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สารจากประธานกรรมการ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินงานตาม
วั ตถุ ป ระสงค์ ใ นการผลิ ตและจาหน่ า ยแอลกอฮอล์ ดาเนิ น ธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกัน เพื่อหารายได้ให้แก่รัฐในการนาไปพัฒนา
ประเทศ องค์การสุราฯ จึงพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการ
แข่งขันทางการค้าเสรี (AEC) ที่จะเกิดขึ้นปลายปี 2558 จึงจาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานให้เป็นลักษณะ เชิงรุกมากขึ้น
โดยในปี 2558 องค์การสุราฯ ได้ดาเนินการดังนี้
1. จัดตั้งตัวแทนจาหน่ายแอลกอฮอล์ เพื่อให้สินค้าสามารถ
จาหน่ายได้รวดเร็วขึ้น
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
3. จัดทาโครงการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และการรับข้อแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่าง
ๆ
4. การพัฒนาด้านสารสนเทศ ด้วยการพัฒนาระบบ ERP
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามภารกิจ ในการบริหารจัดการทรัพยากร
องค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
5. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการจัดซื้อวัตถุดิบ ให้เกิดความคล่องตัว สามารถซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่ถกู เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต ซึ่งจะทาให้องค์การสุราฯ สามารถลดราคาสินค้าเพื่อรองรับการแข่งขัน
นอกจากนี้องค์การสุราฯ ยังให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง และโครงการ
การจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าการจัดทาโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้
พนั ก งานมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมี ก ารพั ฒ นาตนเองขึ้ น เพื่ อ เป็ น บุ ค ลากรที่ มีคุ ณ ค่ า แก่ อ งค์ ก รต่ อ ไป และยั ง ให้
ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสังคมของชุมชนรอบข้าง โดยได้เข้า
ร่วม “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ” กับหน่วยงานภาครัฐ ในการนาน้าหมัก ชีวภาพไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้นาไปใช้ใน
การเกษตร
ปี 2558 เป็นปีที่องค์การสุราฯ ได้รับผลกระทบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่องค์การสุราฯ ยังคงมุ่งมั่นดาเนิน
กิจการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล และสามารถแข่งขันเชิงธุรกิจได้ สุดท้ายนี้ ขอให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาให้องค์การสุราฯ ก้าวขึ้นเป็นองค์กรชั้นนาในธุรกิจ
แอลกอฮอล์อย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นกาลังสาคัญในการสร้างรายได้ให้รัฐและประเทศชาติสืบไป

(นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม)
ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
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สารจากผู้อานวยการองค์การสุรา
องค์ ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต เป็ น
รัฐ วิ ส าหกิจ ที่ จั ด ตั้ งขึ้น ตามนโยบายพิเศษของ
รั ฐ บ า ล ต า ม ค า สั่ ง ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ที่
24367/2506 ลงวันที่ 25 กันยายน 2506 โดย
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. จัดตั้งโรงงานผลิตสุราและผลิตภัณฑ์
จากวั ต ถุ พ ลอยได้ ที่ ไ ด้ จ ากการผลิ ต สุ ร า หรื อ
ผลิตภัณฑ์ อันเป็นอุปกรณ์แก่การผลิตสุรา เพื่อ
หารายได้นาส่งรัฐ
2. ป ร ะ ก อบ ธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย ว กั บ ห รื อ
ต่อเนื่องกับการผลิตตาม ข้อ 1และเพื่อให้การ
ด าเนิ น งานเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า ว
องค์การสุราฯ มีหน้าที่รวมถึงทาการค้าเกี่ยวกับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องโรงงานตั้ ง และรั บ เป็ น สาขา
ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง อันเกี่ยวกับกิจการตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ และกระท ากิ จ การอื่ น ๆ และ
บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตสุรา ซึ่งตลอด
ระยะเวลาของการด าเนิ น งานองค์ ก ารสุ ร าฯ
มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่การเปิดการค้า AEC ในปี 2558
จากการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่องค์การสุราฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นและได้รับผลการ
ประเมินในระดับดีเช่นกัน ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ 52 ที่องค์การสุราฯ ดาเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่น โปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล และคานึงถึงสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ความสาคัญกับสังคมในด้านต่าง ๆ เป็นความภาคภูมิใจของบุคลากร
ทุกคนในองค์กรที่ได้ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ในนามผู้บริหารองค์การสุราฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา พนักงานทุกคน
ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงผู้มีอุปการะคุณทุ กท่านที่ให้การสนับสนุ น
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้องค์การสุราฯ ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้เป็นอย่างดี นับว่า เป็นแรงผลักดัน
ที่สาคัญในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์การสุราฯ อย่างยั่งยืนสืบไป

(นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์)
ผู้อานวยการองค์การสุรา
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ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม จัดตั้งตาม
นโยบายพิเศษของรั ฐ บาล โดยคาสั่ งกระทรวงการคลัง ที่ 24367/2506 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2506
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตสุราและผลิตภัณฑ์จากวัตถุพลอยได้ที่ได้จากการผลิตสุราหรือผลิตภัณฑ์อัน
เป็ น อุป กรณ์แก่การผลิ ตสุ ร า เพื่อหารายได้แก่ รัฐ และประกอบธุร กิจที่เกี่ยวข้องหรือ ต่อเนื่องกั บการผลิ ต
กรมสรรพสามิตจึงให้ทุนแก่องค์การสุราฯ เป็นจานวนเงินเท่ากับเงินสดและสินทรัพย์ที่กรมสรรพสามิตรับโอน
มาจากกรมอุตสาหกรรมทั้งหมด นอกจากนี้องค์การสุราฯ ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์รายเดียวในประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้แปลงสภาพแอลกอฮอล์ได้ตามสูตรที่กรมสรรพสามิต
กาหนด ทาให้มีสินค้าที่หลากหลายสามารถตอบสนองลูกค้าที่แตกต่างกันได้
เดิมองค์การสุราฯ มีทั้งสิ้น 6 สาขา คือ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี
และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสานักงานใหญ่ ต่อมาในปี 2539 โรงงานสุราที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้อง
หยุ ดดาเนิ น กิจ การเนื่ องจากตั้งอยู่ ในพื้น ที่ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒ นธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ประกาศให้เป็นมรดกโลก ส่งผลให้ต้องย้ายโรงงานมาดาเนินการที่ตาบลปากน้า อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 เป็นต้นมา
ปั จ จุ บั น องค์การสุ ร าฯ ตั้งอยู่ที่อาเภอบางคล้ า จังหวัด ฉะเชิ งเทรา มีเนื้อ ที่ประมาณ 140 ไร่
ได้ดาเนินการผลิตแอลกอฮอล์ โดยใช้เทคโนโลยีจากสภาวิทยาศาสตร์ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่ส ามารถรองรั บ วัต ถุดิ บ ได้ทั้ งกากน้ าตาลและมัน เส้ น ซึ่ ง ใช้ ก ระบวนการกลั่ นภายใต้ ส ภาวะสู ญญากาศ
สามารถลดพลังงานความร้อนในการกลั่นได้มากกว่า 40% เมื่อเทียบกับหอกลั่นเดิม รวมทั้งมีการเพิ่มคอลัมภ์
ในการกลั่นเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์มีคุณภาพระดับ ENA : (Extra Neutral Alcohol)/Potable
Alcohol 96.0% v/v แอลกอฮอล์ที่ผลิตโดยองค์การสุราฯ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในทางเภสัชกรรม
เครื่ อ งส าอาง อุ ต สาหกรรมอาหาร และอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม ฯลฯ ซึ่ ง คุณ สมบั ติ เป็ น ไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 640 - 2553 เล่ม 1 (เอทานอลใช้ในทางเภสัชกรรม) และเล่ม 2 (เอทานอลใช้
ในทางอุตสาหกรรม)

วิสัยทัศน์ (VISION)
องค์การเป็นเลิศในการผลิต จาหน่ายแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมและบริการในระดับภูมิภาค โดยคานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
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พันธกิจ (MISSION)
1. สร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
2. ดาเนินการและพัฒนาการผลิตแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องให้มีมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการจัดจาหน่ายแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
4. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและองค์การให้เป็นเลิศ
5. ให้ความสาคัญกับทุกภาคส่วนของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Core Values)
L - LEARNING

เรียนรู้

D - DEVELOPING

พัฒนา

O - OVERALL SUCCESSFUL

สาเร็จอย่างเป็นเลิศ

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ประจาปี 2557
“ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี”

แผนระยะสั้น
1. ปรับสถานะเป็นนิติบุคคล
2. สร้างความชัดเจนในการดาเนินธุรกิจ
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซ่อมเครื่องจักรเก่า และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ให้สอดคล้องกับ
แผนการสร้างโรงงานแห่งใหม่โดยคานึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
4. จัดทาโครงสร้างราคาจาหน่าย มี Cost & Margin Structure ที่ชัดเจน

แผนระยะยาว
1. ย้ายโรงงานแห่งใหม่
2. เตรียมแผนรองรับการเปิดเสรีการค้า
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ลักษณะการประกอบกิจการและขนาดบรรจุ
ทุกขั้ น ตอนในการผลิ ต แอลกอฮอล์ ข ององค์ก ารสุ รา กรมสรรพสามิต ได้รับ การตรวจสอบ
คุณภาพจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 โดยสานัก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
640-2553 ใช้ในทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต จาหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ที่สามารถนาไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง และสามารถบริโภคได้คือ
 แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี ได้แก่ ขนาดบรรจุ ขวด 450 ซีซี/กล่อง/บรรจุ 12 ขวด
ขวด 20 ลิตร ปีบ 18 ลิตร ถังพลาสติก 18 ลิตร ถัง 200 ลิตร
 แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96 ดีกรี ได้แก่ ขนาดบรรจุรถยนต์แทงค์ 10,000-15,000 ลิตร
 แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8 ดีกรี ได้แก่ ขนาดบรรจุ ขวด 1,000 ซีซี/กล่องบรรจุ
ขวด 450 ซีซี/กล่อง/บรรจุ 4 ขวด ปีบ 18 ลิตร ขวด 2.5 ลิตร ขวด 4 ลิตร ถังพลาสติก
18 ลิตร
 แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.9 ดีกรี ได้แก่ ขนาดบรรจุ ขวด 2.5 ลิตร
2. แอลกอฮอล์แปลงสภาพ เป็นแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี ไม่สามารถนามาใช้ดื่มกิน
ได้ ผลิตขึ้นใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง การผลิตสี ทินเนอร์ และผ้าเย็น ฯลฯ คือ
 แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 95 ดีกรี สูตร 12ก, 6ก ได้แก่ ขนาดบรรจุ ปีบ 18 ลิตร ถัง
พลาสติก 18 ลิตร ถัง 200 ลิตร
 แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 90 ดีกรี สูตร 4ข, 6ข ได้แก่ ขนาดบรรจุ ปีบ 18 ลิตร ถัง
พลาสติก 18 ลิตร ถัง 200 ลิตร
 แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 70 ดีกรี ได้แก่ ขนาดบรรจุ ถังพลาสติก 18 ลิตร
3. แอลกอฮอล์แปลงสภาพสูตรอื่น ๆ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดวิธีการแปลง
สภาพแอลกอฮอล์
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ขนาดบรรจุแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

