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สารจากประธานกรรมการ
องค์ ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ภาคอุ ต สาหกรรม ในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น
เพื่ อ ด� ำ เนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการผลิ ต และจ� ำ หน่ า ย
แอลกอฮอล์ ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกัน เพื่อ
หารายได้ให้แก่รัฐในการน�ำไปพัฒนาประเทศ องค์การสุราฯ
จึงพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลเป็นมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการแข่งขัน
ทางการค้าเสรี (AEC) ภายใต้ความท้าทายเชิงธุรกิจ รูปแบบ
การค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และการปรับตัวตามนโยบายรัฐบาล
ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แผน
ยุทธศาสตร์ วางกลยุทธ์ในเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการบริหารภายในและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำพาองค์กร
สู่ระดับสากล
ในการนี้ ขอขอบคุ ณ ในความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจจาก
เกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า
ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน
ขององค์ ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต ให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ
เป็ น องค์ ก รชั้ น น� ำ ในธุ ร กิ จ แอลกอฮอล์ อ ย่ า งมั่ น คงและ
ยั่งยืนต่อไป

(นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม)
ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา

รายงานประจ�
รายงานประจ�
ำปี 2559
ำปี 2559
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สารจากผู ้ อ� ำ นวยการ
องค์ ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ประกอบธุรกิจในการผลิตสุราสามทับ (เอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอทานอล)
และผลิตภัณฑ์จากวัตถุพลอยได้ ที่ได้จากการผลิตสุรา เพื่อหารายได้น�ำส่งรัฐ
เอทิลแอลกอฮอล์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ เอทานอล เป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถ
รั บ ประทานได้ ในอดี ต ใช้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ ผ ลิ ต สุ ร าเป็ น หลั ก ปั จ จุ บั น
พัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมสามารถน�ำเอทานอลมาใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ
โดยใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ หรือใช้เป็นส่วนที่ส�ำคัญในกระบวนการผลิต
สินค้า เช่น ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ล้างแผลฆ่าเชื้อโรค เครื่องส�ำอาง
เครื่องปรุงรส ฯลฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
เศรษฐกิจของประเทศ นโยบายการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลมากขึ้น
ย่อมส่งผลดีต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศด้วย เนื่องจากเอทานอลใช้กากน�้ำตาล
เป็นวัตถุดิบได้จากผลผลิตการเกษตรภายในประเทศ
ในปี 2559 องค์การสุราฯ ได้จัดท�ำแผนวิสาหกิจ 5 ปี ให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
และน้ อ มน� ำ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการก� ำ หนดทิ ศ ทาง
การด�ำเนินงานและพัฒนาองค์การสุราฯ การก�ำหนดแผนบริหาร มุ่งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางการด�ำเนินงานและพัฒนาองค์กรตามกรอบแผนวิสาหกิจ ซึ่งโครงการเริ่มด�ำเนินการในปีนี้ที่ส�ำคัญ
ได้แก่ การตัดสินใจลงทุนระบบการผลิตแอลกอฮอล์คุณภาพสูงระดับ Analytical Reagent Grade ส�ำหรับใช้ในงาน
ค้นคว้าวิจัย ทดสอบ และทดลองในห้องปฏิบัติการทุกแห่ง ปัจจุบันต้องน�ำเข้าแอลกอฮอล์ชนิดนี้จากต่างประเทศ
มีราคาแพง ท�ำให้สูญเสียเงินตราต่างประเทศและงบประมาณ ระบบการผลิตที่องค์การสุราฯ ลงทุนจะสามารถผลิต
แอลกอฮอล์คุณภาพสูงเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล มีต้นทุนต�่ำ สามารถจ�ำหน่ายได้ในราคาที่ต�่ำกว่าสินค้าน�ำเข้ามาก
เพื่อรองรับกับความต้องการภายในประเทศ และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้
การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การสุราฯ ให้สอดคล้องและสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์
ของชาติ 20 ปี ในด้านอาหารและสาธารณสุขของประชาชน ได้เริ่มด�ำเนินงานอย่างจริงจังในปี 2559 เป็นต้นไป
และจะมีการพัฒนา ปรับปรุง แผนการด�ำเนินการและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การน�ำ
กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ มาใช้ในการบริหารผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรม อาทิ แอลกอฮอล์
ใช้ท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค การขยายตลาดให้เติบโต พัฒนาการให้บริการลูกค้า การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็น
เครื่องมือสื่อสารทางด้านการตลาด และน�ำไปสู่การซื้อขายแบบออนไลน์ การปรับองค์กรให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจ�ำหน่าย การให้บริการ การจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม
และมาตรฐานการจัดการบริหารงานภายใน
ในนามผู้บริหารองค์การสุราฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา พนักงานทุกคน
ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้องค์การสุราฯ ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นแรงผลักดัน
ที่ส�ำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์การสุราฯ อย่างยั่งยืนสืบไป
(นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล)
ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา

6

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION EXCISE DEPARTMENT

ประวั ติ ค วามเป็ น มาและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ารสุ ร า
กรมสรรพสามิ ต
องค์ ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ สาขาพาณิ ช ยกรรมและอุ ต สาหกรรม จั ด ตั้ ง ตาม
นโยบายพิเศษของรัฐบาล โดยค� ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 24367/2506 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2506
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตสุราและผลิตภัณฑ์จากวัตถุพลอยได้ที่ได้จากการผลิตสุราหรือผลิตภัณฑ์
อันเป็นอุปกรณ์แก่การผลิตสุรา เพื่อหารายได้แก่รัฐและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการผลิต
กรมสรรพสามิตจึงให้ทุนแก่องค์การสุราฯ เป็นจ�ำนวนเงินเท่ากับเงินสดและสินทรัพย์ที่กรมสรรพสามิต
รับโอนมาจากกรมอุตสาหกรรมทั้งหมด นอกจากนี้องค์การสุราฯ ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์รายเดียวในประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้แปลงสภาพแอลกอฮอล์ได้ตามสูตรที่
กรมสรรพสามิตก�ำหนด ท�ำให้มีสินค้าที่หลากหลาย สามารถตอบสนองลูกค้าที่แตกต่างกันได้
เดิมองค์การสุราฯ มีทั้งสิ้น 6 สาขา คือ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี
และกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นส�ำนักงานใหญ่ ต่อมาในปี 2539 โรงงานสุราทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยาต้องหยุด
ด�ำเนินกิจการเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ประกาศให้เป็นมรดกโลก ส่งผลให้ต้องย้ายโรงงานมาด�ำเนินการที่ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 เป็นต้นมา
ด้วยข้อจ�ำกัดด้านก�ำลังการผลิตของเครื่องจักรที่โรงงานสุราจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมสรรพสามิต
จึงโอนสิทธิ์การจ�ำหน่ายสุราในพื้นที่ดังกล่าวให้บริษัท สุราทิพย์มหาชน จ� ำกัด รับไปด�ำเนินการ ส่งผลให้
องค์การสุราฯ คงเหลือการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ (สุราสามทับ) เท่านั้น
ซึ่งมี 2 ประเภท คือ
1. แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี เพื่อใช้ในการสาธารณสุข การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร
2. แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 90 - 95 ดีกรี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง รวมทั้งอุตสาหกรรม
อื่น ๆ เช่น สี ทินเนอร์ ผ้าเย็น ฯลฯ และใช้ในการท�ำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เพื่อหารายได้เข้ารัฐ
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ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ของการด� ำ เนิ น งานขององค์ ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต
เดิมองค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีพื้นที่ในการด�ำเนินงานประมาณ 140 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 67 หมู่ 4
ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในปี 2559 องค์การสุราฯ มีสภาพแวดล้อม เกิดภาวะภัยแล้ง ท�ำให้น�้ำเค็มหนุนเป็นระยะเวลา
กว่า 6 เดือน ประกอบกับองค์การสุราฯ มีเป้าหมายการผลิตและจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น จึงขุดบ่อเก็บน�้ำดิบ
ส� ำ รองไว้ ใช้ ใ นช่ ว งหน้ า แล้ ง และมี ข ้ อ จ� ำ กั ด เรื่ อ งของขนาดพื้ น ที่ ใ นการด� ำ เนิ น งานที่ มี อ ยู ่ ไ ม่ เ พี ย งพอ
ต่ อ การรองรั บ ในระบบบริ ห ารจั ด การน�้ ำ กากส่ า ที่ อ อกจากระบบการผลิ ต องค์ ก ารสุ ร าฯ จึ ง มี ภ าระ
ด้านค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว จึงได้บริหารจัดการด้วยการถ่ายโอนความเสี่ยง
ในระบบบริหารจัดการน�้ำกากส่า ซึ่งเป็นของเสียที่ออกจากระบบการผลิต โดยได้ท�ำสัญญาอนุญาตให้
บริษัท ดีวานิชย์ จ�ำกัด ด�ำเนินการบ�ำบัดน�้ำกากส่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และปัจจุบันบริษัทฯ
ได้รับสัมปทานในการบ�ำบัดน�้ำเสียจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ เป็นระยะเวลา
30 ปี โดยบริษัท ดีวานิชย์ จ�ำกัด มอบให้ บริษัท ดีวีเอ็มวีเอส จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการ
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วิ สั ย ทั ศ น์
(VISION)

