารถของ
บุุคลากร

จำำ�นวนพนัักงานองค์์การสุุราฯ
ที่่� ผ่่ านการทดสอบ Core
Competency ไม่่น้้อยกว่่า
70%ของพนัักงานทั้้�งหมด
จำำ� นวนนวัั ต กรรมไม่่น้้อย
กว่่า 1 ชิ้้�นงานต่่อปีี

สิินค้้ากลุ่่�มพรีีเมี่่�ยมซีีรี่่�ส์์
(Premium Series)
ไม่่น้้อยกว่่า 270,151 ชิ้้�น

ไม่่มีี

4. ยกระดัั บ ความ 1. ร้้อยละความพึึงพอใจของ จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนจาก ร้้อยละความพึึงพอใจของผู้้� ร้้อยละความพึึงพอใจของ
ผู้้มีีส่่
� วนได้้ส่่วนเสีีย
มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียไม่่น้้อย ผู้้� มีีส่่ วนไ ด้้ส่่ วน เ สีี ยไ ม่่
ร่่วมมืือกัับผู้้มีีส่่
� วนได้้
ผู้้มีีส่่
� วนได้้ส่่วนเสีีย
กว่่า 90
น้้อยกว่่า 80
ส่่วนเสีีย
2. จำำ�นวนผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีการ
ปรัับปรุุงและพััฒนา
คะแนน ITA ต่ำำ�� กว่่า ระดัับคะแนน>=95
5. การพััฒนาระบบ 1. ระดัับคะแนน ITA
บริิหารจััดการองค์์กร 2. ร้้อยละ 80 ของการดำำ�เนิิน เกณฑ์์ที่่�องค์์กรคาดหวััง
ด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล โครงการตามยุุทธศาสตร์์ (ระดัับ 90 คะแนน ITA
ต่ำำ�� กว่่าเกณฑ์์ ที่่� อ งค์์ ก ร
คาดหวัั ง (ระดัั บ 90
คะแนน) คะแนน)
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ระดัับคะแนน>=90

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

การบริิหารจััดแอลกอฮอล์์ให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการของลููกค้้า
ปััจจุุบัันองค์์การสุุราฯ มีีกำ�ำ ลัังการผลิิตแอลกอฮอล์์สููงสุุด 18 ล้้านลิิตรต่่อปีี แต่่ปริิมาณการจำำ�หน่่าย
ประมาณ 26 ล้้านลิิตรต่่อปีี และปริิมาณส่่วนต่่างที่่�องค์์การสุุราฯ ไม่่สามารถผลิิตได้้ ทำำ�ให้้ต้้องจััดจ้้างผลิิตจากหน่่วย
งานภายนอก ซึ่่�งมีีค่่าใช้้จ่่ายพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ อีีกทั้้�งยัังลดต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายในการจ้้างผลิิต เพิ่่�มกำำ�ไรให้้กัับ               
องค์์การสุุราฯ ต่่อลิิตรสููง ดัังนั้้�น องค์์การสุุราฯ ได้้จััดทำำ�โครงการขยายกำำ�ลัังการผลิิตเพิ่่�มอีีก 60,000 ลิิตรต่่อวััน            
เพื่่�อรองรัับปริิมาณการจำำ�หน่่ายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และรองรัับแผนพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ อีีกทั้้�งยัังลดต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายในการจ้้าง
ผลิิต เพิ่่�มกำำ�ไรให้้กับั องค์์การสุุราฯ รวมทั้้�งองค์์การสุุราฯได้้มีกี ารติิดต่่อ บริิษัทั เอกชน ภายนอก เพื่่อ� จ้้างผลิิตแอลกอฮอล์์
เพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ บ.ขอนแก่่นแอลกอฮอล์์ บ.กรุุงเทพอุุตสาหกรรมแอลกอฮอล์์ และบ.ยููเนี่่�ยนเคมีีคอลฯ นอกจากนี้้�ยัังมีี
การติิดต่่อ บริิษััท เอกชน จากต่่างประเทศ ได้้แก่่ บ.Wilmar Bioethanol ประเทศออสเตรเลีีย              
หากองค์์การสุุราฯ ไม่่สามารถผลิิตหรืือจััดหาแอลกอฮอล์์ในปริิมาณที่่�ลููกค้้าต้้องการได้้ทำำ�ให้้เกิิดการ
สููญเสีียโอกาสของรายได้้มากรวมถึึงอาจทำำ�ให้้เสีียชื่่�อเสีียงภาพลัักษณ์์ในด้้านปริิมาณแอลกอฮอล์์ไม่่เพีียงพอต่่อความ
ต้้องการของลููกค้้าภายในประเทศ
องค์์การสุุราฯ ได้้วิิเคราะห์์ข้้อมููลจากผลิิตเองจะได้้กำำ�ไรขั้้�นต้้น ลิิตรละประมาณ 14 บาท และถ้้า
องค์์การสุุราฯ เลืือกทางเลืือกลดความเสี่่ย� งในการจััดหาแอลกอฮอล์์ให้้เพีียงพอกัับความต้้องการของลููกค้้าโดยการสร้้าง
โรงงานแห่่งใหม่่ และ/หรืือการสร้้างหอกลั่่�นใหม่่ ซึ่่�งใช้้งบประมาณในการก่่อสร้้างหรืือดำำ�เนิินการประมาณ 400 ล้้าน
บาท องค์์การสุุราฯ  หากผลิิตเองจะมีีต้้นทุุนผลิิตเฉลี่่�ยประมาณ 26.50 บาทต่่อลิิตร ระยะเวลาในการคืืนทุุน 6 ปีี เห็็น
ควรเลืือกทางเลืือกใน การบริิหารความเสี่่�ยงระยะสั้้�น 1-3 ปีี (การสร้้างหอกลั่่�นใหม่่)
การบริิหารความเสี่่�ยงระยะสั้้�น- ระยะกลาง
•   องค์์การสุุราฯ มีีการจ้้างผลิิต โดยหาผู้้�ผลิิตเพิ่่�มมากกว่่า 1 ราย และมีีต้้นทุุนการจ้้างผลิิตต่่อลิิตร
ต่ำำ��ลง โดยหาแหล่่งผลิิตแอลกอฮอล์์หลายราย และเปรีียบเทีียบราคา เนื่่�องจากการจ้้างผลิิตถ้้ามีีเพีียง 1 รายทำำ�ให้้ไม่่มีี
อำำ�นาจในการต่่อรองการหาแหล่่งผลิิตหลายรายทำำ�ให้้มีีอำำ�นาจในการต่่อรองทำำ�ให้้ต้้นทุุนการผลิิตต่ำำ�ล
� งได้้
การบริิหารความเสี่่�ยงระยะยาว
•   การขยายกำำ�ลัังการผลิิตเพิ่่�มที่่�บางคล้้า (ที่่�ตั้้�งเดิิม) จาก 60,000 ลิิตร/วััน เป็็น 120,000 ลิิตร/วััน
ดัังนั้้�น การขยายกำำ�ลัังการผลิิตเพิ่่�มที่่�บางคล้้า จึึงเป็็นทางเลืือกในการลดความเสี่่�ยงในการจััดหาแอลกอฮอล์์ โดยการ
สร้้างหอกลั่่�นเพิ่่�มที่่�มีีขนาดกำำ�ลัังการผลิิต 60,000 ลิิตร/วััน จะทำำ�ให้้องค์์การสุุราฯ มีีกำำ�ลัังการผลิิตเป็็น 120,000 ลิิตร
/วััน หรืือ 36 ล้้านลิิตร/ปีี ซึ่่�งเพีียงพอต่่อความต้้องการของลููกค้้า
ในการก่่อสร้้างหอกลั่่น� ใหม่่นั้้�น ใช้้งบประมาณในการก่่อสร้้างประมาณ 400 ล้้านบาทโดยจะเริ่่ม� ดำำ�เนิิน
การในปีี 2561 และจะแล้้วเสร็็จในปีี 2563 จะส่่งผลให้้ต้้นทุุนการผลิิตจะลดลงเหลืือประมาณลิิตรละ 26.50 บาท
•   เดิิมองค์์การสุุราฯ มีีแผนขยายกำำ�ลัังการผลิิตบนที่่�ดิินอำำ�เภอบางบาล จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
รััฐบาลได้้นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ ทำำ�ให้้แผนขยายกำำ�ลัังการผลิิตไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมายองค์์การสุุราฯ อยู่่�ระหว่่างขอให้้รััฐ
จััดหาที่่�ดิินทดแทน องค์์การสุุราฯ ได้้ดำำ�เนิินการติิดตามอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อจะได้้ที่่�ดิินคืืนมาสร้้างโรงงานแห่่งที่่� 2
ความสามารถในการแข่่งขัันขององค์์การสุุราฯ เมื่่�อเปิิดเสรีีแอลกอฮอล์์
ตามแนวนโยบายผู้้�ถืือหุ้้�นภาครััฐ (Statement of Directions :SOD) พ.ศ. 2560-2564 กำำ�หนดให้้
รััฐวิิสาหกิิจทบทวนบทบาทและภารกิิจขององค์์กร ศัักยภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจรวมถึึงการบริิหารจััดการองค์์กรให้้ทััน
สมััย และสอดคล้้องกัับแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและยุุทธศาสตร์์การพััฒนาประเทศตามความคาดหวัังของภาครััฐ  จึึงเห็็น
ควรปรัับสถานะองค์์การสุุราฯ  เป็็นนิิติิบุุคคลเพื่่อ� เตรีียมความสามารถในการแข่่งขัันเมื่่อ� มีีการเปิิดเสรีีแอลกอฮอล์์ เพื่่อ�
ให้้เกิิดความคล่่องตััว  ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและมีีโอกาสในการตััดสิินใจในการดำำ�เนิินการให้้รวดเร็็วทัันต่่อภาวะของ
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เศรษฐกิิจในปััจจุุบัันมากขึ้้�น องค์์การสุุราฯ เป็็นหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจสาขาพาณิิชยกรรมและอุุตสาหกรรม ที่่�สร้้างราย
ได้้ให้้กัับรััฐอย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่เมื่่�อพิิจารณาสถานะขององค์์การสุุราฯ ไม่่สามารถเป็็นนิิติิบุุคคล กล่่าวคืือ เป็็นหน่่วยงาน
ที่่�สัังกััดในกรมสรรพสามิิตกระทรวงการคลััง ทำำ�ให้้การบริิหารงานภายในองค์์กร การจััดการรายได้้ และการประกอบ
กิิจการ ขาดความคล่่องตััวในการบริิหารจััดการและไม่่สามารถแข่่งขัันกัับคู่่แ� ข่่งได้้เมื่่อ� มีีการเปิิดเสรีีแอลกอฮอล์์เนื่่อ� งจาก
ขาดความคล่่องตััวในการบริิหารจััดการ
การปรัับปรุุงกฎ ระเบีียบ ให้้ทัันสมััยสอดคล้้องกัับกฎหมายและสอดคล้้องกัับนโยบายของรััฐบาล
เนื่่อ� งองค์์การสุุราฯ เป็็นองค์์กรภาครััฐ ที่่�ต้อ้ งเคร่่งครััดในการปฏิิบัติั ติ ามกฏ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ กฎหมาย
ใหม่่ตลอดจนระบบมาตรฐานอื่่�นๆ ที่่�องค์์กร มีี ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้องค์์กรเกิิดความคล่่องตััวในการบริิหารจััดการตลอดจน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ถููกต้้องและคล่่องตััวเป็็นไปตามกฎหมายใหม่่ของประเทศไทยที่่�ได้้ปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงและบัังคัับ
ใช้้ภายในประเทศและหน่่วยงานภาครััฐ อย่่างไรก็็ตามหากองค์์กรไม่่ติิดตามกฎหมายใหม่่หรืือไม่่นำำ�ระบบมาตรฐานมา
ใช้้องค์์กรหรืือไม่่ปรัับปรุุงกระบวน การทำำ�งานภายในให้้มีีความสะดวกและคล่่องตััวและเกิิดประสิิทธิิภาพสุุงสุุดในการ
ดำำ�เนิินงานและธุุรกิิจขององค์์กรอาจส่่งผลให้้ลููกค้้าหรืือประชาชน และผู้้�มาติิดต่่อไม่่ถึึงพอใจหรืือหากองค์์การสุุราฯ
ละเมิิดข้้อบัังคัับหรืือกฎหมายจะทำำ�ให้้เสีียชื่่อ� เสีียงจนถึึงขั้้น� ปิิดกิิจการเป็็นได้้หากมีีการละเมิิด หรืือหากลููกค้้าไม่่มีีความ
เชื่่�อมั่่�นในผลิิตภััณฑ์์และชื่่�อเสีียงองค์์กรอาจไม่่มีีการสั่่�งซื้้�อหรืือลดปริิมาณสั่่�งซื้้�อของลููกค้้าส่่งผลต่่อยอดขายอาจไม่่เป็็น
ไปตามเป้้าและกำำ�ไรอาจไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมายได้้ด้้วย
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การวิเคราะห์ค่าน้ำ�หนักของผลกระทบที่มีต่อความเสี่ยง ระดับองค์กร และตารางความสัมพันธ์ของความเสี่ยง
ใน Risk Map ประจำ�ปีงบประมาณ 2562