ขวดแก้วขนาด 450 ซีซี

ขวดแก้วขนาด 1,000 ซีซี

ขวดแก้วขนาด 2.5 ลิตร
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ถังพลาสติก 18 ลิตร

ปีบ 18 ลิตร

ถัง 200 ลิตร

รถแทงค์ บรรจุ
10,000-15,000 ลิตร
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ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
2556

2557

2558*

รายได้

891.75

980.00

574.96

ค่าใช้จ่าย

811.32

856.09

483.42

กาไร (ขาดทุน)

80.43

123.91

91.54

รายได้นาส่งรัฐ

71.03

109.03

80.43

รวมสินทรัพย์

982.65

1,016.59

1,127.41

รวมหนี้สิน

139.54

143.49

169.54

รวมส่วนของทุน

843.11

873.10

957.87

18.33

21.98

23.81

8.17

11.73

14.93

9.11

12.81

16.11

8.19

11.19

8.11

9.54

14.22

9.56

งบกาไรขาดทุน (ล้านบาท)

งบดุล (ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนกาไรขั้นต้นต่อยอดขาย (ร้อยละ)
(Gross Profit Margin)
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานต่อยอดขาย (ร้อยละ)
(Operating Profit Margin)
อัตราส่วนกาไรสุทธิต่อยอดขาย (ร้อยละ)
(Net Profit Margin)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
(Return on Total Asset)
อัตราส่วนผลตอบแทนของส่วนของเจ้าของ (ร้อยละ)
(Return on Egret)

หมายเหตุเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558
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รายงานภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์แอลกอฮอล์
ในปีงบประมาณ 2558 สถานการณ์การจาหน่ายแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
มาก ส่วนหนึ่งมาจากการที่องค์การสุราฯ ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็น ตลาดเชิงรุกมากขึ้น เช่น ด้านการ
ออกพบลูกค้า นอกจากการส่งเจ้าหน้าทีก่ ารตลาด เจ้าหน้าที่ขายออกพบกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าแล้ว ยังมี
โครงการนาทีมผู้บริหารระดับสูงออกพบกลุ่มลูกค้าเฉพาะรายด้วย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รับทราบ
และแก้ไขปัญหาในการดาเนินธุรกิจร่วมกัน ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างดี เพราะลูกค้า
มองว่ าเป็ นความใส่ ใจที่ ไม่ เคยได้ รั บ จากหน่ ว ยงานราชการที่มี การดาเนิ น งานแบบระบบราชการมาก่ อ น
องค์การสุราฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดจากอดีตที่ผ่านมาลูกค้าเข้ามาติดต่อเพื่อทาการสั่งซื้อสินค้า
เท่านั้น แต่กลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ได้พัฒนาเจ้าหน้าที่มีการติดตามกระตุ้นเตือนเพื่อให้ลูกค้าเร่งดาเนินการ
จัดซื้อสิ น ค้าก่อนที่สิ น ค้าหมดสต็อก พร้ อมการให้ บริการในการจัดส่ ง ติดตามเอกสารหรือการยื่นเรื่องขอ
อนุญาตซื้อแอลกอฮอล์ และดาเนินการประสานงาน เพื่อการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้า ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กรมสรรพสามิต จนสามารถสร้างความพึงพอใจและส่งผลให้ลูกค้ามีการสั่งซื้อในปริมาณเพิ่มมากขึ้น และการ
หาลูกค้ารายใหม่ที่มีจานวนเพิ่มขึ้นกว่าที่ผ่าน ๆ มา เช่น การเพิ่มวงเงินการให้เครดิตในภาคเอกชน และการ
ให้หน่วยราชการสามารถจัดซื้อเป็นเงินเชื่อได้ ปรับบริการด้านการขนส่ง ได้ทันทีที่ลูกค้าแจ้งว่าต้องการสินค้า
เร่งด่วน มีการส่งสินค้าในเส้นทางนั้น องค์การสุราฯ จะให้บริการรับภาชนะของลูกค้ารายที่มีปัญหากลับมา
รอการบรรจุให้โดยไม่คิดราคาค่าขนส่ง ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าโดยตรงที่องค์การสุราฯ (จ.ฉะเชิงเทรา) สามารถนา
เงินมาชาระได้ในวันนั้นโดยไม่ต้องโอนเงินล่วงหน้าลูกค้าสามารถนาภาชนะเพื่อมาบรรจุ พร้อมรอรับสินค้ากลับ
ได้ในวันนั้น ประกอบกับการดาเนินงานด้านการติดตามสถานการณ์แอลกอฮอล์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดย
สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ของกรมสรรพสามิต ในชุดปัจจุบันที่มีการดาเนินงานที่เข้มงวดและ
สม่าเสมอจึงส่งผลดีกับองค์การสุราฯ คือปริมาณการจาหน่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากการดาเนินการนี้ส่งผลให้ภาครัฐ
สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะทุกลิตรที่องค์การสุราฯ จาหน่ายได้ หมายถึงภาษีที่ภาครัฐ
ได้รับด้วยเช่นกัน
ปั จ จุ บั น องค์ ก ารสุ ร าฯ มี ร ะบบมาตรฐานต่ า ง ๆ ที่ ร องรั บ มาตรฐานสิ น ค้ า ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
สิ่งแวดล้อม และการดาเนินงานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า จึงได้รับความเชื่อถือจากลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตสินค้า
ต่าง ๆ มากมาย หากผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้แอลกอฮอล์เป็นวัตถุดิบหรือเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสินค้าและให้
ความสนใจและห่ว งใยต่อสุ ขภาพของประชาชนในการใช้แอลกอฮอล์ ขององค์การสุ ราฯ เพื่อเป็นการดูแล
สุขภาพของประชาชน และสร้างสังคมทีด่ ีจะส่งผลให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างท่องแท้
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คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
ลาดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

ดารงตาแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ

1 ตุลาคม 2557

1.

นายธรรมศักดิ์

ลออเอี่ยม

2.

นางสาวสุจติ รา

เลาหวัฒนภิญโญ

รองประธานกรรมการ

9 กรกฎาคม 2557

3.

นางสาววิไล

ตันตินันท์ธนา

รองประธานกรรมการ

1 ตุลาคม 2557

4.

นายไพศาล

ชื่นจิตร

5.

นางสาวนารี

ตัณฑเสถียร

กรรมการ

24 กรกฎาคม 2557

6.

นางสาวกัญญวิมว์

กีรติกร

กรรมการ

24 กรกฎาคม 2557

7.

นายสุรนันท์

วงศ์วิทยกาจร

กรรมการ

24 กรกฎาคม 2557

8.

พันเอกบุญรอด

ศรีสมบัติ

กรรมการ

24 กรกฎาคม 2557

9.

นายสมชาติ

วงศ์วัฒนศานต์

กรรมการและเลขานุการ

9 มกราคม 2556

10.

นางสาวกฤษณา

คาใจ

รักษาการในตาแหน่ง

24 มิถุนายน 2558

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 24 กรกฎาคม 2557

กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ
ลาดับที่ 1

ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
ตามคาสั่งกรมสรรพสามิตที่ 526/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลาดับที่ 2

ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นรองประธานกรรมการ
ตามคาสั่งกรมสรรพสามิตที่ 312/2557 สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557

ลาดับที่ 3

ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นรองประธานกรรมการ
ตามคาสั่งกรมสรรพสามิตที่ 526/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลาดับที่ 4-8 ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งกระทรวงการคลังที่ 989/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ลาดับที่ 9

ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งกระทรวงการคลังที่ 1779/2555 แทนนายอิทธิเทพ วิเศษสมิต
ที่ครบวาระ สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 และได้ครบวาระเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558

ลาดับที่ 10

ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งองค์การสุราฯ ที่ 55/2558 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558
แทนนายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ที่ครบวาระ
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นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
ประธานกรรมการ
เกิด 12 กันยายน 2502 อายุ 56 ปี
ตาแหน่ง
 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลักสูตร “นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง” รุ่นที่ 1
กระทรวงการคลัง
 อบรมหลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน”
วปอ รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 อบรมหลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 2
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
 อบรมหลักสูตร “เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง” (ส.นบส.)
รุน่ ที่ 2 สานักงาน ก.พ.
 อบรมหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง”
รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์
 ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
 ผู้อานวยการสานักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต
 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
การดารงตาแหน่งกรรมการสาคัญที่เกีย่ วข้อง
 ประธานกรรมการโรงงานไพ่
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สาคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

ร่างรายงานประจาปี 2558

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
รองประธานกรรมการ
เกิด 14 ธันวาคม 2500 อายุ 58 ปี
ตาแหน่ง
 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
 MPA HARVARD UNIVERSITY, U.S.A
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง” (นบส.) รุ่นที่ 64 สานักงาน ก.พ.
 อบรมหลักสูตร “นักบริหารการคลัง (นบค.)” รุ่นที่ 1 กระทรวงการคลัง
 Senior Managers in Government, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 อบรมหลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง”
(วปม) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง “ผู้บริหารส่วนราชการ” (นบส. 2) รุ่นที่ 7
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
 ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
 สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
 สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
 สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
 เลขานุการกรม
 ผู้อานวยการส่วนควบคุม สานักบริหารการจัดเก็บภาษี 2
การดารงตาแหน่งกรรมการสาคัญที่เกี่ยวข้อง
 รองประธานกรรมการโรงงานไพ่
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สาคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
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นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
รองประธานกรรมการ
เกิด 12 มกราคม 2504 อายุ 54 ปี
ตาแหน่ง
 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 Master of Art ,Economics, Tufts University,U.S.A.
การศึกษาดูงาน / อบรม
 หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 , วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตร Callenges of Reforming Tax and Custom Administrations , IMF&TAX
Academy of Singapore
 หลักสูตร Senior on Taxation (Senior Course), Japan International Cooperation
Agency (JICA)
 หลักสูตร พัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 74 ,
สานักงาน ก.พ.
 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 2, กรมสรรพสามิต
 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสาหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 ,บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์
เอฟเอเอส จากัด
 โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ สาหรับข้าราชการระดับสูง กระทรวงการคลัง
ประจาปีงบประมาณ 2552, สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 หลักสูตร Leading Change for Excutives รุ่นที่ 4 , สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตร ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมุ่งสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2,
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) Interenational Tax
Program, U.S.A
ประสบการณ์
 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
 นักวิชาการภีผู้เชี่ยวชาญ สานักแผนภาษี
 ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศ
 สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
การดารงตาแหน่งกรรมการสาคัญที่เกี่ยวข้อง
 รองประธานกรรมการโรงงานไพ่
 กรรมการบริษัท เอทีซี โมบาย จากัด
 กรรมการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สาคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