องค์ ก ารเป็ น เลิ ศ ในการผลิ ต จ� ำ หน่ า ยแอลกอฮอล์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ อ เนื่ อ ง
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมและบริการในระดับ
ภูมิภาค โดยค�ำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

พั น ธกิ จ
(MISSION)

สร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ

2

ด�ำเนินการและพัฒนาการผลิตแอลกอฮอล์และ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องให้มีมาตรฐานสากล

ส่งเสริมการจัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์และ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

4

1

3

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและองค์การให้เป็นเลิศ

ให้ความส�ำคัญกับทุกภาคส่วนของสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5
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ค่ า นิ ย ม
(Core Values)

L

D

O

LEARNING
เรียนรู้

DEVELOPING
พัฒนา

OVERALL SUCCESSFUL
ส�ำเร็จอย่างเป็นเลิศ

แนวนโยบายผู ้ ถื อ หุ ้ น ภาครั ฐ
(Statement of Direction : SOD) ประจ� ำ ปี 2559
“ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี”
แผนระยะสั้น
1. ปรับสถานะเป็นนิติบุคคล
2. สร้างความชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจ
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซ่อมเครื่องจักรเก่า และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ให้สอดคล้องกับ
แผนการสร้างโรงงานแห่งใหม่โดยค�ำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
4. จัดท�ำโครงสร้างราคาจ�ำหน่าย มี Cost & Margin Structure ที่ชัดเจน
แผนระยะยาว
1. ย้ายโรงงานแห่งใหม่
2. เตรียมแผนรองรับการเปิดเสรีการค้า
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ลั ก ษณะการประกอบกิ จ การและขนาดบรรจุ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมและบริการในระดับภูมิภาค ทุกขั้นตอนในการผลิตแอลกอฮอล์
ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตระบบคุณภาพ GMP/HACCP และ
ห้องปฏิบัติที่ได้รับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 โดยส�ำนักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.6402553 ใช้ในทางการแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใช้ กั บ ร่ า งกาย กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ / ห้ อ งแล็ บ
กลุ่มอุตสาหกรรมสุรา กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ แอลกอฮอล์ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต จ�ำหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ที่สามารถน�ำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง และสามารถบริโภคได้ คือ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี
ใช้ส�ำหรับ
1. อุตสาหกรรมและเวชภัณฑ์
- ยาแผนโบราณ
- ยาแผนปัจจุบัน
- กิจการทางการแพทย์
2. อุตสาหกรรมอาหาร
- น�้ำส้มสายชู ซอสปรุงรส หัวเชื้อ ชีท สเปรย์ขนม อาหารสัตว์
3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใช้กับร่างกาย
- เครื่องส�ำอาง
4. อุตสาหกรรมสุรา
5. อุตสาหกรรมอื่น ๆ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96 ดีกรี
ใช้ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใช้กับร่างกาย
- Antiseptic Mouth Wash
- เครื่องส�ำอาง

ภาชนะบรรจุ

รถแท็งค์ 5,000 - 15,000 ลิตร
ถัง 200 ลิตร
ปี๊บ 18 ลิตร
ถังพลาสติก 18 ลิตร
ขวดแก้ว 450 ซีซี/กล่อง/บรรจุ
12 ขวด

รถแท็งก์ 14,000 - 15,000 ลิตร

รายงานประจ�ำปี 2559
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แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
แอลกอฮอล์ 99.9 ดีกรี
ใช้ส�ำหรับ
อุตสาหกรรม
ห้องแล็บ
- วิเคราะห์วิจัยต่าง ๆ
- การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

ภาชนะบรรจุ
ขวดแก้ว 2.5 ลิตร
ขวดแก้ว 1,000 ซีซี
ขวดแก้ว 450 ซีซี

2. แอลกอฮอล์แปลงสภาพ เป็นแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี ไม่สามารถน�ำมาใช้ดื่มกินได้
ผลิตขึ้นใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง การผลิตสี ทินเนอร์ และผ้าเย็น ฯลฯ คือ
แอลกอฮอล์แปลงสภาพ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์แปลงสภาพ 95 ดีกรี
สูตร 6 ก /สูตร 12 ก
แอลกอฮอล์หัว – หาง แปลงสภาพ 90 ดีกรี
สูตร 4 ข /สูตร 6 ข
แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 70 ดีกรี

