องคการสุรา กรมสรรพสามิต เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง ดําเนินธุรกิจตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในคําสั่ง
ที่ 24367/2506 ลงวันที่ 25 กันยายน 2506 โดยมีภารกิจหลักนําเงิน
สงรัฐในรูปแบบของรายไดจากการดําเนินงานและภาษีประเภทตาง ๆ
เพื่อใชในการพัฒนาประเทศ
ในป 2556 องคการสุราฯ เริ่มเตรียมความพรอมในการ
รองรับ AEC โดยทําการศึกษากรอบของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการ
สุราฯ ในอนาคต ประกอบกับในป 2555 องคการสุราฯ ไดรับผลกระ
ทบจากปญหาตาง ๆ ที่ตองเผชิญอยูอยางตอเนื่อง ทั้งในเรื่องการ
แขงขันกับแอลกอฮอลนําเขาจากตางประเทศ และแอลกอฮอลที่ผิด
กฎหมายภายในประเทศ ปญหาตนทุนการผลิต เชน กากนํ้าตาล
นํ้ามันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะกากนํ้าตาลซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
แอลกอฮอล มีราคาเพิ่มสูงขึ้น สําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิงก็มีราคาสูงขึ้น
อยางตอเนื่องเชนกัน คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ
รับทราบถึงปญหาดังกลาว จึงจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการศึกษาและติดตามสถานการณแอลกอฮอลที่ไม
ชอบดวยกฎหมาย คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางลดตนทุนการผลิตแอลกอฮอลเพื่อแกไขปญหาดังกลาวขางตน
นอกจากภารกิจหลักทีม่ ตี อ รัฐในการหารายไดเพือ่ ใชในการพัฒนาประเทศแลว องคการสุราฯ ยังจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานใหเปนลักษณะเชิงรุกมากขึ้น โดยกําหนดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ในการดําเนินงานในดานการเงิน การลงทุน การเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิต และการบริการการรักษา
มาตรฐานดานการจัดการสิง่ แวดลอมที่ดีขององคกร สังคม และผูม สี ว นไดเสีย และการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสูค วาม
เปนเลิศ นอกจากนี้องคการสุราฯ ยังใหความสําคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมอยาง
ตอเนื่อง ทั้งดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สังคมสงเคราะห อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน
ในป 2556 นี้ เปนปที่องคการสุราฯ ดําเนินกิจการมาครบ 50 ป องคการสุราฯ ยังคงมุงมั่นดํา เนิน
กิจการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เพื่อพัฒนาองคกรสูระดับสากล และสามารถแขงขันเชิงธุรกิจ ในระดับโลก
ขอใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ เพื่อนําพาองคกรกาวไปขางหนาอยางมั่นคงและ
ยั่งยืน เปนกําลังสําคัญในการสรางรายไดใหรัฐ และสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณประโยชนใหกับสังคมและประเทศ
ชาติสืบไป

นายบุญชัย พิทักษดํารงกิจ
ประธานกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ
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ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานที่ผานมา องคการสุราฯ
ไดดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน คือ “เปนองคกรมุงพัฒนา
ผลิตและจําหนายแอลกอฮอลและผลิตภัณฑตอเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความตองการของทุกอุตสาหกรรมในระดับสากล โดยคํานึงถึงสิง่ แวดลอม
ที่ดี” องคการสุราฯ จึงไดกําหนดกลยุทธและแผนปฎิบัติการเพื่อนําไป
ดําเนินการพรอมทั้งมุงมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ โดยมีแผนเพิ่ม
ผลิตภัณฑใหม ไดแก แอลกอฮอลบริสุทธิ์ 99.9 ดีกรีและรักษา
มาตรฐานที่องคการสุราฯ ไดรับการรับรอง เชน GMP/HACCP
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.640 ในทางดานเภสัชกรรม
และดานอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO/IEC 17025 การบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการ ที่ไดรับความนาเชื่อถือในระดับสากล และมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม ISO : 14001 ซึ่งพลังงานที่ไดจะเปนพลังงาน
สะอาด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และชุมชน นอกจากนี้องคการสุราฯ ไดใหความรวมมือกับหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการใหความสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอประชาชนและสังคม
ในปนี้องคการสุราฯ ครบรอบสถาปนา 50 ป ไดใหความสําคัญในเรื่องการเสริมสรางประสิทธิภาพการ
ผลิตการบริการ ศึกษาคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของทุกภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ มุงมั่นที่จะสรางความมั่นคงในธุรกิจ พรอมกาวไปสูความเปนผูนําในอาเซียน
(AEC) ในอนาคต
ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ผูบริหาร และพนักงานองคการสุราฯ ทุกทาน
ที่ทุมเท แรงกาย แรงใจ รวมกันในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ และหวังเปนอยางยิ่งวา ความสําเร็จ
ที่ผานมาจะชวยเปนแรงผลักดันใหองคการสุราฯ เจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป

(นายสมชาติ วงศวัฒนศานต)
ผูอํานวยการองคการสุรา
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สว นที่ 1 ขอมูลภาพรวมของ
องคการสุรา กรมสรรพสามิต
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ประวัติความเปนมา
เดิมองคการสุรา กรมสรรพสามิต สังกัด
กระทรวงการคลัง โดยในป พ.ศ. 2485 ไดโอนกิจการ
ประเภทสุราจากกระทรวงการคลังไปขึ้นอยูกับกระทรวง
การอุตสาหกรรม ตอมาในป พ.ศ 2499 กระทรวง
อุ ต สาหกรรมมี คํ า สั่ ง ให ร วมโรงงานสุ ร ากั บ โรงงาน
แอลกอฮอลเขาดวยกันและในป พ.ศ. 2502 ไดโอนโรงงาน
สุราอยุธยาไปอยูในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต
เมื่อกระทรวงการคลังไดรับโอนโรงงานสุรา
จํานวน 13 โรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม แลวมอบใหกรมสรรพสามิต กระทรวง
การคลัง ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จากนั้นไดมี
การปรับปรุงวิธีการขายและผลิตสุราใหม โดยเปลี่ยนใหเอกชนเขาดําเนินการผลิตและจําหนายจํานวน 9 โรงงาน
คงเหลือดําเนินการเองเพียง 4 โรงงาน และรับโอนกิจการโรงงานสุราลพบุรีมาใหดําเนินการอีก 1 โรงงาน รวมเปน
5 โรงงาน แตเนื่องจากกําลังการผลิตของโรงงานสุราอยุธยาสูงมาก ประกอบกับโรงงานอื่น ๆ ตนทุนการผลิตสูงกวา
โรงงานสุราอยุธยา และเพื่ อขยายเขตการจําหนายใหแกโรงงานสุราอยุธยา จึงไดงดการผลิตของโรงงานอื่น ๆ
4 โรงงาน และใหรับนํ้าสุราจากโรงงานสุราอยุธยาไปจําหนายแทน
องคการสุรา กรมสรรพสามิต จัดตั้งเมื่อ
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2506 ในรัฐบาลสมัยจอมพล
ถนอม กิตติขจร เพื่อดําเนินการตามนโยบายพิเศษ
ทางดานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมแอลกอฮอล
เดิมมีทงั้ หมด 6 สาขา คือ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท
สระบุรีนครราชสีมา ลพบุรี และกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเปนสํานักงานใหญ ตอมาในป 2539 โรงงานสุรา
อยุธยาตองหยุดดําเนินกิจการ เนื่องจากที่ตั้งอยูใน
พื้นที่องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (UNESCO) และประกาศเปนมรดกโลก จึงตองยายโรงงานมาดําเนินการที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในป 2540 องคการสุราฯ ไดรับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ใหยายสํานักงานใหญไปอยู
รวมกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ปจจุบนั องคการสุรา กรมสรรพสามิต
(LiquorDistillery Organization Excise
Department) เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
การคลัง (Ministry of Finance) เปนรัฐวิสาหกิจ
ดานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียน
50.051 ลานบาท ตั้งอยูเลขที่ 67 หมู 4 ตําบล
ปากนํา้ อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
หมายเลขโทรศัพท 0-3854-1004-6 หมายเลขโทรสาร 0-3854-1001 มีเนื้อที่ประมาณ 139 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ที่มี
ขอจํากัดในการดําเนินการที่มีอยูไม เพียงพอตอการรองรับในระบบบริหารจัดการนํ้ากากสาที่ออกจากกระบวน
การผลิต องคการสุราฯ จึงมีภาระดานคาใชจายในการเชาที่ดินเพื่อรองรับปญหาดังกลาว และไดบริหารจัดการดวย
การถายโอนความเสี่ยงในระบบบริหารจัดการนํา้ กากสาซึง่ เปนของเสียจากขบวนการผลิต โดยไดทาํ สัญญาอนุญาตให
บริษัท ดีวีเอ็มวีเอส จํากัด ดําเนินการบําบัดนํ้ากากสา เพื่อเปนการแกไขปญหาอยางยั่งยืน และปจจุบันบริษัทฯ
ไดรับสัมปทานในการบําบัดนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอลขององคการสุราฯ เปนระยะเวลา 30 ป
เพื่อดําเนินการในระบบบําบัดนํ้าเสียโดยระบบกาซชีวภาพ

วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรมุงพัฒนา ผลิตและจําหนายแอลกอฮอลและผลิตภัณฑตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทุกอุตสาหกรรมในระดับสากล โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมที่ดี

พันธกิจ (Mission)
1. สรางความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจ
2. พัฒนาการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของทุกภาคอุตสาหกรรม
3. สงเสริมการจําหนายแอลกอฮอลและผลิตภัณฑตอเนื่องจากการดําเนินงานเพื่อสรางฐานะ
ทางการเงินใหองคกร
4. เปนองคกรที่ดีตอสังคม ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และไมสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอม

องคการสุราฯ มีว ัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. จัดตั้งโรงงานผลิตสุราและผลิตภัณฑจากวัตถุพลอยไดจากการผลิตสุรา หรือผลิตภัณฑอันเปน
อุปกรณในการผลิตสุรา เพื่อหารายไดเขารัฐ
2. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตตามขอ 1
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาว ใหองคการสุราฯ มีหนาที่รวมถึง
- ทําการคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑของโรงงาน
- ตั้งและรับเปนสาขา ตัวแทน ตัวแทนคาตาง อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค
- กระทํากิจการอื่น ๆ และบริการตาง ๆ เกี่ยวกับการผลิตสุรา
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แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (SOD)
กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไดประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของรวมทั้งกรมสรรพสามิต ซึ่งเปนสวนราชการที่กํากับดูแลองคการสุราฯ เพื่อสรุปเปาหมายและทิศทาง
ของภาครัฐ (Statement of Directions) ที่จะใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล และชี้ประเด็นที่องคการสุราฯ
ควรใหความสําคัญและเรงดําเนินการ รวมถึงการใชเปนแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัด สําหรับการประเมินผล
การดําเนินงานขององคการสุราฯ
เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม/มุง
สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูของประชาชน สรางนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐ
และเอกชน รวมถึงการสรางเครือขา ยความรวมมือ ทั้งในและตางประเทศแนวนโยบายของผูถือหุนภาครัฐ
(Statement of Directions : SODs) ที่มีตอองคการสุรา กรมสรรพสามิต
ทิศทางที่สาํ คัญของภาครัฐ (Statement of Directions) สําหรับองคการสุราฯ ในปบญ
ั ชี 2556 ไดแก
“เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพื้นฐานการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล”

แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (SOD) สําหรับองคการสุรา กรมสรรพสามิต
ปรับสถานะองคกรเปนนิติบุคคล และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปดเสรีการคา

ประเภทกิจการ/ ลักษณะการประกอบกิจการ
องคการสุราฯ เปนรัฐวิสาหกิจดานอุตสาหกรรมอยู ภายใตก ารกํา กับดูแลของกรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายแอลกอฮอล เพื่อตอบสนองความตองการของทุกอุตสาหกรรม
โดยผลิตภัณฑขององคการสุราฯ ประกอบดวย 5 ผลิตภัณฑ อันไดแก
แอลกอฮอลบริสุทธิ์ 99.8 ดีกรี ใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ทําความสะอาดเครื่องประดับ
เคลือบเม็ดเงิน ใชในหองปฏิบัติการ (Lab)
แอลกอฮอลบริสุทธิ์ 96 ดีกรี ใชในอุตสาหกรรมผลิตยา เวชสําอาง
แอลกอฮอลบริสุทธิ์ 95 ดีกรี ใชในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เปนหลัก
แอลกอฮอลแปลงสภาพ 95 ดีกรี ใชในอุตสาหกรรมนํ้ายาฆาเชื้อ นํ้าหอม และเครื่องสําอาง
แอลกอฮอลหัว-หาง 90 ดีกรี ใชในอุตสาหกรรมสี ชแลก ทินเนอรแอลกอฮอลแหงสําหรับ อุนอาหาร
ตัวทําละลายในหมึกพิมพ และสีทาบาน
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ในสวนของการใหบริการ นั้น องคการสุราฯ มีบริการจัดสงยังสถานที่ที่ลูกคาตองการหรือลูกคา
จะมารับเองตามสถานที่ที่องคการสุราฯ กําหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้
- ลูกคาสามารถมารับแอลกอฮอลไดที่องคการสุราฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ลูกคาสามารถรับแอลกอฮอลไดที่ คลังแอลกอฮอลชั่วคราว กรุงเทพฯ (อยูที่หลังกรมสรรพสามิต)
- ลูกคาที่ตองการใหองคการสุราฯ ขนสงแอลกอฮอลใหโดยตรง จะตองแจงใหองคการสุราฯ
ทราบลวงหนา
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2555

2556

เพิ่ม / (ลด) %

1,005.79

891.75

964.09

811.55

41.70

80.43

38.73

รวมสินทรัพย

963.62

967.74

4.12

รวมหนี้สิน

145.46

123.70

รวมสวนของทุน

818.16

844.04

18.72

12.11

-

35.31

8.22

3.64

-

55.72

9.18

4.17

-

54.58

7.39

3.78

-

48.85

9.61

5.10

-

46.93

งบกําไรขาดทุน (ลานบาท)
รายได
คาใชจาย
กําไร (ขาดทุน)

-

114.04
152.54

งบดุล (ลานบาท)
-

21.76
25.88

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขาย (รอยละ)
(Operating Proﬁt Margin)
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย (รอยละ)
(Return on Capital)
อัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขาย (รอยละ)
(Net Proﬁt Margin)
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)
(Return on Total Asset)
อัตราสวนผลตอบแทนของสวนของเจาของ (รอยละ)

สรุปขอมูลที่สําคัญ ทางการเงิน
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รายงานภาวะเศรษฐกิจและสถานการณแอลกอฮอล
ในป 2556 ภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลง ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอลงในทุกภูมิภาค
หลังจากที่เรงใชจายไปมากในปกอน ประกอบกับผูประกอบการบางสวนชะลอเลื่อนการลงทุนออกไปเพื่อประเมิน
สถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เริ่มมีความวุนวายในไตรมาสสุดทายของปและคาดการณวามีแนวโนม
ที่จะยืดเยื้อในป 2557 ในขณะเดียวกันการสงออกสินคาฟนตัวอยางชาๆ เนื่องจากบางอุตสาหกรรมประสบปญหา
ขาดแคลนวัตถุดิบ
รวมถึงมีขอจํากัดดานเทคโนโลยีการผลิตจึงไมสามารถผลิตสินคาที่ตอบสนองความตองการ
ของตลาดโลกที่เปลี่ยนไปมากนัก อัตราการวางงานอยูในระดับตํ่า อัตราเงินเฟอชะลอลงตามราคาพลังงานและ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ สําหรับภาครัฐมีบทบาทกระตุนเศรษฐกิจนอยลงจากปกอนตามการเบิกจายงบลงทุน
ที่ทําไดตํ่ากวาปกติ ภาคการทองเที่ยวขยายตัวสูงและเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิจไทยในป 2556
การดําเนินงานขององคการสุรา กรมสรรพสามิต ในป 2556 ยังคงมีการแขงขันที่สูงจากผูจําหนาย
ภาคเอกชนที่จําหนายแอลกอฮอลแปลงสภาพ และผูนําเขาแอลกอฮอลในรูปสารเคมี สงผลใหยอดจําหนาย
แอลกอฮอลขององคการสุราฯ ลดลงในชวง 3-4 ปที่ผานมา อยางไรก็ตามองคการสุราฯ ไดปรับกลยุทธตาง ๆ
เพื่อแขงขันกับผูจําหนายภาคเอกชนไมวาจะเปนการพัฒนาคุณภาพแอลกอฮอล การควบคุมตนทุนการผลิต และ
การจัดการสงเสริมการขาย นอกจากนี้แลวทางสํานักงานตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ไดมี
แผนเฉพาะกิจดานการปองกันและปราบปรามแอลกอฮอลที่มชิ อบดวยกฎหมาย ชวยเหลือองคการสุราฯอีกทางหนึง่
โดยทําการตรวจสอบผูผ ลิต นําเขาและจําหนายแอลกอฮอลผิดกฎหมายและไมไดคุณภาพ เพือ่ ปองกันมิใหแอลกอฮอล
เหลานี้นําออกจําหนายหรือใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตสินคาอุปโภคและบริโภคได
ในป 2556 องคการสุราฯ มียอดจําหนายแอลกอฮอลรวมทั้งสิ้น 21,247,328.20 ลิตร มีลูกคาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจํานวน 402 ราย โดยมีลูกคารายใหญอาทิเชน องคการเภสัชกรรม บริษัทไทยเทพรส จํากัด
และบริษัทไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด เปนตน ลูกคาขององคการสุราฯ ยังเชื่อมั่นในคุณภาพของแอลกอฮอล
บริสุทธิ์ 95 ดีกรี ที่ผลิตไดโดยเฉพาะลูกคาที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารและยา นอกจากนี้แลวในป 2556
องคการสุราฯ ไดเริ่มโครงการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆจากแอลกอฮอลที่ผลิตได เพื่อขยายตลาดและรองรับลูกคา
ทั้งรายเกาและรายใหม โดยคาดวาจะสามารถนําผลิตภัณฑใหมนี้ออกสูตลาดไดภายในป 2557
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ผังโครงสรางการบริหารงาน องคการสุรา กรมสรรพสามิต
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ
ผูอํานวยการองคการสุรา
หนว ยตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

รองผูอํานวยการฝายโรงงาน

หัว หนาฝายบริหาร

หัว หนาฝายโรงงาน

หัว หนากองนโยบายและแผน
หัว หนากองกลาง
-

หัวหนาแผนกบริหารงานทั่วไป
หัวหนาแผนกบริหารงานบุคคล
หัวหนาแผนกสารสนเทศ
หัวหนาแผนกยานพาหนะและอาคารสถานที่

หัว หนากองคลัง
- หัวหนาแผนกการเงิน
- หัวหนาแผนกบัญชี
- หัวหนาแผนกพัสดุ

หัว หนากองจําหนาย
- หัวหนาแผนกจําหนายผลิตภัณฑ
- หัวหนาแผนกการตลาด
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หัว หนากองชาง
- หัวหนาแผนกไฟฟา
- หัวหนาแผนกผลิตนํ้าประปา
- หัวหนาแผนกเครื่องกําเนิดไอนํ้า
- หัวหนาแผนกซอมบํารุง

หัว หนากองผลิตสุราและแอลกอฮอล
- หัวหนาแผนกหมักเชื้อสา
- หัวหนาแผนกกลั่นสุราและแอลกอฮอล
- หัวหนาแผนกปรุงแตงและบรรจุ

หัว หนากองวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
- หัวหนาแผนกวิเคราะห
- หัวหนาแผนกกําจัดนํ้าเสีย
- หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพ

คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ
รายชื่อคณะกรรมการ

ลําดับ

วันที่ไดรับแตงตั้ง

ดํารงตําแหนง

1.

นายบุญชัย

พิทักษดํารงกิจ

1 ตุลาคม 2555

ประธานกรรมการ

2.

นายจุมพล

ริมสาคร

16 ตุลาคม 2555

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3.

นายธรรมศักดิ์

ลออเอี่ยม

16 ตุลาคม 2555

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4.

นายนิพิฐ

อริยวงศ

21 กุมภาพันธ 2554

กรรมการ

5.

ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ

16 ธันวาคม 2554

กรรมการ

6.

นายยุทธนา

หยิมการุณ

16 ธันวาคม 2554

กรรมการ

7.

พลตํารวจโทถาวร

จันทรยิ้ม

16 ธันวาคม 2554

กรรมการ

8.

นายสุรพันธุ

ตนุมัธยา

16 ธันวาคม 2554

กรรมการ

9.

นางสาวนารี

ตัณฑเสถียร

16 ธันวาคม 2554

กรรมการ

10.

นายจงเจตน

บุญเกิด

16 ธันวาคม 2554

กรรมการ

11.

นายสมชาติ

วงศวัฒนศานต

9 มกราคม 2556

กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ
ลําดับที่ 1

ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เปนประธานกรรมการบริ หารกิจการ
องคการสุราฯ ตามคําสั่งกรมสรรพสามิตที่ 509/2555
ลําดับที่ 2 ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เปนรองประธานกรรมการคนที่ 1 ตาม
คําสั่งกรมสรรพสามิตที่ 537/2555 และไดรับพระกรุณาโปรดเกลาใหดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี จึงพนจากคณะกรรมการบริหาร
กิจการองคการสุราฯ ตามระเบียบการจัดตัง้ องคการสุราฯ ตัง้ แตวนั ที่ 13 กันยายน 2556
ลําดับที่ 3 ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เปนรองประธานกรรมการคนที่ 2
ตามคําสั่งกรมสรรพสามิตที่ 537/2555
ลําดับที่ 4 ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งกระทรวงการคลังที่ 244/2554
ลําดับที่ 5-10 ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งกระทรวงการคลังที่ 1549/2554 แทนกรรมการที่ได
ขอลาออก
ลําดับที่ 5 ไดขอลาออกจากคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2556
ลําดับที่ 11 ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งกระทรวงการคลังที่ 1779/2555 แทนนายอิทธิเทพ
วิเศษสมิต ที่ครบวาระ
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นายบุญ ชัย พิทักษดํารงกิจ

นายจุมพล ริมสาคร

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการคนที่ 1

เกิด 6 มิถุนายน 2497
อายุ 59 ป
ตําแหนง
ฒ ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรภาษีสรรพสามิต
คุณวุฒิการศึกษา
ฒ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฒ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ฒ การจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เกิด 13ตุลาคม 2503
อายุ 53 ป
ตําแหนง
ฒ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
คุณวุฒิการศึกษา
ฒ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ฒ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

.......................................................