ปััจจััยเสี่่�ยง

RF1

RF2

RF6

การบริิหาร
จััดการ
แอลกอฮอล์์ให้้
เพีียงพอต่่อ
ความต้้องการ
ของลููกค้้า
การบริิหาร
จััดการเบิิกจ่่าย
งบลงทุุน

การบริิหาร
จััดการต้้นทุุน
ผลิิต

ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ส่่งผล
กระทบต่่อปััจจััยเสี่่�ยง
(ทางอ้้อม)

RF9

RF9

RF4

RF5

เหตุุผล/คำำ�อธิิบายประกอบ

การบริิหาร
จััดการสััญญา

หากองค์์การสุุราฯ ไม่่สามารถบริิหารจััดการหรืือ
ทำำ�สััญญาจ้้างผลิิตให้้ทัั นต่่อความต้้องการของ
ลููกค้้าภายในเวลาจะส่่งผลกระทบต่่อความน่่าเชื่่�อ
10% ถืือของลููกค้้าตลอดจนขาดแอลกอฮอล์์ที่ต้้่� องนำำ�ส่่ง
ลููกค้้าในส่่วนที่่�องค์์การสุุราฯ ไม่่สามารถผลิิตเอง
ได้้ ทำำ� ให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่ายที่่� สูู งตามมาและทำำ� ให้้
รายงานขององค์์กรลดลงได้้

การบริิหาร
จััดการสััญญา

หากองค์์การสุุราฯ ไม่่บริิหารจััดการการทำำ�สัญ
ั ญา
ต่่าง ๆ ได้้ภายในเวลาที่่�กำำ�หนดจะส่่งผลกระทบ
10% ให้้การเบิิกจ่่ายงบลงทุุนต่่าง ๆ ไม่่เป็็นไปตาม
แผนการจััดซื้้อ� ล่่าช้้า ทำำ�สัญ
ั ญาล่่าช้้า การเบิิกจ่่าย
ย่่อมล่่าช้้าไปด้้วย

การบริิหาร
จััดการของเสีีย

5%

หากองค์์การสุุราฯ ไม่่มีีระบบบริิหารจััดการของ
เสีียจากการผลิิตที่่�ดีีอาจส่่งผลให้้ต้้นทุุนผลิิตสููง
เพราะต้้องสููญเสีียค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการ
น้ำำ��เสีียจากระบบ พลัังงานที่่�ต้้องใช้้มากขึ้้�น ระยะ
เวลาในการหมัักหรืือกลั่่�นตลอดจนต้้องใช้้ระยะ
เวลาในกระบวนการผลิิตสููงขึ้้น� หากองค์์การสุุราฯ
มีีระบบการจััดการของเสีียที่่ดีีน้ำ
� ำ��เสีียมาใช้้ใหม่่หรืือ
ลดของเสีียในกระบวนการผลิิตให้้มากขึ้้�นก็็จะส่่ง
ผลให้้ต้้นทุุนการผลิิตลดลง

5%

การพััฒนาระบบ ERP ไม่่สำำ�เร็็จ อาจส่่งผลกระทบ
ต่่อต้้นทุุนการผลิิตทางอ้้อมเนื่่อ� งจากไม่่มีีระบบที่่ดีี�
ในการสนัับสนุุนข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและรวดเร็็วทำำ�ให้้
การจััดทำำ�ต้้นทุุนล่่าช้้าขาดความน่่าเชื่่�อได้้ ตลอด
จนไม่่สามารถนำำ�ข้้อมููลจากระบบมาวิิเคราะห์์แนว
โน้้มราคาต้้นทุุนวััตถุุดิิบตลอดจนวิิเคราะห์์ต้้นทุุน
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ จะส่่งผลให้้การเก็็บข้้อมููลต้้องใช้้
ระยะเวลาในการรวบรวมข้้อมููลหรืือการได้้มาซึ่่�ง
ข้้อมููลล่่าใช้้ด้้วย

การพััฒนาระบบ
ERP ไม่่เป็็นไป
ตามแผน
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การวิเคราะห์ค่าน้ำ�หนักของผลกระทบที่มีต่อความเสี่ยง ระดับองค์กร และตารางความสัมพันธ์ของความเสี่ยง
ใน Risk Map ประจำ�ปีงบประมาณ 2562

ปััจจััยเสี่่�ยง

RF8

กำำ�ไรสุุทธิิอาจไม่่
เป็็นไปตามเป้้า
หมาย

ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ส่่งผลก
ระทบต่่อปััจจััยเสี่่�ยง
(ทางอ้้อม)

เหตุุผล/คำำ�อธิิบายประกอบ
การไม่่มีีระบบบััญชีีที่่�ดีีที่่�สามารถสนัับสนุุนข้้อมููล
ทางการเงิินหรืือกระบวนการภายในเพื่่�อประกอบ
การตััดสิินใจของผู้้บ� ริิหารตลอดจนเป็็นข้้อมููลที่่เ� ชื่่อ�
ถืือได้้นั้้�นจะส่่งผลกระทบต่่อภาพลัักษณ์์องค์์กรและ
ความน่่าเชื่่�อถืือตลอดจนการจััดทำำ�ข้้อมููลทางการ
เงิินอาจไม่่ถููกต้้องหรืือถููกต้้องแต่่ล่่าช้้า ไม่่สามารถ
นำำ�มาสนัับสนุุนการตััดสิินใจของผู้้�บริิหารได้้ใน
เวลาที่่ต้้� องการหรืือในเวลาที่่�รวดเร็็ว เป็็นต้้น

RF7

ข้้อมููลจากระบบ
บััญชีีการเงิินไม่่
รองรัับกัับการ
ทำำ�ธุุรกิิจใน
ปััจจุุบััน

5%

RF6

การบริิหาร
ต้้นทุุนการผลิิต

ต้้นทุุนการผลิิตเป็็นสััดส่่วนที่่�สำำ�คััญอีีกสาเหตุุทาง
50% อ้้อมที่่�ทำำ�ให้้กำำ�ไรสุุทธิิอาจไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมาย
ได้้เพราะต้้นทุุนสููง ย่่อมทำำ�ให้้กำำ�ไรลดลงได้้