ภาชนะบรรจุ
ถัง 200 ลิตร
ปี๊บ 18 ลิตร
ถังพลาสติก 18 ลิตร
ถัง 200 ลิตร
ปี๊บ 18 ลิตร
ถังพลาสติก 18 ลิตร
ถังพลาสติก 18 ลิตร

3. แอลกอฮอล์แปลงสภาพสูตรอื่น ๆ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดวิธีการแปลงสภาพ
แอลกอฮอล์

12

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION EXCISE DEPARTMENT

ขนาดบรรจุ แ อลกอฮอล์ บ ริ สุ ท ธิ์

ขวดแก้วขนาด 450 ซีซี

ขวดแก้วขนาด 1,000 ซีซี

ขวดแก้วขนาด 2.5 ลิตร

ขนาดบรรจุ แ อลกอฮอล์ บ ริ สุ ท ธิ์

ถังพลาสติก 18 ลิตร

ถัง 200 ลิตร

ปี๊บ 18 ลิตร

รถแท็งก์ บรรจุ 10,000 - 15,000 ลิตร

รายงานประจ�ำปี 2559
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นอนาคต
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ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
ชื่อ 		
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประเภทธุรกิจ
			
ผู้สอบบัญชี
ที่ตั้งส�ำนักงาน
โทรศัพท์ 		
			
			
			
โทรสาร 		
เว็บไซต์		

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
Liquor Distillery Organization Excise Department
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์รายเดียวในประเทศไทย และได้รับ
อนุญาตให้แปลงสภาพแอลกอฮอล์ได้ตามสูตรที่กรมสรรพสามิตก�ำหนด
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
67 หมู่ 4 ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
0-3854-1004 - 6
กองนโยบายและแผน โทรศัพท์ : 0-3854-2490
กองกลาง โทรศัพท์ : 0-3854-2487
กองการตลาดและจ�ำหน่าย โทรศัพท์ : 0-3854-2485
0-3854-1001, 0-3854-2485
www.liquor.or.th

รายงานประจ�ำปี 2559
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ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ส� ำ คั ญ

งบก�ำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน)
รายได้น�ำส่งรัฐ
งบดุล (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของทุน
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (ร้อยละ)
(Gross Profit Margin)
อัตราส่วนก�ำไรจากการด�ำเนินงานต่อยอดขาย
(ร้อยละ)
(Operating Profit Margin)
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อยอดขาย (ร้อยละ)
(Net Profit Margin)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
(Return on Total Asset)
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2557

