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งค์การสุรา กรมสรรพสามิต  เป็นรัฐวิสาหกิจใน
สั ง กั ด กระทรวงการคลั ง    ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตาม
วัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ในค�ำสัง่ ที่ 24367/2506  
ลงวันที่   25  กันยายน  2506  โดยในปี 2555  องค์การ
สุราฯ ได้กำ� หนดแผนปฏิบตั กิ าร  เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาองค์ ก รให้ มีประสิทธิภ าพและมีประสิทธิผ ลเป็น
มาตรฐานสากล  ได้แก่  การจัดเตรียมแหล่งเงินทุนส�ำหรับ
การลงทุนในการสร้างโรงงานแห่งใหม่ การสร้างความมัน่ คง
ต่อเนือ่ งในการจัดหาแอลกอฮอล์ทไี่ ด้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
สากลและราคาเป็นธรรม การสร้างความพึงพอใจด้าน
คุณภาพ บริการ และราคาที่เป็นธรรม และพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ดีต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพที่ดีต่อ
สังคมชุมชน และส่งเสริมด้านการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy)
นอกจากนี้ องค์การสุราฯ  ยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์  ด้านบุคลากร ด้านคุณภาพ และบริการโดย
ก�ำหนดแผน ดังนี้
1. แผนการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการ ศึกษาทดลองการใช้เอ็นไซม์เพิม่ ประสิทธิภาพในการหมัก
2. แผนการสร้างระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเน้นการบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจ
3. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น โครงการจัดท�ำเส้นทางพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ
และระบบประเมินผลงาน
4. แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดท�ำโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และโครงการบ้านพักอาศัยเพื่อผู้ยากไร้
5. แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
6. แผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) โดยได้จัดท�ำโครงการ
ความร่วมมือระหว่างองค์การสุราฯ กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ในการขนส่งถังบรรจุแอลกอฮอล์
ปัจจุบนั ประเทศไทยท�ำข้อตกลงเขตการค้าเสรีในระดับภูมภิ าคอาเซียน กรอบของกฎหมาย/พระราชบัญญัต   ิ
ต่างๆ  ทีเ่ กีย่ วข้องอาจส่งผลต่อการด�ำเนินงานขององค์การสุราฯ  ในอนาคต  แต่ดว้ ยภารกิจหลักทีม่ ตี อ่ รัฐในการหารายได้
เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ องค์การสุราฯ จ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการด�ำเนินงานให้เป็นลักษณะเชิงรุกมากขึ้น
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นอกจากภารกิจหลักในการสร้างรายได้เพือ่ พัฒนาประเทศ องค์การสุราฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง  ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา  สังคมสงเคราะห์
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในโอกาสนี้กระผมในนามของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต   ขอขอบคุณ
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมต่อการน�ำความส�ำเร็จมาสู่องค์กร  และช่วยกันผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้าง
หน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การสุราฯ

(นายสุรพล   สุประดิษฐ์)
ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
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ในรอบปี   2555   คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา  
กรมสรรพสามิต ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 คณะ  ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างวันที่
1 ตุลาคม   ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554   ประกอบด้วยนายกนก
ส่งสัมพันธ์  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบฯ  นายวรพัฒน์  ทิวถนอม  
และพันเอกสุรพล  ตาปนานนท์  เป็นกรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการ
ชุดนี้ได้มีหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การ
สุราฯ เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2554  มีผลให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ว่างลง  ต่อมาประธานกรรมการบริหาร
กิจการองค์การสุราฯ  มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุราฯ ชุดใหม่  ประกอบด้วยศาสตราจารย์พิเศษ
วิศิษฏ์   วิศิษฏ์สรอรรถ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบฯ  พล.ต.ท.ถาวร จันทร์ยิ้ม และ นายจงเจตน์  บุญเกิด  เป็น
กรรมการตรวจสอบฯ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2555 เป็นต้นมา  
คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
สุราฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ  คูม่ อื การปฏิบตั งิ านส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
ของกระทรวงการคลัง  ในระหว่างปีงบประมาณ 2555  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการจัดประชุมร่วมกัน 5 ครั้ง  
โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน  และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมประชุมในวาระที่
เกี่ยวข้อง การด�ำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ภายในระยะเวลา ปี 2555 สรุปสาระส�ำคัญ ได้ดังนี้
1. ด�ำเนินการสอบทานรายงานทางการเงินประจ�ำปี 2554 ขององค์การสุราฯ พบว่ารายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป   มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี อย่างไม่มีเงื่อนไขใด
2.  สอบทานรายงานทางการเงินไตรมาส ประจ�ำปี 2555 พบว่า รายงานทางการเงินได้จดั ท�ำขึน้ ตามนโยบาย
บัญชีทกี่ ำ� หนดอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ เชือ่ ถือได้วา่ ถูกต้องตามสมควร  ทัง้ นีค้ ณะกรรมการมีขอ้ สังเกต คือ องค์การสุราฯ
ควรปรับปรุงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  ให้เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
ปี 2552) เรื่องที่ดิน   อาคารและอุปกรณ์   จึงมีมติให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการปรับปรุงนโยบายทางบัญชีในการค�ำนวณ
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินให้สอดคล้องตามมาตรฐานฉบับดังกล่าว
3. การบริหารความเสี่ยงขององค์การสุราฯ ตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง มีการก�ำหนดแผนปฏบัติการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพียงพอ  ในการควบคุมผล
กระทบที่อาจมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การด�ำเนินงานขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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4. กระบวนการควบคุมภายใน มีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง สม�ำ่ เสมอและมีการปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนิน
งานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
5. องค์การสุราฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และนโยบายที่เกี่ยวข้องไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ใด ๆ ภายในองค์การรวมทั้งไม่ปรากฎความประพฤติ หรือการด�ำเนินการใดที่ขัดต่อข้อก�ำหนดด้าน
จรรยาบรรณภายในองค์การสุราฯ ฝ่ายบริหารมีการปรับปรุง แก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รบั ข้อสังเกต  หรือข้อเสนอ
แนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี และหน่วยตรวจสอบภายใน เช่น การมอบหมายให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการ
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุงปี 2552) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การจัดท�ำงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน และเร่งด�ำเนินการขอรับรองคุณภาพสินค้าตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมและขอรับรองคุณภาพในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติ   แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 5 ปี แผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยแผนการปฏิบัติงานประจ�ำปี  งบประมาณประจ�ำปี  แผนการสรรหาบุคลากร  และการ
ฝึกอบรมบุคลากร   ทั้งนี้ พบว่าหน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอัตราก�ำลังเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิผลตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจึงได้ขอให้ฝา่ ยบริหารเพิม่ อัตราก�ำลังให้หน่วยตรวจสอบภายใน  และคูม่ อื การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้สอบทานประจปี 2555 ได้ด�ำเนินการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ�ำปี 2555 และได้ดำ� เนินการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล  พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ  มีการปฏิบตั ิ
งานตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ไม่พบประเด็นที่จ�ำเป็นต้องแก้ไขแต่อย่างใด
7. ได้น�ำเสนอรายงานสรุปกิจกรรมที่ได้ด�ำเนินการเป็นรายไตรมาส ประจ�ำปี 2555 ต่อคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การสุราฯ ภายในปีนี้ จ�ำนวน 2 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 5/2555 และครั้ง
ที่ 7/2555 ตามล�ำดับ  และคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุราฯ พิจาณาแล้ว  เห็นว่าในปีงบประมาณ 2555 องค์การ
สุราฯ ได้จดั ท�ำงบการเงินอย่างถูกต้อง ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป  การบริหารความเสีย่ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
องค์กร  ด้วยระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม  มีการปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง                                                         