ร่างรายงานประจาปี 2558

นายไพศาล ชื่นจิตร
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
เกิด 12 สิงหาคม 2501 อายุ 57 ปี
ตาแหน่ง
 รองอธิบดีกรมศุลกากร
คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 รัฐประศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง” (นบส.) สานักงาน ก.พ.
 อบรมหลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง”
(วปม.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์
 ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร
 ผู้อานวยการสานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
การดารงตาแหน่งกรรมการสาคัญที่เกีย่ วข้อง
 กรรมการ บริษัท หินอ่อน จากัด
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สาคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
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นางสาวนารี ตัณฑเสถียร

นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกาจร

กรรมการ

กรรมการ

เกิด 10 กรกฎาคม 2501 อายุ 57 ปี
ตาแหน่ง
 อัยการพิเศษฝ่าย สานักงานอัยการสูงสุด
คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ Howard University Washington,
DC, U.S.A.
 ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ The American University,
Washington, D.C U.S.A.
 ปริญญาโทด้านกฎหมายการให้ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ
Vrije University of Brussel, Belgium
 เนติบัณฑิตไทย
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน”
วปอ รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์
 อัยการผู้เชี่ยวชาญสานักงานที่ปรึกษากฎหมาย สานักงานอัยการสูงสุด
 อาจารย์พิเศษ วิชาสัญญาของรัฐ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ที่ปรึกษากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
การดารงตาแหน่งกรรมการสาคัญที่เกีย่ วข้อง
 ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สาคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

ร่างรายงานประจาปี 2558

เกิด 14 เมษายน 2495 อายุ 63 ปี
ตาแหน่ง
 ข้าราชการบานาญ
คุณวุฒิการศึกษา
 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Master of Arts, Development Economics, Williams Collage, U.S.A.
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 อบรมหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
 อบรมหลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน” รุน
่ ที่ 14
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์
 กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ระดับ 10 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
การดารงตาแหน่งกรรมการสาคัญที่เกีย่ วข้อง
 กรรมการ บริษท
ั ทีโอที จากัด (มหาชน) กระทรวง ICT
 กรรมการผูท
้ รงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุน
 กรรมการองค์การตลาดเพือ
่ การเกษตร (อตก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สาคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
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นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
กรรมการ
เกิด 5 กันยายน 2506 อายุ 52 ปี
ตาแหน่ง
 ผู้อานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Master of Science (Genetics) University of Connecticut, U.S.A.
 Doctor of Philosophy (Genetics) University of Connecticut, U.S.A.
 Post -Doctoral Fellow, Rutgers University, New Jersey, U.S.A.
 Post -Doctoral Fellow, University of Tennessee at Memphis, U.S.A.
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลักสูตร กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของนักบริหาร
 Managerial Grid
 Introduction to Competency-based Management
 Information Security Awareness Trainings
 Workshop on Sustaining Knowledge Management in the
Biotechnology/Pharmaceutical R-D Sectors
 หลักคิดและแนวทางการบริหารบุคลากรด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
 Result to action (Employee engagement)
 Good Laboratory Practice : Training at the trainers by WHO
ประสบการณ์
 รองผู้อานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 ผู้อานวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
การดารงตาแหน่งกรรมการสาคัญที่เกีย่ วข้อง
 กรรมการบริหารสานักงานพัฒนาการวิจย
ั การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กรรมการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สาคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
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พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ
กรรมการ
เกิด 26 พฤษภาคม 2503 อายุ 55 ปี
ตาแหน่ง
 อาจารย์อานวยการส่วนวิชาการปฏิบัติการพิเศษ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
คุณวุฒิการศึกษา
 รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลักสูตร “Director Certification Program” รุ่นที่ 204
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร “Advanced Audit Committee Program (AACP)”
รุน่ ที่ 21 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ศึกษาดูงานเอเซียและยุโรป
ประสบการณ์
 นปก.ประจา ยศ.ทบ.
 นปก.ประจา สบส.
การดารงตาแหน่งกรรมการสาคัญที่เกีย่ วข้อง
 ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สาคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
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นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์

นางสาวกฤษณา คาใจ

กรรมการและเลขานุการ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในตาแหน่ง

เกิด 24 มิถนุ ายน 2498 อายุ 60 ปี
ตาแหน่ง
 ผู้อานวยการองค์การสุรา
คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 เนติบัณฑิตไทย
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลักสูตร “การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน”
(ปรม.3) สถาบันพระปกเกล้า
 อบรมหลักสูตร “การจัดการขัน
้ สูงสาหรับนักบริหารยุคใหม่”
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 อบรมหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับ
นักบริหาร” ปปร. รุน่ ที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
 อบรมหลักสูตร “Director Certification Program” รุ่นที่ 177
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร “การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 13
ของสถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์
 รองผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
การดารงตาแหน่งกรรมการสาคัญที่เกีย่ วข้อง
 ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สาคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
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ผู้อานวยการองค์การสุรา
กรรมการและเลขานุ
เกิด 19 มิถนุ ายน 2499
อายุ 59 ปี การ
ตาแหน่ง
 รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในตาแหน่ง ผูอ
้ านวยการองค์การสุรา
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy
– SFE สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 “Successful Formulation & Execution the Strategy – SFE”
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการ” รุน
่ ที่ 44 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 อบรมหลักสูตร “การบริหารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่สาหรับ
ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ Smart marketing” ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รุ่นที่ 1
ประสบการณ์
 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ
การดารงตาแหน่งกรรมการสาคัญที่เกีย่ วข้อง
 ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สาคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารฯ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2556 กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราคณะหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพสามิต
หรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษาหรือ
รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต จานวน 2 คน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อานวยการ
เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง และกรรมการอื่นอีกมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่เมื่อรวม
กรรมการทั้งคณะหมดแล้ว ต้องมีจานวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งในกรรมการอื่นนี้ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังเป็น
กรรมการร่วมด้วยหนึ่งคน กรรมการอื่น รวมทั้งผู้แทนกระทรวงการคลังและที่ปรึกษาคณะกรรมการ รัฐมนตรี
เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีอานาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป
ซึ่งกิจการขององค์การสุราฯ และให้มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. วางระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน
2. วางระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัด
เงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน และระเบียบวินัยของพนักงานสุรา ตลอดจนกาหนดอัตราตาแหน่ง อัตราเงินเดือน
ค่าจ้าง และเงินอื่น ๆ ของพนักงานสุรา
3. กาหนดอัตราค่าดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่าบริการ และค่าดาเนินธุรกิจต่าง ๆ
4. กาหนดอัตราและดอกเบี้ยเงินสะสมของผู้อานวยการและพนักงานสุรา และวางระเบียบการจ่าย
คืนเงินสะสม
5. กาหนดราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการขัดต่อหรือนอกเหนือไปจากระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
กรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ที่เป็นอิสระจากภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาต่าง ๆ กรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงความเห็นของ
ตนเองและใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระ ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยใช้ทักษะและ
ประสบการณ์ของตน ตลอดจนพิทักษ์ผลประโยชน์ของภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก เป็นผู้ที่สามารถ
ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดาเนินการต่าง ๆ ได้เมื่อจาเป็น สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน
และทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการได้มีอย่างมีประสิทธิผล
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คุณสมบัติของกรรมการ
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ
1. มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
2. ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 3 แห่ง ทั้งนี้
นับรวมการเป็นกรรมการโดยตาแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตาแหน่งกรรมการด้วย
3. ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดารงตาแหน่งกรรมการตามบัญญัติแห่ง
กฎหมาย
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
6. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้กาหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีปฏิทิน ใน
ปีงบประมาณ 2558 กาหนดเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน หากเดือนใดมีวันศุกร์ 5 สัปดาห์
จะประชุมวันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความจาเป็น
โดยประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ จะเป็นผู้พิจารณากาหนดวาระการประชุม ซึ่งเลขานุการฯ
จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลา
ในการศึกษาก่อนการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ จะมีการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
อย่างกว้างขวางและเป็นอิสระ ในวาระใดหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่ประชุม จะออกจากห้อง
ประชุมจนกว่าจะพิจารณาวาระนั้นแล้วเสร็จ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการฯ เพื่อความเป็น
อิสระ
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อัตราการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
1. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ดังนี้
 ค่าตอบแทนรายเดือน
- กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน 8,000 บาท/คน/เดือน
- ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เป็น 2 เท่าของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรัฐวิสาหกิจดารงตาแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
ตามสัดส่วนระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
 อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ
- ไม่เกิน 8,000 บาท/เดือน (ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 (10,000
บาท/เดือน) และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 (9,000 บาท/เดือน)
 กรรมการได้รับเบี้ยประชุมในกรณีได้รับมอบหมายทาหน้าที่ใน คณะอนุกรรมการหรือ
คณะทางาน
- ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมแล้วไม่
เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน เฉพาะกรรมการที่มาประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบในองค์การสุราฯ (Audit Committee)
ได้รับค่าตอบแทนตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0529.2/ว.45 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
2543 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค.0805.2/ว.96 ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2556 ดังนี้
- ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น
- ในกรณีที่ดารงตาแหน่งไม่เต็มเดือน โดยให้จ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง
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การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ / คณะทางานอื่น ๆ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองกระบวนงานที่มีความสาคัญแทน เพื่อความรอบคอบและเป็นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ มี
รายละเอียดองค์ประกอบ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ รวมทั้งคณะอนุ กรรมการที่
สาคัญได้จัดทากฎบัตรเพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการเพื่อทาการศึกษาและติดตามสถานการณ์แอลกอฮอล์ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ทาการศึกษาและติดตามสถานการณ์แอลกอฮอล์ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายทุกชนิดเพื่อเป็น แหล่งข้อมูล พื้น ฐานในการกาหนดยุทธศาสตร์การทางานขององค์การสุ ราฯ ที่
เหมาะสม และให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในการขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของการ
ปราบปรามแอลกอฮอล์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามการประชุมดังตาราง

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ร่วมประชุม/การ
ประชุมทั้งหมด

1. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
2. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
3. นายไพศาล ชื่นจิตร
4. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
5. นางสาวกฤษณา คาใจ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