การศึกษาดูง าน / อบรม
ฒ อบรมหลักสูตร “Leading for Executive of Excise
Department” ณ ประเทศเบลเยี่ยม เนเธอรแลนดและ
เยอรมนี
ฒ อบรมหลักสูตร “GSB Middle Management Leadership
Program 2007”
ประสบการณ
ฒ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
ฒ ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
การดํา รงตํา แหนงกรรมการสําคัญ ที่เกี่ยวของ
ฒ กรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ
ฒ กรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง บริษัท ปตท.
อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดขอมูล หลักทรัพ ยสําคัญ ที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวของกับรัฐ วิสาหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีตอรัฐวิส าหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี
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.......................................................

การศึกษาดูง าน / อบรม
ฒ อบรมหลักสูตร “เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง” รุนที่
60 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ฒ อบรมหลักสูตร “การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ รวม
เอกชน” วปอ รุนที่ 53 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ฒ อบรมหลักสูตร “การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ
และผูบ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน”
(PDI) รุนที่ 10 สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ
ฒ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
ฒ ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
ฒ ผูเชี่ยวชาญ (นิติกร 9 ชช)
การดํา รงตํา แหนงกรรมการสําคัญ ที่เกี่ยวของ
ฒ ประธานกรรมการโรงงานไพ
ฒ กรรมการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน
รายละเอียดขอมูล หลักทรัพ ยสําคัญ ที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวของกับรัฐ วิสาหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีตอรัฐวิส าหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายนิพ ิฐ อริยวงศ
กรรมการ

.......................................................

.......................................................

เกิด 12 กันยายน 2502
อายุ 54 ป
ตําแหนง
ฒ รองอธิบดี รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบ
ควบคุมทางสรรพสามิต
คุณวุฒิการศึกษา
ฒ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ฒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

เกิด 5 กันยายน 2496 อายุ60 ป

การศึกษาดูง าน / อบรม
ฒ อบรมหลักสูตร “การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชน” วปอ รุนที่ 55 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ฒ อบรมหลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” รุน ที่ 2
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ฒ อบรมหลักสูตร “เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง”
(ส.นบส.) รุนที่ 2สํานักงาน ก.พ.
ฒ อบรมหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับ
นักบริหารระดับสูง” รุนที่ 8 สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ
ฒ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบปองกันและปราบปราม
กรมสรรพสามิต
ฒ ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
การดํา รงตํา แหนงกรรมการสําคัญ ที่เกี่ยวของ
ฒ รองประธานกรรมการโรงงานไพ
ฒ กรรมการองคการสะพานปลา
รายละเอียดขอมูล หลักทรัพ ยสําคัญ ที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวของกับรัฐ วิสาหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีตอรัฐวิส าหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี

ตําแหนง
ฒ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย
คุณวุฒิการศึกษา
ฒ รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ฒ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ฒ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
การศึกษาดูง าน / อบรม
ฒ ประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ฒ อบรมหลักสูตร “การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ
และผูบ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน”
(PDI) รุนที่ 6 สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ
ฒ รองอธิบดีกรมธนารักษ (ดานบริหาร)
ฒ ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย กรมธนารักษ
ฒ ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
การดํา รงตํา แหนงกรรมการสําคัญ ที่เกี่ยวของ
ฒ ไมมี
รายละเอียดขอมูล หลักทรัพ ยสําคัญ ที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวของกับรัฐ วิสาหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีตอรัฐวิส าหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี
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ศาตราจารยพ ิเศษวิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ

นายยุทธนา หยิมการุณ

กรรมการ

กรรมการ

เกิด 1 กุมภาพันธ 2508อายุ
48 ป
ตําแหนง
ฒ อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
คุณวุฒิการศึกษา
ฒ LL.B Second Cless Honours,Upper Division
University of Wales,United Kingdom
ฒ Barrister-at-Law of Gray’s Inn (เนติบัณฑิตอังกฤษ)
ฒ นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ฒ เนติบัณฑิตไทย

เกิด 7 พฤษภาคม 2504
อายุ 52 ป
ตําแหนง
ฒ รองอธิบดีกรมศุลกากร
คุณวุฒิการศึกษา
ฒ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ฒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

.......................................................

การศึกษาดูง าน / อบรม
ฒ อบรมหลักสูตร “เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง”
(ส.นบส.) รุนที่ 36 สํานักงาน ก.พ.
ฒ อบรมหลักสูตร “ผูบริหารระดับสูง”
สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท) รุนที่ 5
ฒ อบรมหลักสูตร“TLAC Executive Development”
(EDP) รุนที่ 6
ประสบการณ
ฒ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
การดํา รงตํา แหนงกรรมการสําคัญ ที่เกี่ยวของ
ฒ กรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค
รายละเอียดขอมูล หลักทรัพ ยสําคัญ ที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวของกับรัฐ วิสาหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีตอรัฐวิส าหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี
หมายเหตุ ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556
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.......................................................

การศึกษาดูง าน / อบรม
ฒ อบรมหลักสูตร “เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง”
(ส.นบส.) รุนที่ 71 สํานักงาน ก.พ.
ฒ อบรมหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง”ปปร. รุนที่ 13
สถาบันพระปกเกลา
ฒ อบรมหลักสูตร “การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชน” วปอ รุนที่ 56 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ประสบการณ
ฒ ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
ฒ ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 1
การดํา รงตํา แหนงกรรมการสําคัญ ที่เกี่ยวของ
ฒ ไมมี
รายละเอียดขอมูล หลักทรัพ ยสําคัญ ที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวของกับรัฐ วิสาหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีตอรัฐวิส าหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี

พล.ต.ท.ถาวร จันทรยิ้ม
กรรมการ

นายสุรพันธุ ตนุม ัธยา
กรรมการ

.......................................................

.......................................................

เกิด 12 กันยายน 2502
อายุ 54 ป
ตําแหนง
ฒ รองอธิบดี รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบ
ควบคุมทางสรรพสามิต
คุณวุฒิการศึกษา
ฒ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ฒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

เกิด 25 กุมภาพันธ 2510อายุ 46 ป
ตําแหนง
ฒ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
คุณวุฒิการศึกษา
ฒ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
การศึกษาดูง าน / อบรม
ฒ อบรมหลักสูตร “Director Certiﬁcation Program”
รุนที่ 177 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ฒ อบรมหลักสูตร “การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ
และผูบ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน”
(PDI) รุนที่ 10สถาบันพระปกเกลา
ฒ อบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program”
รุนที่ 36 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประสบการณ
ฒ กรรมการและกรรมการผูจัดการบริษัท เอเอสซี
การดํา รงตํา แหนงกรรมการสําคัญ ที่เกี่ยวของ
ฒ ไมมี

การศึกษาดูง าน / อบรม
ฒ อบรมหลักสูตร “การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชน” วปอ รุนที่ 55 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ฒ อบรมหลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” รุน ที่ 2
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ฒ อบรมหลักสูตร “เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง”
(ส.นบส.) รุนที่ 2สํานักงาน ก.พ.
ฒ อบรมหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับ
นักบริหารระดับสูง” รุนที่ 8 สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ
ฒ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบปองกันและปราบปราม
กรมสรรพสามิต
ฒ ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
การดํา รงตํา แหนงกรรมการสําคัญ ที่เกี่ยวของ
ฒ รองประธานกรรมการโรงงานไพ
ฒ กรรมการองคการสะพานปลา
รายละเอียดขอมูล หลักทรัพ ยสําคัญ ที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวของกับรัฐ วิสาหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี

รายละเอียดขอมูล หลักทรัพ ยสําคัญ ที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวของกับรัฐ วิสาหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีตอรัฐวิส าหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีตอรัฐวิส าหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี
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นางสาวนารี ตัณฑเสถียร

นายจงเจตน บุญ เกิด

กรรมการ

กรรมการ

เกิด 10 กรกฎาคม 2501
อายุ 55 ป
ตําแหนง
ฒ อัยการพิเศษฝาย สํานักงานอัยการสูงสุด

เกิด 22 มิถุนายน 2494
อายุ 63 ป
ตําแหนง
ฒ ที่ปรึกษาประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

.......................................................

คุณวุฒิการศึกษา
ฒ นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฒ ปริญญาโทดานกฎหมายเปรียบเทียบ
Howard University Wash, DC USA.
ฒ ปริญญาโทดานกฎหมายระหวางประเทศ
The American University, Wash, DC USA.
ฒ ปริญ ญาโทดานกฎหมายการใหความรวมมือทางอาญา
ระหวางประเทศ Vrije University of Brussel, Belgium
ฒ เนติบัณฑิตไทย
การศึกษาดูง าน / อบรม
ฒ อบรมหลักสูตร “การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชน” วปอ รุนที่ 53 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ประสบการณ
ฒ อัยการพิเศษฝาย สํานักงานอัยการสูงสุด
ฒ สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานอัยการสูงสุด
ฒ สํานักงานคดีอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด
ฒ ที่ปรึกษากฎหมาย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ฒ อาจารยพิเศษ วิชาสัญญาของรัฐ คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การดํา รงตํา แหนงกรรมการสําคัญ ที่เกี่ยวของ
ฒ ไมมี
รายละเอียดขอมูล หลักทรัพ ยสําคัญ ที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวของกับรัฐ วิสาหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีตอรัฐวิส าหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี
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.......................................................

คุณวุฒิการศึกษา
ฒ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตรเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฒ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ฒ ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ป 2547
การศึกษาดูง าน / อบรม
ฒ อบรมหลักสูตร “Audit Committee Program”รุนที่ 28
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยIOD
ฒ อบรมหลักสูตร “Director Certiﬁcation Program”
รุนที่ 79 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD
ฒ อบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program”
รุนที่ 15 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD
ฒ อบรมหลักสูตรหัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน (Chief
Financial Ofﬁcer) รุนที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี
ฒ วุฒิ บั ตร“หลั ก สู ต รการบริ ห ารจัด การด า นความมั่ น คง
ขั้นสูง” รุนที่ 4 สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ประสบการณ
ฒ รองกรรมการผู  จั ดการและประธานเจ าหน าที่ ก ารเงิ น
ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มแห ง
ประเทศไทย (SME Bank)
ฒ กรรมการกํากับกิจการพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานกระทรวงพลังงาน
การดํา รงตํา แหนงกรรมการสําคัญ ที่เกี่ยวของ
ฒ ไมมี
รายละเอียดขอมูล หลักทรัพ ยสําคัญ ที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวของกับรัฐ วิสาหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีตอรัฐวิส าหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี

นายสมชาติ วงศว ัฒนศานต
กรรมการและเลขานุการ

.......................................................
เกิด24 มิถุนายน 2498 อายุ 58 ป
ตําแหนง
ฒ ผูอํานวยการองคการสุรา
คุณวุฒิการศึกษา
ฒ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ฒ การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ฒ เนติบัณฑิตไทย
การศึกษาดูง าน / อบรม
ฒ อบรมหลักสูตร “การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน”
(ปรม.3) สถาบันพระปกเกลา
ฒ อบรมหลักสูตร “การจัดการขั้นสูง สําหรั บนักบริหาร
ยุคใหม” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ฒ อบรมหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหาร” ปปร. รุนที่ 14
สถาบันพระปกเกลา
ฒ อบรมหลักสูตร “Director Certiﬁcation Program”
รุนที่ 177 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ประสบการณ
ฒ รองผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ฒ ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
การดํา รงตํา แหนงกรรมการสําคัญ ที่เกี่ยวของ
ฒ ไมมี
รายละเอียดขอมูล หลักทรัพ ยสําคัญ ที่กรรมการถือครองและ
เกี่ยวของกับรัฐ วิสาหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีตอรัฐวิส าหกิจ
ฒ ตรวจสอบแลว ไมมี
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นายสมชาติ วงศว ัฒนศานต
ผูอํานวยการองคการสุรา