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ)
ประธานกรรมการตรวจสอบองค์การสุราฯ
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ความเป็นมา
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (The Liquor Distillery Organization)   เป็นหน่วยงานในสังกัด
กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2506  ในรัฐบาลสมัยจอมพลถนอม  กิตติขจร
เพื่อด�ำเนินการตามนโยบายพิเศษ   ทางด้านพาณิยชกรรมและอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ เดิมมีทั้งหมด 6 สาขา คือ
พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี และกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นส�ำนักงานใหญ่
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต   เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมจัดตั้งโดยค�ำสั่ง  
กระทรวงการคลังที่   24367/2506  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2506  ตามระเบียบจัดตั้งองค์การสุรา  กรมสรรพสามิต
พ.ศ. 2506  โดยมีภารกิจตามนโยบายของรัฐ  คือการผลิตสุราและผลิตภัณฑ์จากวัตถุพลอยได้   ที่ได้จากการผลิตสุรา  
หรือผลิตภัณฑ์อันเป็นอุปกรณ์แก่การผลิตสุรา  เพื่อหารายได้ให้แก่รัฐ การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่อง  กับ
การผลิตสุราหรือผลิตภัณฑ์   การท�ำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงาน  การตั้งและรับเป็นสาขา  ตัวแทน  การค้า
ต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์และการประกอบกิจการ และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับการผลิตสุรา   และตาม
ประกาศกระทรวงการคลังเรือ่ งวิธกี ารบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543  ได้ก�ำหนดให้โรงงานสุราองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
เป็นผูท้ ำ� และขายสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) ตลอดจนก�ำหนดราคาขายส่งและราคาขายปลีก  โดยการอนุมตั ขิ องประธาน
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา  กรมสรรพสามิต  และไม่ให้โรงงานสุรากลัน่ แห่งอืน่ ท�ำสุราสามทับ (แอลกอฮอล์)
ออกจ�ำหน่ายภายในประเทศ
ปัจจุบันองค์การสุรา กรมสรรพสามิต  ตั้งอยู่เลขที่ 67  หมู่ 4  ต�ำบลปากน�้ำ   อ�ำเภอบางคล้า  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  มีเนื้อที่ประมาณ 140 ไร่   ในอดีตมีก�ำลังการผลิตประมาณ  50,000  ลิตรต่อวัน  เนื่องจากหอกลั่นเป็น
หอกลั่นชุดเก่าใช้งานมานาน  และจากการที่องค์การสุราฯ ได้พัฒนาหอกลั่นใหม่  ใช้เทคโนโลยีใหม่  สามารถเพิ่มก�ำลัง
การผลิตสุราสามทับ  หรือแอลกอฮอล์ให้เป็น 60,000 ลิตรต่อวัน  ทั้งยังสามารถช่วยลดเชื้อเพลิงที่ใช้ในขบวนการผลิต
ลงได้ถึง 40% โดยที่คุณภาพของแอลกอฮอล์ดีขึ้น  มีความบริสุทธิ์มากขึ้น  อยู่ในระดับ Extra Neutral Alcohol : ENA
(Potable Alcohol 96.0% ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองตอบต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ  และเป็นการเตรียมพร้อม
ในการขยายตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศในอนาคต

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรมุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์เพื่อสนองตอบความต้องการของทุก
อุตสาหกรรมในระดับสากล”
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พันธกิจ
1. ด�ำเนินการสร้างความมั่นคง ด้านอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ในระยะยาว โดยการจัดหาในปริมาณที่
เพียงพอ  คุณภาพได้มาตรฐาน  และราคาเป็นธรรม
2. สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ด้วยคุณภาพ  บริการ  และราคาที่เป็นธรรม
3. จะด�ำเนินธุรกิจร่วมกันต่อคู่ค้า บนพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
4. ร่วมมือในการประสาน เพื่อจัดตั้งองค์กร ก�ำกับดูแล อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์แห่งชาติ
5. เป็นองค์กรที่ดีต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพที่ดีต่อสังคมชุมชน
6. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง
7. สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง ให้ความมัน่ คงในคุณภาพชีวติ การท�ำงาน
ของพนักงาน

ยุทธศาสตร์
องค์การสุราฯ ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์เพือ่ ให้องค์กรสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีการบริหารความเสีย่ งขององค์กรทีด่ ตี ามมาตรฐานในระดับสากล  และพัฒนาองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์  
อันจะสร้างความเจริญเติบโตและมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
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เพื่อจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ให้ได้ตามเป้าขององค์กร
เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ปรับองค์กรเป็นนิติบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจอื่น

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสุราฯ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีความมุ่งมั่นในการสร้างระบบ
บริหารจัดการให้มกี ารก�ำกับดูแลทีด่ ี เพือ่ สร้างความเป็นสากลให้องค์กรท�ำให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
สามารถน�ำไปใช้ในทางปฏิบตั ใิ ห้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้   เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเป็นองค์กรภาครัฐทีม่ คี วามโปร่งใส  มีความ
น่าเชือ่ ถือ  สามารถเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ  และเป็นการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสุราฯ  อย่าง
ยัง่ ยืน  จึงก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ให้คณะกรรมการ  ผูบ้ ริหาร  และพนักงาน  ยึดถือเป็นแนวปฏิบตั ิ
ภายใต้หลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล  7  ประการ  ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่  (Accountability)
2. ความส�ำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริต เท่าเทียมและเป็นธรรม (Equitable Treatment)
4. มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย (Transparency)
5. มีการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation)
6. มีจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบกิจการ (Ethnics)
7. ส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น (Participation)
เกี่ยวกับการด�ำเนินการใดๆ ขององค์กร  ที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนหรือท้องถิ่น
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คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ลำ�ดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ดำ�รงตำ�แหน่ง

1.

นายสุรพล

สุประดิษฐ์

13 ต.ค.52

ประธาน

2.

น.ส.นภารัตน์

กัลยาณสุต

11 ม.ค.55

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3.

นายจุมพล

ริมสาคร

11 ม.ค.55

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4.

นายนิพิฐ

อริยวงศ์

21 ก.พ.54

กรรมการ

5.

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

16 ธ.ค.54

กรรมการ

6.

นายยุทธนา

16 ธ.ค.54

กรรมการ

7.

พลต�ำรวจโทถาวร จันทร์ยิ้ม

16 ธ.ค.54

กรรมการ

8.

นายสุรพันธุ์

ตนุมัธยา

16 ธ.ค.54

กรรมการ

9.

น.ส.นารี

ตัณฑเสถียร

16 ธ.ค.54

กรรมการ

10.

นายจงเจตน์

บุญเกิด

16 ธ.ค.54

กรรมการ

11.

นายอิทธิเทพ

วิเศษสมิต

1 มิ.ย.51

กรรมการและเลขานุการ

หยิมการุณ

หมายเหตุ

ล�ำดับที่ 1
ได้รบั มอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ  ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 536/2552  ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2552
ล�ำดับที่ 2 และ 3 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 และ 2
ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่  7/2555 ลงวันที่ 11 มกราคม 2555
ล�ำดับที่ 4  
ได้รบั การแต่งตัง้ ตามค�ำสัง่ กระทรวงการคลังที่ 244/2554 ลงวันที่ 21  กุมภาพันธ์  2554
ล�ำดับที่ 5-10 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1549/2554 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554
แทนกรรมการที่ได้ขอลาออก
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คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ในปี 2555

นายสุรพล สุประดิษฐ์
ประธานกรรมการ

เกิด 18  มกราคม  2495

อายุ 60  ปี

การศึกษา
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 เนติบัณฑิตไทย
ส�ำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 อบรมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program
     รุ่นที่ 76 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
          (IOD)
ประสบการณ์
 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง
ปัจจุบัน

 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี

กรมสรรพสามิต
รายละเอี ย ดข้ อ มู ล หลั ก ทรั พ ย์ ส� ำ คั ญ ที่ ก รรมการถื อ ครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี

นางสาวนภารัตน์ กัลยาณสุต
รองประธานกรรมการคนที่ 1

เกิด 29  เมษายน  2495

อายุ 60  ปี

การศึกษา
 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์
 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 2
 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ปัจจุบัน

 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

รายละเอี ย ดข้ อ มู ล หลั ก ทรั พ ย์ ส� ำ คั ญ ที่ ก รรมการถื อ ครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี

9

นายจุมพล ริมสาคร

รองประธานกรรมการคนที่ 2

เกิด 13 ตุลาคม 2503		

อายุ 52  ปี

การศึกษา
 การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
 อบรมนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 60
 อบรมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 23
ประสบการณ์
 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
 ผู้เชี่ยวชาญ (นิติกร 9 ชช)
ปัจจุบัน

 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

รายละเอี ย ดข้ อ มู ล หลั ก ทรั พ ย์ ส� ำ คั ญ ที่ ก รรมการถื อ ครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี

นายนิพิฐ อริยวงศ์
กรรมการ

เกิด 5 กันยายน 2496		

อายุ 60  ปี

การศึกษา
 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานคลัง
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
 ประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 อบรมหลักสูตร “การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ
และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ ก าร
มหาชน”   รุ่นที่ 6 ของสถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์
 รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านบริหาร)
 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย กรมธนารักษ์
 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
 นิติกร 8 กลุ่มงานกฎหมาย
ปัจจุบัน
 ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
รายละเอี ย ดข้ อ มู ล หลั ก ทรั พ ย์ ส� ำ คั ญ ที่ ก รรมการถื อ ครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี

10

ศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สร

นายยุทธนา หยิมการุณ

อายุ 47  ปี

เกิด 7 พฤษภาคม 2504

กรรมการ

เกิด 1 กุมภาพันธ์ 2508

การศึกษา
 LL.B Second Class Honours,Upper Division
   University of Wales,United Kingdom
 Barrister-at-Law of Gray’s Inn (เนติบัณฑิตอังกฤษ)
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
 เนติบัณฑิตไทย
 อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 36
 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัย
ตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 5
 อบรมหลักสูตร TLAC Executive Development
(EDP) รุ่นที่ 6
ประสบการณ์
 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหาร 10)
 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกิจการยุติธรรม (นักบริหาร 10)
 รองอธิบดีกรมบังคับคดี (นักบริหาร 9)
ปัจจุบัน
 อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

กรรมการ

อายุ 51  ปี

การศึกษา
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
 อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 71
 อบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13
ประสบการณ์
 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
ปัจจุบัน