การบริิหาร
จััดการสััญญา

5%

การทำำ�สัญ
ั ญาซื้้�อ ขาย ไม่่ว่่าจะเป็็นซื้้�อวััตถุุดิิบ หรืือ
สััญญาจ้้างผลิิต ล้้วนแล้้วแต่่เป็็นสาเหตุุสำำ�คััญอีีก
สาเหตุุ นึ่่� ง ที่่� ส่่ งผลกระทบทางอ้้อมอาจทำำ� ให้้
องค์์การสุุราฯไม่่สามารถทำำ�กำำ�ไรสุุทธิิไม่่ได้้ตามเป้้า
หมายได้้

5%

จากสาเหตุุเรื่่อ� งของการจ้้างผลิิตไม่่เป็็นไปตามเป้้า
หมายหรืือไม่่สามารถจัั ดทำำ�สัั ญ ญาจ้้างผลิิตได้้
ขณะเดีียวกัันอาจมีีผู้้�รับั จ้้างผลิิตน้้อยรายส่่งผลให้้
องค์์การสุุราฯ อาจมีีค่่าใช้้จ่่ายหรืือต้้นทุุนจากการ
จ้้างผลิิตสููงขึ้้น� ส่่งผลให้้กำำ�ไรสุุทธิิอาจไม่่เป็็นไปตาม
เป้้าหมายได้้

RF9

RF1

RC 1.2 การจ้้าง
ผลิิตไม่่เป็็น ไป
ตามเป้้าหมาย
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ปีีงบประมาณ 2562 องค์์การสุุราฯ ได้้จัดั ระบบการควบคุุมภายในมาเป็็นคณะทำำ�งาน โดยมีีหน้้าที่่�ใน
การจััดวางระบบและสนัับสนุุนงานการควบคุุมภายในขององค์์กร และเพื่่�อให้้การควบคุุมภายในบรรลุุวััตถุุประสงค์์ทั้้�ง                                                                 
3 ด้้าน ดัังนี้้�
1. การดำำ�เนิินงาน (Operation : O) หมายถึึง การบริิหารจััดการ การใช้้ทรััพยากรให้้เป็็นไป        
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล รวมถึึงการดููแลรัักษาทรััพย์์สิิน การป้้องกัันหรืือลดความผิิดพลาด ความเสีียหาย
การรั่่�วไหล การสิ้้�นเปลืืองหรืือการทุุจริิตขององค์์กร
2. การรายงานทางการเงิิน (Financial : F) หมายถึึง รายงานทางการเงิินที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อใช้้ภายใน
และภายนอกองค์์กร เป็็นไปอย่่างถููกต้้อง เชื่่�อถืือได้้ และทัันเวลา
3. การปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง (Compliance : C) ได้้แก่่                
การปฏิิบััติิ ตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ หรืือมติิคณะรััฐมนตรีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานขององค์์กร รวมทั้้�ง   
การปฏิิบััติิตามนโยบาย และวิิธีีการปฏิิบััติิงานที่่�องค์์กรได้้กำ�ำ หนดขึ้้�น
ในส่่วนของระบบควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการป้้องกัันการทุุจริิตองค์์การสุุราฯ ร่่วมมืือ
กัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน ป.ป.ช) ในโครงการ “การประเมิิน
คุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
เริ่่�มตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ 2556 จนถึึงปััจจุุบััน และได้้จััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการป้้องกััน และปราบปรามการทุุจริิต มีีการ
ปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานและมุ่่�งเน้้นด้้านจััดซื้้�อจััดจ้้างให้้มีีความโปร่่งใส มีีการเผยหลัักการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการต่่อต้้าน   
การทุุจริิต และสื่่�อสารให้้พนัักงานผู้้�ปฏิิบััติิยึึดถืือหลัักคุุณธรรม และจริิยธรรม เพื่่�อให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต มีีคุุณภาพ โปร่่งใสและตรวจสอบได้้ โดยคำำ�นึึกถึึงประโยชน์์ขององค์์กรและส่่วนรวม ผลจากความร่่วมมืือของ  
ทุุ ก ฝ่่ า ยในองค์์ ก รทำำ� ให้้ อ งค์์ ก ารสุุ ร าฯ ประสบความสำำ� เร็็ จ ตามประกาศของสำำ�นัั ก งาน ป.ป.ช เมื่่� อ วัั น ที่่�                                                
17 ตุุ ล าคม 2562   เรื่่� อ งผลคะแนนการประเมิิ น คุุ ณ ธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ� เนิิ น งานของหน่่วยงาน                      
ภาครััฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2562 องค์์การสุุราฯ ได้้คะแนน        
ประเมิิน 89.31 คะแนน
ระดัับผลการประเมิิน A
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หน่่วยงานมีีคะแนน ITA อยู่่�ในระดัับดีี (Good) บ่่งชี้้�ให้้เห็็นว่่าหน่่วยงานมีีแนวโน้้มการดำำ�เนิินงานที่่�
เป็็นไปตามหลัักการความโปร่่งใสและมีีมาตรฐานในการปฏิิบััติิงาน โดยบุุคลากรส่่วนใหญ่่ยัังเชื่่�อมั่่�นและแสดงความ      
ไว้้วางใจที่่�มีีต่่อการบริิหารงานของผู้้�บริิหารที่่�มุ่่�งสู่่�การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตอย่่างมีีประสิิทธิิผล  อย่่างไรก็็ดีี
สิ่่�งที่่�ควรเป็็นประเด็็นการพััฒนาสำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�ได้้คะแนนในระดัับดีี คืือ 1) ควรปฏิิบััติิงาน/ให้้บริิการแก่่ผู้้�มา      
ติิดต่่อทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียม 2) การสร้้างการรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับแผนการใช้้จ่่ายงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี 3) เปิิดโอกาส
ให้้บุุคลากรภายในหน่่วยงาน มีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบการใช้้จ่่ายงบประมาณ 4) จััดให้้มีีช่่องทางเพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียภายในสามารถแจ้้งเบาะแสอัันควรสงสััย  โดยมีีมาตรการคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน ข้้อมููลของผู้้�ร้้องเรีียนจะต้้องถููก
เก็็บรัักษาไว้้เป็็นความลัับ  
ในส่่วนของ EIT มีี ค ะแนนอยู่่� ใ นระดัั บ ดีี (Good) ชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ น ว่่าประชาชนหรืือผู้้�รัั บ บริิ ก ารมีี                                                                                                                                                 
ความเชื่่อ� มั่่น� ในคุุณภาพการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานว่่ายึึดหลัักตามมาตรฐาน ขั้้�นตอนและระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้  โดย
มีีการให้้ข้้อมููลที่่�ชััดเจนแก่่ผู้้�รัับบริิการอย่่างตรงไปตรงมา ไม่่นำำ�ผลประโยชน์์ของพวกพ้้องอยู่่�เหนืือผลประโยชน์์  
สาธารณะ และไม่่พบว่่ามีีการเรีียกรัับสิินบน ทั้้�งที่่�เป็็นเงิิน ทรััพย์์สิิน และผลประโยชน์์อื่่�น ๆ ที่่�อาจคำำ�นวณเป็็นเงิินได้้
อย่่างไรก็็ดีี สิ่่�งที่่�ควรเป็็นประเด็็นการพััฒนาสำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�ได้้คะแนนในระดัับดีี โดยควรดำำ�เนิินการอย่่างเข้้มข้้น
มากขึ้้น�  คืือ ควรมีีการเผยแพร่่ผลงานหรืือข้้อมููลที่่�สาธารณชนควรรัับทราบอย่่างชััดเจน รองลงมาคืือการเผยแพร่่ข้้อมููล
ของหน่่วยงานที่่� เข้้ า ถึึ ง ง่่าย ไม่่ซัั บ ซ้้ อ น และมีี ช่่ องทางหลากหลาย นอกจากนี้้�  คว รพัั ฒ นาการดำำ� เนิิ น งาน/                                                                           
การให้้บริิการของหน่่วยงาน โดยเปิิดโอกาสให้้ผู้้�รัับบริิการ ผู้้�มาติิดต่่อหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อ  
ปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน การบริิการให้้เกิิดความโปร่่งใส ปรัับปรุุงวิิธีีการและขั้้�นตอนการทำำ�งานให้้ดีีขึ้้�น
หน่่วยงานมีี ค ะแนน OIT อยู่่� ใ นระดัั บ ยอดเยี่่� ย ม (Excellence)   โดยมีี ก ารวางระบบที่่� มีี                                                                          
ความเป็็นเลิิศเพื่่อ� เปิิดเผยข้้อมููลต่่าง ๆ ของหน่่วยงานให้้สาธารณชนได้้รับั ทราบอย่่างเป็็นปััจจุุบันั  ซึ่่�งการเผยแพร่่ข้้อมููล
ในประเด็็นข้้างต้้นทั้้�งหมดแสดงถึึงความพยายามของหน่่วยงานที่่�จะป้้องกัันการทุุจริิตในหน่่วยงานให้้ลดน้้อยลง หรืือ
ไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นได้้  ทำ�ำ ให้้โดยภาพรวมแล้้วหน่่วยงานสามารถเป็็น “ต้้นแบบ” ในการดำำ�เนิินงานในด้้านความโปร่่งใส
แก่่ส่่วนราชการอื่่�นๆ ได้้
อันดับ