2558

2559

980.00
856.09
123.91
109.03

1,155.77
991.50
164.27
141.36

1,177.21
996.19
180.02
138.89

1,016.59
143.49
873.10

1,089.92
189.33
900.59

1,069.06
212.03
857.03

21.98

22.97

24.11

11.70

13.17

14.41

12.81

14.39

15.55

12.16

13.79

15.69

รายงานภาวะเศรษฐกิ จ และสถานการณ์ แ อลกอฮอล์
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกรมสรรพสามิต และเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์ ในปี 2559 มีผลการด�ำเนินงานที่ดี มียอดขายและการเติบโตต่อเนื่อง กระทรวงการคลัง
ก�ำหนดนโยบายให้องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปรับสถานะองค์กรให้เป็นนิติบุคคล และเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปิดเสรี
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ท�ำการศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรม แนวโน้ม
การเจริญเติบโต ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ โอกาสและปัจจัย รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์และ
อุปทาน มองเห็นโอกาสทางธุรกิจเป็นแผนการลงทุนปี 2560 ที่จะผลิตแอลกอฮอล์คุณภาพสูงเพื่อทดแทน
การน�ำเข้าสินค้าประเภทนี้จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาสูงและมีก�ำไรขั้นต้นสูง ปัจจุบันมีปริมาณ
การน�ำเข้ามากกว่า 3 ล้านลิตรต่อปี นอกจากนี้ยังมีโอกาสทางการตลาดในการส่งออกไปภูมิภาคอาเซียน การ
ลงทุนระบบผลิตแอลกอฮอล์คุณภาพสูง เป็นการต่อยอดจากระบบผลิตที่ด�ำเนินการอยู่ขององค์การสุราฯ
จากสถานการณ์ภัยแล้งท�ำให้อ้อยที่เกษตรกรปลูกไม่โต ท�ำให้ปริมาณอ้อยที่เข้าหีบน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ส่งผลให้ปริมาณกากน�้ำตาลมีจ�ำนวนน้อย เกิดการขาดแคลนกากน�้ำตาล ท�ำให้กากน�้ำตาลมีราคาสูงขึ้น
ท�ำให้องค์การสุราฯ มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบหลักคือกากน�้ำตาล มีแนวโน้มของราคา
กากน�้ำตาลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ยังมีความจ�ำเป็นในการหาโรงงานแห่งที่ 2 เนื่องจากการเติบโตของ
ยอดขายและการขยายตัวของตลาดแอลกอฮอล์ การท�ำการตลาดเชิงรุกเจาะตลาดเดิมโดยผลิตภัณฑ์เดิม
เนื่องจากยังมีลูกค้าจ�ำนวนมากที่ใช้แอลกอออล์บริสุทธิ์ในงานการผลิต แต่มีการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหรือ
ผู้น�ำเข้ารายอื่น ขยายช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นแอลกอฮอล์พรีเมี่ยมเกรดเพื่อเข้า
สู่ตลาดใหม่ ทดแทนช่องทางซึ่งเดิมลูกค้าจะน�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาใช้งานเองหรือซื้อสินค้ามาจาก
ผู้น�ำเข้า เพราะยังไม่มีผู้ผลิตในประเทศสามารถด�ำเนินการได้ องค์การสุราฯ จึงลงทุนเพิ่มให้สามารถผลิต
สินค้าได้ด้วยต้นทุนที่ไม่สูง คุณภาพมาตรฐานทัดเทียมสินค้าน�ำเข้า เพิ่มรายได้ให้กับองค์การสุราฯ
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แผนผั ง โครงสร้ า งองค์ ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต
ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กองนโยบายและแผน

เลขานุการ

รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

กองกลาง

กองคลัง

กองการตลาด
และจ�ำหน่าย

แผนกบริหารงานบุคคล

แผนกบัญชี
และงบประมาณ

แผนกการตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์

แผนกบริหารงานทั่วไป

แผนกการเงิน

แผนกจ�ำหน่าย

แผนกยานพาหนะ

แผนกพัสดุ

แผนกสารสนเทศ

แผนกคลังพัสดุและ
อาคารสถานที่

แผนกกฎหมาย
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หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน (CFO)

คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน

คณะท�ำงาน
เพื่อการสนับสนุน
ระบบบริหารความเสี่ยง

รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายผลิต

กองการผลิต

กองวิศวกรรมและเทคนิค

กองควบคุมและ
พัฒนาคุณภาพ

แผนกการผลิต

แผนกไฟฟ้าและ
บ�ำรุงรักษา

แผนกวิเคราะห์และ
ตรวจสอบคุณภาพการผลิต

แผนกบรรจุและ
ผลิตภัณฑ์

แผนกไอน�้ำและประปา

แผนกควบคุมคุณภาพ
แผนกสิ่งแวดล้อม

รายงานประจ�ำปี 2559
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นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
ประธานกรรมการ

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
รองประธานกรรมการ

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
รองประธานกรรมการ

นายไพศาล ชื่นจิตร
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
กรรมการ

นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
กรรมการ

นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
กรรมการ

พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ
กรรมการ

นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การองค์ ก ารสุ ร า
ล�ำดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

ด�ำรงต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
นายไพศาล ชื่นจิตร
นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ
นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
นางสาวกฤษณา ค�ำใจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
รักษาการในต�ำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ

1 ตุลาคม 2557
9 กรกฎาคม 2557
1 ตุลาคม 2557
24 กรกฎาคม 2557
24 กรกฎาคม 2557
24 กรกฎาคม 2557
24 กรกฎาคม 2557
24 กรกฎาคม 2557
20 มกราคม 2559
24 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ
ล�ำดับที่ 1

ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 526/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ล�ำดับที่ 2 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นรองประธานกรรมการ
ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 312/2557 สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ล�ำดับที่ 3 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นรองประธานกรรมการ
ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 526/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ล�ำดับที่ 4 - 8 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 989/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ล�ำดับที่ 6 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 989/2555 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
และขอลาออกตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2559
ล�ำดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 52/2559 สั่ง ณ วันที่ 13 มกราคม 2559
แทนนายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ที่ครบวาระ
ล�ำดับที่ 10 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งองค์การสุราฯ ที่ 55/2558 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558
แทนนายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ที่ครบวาระ และรักษาการแทนจนถึงวันที่ 19 มกราคม 2559
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คณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การองค์ ก ารสุ ร า