 รองอธิบดีกรมศุลกากร

รายละเอี ย ดข้ อ มู ล หลั ก ทรั พ ย์ ส� ำ คั ญ ที่ ก รรมการถื อ ครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี

รายละเอี ย ดข้ อ มู ล หลั ก ทรั พ ย์ ส� ำ คั ญ ที่ ก รรมการถื อ ครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี

11

พล.ต.ท.ถาวร จันทร์ยิ้ม
กรรมการ

เกิด 4 กุมภาพันธ์ 2493		

อายุ 62  ปี

การศึกษา
 พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program
   รุ่นที่ 107 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
 อบรมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41
ประสบการณ์
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

นายสุรพันธุ์ ตนุมัธยา
กรรมการ

เกิด 25 กุมภาพันธ์ 2510		

อายุ 45  ปี

การศึกษา
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
   รุ่นที่ 36 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ประสบการณ์
 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอสคอน คอมเพรสเซอร์ จ�ำกัด
ปัจจุบัน
 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท  แอสคอน คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

รายละเอี ย ดข้ อ มู ล หลั ก ทรั พ ย์ ส� ำ คั ญ ที่ ก รรมการถื อ ครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี

รายละเอี ย ดข้ อ มู ล หลั ก ทรั พ ย์ ส� ำ คั ญ ที่ ก รรมการถื อ ครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี

 ข้าราชการบ�ำนาญ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี

12

นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
กรรมการ

เกิด 10 กรกฎาคม 2501		

อายุ 54  ปี

การศึกษา
 ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ
Haward University Wash, DC USA.
 ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
The American University, Wash, DC USA.
 ปริญญาโทด้านกฎหมายการให้ความร่วมมือทางอาญา
ระหว่างประเทศ Vrije University of Brussel, Belgium
 นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
 ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
 ส�ำนักงานคดีอาญา ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
 ที่ปรึกษากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์,
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
ปัจจุบัน
 เลขานุการรองอัยการสูงสุด (นายตระกูล วินิจนัยภาค)
 อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด

นายจงเจตน์ บุญเกิด
กรรมการ

เกิด 22 มิถุนายน 2494		

อายุ 61  ปี

การศึกษา
 ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
รุ่นที่ 28 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program
   รุ่นที่ 79 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
 อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
   รุ่นที่ 15 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
 อบรมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2
 อบรมหลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
   (Chief Financial Officer) รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี

รายละเอี ย ดข้ อ มู ล หลั ก ทรั พ ย์ ส� ำ คั ญ ที่ ก รรมการถื อ ครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี

ประสบการณ์
 กรรมการก� ำ กั บ กิ จ การพลั ง งาน กระทรวงพลั ง งาน
ปัจจุบัน
 ที่ปรึกษาประธานกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี

รายละเอี ย ดข้ อ มู ล หลั ก ทรั พ ย์ ส� ำ คั ญ ที่ ก รรมการถื อ ครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี
13

นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต
กรรมการและเลขานุการ

เกิด 26 ตุลาคม 2498		

อายุ 56  ปี

การศึกษา         
 ปริญญาโท สาขา MBPA Major Finance,  
Southeastern University, USA.
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการ
   และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
   องค์การมหาชน  รุ่น 2  สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์
กรรมการผู้จัดการบริษัท  ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีส
เอเชีย จำ�กัด
ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการองค์การสุรา
รายละเอี ย ดข้ อ มู ล หลั ก ทรั พ ย์ ส� ำคั ญ ที่ ก รรมการถื อ ครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว  ไม่มี

14

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งองค์การสุรา  กรมสรรพสามิต  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2541
ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานกรรมการ
โดยต�ำแหน่ง  รองอธิบดีกรมสรรพสามิตผูซ้ งึ่ อธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมาย  จ�ำนวน 2 คน  เป็นรองประธานกรรมการ
โดยต�ำแหน่ง   ผู้อ�ำนวยการองค์การสุราเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�ำแหน่ง   และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า
สามคน แต่ต้องไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งในกรรมการอื่นนี้ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการร่วมด้วยหนึ่งคน
กรรมการอื่น   รวมทั้งผู้แทนกระทรวงการคลังและที่ปรึกษาคณะกรรมการ   รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและ
ถอดถอน  ปัจจุบนั คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ  มีจำ� นวน 11 คน  ประกอบด้วยผูท้ มี่ คี วามรู  ้ ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์การท�ำงานจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ   ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการขององค์การสุราฯ
 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีอำ� นาจและหน้าทีว่ างนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัว่ ไป
ซึ่งกิจการขององค์การสุราฯ และให้มีอ�ำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. วางระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน
2. วางระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัด
เงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน และระเบียบวินัยของพนักงานสุรา ตลอดจนก�ำหนดอัตราต�ำแหน่ง อัตราเงินเดือนค่าจ้าง
และเงินอื่น ๆ ของพนักงานสุรา
3. ก�ำหนดอัตราค่าดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่าบริการ และค่าด�ำเนินธุรกิจต่าง ๆ
4. ก�ำหนดอัตราและดอกเบีย้ เงินสะสมของผูอ้ ำ� นวยการและพนักงานสุรา  และวางระเบียบการจ่าย
คืนเงินสะสม
5 ก�ำหนดราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
		 ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการขัดต่อหรือนอกเหนือไปจากระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
กรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ทีเ่ ป็นอิสระจากภายนอก  ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาต่างๆ กรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงความเห็นของตนเองและใช้
ดุลยพินิจที่เป็นอิสระ   ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี   โดยใช้ทักษะและประสบการณ์ของตน
ตลอดจนพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของภาครัฐและผูม้ สี ว่ นได้เสียจากภายนอก  เป็นผูท้ สี่ ามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลีย่ น
หรือยับยัง้ การด�ำเนินการต่างๆ ได้เมือ่ จ�ำเป็น  สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอืน่ อย่างเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตนในฐานะกรรมการได้มีอย่างมีประสิทธิผล
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 การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้ก�ำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีปฏิทิน   ในปี
งบประมาณ 2555  ก�ำหนดเดือนละ 1 ครั้ง  ทุกวันพฤหัสบดี  สัปดาห์ที่  4  ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ
ตามความจ�ำเป็น   โดยประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ จะเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดวาระการประชุม   ซึ่ง
เลขานุการฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการ
มีเวลาในการศึกษาก่อนการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ จะมีการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่าง
กว้างขวางและเป็นอิสระ  ในวาระใดหากกรรมการท่านใดมีสว่ นได้เสียกับเรือ่ งทีป่ ระชุม  จะออกจากห้องประชุมจนกว่า
จะพิจารณาวาระนั้นแล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะใช้เวลาในการประชุมแต่ละครั้งไม่เกิน 3 ชั่วโมง
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้เชิญผู้บริหารระดับรองผู้อ�ำนวยการเข้าร่วม
ประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการและรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อจะได้
สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการฯ เพื่อความเป็นอิสระ
 การส่งเสริมและให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
1. การจัดส่งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องส�ำหรับกรรมการใหม่ ได้แก่
* คู่มือกรรมการ ประกอบด้วย
- อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
- ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การสุราฯ
- แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
2. การปฐมนิเทศกรรมการ
องค์การสุราฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับทราบนโยบายการด�ำเนินกิจการ
ดังนี้
- การบรรยายสรุปเกีย่ วกับการด�ำเนินกิจการขององค์การสุราฯ  แผนงานทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ผลประกอบการ  ฐานะการเงิน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
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บุคคลส�ำคัญที่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555  นายทนุศักดิ์
เล็กอุทัย   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง   และ
คณะ   ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการด�ำเนินงานแก่
องค์การสุรา ณ องค์การสุราฯ อ�ำเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังผลการด�ำเนินงานและข้อหารือ
ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งได้มอบนโยบายการบริหารให้กับ
องค์การสุราฯ ในการนี้ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิต  โดย
มีคณะกรรมการบริหารฯ คณะผู้บริหารและพนักงาน
ให้การต้อนรับ
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- การเยี่ยมชมโรงงานของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ  ในโอกาสการเข้ารับต�ำแหน่งใหม่

3. การศึกษาดูงาน
วันที่ 22-27 มิถนุ ายน 2555 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ เดินทางไปศึกษาดูงานทีป่ ระเทศญีป่ นุ่

 การประเมินผลคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีการประเมินผลตนเองปีละ 1 ครั้ง ใน 2 รูปแบบ คือ แบบ
ประเมินผลทั้งคณะและแบบประเมินตนเอง เพื่อน�ำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
เป็นรายบุคคล ประจำ�ปี พ.ศ.2555 ดังนี้

