สารจากประธานกรรมการ
องคก ารสุร า กรมสรรพสามิต เปน รัฐ วิสาหกิจ ในสัง กัด กระทรวงการคลัง ดํา เนิน ธุร กิจ ตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในคําสั่งที่ 24367/2506 ลงวันที่ 25 กัน ยายน 2506 ปจจุบัน ประเทศไทยทําขอตกลงเขต
การคาเสรีในระดับภูมิภาคอาเซียน กรอบของกฎหมาย/พระราชบัญญัตติ าง ๆ ที่เกี่ยวของอาจสงผลตอการดําเนินงาน
องคการสุราฯ ในอนาคต แตดวยภารกิจหลักที่มีตอ รัฐในการหารายไดเพื่อใช ในการพัฒนาประเทศ องคการสุราฯ
จําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานใหเปนลักษณะเชิงรุกมากขึ้น โดยในป 2554 องคการสุราฯ ไดกําหนด
แผนปฏิบัติการ ไดแก แผนการวิจัยตลาดแอลกอฮอล แผนการสรางระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ แผนการลดตนทุน
การผลิต เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
นอกจากนี้ องคก ารสุราฯ ยังมุงมั่น ที่จ ะพัฒนาองคก รใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเปน
มาตรฐานสากล มุงเนนการพัฒนาดานบุคลากรและดานผลิตภัณฑ โดยกําหนด
1. แผนการดําเนินงานการพัฒนาวิธีวิเคราะหทดสอบแอลกอฮอลตามมาตรฐาน BP USP JP
2. แผนการลดตน ทุนการผลิต โดยจัดทําโครงการใชเ ชื้อเพลิงจาก Biogas โครงการจัดหาแหลง
น้ํามันเตา (Fuel Oil) ราคาถูก
3. แผนจัดหาวัตถุดิบ ไดแก โครงการทดลองใชขาวฟางหวานเปนวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล
4. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก โครงการจัดทําเสนทางพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาระบบ
สมรรถนะและระบบประเมินผลงาน โครงการสัมมนา อบรม และศึกษาดูงาน โครงการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โครงการดําเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 อยางยั่งยืน
5. แผนงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
นอกจากภารกิจหลักในการสรางรายไดเพื่อพัฒนาประเทศ องคการสุราฯ ยังใหความสําคัญกับการ
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่เปน ประโยชนตอ สังคมอยางตอเนื่อง ทั้งดานการพัฒนาคุ ณภาพชีวิต การศึกษา สังคม
สงเคราะห อนุรัก ษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยจัดทําโครงการปลูกปาเพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียวรวมกับชุม ชนในพื้น ที่
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในโอกาสนี้ก ระผมในนามของคณะกรรมการบริห ารกิจ การองคก ารสุร า กรมสรรพสามิต
ขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานทุกทาน ที่มีสวนรวมตอการนําความสําเร็จมาสูองคกร และชวยกันผลักดันใหองคกร
กาวไปขางหนาไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตามวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการสุราฯ

(นายสุรพล สุประดิษฐ)
ประธานกรรมการบริหารกิจการองคการสุรา กรมสรรพสามิต
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบองคการสุรา กรมสรรพสามิต
ประจําป 2554
ในรอบป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบองคก ารสุรา กรมสรรพสามิต ประกอบดว ย
คณะกรรมการ 2 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่ดํา รงตําแหนง ระหวา งวัน ที่ 1 ตุล าคม 2553 ถึง วันที่
21 กุม ภาพัน ธ 2554 ประกอบดว ยนางสาวศุภ ลัก ษณ เลิ ศ แกว ศรี เปน ประธานกรรมการตรวจสอบฯ
นายณัฎฐะ ผดุงวัตร และ พ.ต.ท.ทรงกลด เกริกกฤตยา เปนกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่ดํารงตําแหนง ระหวางวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ถึ วันที่ 30
กันยายน 2554 ประกอบดวย นายกนก สงสัมพันธ เปนประธานกรรมการตรวจสอบฯ นายวรพัฒน ทิวถนอม
และ พันเอกสุรพล ตาปนานนท เปนกรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการชุดนี้ไดมหี นังสือลาออกจา กการ
เปนกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 มีผลใหคณะกรรมการตรวจสอบฯ
วางลง ตอมาประธานกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองคการสุราฯ
ชุด ใหม ประกอบดว ย ศาสตราจารยพิเ ศษวิศิษ ฏ วิศิษ ฏส รอรรถ เปน ประธานกรรมการตรวจสอบฯ
พล.ต.ท.ถาวร จันทรยิ้ม และนายจงเจตน บุญเกิด เปนกรรมการตรวจสอบฯ เริ่มปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 30
มกราคม 2555 เปนตนมา
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดปฏิบัติหนาที่และกํากับ ดูแลเกี่ย วกับความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ความเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน การดําเนินงานและการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตาง ๆ โดยมีการจัดประชุมหารือรวมกับผูบริหารระดับสูงของฝายบริหาร ผูตรวจสอบ
ภายใน และผูสอบบัญชี รวม 6 ครั้ง โดยทําหนาที่ตามที่กําหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและ
งานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ สรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานทางการเงินประจําป 2553 รวมกับ
ผูบริห ารและผูสอบบัญชี คือ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการแสดงความเห็นตองบการเงินประจําป
เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินขององคการสุราฯ ไดจดั ทําขึ้นอยางถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสมและเพียงพอ
2. สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององคการสุราฯ ซึ่งพบวามี
การดําเนินการอยูในระดับพอสมควร และในการบริหารจัดการความเสี่ยงของป 2554 ยังมีความลาชาในการ
ดําเนินการ แตในชวงปลายปไดมกี ารเรงดําเนินการจนสามารถกําหนดแผนงานบริหารความเสี่ยงในปตอ ไปและ
มีความชัดเจนในการดําเนินการเพิ่มขึ้นและเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยงเหลานั้นได
3. สอบทานการกํากับดูแ ลการปฏิบัติต ามกฎหมาย ระเบียบ ขอบัง คับ และ
นโยบายที่เกี่ย วของ ความขัด แยง ทางผลประโยชน และการปฏิบัติต ามจรรยาบรรณ และไดติด ตามผล
ดําเนินงานของฝายบริหารในการปรับปรุง แกไขในประเด็นตาง ๆ ตามที่ไดรับขอสังเกต หรือขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และหนวยตรวจสอบภายใน
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4. พิจารณาและอนุมัติกฎบัตร แผนการตรวจสอบประจําป 2555 และแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธประจําป 2555 – 2559 ของหนวยตรวจสอบภายใน ที่จดั ทําขึ้นตามปจจัยความเสี่ยง
การประเมินการควบคุมภายในเพื่อใหครอบคลุมกระบวนการทํางานที่สําคัญอยางครบถวนรวมถึงรับทราบผล
การตรวจสอบและขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน มีการใหคําแนะนํา และติดตามการดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขในประเด็นที่เปนนัยสําคัญอยางตอเนื่อง
5. คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการปฏิบัติงาน ดวยวิธี ประเมินตนเอง
(Self Assessment) โดยมีการประเมิน รวมทั้งคณะและประเมินรายบุค คล ตามแนวทางปฏิบัติสําหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐ วิส าหกิจที่กําหนดโดยกระทรวงการคลัง เพื่อ ใหม่นั ใจวา การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัต ถุประสงคตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6. รายงานกิจกรรมที่ไดดําเนินการหลังการจัดประชุมทุกครั้งเสนอใหคณะกรรมการ
บริหารกิจการองคการสุราฯ รับ ทราบ และจัด ทํารายงานสรุปกิจกรรมที่ไดดําเนินการเปนรายไตรมาส และ
รายงานประจําปเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ และกระทรวงการคลัง
คณะกรรมการตรวจสอบองคการสุราฯ สามารถแสดงความเห็นอยางอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ และใหขอสังเกต ขอเสนอแนะแกฝายบริห ารและผูเขารวมประชุมอยางตรงไปตรงมา และ
สมเหตุสมผล เพื่อประโยชนสูงสุดแกองคการสุราฯ และไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูเกี่ยวของทุกฝาย

(ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ)
ประธานกรรมการตรวจสอบองคการสุราฯ
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ขอมูลทั่ว ไปขององคกร
องคการสุรา กรมสรรพสามิต เปนรัฐวิสาหกิจสาขาพาณิชยกรรมและอุต สาหกรรม จัด ตั้ง
ตามนโยบายพิเศษของรัฐ โดยคําสั่งกระทรวงการคลังที่ 24367/2506 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2506 เดิม
องคการสุราฯ มีโรงงานผลิต สุราและแอลกอฮอลชื่อวา โรงงานสุราอยุธยา ตั้งอยูท่ตี ําบลประตูชัย อํา เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีโรงงานสุราสาขาอีก 4 แหง ตั้งอยูท่จี งั หวัด นครราชสีมา
สระบุรี ลพบุรี และชัย นาท เมื่อรวมสํานักงานขององคการสุราฯ ที่ตั้ง อยูในพื้นที่ข องกรมสรรพสามิต
กรุงเทพฯ ดวย จึงมีสถานประกอบการรวม 6 แหง และดําเนินธุรกิจในการจําหนายสุราในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ
พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี สระบุรี ลพบุรี ชัย นาท อุทยั ธานี และนครราชสีมา รวมทั้งจําหนาย
แอลกอฮอลท่วั ทั้งประเทศ ตอมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดรับการจัดพื้นที่บางสวนใหเปนมรดกโลก ซึ่งที่ตั้ง
ของโรงงานสุราอยุธยาอยูในเขตพระราชวังหลัง เปนโบราณสถาน กรมศิล ปากรจึงขอปรับ ปรุงพื้นที่โดยใหโรงงาน
สุราอยุธยายายออกจากพื้นที่ดังกลาวภายในป 2539 และกรมสรรพสามิตใหองคการสุราฯ ยายมาอยูโรงงานสุรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2540
ดว ยขอ จํา กัด ดา นกํา ลัง การผลิต ของเครื่อ งจัก รที่โ รงงานสุร าจัง หวัด ฉะเชิง เทรา กรม
สรรพสามิต จึงโอนสิทธิ์การจําหนายสุราในพื้นที่ดังกลาวให กับกลุม บริษัทสุราทิพย จํากัด (มหาชน) รับไป
ดํา เนิน การ สง ผลใหองคการสุราฯ คงเหลือการดํา เนินธุรกิจ เกี่ย วกับ การผลิต และจําหนายแอลกอฮอล
(สุราสามทับ ) เทานั้ น ซึ่งมี 4 ประเภท คือ
1. แอลกอฮอลบริสุทธิ์ 95 ดีกรี
2. แอลกอฮอลบริสุทธิ์ 99.8 ดีกรี
3. แอลกอฮอลบริสุทธิ์ 96 ดีกรี
4. แอลกอฮอลแปลงสภาพ 90 – 95 ดีกรี
ปจจุบัน องคการสุราฯ ไดมีการผลิต แอลกอฮอลดวยวัต ถุดิบ 2 ชนิด คือ มันสํา ปะหลัง และ
กากน้ําตาล (Molasses) เพื่อ ควบคุมราคาตนทุนการผลิต ใหอยูในเกณฑท่ี เหมาะสมกับ สถานการณท าง
เศรษฐกิจในแตละป และเพื่อลดปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบหรือมีวตั ถุดิบมีราคาสูงมากเชนในอดีตที่ผานมา
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วิส ัยทัศน (VISION)
เปนองคกรมุงพัฒนา นวัตกรรมใหม ๆ ผลิตและจําหนายแอลกอฮอล
เพื่อตอบสนองความตองการของทุกอุตสาหกรรมในระดับสากล