นางสาวกฤษณา คําใจ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

18

นางสุช าดา แถมสกุล
หัว หนากองคลัง
รักษาการตํา แหนงหัว หนาฝายบริหาร

นายสมควร จารุสมบัติ
หัว หนากองชาง
รักษาการตํา แหนง หัว หนาฝายโรงงาน

นางสาวปราณี วิศาลอนันตกูล
หัว หนาหนว ยตรวจสอบภายใน

นายภาคภูมิ เหมะรักษ
หัว หนาเจาหนาที่ดานการเงิน
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นางดวงสมร เรืองอุไร
หัว หนากองนโยบาย
และแผน

นายรังสรรค สวางอารมย
หัว หนากองกลาง

นายธเนศ เอิบอิ่มฤทธิ
หัว หนาแผนกหมักเชื้อสา
รักษาการตํา แหนง
หัว หนากองผลิต

นายสุนันท พูลธนกิจ
หัว หนาแผนกวิเคราะห
รักษาการตํา แหนง
หัว หนากองวิทยาศาสตร
และสิ่งแวดลอม

20

นางสาวละเอียด คําใจ
หัว หนากองจําหนาย

โครงสรางอัตรากําลัง
อัตรากําลังขององคการสุรา ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีพนักงานจํานวน 176 คน แยกเปนฝาย
บริหาร จํานวน 84 คน และฝายโรงงาน จํานวน 92 คน โดยองคการสุราฯ มีจํานวนพนักงานแตละระดับการศึกษา
ดังนี้
จํานวน 176 คน แยกไดดังนี้
สัดสว นพนักงานชายและหญิง
- แยกพนักงานเปนชาย
จํานวน 110 คน
- แยกพนักงานเปนหญิง
จํานวน 66 คน

พนักงานชายและหญิงแยกตามฝายแยกไดดังนี้
ฝายบริหาร พนักงานชายจํานวน 38 คน
พนักงานหญิงจํานวน 46 คน

ฝายโรงงาน พนักงานชายจํานวน 72 คน
พนักงานหญิงจํานวน 20 คน

21

วุฒิการศึกษาพนักงาน แยกไดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ปริญญาโท
ปริญญาตรี
อนุปริญญา, ปวส., ปวท.
ปวช.
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

4
56
29
32
14
41

คน
คน
คน
คน
คน
คน

ระดับพนักงาน แยกไดดังนี้
ระดับ 11
ระดับ 10
ระดับ 9
ระดับ 8
ระดับ 7
ระดับ 6
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

(สรรหา)
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
5
16
13
10
41
55
11
24

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ตารางจําแนกอายุพ นักงาน
อายุ (ป)

จํานวน (คน)

คิดเปนรอยละ

ตํ่ากวา 30
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 ปขึ้นไป

2
9
19
32
37
47
30

1.14
5.11
10.80
18.18
21.02
26.70
17.05

รวม

176

100

ตารางแสดงจํา นวนพนักงานแตละฝาย

24

ฝาย

จํานวน (คน)

คิดเปนรอยละ

ฝายบริหาร

84

47.73

ฝายผลิต

92

52.27

รวม

176

100

แผนงานและโครงการในอนาคตขององคการสุราฯ
องคการสุราฯ ไดมีการนําระบบสารสนเทศเขามาใชในหนวยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
โดยจัดทําโครงการพัฒนาระบบงานสําหรับองคการสุรา กรมสรรพสามิต ป 2556 - 2561 วงเงินประมาณ 35
ลานบาท เพื่อกําหนดแผนการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 5 ป จึงตองมีการพิจารณาเทคโนโลยีใหม
และเปนทิศทางเทคโนโลยี ในอนาคตที่มี ประสิทธิภาพมาปรับปรุงรพบบงานเดิม และประยุ กตใชงานใหมใ หมี
ความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดโครงการยอยจํานวน 7 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจางทีป่ รึกษาเพือ่ วางแผนขอกําหนดและรายละเอียด ตรวจรับ ทดสอบ และตรวจสอบระบบ
(จางที่ปรึกษาโครงการกํากับดูแลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองคกร) ป 2556-2559
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองคกร (ERP) ป 2557-2559
3. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศผานเว็บไซต ป 2556-2558
4. โครงการปรับปรุงจุดเชือ่ มตอคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายและเครือขายไรสายระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 ป 2556-2558
5. โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรดานไอซีที ป 2556-2560
6. โครงการจัดหาระบบความมั่นคงปลอดภัยและเฝาระวังภัยระบบสารสนเทศ
7. โครงการจัดจางบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ ป 2560-2561

รายงานวิเคราะหผ ลการดําเนินงานฯ
งบกําไรขาดทุนป 2556 องคการสุรา กรมสรรพสามิต มีรายไดจากการขายแอลกอฮอลรวมทั้งสิ้น
883.31 ลานบาท ตํ่ากวาป 2555 เปนเงิน 117.23 ลานบาท และตํ่ากวาประมาณการป 2556 เปนเงิน 63.63 ลาน
บาท ป 2555 และป 2556 มีปริมาณการขายแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นจากปกติ คือ การขายแอลกอฮอล 95 ดีกรี ใหกับ
บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด ซึ่งประสบปญหานํ้าทวมทําใหไมสามารถผลิตแอลกอฮอลได ป 2555 องคการสุราฯ
ขายแอลกอฮอลใหบริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัดจํานวน 4.77 ลานลิตรเปนเงิน 169.24 ลานบาท และในป 2556
จํานวน 1.89 ลานลิตร เปนเงิน 67.05 ลานบาท ถาไมรวมยอดขายที่ขายใหบริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด ป 2555
องคการสุราฯ จะมียอดขายจํานวน 19.50 ลานลิตร เปนเงิน831.30 ลานบาท และป 2556 จํานวน 19.36 ลานลิตร
เปนเงิน 816.26 ลานบาท
ดานตนทุนขายป 2556 มีจํานวนทั้งสิ้น 717.97 ลานบาท ตํ่ากวาป 2555 เปนเงิน158.89 ลานบาท
และตํ่ากวาป 2556 เปนเงิน 116.76 ลานบาท สัดสวนตนทุนตอรายไดจากการขายแอลกอฮอลของป 2556
ตํ่ากวาปอื่น ๆ คือมีสัดสวนตนทุนรอยละ 81.28 ของรายไดจากการขายแอลกอฮอล ป 2555 และประมาณการ
ป 2556 มีสัดสวนรอยละ 87.89 และ 88.15 ตามลําดับ โดยปจจัยหลักคือราคากากนํ้าตาลที่เปนวัตถุดิบใน
ป 2556 มีราคากากนํ้าตาลเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.50 บาท ทําใหป 2556 มีกําไรขั้นตนสูงถึง 165.34 ลานบาท
ซึ่งสูงกวาปที่เปรียบเทียบคอนขางมาก
25

ดานคาใชจายในการขายและบริหารป 2556 สูงกวาป 2555 เปนเงิน 8.42 ลานบาท แตตํ่ากวา
ประมาณการป 2556 เปนเงิน 2.71 ลานบาท โดยคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ไดแก โบนัสกรรมการและพนักงาน 8.42
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 เปนเงิน 3.39 ลานบาท และคาผลประโยชนพนักงานเปนเงิน 4.09 ลานบาท
ซึ่งเปนการตั้งคาใชจายเพิ่มขึ้นใหมในป 2556 ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนคาใชจาย
ในการขายและบริหารตอรายไดจากการขายแอลกอฮอลแลว ป 2556 คาใชจายในการขายและบริหารมีสัดสวน
ถึงรอยละ 10.55 ของรายไดจากการขายแอลกอฮอล แสดงถึงคาใชจายในการขายและบริหารไดเพิ่มขึ้นกวาปกอน
อยางไรก็ตามถึงแมคาใชจายในการขายและบริหารของป 2556 จะเพิ่มขึ้นแตเนื่องจากตนทุนขายตํ่ากวาปกอน
ทําใหกําไรจากการดําเนินงานของป 2556 สูงถึง 72.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.17 ของรายไดจากการขาย
แอลกอฮอล ขณะที่ป 2555 มีกําไรจากการดําเนินงานเพียง 36.45 ลานบาท รอยละ 3.64 ของรายไดจากการขาย
แอลกอฮอล และประมาณการป 2556 กําไรจากการดําเนินงานเพียง 16.34 ลานบาท รอยละ 1.73 ของรายไดจาก
การขายแอลกอฮอล
นอกจากรายไดจากการขายแอลกอฮอลแลว ป 2556 องคการสุราฯ ยังมีรายไดอื่น ๆ จากรายได
เบ็ดเตล็ดซึ่งเปนคาปรับตาง ๆ เป นเงิน 4.86 ลานบาท และรายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากประจําเปนเงิน 3.57
ลานบาท ทําใหมีรายไดรวมทั้งสิ้น 891.74 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 80.43 ลานบาท รอยละ 9.11 ของรายได
จากการขายแอลกอฮอล ซึ่งสูงกวาป 2555 และประมาณการป 2556 ที่มีกําไรสุทธิเพียง 41.70 ลานบาท
รอยละ 4.17 และ 20.14 ลานบาท รอยละ 2.13 ตามลําดับ แสดงถึงผลประกอบการที่ดีขึ้นในป 2556
งบดุลดานสินทรัพยป 2556 มียอดเงินสดและเงินฝากธนาคารเปนเงิน 248.74 ลานบาท เพิ่มจาก
ป 2555 เปนเงิน 68.85 ลานบาท และสูงกวาประมาณการป 2556 เปนเงิน 25.13 ลานบาท เนื่องจากกําไรสุทธิ
ป 2556 เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ลูกหนี้การคาป 2556 เปนเงิน 23.99 ลานบาท สูงกวาป 2555 และประมาณการป 2556
ที่มีจํานวนเงิน 19.07 และ 15.72 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนลูกหนี้การคาตามระยะการชําระหนี้ปกติที่ชําระ
เมื่อครบกําหนด ยกเวนหนวยงานของรัฐที่อาจจะชําระเงินเกินระยะเวลาไปบางเนื่องจากมีขั้นตอนการเบิกจาย
ที่คอนขางชาแตก็ชําระเงินไดครบถวน เมื่อเปรี ยบเทียบสัดสวนตอสินทรัพยหมุนเวียนแลวสัดสวนของลูกหนี้
การคาในป 2556 สูงกวาป 2555 และประมาณการป 2556 เล็กนอย คือ รอยละ 15.43 , 36.78 สินคาคงเหลือ
ของป 2556 เมื่อเทียบกับป 2555 อยูในระดับที่ตํ่ากวา คือ 157.04 ลานบาท ขณะที่ป 2555 เทากับ 171.28
ลานบาท ซึ่งมีการบริหารวัตถุดิบและสินคาคงเหลือไดดีขึ้น ในดานสินทรัพยถาวรยังไมมีการกอสรางใหมเกิดขึ้น
ดังนั้นสินทรัพยรวมของป 2556 เทากับ 982.65 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากยอดเงินสดและเงินฝากธนาคารที่สูงขึ้น
ตามกําไรสุทธิ
งบดุลดานหนี้สินไมมีการเปลี่ยนแปลงที่เปนนัยสําคัญ เนื่องจากเปนราชการจากการคาขายโดยปกติ
เทานั้น ไมมีหนี้สินจากการกูเงิน ขณะที่สวนของทุนนั้นเพิ่มขึ้นเฉพาะกําไรสะสม เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในปงบประมาณ 2556
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ผลการดําเนินงานและการวิเคราะหฐานะทางการเงินป 2556ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานขององคการสุรา กรมสรรพสามิต ในป 2556 มีกําไรสุทธิ 80.43 ลานบาท เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับป 2555 เปนจํานวน 38.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92.88 แมวาจะมีรายไดรวม 891.75 ลานบาท
นอยกวาป 2555 จํานวน 114.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.34 สาเหตุสําคัญมาจากตนทุนสินคาขายตํ่าลง
เมื่อเทียบกับป 2555 เปนเงิน 161.37 ลานบาท จากตนทุนการผลิตที่ตํ่าลงตามราคาวัตถุดิบ เนื่องจากป 2556
มีการซื้อกากนํ้าตาลในราคาที่ถูกลงกวาป 2555 ทําใหอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น โดยป 2556 มีอัตรากําไรขั้นตน
รอยละ 18.72 ของรายรับจากการขายแอลกอฮอล เพิ่มขึ้นจากป 2555 ที่มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 12.11 ของ
รายไดจากการขายแอลกอฮอล กําไรสุทธิป 2556 รอยละ 9.11 ของรายไดจากการขายแอลกอฮอล เพิ่มขึ้นจาก
ป 2555 ที่มีกําไรสุทธิรอยละ 4.17 ของรายไดจากการขายแอลกอฮอล