         ตัวชี้วัด

  คะแนน

1

การป้องกันทุจริต

100.00

2

การเปิดเผยข้อมูล

96.00

3

การปฏิบัติหน้าที่

90.47

4

คุณภาพการดำ�เนินงาน

88.05

5

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

84.35

6

การใช้อำ�นาจ

83.38

7

การปรับปรุงการทำ�งาน

82.17

8

การใช้งบประมาณ

81.97

9

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

79.35

10

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

79.02
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

องค์์การสุุราฯ มีีมาตรการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยได้้ประกาศนโยบาย
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เพื่่�อสร้้างแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีและเพื่่�อกำำ�กัับดููแลป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทาง            
ผลประโยชน์์ขึ้้�นภายในองค์์กรและกำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับต้้องจััดทำำ�รายงานความขััดแย้้งทาง            
ผลประโยชน์์ เ สนอต่่อผู้้�บัั ง คัั บ บัั ญ ชาเป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ปีี (มีี ก ารจัั ด ทำำ�คู่่� มืื อการป้้ อ งกัั น ผลประโยชน์์ ทัั บ ซ้้ อ น                                                                                             
(Conflict of Interest) และเผยแพร่่ให้้พนัักงานองค์์การสุุราฯ ทราบพร้้อมทั้้�งให้้ลููกจ้้างและพนัักงานตั้้�งแต่่ระดัับ
พนัักงานขึ้้�นไปจนถึึงรองผู้้�อำำ�นวยการจััดทำำ�รายงานรายการผลประโยชน์์ทัับซ้้อนนำำ�เสนอผู้้�บัังคัับบััญชาตามลำำ�ดัับชั้้�น
ภายในเดืือนกัันยายนของทุุกปีี หรืือเมื่่�อได้้รัับตำำ�แหน่่งใหม่่  หรืือเมื่่�อมีีความผลประโยชน์์ทัับซ้้อนเกิิดขึ้้�นระหว่่างปีี          
แล้้วแต่่กรณีีตามแบบฟอร์์มที่่�กำำ�หนด   และกำำ�หนดให้้ผู้้�อำำ�นวยการจััดทำำ�รายงานตามแบบรายงานผลประโยชน์์                                                                          
ทัับซ้้อนนำำ�เสนอต่่อประธานกรรมการบริิหารองค์์การสุุราฯ ภายในเดืือนกัันยายนของทุุกปีี หรืือเมื่่อ� ได้้รับั ตำำ�แหน่่งใหม่่
หรืือเมื่่� อ มีี ผ ลประโยชน์์ ทัั บ ซ้้ อ นเกิิ ด ขึ้้� น ระหว่่างปีี รวมทั้้� ง กำำ� หนดให้้ ฝ่่ า ยตรวจสอบภายในสอบทานรายงาน                                                                                                           
ความขััดแย้้งทางด้้านดัังกล่่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ)
นอกจากนี้้�กรรมการและผู้้�บริิหารสููงสุุดขององค์์การสุุราฯ มีีหน้้าที่่�ต้้องยื่่�นบััญชีีแสดงรายการ       
ทรััพย์์สิินและหนี้้�สิินของตนเอง คู่่�สมรถและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะต่่อคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปราม                                                                   
การทุุ จ ริิ ต แห่่งชาติิ    ตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ ป ระกอบรัั ฐ ธรรมนููญว่่าด้้ ว ยการป้้ อ งกัั น และปราบปรามการทุุ จ ริิ ต                                                                                             
พ.ศ. 2542  เมื่่�อรัับตำำ�แหน่่งและทุุก 3 ปีี  ที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง รวมทั้้�งเมื่่�อพ้้นจากตำำ�แหน่่งองค์์การสุุราฯ จะมีีหนัังสืือแจ้้ง
กรรมการและผู้้�บริิหารสููงสุุดตามเวลาที่่�กำำ�หนด

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์์การสุุราฯ มีีการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเท่่าเทีียมกัันทั้้�งผู้้�ปฏิิบััติิงาน ลููกค้้า คู่่�ค้้า และ              
ผู้้�ประกอบการต่่าง ๆ ด้้วยการเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศต่่อทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเป็็นธรรม
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การเปิดเผยสารสนเทศ / การบริหารจัดการสารสนเทศ

การให้้ประชาชนมีีโอกาสในการได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารอย่่างทั่่�วถึึงเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ                                                                  
ของหน่่วยงานเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้ประชาชนสามารถร่่วมแสดงความคิิดเห็็น และเห็็นสมควรให้้มีีการกำำ�หนดสิิทธิ์์�ให้้
ประชาชนได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารทางราชการ โดยมีีข้้อยกเว้้นอัันไม่่ต้้องเปิิดเผยที่่�แจ้้งชััดและจำำ�กััดเฉพาะข้้อมููลข่่าวสาร  
ที่่�หากเปิิดเผยและจะเกิิดความเสีียหายต่่อประเทศชาติิหรืือต่่อประโยชน์์ที่่�สำำ�คััญของเอกชน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อพััฒนาระบอบ
ประชาธิิปไตยให้้มั่่�นคง และจะยัังส่่งผลให้้ประชาชนมีีโอกาสรู้้�ถึึงสิิทธิิหน้้าที่่�ของตนอย่่างเต็็มที่่�เพื่่�อจะรัักษาประโยชน์์
ของตนเองได้้อีีกประการหนึ่่�งด้้วย ประกอบกัับสมควรคุ้้�มครองสิิทธิิส่่วนบุุคคลในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลข่่าวสาร     
ของราชการไปพร้้อมกัันจึึงจำำ�เป็็นต้้องตราพระราชบััญญััติินี้้� การเป็็นหน่่วยงานของรััฐองค์์การสุุราฯ มีีหน้้าที่่�ในการ
ดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การให้บริการแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์์การสุุราฯ ตระหนัักในความรัับผิิดชอบและปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างเท่่าเทีียมกััน                                                                                               
โดยยึึดหลัักความสุุจริิตและเที่่�ยงธรรมและคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างสม่ำำ��เสมอ  จึึงได้้จััดทำำ�                                                                              
กฎบััตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีกิิจการที่่�ดีีและการแสดงความรัับผิิดชอบทางสัังคม ซึ่่�งได้้กำำ�หนดหลัักการด้้าน                                                                                
ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีส่่ว
ี นได้้ส่่วนเสีีย

การบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้องค์กรมีการกำ�กับดูแลที่ดี

คณะกรรมการบริิหารกิิจการองค์์การสุุรา และผู้้�บริิหารองค์์การสุุราฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญใน     
การบริิหารจััดการ จึึงมีีการกำำ�กัับดููแลให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล เพื่่�อความเจริิญของกิิจการให้้
เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องและมั่่�นคง รวมทั้้�งมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง ระบบการควบคุุมภายใน ระบบการตรวจสอบ
ภายใน และสนัับสนุุนให้้มีรี ะบบสารสนเทศเพื่่อ� สร้้างระบบสื่่อ� สารเชื่่อ� มโยงทั้้�งองค์์กร มีีการพััฒนาด้้านทรััพยากรบุุคคล
เพื่่อ� ให้้พนัักงานมีีศักั ยภาพที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�ที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายมีีความมั่่น� ใจในองค์์กรว่่าสามารถปฏิิบัติั งิ านในองค์์กร
ได้้ในระยะยาว เพื่่อ� ให้้องค์์กรมีีความน่่าเชื่่อ� ถืือ และได้้รับั การยอมรัับจากสัังคม อีีกทั้้�งยัังเป็็นกลไกในการควบคุุมติิดตาม
และตรวจสอบเพื่่�อให้้ทุุกคนร่่วมกัันคิิด ร่่วมกัันทำำ� ร่่วมกัันจััดการ รัับผิิดชอบ แก้้ไขปััญหา และพััฒนาองค์์กรให้้ดีีขึ้้�น
รวมทั้้�งมีีนโยบายที่่�รัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Corporate Social Responsibility) โดยให้้ความช่่วยเหลืือแก่่โรงเรีียนและ
ชุุมชนในพื้้�นที่่� รวมทั้้�งองค์์กรสาธารณกุุศลต่่าง ๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ
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แนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน

องค์์การสุุราฯ มีีการกำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีโดยมีีการจััดทำำ�คู่่�มืือพนัักงาน เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารและ
พนัักงานได้้รับั ทราบถึึงระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง รวมทั้้�งจััดทำำ�คู่่มืื� อมาตรฐานจริิยธรรม จรรยาบรรณ
เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการภายในองค์์กรเป็็นไปตามกรอบรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2550 ซึ่่�ง
องค์์การสุุราฯ ได้้นำำ�ค่่านิิยมหลััก (Core Value) ของมาตรฐานจริิยธรรมสำำ�หรัับผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืืองและเจ้้า
หน้้าที่่�ของรััฐ เพื่่อ� ถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างเคร่่งครััด และเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของพนัักงานองค์์การสุุราฯ
โดยยึึดมั่่�นถืือมั่่�นในคุุณธรรมและจริิยธรรมอัันดีี และถืือปฏิิบััติิอย่่างต่่อเนื่่�องจนสืืบทอดเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร
ค่่านิิยมหลััก 9 ประการ อัันเป็็นมาตรฐานทางจริิยธรรม มีีดัังนี้้�
1. การยึึดมั่่�นในคุุณธรรมและจริิยธรรม
2. การมีีจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีี ซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต และรัับผิิดชอบ
3. การยึึดถืือประโยชน์์ของประเทศชาติิเหนืือกว่่าประโยชน์์ส่่วนตน และไม่่มีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
4. การยืืนหยััดทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง เป็็นธรรม และถููกกฎหมาย
5. การให้้บริิการแก่่ประชาชนด้้วยความรวดเร็็ว มีีอััธยาศััยและไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
6. การให้้ข้้อมููลข่่าวสารแก่่ประชาชนอย่่างครบถ้้วน ถููกต้้อง และไม่่บิิดเบืือนข้้อเท็็จจริิง
7. การม่่งุุผลสััมฤทธิ์์�ของงาน รัักษามาตรฐาน มีีคุุณภาพ โปร่่งใส และตรวจสอบได้้
8. การยึึดมั่่�นในระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นพระประมุุข
9. การยึึดมั่่�นในหลัักจรรยาวิิชาชีีพขององค์์กร
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การจัดทำ�แผนอัตรากำ�ลังคนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร

องค์์การสุุราฯ ได้้มีีการทบทวนและจััดทำำ�  Job Description ของพนัักงานภายในองค์์กร เพื่่�อให้้ได้้
Job Description ที่่�สมบููรณ์์และครบถ้้วน ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปใช้้งานของการบริิหารทรััพยากรบุุคคล  เช่่น งานสรรหา    
ว่่าจ้้าง งานเลื่่�อนชั้้�นเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง ฯลฯ และมีีการจััดทำำ� Workload Study เพื่่�อวิิเคราะห์์ปริิมาณงานของแต่่ละงาน
เพื่่�อกำำ�หนดจำำ�นวนคนที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับงาน และได้้แผนอััตรากำำ�ลัังคนที่่�เหมาะสม รวมถึึงมีีผัังโครงสร้้างองค์์กร      
Organization Chart ที่่�สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์องค์์กร
2. การจั ด ทำ � ระบบ Core Competency (สมรรถนะหลั ก ที ่ พ นั ก งานส่ ว นใหญ่ ใ นองค์ ก รต้ อ งมี ) /
Management Competency (สมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่พนักงานในองค ์กรต้องมี) และสายการ
เติ บ โตในอาชี พ (Career Path)

องค์์การสุุราฯ ได้้มีกี ารทบทวนและจััดทำำ�ระบบสมรรถนะ Competency ของพนัักงาน โดยมีีการจััด
ทำำ�ออกเป็็น 2 แนวทาง ได้้แก่่  Core Competency คืือ สมรรถนะหลัักที่่�พนัักงานส่่วนใหญ่่ในองค์์กรต้้องมีี                                                                                         
และ Management Competency สมรรถนะด้้านการบริิหารจััดการที่่�พนัักงานในองค์์กรต้้องมีี และได้้มีีการจััดทำำ� 
Competency Dictionary อธิิบายระดัับของทัักษะ ความรู้้�ของ Competency แต่่ละตััว  เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการวััดผล
ของพนัักงาน ซึ่่�งผลทดสอบที่่�ได้้จากการจััดทำำ�ระบบ Competency นั้้�น เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการจััดทำำ� สายการเติิบโตใน
อาชีีพ (Career Path) เพื่่�อใช้้เป็็นระเบีียบในการเลื่่�อนขั้้�นเลื่่�อนตำำ�แหน่่งที่่�ชััดเจนของพนัักงาน
3. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPIs

องค์์การสุุราฯ ได้้มีีการทบทวนระบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานด้้วย KPIs โดยจััดทำำ�ในส่่วน
ของ KPIs หน่่วยงาน พร้้อมหลัักเกณฑ์์ในการให้้คะแนน ที่่�มีีหลัักการและวิิธีีการที่่�ชััดเจนในการเก็็บข้้อมููลเพื่่�อวััดผล 
KPIs  เพื่่�อใช้้เป็็นมาตรฐานและได้้กฎเกณฑ์์ในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานและเกณฑ์์ในการปรัับขึ้้�นเงิินเดืือน
4. จัดทำ�ระบบพัฒนาบุคลากร

การพััฒนาบุุคลากรเป็็นเรื่่�องพื้้�นฐานจำำ�เป็็นสำำ�หรัับทุุกองค์์กร และองค์์การสุุราฯ ได้้มีีการ
สำำ�รวจความจำำ�เป็็นในการฝึึกอบรม และประเมิินพฤติิกรรมในการทำำ�งานของพนัักงาน เพื่่�อใช้้ประกอบการจััดทำำ�แผน
พััฒนารายบุุคคล  (IDP – Individual Development Plan) ของพนัักงาน ซึ่่�งนำำ�ไปใช้้ในการพััฒนาและติิดตามผล
ความก้้าวหน้้าของการพััฒนาบุุคลากร และยัังเป็็นประโยชน์์ต่่อพนัักงานโดยตรงที่่�จะได้้พััฒนาทัักษะความรู้้�ความ
สามารถ  ให้้ตรงกัับงานตรงกัับความต้้องการขององค์์กร
5. ระบบ Functional Competency (สมรรถนะเฉพาะด้าน)

องค์์การสุุราฯ จึึงได้้มีีการจััดทำำ� Functional Competency และกำำ�หนดระดัับทัักษะความ
เชี่่�ยวชาญในแต่่ละตำำ�แหน่่งงาน เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการวััดผลในเรื่่�องของความรู้้�ความเข้้าใจในเนื้้�อหางานโดยตรง เพื่่�อให้้
เกิิ ด ประสิิ ท ธิิ ภ าพสููงสุุ ด ในการพัั ฒ นาความรู้้� แ ละทัั ก ษะของพนัั ก งานขององค์์ ก ารฯ ตามแนวนโยบายใหม่่                                                                  
และเชื่่�อมโยงกัับการจััดทำำ�แผนพััฒนาบุุคลากรรายบุุคคล IDP
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HR Strategy Map
แผนที่กลยุทธการบริหารงานบุคคล องคการสุราฯ ป 2562 - 2566
วิสัยทัศน

“เปนผูนําของอุตสาหกรรม เอทิลแอลกอฮอล และผลิตภัณฑตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการดานการ
แพทย เภสัชกรรม วิทยาศาสตร และภาคอุตสาหกรรมการผลิต สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ทั้งดาน
เศรษฐกิจและสังคม สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่องมั่นคง
เนนการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตรองคกร

แผนวิสาหกิจองคการสุราฯ ยุทธศาสตรท่ี 5

มีระบบธรรมมาภาบาล เนนความโปรงใสและคุณภาพ
นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มุมมองดานการเงิน

กลยุทธที่ 1
การปรับปรุงโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรองคการสุราฯ

การปรับปรุงโครงสรางองคกร

การวิเคราะหอัตรากําลัง
กับปริมาณงาน

กลยุทธที่ 6
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และคานิยมองคกร

การสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และคานิยมองคกร

การสรรหาบุคลากร
ทดแทนตําแหนงวาง

การสงเสริมการสือ่ สารดานบริหารงาน
บุคคลและดานแรงงานสัมพันธ

กลยุทธที่ 2
การพัฒนา/ปรับปรุง/ ทบทวนระบบ
การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ

การจัดทําตัวชีว้ ดั รายบุคคล

การจัดทําระบบสมรรถนะ
หลักของพนักงาน
การปรับปรุงระบบการ
ปฏิบตั งิ านใหมปี ระสิทธิภาพ

มุมมองดานลูกคา

กลยุทธที่ 5
การพัฒนาการสื่อสาร แรงงานสัมพันธ
สวัสดิการ แรงจูงใจ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

การสํารวจความพึงพอใจดานบริหาร
งานบุคคลของอคกร
การรักษาบุคลากรใหคงอยูกับองคกร

การปรับปรุง/ทบทวน
คําบรรยายลักษณะงาน
การประเมินคางาน

ยุทธศาสตร HR

การพัฒนาระบบโครงสราง
พืน้ ฐานเพือ่ สนับสนุนระบบ
บริหารงานบุคคล

การจัดทําเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ
การสืบทอดตําแหนง

กลยุทธที่ 4
การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานบริหารงานบุคคล

การพัฒนาระบบ
การจัดการฐานขอมูลบุคคล
ใหมปี ระสิทธิภาพ

การสรางความสุขในการทํางาน
การปรับปรุงบานพักพนักงาน
และบานพักรับรอง
การปรับปรุงสโมสรบริเวณ
บานพักพนักงาน
มุมมองดาน
กระบวนการภายใน
กลยุทธที่ 5
การพัฒนาการสื่อสาร แรงงานสัมพันธ
สวัสดิการ แรงจูงใจ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

การบริหารพนักงาน
ทีม่ ศี กั ยภาพสูง

การปรับปรุงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑดา นบริหารงานบุคคล
กลยุทธที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่อง

การพัฒนาบุคลากร
การฝกอบรมรายตําแหนงตามสายงาน
การฝกอบรมตามลักษณะงาน

การสงเสริมการจัดการองคความรู
และองคกรแหงการเรียนรู
การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
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มุมมองดานการ
เรียนรูและการเติบโต

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและประเทศ
นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