พันธกิจ (MISSION)
1. ดําเนินการสรางความมั่นคง ดานอุตสาหกรรมแอลกอฮอลในระยะยาว โดยการจัดหาในปริมาณที่
เพียงพอ คุณภาพไดมาตรฐาน และราคาเปนธรรม
2. สรางความพึงพอใจตอลูกคา ดวยคุณภาพ บริการ และราคาที่เปนธรรม
3. จะดําเนินธุรกิจรวมกันตอคูคา บนพื้นฐานของการสรางความสัมพันธและความรวมมื อที่ดีเพื่อ
ดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว
4. รวมมือในการประสาน เพื่อจัดตั้งองคกร กํากับดูแล อุตสาหกรรมแอลกอฮอลแหงชาติ
5. เปนองคกรที่ดีตอสังคมและมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพที่ดีตอสังคมชุมชน
6. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง
7. สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทํางานอยางตอเนื่อง ใหค วามมั่นคงในคุณภาพชีวิต การ
ทํางานของพนักงาน
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โครงสรางของคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุรา กรมสรรพสามิต
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดตั้งองคการสุรา กรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541
กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ประกอบดวย อธิบดีกรมสรรพสามิตเปนประธานกรรมการโดย
ตําแหนง รองอธิบดีกรมสรรพสามิตผูซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมาย จํานวน 2 คน เปนรองประธานกรรมการโดย
ตําแหนง ผูอํานวยการองคการสุราเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสามคน แต
ตองไมเกินสิบเอ็ดคน ซึ่งในกรรมการอื่นนี้ใหมีผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการรวมดวยหนึ่งคน
กรรมการอื่น รวมทั้งผูแทนกระทรวงการคลัง และที่ปรึกษาคณะกรรมการ รัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งและ
ถอดถอน
โดยคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ มีอํานาจและหนาที่ว างนโยบายและควบคุมดูแล
โดยทั่วไปซึ่งกิจการขององคการสุราฯ และใหมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
1. วางระเบียบขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน
2. วางระเบียบขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน การเลื่อนขั้นเงินเดือ น การตัด
เงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน และระเบียบวินัยของพนักงานสุรา ตลอดจนกําหนดอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือนคาจาง
และเงินอื่น ๆ ของพนักงานสุรา
3. กําหนดอัตราคาดอกเบี้ย คาภาระ คาบริการ และคาดําเนินธุรกิจตาง ๆ
4. กําหนดอัตราและดอกเบี้ยเงินสะสมของผูอํานวยการและพนักงานสุรา และวางระเบียบการจาย
คืนเงินสะสม
5. กําหนดราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ
ทั้งนี้ ตองไมเปนการขัดตอหรือนอกเหนือไปจากระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ปจจุบันคณะกรรมการบริห ารกิจการองคการสุราฯ มีจํานวน 11 คน ประกอบดวยผูที่มีความรู
ความสามารถ ทักษะและประสบการณการทํา งานจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ และมีกรรมการที่เ ปน อิสระจาก
ภายนอก 2 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น ซึ่งเปน ประโยชน
ตอการดําเนินกิจการขององคการสุราฯ
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารกิจ การองคการสุราฯ
1. ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 29 กุมภาพันธ 2554 ประกอบดวย
ลําดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

วันที่ไดรบั แตงตั้ง

ดํารงตําแหนง

1.

นายสุรพล

สุประดิษฐ

13 ต.ค.52

ประธาน

2.

นายบุญชัย

พิทักษดาํ รงกิจ

6 ต.ค.53

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3.

นางภัสฐาปนี

มหาวรสินธรณ

6 ต.ค.53

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4.

นายณัฏฐะ

ผดุงวัตร

14 พ.ย.50

กรรมการ

5.

นางสาวศุภลักษณ

เลิศแกวศรี

14 พ.ย.50

กรรมการ

6.

นพ.ปราชญ

บุณยวงศวิโรจน

31 มี.ค.52

กรรมการ

7.

นายสมชัย

วองอรุณ

31 มี.ค.52

กรรมการ

8.

พ.ต.ท. ทรงกลด

เกริกกฤตยา

31 มี.ค.52

กรรมการ

9.

นายปราโมทย

โชคศิรกิ ุลชัย

11 มี.ค.53

กรรมการ

10.

นายอิทธิเทพ

วิเศษสมิต

2 มิ.ย.51

กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ
ลําดับที่ 4 - 9 ดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ครบ 3 ป และ
กระทรวงการคลังไดมีคาํ สั่งที่ 244/2554 สั่ง ณ วัน ที่ 21 กุมภาพันธ 2554 แตงตั้งกรรมการบริหารกิจการองคการ สุราฯ แทนกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ชุดเดิมที่หมดวาระ
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2. รายนามคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ชุดปจจุบัน ประกอบดวย
ลําดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

วันที่ไดรบั แตงตั้ง

ดํารงตําแหนง

1.

นายสุรพล

สุประดิษฐ

13 ต.ค.52

ประธาน

2.

นางภัสฐาปนี

มหาวรสินธรณ

6 พ.ค.54

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3.

น.ส.นภารัตน

กัลยาณสุต

6 พ.ค.54

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4.

นพ.ปราชญ

บุณยวงศวิโรจน

21 ก.พ.54

กรรมการ

5.

นายนิพิฐ

อริยวงศ

21 ก.พ.54

กรรมการ

6.

นายทวีวัฒน

ลิ้มธนากุล

21 ก.พ.54

กรรมการ

7.

นายวรพัฒน

ทิวถนอม

21 ก.พ.54

กรรมการ

8.

พันเอกสุรพล

ตาปนานนท

21 ก.พ.54

กรรมการ

9.

นายกนก

สงสัมพันธ

21 ก.พ.54

กรรมการ

10.

นางจิตรมณี

สุวรรณพูล

21 ก.พ.54

กรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง

11.

นายอิทธิเทพ

วิเศษสมิต

2 มิ.ย.51

กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ
ลําดับที่ 1
ไดรบั มอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เปนประธานกรรมการบริหารกิจการ
องคการสุราฯ ตามคําสั่งกรมสรรพสามิตที่ 536/2552 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2552
ลําดับที่ 2
ไดรบั มอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เปนรองประธานกรรมการคนที่ 1 ตาม
คําสั่งกรมสรรพสามิตที่ 236/2554 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
ลําดับที่ 3
ไดรบั มอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เปนรองประธานกรรมการคนที่ 2 ตาม
คําสั่งกรมสรรพสามิตที่ 236/2554 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
ลําดับที่ 4 - 10 ไดรบั การแตง ตั้ง ตามคํา สั่ง กระทรวงการคลัง ที่ 244/2554 ลงวัน ที่ 21
กุมภาพันธ 2554 แทนกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ชุดเดิมที่หมดวาระ
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คณะกรรมการบริหารกิจ การองคการสุรา กรมสรรพสามิต
ในรอบป 2554
ดํารงตําแหนง ตั้งแตว ันที่ 21 กุมภาพันธ 2554

1. นายสุรพล สุป ระดิษฐ
ประธานกรรมการ
เกิด 18 มกราคม 2495
อายุ 59 ป
การศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตสภา
- อบรมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 46
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
รุนที่ 76 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ประสบการณ
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
- ผูชวยปลัดกระทรวงการคลัง
ปจ จุบัน
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
กรมสรรพสามิต

รางรายงานประจําป 2554

2. นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
เกิด 28 พฤศจิกายน 2493 อายุ 60 ป
การศึกษา
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน
และการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- อบรมหลักสูตร “การกํากับดูแลกิจการสําหรับ
กรรมการ และผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองคการมหาชน” รุนที่ 7 สถาบันพระปกเกลา
- อบรมหลักสูตร Financial Statement for Director
รุนที่ 12 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ประสบการณ
- ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
- สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
- ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการสรรพสามิต
(นักวิชาการสรรพสามิต 9 ชช)
ปจจุบ ัน
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
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3. นางสาวนภารัตน กัลยาณสุต
รองประธานกรรมการคนที่ 2
เกิด 29 เมษายน 2495 อายุ 59 ป
การศึกษา
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณ
- ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
- ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
- ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ปจ จุบัน
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

รางรายงานประจําป 2554

4. นพ.ปราชญ บุณยวงศว ิโรจน
กรรมการ
เกิด 27 กรกฎาคม 2492
อายุ 62 ป
การศึกษา
- ปริญญาเอก Doctor and Professor of
Traditional Chinese - Medicine, Liaoning
- Provincial Academy of Traditional
Chinese Medicine China
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414)
กองบัญชาการทหารสูงสุด
ประสบการณ
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- อธิบดีกรมสุขภาพจิต
- ประธาน UNDP Program Enhanced GFATM grant
Implementation In Thailand
- เลขาธิการองคการรัฐสภาดานประชากรและการพัฒนา
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5. นายนิพ ิฐ อริยวงศ
กรรมการ
เกิด 5 กันยายน 2496 อายุ 58 ป
การศึกษา
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานคลัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณ
- ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย กรมธนารักษ
- ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
- นิติกร 8 กลุมงานกฎหมาย
ปจ จุบัน
รองอธิบดีกรมธนารักษ (ดานบริหาร)

รางรายงานประจําป 2554

6. นายทวีว ัฒน ลิ้มธนากุล
กรรมการ
เกิด 26 กุมภาพันธ 2507 อายุ 47 ป
การศึกษา
- ปริญญาโท Management National University,USA.
- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย
ปจจุบ ัน
ผูบริหาร บริษัท ปุณเกษมเทรดดิ้ง จํากัด
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7. นายวรพัฒน ทิว ถนอม
กรรมการ
เกิด 16 กุมภาพันธ 2497 อายุ 57 ป
การศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Financial Statements for Director
(FSD) รุนที่ 2 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ประสบการณ
- ผูตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ที่ปรึกษาฝายการศึกษาประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย (หัวหนาสวนราชการระดับกอง)
สํานักงาน ก.พ.
- หัวหนาคณะทํางาน Re-engineering ระบบการชําระภาษี
ของกรมขนสงทางบก
ปจ จุบัน
รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รางรายงานประจําป 2554

8. พันเอกสุรพล ตาปนานนท
กรรมการ
เกิด 6 เมษายน 2504
อายุ 50 ป
การศึกษา
วทบ.โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (จปร)
ประสบการณ
ผอ.สสน.บก.ทบ.
ปจ จุบัน
ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา กองทัพบก
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9. นายกนก สงสัมพัน ธ
กรรมการ
เกิด 11 มีนาคม 2511
อายุ 43 ป
การศึกษา
- ปริญญาโท MBA CLAREMONT UNIVERSITY
(ดานกลยุทธ)
- ปริญญาตรี B.S. (บัญชีภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 113 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
( IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รางรายงานประจําป 2554