กราฟแสดงความสั มพัน ธระหวา งปริม าณการจํา หนา ยแอลกอฮอลแ ละรายไดจ ากการ
จําหนายแอลกอฮอล
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ฐานะการเงิน
สินทรัพ ยรวม ขององคการสุราฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จํานวน 982.65 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จาก 30 กันยายน 2555 จํานวน 19.03 ลานบาท สินทรัพยที่แตกตางกัน ไดแก เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
248.74 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 68.85ลานบาท และป 2556 มีสินทรัพยถาวร 544.13 ลานบาท
ลดลงจากป 2555 จํานวน 39.26 ลานบาท
หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จํานวน 139.54 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน
5.92 ลานบาท สาเหตุหลักจากปริมาณเจาหนี้การคาลดลง และเจาหนี้กรมสรรพากรลดลง
สว นของทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จํานวน 843.11 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555
จํานวน 24.95 ลานบาท เนื่องจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น โดยในป 2556 มีกําไรสะสม 793.06 ลานบาท

งบกระแสเงินสด
องคการสุราฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จํานวน 148.78
ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 31.11 ลานบาท แตไมมีเงินลงทุนชั่วคราว โดยมีกระแสเงินสดสุทธิ
ในแตละกิจกรรมดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555179.89ลานบาท
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน128.77ลานบาท
เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน(104.40)ลานบาท
เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน(55.48)ลานบาท
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556148.78ลานบาท
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 128.77 ลานบาท ประกอบดวยกําไรสุทธิ 80.43
ลานบาท ปรับปรุงรายการตาง ๆ ที่ไมใชตัวเงิน ไดแก คาเสื่อมราคา และขาดทุนจากการปรับมูลคาทรัพยสินรอการ
จําหนาย คาใชจายผลประโยชนพนักงาน จํานวนทั้งสิ้น 46.40 ลานบาท
เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมการการลงทุนจํานวน 104.40 ลานบาท ไดแก การฝากเงินในบัญชี
ธนาคารประเภทฝากประจําระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป จํานวน 100.00 ลานบาท นอกนัน้ เปนการจายเงิน ในกิจกรรม
การลงทุนประจําป
เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจํานวน 55.48 ลานบาท เปนการนําเงินรายไดสงคลัง
ของปงบประมาณ 2555 งวดที่ 2 จํานวน 30.76 ลานบาท และนําสงระหวางปงบประมาณ 2556 จํานวน 24.72
ลานบาท
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อัตราสว นทางการเงิน
ดานอัตราสวนทางการเงิน อัตราสวนตาง ๆ เพิ่มขึ้นกวาป 2555 จัดวาองคการสุราฯ ยังมีฐานะ
การเงินที่แข็งแกรง กลาวคือมีNET PROFIT MAGIN เทากับรอยละ9.11 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)
รอยละ 7.33 ทั้งนี้องคการสุราฯ ไมมีหนี้ระยะยาวทําใหมีอัตราสวนแหงหนี้ (TOTAL DEBT RATIO) เทากับ
0.14 เทา

สถิติผ ลการดําเนินงานที่สําคัญ
สถานะทางการเงิน
สถานะทางการเงิน
ปงบประมาณ2556
Financial Status
Fiscal Year 2013

ปงบประมาณ2555
Fiscal Year 2012

เพิ่ม (ลด) รอยละ%
Change

รายไดรวม

891.75

1,005.79

(11.34)

คาใชจายรวม

811.32

964.09

(15.85)

กําไรสุทธิ

80.43

41.70

92.88

สินทรัพ ยรวม

982.65

963.62

1.97
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อัตราสว นทางการเงิน
อัตราสว นทางการเงิน
Financial Ratio
ความสามารถในการทํากําไร (รอยละ)

เพิ่ม (ลด)
ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2555
รอยละ%
Fiscal Year 2013 Fiscal Year 2012
Change
9.11

4.17

118.47

7.33

3.78

93.92

13.23

6.24

112.02

4.91

3.88

26.55

0.14

0.15

(6.67)

Net Proﬁt Margin
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (รอยละ)
Rate of Return on Total Assets
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร (รอยละ)
Rate of Return on Fixed Assets
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา)
Current Ratio
อัตราสวนแหงหนี้ Total Debt Ratio

การบริหารจัดการองคกร
ุ การบริหารความเสี่ยง
องคการสุราฯ มุงมั่นที่จะบริหารความเสี่ยงตามหลัก ERM (Enterprise Risk Management)
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Teadway Commission) ซึ่งเปน
มาตรฐานสากลในดานการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งรวมถึงการมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพมาใชในการดําเนินงาน โดยผูบริหารไดใหความสําคัญและไดแตงตั้งคณะทํางานสนับสนุน
ระบบบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ติดตาม รวบรวม วิเคราะห และประเมินผลเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกําหนดหนวยงานเพื่อรับผิดชอบความเสี่ยงในแตละประเภท
ไดแก ดา นกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดา นการเงินและดานกฎระเบีย บขอบังคับ โดยขั้นตอนการรวบรวม
การวิเคราะห การรายงานเปนการรับผิดชอบของกองตาง ๆ ที่วิเคราะหแลวมีความเสี่ยง และรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ
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และในป 2556 มีการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยยึ ดแนวทางที่จะจัดใหมีการบริหารความเสี่ยง
ขององคกรที่ดีตามมาตรฐานในระดับสากล อันจะสรางความเจริญเติบโตและมูลคาเพิ่มแกองคกรอยา งยั่งยืน
องคการสุราฯ จึงใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกอยางมีระบบและตอเนื่อง เพื่อใหองคกรสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงคทตี่ งั้ ไว โดยการกําหนดมาตรฐานการบริหารความเสีย่ งใหอยูใ นระดับทีอ่ งคกรยอมรับได อีกทั้งยัง
ปลูกฝงใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร โดยพิจารณาความเสี่ยงอยางบูรณาการทั่วทั้งองคกร สรุปผลการบริหาร
ความเสี่ยงที่สําคัญไดแก
ดานกลยุทธ (Strategic)
ุ ความคลองตัวในการบริหารธุรกิจ
ดานการปฏิบัติงาน (Operational)
ุ โครงสรางองคกรไมทันกับการเปลี่ยนแปลง
ุ ขาดแคลนนํ้าใชในกระบวนการผลิต
ุ ระบบคอมพิวเตอรไมรองรับกับกระบวนการทํางานปจจุบัน
ุ มาตรฐานรับรองคุณภาพไมมี
ุ เหตุการณฉุกเฉิน
ดานการเงิน (Financial)
ุ กําไรไมไดตามเปา
ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Compliance)
ุ จะเกิดความเสียหายจากการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายใหมที่เกี่ยวของ
กับองคกร
ดานการใหความรูค วามเขาใจในปงบประมาณ 2556 ไดรับความอนุเคราะหจากคุณปริญญา หอมเอนก
ผูเชี่ยวชาญดาน BCM (Business Continuity Management) ในการถายทอดประสบการณ และความรูแกผู
บริหาร และพนักงาน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
ดานการพัฒนาการรายงานทางดานความเสี่ยงขององคการสุราฯ ใหความสําคัญในเรือ่ งของการกําหนด
นํ้าหนักของสาเหตุรวมทั้งสรางความเขาใจในเรื่อง Risk Map ไปใชในการกําหนดแผนบริหารความเสี่ยงใหสะทอน
การบูรณาการของความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ตามแนวทางของบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด โดยไดเริ่มดําเนินการ
ตามลําดับ
ุ การควบคุมภายใน
องคการสุรา กรมสรรพสามิต มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยสอดแทรกระบบบริหารจัดการไว
ในกระบวนการทํางานของทุกหนวยงาน เพื่อใหฝายบริหารและพนักงานทุกระดับขององคกร เกิดความมั่นใจอยาง
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สมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความ
นาเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และไมใชการเงิน เพื่อสรางความมั่นใจวาไดปฏิบตั ิเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ สงเสริมใหบุคลากรภายในองคกรเกิดจิตสํานึกที่ดี
ในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการควบคุมภายใน รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน
ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การทุจริตภายในองคกร โดยผูบริหารมีการติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ มีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหความมั่นใจวา
ระบบการควบคุมภายในที่วางไวมีความเพียงพอ เหมาะสมและมีการปฏิบัติจริง
ในปบัญชี 2556 ไดมีการปรับปรุงการดําเนินงานการควบคุมภายในโดยภาพรวมดังนี้
- จัดทําคูมือมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณของพนักงานองคการสุราฯ โดยมีเนือ้ หาระบุไวในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่มีตอองคกร ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา พรอมกําหนดผูรับผิดชอบ กระบวนการ
สอบทาน ตรวจสอบ และขั้นตอนการลงโทษการกระทําผิดจริยธรรมจรรยาบรรณของพนักงานไวชัดเจน
- องคการสุราฯ มุงเนนใหพนักงานทุกระดับในองคกรเขาใจตระหนักถึงความสําคัญเพื่อความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยางสมํ่าเสมอ มีคณะทํางานจัดระบบควบคุมภายใน ซึ่งเปนตัวแทน
จากทุกหนวยงานขององคกร ทําใหการสื่อสารและการจัดระบบควบคุมภายในครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับใน
สายงานโดยตรง มีแผนการบริหารงานควบคุมภายในประจําป เพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมใหมีระบบการควบคุม
ที่ดี เพียงพอทีจ่ ะเปนเครือ่ งมือในการดําเนินงาน ใหสามารถบรรลุวตั ถุประสงค พรอมนําเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ
และความขัดแยงทางผลประโยชน มาเปนสวนหนึ่งในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสรางความซื่อสัตย
สุจริต และจิตสํานึกที่ดีแกผูบริหารและพนักงานทุกคน
- องคการสุราฯ มีการบูรณาการประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (CSA) กับการบริหาร
ความเสี่ยงและกําหนดใหทุกหนวยงานรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมปรับปรุงจุดออนที่ไดรับจากการประเมินการ
ควบคุมภายใน โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการในการติดตามไว 2 ครั้ง/ป ทั้งในระดับองคกรและสวนงานยอย
ุ การตรวจสอบภายใน
องคการสุราฯ จัดใหมีการตรวจสอบภายในซึ่งเปนกลไกสําคัญตามหลักการกํากับกิจการที่ดี โดยมี
ภารกิจในการใหคําปรึกษา และใหความเชื่อมั่นอยางเปนอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลคาและปรับปรุงความ
มีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
องคกรโดยใชวธิ กี ารอยางมีระบบและแบบแผน ซึง่ กําหนดไวในกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ทําหนาที่กํากับดูแลเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การ
ตรวจสอบภายใน ความนาเชื่อถือของขอมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวของ
ความขัดแยงทางผลประโยชน และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนการกํากับดูแลบริหารงานสารสนเทศ
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สว นที่ 2 ขอมูลดานธรรมาภิบาล
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นโยบายปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
องคการสุราฯ มีมาตราการปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดประกาศนโยบาย
ความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อสรางแนวทางปฏิบัติที่ดี และเพื่อกํากับดูแลปองกันไมใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนขึ้นภายในองคกร และกําหนดใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ตองจัดทํารายงานความขัดแยง
ทางผลประโยชนเสนอตอผูบังคับบัญชาเปนประจําทุกป