หมายเหตุ
		1. ล�ำดับที่ 2 และ 3  ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ คนที่ 1
และ 2 ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 7/2555 สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2555
2. ล�ำดับที่ 4,6-10 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
3. ล�ำดับที่ 11-16  ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่
1549/2554 สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2554
4. ล�ำดับที่  17  ได้ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555
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 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ   เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองกระบวนงานที่มีความส�ำคัญแทน   เพื่อความรอบคอบและเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน  10  คณะ ดังนี้
		 1. คณะกรรมการเพื่อท�ำการศึกษาและติดตามสถานการณ์แอลกอฮอล์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ท�ำการศึกษาและติดตามสถานการณ์แอลกอฮอล์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทุกชนิด  เพือ่ เป็นแหล่งข้อมูลพืน้ ฐานในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การท�ำงานขององค์การสุราฯ ทีเ่ หมาะสม ตามการประชุม
ดังตาราง

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด

1. นายสุรพล     สุประดิษฐ์

ประธานกรรมการ

9/9

70,000.-

2. นายจุมพล     ริมสาคร

กรรมการ

9/9

16,000.-

3. นายยุทธนา    หยิมการุณ

กรรมการ

9/9

40,000.-

4. พล.ต.ท.ถาวร  จันทร์ยิ้ม

กรรมการ

9/9

40,000.-

5. นายอิทธิเทพ   วิเศษสมิต

กรรมการ

9/9

8,000.-

6 น.ส.ละเอียด   ค�ำใจ

เลขานุการ

9/9

-

ชื่อ-สกุล
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จำ�นวนเงิน
ตอบแทนที่ได้รับ
(บาท)

		

2. คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ช่วยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก�ำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน  การรายงานทางการเงิน  และการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบนโยบายต่าง ๆ มีความรับผิดชอบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ก. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ข. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ค. การติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติภายในต่างๆ โดยมีการประชุมดัง
ตาราง

ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด

1. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์   วิศิษฏ์สรอรรถ

ประธานกรรมการ

5/5

80,000.-

2. พล.ต.ท.ถาวร   จันทร์ยิ้ม

กรรมการ

5/5

64,000.-

3. นายจงเจตน์    บุญเกิด

กรรมการ

5/5

64,000.-

4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เลขานุการ

5/5

-

จำ�นวนเงิน
ตอบแทนที่ได้รับ
(บาท)

		

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง   ติดตามการ
พัฒนากรอบการบริหารความเสีย่ ง  ติดตามกระบวนการบ่งชีแ้ ละประเมินความเสีย่ ง รวมทัง้ พิจารณาคัดเลือกความเสีย่ ง
ที่มีนัยส�ำคัญมาจัดท�ำแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง  รายงานผล
การด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา  โดยมีการ
ประชุมดังตาราง

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด

1. นายจุมพล   ริมสาคร

ประธานกรรมการ

4/4

40,000.-

2. นายจงเจตน์  บุญเกิด

กรรมการ

1/4

8,000.-

3. นายอิทธิเทพ  วิเศษสมิต

กรรมการ

2/3

16,000.-

4. นางสุชาดา     แถมสกุล

เลขานุการ

4/4

-

ชื่อ-สกุล

จำ�นวนเงิน
ตอบแทนที่ได้รับ
(บาท)
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4. คณะกรรมการประเมินผลผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ   พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา   รวมทั้ง
พิจารณาปรับค่าตอบแทนคงที่  และค่าตอบแทนผันแปรตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด  ตามการประชุมดังตาราง

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด

ประธานกรรมการ

-

2. นายนิพิฐ       อริยวงศ์

กรรมการ

1/1

8,000.-

3. นายสุรพันธุ์    ตนุมัธยา

กรรมการ

1/1

8,000.-

4. น.ส.กฤษณา   ค�ำใจ

เลขานุการ

1/1

-

ผู้ชาวยเลขานุการ

1/1

-

ชื่อ-สกุล
1. นางสาวนภารัตน์   กัลยาณสุต

5. นางกรพรรณ  ฤทธิสนธิ์

จำ�นวนเงิน
ตอบแทนที่ได้รับ
(บาท)
-

		

5. คณะกรรมการพิจารณางบลงทุน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณการลงทุนประจ�ำปี    ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ  ตามการประชุมดังตาราง

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด

ประธานกรรมการ

1/1

-

2. นายอิทธิเทพ   วิเศษสมิต

กรรมการ

-

-

3. นางดวงสมร    เรืองอุไร

เลขานุการ

1/1

-

4.  น.ส.สุณี        ศิริไทย

ผู้ช่วยเลขานุการ

1/1

-

ชื่อ-สกุล
1. นายนิพิฐ   อริยวงศ์
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จำ�นวนเงิน
ตอบแทนที่ได้รับ
(บาท)

		

6. คณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินการให้การปรับสภาพองค์การสุราฯ เป็นนิติบุคคลได้สัมฤทธิ์ผล
หน้าที่และความรับผิดชอบ  ผลักดันการด�ำเนินการปรับสภาพองค์การสุราฯ เป็นนิติบุคคลโดยเร็ว  รวมถึง
พิจารณาเกี่ยวกับการด�ำเนินการด้านทรัพย์สิน ที่ดิน และแนวทางที่ต้องด�ำเนินการเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การสุราฯ  ตามการประชุมดังตาราง

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด

ประธานคณะท�ำงาน

3/3

30,000.-

2. นายนิพิฐ     อริยวงศ์

คณะท�ำงาน

3/3

24,000.-

3. นายอิทธิเทพ    วิเศษสมิต

คณะท�ำงาน

3/3

8,000.-

4.  นางดวงสมร     เรืองอุไร

เลขานุการ

3/3

-

5. น.ส.สุธีราภรณ์   แก้วก้อน

ผู้ช่วยเลขานุการ

3/3

-

ชื่อ-สกุล
1. นางสาวนารี    ตัณฑเสถียร

จำ�นวนเงิน
ตอบแทนที่ได้รับ
(บาท)

		

7. คณะท�ำงานด้านการตลาด
หน้าที่และความรับผิดชอบ  ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านการตลาด เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจก่อเกิดรายได้
และผลก�ำไร โดยสร้างภาพลักษณ์อันดีแก่สินค้าหรือบริการขององค์กร  ตามการประชุมดังตาราง

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด

1. นายจงเจตน์    บุญเกิด

ประธานคณะท�ำงาน

5/6

50,000.-

2. นายสุรพันธุ์    ตนุมัธยา

คณะท�ำงาน

6/6

32,000.-

3. นางสาวนารี    ตัณฑเสถียร

คณะท�ำงาน

5/6

16,000.-

4. นายอิทธิเทพ   วิเศษสมิต

คณะท�ำงาน

-

-

5. น.ส.ละเอียด    ค�ำใจ

เลขานุการ

6/6

-

ชื่อ-สกุล

จำ�นวนเงิน
ตอบแทนที่ได้รับ
(บาท)
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8. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ  พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์    หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงานอันเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ   ปรึกษาหารือ
เพื่อแก้ปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางวินัย
ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง ตามการประชุมดังตาราง

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด

ประธานกรรมการ

2/2

16,000.-

2. น.ส.กฤษณา    ค�ำใจ

กรรมการ

2/2

2,000.-

3. นายถาวร        ปั้นตระกูล

กรรมการ

2/2

2,000.-

4. นางดวงสมร    เรืองอุไร

กรรมการ

2/2

2,000.-

5. นายสมควร     จารุสมบัติ

กรรมการ

2/2

2,000.-

6.นางสุชาดา       แถมสกุล

กรรมการ

2/2

2,000.-

7. นายรงสรรค์   สว่างอารมย์

กรรมการและเลขานุการ

2/2

2,000.-

8. นายโสพิศ      หาเรือนศรี

กรรมการ

2/2

2,000.-

9. นายสมศักดิ์   บัวประดิษฐ์

กรรมการ

2/2

2,000.-

10. นางจุไลรัตน์   สันติตรานนท์

กรรมการ

2/2

2,000.-

11. นายสุภาพ      สว่างนวล  

กรรมการ

2/2

2,000.-

12. น.ส.สุมาลี      วังภูงา

กรรมการ

2/2

2,000.-

13. นางฐิติภรณ์    ห่อทอง

กรรมการ

2/2

2,000.-

ชื่อ-สกุล
1. พล.ต.ท.ถาวร   จันทร์ยิ้ม

		

จำ�นวนเงิน
ตอบแทนที่ได้รับ
(บาท)

9. คณะอนุกรรมการก�ำหนดทิศทางด�ำเนินธุรกิจขององค์การสุราฯ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ  จัดท�ำ Roadmap ก�ำหนดทิศทางในอนาคตขององค์การสุราฯ เพือ่ ให้เกิดความ
ชัดเจนถึงอนาคตในการประกอบธุรกิจขององค์กร ตามการประชุมดังตาราง
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ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด

1. นายสุรพล   สุประดิษฐ์

ประธานกรรมการ

3/3

30,000.-

2. นายจุมพล     ริมสาคร

กรรมการ

2/3

8,000.-

3. นายจงเจตน์   บุญเกิด

อนุกรรมการ

1/3

-

4. นายสุรพันธุ์   ตนุมัธยา

อนุกรรมการ

1/3

-

5. นางสาวนารี  ตัณฑเสถียร

อนุกรรมการ

1/3

-

6. นายอิทธิเทพ  วิเศษสมิต

อนุกรรมการ

1/3

-

7. นางสุชาดา    แถมสกุล

เลขานุการ

3/3

-

8. นางดวงสมร  เรืองอุไร

ผู้ช่วยเลขานุการ

3/3

-

ชื่อ-สกุล

จำ�นวนเงิน
ตอบแทนที่ได้รับ
(บาท)