10. นางจิตรมณี สุว รรณพูล
กรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง
เกิด 10 เมษายน 2496
อายุ 58 ป
การศึกษา
- รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส) รุนที่ 45
ของ กพ.
- อบรมหลักสูตร การบริหารการจัดเก็บภาษีและ
การบริหารความเสี่ยง ณ ประเทศฝรั่งเศส และ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ประสบการณ
- สรรพากรภาค 1 กรมสรรพสามิต
- สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
- สรรพากรพื้นที่ 2
ปจ จุบัน
รองอธิบดีกรมสรรพากร
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11. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต
กรรมการและเลขานุการ
เกิด 26 ตุลาคม 2498
อายุ 56 ป
การศึกษา
- ปริญญาโท สาขา MBPA Major Finance,
Southeastern University, USA.
- ปริญญาตรี นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผูบริหารรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ
และผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องคการมหาชน รุน 2 สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ
กรรมการผูจัดการบริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาทอีสเอเชีย จํากัด
ปจจุบ ัน
ผูอํานวยการองคการสุรา
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ผลงานที่สําคัญ
ดวยองคการสุราฯ มีพนั ธกิจในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง
เพื่อใหองคกรกาวไปสูการพัฒนานวัต กรรมใหมดานการผลิตและจําหนายแอลกอฮอล เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทุกอุตสาหกรรม ดังนั้นองคการสุราฯ จึง
ไดจดั ทํา โครงการตา ง ๆ ในรอบป ท่ผี า นมาจนเปน
ผลสําเร็จดังนี้
1. โครงการกอ สรา งหอกลั่น ใหมแ ละ
ระบบหมักสาโดยใชมันเสนเปนวัตถุดิบเสร็จสมบูรณ
และทดสอบการทํางานของระบบซึ่งผลการทดสอบ
พบวาแอลกอฮอลท่ผี ลิตไดมีคุณสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีสูงขึ้น อยูในระดับแอลกอฮอลเกรด ENA
และยังสามารถลดการใชพลังงานที่ใชในระบบการผลิต
2. ศูนยวจิ ยั และบริการดานพลังงาน มหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี ไดจดั ทําโครงการศึก ษาวิจัย และออกแบบตน แบบ
โรงงานผลิต เอทานอลและเครื่องหีบขาวฟางหวาน ซึ่งจะตองมีการ
ทดลองหมักและกลั่น แอลกอฮอลจ ากน้ํา ขา วฟา งหวาน โดยทาง
ศูนยวิจยั ฯ ขอความรวมมือจากองคการสุราฯ ในสวนของสถานที่และ
ชุดทดลองการหมักและเครื่องกลั่น องคการสุราฯ เห็นวาโครงการนี้
จะเปนประโยชนกับองคการสุราฯ ในอนาคตเกี่ยวกับการใชวัตถุดิบ ใน
การผลิต แอลกอฮอลท่นี อกเหนือจากกากน้ําตาลหรือมันสําปะหลัง
ดังนั้นองคการสุราฯ จึงเขารวมโครงการดังกลาว
3. องคการสุรา กรมสรรพสามิต มีความมุงมั่นในการ
พัฒนาคุณภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี ISO : 14001:2004
จนไดรั บ การรับ รองคุณ ภาพและการจัด การ ดัง กลา วตั้ง แตวนั ที่ 9
สิงหาคม 2554 เปนตนไป ดังนั้น เพื่อเปนการรักษาไวซ่งึ ระบบคุณภาพ
ที่ดีผูบริหารและพนักงานทุกคนจะดํารงและ สานตอเรื่องนี้ตลอดไป
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 การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ไดกํา หนดการประชุมไวลวงหนาตลอดป
ปฏิทนิ ในปงบประมาณ 2554 กําหนดเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาหท่ี 4 ของเดือ น และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเ ศษตามความจําเปน โดยประธานกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ จะเปนผูพิจารณา
กําหนดวาระการประชุม ซึ่งเลขานุการฯ จะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการ
แตละทานลวงหนาหนึ่งสัปดาห เพื่อใหกรรมการมีเวลาในการศึกษากอนการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ จะมีการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
อยางกวางขวางและเปนอิสระ ในวาระใดหากกรรมการทานใดมีสวนไดเสียกับเรื่องที่ประชุม จะออกจากหองประชุม
จนกวาจะพิจารณาวาระนั้นแลวเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะใชเวลาในการประชุมแตละครั้งไมเกิน 3 ชั่วโมง
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ไดเ ชิญผูบริหารองคการสุราฯ
ที่เกี่ยวของเขารวมประชุมดวย เพื่อใหขอมูล ที่เปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการและรับทราบ
นโยบายโดยตรง เพื่อจะไดสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เวนแตในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะ
กรรมการฯ เพื่อความเปนอิสระ
 การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณากลั่นกรองกระบวนงานที่มคี วามสําคัญแทน เพื่อความรอบคอบและเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ จึงไดแ ตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ จํานวน
11 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ องคการสุรา
กรมสรรพสามิต
1. นายกนก สงสัมพันธ ประธานกรรมการ
2. นายวรพัฒน ทิวถนอม
กรรมการ
3. พันเอกสุรพล ตาปนานนท กรรมการ
4. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
- ชว ยใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กํากับดูแ ลระบบการ
ควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตาม
ระเบียบนโยบายตาง ๆ
- มีความรับผิดชอบในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
ก. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง
ข. ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน
ค. การติด ตามการปฏิบัติต ามกฎหมาย ระเบีย บ
นโยบาย และวิธีปฏิบัติภายในตาง ๆ

รางรายงานประจําป 2554

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. น.ส.นภารัตน กัลยาณสุต
ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต
กรรมการ
3. นางสุวรรณา มีทอง
กรรมการ
4. นายธิบดี
วัฒนกุล
กรรมการ
5. นายถาวร
ปนตระกูล
กรรมการ
6. นางสุชาดา
แถมสกุล
เลขานุการ
7. นางจุไลรัตน สันติตรานนท ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- พิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
- ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
- ติด ตามกระบวนการบง ชี้แ ละประเมิน ความเสี่ย ง รวมทั้ง
พิจารณาคัดเลือกความเสี่ ยงที่มีนัยสําคัญ มาจัดทําแผนตอบสนอง
ความเสี่ยงที่เหมาะสม
- ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
- รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงตอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ

Page 16

3. คณะอนุกรรมการที่กํากับดูแลดานการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม
1. นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ ประธานกรรมการ
2. นพ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน กรรมการ
3. นายนิพิฐ
อริยวงศ
กรรมการ
4. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต
กรรมการ
5. นายถาวร
ปนตระกูล
เลขานุการ
6. นายสุนนั ท
พูลธนกิจ
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
- มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานการ
ดูแ ลสัง คมชุม ชนและสิ่ง แว ดลอ ม รวมทั้ง ติด ตามกา ร
ดําเนินงานและรายงานคณะกรรมการฯ ทราบ
- พิจารณากลั่นกรองกิจกรรมและนโยบายเพื่อ สังคมและ
สิ่งแวดลอมเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารฯ
- พิจ ารณาและใหค วามเห็นชอบกลยุทธแ ละกิจ กรรม
ตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย และนโยบายดาน CSR
- พิจารณากลั่นกรองแผนงานและงบประมาณประจํา ป
สํา หรับ การดํา เนิน การด าน CSR เพื่อ นํา เสนอตอ คณะ
กรรมการบริหารฯ
- พิจารณาและติดตามความกาวหนาการดําเนินการดาน
CSR และประเมินผลสําเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการ CSR

5. คณะกรรมการพิจ ารณางบลงทุน
1. นางจิตรมณี
สุวรรณพูล ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิเทพ
วิเศษสมิต
กรรมการ
3. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ- กรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
4. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ- กรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
5. นายถาวร
ปนตระกูล
กรรมการ
6. น.ส.กฤษณา
คําใจ
กรรมการ
7. นางดวงสมร เรืองอุไร
เลขานุการ
8. น.ส.สุณี
ศิริไทย
ผูชวยเลขานุการ
โดยใหมีห นาที่พิจารณาค วามเหมาะสมของงบประมาณ
การลงทุนประจําป กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องคการสุราฯ

รางรายงานประจําป 2554

4. คณะอนุกรรมการบริหารและการกํากับดูแลที่ดีข อง
องคการสุราฯ
1. น.ส.นภารัตน กัลยาณสุต
ประธานกรรมการ
2. นางจิตรมณี
สุวรรณพูล
กรรมการ
3. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต
กรรมการ
4. น.ส.กฤษณา คําใจ
เลขานุการ
5. นางดวงสมร เรืองอุไร
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
- ดูแลระบบการควบคุมภายใน บริหารจัดการสารสนเทศ
การบริหารทรัพ ยากรบุคคล ตามหลักเกณฑการประเมินผล
งาน
- รว มกํา หนดทิศ ทาง กลยุท ธ นโยบาย รวมทั้ง รว ม
พิจ ารณาการจัด ทํา แผนและทบทวนปรับ ปรุง แผนการ
ดําเนินงานของแผนวิสาหกิจและแผนการดําเนินงานประจําป
- พิจารณาแผนงานอื่นขององคก ารสุราฯ กอ นนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ
- ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการ ฯ ในเรื่อ งเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
- ทบทวนแนวทางหลัก การกํา กับ ดูแ ลกิจ การที่ดีข อง
องคการสุราฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ
และเสนอแนะตอคณะกรรมการฯ
- มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- ติดตามหรือเรงรัดการเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
6. คณะกรรมการประเมินผลผูอํานวยการองคการสุรา
1. นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ ประธานกรรมการ
2. พันเอกสุรพล ตาปนานนท กรรมการ
3. นางจิตรมณี
สุวรรณพูล
กรรมการ
4. น.ส.กฤษณา
คําใจ
เลขานุการ
5. นางกรพรรณ
ฤทธิสนธิ์
ผูชวยเลขานุการ
โดยใหมีห นา ที่ และความรับ ผิด ชอบในการ พิจ ารณา
ประเมิน ผลการปฏิบัติ งานของผูอํา นวยการองคก ารสุร า
รวมทั้งพิจารณาปรับคาตอบแทนคงที่ และคาตอบแทนผันแปร
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
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7. คณะกรรมการประเมินผลหัว หนาเจาหนาที่
ดานการเงิน
1. นายวรพัฒน ทิวถนอม
ประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน ลิ้มธนากุล
กรรมการ
3. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต
กรรมการ
4. น.ส.กฤษณา คําใจ
เลขานุการ
5. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
ผูชวยเลขานุการ
โดยใหมีห นา ที่ และความรับ ผิด ชอบในการ พิจ ารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน
รวมทั้งพิจารณาปรับคาตอบแทนตามสัญญาจาง

9. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
1. นายนิพิฐ
อริยวงศ
ผูแทนฝายนายจาง
2. น.ส.กฤษณา คําใจ
3. นายถาวร
ปนตระกูล
4. นางดวงสมร เรืองอุไร
5. นายสมควร จารุสมบัติ
6. นางสุชาดา แถมสกุล
7. นายรังสรรค

สวางอารมย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูแทนฝายลูกจาง
8. นายโสพิศ หาเรือนศรี
กรรมการ
9. นายสมศักดิ์ บัวประดิษฐ กรรมการ
10. นายสุภาพ สวางนวล
กรรมการ
11. นางจุไลรัตน สันติตรานนท กรรมการ
12. น.ส.สุมาลี วังภูงา
กรรมการ
13. นางฐิติภรณ หอทอง
กรรมการ
โดยใหมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- พิจ า ร ณ า ใ หค ว าม เ ห็น เ กี่ย ว กับ กา ร ป รับ ป รุง
ประสิทธิภ าพในการดําเนินงานของรัฐวิส าหกิจ ตลอดจน
สงเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ
- หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจนั้น
- พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอ บังคับในการทํางานอัน
เปนประโยชนตอนายจาง ลูกจาง และรัฐวิสาหกิจนั้น
- ปรึกษาหารือเพื่อแกปญ หาตามคํารอ งทุกขของลูกจาง
หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรอ งทุกขที่เกี่ยวขอ งกับการ
ลงโทษทางวินยั
- ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง

รางรายงานประจําป 2554

8. คณะกรรมการเพื่อทําการศึกษาและติดตามสถานการณ
แอลกอฮอลที่ไมช อบดว ยกฎหมาย
1. นายสุรพล
สุประดิษฐ
ประธานกรรมการ
2. นพ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน กรรมการ
3. นายทวีวัฒน ลิ้มธนากุล
กรรมการ
4. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต
กรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
กรมสรรพสามิต หรือผูแทน
6. น.ส.ละเอียด คําใจ
เลขานุการ
โดยใหมีห นา ที่ ค วามรับผิด ชอบในการ ทําการศึกษาและ
ติดตามสถานการณแอลกอฮอลที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทุกชนิด
เพื่อ เปน แหลง ขอ มูลพื้น ฐานในการกําหนดยุ ทธศาสตรการ
ทํางานขององคการสุราฯ ที่เหมาะสม
10. คณะกรรมการสรรหาหัว หนาเจาหนาที่ดา นการเงิน (CFO)
1. นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ ประธานกรรมการ
2. น.ส.นภารัตน กัลยาณสุต
กรรมการ
3. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต
กรรมการ
4. น.ส.สุสัณหา กรีฑา
เลขานุการ
5. น.ส.รัชฎาพร พุมศรีภานนท ผูชวยเลขานุการ
เพื่อ ใหอ งคก ารสุร าฯ มีหัว หนา เจา หนา ที่ดา นการเงิน
(CFO) ที่สามารถบริหารจัดการดานการเงิน การบัญ ชี ไดอ ยาง
มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

Page 18

11. คณะกรรมการเพื่อพัฒนาธุรกิจ องคการสุราฯ
1. นพ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน ประธานกรรมการ
2. นายกนก
สงสัมพันธ
กรรมการ
3. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต
กรรมการ
4. นายปราโมทย โชคศิริกุลชัย กรรมการ
5. นางสมณีย
มงคลโภชน กรรมการ
6. นายธิบดี
วัฒนกุล
กรรมการ
7. นายณัฐกร
อุเทนสุต
กรรมการ
8. น.ส.ละเอียด คําใจ
เลขานุการ
9. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
ผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่ เพื่อพิจารณาแนวทาง
พัฒนาธุรกิจ ทบทวนบทบาทและสรางความชัดเจนในการ
ดําเนินธุรกิจขององคการสุราฯ

รางรายงานประจําป 2554
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6 ตุลาคม 2553

12 พฤศจิกายน 2553

2 ธันวาคม 2553

27 มกราคม 2554

24 กุมภาพันธ 2554

24 มีนาคม 2554

28 เมษายน 2554

30 พฤษภาคม 2554

21 มิถุนายน 2554

13 กรกาคม 2554

28 กรกฎาคม 2554

30 สิงหาคม 2554

29 กันยายน 2554

10/2553

11/2553

12/2553

1/2554

2/2554

3/2554

4/2554

5/2554

6/2554

7/2554

8/2554

9/2554

10/2554

รายงานการเขาประชุมคณะกรรมการบริห ารกิจ การองคการสุราฯ
เปนรายบุคคล ประจําป พ.ศ.2554 ดังนี้

1. นายสุรพล

สุประดิษฐ



























13/13

2. นายบุญชัย

พิทกั ษดํารงกิจ





-







-

-

-

-

-

-

-

5/6

3. นางภัสฐาปนี

มหาวรสินธรณ

-

























12/12

4. นางสาวนภารัตน

กัลยาณสุต

-

-

-

-

-

-

-













6/6

5. นายณัฏฐะ

ผดุงวัตร











-

-

-

-

-

-

-

-

5/5

6. น.ส.ศุภลักษณ

เลิศแกวศรี











-

-

-

-

-

-

-

-

5/5

7. นพ.ปราชญ

บุณยวงศวิโรจน















-



-

-





10/13

8. นายสมชัย

วองอรุณ

-





-



-

-

-

-

-

-

-

-

3/5

9. พ.ต.ท.ทรงกลด

เกริกกฤตยา



-







-

-

-

-

-

-

-

-

4/5

10. นายปราโมทย

โชคศิรกิ ลุ ชัย











-

-

-

-

-

-

-

-

5/5

11. นายนิพิฐ

อริยวงศ

-

-

-

-

-





-





-





6/8

12. นายทวีวัฒน

ลิ้มธนากุล

-

-

-

-

-

















8/8

13. นายวรพัฒน

ทิวถนอม

-

-

-

-

-













-



7/8

14. พันเอกสุรพล

ตาปนานนท

-

-

-

-

-

















8/8

15. นายกนก

สงสัมพันธ

-

-

-

-

-



-













7/8

16. นางจิตรมณี

สุวรรณพูล

-

-

-

-

-

-







-







6/8

17. นายอิทธิเทพ

วิเ ศษสมิต



























13/13

รายชื่อกรรมการ

จํา นวนครั้ง
เขาประชุม /
ป ร ะ ชุม
ทั้งหมด

หมายเหตุ
1. ลํา ดับที่ 2 ไดรบั พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษาดานยุท ธศาสตรภาษีสรรพสามิต
(นักวิชาการสรรพสามิตทรงคุณวุฒิ) จึงพนจากการเปนรองประธานกรรมการในเดือนเมษายน 2554
2. ลําดับที่ 5-10 ครบวาระเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2554
3. ลําดับที่ 7,11-15 ไดรบั แตงตั้งเปนกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ ตามคําสั่งกระทรวงการคลังที่ 244/2554 สั่ง ณ
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2554
4. ลําดับที่ 3 ไดรบั แตงตั้งเปนรองประธานกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ คนที่ 1 ตามคําสั่งกรมสรรพสามิตที่
236/2554 สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2554
5. ลําดับที่ 4 ไดรบั แตง ตั้งเปนรองประธานกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ คนที่ 2 ตามคําสั่งกรมสรรพสามิตที่
236/2554 สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2554

รางรายงานประจําป 2554
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คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการเพื่อทําการศึกษาและติดตามสถานการณแอลกอฮอล
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย

คณะกรรมการประเมินผลงานผูอํานวยการฯ

คณะกรรมการประเมินผลงานหัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน (CFO)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณางบลงทุน

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ

คณะอนุกรรมการที่กํากับดูแลดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

คณะอนุกรรมการบริหารและการกํากับดูแลที่ดีขององคการสุราฯ

คณะกรรมการสรรหาหัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน (CFO)

คณะกรรมการเพื่อพัฒนาธุรกิจองคการสุราฯ

รายนามการเขาประชุมคณะอนุกรรมการที่สําคัญ เปน รายบุคคล
ประจําป พ.ศ.2554 ดังนี้ (จํานวนเขารว มประชุม / จํานวนการประชุม )

1. นายสุรพล

สุประดิษฐ

-

3/3

-

-

-

-

-

-

-

5/5

-

2. นายบุญชัย

พิทกั ษดํารงกิจ

-

-

-

1/2

1/1

1/1

-

2/2

-

1/2

-

3. นางภัสฐาปนี

มหาวรสินธรณ

-

-

1/1

1/2

-

-

-

-

-

1/2

-

4. นางสาวนภารัตน

กัลยาณสุต

-

-

-

-

2/2

-

-

-

1/2

-

-

5. นายณัฏฐะ

ผดุงวัตร

5/5

-

-

-

-

1/1

-

-

-

-

-

6. น.ส.ศุภลักษณ

เลิศแกวศรี

5/5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. นพ.ปราชญ

บุณ ยวงศวิโรจน

-

-

-

-

-

-

-

-

5/5

-

2/2

8. นายสมชัย

วองอรุณ

-

-

-

-

-

-

-

-

4/5

-

-

9. พ.ต.ท.ทรงกลด

เกริกกฤตยา

5/5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. นายปราโมทย

โชคศิรกิ ลุ ชัย

-

-

-

-

-

-

-

-

5/5

-

-

11. นายนิพิฐ

อริยวงศ

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

-

12. นายทวีวัฒน

ลิ้มธนากุล

-

3/3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. นายวรพัฒน

ทิวถนอม

4/4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14. พันเอกสุรพล

ตาปนานนท

4/4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15. นายกนก

สงสัมพันธ

4/4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/2

16. นางจิตรมณี

สุวรรณพูล

-

-

1/1

-

-

1/1

-

-

1/2

-

-

17. นายอิทธิเทพ

วิเศษสมิต

-

1/3

-

1/2

2/2

1/1

-

-

4/5

1/2

-

ชื่อ – นามสกุล
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เบี้ยประชุมและคาตอบแทนคณะกรรมการบริห ารกิจ การองคการสุราฯ ป 2554
ชื่อ - นามสกุล

จํานวนเงิน (บาท)
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการอื่น ๆ
กิจการองคการสุราฯ
120,000
70,000
45,000
46,000

รวมเบี้ยประชุม
(บาท)
190,000
91,000

1. นายสุรพล

สุประดิษฐ

2. นายบุญชัย

พิทกั ษดํารงกิจ

3. นางภัสฐาปนี

มหาวรสินธรณ

99,000

20,000

119,000

4. นางสาวนภารัตน

กัลยาณสุต

45,000

30,000

75,000

5. นายณัฏฐะ

ผดุงวัตร

40,000

50,000

90,000

6. น.ส.ศุภลักษณ

เลิศแกวศรี

40,000

50,000

90,000

7. นพ.ปราชญ

บุณยวงศวิโรจน

80,000

60,000

140,000

8. นายสมชัย

วองอรุณ

9. พ.ต.ท.ทรงกลด

เกริกกฤตยา

10. นายปราโมทย

โชคศิรกิ ลุ ชัย

24,000
32,000
40,000

32,000
40,000
50,000

56,000
72,000
90,000

11. นายนิพิฐ

อริยวงศ

48,000

8,000

56,000

12. นายทวีวัฒน

ลิ้มธนากุล

13. นายวรพัฒน

ทิวถนอม

56,000
48,000

24,000
32,000

80,000
80,000

14. พันเอกสุรพล

ตาปนานนท

56,000

32,000

88,000

15. นายกนก

สงสัมพันธ

48,000

56,000

104,000

16. นางจิตรมณี

สุวรรณพูล

48,000

26,000

74,000

17. นายอิทธิเทพ

วิเศษสมิต

96,000
965,000

72,000
698,000

168,000
1,663,000

รวม

ผลประโยชนตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ไดรับคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนเปนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0805/1663 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547
- กําหนดอัต ราเบี้ย กรรมการไมเ กิน 8,000 บาท/เดือน ประธานกรรมการไดรับ สูง กวา
กรรมการรอยละ 25 (10,000 บาท/เดือน) และรองประธานกรรมการไดรับสูงกวากรรมการรอ ยละ 12.5
(9,000 บาท/เดือน)
- กําหนดใหกรรมการไดรับเบี้ยประชุมในกรณีไดรับมอบหมายทําหนาที่ในคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานไดรับเพิ่มเติมเทากับเบี้ยประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยจายเฉพาะเดือนที่มาประชุม ได
เพีย งเดือนละ 1 ครั้ง และใหรับ ไดเ พีย งคณะใดคณะหนึ่ง ที่มกี ารประชุมในเดือนนั้น ๆ เทา นั้น และหาก
กรรมการเปนบุค คลภายนอกที่ไมใชก รรมการรัฐวิสาหกิจ ไดรับเบี้ย ประชุม เปนรายครั้งสูง สุดไมเ กินครั้งละ
1,000.- บาท
รางรายงานประจําป 2554
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- คณะกรรมการตรวจสอบในองคการสุรา กรมสรรพสามิต (Audit Committee) ไดรับ
คาตอบแทนตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0529.2/ว.45 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2543
การพัฒนากรรมการและการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ
1. การจัดสงเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของสําหรับกรรมการใหม ไดแก
* คูมอื กรรมการ ประกอบดวย
- อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
- ระเบียบ ขอบังคับขององคการสุราฯ
- แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
2. การปฐมนิเทศกรรมการ
องคการสุราฯ ไดจัดใหมกี ารปฐมนิเทศ เพื่อใหคณะกรรมการฯ รับทราบนโยบายการ
ดําเนินกิจการ ดังนี้
- การบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดําเนินกิจการขององคการสุราฯ แผนงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ผลประกอบการ ฐานะการเงิน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
- การเยี่ยมชมโรงงานขององคการสุราฯ
3. การเขาอบรมหลักสูตรที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ มีกรรมการเขารับการอบรม
ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
หลักสูตร
1. นายปราโมทย โชคศิริกุลชัย
- หลักสูตรผูบริหารดานเศรษฐกิจสรางสรรค รุนที่ 3 (EXCET III)
ระหวางวันที่ 29 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2554
จัดโดยสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (OKMD)
2. นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ - หลักสูตร“การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน” รุนที่ 7 จัดโดยสถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 12
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. นพ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน
- อบรมหลักสูตรที่จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
รวมกับ TMA ดังนี้
1. หลัก สูต ร “รัฐ วิส าหกิจ ตอ งปรับ ตัวอยา งไรในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”
2. หลักสูตร “การบริหารจัดการชื่อเสียงและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ”
3. หลักสูตร “การเตรียมความพรอมดานบุคลากรเพื่อรองรับ AEC”
รางรายงานประจําป 2554
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รายชื่อกรรมการ
4. นายทวีวัฒน ลิ้มธนากุล