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม ไดจัดทํานโยบาย
การกํา กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหมีแนวทางและหลักปฏิบัติสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับฯ เสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 และไดอนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 28
กันยายน 2555 คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ตระหนักถึงความสําคัญและมีความมุงมั่นในการสราง
ระบบบริหารจัดการใหมีการกํา กับดู แลที่ดี เพื่อสรา งความเปนสากลใหองคกรทําใหเกิดกลไกและระบบการ
บริหารจัดการที่ดี สามารถนําไปใชในทางปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสูการเปนองคกรภาครัฐ
ที่มีความโปรงใส มีความนาเชื่อถือ สามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ และเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการองคการสุราฯ อยางยั่งยืน จึงกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน ยึดถือเปนแนวปฏิบัติภายใตหลักสําคัญในการกํากับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล 7 ประการ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ (Accountability)
2. ความสํานึกในหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียโดยสุจริต เทาเทียมและเปนธรรม (Equitable Treatment)
4. มีความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบไดและเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแก
ผูเกี่ยวของทุกฝาย (Transparency)
5. มีการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation)
6. มีจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบกิจการ (Ethnics)
7. ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การกระจายโอกาสแก ป ระชาชนให มี ส  ว นร ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น
(Participation) เกี่ยวกับการดําเนินการใด ๆ ขององคกร ที่อาจมีผลกระทบตอชุมชนหรือ
ทองถิ่น

โครงสรางของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดตั้งองคการสุรา กรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ประกอบดวย อธิบดีกรมสรรพสามิตเปนประธานกรรมการ
โดยตําแหนง รองอธิบดีกรมสรรพสามิตผูซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมาย จํานวน 2 คน เปนรองประธาน
36

กรรมการโดยตําแหนง ผูอํานวยการองคการสุราเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นอีก
ไมนอยกวาสามคน แตตองไมเกินสิบเอ็ดคน ซึ่งในกรรมการอื่นนี้ใหมีผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการรวมดวย
หนึ่งคน
กรรมการอื่น รวมทั้งผูแทนกระทรวงการคลังและที่ปรึกษาคณะกรรมการ รัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งและ
ถอดถอน
ปจจุบันคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ มีจํานวน 11 คน ประกอบดวยผูที่มีความรู
ความสามารถ ทักษะและประสบการณการทํางานจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งเปนประโยชนตอการดําเนิน
กิจการขององคการสุราฯ

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ มีอํานาจและหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป
ซึ่งกิจการขององคการสุราฯ และใหมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
1. วางระเบียบขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน
2. วางระเบียบขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
ตัดเงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน และระเบียบวินัยของพนักงานสุรา ตลอดจนกําหนดอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือน
คาจาง และเงินอื่น ๆ ของพนักงานสุรา
3. กําหนดอัตราคาดอกเบี้ย คาภาระ คาบริการ และคาดําเนินธุรกิจตาง ๆ
4. กําหนดอัตราและดอกเบี้ยเงินสะสมของผูอํานวยการและพนักงานสุรา และวางระเบียบการจาย
คืนเงินสะสม
5. กําหนดราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ
ทั้งนี้ ตองไมเปนการขัดตอหรือนอกเหนือไปจากระเบียบแบบแผนของทางราชการ

ความเปนอิสระของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ที่เปนอิสระจากภายนอก ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะ
รัฐมนตรีเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถในสาขาตาง ๆ กรรมการแตละทานสามารถแสดงความเห็น
ของตนเองและใชดุลยพินิจที่เปนอิสระ ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธในเรื่องตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยใชทักษะและ
ประสบการณของตน ตลอดจนพิทักษผลประโยชนของภาครัฐและผูมีสวนไดเสียจากภายนอก เปนผูที่สามารถ
ผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดําเนินการตาง ๆ ไดเมื่อจําเปน สามารถเขาถึงขอมูลทางการเงิน
และทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนในฐานะกรรมการไดอยางมีประสิทธิผล
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การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ไดกําหนดการประชุมไวลวงหนาตลอดปปฏิทิน ในป
งบประมาณ 2556 กําหนดเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 3 ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ
เฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยประธานกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ จะเปนผูพิจารณากําหนด
วาระการประชุม ซึ่งเลขานุการฯ จะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการแตละทาน
ลวงหนา เพื่อใหกรรมการมีเวลาในการศึกษากอนการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ จะมีการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอยาง
กวางขวางและเปนอิสระ ในวาระใดหากกรรมการทานใดมีสวนไดเสียกับเรื่องที่ประชุม จะออกจากหองประชุม
จนกวาจะพิจารณาวาระนั้นแลวเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะใชเวลาในการประชุมแตละครั้งไมเกิน 3 ชั่วโมง
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ไดเชิญผูบริหารระดับรองผูอํานวยการเขา
รวมประชุมดวย เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการและรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อ
จะไดสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เวนแตในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการฯ เพื่อความ
เปนอิสระ
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รายงานการเขา ประชุม คณะกรรมการบริหารกิจ การองคการสุราฯเปนรายบุคคล
พ.ศ. 2556 ดังนี้

ประจํา ป

หมายเหตุ
ลําดับที่ 1

ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เปนประธานกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ตามคําสั่ง
กรมสรรพสามิตที่ 509/2555
ลําดับที่ 2 ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เปนรองประธานกรรมการคนที่ 1 ตามคําสั่งกรมสรรพสามิต
ที่ 537/2555 และได รับพระกรุณาโปรดเกลาใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษาด านการพัฒ นาและบริหาร
จัดเก็บภาษี จึงพนจากคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ตามระเบียบการจัดตั้งองคการสุราฯ
ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2556
ลําดับที่ 3 ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เปนรองประธานกรรมการคนที่ 2 ตามคําสั่งกรมสรรพสามิต
ที่ 537/2555
ลําดับที่ 4 ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งกระทรวงการคลังที่ 244/2554
ลําดับที่ 5-10 ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งกระทรวงการคลังที่ 1549/2554 แทนกรรมการที่ไดขอลาออก
ลําดับที่ 5 ไดขอลาออกจากคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556
ลําดับที่ 11 ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งกระทรวงการคลังที่ 1779/2555 แทนนายอิทธิเทพ วิเศษสมิต ที่ครบวาระ
ลําดับที่ 12 ไดรับการแตงตัง้ จากคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ใหรกั ษาการแทนผูอ าํ นวยการองคการสุรา
ระหว างที่รอการสรรหาผูอํานวยการคนใหม มี ผลใหตองปฏิบัติหนาที่กรรมการและเลขานุการใน
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ
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คา ตอบแทนของคณะกรรมการบริห ารกิจ การองคก ารสุราฯ
1. คณะกรรมการและคณะอนุก รรมการไดรับ คา เบี้ย ประชุ ม และคา ตอบแทนเปน ไปตามระเบี ย บ
หลัก เกณฑข องกระทรวงการคลัง ตามหนัง สือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0805/1663 ลงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2547 และหนัง สือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิง หาคม 2556
ใหป รับ ปรุงคา เบี้ ยประชุม และคา ตอบแทน ดังนี้
v กําหนดคาตอบแทนรายเดือน

โดยประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนรายเดือนเปน 2 เทาของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ

v กําหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ

ไมเกิน 8,000 บาท/เดือน ประธานกรรมการไดรับสูงกวา
กรรมการรอยละ 25 (10,000 บาท/เดือน) และรองประธาน
กรรมการไดรับสูงกวากรรมการรอยละ 12.5 (9,000 บาท/เดือน)

v กําหนดใหกรรมการไดรับเบี้ยประชุม

โดยไดรับ เบี้ย ประชุมเปนรายครั้งในอั ตราเท ากั บเบี้ ย ประชุม
ในกรณีไดรับมอบหมายทําหนาที่ ในคณะ กรรมการรัฐวิสาหกิจรวมแลวไมเกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1
อนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ครั้ง/เดือน เฉพาะกรรมการที่มาประชุม
v หากกรรมการเป น บุ ค คลภายนอก ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง ในอัตราไมเกิน 3,000.- บาท

ที่ไมใชกรรมการรัฐวิสาหกิจ

เฉพาะกรรมการที่มาประชุม

v กรณีบุคคลในรัฐวิสาหกิจ

ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง ในอัตราไมเกิน 3,000.- บาท
1) กรณีคณะกรรมการชุดยอ ย/คณะ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม
อนุ ก รรมการ/คณะทํ า งานอื่ นที่ มิ ใช ก รณี
ตามขอ
2) กรณีคณะกรรมการชุดยอ ย/คณะ ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน เนื่องจากถือเปนการปฏิบัติงานใน
อนุกรรมการ/คณะทํางานอื่นที่แตงตั้งโดย หนาที่
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือฝายบริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ
2. คณะกรรมการตรวจสอบในองคการสุรา กรมสรรพสามิ ต (Audit Committee)ไดรับ คา ตอบแทน
ตามหนัง สือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0529.2/ว.45 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2543 และหนัง สือสํา นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิจ ที่ กค.0805.2/ว.96 ลงวัน ที่ 12 มิ ถุนายน 2556 ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0529.2/ กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนในฐานะ
ว.45 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2543
กรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากคาตอบแทนใน
ฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยเหมาจายเปนรายเดือนเทากับ
เบี้ยประชุมกรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น
2) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย แจงหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจ ที่ กค.0805.2/ว.96 ลงวันที่ 12 กรณีที่ดํารงตําแหนงไมเต็มเดือน โดยใหจายคาตอบแทนตาม
มิถุนายน 2556
สัดสวนระยะเวลาการดํารงตําแหนง
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สรุป เบี้ย ประชุม และคา ตอบแทนคณะกรรมการบริห ารกิจ การองคก ารสุราฯ ป 2556
จํานวนเงิน (บาท)
ชื่อ - นามสกุล

1. นายบุญชัย

พิทักษดํารงกิจ

2. นายจุมพล

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริหารกิจ การ
อื่น ๆ
องคการสุราฯ

คาตอบแทน
รายเดือน
(บาท)

รวมเบี้ย
ประชุม
(บาท)