12/12
8/12
6/12
9/9
3/3

จานวนเงินตอบ
แทนที่ได้รับ
(บาท)
120,000
24,000
40,000
16,000
-

หมายเหตุ
นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ครบวาระเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหาร
กิจ การองค์การสุ ร าฯ มีมติให้ น างสาวกฤษณา คาใจ รองผู้ อานวยการฝ่ ายบริห าร รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการฯ จนกว่าผู้อานวยการฯ ที่ดาเนินการสรรหาใหม่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
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2. คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ช่วยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกากับดูแลระบบการควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน
และการปฏิบัติตามระเบียบนโยบายต่าง ๆ มีความรับผิดชอบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ก. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ข. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ค. การติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติภายในต่าง ๆ
โดยมีการประชุมดังตาราง
ร่วมประชุม/การ จานวนเงินตอบ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ประชุมทั้งหมด
แทนที่ได้รับ
(บาท)
1. พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ
ประธานกรรมการ
4/4
120,000
2. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
กรรมการ
3/4
96,000
3. นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
กรรมการ
2/4
96,000
3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ พิ จ ารณาและอนุ มั ติ น โยบายและกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง รวมทั้ง
พิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญมาจัดทาแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม ประเมินและอนุมัติ
แผนการจัดการความเสี่ยง รายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา ตามมีการประชุมดังตาราง
ร่วมประชุม/การ จานวนเงินตอบ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ประชุมทั้งหมด
แทนที่ได้รับ
(บาท)
1. นางสาวสุจิตรา เลาหวัมนภิญโญ ประธานอนุกรรมการ
9/9
70,000
2. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกาจร
อนุกรรมการ
8/9
32,000
3. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
อนุกรรมการ
6/6
40,000
4. นางสาวกฤษณา คาใจ
อนุกรรมการ
3/3
16,000
หมายเหตุ
นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ครบวาระเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหาร
กิจ การองค์การสุ ร าฯ มีมติให้ น างสาวกฤษณา คาใจ รองผู้ อานวยการฝ่ ายบริห าร รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการฯ จนกว่าผู้อานวยการฯ ที่ดาเนินการสรรหาใหม่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
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4. คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้อานวยการองค์การสุรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการองค์การสุรา
รวมทั้งพิจารณาปรับค่าตอบแทนคงที่ และค่าตอบแทนผันแปรตามที่กระทรวงการคลังกาหนด และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริหารฯ ตามการประชุมดังตาราง
ร่วมประชุม/การ จานวนเงินตอบ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ประชุมทั้งหมด
แทนที่ได้รับ
(บาท)
1. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ประธานอนุกรรมการ
2/2
20,000
2. นายไพศาล ชื่นจิตร
อนุกรรมการ
1/2
16,000
3. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกาจร
อนุกรรมการ
2/2
16,000
5. คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณการลงทุนประจาปี
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ตามการประชุมดังตาราง
ร่วมประชุม/การ จานวนเงินตอบ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ประชุมทั้งหมด
แทนที่ได้รับ
(บาท)
1. นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
ประธานอนุกรรมการ
1/1
10,000
2. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
อนุกรรมการ
-/1
3. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
อนุกรรมการ
1/1
6. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ หาทางปรองดองและระงับข้อ
ขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทางานอันเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง
และรัฐวิสาหกิจ ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้อง
ทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางวินัย ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง ตามการประชุมดัง
ตาราง
ร่วมประชุม/การ จานวนเงินตอบ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ประชุมทั้งหมด
แทนที่ได้รับ
(บาท)
1. พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ
ประธานกรรมการ
1/1
10,000
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7. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา
หน้าที่และความรับผิดชอบ ติดตามการพัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและสัญญาในการบริหาร
จัดการ พร้อมทั้งกาหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพิ่มเติมและแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและ
สถานการณ์ เพื่อส่งเสริมให้การดาเนินงานขององค์การสุราฯ มีความคล่องตัวในทางปฏิบัติและเป็นไปตาม
นโยบาย รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริหารฯ ทราบ ตามการประชุมดังตาราง
ร่วมประชุม/การ จานวนเงินตอบ
แทนที่ได้รับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ประชุมทั้งหมด
(บาท)

1. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
ประธานอนุกรรมการ
3/4
30,000
2. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
อนุกรรมการ
4/4
32,000
3. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
อนุกรรมการ
3/3
16,000
4. นางสาวกฤษณา คาใจ
อนุกรรมการ
1/1
หมายเหตุ
นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ครบวาระเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหาร
กิจ การองค์การสุ ร าฯ มีมติให้ น างสาวกฤษณา คาใจ รองผู้ อานวยการฝ่ ายบริห าร รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการฯ จนกว่าผู้อานวยการฯ ที่ดาเนินการสรรหาใหม่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
8. คณะอนุกรรมการกากับดูแลที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดูแลระบบการควบคุมภายใน บริหารจัดการสารสนเทศ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน กาหนด
นโยบาย กลยุ ทธ์ เป้าหมาย แผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ ติดตามการดาเนินงานและ
รายงานผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การสุราฯ ตามการประชุมดังตาราง
ร่วมประชุม/การ จานวนเงินตอบ
แทนที่ได้รับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ประชุมทั้งหมด
(บาท)

1. นายไพศาล ชื่นจิตร
ประธานกรรมการ
3/6
30,000
2. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
อนุกรรมการ
6/6
48,000
3. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
อนุกรรมการ
3/3
8,000
4. นางสาวกฤษณา คาใจ
อนุกรรมการ
3/3
8,000
หมายเหตุ
นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ครบวาระเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหาร
กิจ การองค์การสุ ร าฯ มีมติให้ น างสาวกฤษณา คาใจ รองผู้ อานวยการฝ่ ายบริห าร รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการฯ จนกว่าผู้อานวยการฯ ที่ดาเนินการสรรหาใหม่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
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9. คณะอนุกรรมการลดต้นทุนและด้านการตลาด
หน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์และแนวทางการบริหารจัดการลด
ต้นทุน กากับดูแลนโยบายด้านการตลาด เพื่อให้การดาเนินธุรกิจก่อเกิดรายได้และผลประโยชน์ โดยสร้าง
ภาพลักษณ์อันดีแก่สินค้าและบริการ และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารฯ ตามการประชุม
ดังตาราง
ร่วมประชุม/การ จานวนเงินตอบ
แทนที่ได้รับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ประชุมทั้งหมด
(บาท)

1. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกาจร
ประธานกรรมการ
12/12
120,000
2. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
อนุกรรมการ
11/12
88,000
3. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
อนุกรรมการ
8/9
64,000
4. นางสาวกฤษณา คาใจ
อนุกรรมการ
3/3
24,000
หมายเหตุ
นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ครบวาระเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การสุราฯ มีมติให้นางสาวกฤษณา คาใจ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการฯ จนกว่าผู้อานวยการฯ ที่ดาเนินการสรรหาใหม่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
10. คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการองค์การสุรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาผลตอบแทนผู้อานวยการฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 มาตรา 8 (จัตวา) และตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด ตามการประชุมดังตาราง
ร่วมประชุม/การ จานวนเงินตอบ
แทนที่ได้รับ
ชือ่ -สกุล
ตาแหน่ง
ประชุมทั้งหมด
(บาท)

1. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ ประธานอนุกรรมการ
2. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกาจร
อนุกรรมการ
3. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
อนุกรรมการ
4. นายไพศาล ชื่นจิตร
อนุกรรมการ
5. นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
อนุกรรมการ

4/4
4/4
3/4
1/4
4/4

20,000
16,000
16,000
24,000
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11. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อานวยการองค์การสุรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาผลตอบแทนผู้อานวยการฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุณ สมบั ติ ม าตรฐานส าหรั บ กรรมการและพนัก งานรั ฐ วิส าหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 8 (จั ต วา) และตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด

ชื่อ-สกุล
1. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
2. พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ

ตาแหน่ง

ร่วมประชุม/การ
ประชุมทั้งหมด

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

2/2
2/2

จานวนเงินตอบ
แทนที่ได้รับ
(บาท)

10,000
8,000
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รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ

10 ตุลาคม 2557

17 ตุลาคม 2557

27 พฤศจิกายน 2557

29 ธันวาคม 2557

27 มกราคม 2558

20 กุมภาพันธ์ 2558

27 มีนาคม 2558

28 เมษายน 2558

22 พฤษภาคม 2558

12 มิภุนายน 2558

24 กรกฎาคม 2558

25 สิงหาคม 2558

24 กันยายน 2558

10/2557

11/2557

12/2557

13/2557

1/2558

2/2558

3/2558

4/2558

5/2558

6/2558

7/2558

8/2558

9/2558

เป็นรายบุคคล (เบี้ยประชุม) ประจาปี 2558 ดังนี้

1. นายธรรมศักดิ์

ลออเอี่ยม
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2. นางสาวสุจิตรา

เลาหวัฒนภิญโญ
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3. นางสาววิไล

ตันตินันท์ธนา
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4. นายไพศาล

ชื่นจิตร

















5. นางสาวนารี

ตัณฑเสถียร











6. นางสาวกัญญวิมว์

กีรติกร











7. นายสุรนันท์

วงศ์วิทยกาจร









8. พันเอกบุญรอด

ศรีสมบัติ







9. นายสมชาติ

วงศ์วัฒนศานต์







10. นางสาวกฤษณา

คาใจ

----------------------------------------------------------







รวมกรรมการที่เข้าประชุม

5

8

8

8

8

8

7

7

7

7

8

7

6

จานวนกรรมการทั้งหมด

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

รายชื่อกรรมการ














จานวนครั้ง
เข้าประชุม/
ประชุม
ทั้งหมด

8/13




10/13



6/13
































9/13
11/13



10/10

ครบวาระ

3/3

หมายเหตุ
ลาดับที่ 1

ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
ตามคาสั่งกรมสรรพสามิตที่ 526/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ลาดับที่ 2
ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นรองประธานกรรมการ
ตามคาสั่งกรมสรรพสามิตที่ 312/2557 สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ลาดับที่ 3
ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นรองประธานกรรมการ
ตามคาสั่งกรมสรรพสามิตที่ 526/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ลาดับที่ 4-8 ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งกระทรวงการคลังที่ 989/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ลาดับที่ 9
ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งกระทรวงการคลังที่ 1779/2555 แทนนายอิทธิเทพ วิเศษสมิต
ที่ครบวาระ สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 และได้ครบวาระเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
ลาดับที่ 10 ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งองค์การสุราฯ ที่ 55/2558 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558
แทนนายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ที่ครบวาระ
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รายงานการเข้าประชุม และเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

2. นางสาวสุจิตรา

เลาหวัฒนภิญโญ

3. นางสาววิไล

ตันตินันท์ธนา

4. นายไพศาล

ชื่นจิตร

5. นางสาวนารี

ตัณฑเสถียร

6. นางสาวกัญญวิมว์

กีรติกร

7. นายสุรนันท์

วงศ์วิทยกาจร

8. พันเอกบุญรอด

ศรีสมบัติ

9. นายสมชาติ

วงศ์วัฒนศานต์

10. นางสาวกฤษณา

คาใจ

รวม

2/2
20,000
1/2
16,000

3/4
96,000
2/4
96,000

-/1
-

4/4
32,000

4/4
200,000

6/6
48,000
3/6
30,000

2/2
10,000

1/1
10,000
2/2
16,000

12/12
120,000

1/4
3/4
16,000
4/4
24,000
4/4
16,000

1/1
10,000

10,000

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อานวยการ

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบทางสังคม

11/12
88,000

3/4
30,000

8/9
32,000

312,000

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา

9/9
70,000

6/12
40,000

4/4
120,000

คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุน

คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้อานวยการฯ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการเพื่อทาการศึกษาและติดตามสถานการณ์แอลฯ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
12/12
120,000
8/12
24,000

คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการองค์การสุรา

ลออเอี่ยม

คณะอนุกรรมการลดต้นทุนและด้านการตลาด

1. นายธรรมศักดิ์

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ

เป็นรายบุคคล ประจาปี 2558 ดังนี้

2/2
10,000
9/9
16,000
3/3
-

6/6
40,000
3/3
16,000

200,000

158,000

52,000

1/1
-

3/3
16,000
1/1
-

3/3
8,000
3/3
8,000

8/9
64,000
3/3
24,000

10,000

78,000

94,000

296,000
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76,000

18,000

สรุปเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ปี 2558
จานวนเงิน (บาท)
ชื่อ - นามสกุล

คณะกรรมการ
บริหารกิจการ คณะกรรมการ/
องค์การสุราฯ คณะอนุกรรมการ

ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาท)

รวมค่าเบีย้
ประชุม/
ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาท)

1. นายธรรมศักดิ์

ลออเอี่ยม

120,000

120,000

192,000

432,000

2. นางสาวสุจิตรา

เลาหวัฒนภิญโญ

108,000

202,000

96,000

406,000

3. นางสาววิไล

ตันตินันท์ธนา

90,000

100,000

96,000

296,000

4. นายไพศาล

ชื่นจิตร

64,000

86,000

96,000

246,000

5. นางสาวนารี

ตัณฑเสถียร

80,000

142,000

96,000

318,000

6. นางสาวกัญญวิมว์

กีรติกร

40,000

130,000

96,000

266,000

7. นายสุรนันท์

วงศ์วิทยกาจร

80,000

184,000

96,000

360,000

8. พันเอกบุญรอด

ศรีสมบัติ

80,000

130,000

96,000

314,000

9. นายสมชาติ

วงศ์วัฒนศานต์

72,000

144,000

70,133.33

286,133.33

10. นางสาวกฤษณา

คาใจ

24,000

48,000

25,866.67

97,866.67

758,000

1,286,000

960,000

3,022,000

รวม
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การพัฒนากรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
1) การอบรมสัมมนา คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ให้ความสาคัญต่อการเข้าร่วม
อบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่าง
สม่าเสมอ โดยองค์การสุราฯ ให้การสนับสนุนและดาเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อให้
เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์การสุราฯ
1. พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ

- หลักสูตร “Director Certification Program” รุ่นที่ 204
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร “Advanced Audit Committee Program (AACP)”
รุ่นที่ 21 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์

- หลักสูตร “การกากับ ดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 13
ของสถาบันพระปกเกล้า
3. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ - หลักสูตร “Director Certification Program” รุ่นที่ 212
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. นางสาวกฤษณา คาใจ
- อบรมหลักสูตร Successful Formulation & Execution the
Strategy – SFE สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร “Successful Formulation & Execution the
Strategy – SFE” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- อบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการ” รุ่นที่ 44
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร “การบริหารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่
สาหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ Smart marketing” รุ่นที่ 1
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนวิสาหกิจประจาปี 2559-2563 และการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 องค์การสุราฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนวิสาหกิจประจาปี
2559-2563 และการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ร่วมกันระหว่างคณะกรรมกรรมการบริหารกิจการ
องค์การสุราฯ และผู้บริหารขององค์การสุราฯ เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2558 ณ The Greenery Resort
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวิทยากรจากบริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
ร่างรายงานประจาปี 2558
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3) การศึกษาดูงาน องค์การสุราฯ มีนโยบายจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน การปฏิบัติงานจริง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับกรรมการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจธุรกิจและนาความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้ในการดาเนินกิจการขององค์การสุราฯ
การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)
องค์การสุราฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสาหรับกรรมการที่เข้ารับตาแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การสุราฯ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจขององค์การสุราฯ รวมทั้งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สาหรับการดารงตาแหน่ง โดยคู่มือกรรมการประกอบด้วย
คู่มือกรรมการ
1. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การสุราฯ
3. แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลสาหรับกรรมการ
1. Presentation แนะนาการดาเนินกิจการขององค์การสุราฯ แผนงานทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ผลประกอบการฐานะการเงิน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
2. รายชื่อคณะกรรมการ ผังโครงสร้างการจัดการ
3. รายงานประจาปี
4. การเยี่ยมชมโรงงานขององค์การสุราฯ
การประเมินผลคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
การประเมินผลคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง โดยใน
ปี 2558 องค์การสุราฯ ได้ทาการปรับปรุงแบบประเมินผลเพื่อให้เข้าใจง่ายและครอบคลุมยิ่งขึ้น และได้
น าเสนอคณะกรรมการบริ ห ารฯ ในการประชุม ครั้ ง ที่ 7/2558 เมื่ อวั นที่ 24 กรกฎาคม 2558 ซึ่ งคณะ
กรรมการฯ ให้ องค์การสุ ร าฯ แก้ไขแบบประเมินตามที่คณะกรรมการฯ ได้ร่ว มกันพิจารณา และส่ งแบบ
ประเมินให้คณะกรรมการฯ พิจารณาดาเนินการประเมินผล สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจแบบรายคณะ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 179.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 210 คะแนน เทียบเท่า
กับเปอร์เซ็นไทล์ทรี่ ้อยละ 80 ขึ้นไป คือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี
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รายงานคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
เนื่องจากผู้อานวยการองค์การสุรา ได้ครบวาระตามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558
องค์การสุราฯ ได้มีคาสั่งที่ 47/2558 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวสุจิตรา
เลาหวัฒนภิญโญ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารี
ตัณฑเสถียร
กรรมการ
3. นายไพศาล
ชื่นจิตร
กรรมการ
4. นายสุรนันท์
วงศ์วิทยกาจร
กรรมการ
5. นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
กรรมการ
6. นางสาวกฤษณา คาใจ
เลขานุการ
7. นายวรพจน์
ด้วงพิบูลย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางกรพรรณ
ฤทธิสนธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้ค ณะกรรมการสรรหาดาเนิน การตามแนวทางที่ก ระทรวงการคลัง กาหนด ตาม
หนังสือ กระทรวงการคลังที่ กค 0806.2/ว 90 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2551 ที่กาหนดให้การสรรหาผู้บริหาร
สู ง สุ ด ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ น อ านาจของคณะกรรมการสรรหา ในการด าเนิ น การสรรหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิ จ โดยคานึงถึงความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเมื่อสรรหาได้ผู้บริหารสูงสุดแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยได้ร่วมกันพิจารณากาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่งผู้อานวยการ รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ โดย ยึดถือ
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นหลัก และดาเนินการออกประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการสรรหา
ผู้อานวยการองค์การสุราฯ เรียบร้อยแล้ว และได้นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ เมื่อวันที่
21 ตุลาคม 2558
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รายงานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อานวยการ
เนื่องจากผู้อานวยการองค์การสุรา ได้ ครบวาระตามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558
องค์การสุราฯ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และมีคาสั่ง ที่
48/2558 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อานวยการ ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้
1. นางสาววิไล
ตันตินันท์ธนา
ประธานอนุกรรมการ
2. พันเอก บุญรอด
ศรีสมบัติ
อนุกรรมการ
3. ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา
คาใจ
เลขานุการ
5. นางบุศรินทร์
รักศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้ ค ณะอนุ ก รรมการฯ มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาผลตอบแทนผู้ อ านวยการฯ ให้ เ ป็ น ตาม
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิ จ พ.ศ. 2518 มาตรา 8 (จัตวา)
และตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนผู้ อ านวยการ ได้ จั ดประชุ ม 2 ครั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 4
พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โดยได้พิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรั บ กรรมการและพนั กงานรั ฐ วิส าหกิจฯ ตามที่กาหนด แก้ไขเพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 วรรคเจ็ด “การกาหนดค่าจ้างหรือ
ผลประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างผู้บริหารให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการของรัฐวิส าหกิจกาหนด โดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”
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ผู้บริหารองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
ผู้อานวยการองค์การสุรา

นางสาวกฤษณา คาใจ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
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ผู้บริหารระดับสูงองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

นางสุชาดา แถมสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางสาวปราณี วิศาลอนันตกูล
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายสมควร จารุสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายผลิต

นายภาคภูมิ เหมะรักษ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
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ผู้บริหารองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
หัวหน้ากองกลาง

นางดวงสมร เรืองอุไร
หัวหน้ากองนโยบายและแผน

นางจีรวัฒน์ จารุสมบัติ
หัวหน้ากองคลัง

นางสาวละเอียด คาใจ
หัวหน้ากองการตลาด
และจาหน่าย
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นายธเนศ เอิบอิ่มฤทธิ
หัวหน้ากองการผลิต

นายอนุรักษ์ คงเจริญ
หัวหน้ากองวิศวกรรม
และเทคนิค

นายสุนันท์ พูลธนกิจ
หัวหน้ากองควบคุม
และพัฒนาคุณภาพ
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แผนผังโครงสร้างองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