องค์์การสุุราฯ มีีความตระหนัักในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ที่่�ยอมรัับ ของชุุมชน สัังคม ผู้้�มีส่่ว
ี นได้้ส่่วนเสีียทั้้�งภายใน และภายนอกองค์์กร โดยมีีแนวทางการของระบบมาตรฐาน
ISO 26000 โดยประกอบด้้วย 7 หััวข้้อหลัักดัังนี้้�
1. กำำ�หนดแนวทางการทำำ�งานอย่่างมีีคุุณธรรม จริิยธรรม และความรัับผิิดชอบ ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดความ  
เชื่่�อมั่่�น องค์์กรเพื่่�อเป็็นหลัักในด้้านธรรมภิิบาล
2. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน โดยการปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียมกัันต่่อทุุกภาคส่่วนอย่่างถููกต้้องตามหลััก
ของ ศีีลธรรม กฎหมาย รวมถึึงการให้้สิิทธิิพื้้�นฐานและสิิทธิิในการทำำ�งานอย่่างเสมอภาค
3. การปฏิิบัติั ต่่ิ อแรงงานให้้สอดคล้้องตามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนด หลัักเกณฑ์์ การทำำ�งานที่่�เหมาะสมแก่่
พนัักงานและบุุคคลากรภายนอกโดยคำำ�นึึงถึึงสุุขภาพและความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงานเป็็นหลััก และมีีการพััฒนา
ความรู้้�ความสามารถบุุคคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง
4. การสร้้างองค์์กรให้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยใส่่ใจต่่อผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อม การใช้้ทรััพยากรณ์์อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
5. ด้้านการปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรม มีีการกำำ�หนดแนวทางและส่่งเสริิมให้้เกิิดการปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรมของ
องค์์กรทั้้�ง ภายในองค์์กรและภายนอกองค์์กรในภาคส่่วนต่่าง ๆ
6. ผลิิตสิินค้้าที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ มีีการปลอดภััย และเป็็นไปตามมาตรฐาน มีีช่่องทางการสื่่อ� สารกัับผู้้บ� ริิโภค
ทั้้�งใน เชิิงบวกและเชิิงลบ และมีีการตลาดที่่�เป็็นธรรม
7. มุ่่�งมั่่�นพััฒนาชุุมชนในด้้านการจ้้างงาน การส่่งเสริิมอาชีีพ การสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุุมชน โดยมีี       
ส่่วนร่่วมใน นำำ�จุุดเด่่นขององค์์กรมาใช้้
องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต เป็็นหน่่วยงานหนึ่่�งที่่�ตระหนัักถึึงการช่่วยเหลืือสัังคม และจััดกิิจกรรม
เพื่่�อสัังคม (CSR)  โดยปลููกฝั่่�งให้้บุุคลากรมีีความเชื่่�อมั่่�นในการทำำ�สิ่่�งดีีเพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคม และมีีการรดำำ�เนิินกิิจกรรม
เพื่่�อสัังคมร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ได้้แก่่ ลููกค้้า คู่่�ค้้า พนัักงาน และชุุมชน การดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม (CSR)        
ในปีี 2562 เน้้นให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมโดยการเน้้นความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม และน้้อมนำำ� ปรัชั ญา
เศรษฐกิิจพอเพีียงมาประยุุกต์์ใช้้ อาทิิ การทำำ�โครงการจััดการของเสีียจากการผลิิตแอลกอฮอล์์เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ ประโยชน์์
ด้้านการเกษตร การจััดทำำ�โครงการการปลููกป่่า มอบสิ่่�งของต่่าง อุุปกรณ์์การเรีียน และทุุนการศึึกษา ร่่วมกัับลููกค้้าของ
องค์์การสุุราฯ
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ยุทธศาสตร์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป็็นองค์์กรที่่�มีีจิิตสำำ�นึึกและมีีส่่วนร่่วมในการแสดงความรัับผิิดชอบชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม     
ในทุุกภาคส่่วน (Save Society) มีีวัตั ถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์เพื่่อ� ลดปััญหาความขััดแย้้ง ข้้อพิิพาท และความไม่่พึึงพอใจ
ของชุุมชนโดยรอบสถานประกอบการขององค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
องค์์กร และเพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับชุุมชนโดยรอบพื้้�นที่่�ความรัับผิิดชอบขององค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่่งเสริิมพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ และผลิิตผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ตอบสนองสัังคมในทุุกภาคส่่วน (Save Life)
มีีวัตั ถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์เพื่่อ� ยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ของประชาชนให้้มีคุี ณ
ุ ภาพชีีวิติ การทำำ�งานที่่�ดีขึ้้ี น� และเพื่่อ� พััฒนา
ระบบการให้้บริิการที่่�ทำ�ำ ให้้ผู้้�ใช้้บริิการมีีความมั่่�นใจในมาตรฐานกระบวนการผลิิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3

มุ่่�งเน้้นพััฒนาและสร้้างมููลค่่าจากของเสีียมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด (Save Earth) มีีวััตถุุประสงค์์
เชิิงยุุทธศาสตร์์ เพื่่อ� ลดผลกระทบเชิิงลบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กรที่่�มีต่่ี อสิ่่ง� แวดล้้อมและเพื่่อ� พััฒนากระบวนการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรไม่่สร้้างผลกระทบเชิิงลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และนำำ�แนวคิิด 3R (Reduce , Reuse , Recycle)     
มาใช้้ในการลดการใช้้พลัังงาน ลดการใช้้ทรััพยากร ลดการปล่่อยมลพิิษ และสิ่่�งปฏิิกููลสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4

การสื่่อ� สารและเผยแพร่่การดำำ�เนิินงานด้้านการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง (Save CSR) มีีวััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อเสริิมสร้้างวััฒนธรรมค่่านิิยม การรัับรู้้� และการมีีส่่วนร่่วม ใน
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมของบุุคลากรทุุกระดัับจากประเด็็นยุุทธศาสตร์์ที่่กำ� ำ�นดไว้้สามารถนำำ�ไปใช้้
แนวทางการปฏิิบัติั ไิ ด้้ โดยมีีการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย และโครงการ/กิิจกรรมโดยมุ่่ง� หวัังให้้การปฏิิบัติั ดัิ งั กล่่าว
จะส่่งเสริิมให้้องค์์การสุุราฯ ก้้าวสู่่�ความยั่่ง� ยืืนได้้อย่่างมั่่น� คงจากการปฏิิบัติั งิ านที่่�คำำ�นึงึ ถึึงการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ ความ
เป็็นอยู่่ที่่� ดี� ขี องสัังคมและชุุมชน และใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างคุ้้�มค่่าและรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างแท้้จริิง เพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� น
ให้้องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต ก้้าวสู่่�การเป็็นรััฐวิิสาหกิิจต้้นแบบด้้านการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�ง
แวดล้้อมในกระบวนการ (CSR in Process) อัันจะเป็็นรากฐานสำำ�คัญ
ั ในการก้้าวสู่่�ความยั่่ง� ยืืนได้้อย่่างแท้้จริิงในอนาคต
 จึึงมุ่่�งหวัังให้้พนัักงานองค์์การสุุราทุุกระดัับขององค์์กรให้้ความสำำ�คััญเข้้าร่่วมเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจและนำำ�ไป
ปฏิิบััติิในกิิจการประจำำ�วััน จนกลายเป็็นวััฒนธรรมอย่่างเป็็นรููปธรรมต่่อไปในอนาคต
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โครงสร้างคณะทำ�งาน CSR
พนัักงานองค์์การสุุราฯ
พนัั ก งานทุุ ก คนมีีส่่วนร่่วมใน
กิิจกรรมด้้าน CSR เพื่่�อตระหนััก
ถึึงการแสดงความรัั บ ผิิดชอบ
ของสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

คณะกรรมการ CSR
คณะกรรมการเป็็นผู้้�ประสานงาน
และจััดตั้้�งกิิจกรรมด้้าน CSR เพื่่�อ
พัั ฒ นาชุุ ม ชนและสิ่่� ง แวดล้้อมให้้
สอดคล้้องกัับพัันธกิิจและวิิสััยทััศน์์

คณะผู้้�บริิหารองค์์การสุุราฯ Ipsum
คณะผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�กำำ�หนดนโยบายด้้าน
CSR และกำำ�หนดทิิศทางตามพัันธกิิจและ
วิิสััยทััศน์์

คณะอนุุกรรมการ CG&CSR กรรมการ
คณะอนุุกรรมการเป็็นส่่วนที่่�ตรวจสอบ
นโยบายด้้าน CSR และทิิศทางให้้เกิิด
ความเหมาะสม

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน CSR

ลููกค้้า (Customer)

ตอบสนองทุุกความต้้องการของตลาดในทุุกภาคส่่วน
และส่่งเสริิมขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศให้้
พััฒนาก้้าวหน้้าอย่่างต่่อเนื่่�องมั่่�นคง

ชุุมชนและสัังคม
(Social and Community)

ให้้ความสํําคััญแก่่ทุุกภาคส่่วนของสัังคม
และเคีียงคู่่�การพััฒนาสัังคมอย่่างมั่่�นคง
และยั่่�งยืืน

พนัักงาน (Employee)

ปฏิิบััติิกัับพนัักงานอย่่างเป็็นธรรมและ
มุ่่�งมั่่�นพััฒนาศัักยภาพ

สิ่่�งแวดล้้อม
(Environment)

สํํานึึงถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

คู่่�ค้้า (Supplier)

มีีแนวทางการปฏิิบััติิคู่่�ค้้าอย่่างมีีธรรมาภิิบาล 
โดยมีีพื้้�นฐานการได้้รัับผลตอบแทนอย่่างเป็็น
ธรรมทั้้�ง 2 ฝ่่ายประโยชน์์ของทั้้�งฝ่่าย
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บทสรุปโครงการ

โครงการผลิิตภััณฑ์์ LDO สร้้างคุุณค่่า ด้้วยองค์์การสุุราฯ มุ่่�งเน้้นการเป็็นผู้้�นํําของ