5. นายกนก สงสัมพันธ

6. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต

หลักสูตร
- อบรมหลักสูตรที่จดั โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรวมกับ
TMA ดังนี้
1. หลักสูตร “รัฐวิสาหกิจตองปรับตัวอยางไรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
2. หลักสูตร “การบริหารจัดการชื่อเสียงและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ”
3. หลักสูตร “การเตรียมความพรอมดานบุคลากรเพื่อรองรับ AEC”
- อบรมหลักสูตรที่จดั โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรวมกับ
TMA ดังนี้
1. หลักสูตร “รัฐวิสาหกิจตองปรับตัวอยางไรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
2. หลักสูตร “การบริหารจัดการชื่อเสียงและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ”
3. หลักสูตร “การเตรียมความพรอมดานบุคลากรเพื่อรองรับ AEC”
- อบรมหลักสูตรที่จดั โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดังนี้
1. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
2. หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
3. หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน 6
- อบรมหลักสูตรที่จดั โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรวมกับ
TMA ดังนี้
1. หลักสูตร “รัฐวิสาหกิจตองปรับตัวอยางไรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
2. หลักสูตร “การบริหารจัดการชื่อเสียงและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ”
3. หลักสูตร “การเตรียมความพรอมดานบุคลากรเพื่อรองรับ AEC”

4. การศึกษาดูงาน
วันที่ 13-17 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ เดินทางไป
ศึกษาดูงานการติดตั้งเครื่องจักรคารบอนเครดิตที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. การประเมินผลคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ มีการประเมินผลตนเองปละ 1 ครั้ง ใน 2
รูปแบบ คือ แบบประเมินผลทั้งคณะและแบบประเมินตนเอง เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติ
หนาที่ใหสมบูรณยิ่งขึ้น
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ผูอํานวยการองคการสุรา

หนว ยตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
รองผูอํา นวยการฝายบริหาร
หัว หนาฝายบริหาร
หัว หนากองนโยบายและแผน

หัวหนากองกลาง
- หัว หนาแผนกบริหารงานทั่ว ไป
- หัว หนาแผนกบริหารงานบุคคล
- หัว หนาแผนกสารสนเทศ
- หัว หนาแผนกยานพาหนะและอาคารสถานที่

หัว หนากองคลัง
- หัว หนาแผนกการเงิน
- หัว หนาแผนกบัญ ชี
- หัว หนาแผนกพัสดุ

หัว หนากองจําหนาย
- หัว หนาแผนกจําหนา ยผลิตภัณ ฑ
- หัว หนาแผนกการตลาด
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รองผูอํา นวยการฝายโรงงาน
หัว หนาฝายโรงงาน

หัว หนา กองผลิตสุราและแอลกอฮอล
- หัว หนาแผนกหมักเชื้อสา
- หัว หนาแผนกกลั่นสุราและแอลกอฮอล
- หัว หนาแผนกปรุง แตงและบรรจุ

หัว หนากองชาง
- หัว หนาแผนกไฟฟา
- หัว หนาแผนกผลิตน้ําประปา
- หัว หนาแผนกเครื่องกําเนิดไอน้ํา
- หัว หนาแผนกซอมบํารุง

หัว หนากองวิทยาศาสตรแ ละสิ่งแวดลอม
- หัว หนา แผนกวิเคราะห
- หัว หนา แผนกกําจัดน้ําเสีย
- หัว หนา แผนกควบคุมคุณ ภาพ
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ผูบริหารระดับสูง
1. นายอิทธิเ ทพ วิเศษสมิต
ผูอํานวยการองคการสุรา
2. นางสาวกฤษณา คําใจ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
3. นายถาวร ปนตระกูล
รองผูอํานวยการฝายโรงงาน
4. นางกรวรรณ แตงเจริญ
หัวหนาฝายบริหาร
5. นางสาวจริยา เสวกวัง
หัวหนาฝายโรงงาน
6. นางสาวสุจิณ ณชฎา ไกรกิจราษฎร
หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน
(ตามสัญญาจาง)
7. นางสุช าดา แถมสกุล
หัวหนากองคลัง
8. นางดวงสมร เรืองอุไร
หัวหนากองนโยบายและแผน
9. นายรังสรรค สวางอารมย
หัวหนากองกลาง
10. นางสาวละเอียด คําใจ
หัวหนากองจําหนาย
11. นายนคร สุนทา

1

2

3

4

5

6

7

หัวหนากองผลิตสุราและแอลกอฮอล

12. นายสมควร จารุสมบัติ
หัวหนากองชาง
13. นางสาวจริยา เสวกวัง
รักษาการหัวหนากองวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม

8

10
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9

11

12

13
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ระดับหัวหนาแผนก
1.นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
เลขานุการ
2.นางสุธ ัญ ญา ปนนพศรี
หัวหนาแผนกบริหารงานทั่วไป

1

2

3

4

5

6

3.นางสาวสุสัณหา กรีฑ า
หัวหนาแผนกบริหารงานบุคคล
4.นางจุไลรัตน สันติตรานนท
รักษาการหัวหนาแผนกสารสนเทศ
5.นายมนตรี ทองคง
รักษาการหัวหนาแผนกยานพาหนะฯ
6.นางสมสมัย มีสมทรัพ ย
หัวหนาแผนกการเงิน
7.นางจีรวัฒน จารุสมบัติ
หัวหนาแผนกบัญชี
8.นางสรอยสวรรค ศุขะพันธุ
รักษาการหัวหนาแผนกพัสดุ

7

8

9

10

9.นางสาวละเอียด คําใจ
รักษาการหัวหนาแผนกจําหนายฯ
10.นางสาวกรกนก ตุลารักษ
หัวหนาแผนกการตลาด
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11

15

17

19
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12

16

18

20

13

14

11.นายสมโภชน พันธุพ ิทยแพทย
หัวหนาแผนกกลั่นสุราฯ
12.นายธเนศ เอิบ อิ่มฤทธิ
หัวหนาแผนกหมักเชื้อสาฯ
13.นายสายัน ต แกว ทิ้ง
หัวหนาแผนกปรุงแตงฯ
14.นายธีรัตถ รักศรี
หัวหนาแผนกไฟฟา
15.นายธรรมนูญ จันทรหอม
หัวหนาแผนกผลิตน้ําประปา
16.นายอนุรักษ คงเจริญ
หัวหนาแผนกเครื่องกําเนิดไอน้ํา
17.นายประสบโชค เหลาไชย
หัวหนาแผนกซอมบํารุง
18.นางสาวกรรณิกา มาถาวร
หัวหนาแผนกวิเคราะห
19.นายสุนัน ท พูลธนกิจ
หัวหนาแผนกกําจัดน้ําเสีย
20.นางสาวพุดตาน โสรีย
หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพ
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ และผูบริหารองคการสุราฯ ตระหนักถึงความสําคัญใน
การบริหารจัดการ จึงมีการกํากับดูแลใหการดําเนินงานเปนไปภายใตหลักธรรมาภิบาล เพื่อความเจริญของ
กิจการใหเติบ โตอยางตอเนื่องและมั่นคง รวมทั้ง มีการบริหารจัดการความเสี่ย ง ระบบการควบคุมภายใน
ระบบการตรวจสอบภายใน และสนับสนุนใหมีระบบสารสนเทศเพื่อสรางระบบสื่อสารเชื่อมโยงทั้งองคกร มีการ
พัฒนาดานทรัพยากรบุคคลเพื่อใหพนักงานมีศักยภาพที่เหมาะสมกับหนาที่ท่ไี ดรับมอบหมาย มีความมั่นใจใน
องคกรวาสามารถปฏิบัติงานในองคกรไดในระยะยาว เพื่อใหองคกรมีความนาเชื่อถือ และไดรับการยอมรับจาก
สังคม อีก ทั้งยัง เปนกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบ เพื่อใหทกุ คนรวมกันคิด รว มกันทํา รวมกัน
จัดการ รับผิดชอบ แกไขปญหา และพัฒนาใหองคกรดีขึ้น รวมทั้งมีนโยบายที่รับผิดชอบตอสังคม (Corporate
Social Responsibility) โดยใหค วามชวยเหลือแกโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งองคกรสาธารณกุศล
ตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ
การบริหารจัดการที่สงเสริมใหองคกรมีการกํากับดูแ ลที่ดี
แนวทางปฏิบ ัติที่ดีข องผูบริหารและพนักงาน
องคการสุราฯ มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ดี ี โดยมีการจัดทําคูมอื พนักงาน เพื่อใหผูบ ริห ารและ
พนักงานไดรับ ทราบถึงระเบียบ ขอ บัง คับ และกฎหมายที่เ กี่ย วของ รวมทั้งจัดทําคูมอื มาตรฐานจริย ธรรม
จรรยาบรรณเพื่อใหก ารบริห ารจัด การภายในอ งคกรเปนไปตามกรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ซึ่งองคการสุราฯ ไดนําคานิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อถือปฏิบัติอยางเครงครัด และเสริมสรางประสิท ธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการสุราฯ โดยยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมและจริย ธรรมอันดี และถือปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องจนสืบทอดเปนวัฒนธรรมองคกร
คานิยมหลัก 9 ประการ อันเปนมาตรฐานทางจริยธรรม มีดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจติ สํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
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การตรวจสอบภายใน
ในรอบป 2554 คณะกรรมการบริห ารกิจการองค การสุราฯ แตง ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบองคการสุรา กรมสรรพสามิต จํานวน 2 คณะ มีนางสาวศุภลักษณ เลิศ แกวศรี เปนประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ คณะที่ 1 ปฏิบัติหนาที่ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ
2554 และ คณะที่ 2 มีนายกนก สงสัมพันธ เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหนาที่ระหวาง
วันที่ 21 มิถุนายน 2554 ถึง วันที่ 30 กัน ยายน 2554 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหนา ที่กํากับดูแ ล
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน ความ
เชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวของความขัดแยง
ทางผลประโยชน และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนกํากับดูแลดานการบริหารงานสารสนเทศ
องคการสุราฯ จัดใหมกี ารตรวจสอบภายในซึ่งเปนกลไกสําคัญตามหลักการกํากับกิจการที่
ดี โดยมีภารกิจในการใหบริการใหคําปรึกษา และใหความเชื่อมั่นอยางเปนอิส ระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่ม
มูลคาเพิ่มและปรับปรุงการดําเนินการขององคการสุราฯ ใหบรรลุวตั ถุประสงคที่วางไวโดยทําการประเมิน
และปรับปรุงความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกํากับ
ดูแ ลกิจการที่ดีข ององคกรโดยใชวธิ ีการอยางมีระบบและมีแ บบแผน ซึ่งกําหนดไวในกฎบัตรของหนว ย
ตรวจสอบภายใน