ฝ่ายบริหาร

กองกลาง

แผนกบริหารงานบุคคล

แผนกบริหารงานทั่วไป

แผนกยานพาหนะ
แผนกสารสนเทศ

กองคลัง

กองการตลาดและจาหน่าย

แผนกบัญชีและ
งบประมาณ

แผนกการตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์

แผนกการเงิน

แผนกจาหน่าย

แผนกพัสดุ

แผนกคลังพัสดุและ
อาคารสถานที่

แผนกกฎหมาย

ร่างรายงานประจาปี 2558
36

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กองนโยบายและแผน
เลขานุการ

รองผู้อานวยการ

ฝ่ายผลิต

กองการผลิต

แผนกการผลิต

แผนกบรรจุและ
ผลิตภัณฑ์

กองวิศวกรรมและเทคนิค

แผนกไฟฟ้าและ
บารุงรักษา

แผนกไอน้าและประปา

กองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ

แผนกวิเคราะห์และ
ตรวจสอบคุณภาพ
การผลิต

แผนกควบคุมคุณภาพ

แผนกสิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างอัตรากาลังพนักงานองค์การสุราฯ
อัต รากาลัง ขององค์ก ารสุร าฯณ วัน ที ่ 30 กัน ยายน 2558 มีพ นัก งานจ านวน 165 คน แยกเป็ น
ฝ่ายบริหาร จานวน 78 คน และฝ่ายโรงงาน จานวน 87 คน ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1 คน
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การบริหารจัดการองค์กร
การบริหารความเสี่ยง
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ERM
และมีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการ
องค์กรเรื่อยมา ปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงขององค์การสุราฯ สามารถดาเนินการตามองค์ประกอบหลักของ
การบริหารความเสี่ยง มีคณะทางานเพื่อการสนับสนุนระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร มีการกาหนดปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่ชัดเจน และประเมินความรุนแรงผ่านการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง นอกจากนี้องค์การสุราฯ มีการใช้ฐานข้อมูลในอดีตเพื่อประกอบการพิจารณา
การกาหนดระดับความรุนแรง รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
องค์การสุราฯ มีการกาหนดโครงสร้าง หน้าที่และผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี
อานาจหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตาม การพัฒนากรอบการบริหาร
ความเสี่ยง ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ
มาจัดทาแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงรายงานผลการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ใน
ภาพรวม และคณะทางานเพื่อการสนับสนุนระบบบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่กลั่นกรองความเสี่ยงต่าง ๆ
ก่อนนาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะทางานฯ จะมีหน้าที่ในการประสานงานให้มีการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทาหน้าที่กากับดูแลความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
องค์การสุราฯ มีระบบการควบคุมภายในที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ ดีขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งเป็น
หน้าที่ของฝ่ายบริหารแต่ละระดับของหน่วยงานที่ทราบว่างานจุดใดของตนมีความเสี่ยง/จุดอ่อน จากนั้นก็จะ
ประเมินความเสี่ยง/จุดอ่อน และสร้างระบบการควบคุมขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไข
การควบคุมภายในจะถูกกาหนดออกมาในรูปของระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรการ แนวทาง
หรือคู่มือปฏิบัติงานต่าง ๆ การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ กาหนดขึ้นมาเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของ
แต่ละหน่วยงาน ระบบการควบคุมภายในมุ่งพิจารณาปัญหาในอดีตเพื่อหาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เป็นความเสี่ยง
ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงการดาเนินการควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับการปฏิบัติงานหลักขององค์กร
2. คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับการปฏิบัติงานสนับสนุนองค์กร เช่น คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือ
การเงินและคู่มือบัญชี เป็นต้น
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3. คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับการบริหารจัดการองค์กร เช่น คู่มือการบริหารความเสี่ยง คู่มือ
การควบคุมภายใน คู่มือการตรวจสอบภายใน และคู่มือ ECM เป็นต้น
4. องค์การสุราฯ มีการบูรณาการการประเมินควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) กับการบริหาร
ความเสี่ยงและกาหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินกิจกรรมปรับปรุงจุดอ่อนที่ได้รับจาก
การประเมินการควบคุมภายใน โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินการในการติดตาม 4 ครั้ง / ปี
ทั้งในระดับองค์กรและส่วนงานย่อย
อนึ่ง แต่สิ่งที่เป็นสาระสาคัญที่มีการเพิ่มเติมตามนโยบายระดับบนคือการเพิ่มช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับการดาเนินการขององค์การสุราฯ ซึ่งแผนกบริหารงานทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของ
สรุปผลข้อร้องเรียนเพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป
การตรวจสอบภายใน
องค์การสุราฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นกลไกสาคัญตามหลักการกากับกิจการที่ดี
โดยมีภารกิจ ในการให้คาปรึกษา และให้ ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิส ระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ปรับปรุงความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกากับดูแล
กิจการที่ดีขององค์กรโดยใช้วิธีการอย่างมีระบบและแบบแผน ซึ่งกาหนดไว้ในกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่กากับดูแลเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ตลอดจนกากับดูแลการบริหารงานสารสนเทศ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
องค์การสุ ร าฯ มีมาตราการป้องกันไม่ให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ประกาศ
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดี และเพื่อกากับดูแลป้องกันไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นภายในองค์กร และกาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ต้องจัดทารายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจาทุกปี
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
องค์การสุราฯ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า คู่ค้า และ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
การเปิดเผยสารสนเทศ / การบริหารจัดการสารสนเทศ
การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานต่าง ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐโดยประชาชนยิ่งขึ้น สมควรกาหนดให้ประชาชนมีสิทธิ
ได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่
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หากเปิดเผยและจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สาคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง และจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อจะรักษา
ประโยชน์ของตนเองได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกันจึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ การเป็นหน่วยงานของรัฐองค์การ
สุราฯ มีหน้าที่ในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ตระหนักถึงความสาคัญและมีความมุ่งมั่นในการสร้างระบบ
บริหารจัดการให้มีการกากับดูแลที่ดี เพื่อสร้างความเป็นสากลให้องค์กรทาให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดี
สามารถนาไปใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กรภาครัฐที่มีความโปร่งใส มี
ความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสุราฯ
อย่างยั่งยืน จึงกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติภายใต้หลักสาคัญในการกากับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล 7 ประการ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ (Accountability)
2. ความสานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีสว่ นได้เสียโดยสุจริต เท่าเทียมและเป็นธรรม (Equitable Treatment)
4. มีความโปร่งใสในการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกีย่ วข้องทุก
ฝ่าย (Transparency)
5. มีการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation)
6. มีจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบกิจการ (Ethnics)
7. ส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น (Participation)
เกี่ยวกับการดาเนินการใด ๆ ขององค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนหรือท้องถิ่น

การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การสุราฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่แทนโครงสร้างเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็ น
โครงสร้างรูปแบบที่อิงระบบราชการ ทาให้การประสานงาน การสื่อสาร และการบูรณาการ เป็นอุปสรรคที่
สาคัญต่อการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี โดยโครงสร้างใหม่ มีการแบ่งส่วนงานและกาหนดอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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แผนงานและโครงการทาสาคัญ
ในปี 2558 องค์การสุราฯ มีแผนงาน/โครงการ ในการดาเนินยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 12 โครงการ
ได้แก่
1. โครงการบริหารเงินสด ปี 2558 – 2562
การบริหารเงินสดจะต้องมีการกาหนดเป้าหมายว่าจะใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเกิดขึ้นอยู่เสมอ จึงจาเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการ เพื่อติดตามเงินสดรับและเงินสดจ่าย และแผนการลงทุนขององค์การสุราฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. โครงการจัดตั้งตัวแทนจาหน่าย ปี 2558 – 2559
การเปิดเสรีทางการค้าเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะในปี 2558 เป็นต้นไป องค์การสุราฯ
ควรสร้ า งความเติบ โตทางการตลาดให้ เ ป็ นหลั กประกันความมั่นคงขององค์กร องค์การสุ ราฯ จึง ต้องเร่ ง
ดาเนินการขยายตลาดให้ทั่วทุกภูมิภาคด้วยการตั้งตัวแทนจาหน่ายเพื่อการแข่งขันในอนาคต
3. โครงการทดลองผลิต VODKA ปี 2558
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลักที่องค์การสุราฯ จาหน่าย คือ แอลกอฮอล์ แต่จากสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง และมีสินค้าทดแทนจานวนมาก ประกอบกับปริมาณการจาหน่ายแอลกอฮอล์ ลดลง
อย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ต้นทุนการผลิต หรือข้อจากัดในการจาหน่าย แม้ปัจจุบันองค์การสุราฯ จะ
ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายแอลกอฮอล์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศก็ตาม ผู้บริหารองค์การสุราฯ ก็
เล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มเติม
ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร ประกอบกับองค์การสุราฯ มีความพร้อมด้าน
เครื่องจักร และวัตถุดิบที่จะนามาผลิตเป็นสุรา VODKA กองการผลิต จึงได้จัดทาโครงการทดลองผลิตสุรา
VODKA โดยใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากองค์การสุราฯ
4. โครงการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง ปี 2558 - 2559
หลายองค์กรประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่จะมาเป็นทายาทสืบทอดตาแหน่งที่สาคัญ
ภายในองค์กร ดังนั้น การสร้างตัวตายตัวแทนให้สามารถรับมรดกดารงตาแหน่งจากรุ่นสู่รุ่น จึงมีความสาคัญ
นอกจากจะทาให้องค์กรไม่สะดุดติดขัดในการดาเนินธุรกิจแล้ว ยังจะทาให้สามารถดึงศักยภาพที่มีร่วมกันของ
บุคลากรรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาบูรณาการให้ผู้ดารงตาแหน่งมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
5. โครงการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบขององค์การสุราฯ ปี 2558 – 2562
เนื่องจากปัจจุบันกฎระเบียบขององค์การสุราฯ ไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินงาน ทาให้เป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการบริหารจัดการ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 หากองค์การสุราฯ ไม่มีการ
ทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าในปัจจุบัน
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6. โครงการปรับปรุงวิธีจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ปี 2558
เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ คือกากน้าตาล ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
ขึ้น ซึ่งใช้ผลิตเอทานอลเป็นพลังงานทดแทน ทาให้วัตถุดิบ (กากน้าตาล) หายากและมีราคาแพง ผู้ผลิตเอทานอล
หลายราย ใช้วิธีจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้ากับโรงงานน้าตาล ทาให้ได้วัตถุดิบที่ มีคุณภาพดีและมีราคาค่อนข้างถูก
แต่องค์การสุราฯ
มีขั้นตอนและข้อกาหนดการจัดซื้อหลายขั้นตอน จึงทาให้ผู้ผลิตกากน้าตาลไม่สะดวกที่จะเข้า
มาร่วมเสนอขายกากน้าตาลให้องค์การสุราฯ คงมีแต่บริษัทนายหน้าขายกากน้าตาลเข้ามาเสนอราคา จึงเป็น
เหตุให้เกิดการแข่งขันด้านการเสนอราคาในวงจากัด ทาให้ราคากากน้าตาลจะสูงกว่าราคาท้องตลาด ดังนั้น
องค์การสุราฯ จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงวิธีการจัดซื้อใหม่เพื่อให้ผู้ผลิตกากน้าตาลเกิดความสนใจและเข้า
ร่วมในการเสนอราคาขายกากน้าตาลกับองค์การสุราฯ
7. โครงการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2558 - 2562
ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจยุคใหม่ ฐานความรู้ของทุกองค์กรต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีการแข่งขันที่รุนแรง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการพัฒนาองค์กร อันจะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้การที่องค์การสุราฯ
จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนความรู้และการปรับเปลี่ยนองค์กร ให้สามารถ
บริหารการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดความสาเร็จขององค์กรได้นั้น ต้องมีการจัดการความรู้ ที่สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร รวมทั้งบุคลากรภายในและการจัดการความรู้
8. โครงการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพที ม งานบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ารสุ ร า
กรมสรรพสามิต ปี 2558
ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและอาจ
ส่ งผลกระทบสร้ า งความเสี ย หาย หรื อ ความล้ มเหลว หรือ ลดโอกาสที่จ ะบรรลุ ความส าเร็ จต่อ การบรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ถือเป็นเครื่องมือ
การบริหารจัดการที่สาคัญที่ช่วยให้โอกาสในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น การบริหาร
ความเสี่ยงถือ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในหมวดที่ 2 เรื่องการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์
โดยเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยกาหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องมีการวิเคราะห์และ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการ ตามหลักการ
บริห ารความเสี่ยงที่ดี (COSO ERM) และใช้หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของสานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
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9. โครงการพัฒนาระบบงานสาหรับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปี 2556 – 2561
9.1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผน ข้อกาหนด รายละเอียด ตรวจรับ ทดสอบ และ
ตรวจสอบระบบ ERP ปี 2558 - 2560
องค์การสุราฯ เป็นองค์กร ผลิตและจาหน่ายแอลกอฮอล์ ที่มีความต้องการให้มีผลิตภัณฑ์ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของทุกอุตสาหกรรมในระดับสากล ซึ่งในกระบวนการผลิตและกระบวนการ
บริหารจัดการ องค์การสุราฯ มีความจาเป็นต้องมีระบบสารสนเทศเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนการดาเนินภารกิจ
ขององค์กรเพื่อไปสู่เป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบันองค์การสุราฯ กาลังจะพัฒนาระบบ ERP เพื่อทดแทนระบบ
เดิมที่ใช้งานมานานแล้ว จึงจาเป็นต้องกาหนดรายละเอียด TOR ของระบบ ERP รวมถึงจ้างผู้พัฒนาระบบใหม่
9.2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise
Resource Planning) ปี 2558 - 2560
จากการสารวจข้อมูลในโครงการจัดทาแผนแม่บทไอซีที องค์การสุราฯ พบว่า ระบบสารสนเทศที่
องค์กรมีอยู่ในปัจจุบัน เป็นระบบงานที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการของบุคลากรเฉพาะ
กลุ่ม การเข้าถึงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลค่อนข้างยาก เนื่องจากอยู่บนหลากหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนของ
ระบบปฏิบั ติการ ระบบฐานข้อมูล ระบบการให้ บริการ ภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒ นาระบบ ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามแผนก หรือข้ามหน่วยงาน และเป็นการยากที่จะพัฒนาให้ระบบ
มีความเชื่อมโยงกันหรือสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ อีกทั้งระบบงานต่าง ๆ เหล่านี้ยังขาดความ
ยืดหยุ่นไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กรที่เปลี่ ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้ องค์การสุราฯ จึง
ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทาการศึกษาและพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การสุราฯ
ปี 2556 - 2561 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจขององค์การสุราฯ ในระยะ 5 ปีข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ ปี 2558
การปรับปรุงระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ถือเป็นสิ่งสาคัญยิ่งที่จะละเลยมิได้ เพื่อให้ได้ระบบ
สารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสาหรับงานบริหารองค์กร งานบริการ งานพั ฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
สนั บ สนุ น การจั ดการองค์ความรู้ ในองค์กร เพิ่มประสิ ทธิภ าพจากการเข้า ถึงข้อมูล ได้จากระบบเครือข่า ย
สารสนเทศ Intranet และ Extranet ทาให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างครบถ้วน และเพื่อ
เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศของผู้รับบริการทั่วไปได้อย่างทั่วถึง
11. โครงการนาน้ากากส่าไปใช้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ปี 2558 - 2562
ปั จ จุ บั น เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ปุ๋ ย เคมี เ พื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตร ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ที่ ดิ น ของ
เกษตรกร ส่ ว นใหญ่ เ สื่ อ มสภาพท าการเพาะปลู ก ไม่ ไ ด้ ผ ลหรื อ ได้ ผ ลน้ อ ย ถ้ า เกษตรกรต้ อ งการที่ จ ะท า
การเกษตรในพื้นที่ของตนให้ได้ผลผลิตบ้าง ก็ต้องลงทุนในอัตราที่สูงมากจนไม่คุ้มทุน ปัญหาดินเสื่อมสภาพ
ปัญหาสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชรุนแรงขึ้นทุกขณะ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการรณรงค์ให้
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เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีปราบศัตรู พืชให้น้อยลง หันไปใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพต่าง ๆ
ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีกันมากขึ้น
น้ากากส่าขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีคุณสมบัติสามารถนาไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ได้เป็นอย่างดี เพราะในน้ากากส่านั้นมีปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม
สามารถนาน้ากากส่าไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกับพืชได้ทุกชนิด
12. โครงการจัดทาน้าหมักชีวภาพ ปี 2558 - 2562
จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก พบเกือบทุกหนทุกแห่งในธรรมชาติ ในอากาศที่เราหายใจเข้าไป ใน
อาหารที่เรากิน ที่ผิวหนังของร่างกาย จุลินทรีย์ส่วนใหญ่มีคุณประโยชน์ต่อสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในโลก ทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม จุลินทรีย์เป็นตัวการทาให้เกิดกระบวนการหมัก ผลผลิตที่ได้จากการหมักนั้น เราเรียกว่า “น้าหมักชีวภาพ”
น้าหมักชีวภาพ คือ การนาเอาพืชผักผลไม้ สัตว์ชนิดต่าง ๆ มาหมักทาให้เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
จานวนมาก ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้ จะไปช่วยสลายธาตุอาหารต่าง ๆ ที่อยู่ในพืชมีคุณค่าในแง่ของธาตุอาหาร พืชเมื่อถูก
ย่อยสลายโดยกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์สารต่าง ๆ จะถูกปลดปล่อยออกมา เช่น โปรตีน
กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต เอนไซม์ วิตามิน ซึ่งพืช
สามารถนาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากโครงการที่สาคัญดังกล่าวข้างต้น องค์การสุราฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการศึกษาวิจัย
และการพัฒนา Research & Development โดยในปี 2558 ได้ร่วมกับศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ ในการศึกษาโครงการที่สาคัญได้แก่
โครงการที่ 1 โครงการปรับสภาวะการหมักที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ของ
กระบวนการผลิตเอทานอลชีวภาพด้วยยีสต์ Saccharomyces cereviseae SC90 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทา
การทดลองเบื้องต้นในการเปลี่ยนแปลงสภาวะการหมักเอทานอลชีวภาพโดยใช้ยีสต์ Saccharomyces cereviseae
SC90 เพื่อปรับกระบวนการหมักเอทานอลดั้งเดิมจากโมลาสให้เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาสั้นลงและให้ผลผลิตเอทานอล
ที่ใกล้เคียงหรือดีกว่ากระบวนการผลิตแบบเดิม และจากผลการทดลองเบื้องต้นพบว่า เมื่อทาการเพิ่มปริมาณหัวเชื้อ
ขึ้นจากกระบวนการหมักแบบเดิม มีผลทาให้ลดเวลาในการหมักลงได้ตั้งแต่ 4-8 ชั่วโมง ดังนั้นใน Phases ต่อไปจะทา
การทดลองในระดับขยายขนาดต่อไป
โครงการที่ 2 โครงการเลือกยีสต์สายพันธุ์ทนร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลชีวภาพ จาก
การศึกษาเปรียบเทียบการหมักเอทานอลจากโมลาสโดยใช้ยีสต์จากศูนย์พันธุ์วิศวกรรม และยีสต์ Saccharomyces
cereviseae SC90 ที่อุณหภูมิสูง 40 องศาเซลเซียส จากการทดลองเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ายีสต์สายพันธุ์ทนร้อนของ
ศูนย์พันธุ์วิศวหกรรม สามารถนามาใช้ในการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยให้ปริมาณเอทานอลที่มากกว่ายีสต์
Saccharomyces cereviseae SC90 นอกจาหนี้ยังช่วยในการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการ Cooling ของ
ระบบหมักในองค์การสุราฯ ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยีสต์ของศูนย์พันธุ์วิศวกรรมที่นามาใช้ยังไม่ใช่สายพันธุ์ที่ดีที่สุด
ดังนั้นใน Phases ถัดไปจะทาการคัดแยกและคัดเลือกยีสต์ Saccharomyces cereviseae SC90 สายพันธุ์ทนร้อนที่
สามารถให้ผลผลิตเอทานอลสูงกว่าต่อไป
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ผลการดาเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ปีงบประมาณ 2558 สิ้นสุด 30 กันยายน 2558
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในปีงบประมาณ 2558 มีรายได้จากการ
ขายแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น 1,141.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 จานวน 172.15 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 17.76 ปีงบประมาณ 2558 มีต้นทุนขาย 879.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
2557 จานวน 123.01 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.26 เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อรายได้ ต้นทุนขาย
ปี ง บประมาณ 2557 และ 2558 ใกล้ เ คี ย งกั น คื อ ร้ อ ยละ 78.02 และ 77.03 เนื่ อ งจากต้ น ทุ น ของ
กากน้าตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมีราคาไม่แตกต่างกันมาก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 12.35
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40 ในขณะที่สัดส่วนต่อรายได้จากการขายลดลงจากร้อยละ 10.27 ใน
ปีงบประมาณ 2557 เหลือร้อยละ 9.80 ในปีงบประมาณ 2558 รายได้อื่นๆ ก็เป็นอีกรายการที่เพิ่มขึ้น คือ
ในปีงบประมาณ 2558 มีรายได้อื่นๆ จานวน 14.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.61 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
30.60 เป็นผลมาจากการบริหารเงินสดคงเหลือจากกาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้นโดยนาฝากธนาคารทา
ให้ได้รั บอัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น จากผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นจึงส่งผลให้กาไรสุ ทธิขององค์การสุรา กรม
สรรพสามิต ในปีงบประมาณ 2558 เท่ากับ 164.27 ล้านบาท เพิ่ มขึ้น 40.36 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
32.57 จากปีงบประมาณ 2557
ปี งบประมาณ 2558 องค์การสุ รา กรมสรรพสามิต มีสิ นทรัพย์รวม 1,089.92 ล้ านบาท
เพิ่มขึ้น 73.32 ล้านบาท รายการที่เพิ่มขึ้น คือ เงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 149.68 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 22.06 ล้านบาท ส่วนรายการที่ลดลง ได้แก่ สินค้าคงเหลือลดลง 65.07 ล้านบาท โดย
ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการขายแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น ด้านหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 48.77 ล้านบาท รายการที่
เพิ่มขึ้น คือ เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 34.97 ล้านบาท
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละกิจกรรมดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 2557

72.32 ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

304.85 ล้านบาท

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(115.85) ล้านบาท

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (เงินรายได้นาส่งรัฐ)

(141.36) ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 2558

119.97 ล้านบาท
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ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
หน่วย : ล้านบาท
ปีงบประมาณ
ข้อมูล

2558
1,141.72
164.27
14.39%
1,089.92
189.33
900.59

รายได้จากการขาย
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ
กาไร(ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของทุน

(ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

(ล้านบาท)

1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00

กาไรสุทธิ

2556
883.32
80.43
9.11%
982.66
139.54
843.11
.

20.00%

150.00

15.00%

100.00

10.00%

50.00

5.00%

.

1,150.00
1,100.00
1,050.00
1,000.00
950.00
900.00

(ล้านบาท)

หนี้สินรวม .

2554 2555 2556 2557 2558

2554
871.74
33.74
3.87%
933.31
96.24
837.06

กาไรสุทธิต่อรายได้รวม

2554 2555 2556 2557 2558

(ล้านบาท)

200.00

950.00

150.00

900.00

100.00

850.00

50.00

800.00

ส่วนของทุน .