120,000.-

-

-

32,000.-

ริมสาคร

99,000.-

104,000.-

-

11,200.04

3. นายธรรมศักดิ์

ลออเอี่ยม

99,000.-

-

-

16,000.-

4. นายนิพิฐ

อริยวงศ

80,000.-

-

-

16,000.-

5. ศาตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ

32,000.-

-

-

-

6. นายยุทธนา

หยิมการุณ

64,000.-

-

-

16,000.-

7. พลตํารวจโทถาวร

จันทรยิ้ม

96,000.-

-

-

16,000.-

8. นายสุรพันธุ

ตนุมัธยา

96,000.-

-

-

16,000.-

9. นางสาวนารี

ตัณฑเสถียร

88,000.-

-

-

16,000.-

10. นายจงเจตน

บุญเกิด

96,000.-

-

-

16,000.-

11. นายสมชาติ

วงศวัฒนศานต

72,000.-

-

-

16,000.-

41

การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองกระบวนงานที่มีความสําคัญแทน เพื่อความรอบคอบและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะ
กรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ จํานวน 13 คณะ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการเพื่อทําการศึกษาและติดตามสถานการณแอลกอฮอลที่ไมช อบดว ยกฎหมาย
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ทําการศึกษาและติดตามสถานการณแอลกอฮอลที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ทุกชนิดเพือ่ เปนแหลงขอมูลพืน้ ฐานในการกําหนดยุทธศาสตรการทํางานขององคการสุราฯ ทีเ่ หมาะสม ตามการประชุม
ดังตาราง

2. คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ องคการสุรา กรมสรรพสามิต
ชวยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการ
ปฏิบัติตามระเบียบนโยบายตาง ๆมีความรับผิดชอบในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
ก. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ข. ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน
ค. การติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติภายในตาง ๆ โดยมีการ
ประชุมดังตาราง

หมายเหตุ
ศาตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฎสรอรรถ ไดขอลาออกจากคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 และคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
แตงตั้ง พล.ต.ท.ถาวร จันทรยิ้ม เป นประธานกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ และนายจงเจตน บุญเกิด
เปนกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
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3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
หนาที่และความรับผิดชอบ พิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงติดตาม
การพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามกระบวนการบงชี้และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญมาจัดทําแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
รายงานผลการดํา เนิน งานบริ หารความเสี่ย งตอ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริห ารกิ จ การ
องคการสุรา ตามมีการประชุมดังตาราง

4. คณะอนุกรรมการประเมินผลผูอํานวยการองคการสุรา
หนาที่และความรับผิดชอบ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการองคการสุรา รวมทั้ง
พิจารณาปรับคาตอบแทนคงที่ และคาตอบแทนผันแปรตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามการประชุมดังตาราง

5. คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุน
มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณการลงทุนประจําปกอ นนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ตามการประชุมดังตาราง
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6. คณะอนุกรรมการดานการตลาด
หนาที่และความรับผิดชอบ กํากับดูแลการดําเนินงานดานการตลาด เพื่อใหการดําเนินธุรกิจกอเกิด
รายได และผลกําไร โดยสรางภาพลักษณอันดีแกสินคาหรือบริการขององคกร ตามการประชุมดังตาราง

7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ พิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางานอันเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจาง และรัฐวิสาหกิจปรึกษาหารือ
เพื่อแกปญหาตามคํารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรองทุกขที่เกี่ยวของกับการลงโทษทางวินัย
ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง ตามการประชุมดังตาราง

8. คณะอนุกรรมการดานกฎหมายและสัญ ญา
หนาที่และความรับผิดชอบ ติดตามการพัฒนา กฎ ระเบียบ ขอบังคับและสัญญาในการบริหารจัดการ
พรอมทั้งกําหนด กฎ ระเบียบ ขอบังคับเพิ่มเติมและแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริม
ใหการดําเนินงานขององคการสุราฯ มีความคลองตัวในทางปฏิบัติและเปนไปตามนโยบาย ตามการประชุมดังตาราง
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9. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
หนาที่และความรับผิดชอบ ดูแลระบบการควบคุมภายใน บริหารจัดการสารสนเทศ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการสงเสริมใหองคกรมีความรับผิดชอบตอสังคม ตามหลักเกณฑการประเมินผลงาน กําหนด
นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ ติดตามการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ตอคณะกรรมการ
บริหารกิจการองคการสุราฯ ตามการประชุมดังตาราง

10. คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางลดตนทุนการผลิตแอลกอฮอล
หนาที่และความรับผิดชอบ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและศึกษาขอมูลดานตนทุนการผลิต
แอลกอฮอล ตามการประชุมดังตาราง

11. คณะกรรมการสรรหาหัว หนาเจาหนาที่ดานการเงิน (CFO)
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการสรรหาหัวหนาเจาหนาทีด่ า นการเงิน (CFO) ตามการประชุมดังตาราง
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12. คณะทํา งานเพื่อพิจารณางบประมาณการลงทุนในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนาที่และความรับผิดชอบ พิจารณารายละเอียด งบประมาณ และความเหมาะสมการลงทุนในแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการสุราฯ และหากจําเปนตองใหผูชํานาญการจากภายนอกเขารวมในการ
พิจารณาใหดําเนินการไดโดยใชคาใชจายขององคการสุราฯ

13. คณะกรรมการคัดเลือกหัว หนาหนว ยตรวจสอบภายใน
มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เขาสมัครคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงหัวหนาหนวย
ตรวจสอบภายใน และนําเสนอผูสมควรไดรับการคัดเลือกตอประธานกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ

การพัฒนากรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ
1) การอบรมสัมมนา คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ใหความสําคัญตอการเขารวมอบรม
สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสมํ่าเสมอ โดย
กรรมการสวนใหญมีประวัติเขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว โดยองคการ
สุราฯ ใหการสนับสนุนและดําเนินการใหกรรมการพิจารณาเขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยและสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องตลอดป เพื่อใหเกิดมุมมองความคิดที่เปน
ประโยชนมาประยุกตใชกับธุรกิจขององคการสุราฯ โดยในป 2556 มีกรรมการเขารวมอบรมดังนี้

46

2) การเยี่ยมชม ดูงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ องคการสุราฯ มีนโยบายจัดใหมีกิจกรรมเยี่ยมชม
ดูงาน การปฏิบัติงานจริงทั้งในประเทศและตางประเทศใหกับกรรมการ เพื่อใหเกิดความเขาใจธุรกิจและนําความรู
และประสบการณที่ไดรับมาชวยในการดําเนินกิจการขององคการสุราฯ โดยในป 2556 มีการดําเนินงานดังนี้

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทําแผนวิสาหกิจ ประจําป 2557
แกคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ และผูบริหารขององคการสุราฯ
ณ รอยัลฮิลล กอลฟ รีสอรท &สปา
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทําแผนวิสาหกิจ ประจําป 2557
แกคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ และผูบริหารขององคการสุราฯ
ณ รอยัลฮิลล กอลฟ รีสอรท &สปา
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การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)
องคการสุราฯ จัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่เขารับตําแหนงใหมในคณะกรรมการบริหาร
กิจการองคการสุราฯ เพื่อใหกรรมการใหมไดรับทราบนโยบายธุรกิจขององคการสุราฯ รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ
รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑตาง ๆ พรอมทั้งสงมอบคูมือกรรมการ ซึ่งเปนขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการดํารง
ตําแหนง โดยคูมือกรรมการประกอบดวย

คูมือกรรมการ
1. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ
2. ระเบียบ ขอบังคับขององคการสุราฯ
3. แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ขอมูลสําหรับกรรมการ
1. การบรรยายสรุปเกีย่ วกับการดําเนินกิจการขององคการสุราฯ แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ผลประกอบการฐานะการเงิน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
2. รายชื่อคณะกรรมการ ผังโครงสรางการจัดการ
3. รายงานประจําป
4. การเยี่ยมชมโรงงานขององคการสุราฯ

การเยี่ยมชมโรงงาน
ประธานกรรมการบริหารกิจการองคการสุรา (นายบุญชัย พิทักษดํารงกิจ)ไดเขาเยี่ยมชมองคการสุรา
กรมสรรพสามิต ที่อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทราในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 โดยผูอํานวยการ นายสมชาติ
วงศวัฒนศานต และผูบริหารใหการตอนรับ
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การประเมินผลคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ มีการประเมินผลตนเองปละ 1 ครั้ง ใน 2 รูปแบบ
คือ แบบประเมินผลทั้งคณะและแบบประเมินตนเอง เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2556 เห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ที่ไดใชประเมินในป 2556
วายังคงมีความเหมาะสม มีความสอดคลองกับหลักการกํา กับดูแลกิจการที่ดี มุงเนนการนําผลประเมินไปใช
ประโยชนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินประกอบมีรายละเอียดดังนี้

รายการ

การประมวลผลคะแนน

1. แบบประเมินผลตนเองของ
- คะแนน 144 ขึ้นไป เทียบเทากับเปอรเซ็นไทลที่รอยละ 90 ขึ้นไป
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ประสิทธิภาพในการทํางานอยูในเกณฑดีเยี่ยม
มี 6 หัวขอ มีคาํ ถามทัง้ สิน้ 32 คําถาม - คะแนน 128 ขึ้นไป เทียบเทากับเปอรเซ็นไทลที่รอยละ 80 ขึ้นไป
คะแนนเต็มเทากับ 160 คะแนน
ประสิทธิภาพในการทํางานอยูในเกณฑดี
- คะแนน 112 ขึ้นไป เทียบเทากับเปอรเซ็นไทลที่รอยละ 70 ขึ้นไป
ประสิทธิภาพในการทํางานอยูในเกณฑปกติ
- คะแนนตํ่ากวา 112 เทียบเทากับเปอรเซ็นไทลตํ่ากวารอยละ 70
ประสิทธิภาพในการทํางานตํ่ากวาเกณฑปกติ
2. แบบประเมินผลคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
มี 6 หัวขอ มีคําถามทั้งสิ้น
42 คําถาม
คะแนนเต็มเทากับ 126 คะแนน

- คะแนน 113 ขึ้นไป เทียบเทากับเปอรเซ็นไทลที่รอยละ 90 ขึ้นไป
ประสิทธิภาพในการทํางานอยูในเกณฑดีเยี่ยม
- คะแนน 101 ขึ้นไป เทียบเทากับเปอรเซ็นไทลที่รอยละ 80 ขึ้นไป
ประสิทธิภาพในการทํางานอยูในเกณฑดี
- คะแนน 88 ขึ้นไป เทียบเทากับเปอรเซ็นไทลที่รอยละ 70 ขึ้นไป
ประสิทธิภาพในการทํางานอยูในเกณฑปกติ
- คะแนนตํ่ากวา 88 เทียบเทากับเปอรเซ็นไทลตํ่ากวารอยละ 70
ประสิทธิภาพในการทํางานตํ่ากวาเกณฑปกติ