		

10. คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดูแลระบบการควบคุมภายใน บริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากร
บุคคล และการส่งเสริมให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน ก�ำหนดนโยบาย  กลยุทธ์
เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ติดตามการด�ำเนินงานและรายงานผลการด�ำเนินงาน
ด้านการก�ำกับดูแลที่ดี ต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ตามการประชุมดังตาราง

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด

ประธานกรรมการ

1/2

10,000.-

2. นายยุทธนา  หยิมการุณ

อนุกรรมการ

2/2

16,000.-

3. นายสุรพันธุ์  ตนุมัธยา

อนุกรรมการ

1/2

8,000.-

4. นางสาวนารี  ตัณฑเสถียร

อนุกรรมการ

-

5. ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา

อนุกรรมการ

1/2

8,000.-

6.น.ส.กฤษณา  ค�ำใจ

เลขานุการ

2/2

-

ผู้ช่วยเลขานุการ

2/2

-

ชื่อ-สกุล
1. นางสาวนภารัตน์   กัลยาณสุต

7.นางกรพรรณ  ฤทธิสนธิ์

จำ�นวนเงิน
ตอบแทนที่ได้รับ
(บาท)

-
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สรุปเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ปี 2555
จำ�นวนเงิน (บาท)
ชื่อ - นามสกุล
คณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การสุราฯ คณะกรรมการอื่น ๆ
100,000.110,000.1. นายสุรพล
สุประดิษฐ์
10,000.90,000.2. นางสาวนภารัตน์
กัลยาณสุต
64,000.81,000.3. นายจุมพล
ริมสาคร
8,000.4. นพ.ปราชญ์
บุณยวงศ์วิโรจน์
32,000.72,000.5. นายนิพิฐ
อริยวงศ์
8,000.6. นายทวีวัฒน์
ลิ้มธนากุล
7. นายวรพัฒน์
ทิวถนอม
8,000.8. พันเอกสุรพล
ตาปนานนท์
8,000.9. นายกนก
ส่งสัมพันธ์
10. นางจิตรมณี
สุวรรณพูล
80,000.64,000.11. ศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
56,000.72,000.12. นายยุทธนา	
หยิมการุณ
120,000.80,000.13. พลต�ำรวจโทถาวร
จันทร์ยิ้ม
48,000.64,000.14. นายสุรพันธุ์
ตนุมัธยา
46,000.80,000.15. นางสาวนารี
ตัณฑเสถียร
122,000.64,000.16. นายจงเจตน์
บุญเกิด
32,000.56,000.17. นายอิทธิเทพ
วิเศษสมิต
710,000.865,000.รวม

ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ

รวมเบี้ยประชุม
(บาท)

210,000.100,000.145,000.8,000.104,000.8,000.8,000.8,000.144,000.128,000.200,000.112,000.126,000.186,000.88,000.1,575,000.-

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0805/1663 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547
- ก�ำหนดอัตราเบีย้ กรรมการไม่เกิน 8,000 บาท/เดือน ประธานกรรมการได้รบั สูงกว่ากรรมการร้อยละ 25
(10,000 บาท/เดือน) และรองประธานกรรมการได้รบั สูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 (9,000 บาท/เดือน)
- ก�ำหนดให้กรรมการได้รบั เบีย้ ประชุมในกรณีได้รบั มอบหมายท�ำหน้าทีใ่ นคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน
ได้รบั เพิม่ เติมเท่ากับเบีย้ ประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยจ่ายเฉพาะเดือนทีม่ าประชุมได้เพียงเดือนละ 1 ครัง้ และให้รบั
ได้เพียงคณะใดคณะหนึง่ ทีม่ กี ารประชุมในเดือนนัน้ ๆ เท่านัน้ และหากกรรมการเป็นบุคคลภายนอกทีไ่ ม่ใช่กรรมการรัฐวิสาหกิจ
ได้รบั เบีย้ ประชุมเป็นรายครัง้ สูงสุดไม่เกินครัง้ ละ 1,000.- บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบในองค์การสุรา กรมสรรพสามิต (Audit Committee) ได้รบั ค่าตอบแทนตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0529.2/ว.45 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2543
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ผังโครงสร้างการบริหารงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

รองผู
ผู้อ้อ�ำนวยการองค์
�ำนวยการฝ่ายบริ
การสุ
หาร
รา
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
หัวหน้ากองนโยบายและแผน
หัวหน้ผูา้อกองกลาง
�ำนวยการองค์การสุรา
-

หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล
หัวหน้าแผนกสารสนเทศ
หัวหน้าแผนกยานพาหนะและอาคารสถานที่

หัวหน้ากองคลัง

- หัผูว้อหน้�ำนวยการองค์
าแผนกการเงิน การสุรา
- หัวหน้าแผนกบัญชี
- หัวหน้าแผนกพัสดุ

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงาน
หัวหน้าฝ่ายโรงงาน

หัวหน้ากองช่าง

- หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
- หัวหน้าแผนกผลิตน�้ำประปา
- หัวหน้าแผนกเครื่องก�ำเนิดไอน�้ำ
- หัวหน้าแผนกซ่อมบ�ำรุง

หัวหน้ากองผลิตสุราและแอลกอฮอล์
- หัวหน้าแผนกหมักเชื้อส่า
- หัวหน้าแผนกกลั่นสุราและแอลกอฮอล์
- หัวหน้าแผนกปรุงแต่งและบรรจุ

หัวหน้ากองวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากองจ�ำหน่าย

- หัวหน้าแผนกจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
- หัวหน้าแผนกการตลาด

- หัวหน้าแผนกวิเคราะห์
- หัวหน้าแผนกก�ำจัดน�้ำเสีย
- หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
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1. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต
ผู้อำ�นวยการองค์การสุรา
2. นางสาวกฤษณา คำ�ใจ
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร
4. นางสุชาดา แถมสกุล
หัวหน้ากองคลัง รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร
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3. นายถาวร ปั้นตระกูล
    รองผู้อำ�นวยการฝ่ายโรงงาน
5. นายสมควร จารุสมบัติ
หัวหน้ากองช่าง รักษาการหัวหน้าฝ่ายโรงงาน

1. นางสุชาดา แถมสกุล 2. นางดวงสมร เรืองอุไร
3. นายรังสรรค์ สว่างอารมย์ 4. นางสาวละเอียด คำ�ใจ
หัวหน้ากองคลัง
หัวหน้ากองนโยบายและแผน     หัวหน้ากองกลาง
หัวหน้ากองจำ�หน่าย
6. นายสมควร จารุสมบัติ
5. นายธเนศ เอิบอิ่มฤทธิ
หัวหน้าแผนกหมักเชื้อส่า  รักษาการ                           หัวหน้ากองช่าง  
หัวหน้ากองผลิตสุราและแอลกอฮอล์                                                           

7. นายสุนันท์ พูลธนกิจ   
หัวหน้าแผนกวิเคราะห์    รักษาการ   
หัวหน้ากองวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
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ผลงานที่ส�ำคัญ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีวิสัยทัศน์เพื่อเป็นองค์กรมุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตและจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์   เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกอุตสาหกรรมในระดับสากล   และมีพันธกิจในการด�ำเนินการสร้าง
ความมั่นคงด้านอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ในระยะยาว  โดยการจัดหาในปริมาณที่เพียงพอ  คุณภาพได้มาตรฐาน  และ
ราคาที่เป็นธรรม  ดังนั้นองค์การสุราฯ จึงได้จัดท�ำโครงการต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นผลส�ำเร็จ  ดังนี้
1. จัดท�ำโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การสุราฯ
กับบริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จ�ำกัด  ในการขนส่งถังบรรจุแอลกอฮอล์  
และองค์ ก ารสุ ร าฯ ได้ ป รั บ ภาชนะบรรจุ จ ากปี ป เป็ น ภาชนะ
ถั ง พลาสติ ก    ซึ่ ง เป็ น ถั ง พลาสติ ก ที่ ท นต่ อ ฤทธิ์ กั ด กร่ อ นของ
แอลกอฮอล์ได้   เพื่อลดปัญหาการรั่วซึม และการเกิดสนิมของ
ภาชนะบรรจุ  เป็นการประหยัดสามารถลดต้นทุนให้แก่ลูกค้าและ
เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตาม
ระบบคุณภาพ GMP/HACCP เนื่องจากองค์การสุราฯ มีกลุ่มลูกค้าด้านผลิตอาหารและยาเป็นจ�ำนวนมากที่ได้น�ำ
ผลิตภัณฑ์เอทานอลไปเป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิต องค์การสุราฯ จึงได้จดั ท�ำระบบคุณภาพและความปลอดภัย  
เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีต่ อ้ งการสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและความปลอดภัย   
3. โครงการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน  มอก.17025-2548  ซึ่งระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
เป็นมาตรฐานสากลทีใ่ ช้ในการประเมินความสามารถทางวิชาการของ
ห้องปฏิบัติการ   และจะครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการให้เป็น
มาตรฐานสากล  มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
4. โครงการรับรองผลิตภัณฑ์เอทานอลตามมาตรฐาน
มอก.640-2553  ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานเอทานอลจาก มอก. 640-2545 เป็น
มอก. 640-2553 องค์การสุราฯ เห็นถึงความส�ำคัญดังกล่าวจึงเร่ง
ด�ำเนินการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เอทานอลตามมาตรฐาน
มอก. 640-2553 เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าให้ลูกค้าเกิดความ
มั่นใจในตัวสินค้าขององค์การสุราฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
ขององค์การสุราฯ
30