750.00

-

850.00

2555
1,000.54
41.70
4.17%
963.62
145.46
818.16

0.00%
2554 2555 2556 2557 2558

2554 2555 2556 2557 2558

สินทรัพย์รวม

(%)

200.00

-

0.00

(ล้านบาท)

2557
969.56
123.91
12.78%
1,016.60
143.49
873.10

2554 2555 2556 2557 2558

2554 2555 2556 2557 2558
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อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio )
ปีงบประมาณ
อัตราส่วน

2558

2557

2556

2555

5.76

7.08

7.04

6.62

4.38

5.52

4.91

3.88

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า)

28.29

34.29

32.82

40.9

(

12.90

10.64

11.12

8.92

5.72

4.42

4.42

5.28

63.81

82.58

82.58

69.13

2556

2555

(

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า)

(

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า)

(

ระยะเก็บหนี้เฉลี่ย วัน)

(

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า)

(

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
ปีงบประมาณ
อัตราส่วน

อัตรากาไรขั้นต้น

(%)
(%)

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

(%)

อัตรากาไรสุทธิ (%)

2558

2557

22.97%

21.98%

18.33%

12.11%

13.17%

11.71%

8.17%

3.64%

73.03%

58.37%

184.93%

431.37%

14.39%

12.78%

9.11%

4.17%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
ปีงบประมาณ
อัตราส่วน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(%)

2558

2557

2556

2555

15.07%

12.19%

8.19%

4.33%

34.70%

24.31%

14.78%

7.14%

1.05

0.95

0.90

1.04

(

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)
ปีงบประมาณ
อัตราส่วน

(

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า)

2558

2557
0.21

2556
0.16

2555
0.17

0.18
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ประจาปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงินและกฎหมาย และได้รับแต่งตั้งตามมติ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยในปี 2558 ประกอบด้วย พันเอก บุญรอด
ศรี ส มบั ติ เป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร และนางสาวนารี ตัณฑเสถีย ร
เป็นกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ดารงตาแหน่ง เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิ บัติห น้าที่ความรับผิ ดชอบตามขอบเขต อานาจ หน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ
และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2555 รวมทั้งคู่มือการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีผู้ บริห ารสู งสุ ด ผู้ บริห ารระดับสู ง และเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีคือ เจ้าหน้าที่สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน จานวน 1 ครั้ง การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ สรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน ประจาปี 2558 เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงิน
ได้จัดทาขึ้นตามนโยบายบัญชีที่กาหนดอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เชื่อถือได้ว่าถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2. การบริหารความเสี่ยงขององค์การสุราฯ ตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของคณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยง มีการกาหนดแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการควบคุมผลกระทบ ที่อาจมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดาเนินงานขององค์กรให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
3. กระบวนการควบคุมภายใน มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และมีการปรับปรุง
แก้ไขการดาเนินงานตามคาแนะนาของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
4. องค์ ก ารสุ ร าฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บั ง คั บ และนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ภายในองค์กร รวมทั้งไม่ปรากฏความประพฤติ หรือการดาเนินการใด
ที่ขัดต่อข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณภายในองค์การสุราฯ
5. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบเชิ ง กลยุ ท ธ์ 5 ปี
(2559 - 2563) และแผนการตรวจสอบประจ าปี 2559 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยแผนการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี
งบประมาณประจ าปี แผนการฝึ ก อบรม รวมทั้ ง ได้ อ นุ มั ติ ก ฎบั ต รของฝ่ า ยตรวจสอบภายใน คู่ มื อ การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีการสอบทานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจาทุกไตรมาส ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
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6. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้ว ยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่ ว ยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคู่มือการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็นไปตามที่กาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรอบคอบ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ
แสดงความเห็ น อย่ า งตรงไปตรงมา มี ค วามโปร่ ง ใส เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบฯ
มีความเห็นว่า รายงานทางการเงินแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินด้ว ยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปอย่างเพียงพอเชื่อถือได้ การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
มีประสิทธิผลและเหมาะสม การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ
การดาเนินงานขององค์การสุราฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และนโยบายที่สาคัญ ทาให้
สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์การสุราฯ

(ลงชื่อ) พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ
(บุญรอด ศรีสมบัติ)
ประธานกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
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การเข้าเยี่ยมชมองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง โดยคณะอาจารย์ ได้นานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ ขององค์การสุราฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ในการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ และ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าเยี่ยมชมการดาเนินงานและกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ขององค์การ
สุราฯ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางตลอดจนทิศทางการดาเนินงาน
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เมื่ อวั นที่ 9 เมษายน 2558 คณะอาจารย์และนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฎสวนดุ สิ ต คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทาโครงการบูรณาการความรู้นอกห้องเรียนสู่การพัฒนาความสามารถทางด้าน
วิชาการให้แก่นักศึกษา จึงเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการองค์กร ในด้านกระบวนการจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO :
14000 และการจัดการน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน และเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นิตยสาร Wai Wai Thailand ประเทศญี่ปุ่น มีความสนใจ
กระบวนการผลิตสุราและแอลกอฮอล์ในประเทศไทย จึงได้ประสานงานกับอาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานและจัดทา
สารคดี ก ารผลิ ต สุ ร าและแอลกอฮอล์ ใ นประเทศไทย ซึ่ ง องค์ ก ารสุ ร าฯ เป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี
กระบวนการผลิตเป็นมาตรฐานสากล

ร่างรายงานประจาปี 2558
73

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เจ้าหน้าที่จากบริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จากัด ได้เข้าเยี่ยม
ชมกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และมีการตรวจสอบ Audit ในบางส่วนงาน เพื่อให้เป็นไปตามระบบควบคุม
คุณภาพ มาตรฐานและเพื่อเพิ่มความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ

ตามที่องค์การสุราฯ ได้ดาเนินการโครงการศึกษาดูงานธุรกิจแอลกอฮอล์และแหล่งวัตถุดิบของ
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย น เมื่อ ปี 2557 องค์ก ารสุ ร าฯ ได้มี โ อกาสเดิน ทางไปศึ กษาดู งาน
ณ ประเทศเมียนมาร์ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และในปีนี้ได้รับเกียติจาก Mr Tin Aung จากบริษัท
Belin industrial Alcohol Distillery Co.,Ltd ประเทศเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์
ขององค์การสุราฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
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เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 คณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท อินเตอร์ไทย จากัด ได้เข้าตรวจสอบ
และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตขององค์การสุราฯ ซึ่งบริษัทฯ มี
นโยบายในการเข้าตรวจสอบและเยี่ยมชมโรงงานของผู้ผลิตทุกปี เพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบ
รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงเข้าตรวจสอบและเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และกระบวนการ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ ตลอดจนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าขององค์การ
สุราฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าเยี่ยม
ชมกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ
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กิจกรรมที่สาคัญในรอบปี
“พิธีถวายสั ตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจาปี
2557” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อ
ปลู กฝั งให้ พนัก งานองค์การสุ ราฯ มีจิตส านึ ก
“ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรวจสอบได้” ยึดมั่น
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติ

องค์การสุ ราฯ ได้จั ดโครงการสั มมนาพนักงาน
ประจาปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "เทคนิคการ
เป็นผู้บังคับบัญชาที่ลูกน้องรัก และเทคนิคการเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เจ้านายชื่นชอบ" เมื่อวันที่ 5 - 7
ธันวาคม 2557 ณ พาวิ ล เลี่ ย น ริม แคว รีส อร์ ท
จังหวัดกาญจนบุรี
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คณะผู้บริหารองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
เข้าอวยพรอธิบดีกรมสรรพสามิต คณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การสุราฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
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เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2558 องค์การ
สุราฯ ได้จัดอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในกับ
ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย
สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 องค์การ
สุ ร าฯ ได้ จั ด อบรมพื้ น ฐ านการจั ด การคว าม รู้
(Knowledge Management Overview) ให้กับ
ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
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เมื่ อ วั น ที่ 3
มี น าคม 2558 องค์ ก ารสุ ร าฯ
กรมสรรพสามิต ได้จัดการอบรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การทุจริต เพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร

เมื่อวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2558
องค์การสุ ร าฯ ได้จัด การสั มมนาเชิงปฏิบั ติการ การ
จัดทาแผนวิสาหกิจประจาปี 2559 - 2563 และการ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ให้กับผู้บริหาร ที่
โรงแรมกรี น เนอรี่ รี ส อร์ ท เขาใหญ่ โดยเชิ ญ คณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ท่านพันเอก บุญ
รอด ศรีสมบัติ เป็นประธานในการสัมมนาดังกล่าว

ร่างรายงานประจาปี 2558
79

เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤษภาคม 2558
องค์ ก ารสุ ร าฯ ได้ จั ด สั ม มนาลู ก ค้ า ประจ าปี
2558 ในหั ว ข้ อ “การเตรี ยมความพร้ อมสู่ AEC”
ณ โ ร ง แ ร ม เ จ้ า พ ร ะ ย า ป า ร์ ค ก ท ม โ ด ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ โอกาส
ผลกระทบ และความเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
นอกจากนี้ ยั ง สร้ า งความเข้ า ใจกั บ บทบาทของ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และแนวทางในการ
ปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ การเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การสุราฯ ได้ดาเนินการสนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน
สังคม บริเวณโดยรอบองค์การสุราฯ เรื่อยมา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมของทั้ง
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ร่วมสร้างอุทยานราชภักดิ์
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดย พันเอกบุญรอด ศรีสมบัติ กรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา และ
นางสาวกฤษณา คาใจ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการองค์การสุราฯ ได้มอบเงินหนุนสมทบทุนก่อสร้างอุทยานราช
ภักดิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558
โดย พลเอกอุดมเดช สีตะบุตร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558
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2. โครงการสวัสดิการเพื่อความผาสุกของบุคลากรกรมสรรพสามิต
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต รับมอบเงินสนับสนุนโครงการสวัสดิการเพื่อความผาสุก
ของบุคลากรกรมสรรพสามิตสมทบกองทุนสรรพสามิตสงเคราะห์ จากองค์การสุรา จานวน 500,000 บาท เพื่อ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการดังกล่าว ณ ห้องอธิบดีกรมสรรพสามิต ชัน้ 5 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
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3. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมกับพนักงานองค์การสุรา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนทรัพย์
และสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้กับ "มูลนิธธิ รรมานุรักษ์" ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ด้านสังคมสงเคราะห์
ในโครงการ "องค์การสุรา รวมน้าใจ เพื่อเด็กยากไร้ " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
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4. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
องค์การสุราฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการพบปะกับประชาชนใน
เขตพื้นที่ ในการนี้องค์การสุราฯ ได้แจกน้าหมักชีวภาพแก่เกษตรกร

5. โครงการนาน้ากากส่าไปใช้เพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร
องค์การสุราฯ ได้จัดประชุมเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนาน้ากากส่า ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการ
ผลิตแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ ไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรกร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558
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