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
ประธานกรรมการ
เกิด 12 กันยายน 2502 อายุ 57 ปี
ต�ำแหน่ง
 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
 รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลักสูตร “นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ระดับสูง” รุ่นที่ 1 กระทรวงการคลัง
 อบรมหลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน” วปอ. รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร
 อบรมหลั ก สู ต ร “การบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมระดั บ
สูง” รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม
 อบรมหลักสูตร “เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง”
(ส.นบส.) รุ่นที่ 2 ส�ำนักงาน ก.พ.
 อบรมหลั ก สู ต ร “การบริ ห ารเศรษฐกิ จ สาธารณะ
ส� ำ หรั บ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ” รุ ่ น ที่ 8 สถาบั น
พระปกเกล้า
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ประสบการณ์
 ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล กรม
สรรพสามิต
 ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ตรวจสอบป้ อ งกั น และ
ปราบปราม กรมสรรพสามิต
 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
 ประธานกรรมการโรงงานไพ่
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญ
ที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
รองประธานกรรมการ
เกิด 14 ธันวาคม 2500 อายุ 59 ปี
ต�ำแหน่ง
 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
คุณวุฒิการศึกษา
 สถิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (สถิ ติ ป ระยุ ก ต์ ) จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
 พั ฒ นบริ ห ารศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (บริ ห ารธุ ร กิ จ )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 MPA Harvard University, U.S.A.
การศึกษาดูงาน / อบรม
 หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง” (นบส.) รุ่นที่ 64
ส�ำนักงาน ก.พ.
 Senior Managers in Government, Harvard
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน
และการเมื อ ง” (วปม) รุ ่ น ที่ 7 วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 โครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง “ผู ้ บ ริ ห าร
ส่วนราชการ” (นบส. 2) รุ่นที่ 7 ส�ำนักงาน กพ.
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร “Director Certification Program”
รุ่นที่ 213 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดั บ สู ง ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ ก ารมหาชน
รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
 หลั ก สู ต รรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 4
ประสบการณ์
 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
 รองประธานกรรมการโรงงานไพ่
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญ
ที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
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หลั ก สู ต รการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการบริ ห าร
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 2, กรมสรรพสามิต
 หลั ก สู ต รการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส� ำ หรั บ ผู ้
บริหาร รุ่นที่ 2 ,บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์
เอฟเอเอส จ�ำกัด
 โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ
ส� ำ หรั บ ข้ า ราชการระดั บ สู ง กระทรวงการคลั ง
ประจ�ำปีงบประมาณ 2552, สถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง
 หลักสูตร “การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน รุ ่ น ที่ 16” (PDI : Public Director
Certification Program) , สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 238/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
 นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ส�ำนักแผนภาษี
 ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศ
 สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
 รองประธานกรรมการโรงงานไพ่
 กรรมการบริษัท เอทีซี โมบาย จ�ำกัด
 กรรมการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญ
ที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี


นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
รองประธานกรรมการ
เกิด 12 มกราคม 2504 อายุ 56 ปี
ต�ำแหน่ง
 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 Master of Art , Economics, Tufts University,U.S.A.
การศึกษาดูงาน / อบรม
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57,
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตร International Tax Program (เทียบเท่า
ปริญญาโท) Harvard University, U.S.A
 หลักสูตร Challenges of Reforming Tax and
Custom Administrations , IMF&TAX Academy
of Singapore
 หลักสูตร Senior on Taxation (Senior Course),
Japan International Cooperation Agency
(JICA)
 หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูน
้ ำ� ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์
และคุ ณ ธรรม (นบส.1) รุ ่ น ที่ 74, ส� ำ นั ก งาน
ก.พ.
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นายไพศาล ชื่นจิตร
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
เกิด 12 สิงหาคม 2501 อายุ 58 ปี
ต�ำแหน่ง
 รองอธิบดีกรมศุลกากร
คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
 รั ฐ ป ร ะ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลั ก สู ต ร “นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ” (นบส.)
ส�ำนักงาน ก.พ.
 อบรมหลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
เอกชน และการเมือง” (วปม.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์
 ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานศุ ล กากรท่ า เรื อ แหลมฉบั ง
กรมศุลกากร
 ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก สื บ สวนและปราบปราม
กรมศุลกากร