ปลายปี 2554  ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ในหลายจังหวัด สร้างความเดือดร้อนให้
แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก โดยบางพืน้ ทีม่ นี ำ�้ ท่วมขังอยูห่ ลายสัปดาห์ทำ� ให้เกิดการเน่าเสีย อันเป็นแหล่งก�ำเนิดของเชือ้
โรคและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ท�ำให้ประชาชนผูป้ ระสบอุทกภัยเดือดร้อนเป็นจ�ำนวนมาก องค์การสุราฯ เห็นถึงความเดือด
ร้อนดังกล่าว จึงได้ผลิตจุลินทรีย์หรือที่เรียกว่าน�้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการบ�ำบัดน�้ำเน่าเสียแจกจ่ายให้แก่หน่วยงาน
ราชการ เช่น กระทรวงการคลัง จังหวัดทีป่ ระสบอุทกภัย เช่น ลพบุรี ซึง่ สร้างความพอใจให้แก่ประชาชนผูป้ ระสบอุทกภัย
เป็นอย่างมาก
ในปี 2555  องค์การสุราฯ จึงได้ผลิตจุลินทรีย์ อส.1  ซึ่งเป็นกากของเสียจากกระบวนการผลิตที่สามารถ
น�ำกลับมาท�ำน�้ำหมักชีวภาพ  และใช้ในการบ�ำบัดน�้ำเน่าเสียได้ โดยได้ท�ำการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิต  น�้ำ
หมักชีวภาพได้ดีขึ้นกว่าเดิม   รวมทั้งสามารถน�ำไปใช้ในด้านเกษตรกรรม   ปัจจุบันองค์การสุราฯ อยู่ระหว่างเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร ประโยชน์ในการใช้น�้ำหมักชีวภาพ  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จาก  website : www.liquor.or.th
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รายงานสถานการณ์ในการจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์
การจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ ในปี 2555  เข้าสูส่ ถานการณ์ทมี่ กี ารแข่งขันสูงมากจากผูจ้ ำ� หน่าย
แอลกอฮอล์แปลงสภาพภาคเอกชนในประเทศและผูน้ ำ� เข้าแอลกอฮอล์ในรูปสารเคมี  และจากเหตุอทุ กภัยในช่วงปลาย
ปี 2554 ภาคธุรกิจจ�ำนวนมากได้รบั ผลกระทบในการประกอบกิจการ เช่น บริษทั ทีม่ ที ตี่ งั้ อยูใ่ นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร  โดยเฉพาะบริษัทที่นักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นได้มาลงทุน หลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะ
ปกติได้มีการพิจารณาการย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทย   บางธุรกิจอยู่ในระยะฟื้นฟูกิจการ บางธุรกิจยังไม่สามารถ
ด�ำเนินกิจการได้ ส่งผลให้ยอดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ ลดลงและมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานอย่างมาก  
ประกอบกับภาคธุรกิจต่าง ๆ พยายามหาแนวทางลดต้นทุนของตนเอง การแข่งขันทางด้านราคาสูงมาก เพราะพฤติกรรม
ของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีแม้ราคาจะสูง   ปัจจุบันผู้บริโภคจะเลือกสินค้าที่มีราคา
ต�่ำก่อนพิจารณาเรื่องคุณภาพ
องค์การสุราฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้แอลกอฮอล์เป็นวัตถุดิบ
ต้นน�้ำหรือใช้ในระบบ กระบวนการผลิตสินค้าต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและได้น�ำเรื่องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อท�ำการ
ศึกษาและติดตามสถานการณ์แอลกอฮอล์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเร่งรัดให้กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบและปราบ
ปรามผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ในกระบวนการผลิต  แต่ไม่ได้จัดซื้อแอลกอฮอล์จากองค์การสุราฯ มี
คุณภาพใกล้เคียงกับแอลกอฮอล์บริสทุ ธิ์ และมีเอกสารประกอบว่าสามารถใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารใช้เป็นตัวท�ำละลาย
ในอุตสาหกรรมอาหารได้ รวมทัง้ เร่งสร้างความเข้าใจต่อผูใ้ ช้แอลกอฮอล์วา่ แอลกอฮอล์แปลงสภาพไม่สามารถใช้ทดแทน
แอลกอฮอล์บริสทุ ธิไ์ ด้  เรือ่ งนีเ้ ป็นภัยเงียบทีค่ อ่ ย ๆ สะสม ในอนาคตจะส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ชาวไทย เพราะแอลกอฮอล์แปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตก�ำหนด คือ แอลกอฮอล์ที่ต้องใส่สารเคมีตามสูตรต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการน�ำแอลกอฮอล์แปลงสภาพไปใช้ในการบริโภค   
นอกจากนี้ได้น�ำเสนอให้กรมสรรพสามิตปรับปรุงกฎระเบียบ ที่ใช้ควบคุมผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการซื้อ
แอลกอฮอล์ทุกชนิดจากองค์การสุราฯ เช่น การยื่นเรื่องขออนุญาตเพื่อขอซื้อ การจัดท�ำรายละเอียดการซื้อ-การใช้
รวมถึงการจัดส่งรายงานเป็นประจ�ำทุกสิน้ เดือน ซึง่ กระบวนการเหล่านีผ้ ปู้ ระกอบธุรกิจทีซ่ อื้ แอลกอฮอล์แปลงสภาพจาก
ผู้ขาย (เอกชน) รายอื่น ๆ จะไม่ต้องปฏิบัติเหมือนที่ซื้อแอลกอฮอล์จากองค์การสุราฯ ข้อมูลเหล่านี้ผู้ประกอบธุรกิจที่ซื้อ
และไม่ได้ซื้อแอลกอฮอล์จากองค์การสุราฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินความพึงพอใจที่องค์การสุราฯ ท�ำการส�ำรวจ
และส่วนหนึ่งมีความต้องการให้กรมสรรพสามิตอ�ำนวยความสะดวกพร้อมทั้งปรับลดขั้นตอนในการควบคุมเหล่านี้ลง  
อย่างไรก็ตามในปี 2555 องค์การสุราฯ ได้ผลของการส�ำรวจความพึงพอใจในปี 2554 ทีล่ กู ค้ามีตอ่ องค์การ
สุราฯ ทุกด้านมาปรับปรุงเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ประกอบกับมีการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าที่ดีมีการจัด
ซื้อในปริมาณมากและซื้อโดยสม�่ำเสมอ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2555 และประกอบกับมีความต้องการจาก
ผู้ผลิตสุราในารซื้อแอลกอฮอล์ จึงส่งผลให้มีปริมาณการจ�ำหน่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 18.38% หรือประมาณ
3,700,00 ลิตร
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การควบคุมภายใน
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการจัดท�ำคูม่ อื ระเบียบและระบบ
การปฏิบตั งิ านไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของพนักงานมีประสิทธิภาพ โดยมุง่ เน้นให้เห็นความส�ำคัญ
ของการจัดการความเสี่ยง และความพอเพียงของกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดการกระท�ำผิดทีม่ ผี ลกระทบ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร ดังนี้
1. ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน โดยให้ยดึ ถือแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องระบบการควบคุม
ภายใน เป็นหลักในการด�ำเนินงาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งผลให้องค์กรมีผลการด�ำเนินงานที่ดี
2. การแสดงข้อมูล และรายงานสถานะทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และครบถ้วนถูกต้อง
3. การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ  อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานขององค์กร
มาตรฐานการควบคุมภายในขององค์การสุราฯ เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�ำหนด
มีระบบทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับปฏิบตั ิ และมุง่ เน้นให้พนักงานผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับมีความซือ่ สัตย์รบั ผิดชอบในหน้าที่
การงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กดรอย่างแท้จริง
ด้านการให้ความรู้คณะท�ำงานจัดระบบควบคุมภายในได้เยี่ยมชมการท� ำงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555