สรุปผลการประเมินได ดังนี้
1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีระดับคะแนน144.10 คะแนนเทียบเทากับ
เปอรเซ็นไทลที่รอยละ90 ขึ้นไปประสิทธิภาพในการทํางานอยูในเกณฑดีเยี่ยม
2) การประเมินคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีระดับคะแนน 112.90 คะแนนเทียบเทากับเปอรเซ็นไทล
ที่รอยละ 101 ขึ้นไปประสิทธิภาพในการทํางานอยูในเกณฑดี
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สว นที่ 3 รายงานทางการเงิน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบองคการสุรา กรมสรรพสามิต
ประจําป 2556
ในรอบป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบองคการสุรา กรมสรรพสามิต ประกอบดวยคณะกรรมการ
3 คณะ ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่ดํารงตําแหนง ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ประกอบดวย ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ เปนประธานกรรมการตรวจสอบฯ พล.ต.ท.ถาวร
จันทรยิ้ม และนายจงเจตน บุญเกิด เป นกรรมการตรวจสอบฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ประธาน
คณะกรรมการบริหารกิจการฯ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองคการสุราฯ ใหม ประกอบดวย
ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ เปนประธานกรรมการตรวจสอบฯ พล.ต.ท.ถาวร จันทรยิ้ม และ
นางสาวนารี ตัณฑเสถียร เปนกรรมการตรวจสอบฯ ตอมา ศาสตราจารยพเิ ศษวิศษิ ฏ วิศษิ ฏสรอรรถ ไดมหี นังสือ
ขอลาออกจากการเปนกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 มีผลใหคณะกรรมการ
ตรวจสอฯ มีกรรมการไมครบองคประกอบของคณะกรรมการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ประธานกรรมการ
บริหารกิจการองคการสุราฯ มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดใหม ประกอบดวยพล.ต.ท.ถาวร
จันทรยิ้ม เปนประธานกรรมการตรวจสอบฯ นายจงเจตน บุญเกิด และ นางสาวนารี ตัณฑเสถียร เปนกรรมการ
ตรวจสอบฯ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เปนตนมา
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกิจการ
องคการสุราฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ คูมือการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง ในระหวางปงบประมาณ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดมีการประชุม
รวมกัน 4 ครั้ง โดยมีผูบริหารระดับสูง ผูตรวจสอบภายใน และเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเขา
รวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของ การดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ภายในระยะเวลา ป 2556 สรุป
สาระสําคัญ ไดดังนี้
1. ดําเนินการสอบทานรายงานทางการเงินประจําป 2556 ขององคการสุราฯ พบวา รายงาน
ทางการเงินดังกลาวไดจดั ทําขึ้นอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไป มีการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวนและเปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน โดยไดรับการรับรองจากผูสอบบัญชี อยางไมมี
เงื่อนไขใด
2. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส ประจําป 2556 พบวา รายงานทางการเงินได
จัดทําขึ้นตามนโยบายบัญชีที่กําหนดอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เชื่อถือไดวาถูกตองตามสมควร
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3. การบริหารความเสี่ยงขององคการสุราฯ ตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการกําหนดแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการควบคุมผลกระทบที่อาจมีตอการบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานขององคกรใหอยูในระดับที่ยอมรับได
4. กระบวนการควบคุมภายใน มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอและมีการปรับปรุงแกไข
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
5. องคการสุราฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ นโยบายที่เกี่ยวของ ไมมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใด ๆ ภายในองคการสุราฯ รวมทั้ง ไมปรากฎความประพฤติ หรือ การดําเนินการใด
ที่ขัดตอขอกําหนดดานจรรยาบรรณภายในองคการฯ ฝายบริหารมีการปรับปรุง แกไขในประเด็นตาง ๆ ตามที่ไดรับ
ขอสังเกต หรือขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และหนวยตรวจสอบภายใน
6. คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาอนุมัติ แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ 5 ป และแผนการ
ตรวจสอบประจําป 2557 ซึ่งประกอบดวยแผนการปฏิบัติงานประจําป งบประมาณประจําป แผนการสรรหา
บุคลากร และการฝกอบรมบุคลากร รวมทั้งไดอนุมัติกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายในและคูมือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในที่ไดสอบทานประจําป 2556 ไดดําเนินการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจ
สอบประจําป 2556 และไดดําเนินการประเมินตนเองเปนรายบุคคล พบวา คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติ
งานตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ไมพบประเด็นที่จําเปนตองแกไขแตอยางใด
7. ไดนําเสนอรายงานสรุปกิจกรรมที่ไดดําเนินการเปนรายไตรมาส ประจํา ป 2556 ตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ภายในป นี้ จํานวน 2 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบองคการสุราฯ
พิจารณาแลว เห็นวาในปงบประมาณ 2556 องคการสุราฯ ไดจัดทํางบการเงินอยางถูกตอง ตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยงสอดคลองกับวัตถุประสงคองคกร ดวยระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม มีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ

(พล.ต.ท.ถาวร จันทรยิ้ม)
ประธานกรรมการตรวจสอบองคการสุราฯ
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สว นที่ 4 ผลงานที่สําคัญ ในรอบป
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องคการสุราฯ เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
ป 2556 องคการสุราฯ ไดดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มาอยางตอเนื่อง โดย
มีการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมรวมกับภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด และเพื่อใหการบริหารจัดการ
ในการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีแบบแผนและเปนรูปธรรม กิจกรรมที่สําคัญ
ในรอบปประกอบดวย

-

โครงการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ดวยปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทําใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น
หรือทีเ่ รียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไม
ทําลายปาของมนุษย นั่นเอง
ในอดีตประเทศไทยมีทรัพยากรปาไมอยูมากกวา 50
เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งประเทศ แตจากการที่มีการตัดไมทําลายปา
เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศ เหลืออยูเพียง 26 เปอรเซ็นต ซึ่งสงผลกระทบ
ตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมากองคการสุราฯ ในฐานะที่เปนหนวยงานภาครัฐ จึงไดทําการจัด
กิจกรรมปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ขององคการสุราฯ อันเปนแนวทางหนึ่งในการลดภาวะโลกรอน
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-

โครงการบานพักอาศัยเพื่อผูยากไร

เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่องคการสุราฯ จัดกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนใหกับสังคม ชุมชน ในพื้นที่โดย
รอบองคการสุราฯ ในโครงการสรางบานพักอาศัยเพื่อผูยากไร โดยครั้งนี้องคการสุราฯ และหนวยงานภาครัฐ
ในอําเภอบางคลา ไดรวมแรงรวมใจกันจัดหาวัสดุอุปกรณไปสรางบานใหกับผูยากไร ณ หมูที่ 4 และหมูที่ 9
ต.ปากนํ้า อ. บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 2 ครอบครับไดแกครอบครัวของนางอนงค เผื่อนภูมิใจ และครอบครัว
ของนายชาญ สมานรักษ

-

กิจกรรมการบริจ าคถุงยังชีพ เพื่อชว ยเหลือผูประสบอุทกภัย

ในขณะที่ประชาชนประสบอุทกภัยทางธรรมชาติถึงขั้นวิกฤต องคการสุราฯ ไดเปนสวนหนึ่งในการ
บรรเทาความเดือนรอนของผูป ระสบภัย โดยองคการสุราฯ ไดบริจาคสิ่งของ ถุงยังชีพ แกประชาชนในบริเวณรอบ ๆ
องคการสุราฯ โดยการนําของผูอํานวยการ (นายสมชาติ วงศวัฒนาศานต) ผูบริหารและพนักงาน รวมกัน
จัดถุงยังชีพและของใชจําเปนเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม ในพื้นที่ อ.บางคลา และบริเวณใกลเคียง กวา
500 ชุด ทั้งนี้ไดมอบถุงยังชีพใหกับพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากภัยนํ้าทวมเพื่อเปนการบรรเทาความเดือนรอน
และแสดงนํ้าใจตอประชาชนในชุมชน ซึ่งอยูในพื้นที่ขององคการสุราฯ
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กิจ กรรมที่สําคัญ ขององคการสุราฯ ในรอบป

คณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การ
องคการสุราฯ และผูบริหาร ไดเขาอวยพรปใหม
2556 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
นายทนุ ศักดิ์ เล็กอุทัย และผูบริหารระดับสูง
ในสังกัดกระทรวงการคลัง
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เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556
ผูบริหารและพนักงานองคการสุราฯ ได
รวมกันตอนรับผูอํ านวยการองคการสุราฯ
คนใหมนายสมชาติ วงศวัฒนศานตและ
ไดทําการไหวศาลพระภูมิเจาที่ รวมทั้งสิ่ง
ศักสิทธิ์ภายในองคการสุราฯ
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เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2556องคการสุราฯ ไดจัดฝกอบรมการสรางจิตสํานึกในดานสิ่งแวดลอม
ใหกับพนักงานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคการสุราฯ ยังคงรักษาไวซึ่งมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO
14001 อยางตอเนื่องและมีประสิทธิผล

ผูอํานวยการองคการสุรา ไดตอนรับคณะผูบริหาร บริษัทจอหนสันแอนดจอหนสัน (ไทย) จํากัด ซึ่งเขา
มาดูงานการผลิตแอลกอฮอลขององคการสุรา กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556
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คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ พรอมดวยผูอํานวยการ และผูบริหาร ไดเขา สัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนวิสาหกิจประจําป 2557 เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2556 ณ รอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรท&สปา จังหวัดนครนายก

ประธานกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ นายบุญชัย พิทักษดํารงกิจ ไดเขาเยี่ยมชมองคการสุรา
กรมสรรพสามิต ที่อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556โดยผูอํานวยการ และผูบริหาร
ใหการตอนรับ
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องคการสุราฯ ไดจัดโครงการสัมมนาประจํา ป 2556 เพื่อใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิด
กับองคการสุราฯ เมื่อเขาสูยุค AEC โดยวัตถุประสงคของการจัดสัมมนาดังกลาวเพื่อใหผูอบรมไดทราบถึงกลไกใน
การพัฒนาศักยภาพขององคกร เพื่อปรับกลยุทธเพื่อเขาสู AEC และใหผูเขาอบรมตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
และเตรียมหาแนวทางในการเตรียมความพรอมในการรับมือกับการทํางานภายใตกรอบ AEC ระหวางวันที่ 23 25 พฤษภาคม 2556 ณ ภูสักธารรีสอรท จังหวัดนครนายก โดยกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ (นายยุทธนา
หยิมการุณ) เปนประธานในพิธี
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คณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและกองทุน สภา
ผูแทนราษฎร โดยนายเชน เทือกสุบรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ พรอมคณะ ไดเขาเยี่ยมศึกษาดูงานองคการสุรา
กรมสรรพสามิต
ดานการบริหารจัดการและแนวทางในการสงเสริมการผลิตและจําหนายแอลกอฮอลเพื่อใชใน
อุตสาหกรรมอาหารและยา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556

ตามนโยบายของคณะอนุกรรมการดานการตลาดใหองคการสุราฯ จัดการประชุมหารือรับทราบขอมูล
ทางการคา ความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการขององคการสุราฯ และเปนการสรางความสัมพันธ
อันดีตอกัน โดยในป พ.ศ. 2556 ไดจัดงานดังกลาว ณ โรงแรม Miracle Grand กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2556 โดยมีบริษัท และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ คูคา และลูกคา มารวมงานเปนจํานวนมาก
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ประมวณภาพกิจ กรรมประทับใจวันสถปนาครบรอบ 50 ป องคการสุราฯ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 องคการสุรา กรมสรรรพสามิต ไดจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 50 ป
และงานเกษีย ณอายุ พนักงานประจําป 2556 โดยประธานกรรมการบริหารกิจการองคการสุรา นายบุญชัย
พิทักษดํารงกิจ เปนประธาน ซึ่งมีแขกจากหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน คูคา ลูกคา ตาง ๆ เขารวมแสดงความยินดี
ทั้งนี้องคการสุราฯ มีพิธีเลี้ยงภัตตราหารเชาแดพระภิกษุสงฆ 9 รูป และไดมอบทุนการศึกษาจํานวน 25 ทุนใหกับ
นักเรียนในโรงเรียนตาง ๆ บริเวณใกลเคียง
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