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
 กรรมการ บริษัท หินอ่อน จ�ำกัด
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญ
ที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2559
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นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
กรรมการ
เกิด 10 กรกฎาคม 2501 อายุ 58 ปี
ต�ำแหน่ง
 อัยการพิเศษฝ่าย ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญ ญาโทด้ า นกฎหมายเปรี ย บเที ย บ Howard
University Washington, DC, U.S.A.
 ปริ ญ ญาโทด้ า นกฎหมายระหว่ า งประเทศ The
American University, Washington, D.C U.S.A.
 ปริ ญ ญาโทด้ า นกฎหมายการให้ ค วามร่ ว มมื อ ทาง
อาญาระหว่ า งประเทศ Vrije University of
Brussel, Belgium
 เนติบัณฑิตไทย
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ ว มเอกชน” วปอ. รุ ่ น ที่ 53 วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร
 อบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน” รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
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ประสบการณ์
 เลขานุการอัยการสูงสุด และอัยการพิเศษฝ่ายสัญญา
และหารื อ ส� ำ นั ก งานที่ ป รึ ก ษากฎหมาย ส� ำ นั ก
อัยการสูงสุด
 อาจารย์พิเศษ วิชาสัญญาของรัฐ คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญ
ที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
กรรมการ
เกิด 14 เมษายน 2495 อายุ 64 ปี
ต�ำแหน่ง
 ข้าราชการบ�ำนาญ
คุณวุฒิการศึกษา
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
และการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Master of Arts, Development Economics,
Williams Collage, U.S.A.
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลั ก สู ต ร “ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ” รุ ่ น ที่ 11
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 อบรมหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 8
สถาบันพระปกเกล้า
 อบรมหลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน” รุน่ ที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 อบรมหลั ก สู ต ร “ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ด้ า นการค้ า
และพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการ
การค้า

ประสบการณ์
 กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 เลขาธิ ก าร ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
 ที่ ป รึ ก ษาด้ า นนโยบายและแผนงาน ระดั บ 10
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
 กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) กระทรวง
ICT
 กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า นเศรษฐศาสตร์ คณะ
กรรมการนโยบายการร่วมลงทุน
 กรรมการองค์ ก ารตลาดเพื่ อ การเกษตร (อตก.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญ
ที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2559
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นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
กรรมการ
เกิด 5 กันยายน 2506 อายุ 53 ปี
ต�ำแหน่ง
 ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
 วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (พั น ธุ ศ าสตร์ ) จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 Master of Science (Genetics) University of
Connecticut, U.S.A.
 Doctor of Philosophy (Genetics) University
of Connecticut, U.S.A.
 Post-Doctoral Fellow, Rutgers University,
New Jersey, U.S.A.
 Post-Doctoral Fellow, University of Tennessee at Memphis, U.S.A.
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลักสูตรกลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาของนักบริหาร
 Managerial Grid
 Introduction to Competency-based
Management
 Information Security Awareness Trainings
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Workshop on Sustaining Knowledge
Management in the Biotechnology/
Pharmaceutical R-D Sectors
 หลักคิดและแนวทางการบริหารบุคลากรด้านบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน
 Result to action (Employee engagement)
 Good Laboratory Practice : Training at the
trainers by WHO
ประสบการณ์
 รองผู้อ�ำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ
 ผู้อ�ำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
 กรรมการบริ ห ารส� ำ นั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กรรมการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญ
ที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
หมายเหตุ ลาออกตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2559


พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ
กรรมการ
เกิด 26 พฤษภาคม 2503 อายุ 56 ปี
ต�ำแหน่ง
 รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
คุณวุฒิการศึกษา
 รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ระหว่างประเทศและการทูต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลั ก สู ต ร “การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การส� ำ หรั บ
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
องค์การมหาชน” รุ่นที่ 14 ของสถาบันพระปกเกล้า
 อบรมหลั ก สู ต ร “Director Certification Program” รุ ่ น ที่ 204 ของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร “Advanced Audit Committee
Program (AACP)” รุ่นที่ 21 ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ศึกษาดูงานเอเชียและยุโรป

ประสบการณ์
 นปก.ประจ�ำ ยศ.ทบ.
 นปก.ประจ�ำ สบส.
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญ
ที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2559
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นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
กรรมการและเลขานุการ
เกิด 7 ตุลาคม 2505 อายุ 54 ปี
ต�ำแหน่ง
 ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
คุณวุฒิการศึกษา
 พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” สถาบัน
พระปกเกล้า รุ่นที่ 14
 อบรมหลั ก สู ต ร “การบริ ห ารความเสี่ ย งส� ำ หรั บ ผู ้
บริหาร” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อบรมหลั ก สู ต ร “ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ธรรมศาสตร์
เพื่อสังคม” นมธ.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION EXCISE DEPARTMENT