การตรวจสอบภายใน
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 คณะ
มีนายกนก  ส่งสัมพันธ์  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบฯ  ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน
2554  และกรรมการชุดนีไ้ ด้มหี นังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ เมือ่ วันที  ่ 11  พฤศจิกายน  
2554 มีผลให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ว่างลง ต่อมาประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะ
กรรมการตรวจสอบองค์การสุราฯ ชุดใหม่ มี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เป็นประธานกรรมการตรวจ
สอบฯ พล.ต.ท.ถาวร จันทร์ยิ้ม และนายจงเจตน์ บุญเกิด เป็นกรรมการตรวจสอบฯ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 30
มกราคม 2555 เป็นต้นมา  คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ
บังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนก�ำกับดูแลการ
บริหารงานสารสนเทศ
องค์การสุราฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญตามหลักการก�ำกับกิจการที่ดี  โดยมีภารกิจ
ในการให้ค�ำปรึกษา และให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงความมีประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี ององค์กรโดยใช้วธิ กี ารอย่าง
มีระบบและแบบแผน ซึ่งก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน
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มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมและสัมมนา ในหัวข้อ ดังนี้  
1. อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบทุจริต”  จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   โดยมีหัวข้อ
การฝึกอบรมดังนี  ้ ความหมาย วิธกี ารท�ำทุจริต สิง่ บอกเหตุ การตรวจสอบเมือ่ สงสัยว่าทุจริต การป้องกันการทุจริต และ
การรายงานผล
2. สัมมนาหลักสูตร “โครงการเตรียมความพร้อมสู่การน�ำมาตรฐานการบัญชีสากลมาใช้กับรัฐวิสาหกิจ”                 
3. สัมมนาหลักสูตร เรื่อง Internal Control and Internal Audit in the Era of Changing Business
Environment จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

การบริหารความเสี่ยง
องค์การสุราฯ มีโครงสร้างการบริหารความเสีย่ งองค์กร เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งในแต่ละระดับด�ำเนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสีย่ งเชิงรุกอย่างมีระบบและต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้องค์การ
สุราฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทไี่ ด้ตงั้ ไว้ โดยการก�ำหนดมาตรการบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้
อีกทั้งปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร  
ในปี 2555  องค์การสุราฯ  ได้กำ� หนดกรอบการบริหารความเสีย่ งครอบคลุมทัง้ องค์กรใน 4 ด้าน จัดประเภท
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องไว้ 4 ด้าน ดังนี้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์   (Strategic Risks : S)
• ไม่มีความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risks : O)
• การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง
• ไม่มีน�้ำใช้ในกระบวนการผลิต
• โครงสร้างองค์กรไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง
• เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ความเสี่ยงด้านการเงิน   (Financial Risks : F)  
• เพิ่มยอดขายไม่ได้ตามเป้า
ความเสี่ยงด้านกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  (Compliance  Risks : C)
• จะเกิดความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและไม่ติดตามกฎหมาย
ใหม่ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการให้ความรูใ้ นปี 2555 ได้มกี ารศึกษาดูงานทีก่ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมือ่ วันที  ่ 28 มีนาคม
2555 เป็นการจัดท�ำ  “Risk Map” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำช่วยให้สามารถเห็นความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร
ช่วยในการเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกัน วิเคราะห์ความเสี่ยงครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ช่วย
ในการวิเคราะห์ “What if” Scenario
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ด้านการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง   องค์การสุราฯ ได้มีการจัดท�ำ  Risk Map ขององค์กร และมีการ
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสีย่ งและผลกระทบทีม่ ตี อ่ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร  และมีการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร รวมทั้งก�ำหนดระดับความรุนแรงของแต่ละสาเหตุในทุกปัจจัยเสี่ยง

การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การสุราฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความพร้อมที่จะแข่งขันใน
ระบบการค้าเสรีในอนาคต  เพื่อให้องค์กรสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการ
บริหารความเสี่ยงที่ดีตามมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ เพื่อให้ องค์การสุราฯ บรรลุผลตามที่ได้
กล่าวมา จึงก�ำหนดให้มีการจัดท�ำ  “โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท�ำระบบพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรขององค์การสุราฯ” โดยจะเป็นการเน้นในเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในด้าน Soft Side และ
Hard  Side   

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
องค์การสุราฯ มีมาตราการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   โดยได้ประกาศนโยบายความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  เพือ่ สร้างแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่   ี และเพือ่ ก�ำกับดูแลป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ขึน้ ภายในองค์กร  และก�ำหนดให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับ  ต้องจัดท�ำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ�ำทุกปี

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
องค์การสุราฯ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ประกอบ
การต่าง ๆ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

การเปิดเผยสารสนเทศ / การบริหารจัดการสารสนเทศ
การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริง
อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐโดยประชาชนยิ่งขึ้น สมควรก�ำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ�ำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยและจะเกิดความเสีย
หายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส�ำคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง และจะยังผล
ให้ประชาชนมีโอกาสรูถ้ งึ สิทธิหน้าทีข่ องตนอย่างเต็มทีเ่ พือ่ จะรักษาประโยชน์ของตนเองได้อกี ประการหนึง่ ด้วย ประกอบ
กับสมควรคุม้ ครองสิทธิสว่ นบุคคลในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกันจึงจ�ำเป็นต้องตราพระราช
บัญญัตนิ   ี้ การเป็นหน่วยงานของรัฐองค์การสุราฯ มีหน้าทีใ่ นการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
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กิจกรรมที่ส�ำคัญในรอบปี
ผู้อ�ำนวยการและผู้บริหารระดับสูง ได้จัดพิธีท�ำบุญ
เนื่องในโอกาสเปิดหอกลั่นใหม่ โดยนิมนต์เจ้าอาวาสวัดกกสับใน
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555  

พนักงานและผู้บริหารองค์การสุราฯ ร่วมกันรดน�้ำ
ด�ำหัวผู้บริหารระดับสูง เพื่อขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจ�ำปี
2555

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ได้มีการจัดอบรม
หลักสูตร “การสร้างจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อเข้าใจถึงข้อ
ก�ำหนด ISO 14001 : 2004 และแนวทางการน�ำระบบไป
ประยุกต์ใช้
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555   ได้มีการจัดอบรม
หลักสูตร “คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหาร”   เพื่อให้
พนักงานทุกคนในองค์กร ที่พึงจะต้องเรียนรู้และน�ำมาประพฤติ
ปฏิบัติ

เมื่อวันที่  4  เมษายน  2555  ได้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ   หัวข้อ   “การวิเคราะห์ด้านสภาพแวดล้อมด้าน
ทรัพยากรบุคคล และตรวจสอบระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร”   ในโครงการจัดท�ำแผนแม่บททรัพยากรบุคคล
ระยะยาว  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2555-2559
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เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ได้มีการอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น หลักสูตร “เพิม่ พลังชีวติ พิชติ ความเครียด
ในการท�ำงาน” เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการท�ำงาน เพราะการปฏิบัติงานถ้าเกิดมี
ความเครียดแล้วอาจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้

เมื่ อ วั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2555 ได้ จั ด อบรม
แผนฉุกเฉินประจ�ำปี 2555 ให้กับพนักงาน โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานเทศบาลต�ำบลปากน�้ำ  และโรงพยาบาล
บางคล้า พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยของ อ�ำเภอบางคล้า เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

เมื่อวันที่   6  กันยายน  2555  ได้จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบ EVM  ตามที่กระทรวงการคลังโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) มี น โยบายให้
ทุกรัฐวิสาหกิจน�ำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)  
มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีการประเมินผลการ
ด� ำ เนิ น งานตามระบบ   EVM   ในเรื่ อ งของแนวทางการ
ด�ำเนินงาน การถ่ายทอด การบูรณาการ รวมถึงผลลัพธ์ของ
การด�ำเนินงานตามระบบดังกล่าวผ่าน Organization Performance Report : OPR  องค์การสุราฯ จึงจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและแนวทางระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถเชื่อมโยงระบบ EVM กับกระบวนการจัดการองค์กรผ่านเครื่องมือต่าง ๆ  
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เมื่อวันที่   7 - 9  กันยายน  2555  องค์การสุราฯ จัด
สัมมนาประจ�ำปี   2555  ณ  ทรายสวรรค์ บีช รีสอร์ท จอมเทียน
พัทยา    จังหวัดชลบุรี    โดยมีหัวข้อสัมมนาคือ “องค์การสุราฯ
เตรียมรับมืออย่างไรกับยุค AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)”
เพื่อให้พนักงานเกิดการปรับตัวและรู้จักปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ให้มากขึ้นอันจะท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร
เมื่อวันที่   11  กันยายน  2555  ได้จัดอบรมควบคุม
ภายใน  ซึ่งการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างกิจกรรม
ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านทุ ก ขั้ น ตอนหรื อ ในทุ ก มิ ติ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง
ในกระบวนการปฏิบัติงาน   โดยผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เมื่อวันที่ 17 – 19  กันยายน 2555  ได้จัดอบรมการ
บ�ำรุงรักษาเครือ่ ง GAS Chromatography (GC) โดยเครือ่ งดังกล่าว
เป็นเครื่องที่ใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ และเพื่อให้มี
ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