รางรายงานประจําป 2554

Page 30

การบริหารความเสี่ยง
องคการสุราฯ ตระหนัก วา การบริห ารความเสี่ย งมีค วามสํา คัญตอการดํา เนินธุรกิจ เนื่องจาก
ระบบบริหารความเสี่ยงที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล จะเปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะ
นําองคกรไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน จึงไดปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการสุราฯ ให
เปนไปตามมาตรฐานในระดับสากล โดยอาศัย กรอบการบริห ารความเสี่ยง ของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission หรือ COSO รวมทั้งมีการบูรณาการ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ภารกิจและยุท ธศาสตรขององคการสุราฯ เพื่อใชเปนเครื่องมือสนับ สนุนการบริหาร
จัดการใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ตี ั้งไวเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
โครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคการสุรา กรมสรรพสามิต
องคการสุราฯ มีโครงสรางการบริหารความเสี่ยงองคกร เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงในแตละระดับ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่รับผิด ชอบ ไดแก คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะทํางานจัด วางระบบบริหารความเสี่ยง และคณะทํางานเพื่อการสนับสนุนระบบการบริหาร
ความเสี่ยง
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร
องคการสุรา กรมสรรพสามิต มุงมั่นที่จะจัดใหมีการบริห ารความเสี่ย งขององคกรที่ดี
ตามมาตรฐานในระดับสากล อันจะสรางความเจริญเติบโตและมูลคาเพิ่มแกองคกรอยางยั่งยืน ดังนี้
1. เปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานทุกคนในการบริหารความเสี่ยง
2. กําหนดแนวคิด วิธปี ฏิบัติของแนวทางบริหารความเสี่ยงใหอยูในยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การองคกร
3. บูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงใหเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่องเชื่อมโยงและ
สอดรับกัน
4. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับสถานการณท่เี ปลี่ยนแปลงไป
5. ปลูกฝงใหการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมขององคกรที่นําไปสูการสรางสรรคมลู คา
ใหกับการปฏิบัติงานขององคการสุราฯ

ประเภทของการบริหารความเสี่ยง
องคการสุราฯ แบงความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภท ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks : S)
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risks : O)
3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risks : F)
4. ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risks : C)
1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks : S) เปนความเสี่ยงที่มเี หตุแหงความเสี่ยง
มาจากการกําหนดกลยุทธ การนําไปปฏิบัติไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก และ
ผลการดําเนินการตามกลยุทธท่ี ไมบรรลุตามเปาหมายขององคกร อันจะสงผลกระทบตอรายไดห รือการ
ดํารงอยูขององคการสุราฯ
2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risks : O) เปนความเสี่ยงที่มีเหตุ
แหงความ เสี่ยงมาจากการดําเนินงานอันเนื่องมาจากบุคลากร กระบวนการทํางาน เครื่องมือ เครื่องจักร
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ขาดประสิทธิภาพ และเหตุการณตาง ๆ ภายนอก ที่อาจทําใหงานองคการ
สุราฯ สะดุดหยุดลง
3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risks : F) เปนความเสี่ยงที่มเี หตุแหงความ
เสี่ยงมาจากการจัดการดานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการลงทุน ที่อาจจะสงผลกระทบทําให
เกิดความเสีย หายตอกําไรจากการดําเนินงาน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการสรา งมูลคาเพิ่ม ไม
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนความเสียหายทางดานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินและ
ชื่อเสียงขององคการสุราฯ
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4) ความเสี่ยงดา นกฎ ระเบียบ ขอบัง คับ (Compliance Risks : C) เปนความ
เสี่ยงที่มีเหตุแหงความเสี่ยงมาจาก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย และขอกําหนดอื่นใดในการดําเนินงาน
ที่สงผลกระทบในทางที่กอใหเกิดความเสียหายตอองคการสุราฯ

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ และฝายบริห าร ตระหนักในความสําคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน จึงประกาศนโยบายในการบริหารการควบคุมภายในเพื่อใหมคี วามมั่นใจอยา ง
สมเหตุสมผล วาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค คือมีการบริหารจัดการการใชทรัพยากร
อยางมีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล รายงานทางการเงินถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลา รวมทั้งมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
องคการสุราฯ ไดจดั ตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนากองจากทุก
หนวยงานเพื่อทําหนาที่เ ปนแรงผลักดันใหระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไดมกี ารนําไปปฏิบัติอยาง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดประชุมรวมกันเปนประจําอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อนํา
ขอมูลที่กอใหเกิดความเสี่ยงขององคกรหรือของแตละหนวยงานมาชวยกันระดมสมองที่จะสรางระบบการ
ควบคุมภายใน กําหนดกิจกรรมเปนวิธกี ารตาง ๆ เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงเหลานั้นลงใหอยูในระดับที่
สามารถควบคุมได แลวสื่อสารใหพนักงานไดรับทราบเพื่อนําไปปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผลอยาง
สม่ําเสมอ
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รายงานสถานการณแอลกอฮอล
สถานการณแ อลกอฮอลในปง บประมาณ 2554 (ตุล าคม 2553 – กันยายน 2554)
ปริมาณการจําหนายแอลกอฮอล ข ององคการสุราฯ รวมทุกประเภท มีปริมาณที่เพิ่มจากปงบประมาณ
2553 ประมาณ 18.97% แตยังต่ํากวาประมาณการที่ตั้งไว เนื่องจากการเปดเสรีทางการคามีมากขึ้น และ
ชองวางทางกฎ ระเบียบ ของกรมสรรพสามิตในการกํากับดูแล สงผลใหเอกชนสามารถผลิตและจําหนาย
แอลกอฮอล บางชนิดได ทั้งการซื้อขายจากเอกชนมีความคลองตัวกวาที่จะจัดซื้อจากองคการสุราฯ เพราะ
ไมอยูในขายการควบคุมโดยกฎ ระเบียบของกรมสรรพสามิต แตหากจัดซื้อจากองคการสุราฯ ผูซ้อื จะถูก
ควบคุมตั้งแตการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตซื้อ (ที่จาํ กัดทั้งชนิด จํานวน ระยะเวลา) การทํารายงานการซื้อ การ
ใชสินคา และการขนสินคาตองมีใบอนุญาตกํากับการขนฯ ดวยทุกครั้ง และทุกสิ้นเดือนตองจัด สงรายงาน
การซื้อ การใชสินคา ตอสรรพสามิตพื้นที่ท่ลี ูกคาตั้งอยู จากขอจํากัด ดังกลาวทําใหองคการสุราฯ สูญเสีย
ลูกคาเปนจํานวนมากและมีผลใหยอดจําหนายที่ไมเปนไปตามเปาหมายที่ประมาณการไว
ในป 2554 องคการสุราฯ ใชกลยุทธดานการตลาดมากขึ้นเพื่อใหแขงขันกับ เอกชนได
โดยการออกเยี่ย มลูกคาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจและสรางสัมพันธอันดี การใหเครดิต แก
ภาคเอกชน การจัดโปรโมชั่นใหกับลูกคา การประชาสัมพันธองคกรรวมกับกรมสรรพสามิต พื้นที่ตาง ๆ
ของกรมสรรพสามิต มีการติด ตอประสานงานดานการสั่งซื้อและรับขอ รองเรีย นทาง e-mail มากขึ้น (ป
2554 มีลูกคาติดตอฯ ทาง e-mail จํานวน 75 ราย) และมีการสํารวจความพึงพอใจจากกลุมลูกคาเพื่อ
นํามาปรับปรุงระบบการบริการใหดียิ่งขึ้น
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สินคาและบริการ
รายการแอลกอฮอล

ภาชนะบรรจุ

ราคาตอหนว ย/
บาท

หมายเหตุ

1. แอลกอฮอลบริสุทธิ์ 95 ดีกรี
- สําหรับผูไดรับ อนุญาตตาม
วิธีการลดหยอนภาษีสุรา สําหรับ ปบ 18 ลิตร
สุราสามทับ ที่นําไปใชใน
ถัง 200 ลิตร
การแพทย เภสัชกรรมและ
วิทยาศาสตร

822.8,311.-

รวมภาชนะ
ไมรวมภาชนะ

2. แอลกอฮอลบริสุทธิ์ 95 ดีกรี
- สําหรับผูไดรับ อนุญาต
ปบ 18 ลิตร
กําหนดวิธีการลดหยอนภาษีสุรา
ถัง 200 ลิตร
สามทับที่นําไปใชในการ
อุตสาหกรรม

841.8,520.-

รวมภาชนะ
ไมรวมภาชนะ

360.979.1,006.10,054.-

รวมภาชนะ
รวมภาชนะ
ไมรวมภาชนะ
ไมรวมภาชนะ

4. แอลกอฮอลหัว - หาง แปลง ปป 18 ลิตร
สภาพ (575)
ถัง 200 ลิตร

544.5,220.-

รวมภาชนะ
ไมรวมภาชนะ

5. แอลกอฮอลบริสุทธิ์แปลง
สภาพ (958)

ปบ 18 ลิตร
ถัง 200 ลิตร

874.8,888.-

รวมภาชนะ
ไมรวมภาชนะ

6. แอลกอฮอล Absolute
99.8 ดีกรี

ขวด 450 ซีซี/กลอง/บรรจุ 4 ขวด
ขวด 1,000 ซีซี/กลอง/บรรจุ 4 ขวด
ขวด 2.5 ลิตร (ขวดองคการฯ)
ขวด 2.5 ลิตร (ขวดลูกคา)
ขวด 4 ลิตร (ขวดลูกคา)
ถัง 200 ลิตร

147.305.221.141.225.11,228

รวมภาชนะ
รวมภาชนะ
ไมรวมภาชนะ
ไมรวมภาชนะ
ไมรวมภาชนะ
ไมรวมภาชนะ

3. แอลกอฮอลบริสุทธิ์ 95 ดีกรี ขวด 450 ซีซี/กลอง/บรรจุ 12 ขวด
- สําหรับผูไดรับ อนุญาตใชสุรา ปบ 18 ลิตร
สามทับทําสินคาและผูไดรับ
ขวด 20 ลิตร
อนุญ าตอื่น ๆ
ถัง 200 ลิตร

* ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
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การขนสงสินคา
ลูกคาตองแจงความประสงควา จะรับแอลกอฮอลวิธใี ด ตอไปนี้
1. ลูกคาสามารถรับแอลกอฮอลไดท่ี องคการสุราฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ลูกคาสามารถรับแอลกอฮอลไดท่คี ลังแอลกอฮอล
ชั่วคราว กรุงเทพฯ (อยูท่กี รมสรรพสามิต)
3. ลูก คา ที่ตอ งการใหอ งคก ารสุร าฯ
ขนสงแอลกอฮอลให โดยตรง จะตองแจงใหองคการสุราฯ ทราบลวงหนา
4. ลูกคาสามารถรับแอลกอฮอลทาง รสพ. โดยเก็บคาขนสงปลายทาง
การขออนุญาตซื้อ
ตลอดระยะเวลากวา 40 ป ที่องคการสุรา กรมสรรพสามิต ไดผลิตแอลกอฮอลเ พื่อตอบสนองความ
ตองการภายในประเทศ ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล โดยเปนวัตถุดิบที่ใชในดานอุตสาหกรรม ดานอาหารและยา
ทั้งนี้ แอลกอฮอล เปนสินคาควบคุมที่ไมสามารถซื้อขายไดตามทองตลาดทั่วไป ดังนั้น การซื้อขายตองอยูในการ
ควบคุมของรัฐบาล โดยมอบหมายใหกรมสรรพสามิตเปนผูดูแล
ขั้นตอนการขออนุญ าตที่กรมสรรพสามิต
การขอซื้อเพื่อนําไปใชในการผลิต สินคาตามกฏกระทรว ง ฉบับ ที่ 5 (พ.ศ.2493) ไดแ ก น้ําหอม
หัว เชื้อ และยา จะตองยื่นเรื่อง ขอใบอนุญาต ตามแบบ ส.2/67 โดยจะตอง สงตัวอยางสินคามาให กรม
สรรพสามิต วิเคราะหดวย
การขอซื้อเพื่อไปใชนอกเหนือจากกฏกระทรวงฉบับที่ 5 ให ยื่นเรื่องขออนุญาตซื้อไดเลยโดยใหขอ
เปนครั้งคราวไป
ขั้นตอนการขออนุญ าตซื้อแอลกอฮอลแปลงสภาพ
จะตองยื่นเรื่องขออนุญาตซื้อพรอมกรอกแบบคํา รอง ส.301 และแนบ ส.302 โดยใหระบุสูต ร
แอลกอฮอลแปลงสภาพที่ตองการใช ทําการแปลงสภาพแอลกอฮอลดังนี้
สูตรที่ 3 ก.
เปนคอมเปาวดเปอรฟมู ซึ่งลูกคาจะตองนําสารแปลงสภาพมาเอง ใชผลิต
สินคาประเภทเครื่องสําอาง และจําพวกเมาท สเปรย น้ํายาบวนปาก
สูตรที่ 6 ก.
เปน Flavouring Agents ซึ่งลูกคาจะตองนําสารแปลงสภาพมาเอง ใชผลิต
สินคาประเภทเครื่องสําอาง
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สูตรที่ 6 ข.
สูตรที่ 4 ข.
สูตรที่ 12 ก.และ
11 ก.