อุุตสาหกรรมเอทิิลแอลกอฮอล์์ และผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�อง จึึงมีี การจััดตั้้�งโครงการเพื่่�อส่่งเสริิมด้้าน
สาธารณสุุขในระดัับ ชุุมชน สัังคม และหน่่วยงานต่่างๆ โดยใช้้ ผลิิตภััณฑ์์ขององค์์การสุุราฯ

โครงการสร้้างคุุณค่่าจากของเสีีย ในกระบวนการผลิิตขององค์์การสุุราฯ มีี “น้ำำ��กากส่่า” ซึ่่�ง

เป็็นของเสีียจากกระบวนการผลิิต และ “แอลกอฮอล์์ชนิิดหััว-ทาง” ซึ่่�งเป็็นผลพลอยได้้จาก
กระบวนการผลิิต ทางองค์์การสุุราฯ ได้้มีีการ ศึึกษาวิิจััยและนํํามาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ในด้้านต่่างๆ
เช่่น น้ำำ��หมัักชีีวภาพ, EM bal (บํําบััดน้ำำ��เสีีย) และ สารสกััดไล่่แมลง

โครงการร่่วมกิิจกรรมเพื่่อ� ชุุมชน องค์์การสุุราฯ ตั้้�งอยู่่ที่� ตํํ่� าบลปากน้ํํ�า อํําเภอบางคล้้า จัังหวััด
ฉะเชิิงเทรา ได้้มีีการสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ ในชุุมชนและการมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อให้้เกิิดความสััมพัันธ์์
อัันดีีและยัังส่่งเสริิมการพััฒนาชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
โครงการมอบสิ่่�งของต่่าง ๆ อุุปกรณ์์การเรีียนและทุุนการศึึกษาร่่วมกัับลููกค้้าของ LD0

องค์์การสุุราฯ ได้้จััดกิิจกรรมร่่วมกัับลููกค้้าเพื่่�อทํําโครงการ CSR เพื่่�อสนัับสนุุนและเป็็นทุุนการศึึกษา
แก่่ โรงเรีียนที่่�ขาดแคลนทุุนทรััพย์์

บทสรุปโครงการผลิตภัณฑ์ LDO สร้างคุณค่า
โครงการย่อย การติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ส่งเสริมด้านสารธารสุขในโรงเรียน

ด้้วยองค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต เป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายแอลกอฮอล์์บริิสุุทธิ์์�ด้้านเภสััชกรรมและอุุตสาหกรรมจึึง
ตระหนัักถึึงการป้้องกัันการแพร่่กระจายโรคในเด็็กนัักเรีียน จึึงจััดตั้้�งโครงการติิดตั้้�งเจลแอลกอฮอล์์เพื่่�อป้้องกัันโรค
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โครงการย่อย มอบผลิตภัณฑ์ L CLEAN เพื่อช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำ�ท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี

องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ L CLEAN เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประภััยน้ำำ��ท่่วม ในจัังหวััดอุุบลราชธานีี และ
จัังหวััดใกล้้เคีียงโดยส่่งผ่่านทางไปรษณีีย์์ไทย เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2562

โครงการย่อย ผลิตภัณฑ์ LDO สนับสนุนแก่แท็กซี่ทำ�ดี นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ
ร่วมกับ โครงการ PAY IT FORWARD

นายสุุวรรณฉััตร พรหมชาติิ เป็็นผู้้�ชายที่่�ประกอบอาชีีพขัับแท็็กซี่่�และได้้ทำำ�ความดีีโดยการขัับแท็็กซี่่�รัับส่่งผู้้�ป่่วย ตลอด
ระยะเวลา 21 ปีี ในการช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยนั้้�นมีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้แอลกอฮอล์์จำำ�นวนมากเพื่่�อทำำ�ความสะอาดมืือ          
เบาะรถ และอื่่�นๆ  องค์์การสุุราฯ เล็็งเห็็นความดีีจึึงขอสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์แอลกอฮอล์์ทำำ�ความสะอาดชนิิด L Clean
Spray และ L Clean Gel เพื่่�อให้้นายสุุวรรณฉััตร พรหมชาติิใช้้งานเองและส่่งมอบแก่่ผู้้�ป่่วยต่่อไป
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บทสรุปโครงการสร้างคุณค่าจากของเสีย
โครงการย่อย แจกน้ำ�หมักชีวภาพจากน้ำ�กากส่าเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ในปี 2562

คณะทำำ�งานมีีแผนการศึึกษาคุุณสมบััติิของน้ำำ��กากส่่า และนำำ�มาผลิิตเป็็นน้ำำ��หมัักชีีวภาพ โดยมีีผู้้�ให้้ความสนใจเพื่่�อนำำ�
ไปใช้้ประโยชน์์ในหลาย ๆ ด้้านเช่่น รดน้ำำ��ผัักและต้้นไม้้ บำำ�บััดน้ำำ��เน่่าเสีีย ปรัับสภาพดิิน ปรัับสภาพน้ำำ��ในบ่่อปลา               
/บ่่อกุ้้�งปริิมาณที่่�มีีผู้�ข้ อรัับไปใช้้ประโยชน์์จำำ�นวน 74,703 ลิิตร และมีีการเข้้าร่่วมกิิจกรรม แจกน้ำำ�� หมัักชีีวภาพในงาน      
“อำำ�เภอยิ้้�ม” และ “จัังหวััดเคลื่่�อนที่่�” เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้าร่่วมงานไปใช้้ประโยชน์์ในด้้านต่่าง ๆ

บทสรุปโครงการร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชน
กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดโลก

องค์์การสุุราฯ ได้้รัับการประสานงานกัับอำำ�เภอบางคล้้า เพื่่�อให้้เข้้าร่่วมการจััดกิิจกรรมเพื่่�อรณรงค์์และให้้ความรู้้�        
เรื่่�องการต่่อต้้านยาเสพติิดโลก โดยองค์์การุุสราฯ ได้้จััดทำำ�เกมส์์อัักษรไขว้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิดและให้้ความรู้้�ภััย
อัันตรายของยาเสพติิด
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โครงการย่อย ทำ�ความสะอาดสถานที่วัดกกสับในและพื้นที่โดยรอบ
เพื่อจัดงานพระราชทานเพลิงพระครูสุนทร เทวธรรม

ในวัันที่่� 8 - 9 มิิถุนุ ายน 2562 วััดกกสัับใน ตำำ�บลปากน้ำำ�� อำำ�เภอบางคล้้า จัังหวััดฉะเชิิงเทรา ได้้มีกี ารจััดงานพระราชทาน
เพลิิงพระครููสุุนทร เทวธรรม โดยเจ้้าอาวาสวััดกกสัับและคณะสงฆ์์ ผู้้�นำำ�ชุุมชน ชาวบ้้าน และองค์์การสุุราฯ ได้้มีีการ
ประชุุมเพื่่อ� แบ่่งหน้้าที่่�ในการจััดเตรีียมสถานที่่�และในวัันที่่�จัดั งานจริิง ในวัันที่่� 3 มิิถุนุ ายน 2562 ชาวบ้้านและพนัักงาน
องค์์การสุุราฯ ได้้มีีการทำำ�ความสะอาดพื้้�นที่่�บริิเวณวััด ถนน ไหล่่ทาง และพื้้�นที่่�จอดรถโรงเรีียนวััดกกสัับ

โครงการมอบสิ่งของต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาร่วมกับลูกค้าของ LDO
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ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำ�ปี 2562

“วัันปิิยมหาราช” น้้อมรำ��ลึึกพระมหากรุุณาธิิคุุณวัันคล้้ายวัันสวรรคต รััชกาลที่่� 5 ครบ 108 ปีี
วัันที่่� 23 ตุุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริิเวณกระทรวงการคลัังและกรมสรรพสามิิตร่่วมจััดพิิธีีวางพวงมาลาถวาย
พระบรมรููป รััชกาลที่่� 5 เนื่่อ� งในวัันคล้้ายวัันสวรรคต พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่หั� ว ค
ั รบรอบ 108 ปีี โดยมีี
รองผู้้�อำ�ำ นวยการองค์์การสุุราฯ และพนัักงานองค์์การสุุราฯ ร่่วมพิิธีอี ย่่างพร้้อมเพรีียงเพื่่อ� น้้อมรำำ�ลึกึ ในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ

คณะทำำ�งานการจััดการด้้านพลัังงาน องค์์การสุุราฯ
“โครงการจััดทำำ�โปรแกรมเพื่่�อการประเมิินประสิิทธิิภาพเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ”
วัันที่่� 20 ธัันวาคม 2561 คณะทำำ�งานการจััดการด้้านพลัังงานได้้เข้้าร่่วมสััมนาและได้้รัับมอบเกีียรติิบััตรในโครงการ   
จััดทำำ�โปรแกรมเพื่่อ� การประเมิินประสิิทธิิภาพเครื่่อ� งจัักรและอุุปกรณ์์ที่่มี� นัี ยั สำำ�คัญ
ั จากตััวแทนผู้้ท� รงคุุณวุุฒิกิ รมพััฒนา
พลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน ณ โรงแรมมิิราเคิิลแกรนด์์โฮเต็็น กรุุงเทพมหานคร

101

กิิจกรรมต่่อต้้านการทุุจริิตโดยให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานองค์์การสุุราฯ
ด้้วยองค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต ได้้ตระหนัักถึึงปััญหาการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� และมีีความมุ่่ง� มั่่น� ในการป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหาดัังกล่่าวโดยยึึดหลัักธรรมาภิิบาลมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิว่่าด้้วยการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิต ระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) จึึงได้้จััดทำำ�กิิจกรรมต่่อต้้านการทุุจริิตโดยให้้ผู้้�บริิหารและ
พนัักงานองค์์การสุุราฯทุุกท่่าน ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต โดยมีีความคิิดสร้้างสรรค์์และ
ส่่งเสริิมกิิจกรรมการทุุจริิตในทุุก ๆ ด้้าน ในวัันพฤหััสบดีีที่่� 27 ธัันวาคม 2561 ณ องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต

ผู้้บ� ริิหารและพนัักงานองค์์การสุุราฯ เข้้าร่่วมกิิจกรรมการแสดงเจตนารมณ์์บริิหารหน่่วยงาน
อย่่างซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิตโปร่่งใส
วัันที่่� 14 มกราคม 2562 ผู้้บ� ริิหารและพนัักงานองค์์การสุุราเข้้าร่่วมกิิจกรรมการแสดงเจตนารมณ์์หรืือคำำ�มั่่น� ของผู้้บ� ริิหาร
สููงสุุดว่่าจะปฏิิบััติิหน้้าที่่�และบริิหารหน่่วยงานอย่่างซื่่�อสััตย์์สุุจริิตโปร่่งใสและเป็็นไปตามหลัักธรรมาภิิบาล
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รัับโล่่เกีียรติิยศที่่�ให้้การสนัับสนุุนการประชุุมวิิชาการพัันธุุศาสตร์์แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 21
วัันที่่� 20 มิิถุุนายน 2562 องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต ได้้รัับโล่่เกีียรติิยศที่่�ให้้การสนัับสนุุนการประชุุมวิิชาการ           
พัันธุุศาสตร์์แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 21 จากสมาคมพัันธุุศาสตร์์แห่่งประเทศไทยและคณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา     
ณ โรงเเรมเดอะซายน์์ เมืืองพััทยา จัังหวััดชลบุุรีี

กิิจกรรมการต่่อต้้านยาเสพติิดโลก
ด้้วยวัันที่่� 26 มิิถุนุ ายนของทุุกปีี เป็็นวัันต่่อต้้านยาเสพติิด ประธานคณะทำำ�งานป้้องกัันการทุุจริิตและพนัักงานองค์์การสุุรา
เข้้าร่่วมกิิจกรรมการต่่อต้้านยาเสพติิดโลกร่่วมกัับโรงเรีียนดาราจรััสและโรงเรีียนในเขตอำำ�เภอบางคล้้า เพื่่อ� รณรงค์์การป้้องกััน
และปราบปรามยาเสพติิดและยึึดถืือปฏิิบัติั แิ ละยืืนยัันเจตนารมณ์์ 26 มิิถุนุ ายน 2562
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กิิจกรรมติิดตามความร่่วมมืือในการต่่อต้้านการทุุจริิตในหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ
สำำ�นักั งานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (สำำ�นักั งาน ป.ป.ช.) และสำำ�นักั งานคณะกรรมการนโยบาย
รััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมติิดตามความร่่วมมืือในการต่่อต้้านการทุุจริิตในหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ วัันอัังคารที่่� 30
กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ องค์์การสุุรา จัังหวััดฉะเชิิงเทรา โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
การขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์ชาติิว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบการทุุจริิต ระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามบัันทึึกข้้อตกลง
ความร่่วมมืือ MOU 3 ฝ่่าย

“ร้้อยดวงใจ ร่่วมใจลดโลกร้้อน” ประจำำ�ปีี 2562
ในวัันที่่� 19 กัันยายน 2562 องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต นำำ�โดย นายเชาวรััตน์์ เชาวน์์ชวานิิล ผู้�อำ้ �ำ นวยการองค์์การสุุรา
เข้้ารัับเกีียรติิบัตั ร จากท่่านรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม ในงาน “ร้้อยดวงใจ ร่่วมใจลดโลกร้้อน”
ประจำำ�ปีี 2562 จััดโดย องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) หรืือ อบก. ณ ห้้องเมย์์แฟร์์แกรนด์์บอลรููม  
ชั้้น� 11 โรงแรมเดอะเบอร์์เคลีีย์ ป
์ ระตููน้ำำ� 
� กรุุงเทพฯ เนื่่อ� งจากองค์์การสุุราฯ เป็็นผู้้ผ� ลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์แอลกอฮอล์์
ซึ่่ง� เป็็นผลิิตภััณฑ์์ลดโลกร้้อนที่่� อบก. ให้้การรัับรองใช้้เครื่่อ� งหมายกิิจกรรมชดเชยคาร์์บอน ทั้้�งนี้้ ภ
� ายในงาน มีีผู้เ�้ ข้้าร่่วมงาน
จากภาครััฐ เอกชน อุุตสาหกรรม องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� และสื่่อ� มวลชน มากถึึง 1,500 คน
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รายงานของผู้สอบบัญชี
รายการ

2558

2559

2560

2561

2562

14.549

15.622

6.783

2.575

6.585

14.385

15.544

7.875

3.946

9.417

18.506

19.461

12.241

8.988

15.732

กำ�ไรสุทธิ/รายได้จากกิจกรรมหลัก

14.385

15.544

7.875

3.946

9.417

กำ�ไรขั้นต้น/รายได้จากกิจกรรมหลัก

22.988

24.150

18.698

17.766

26.083

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน/รายได้รวม

14.213

15.377

7.738

3.889

9.157

กำ�ไรสุทธิ/รายได้รวม

14.213

15.377

7.738

3.889

9.157

EBIT/สินทรัพย์ (ROA)

15.072

16.933

8.346

3.652

7.112

กำ�ไรสุทธิ/ส่วนทุน (ROE)

18.240

21.122

9.836

4.678

9.564

NOPAT (ล้านบาท)

164.272

181.025

85.160

40.378

83.039

Invested Capital (ล้านบาท)

900.591

857.033

865.781

863.159

868.237

ต้นทุนเฉลี่ยของเงินกู้

-

-

-

-

-

ต้นทุนเฉลี่ยของเงินทุน

8.96

8.96

9.64

9.64

9.64

WACC

8.96

8.96

9.64

9.64

9.64

EP = NOPAT -( Invested Capital * WACC )
(ล้านบาท)

83.58

104.23

1.68

(42.85)

(0.68)

EP ที่ได้จากการดำ�เนินงานตาม สคร. (ล้านบาท)

43.65

(21.63)

(33.03)

30.74

30.74

สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน

4.384

3.745

5.150

3.203

2.264

สินทรัพย์ / ส่วนทุน

1.210

1.247

1.179

1.281

1.345

หนี้สิน / ส่วนทุน

0.210

0.247

0.179

0.281

0.345

ความสามารถในการทำ�กำ�ไร (%)
กำ�ไรจากกิจกรรมหลัก/รายได้จากกิจกรรมหลัก
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน/รายได้จากกิจกรรม
หลัก
EBITDA/รายได้จากกิจกรรมหลัก
(EBITDA MARGIN)

สภาพคล่องและความเสี่ยงทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชี
รายการ

2558

2559

2560

2561

2562

0.896

0.936

1.168

2.638

2.157

35.377

28.932

24.923

22.140

22.273

10.317

12.616

14.645

16.486

16.387

5.475

8.744

6.186

4.420

3.317

66.671

41.743

59.005

82.574

110.045

11.471

13.954

23.220

10.727

5.286

31.819

26.157

15.720

34.028

69.046

45.170

28.201

57.930

65.032

57.386

1.084

1.079

1.035

0.963

0.776

2.324

2.492

2.308

2.121

1.553

2.178

1.347

(0.178)

1.117

0.544

1.618

1.031

(0.121)

0.886

0.418

ค่าใช้จ่ายบุคคล / ค่าใช้จ่ายรวม

0.076

0.083

0.071

0.095

0.086

EBITDA / จำ�นวนพนักงาน

1.243

1.399

0.723

0.523

0.775

ค่าใช้จ่ายบุคคล / จำ�นวนพนักงาน

0.441

0.513

0.392

0.541

0.395

4.384

3.745

5.150

3.203

2.264

80.662

85.667

(17.745)

64.307

62.214

ประสิทธิภาพการจ่ายลงทุน

47.109

52.233

10.636

18.399

51.267

ประสิทธิภาพการดำ�เนินการลงทุน

61.215

72.279

100.000

13.234

50.690

หนี้สินรวม/EBITDA (เท่า)
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า
= ยอดขาย/ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
= 365/อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
= ต้นทุนขาย/สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
= 365/อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้
=ต้นทุนขาย/เจ้าหนี้การค้าถัวเฉลี่ย
ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย (วัน)
= 365/อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้
Cash cycle (วัน) = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
+ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย-ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย
อัตราการหมุนวียนของสินทรัพย์รวม
= ยอดขาย/สินทรัพย์ถัวเฉลี่ย
อัตราการหมุนวียนของสินทรัพย์ถาวร
= ยอดขาย/สินทรัพย์ถาวรถัวเฉลี่ย
กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงานต่อหนี้สิน
หมุนเวียน
กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงานต่อหนี้สินรวม

การบริหารค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่า
ตอบแทนแรงงาน

ความสามารถในการลงทุนโดยการใช้เงินรายได้
ของรัฐวิสาหกิจ (ล้านบาท)
เงินสดสุทธิจากการดำ�เนินงานปลอดภาระ
= RI - ต้นเงินกู้ที่ต้องชำ�ระในปีนั้น

ประสิทธิภาพการลงทุน (%)

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

องคการสุรา กรมสรรพสามิต
67 หมู 4 ตําบลปากนํ้า
อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION
67 Moo 4 Paknam, Bangkhla
Chachoengsao 24110 Thailand