และวันที่  21  กันยายน  2555  ได้มีการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ
ของพนักงาน  ประจ�ำปี 2555  ซึง่ ในปีนมี้ พี นักงานทีเ่ กษียณอายุราชการ
จ�ำนวน 2 ท่าน  คือรองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายโรงงาน  (นายถาวร  ปัน้ ตระกูล)
นายชลิต ภะมะรินทร์  
และเมื่อวันที่  25  กันยายน  2555  เป็นวันครบรอบวันสถานปนา
องค์การสุราฯ   ซึ่งในวันดังกล่าวมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
รวมทั้งพิธีไหว้ศาลพระภูมิ  ศาลเจ้าพ่อพรหมมาและท่านขุนวัง
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องค์การสุราฯ เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
องค์การสุราฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร   ซึ่งคือการ
ด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี
โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับ
ไกลและใกล้ อันน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการสนับสนุน
โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว   และโครงการบ้านพัก
อาศัยเพือ่ ผูย้ ากไร้และเพือ่ ให้การด�ำเนินงานควบคูไ่ ปกับการมี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอย่ า งมี ร ะบบแบบแผนและเป็ น
รูปธรรม  โดยในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ได้จัดกิจกรรม
ปลูกป่าบริเวณอาคารฝ่ายโรงงาน เนื่องในวันต้นไม้
แห่งชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในองค์กร   ส�ำหรับ
โครงการบ้ า นพั ก อาศั ย เพื่ อ ผู ้ ย ากไร้ ไ ด้ ส� ำ รวจบ้ า น
ผู้ยากไร้ในพื้นที่รอบองค์การสุราฯ   โดยได้คัดเลือก
จ�ำนวน 2 ครอบครัว  คือครอบครัวของนางบุญเตือน
เผื่อนภูมิใจ  และครอบครัวของนางสมถวิล  แสงจันทร์
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องค์การสุราฯ ให้ความส�ำคัญของโรงเรียนในพื้นที่รอบองค์การสุราฯ โดยสนับสนุนค่าน�้ำมันยานพาหนะ
ส�ำหรับรับ – ส่งนักเรียน ให้แก่โรงเรียนวัดกกสับ (ศรีสมวงศ์ราษฎร์วิทยา) ระหว่างบ้านและโรงเรียน เนื่องจากทาง
โรงเรียนมีรถยนต์แต่ยังขาดงบประมาณค่าน�้ำมันส�ำหรับรับ-ส่งนักเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
และเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม
องค์การสุราฯ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทีม่ ภี าระ
กิจหลักคือผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เพื่อหารายได้น�ำส่ง
รั ฐ รายได้ ส ่ ว นหนึ่ ง องค์ ก ารสุ ร าฯ ต้ อ งช� ำ ระเงิ น กองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    พ.ศ.2544 โดยให้
กองทุ น ฯ มี อ� ำ นาจจั ด เก็ บ เงิ น บ� ำ รุ ง กองทุ น จากผู ้ มี
หน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราในอัตราร้อยละ 2 ของ
ภาษีที่เก็บจากสุรา ที่ผ่านมาองค์การสุราฯ ช�ำระเงินจากภาษีสุราเป็นจ�ำนวนเงิน  7,844,516.11  บาท และนอกจากนี้
องค์การสุราฯ ต้องช�ำระเงินบ�ำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ
การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ก�ำหนดให้องค์การกระจายเสียงฯ มีอ�ำนาจเก็บเงินบ�ำรุง
องค์การฯ จากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ในอัตราร้อยละ 1.5 ของภาษีที่เก็บจากภาษีสุรา ที่ผ่านมา
องค์การสุราฯ ส่งเงินบ�ำรุงจ�ำนวน  2,822,649.44  บาท  
เพือ่ เป็นการตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ    องค์การสุราฯ จึงให้ความส�ำคัญกับมาตรการ
ต่าง ๆ ในการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ รวมทัง้ การบ�ำบัดรักษาหรือ
ฟืน้ ฟูสภาพผูต้ ดิ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เพือ่ ช่วยลดปัญหาและผลกระทบ
ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดย
ให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกัน
เด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย  
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ผลการด�ำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินปี 2555
1. ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน
ผลการด�ำเนินงานขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในปี 2555 มีก�ำไรสุทธิ 41.70   ล้านบาท เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2554  เป็นจ�ำนวน 7.96 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 23.60 แม้ว่าจะมีรายได้รวม  1,005.80 ล้านบาท  
มากกว่าปี 2554 จ�ำนวน 126.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.43 แต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายรวม 964.09 ล้านบาท
สูงกว่าปี 2554 จ�ำนวน 118.86 ล้านบาท สาเหตุส�ำคัญจากต้นทุนสินค้าขายสูงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตาม
ราคาวัตถุดิบและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น อัตราก�ำไรขั้นต้นลดลง โดยปี 2555 มีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 12.11 ลดลงจาก
ปี  2554  ที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 12.73  ก�ำไรสุทธิปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีก�ำไรสุทธิ
ร้อยละ 3.87 ของยอดจ�ำหน่าย  
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์และรายได้จากการจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์  
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2. ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม ขององค์การสุราฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จ�ำนวน 963.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
30 กันยายน 2554 จ�ำนวน 30.32 ล้านบาท   ซึ่งสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
179.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ�ำนวน 51.98 ล้านบาท และปี 2555  มีสินทรัพย์ถาวร  583.39 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2554 จ�ำนวน 30.32 ล้านบาท
หนี้สินรวม  ณ วันที่  30  กันยายน  2555 จ�ำนวน 145.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ�ำนวน 49.22
ล้านบาท  สาเหตุหลักจากเจ้าหนี้การค้าของราคากากน�้ำตาลสูงขึ้น  การตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนของทุน  ณ  วันที่  30  กันยายน  2555  จ�ำนวน 818.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จ�ำนวน 18.90 ล้านบาท
เนื่องจากน�ำเงินรายได้ส่งคลังปีงบประมาณ 55 จ�ำนวน 6.45 ล้านบาท รวมเป็นเงิน  17.05 ล้านบาท  จึงท�ำให้ส่วนก�ำไร
สะสมลดลงจ�ำนวน 18.90 ล้านบาท
งบกระแสเงินสด
องค์การสุราฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555   จ�ำนวน   179.89
ล้านบาท   เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ�ำนวน 51.98 ล้านบาท แต่ไม่มีเงินลงทุนชั่วคราว โดยมีกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละ
กิจกรรมดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
179.89 ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
84.41 ล้านบาท
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(15.38) ล้านบาท
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน
(17.05) ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
127.91 ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 84.41 ล้านบาท ประกอบด้วยก�ำไรสุทธิ  41.70 ล้านบาท
ปรับปรุงรายการต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา กากน�้ำตาลสูญเสียตามธรรมชาติและตกตะกอน และขาดทุน
จากการปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการจ�ำหน่าย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน จ�ำนวนทั้งสิ้น 49.85 ล้านบาท
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจ�ำนวน 15.38 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการจ่ายเงินในกิจกรรม
การลงทุนประจ�ำปี  
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจ�ำนวน 17.05   ล้านบาท   เป็นการน�ำเงินรายได้ส่งคลังของ
ปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 2 จ�ำนวน 10.60 ล้านบาท  และน�ำส่งระหว่างปีงบประมาณ 2555 จ�ำนวน 6.45 ล้านบาท
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4. อัตราส่วนทางการเงิน
ด้านอัตราส่วนทางการเงิน   อัตราส่วนต่างๆ เพิ่มขึ้นกว่าปี 2554 จัดว่าองค์การสุราฯ ยังมีฐานะการเงิน
ที่แข็งแกร่ง กล่าวคือมีอัตราก�ำไรสุทธิต่อยอดขาย (ROS) เท่ากับร้อยละ 4.17 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
ร้อยละ 3.78 ทั้งนี้องค์การสุราฯ ไม่มีหนี้ระยะยาวท�ำให้มีอัตราส่วนแห่งหนี้ (TOTAL DEBT RITO) เท่ากับ 0.15 เท่า

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

สถิติผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
สถานะทางการเงิน

สถานะทางการเงิน
Financial Status

ปีงบประมาณ2555
Fiscal Year 2012

ปีงบประมาณ 2554
Fiscal Year 2011

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
% Change

รายได้รวม

1,005.80

878.97

14.43

ค่าใช้จ่ายรวม

964.09

845.23

14.07

กำ�ไรสุทธิ

41.70

33.74

23.59

สินทรัพย์รวม

963.62

933.30

3.25
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อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน
Financial Ratio
ความสามารถในการทำ�กำ�ไร (ร้อยละ)
Net Profit Margin
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
Rate of Return on Total Assets
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)
Rate of Return on Fixed Assets
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
Current Ratio
อัตราส่วนแห่งหนี้ Total Debt Ratio

ปีงบประมาณ 2555
Fiscal Year 2012

ปีงบประมาณ 2554
Fiscal Year 2011

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
% Change

4.17

3.87

7.76

3.78

2.84

33.10

6.24

4.32

44.45

3.88

3.32

16.87

0.15

0.10

50.00
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