เปน Flavouring Agents ซึ่งลูกคาจะตองนําสารแปลงสภาพมาเอง ใชผลิต
สินคาประเภทสี แชล็ค
เปนแปลงสภาพ 575 สีมว ง ใชผลิตสินคาประเภทสี แชล็ค
เปน แปลงสภาพ 958 บรูซีนและบีเ ทรค ไมใชสี ใชผลิต สินคาประเภท
เครื่องสําอาง

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
การสั่งซื้อแอลกอฮอลจ ากองคการสุราฯ
1. ลูกคาตองไดรับใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต หรือสรรพสามิตภาคตาง ๆ ในการจัดซื้อ
แอลกอฮอลทกุ ประเภท
2. ลูกคาสามารถสั่งซื้อไดทางโทรศัพท เว็บไซต หรือแฟกซ เอกสารใบสั่งซื้อมาใหที่กอง
จําหนายองคการสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ลวงหนา 1 วันทําการ
3. ลูกคาสามารถสั่งซือ้ แอลกอฮอลไดท่อี งคการสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขั้นตอนการจัดซื้อแอลกอฮอลจ ากองคการสุรา กรมสรรพสามิต
1. ลูกคาสามารถสั่งซื้อไดทางโทรศัพท หรือ Fax ใบสั่งซื้อไดที่ กองจําหนาย องคการสุรา
กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท 0-3854-1004-5 และโทรสาร 0-3854-10012, 0-3854-1006 และ 0-3854-2485 หรือที่ค ลังแอลกอฮอล (กรุงเทพฯ) หมายเลขโทรศัพทและ
โทรสาร 0-2668-2184 ลวงหนา 1-2 วันทําการ
1.1 กรณีที่ลูกคาสั่งซื้อสินคาประเภทบรรจุพรอมจําหนาย เชน ประเภทภาชนะปบ
18 ลิตร หรือเมื่อภาชนะบรรจุประเภทถัง 200 ลิตร ของลูกคาพรอมสามารถสงใบสั่งซื้อไดลวงหนา 1 วัน
1.2 กรณีท่ภี าชนะบรรจุประเภทถัง 200 ลิต ร ของลูกคารอการจัด สงเพื่อบรรจุ
ตองสงใบสั่งซื้อลวงหนา 2 วัน นับจากวันสงภาชนะ
2. ลูกคาตองไดรับใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต หรือสรรพสามิต ภาคตาง ๆ ในการ
จัดซื้อแอลกอฮอลทกุ ประเภท
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ขั้นตอนและวิธ ีการชําระเงิน
1. กรณีลูกคาซื้อและรับแอลกอฮอลที่องคการสุราฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยตรง ให
ชําระเปนเงินสดหรือเช็คสั่งจายโดยธนาคารรับรอง
2. กรณีลูกคามาขนถายแอลกอฮอลท่บี ริเวณคลังแอลกอฮอล (กรุงเทพฯ) หรือองคการ
สุราฯ จัดสงใหโดยตรง ใหชําระเงินลวงหนากอนวันรับแอลกอฮอล 1 วันทําการ โดยวิธโี อนเงินเขาบัญชี
องคการสุราฯ ได 2 บัญชี คือ
* ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาบางกรวย ประเภทออมทรัพยชื่อบัญชีองคการสุราฯ
เลขที่บัญชี 109-1-12505-8
* ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาบางคลา ประเภทออมทรัพย ชื่อบัญชีองคการสุราฯ
เลขที่บัญชี 222-1-14326-4
และแฟกซหลักฐานการโอนใหแกองคการสุราฯ

การเปดเผยสารสนเทศ
องคการสุราฯ ไดมกี ารเปด เผยขอมูลสารสนเทศทั้งที่เปนดานการเงินและไมใชดาน
การเงินอยางเพียงพอ เชื่อถือได เพื่อใหผูมสี วนไดเสียไดรับ ทราบอยางเทาเทียมกัน โดยจัด ชองทางใน
การเปดเผยสารสนเทศ ดังนี้
1. จัด ตั้ง ศูน ยขอ มูล ขา วสารองคก ารสุร าฯ เพื่อ เผยแพรขอ มูล ขา วสารตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ.2540
2. จัดทํา Website ขององคการสุราฯ เพื่อแสดงขอมูล ที่สําคัญ รวมทั้งจัด ทํา Web
Board เพื่อใหประชาชนหรือผูสนใจเขามาสอบถาม
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร เพื่อใหผูบริหารใชเ ปนเครื่องมือในการ
ตัดสินใจ

การบริหารจัดการดานสารสนเทศ
องคการสุรา กรมสรรพสามิต ไดดําเนินการปรับ ปรุง แกไขระบบ Intranet เพื่อใช
สํา หรับ หนว ยงานภายในองคก ารสุราฯ เพื่อ เปนการสงเสริม และกระตุน ใหทกุ หนว ยงานเกิด การ
แลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงเปนการลดปริมาณการใชกระดาษในองคกร เพราะในระบบ Intranet ของ
องคการสุราฯ มีระบบ E-Form เพื่อใหทุกหนวยงานใชแบบฟอรมรวมกัน
อยางไรก็ตาม องคการสุราฯ ยังมีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศดาน Competency
E-learning และอื่น ๆ ซึ่งเปนแผนการพัฒนาระยะยาวและตอเนื่องในปตอไปดวย
รางรายงานประจําป 2554
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ตัว อยาง ระบบ E-Form เพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ

อนึ่ง องคการสุรา กรมสรรพสามิตไดพฒ
ั นาระบบบริห ารความเสี่ยงโดยใช Early
warning ในการแจง เตือ นความเสี่ย งทุกระดับ ขององ คก รโดยเก็บ รวบรวมไวเ ปนฐานขอมูล เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจดําเนินการหรือสั่งการของผูบริหารดวย
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การปฎิบตั ิตอผูมสี วนไดเสีย
องคการสุราฯ มีการปฏิบัติตอผูมสี วนไดเสีย อยางเทาเทีย มกัน ทั้งผูปฏิบัติงาน ลูกคา คูคา
และผูประกอบการตาง ๆ ดวยการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตอทุกฝายที่เกี่ยวของอยางเปนธรรม

ความขัดแยงทางผลประโยชน
องคการสุราฯ มีมาตราการปองกันไมใหเกิดความขัด แยงทางผลประโยชน โดยไดประกาศ
นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อสรางแนวทางปฏิบัติที่ดี และเพื่อกํากับดูแลปองกันไมใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนขึ้นภายในองคกร และกําหนดใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ตองจัดทํารายงาน
ความขัดแยงทางผลประโยชนเสนอตอผูบังคับบัญชาเปนประจําทุกป

การพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล เปนการใชกลยุทธเ ชิงรุกที่มคี วามสัมพันธกันอยาง
ตอเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดในองคกร เพื่อบรรลุเปาหมายในการประกอบธุรกิจ
กลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้นจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ จึงตองมีการ
พัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา
ปจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีสําคัญเพิ่มมากขึ้น ตอองคกรตาง ๆ
เพราะไมวา องคกรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใด ยอมตองเกี่ยวของกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกลาวไดวา
ตัวชี้วัดความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกรนั้นอยูท่ี "คุณภาพของคน" ในองคกรนั้น ๆ องคการสุราฯ ไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคลจึงไดมกี ารพัฒนาดังตอไปนี้
“การสรางแนวคิดเชิงบวกในการทํางาน Positive Thinking” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554
โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อตองการฝกใหทกุ คนคิดและมองโลกในแงดี มีความรักและแสดงความคิดเห็นที่ดีตอคน
รอบขาง มีความจงรักภักดีตอองคกร
“การบริหารความเสี่ยงองคกรใหเกิดประสิทธิภ าพ” เมื่อวัน ที่ 3-4 กุมภาพันธ 2554 โดยมี
วัต ถุป ระสงคเ พื่อ ใหผูบ ริห าร พนักงาน และผูรับ ผิด ชอบเรื่อ งการบริหารความเสี่ย ง มีค วามรู ความเขาใจ
การบูรณาการเรื่อง Governance Risk Compliance (GRC)
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“Environment Legislation Compliance Management ISO 14001 : 2004” เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2554 โดยมีวตั ถุป ระสงคเ พื่อ แสดงถึงความสัม พันธระหวา ง
ระบบการจัด การสิ่ง แวดลอ มและความสอดคลอ งกับ กฎหมายและ
ขอ กํา หนดอื่น ๆ และเพื่อ อธิบ ายถึง โครงสรา งและสาระสํา คัญ ของ
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ขอ กํา ห น ด อื่น ๆ ที่เ กี่ย ว กับ อ ง คก ร

“การขับรถโฟรคลิฟท” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรม
มีความรูความสามารถเพิ่มทักษะและความพรอมตอการประกอบอาชีพใหมีความสามารถปฏิบัติงานได อยางมี
ประสิทธิภาพ
“การปองกันและระงับ อัค คีภัย ” เมื่อวัน ที่ 2 และ 9
มีน าคม 2554 มีวตั ถุป ระสงคเ พื่อ ปองกั น ควบคุม และตรวจสอบ
อัน ตรายจากการทํา งาน สง เสริม และสนับ สนุน กิจ กรรมดา นความ
ปลอดภัย พัฒนาพนักงาน และสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัย

“เทคนิคการพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 มีวัต ถุประสงค
เพื่อ รูถึง วิธีการเปลี่ย นกรอบความคิด เพื่อรอ งรับ การพัฒ นาตนเองในองคก ร และรูถึง วิธกี ารวัด ผลและ
ประเมินผลของตนเอง
“อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน” เมื่อวันที่ 3 และ 7 มิถุนายน 2554
เพื่อทบทวนรายละเอีย ดสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน การออกแบบดัชนีชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร และพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Performance Appraisal
รางรายงานประจําป 2554
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การเยี่ยมชมโรงงานของคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุราฯ
วัน ที่ 30 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการบริห ารกิจ การองคก ารสุราฯ ไดมาประชุม
ประจําเดือนที่องคการสุราฯ อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้องคการสุราฯ ไดจัดใหมกี ารปฐมนิเทศ
คณะกรรมการใหม เพื่อใหรับทราบนโยบายและการดําเนินกิจการ โดยเปนการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการขององคการสุราฯ แผนงานระยะสั้นและระยะยาว ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน รวมทั้งปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ จากนั้นคณะกรรมการฯ ไดเยี่ยมชมโรงงานขององคการสุราฯ
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กิจกรรมภายนอกองคการสุราฯ
องคการสุราฯ ตระหนักถึงความสําคัญในชีวติ ประจําวันของประชาชน
ทั่วไป มีการสัมผัสและใชประโยชนในผลิตภัณฑท่เี กี่ยวของกับแอลกอฮอล
โดยไมรูตัว เชน จากอาหาร เครื่องปรุงรส เครื่อ งสําอาง สี หรือ แมแ ต
พลัง งานทดแทนน้ํา มัน สิ่ง เหลา นี้ลว นเปน สว นหนึ่ง ที่เ กี่ย วขอ งกับ
แอลกอฮอล นอกจากนี้แอลกอฮอลยังเปนสวนผสมในการทํายาหรือใชใน
กระบวนการสกัด หรือใชเปนตัว
ทําละลายเพื่อใหไดสารที่ตองการ
จากคุณประโยชนของแอลกอฮอลดังกลาว องคการสุ ราฯ
จึงจัด โครงการสัมมนาเพื่อใหเ ห็นถึงประโยชนข องแอลกอฮอล ใน
หัวขอ “แอลกอฮอลกับสมุนไพรไทย” เมื่อวันศุกรท่ี 28 มกราคม
2554 ณ หอประชุมอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีการ
เปดบูชแสดงสินคาและจําหนายสินคาของลูกคาดวย
องคการสุราฯ ไดเขารวมโครงการประชาสัมพันธ “Bangkok ๕
Excise Day” สรรพสามิต กทม. 5 สานสัมพันธงานภาษี เขตกรุงเทพฯ โดย
การประชาสัมพันธท างสื่อ ตา ง ๆ ในชุมชน วัต ถุป ระสงคเ พื่อใหค วามรู
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต บทบาทหนาที่ ตลอดจนสินคาและสถาน
บริการที่กรมสรรพสามิต จัด เก็บภาษี แกผูมหี นาที่เสียภาษี และประชาชน
ทั่วไป
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กิจกรรมภายในองคการสุราฯ
ในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันที่มกี ารเปลี่ย นแปลงและแขงขันสูง องคกร
ตา ง ๆ มีค วามจํา เปน จะตอ งพัฒ นาบุค ลากรของตนใหมีค วามพรอมและมี
คุณภาพ โดยความสําเร็จ ขององคก รตองอาศัย ปจจัย สํา คัญ หลา ยประการ
ประกอบกัน โดยเฉพาะอยา งยิ่งทรัพยากรบุค คล องคการสุราฯ ไดเ ห็น ถึง
ความสําคัญดังกลาวจึงจัดโครงการสัมมนาพนักงานองคการสุราฯ ประจําป 2554 เรื่อง “หัวหนางานที่ลูกนอง
ยอมรับและองคกรไวใจ” ระหวา งวันที่ 25 – 27 กุมภาพัน ธ 2554 ณ โรงแรมแกรนด ลากูนา เกาะชา ง
จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบแนวทางและบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของหัวหนางานที่พ่งึ พา
ได ทราบวิธกี ารปกครอง บังคับบัญชาและการจูงใจผูใตบังคับบัญชา หาปญหาและอุปสรรค พรอมแนวทาง
แกไขปญหา
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 องคการสุราฯ ไดจัด งานวันเกษียณอายุแ กพนักงานที่ไดปฏิบัติงาน
และวันครบรอบสถาปนาองคการสุราฯ พรอมมอบของที่ระลึกแกพนักงานที่เกษียณอายุจาํ นวน 9 คน
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องคการสุราฯ เพื่อสังคมและชุมชน
องคการสุราฯ ตระหนักถึง ความสําคัญ ของ การดํา เนิน ธุรกิจดวยความรับ ผิดชอบตอสัง คม หรือ
Corporate Social Responsibility (CSR) คือการคํานึงถึง ผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน โดยมีเปาหมายสูงสุดคือ
การสรางความยั่งยืนใหกับ องคกรธุรกิจ ไปพรอม ๆ กับการสรางความเจริญอยางยั่งยืนใหแกสังคม แนวคิดนี้
เขามามีบทบาทกับองคกรธุรกิจในโลกทุนนิย ม ปรับเปลี่ยนมาสูการแสวงหากําไรผนวกกับ การใสใจตอสังคม
และสิ่งแวดลอมแทน โดยการจัดใหมโี ครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อใหความรูแกประชาชน
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 องคการสุรา กรมสรรพสามิต ไดจัด พิธีมอบเงินชวยเหลือผูประสบภัย
น้ํา ทว ม โดยทานพงษภ าณุ เศวตรุน ทร อธิบ ดีกรมสรรพสามิต เปนประธานในพิธี ซึ่ง ในงานไดมอบเงิน
ใหกับ หนว ยงานตา ง ๆ เชน หนว ยงานราชการ วัด
โรงเรียน มัสยิด เปนจํานวนเงิน 1,500,000.- บาท โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้

·
·
·

เปนการชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม
เปนการประชาสัมพันธหนวยงาน
เปนการเชื่อมความสัมพันธที่ดีกับ
หนวยงานที่อยูใน อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

องคการสุราฯ ไดเล็ง เห็น ถึงความสําคัญของนักเรีย นนักศึกษาในการออกคายอาสา เพื่อบํา เพ็ ญ
ประโยชนชวยเหลือสังคม โดยไดมอบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการคายโรงเรีย นยิ้ม ณ โรงเรียนบานวังเลาโสม
สวรรค ตําบลโนนทอง อําเภอนายูง จังหวัด อุดรธานี เพื่อใหนักเรียนไดมโี รงอาหารที่ถูกสุข ลักษณะ และได
มาตรฐาน
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ผลการดําเนินงานและการวิเคราะหฐานะทางการเงินป 2554
1. ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ผลการดํา เนิน งานขององคการสุรา กรมสรรพสามิต ในป 2554 มีกําไรสุท ธิ 33.74
ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับป 2553 เปนจํานวน 9.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.84 แมวา จะมีรายไดรวม
878.97 ลานบาท มากกวาป 2553 จํานวน 170.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.08 แตเ นื่องจากมีคาใชจา ย
รวม 845.23 ลานบาท สูงกวาป 2553 จํานวน 180.04 ลานบาท สาเหตุสําคัญจากตนทุนสินคาขายสูงขึ้นจาก
ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และสัดสวนการจําหนายแอลกอฮอล 96 ดีกรี ที่
เพิ่มขึ้น (เปนสินคาที่องคการสุราฯ จางโรงงานสุราอื่นผลิต ) จึงทําใหอัตรากําไรขั้นตนลดลง โดยป 2554 มี
อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 12.73 ลดลงจากป 2553 ที่มอี ัต รากําไรขั้นตนรอยละ 19.74 กําไรสุทธิป 2554
ลดลงเหลือรอยละ 3.87 ลดลงจากป 2553 ที่มีกําไรสุทธิรอยละ 6.18 ของยอดจําหนาย
กราฟแสดงความสัม พัน ธร ะหวา งปริม าณการจํา หนา ยแอลกอฮอลแ ละรายไดจ าก
การจําหนายแอลกอฮอล
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2. ฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม ขององคการสุราฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จํา นวน 933.30 ลานบาท
ลดลงจาก 30 กันยายน 2553 จํานวน 11.95 ลานบาท ซึ่งสินทรัพยที่แ ตกตางกัน ไดแ ก เงินสดและเงินฝาก
ธนาคารคงเหลือ 127.91 ลานบาท ลดลงจากป 2554 จํานวน 126.24 บาท และป 2554 มีสินทรัพยถ าวร
613.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 68.95 ลานบาท
หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จํานวน 96.24 ลานบาท ลดลงจากป 2553
จํานวน 7.89 ลานบาท
สวนของทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จํานวน 837.06 ลานบาท ลดลงจากป 2553
จํานวน 4.06 ลานบาท เนื่องจากการดําเนินงานป 2554 มีผลกําไรลดลงจากป 2553 จํานวน 9.43 ลานบาท
3. งบกระแสเงินสด
องคการสุราฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จํานวน
127.91 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 52.88 ลานบาท แตไมมีเงินลงทุนชั่วคราว โดยมีกระแสเงินสดสุทธิ
ในแตละกิจกรรมดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 75.03 ลานบาท
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
6.53 ลานบาท
เงินสดสุทธิท่ใี ชไปในกิจกรรมลงทุน
84.15 ลานบาท
เงินสดสุทธิท่ใี ชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน
(37.80) ลานบาท
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 127.91 ลานบาท
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 6.53 ลานบาท ประกอบดวยกําไรสุทธิ 33.74
ลานบาท ปรับปรุงรายการตาง ๆ ที่ไมใชตัวเงิน ไดแก คาเสื่อมราคา และขาดทุนจากการปรับ มูลคาทรัพยสิน
รอการจําหนายจํานวน 26.02 ลานบาท นอกจากนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวีย นจํานวน (53.24)
ลานบาท
เงินสดสุทธิท่ใี ชไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 84.15 ลานบาท สวนใหญเนื่องจากการจายเงินใน
กิจ กรรมการลงทุน ประจํา ป และแผนลงทุน ระยะยาวเรื่องโครงการกอสรา งหอกลั่น ใหมแ ละระบบเพิ่ม
มันเสนเปนวัตถุดิบ
เงินสดสุทธิท่ใี ชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจํานวน 37.80 ลานบาท เปนการนําเงินรายไดสง
คลังของปงบประมาณ 2553 งวดที่ 2 จํานวน 18.30 ลานบาท และนําสงระหวางปงบประมาณ 2554 จํานวน
19.50 ลานบาท
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4. อัตราสว นทางการเงิน
ดา นอัต ราสว นทางการเงิน แมวา อัต ราสวนตา ง ๆ จะลดลงต่ํา กวาป 2553 แตยัง จัด วา
องคการสุราฯ ยังมีฐานะการเงินที่แข็งแกรง กลาวคื อมีอัตรากําไรสุทธิตอยอดขาย (ROS) เทากับรอยละ 3.87
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) รอยละ 2.84 ทั้งนี้องคการสุราฯ ไมมหี นี้ระยะยาวทําใหมีอัตราสวนแหง
หนี้ (TOTAL DEBT RITO) เทากับ 0.10 เทา

สถิติผ ลการดําเนินงานที่ส ําคัญ
สถานะทางการเงิน
สถานะทางการเงิน
ปงบประมาณ2554
Financial Status
Fiscal Year 2011
รายไดรวม
878.97
คาใชจายรวม
845.23
กําไรสุทธิ
33.74
สินทรัพยรวม
933.30
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ปงบประมาณ 2553
Fiscal Year 2010
708.37
665.20
43.17
945.25

เพิ่ม (ลด) รอยละ %
Change
24.08
27.06
(21.84)
(1.26)
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อัตราสว นทางการเงิน
อัตราสว นทางการเงิน
Financial Ratio

ควา ม ส าม าร ถ ใน ก า รทํา กํา ไ ร ( รอ ย ล ะ )
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
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ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2553
Fiscal Year 2011
Fiscal Year 2010

เพิ่ม (ลด)
รอยละ %
change

3.87

6.18

(37.38)

2.84

3.49

(18.62)

4.32

6.06

(28.71)

3.32

3.85

(13.77)

0.10

0.11

(9.09)
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การเยี่ยมชมโรงงานของคณะกรรมการบริหารกิจ การองคการสุราฯ
วัน ที่ 30 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการบริห ารกิจ การ องคก ารสุราฯ ได มาประชุม
ประจําเดือนที่องคการสุราฯ อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้องคการสุราฯ ไดจัดใหมกี ารปฐมนิเทศ
คณะกรรมการใหม เพื่อใหรับทราบนโยบายและการดําเนินกิจการ โดยเปนการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการขององคการสุราฯ แผนงานระยะสั้นและระยะยาว ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน รวมทั้งปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ จากนั้นคณะกรรมการฯ ไดเยี่ยมชมโรงงานขององคการสุราฯ
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