ประสบการณ์
 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มไทยเอสเตท จ�ำกัด
 รองกรรมการผู ้ จั ด การบริ ษั ท แอ็ ด วานซ์ เ ปเปอร์
จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญ
ที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ห ารฯ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราคณะหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพสามิต
หรือที่ปรึกษา หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา
หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต จ�ำนวน 2 คน เป็นรองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�ำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่เมื่อรวมกรรมการทั้งคณะหมดแล้ว ต้องมีจ� ำนวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งในกรรมการอื่นนี้ให้มีผู้แทน
กระทรวงการคลังเป็นกรรมการร่วมด้วยหนึ่งคน กรรมการอื่น รวมทั้งผู้แทนกระทรวงการคลังและที่ปรึกษา
คณะกรรมการ รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา มีอ�ำนาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป
ซึ่งกิจการขององค์การสุราฯ และให้มีอ�ำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. วางระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน
2. วางระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัด
เงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน และระเบียบวินัยของพนักงานสุรา ตลอดจนก�ำหนดอัตราต�ำแหน่ง อัตราเงิน
เดือนค่าจ้าง และเงินอื่น ๆ ของพนักงานสุรา
3. ก�ำหนดอัตราค่าดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่าบริการ และค่าด�ำเนินธุรกิจต่าง ๆ
4. ก�ำหนดอัตราและดอกเบี้ยเงินสะสมของผู้อ�ำนวยการและพนักงานสุรา และวางระเบียบการจ่าย
คืนเงินสะสม
5. ก�ำหนดราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการขัดต่อหรือนอกเหนือไปจากระเบียบแบบแผนของทางราชการ
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ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา ที่เป็นอิสระจากภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาต่าง ๆ กรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงความเห็น
ของตนเองและใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระ ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยใช้
ทักษะและประสบการณ์ของตน ตลอดจนพิทักษ์ผลประโยชน์ของภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก
เป็นผู้ที่สามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการด�ำเนินการต่าง ๆ ได้เมื่อจ�ำเป็น สามารถ
เข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการได้อย่าง
มีประสิทธิผล
คุณสมบัติของกรรมการ
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ
1. มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
2. ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 3 แห่ง ทั้งนี้
นับรวมการเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในต�ำแหน่งกรรมการ
ด้วย
3. ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตามบัญญัติแห่งกฎหมาย
5. ไม่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
6. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
คณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การองค์ ก ารสุ ร า ได้ ก� ำ หนดการประชุ ม ไว้ ล ่ ว งหน้ า ตลอดปี ป ฏิ ทิ น
ในปีงบประมาณ 2559 ก�ำหนดเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน หากเดือนใดมีวันศุกร์
5 สัปดาห์จะประชุมวันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติม
ตามความจ�ำเป็น โดยประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา จะเป็นผู้พิจารณาก� ำหนดวาระการ
ประชุม ซึง่ เลขานุการฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า
เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาก่อนการประชุม
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ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การองค์ ก ารสุ ร า จะมี ก ารเสนอความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม
อย่างกว้างขวางและเป็นอิสระ ในวาระใดหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่ประชุม จะออกจาก
ห้องประชุมจนกว่าจะพิจารณาวาระนั้นแล้วเสร็จ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการฯ เพื่อ
ความเป็นอิสระ
อัตราการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
1. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนและค่ า เบี้ ย ประชุ ม เป็ น ไปตามระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ข องกระทรวงการคลั ง
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ดังนี้
v ค่าตอบแทนรายเดือน
		 - กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน 8,000 บาท/คน/เดือน
		 - ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เป็น 2 เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
		 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรัฐวิสาหกิจด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
ตามสัดส่วนระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
v อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ
		 - ไม่เกิน 8,000 บาท/เดือน (ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 (10,000
บาท/เดือน) และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 (9,000 บาท/เดือน)
v กรรมการได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม ในกรณี ไ ด้ รั บ มอบหมายท� ำ หน้ า ที่ ใ นคณะอนุ ก รรมการหรื อ
คณะท�ำงาน
		 - ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมแล้ว
ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน เฉพาะกรรมการที่มาประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบในองค์การสุราฯ (Audit Committee)
ได้รับค่าตอบแทนตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0529.2/ว.45 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2543
และหนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค.0805.2/ว.96 ลงวันที่ 12 มิถุนายน
2556 ดังนี้
- ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น
- ในกรณีที่ด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มเดือน โดยให้จ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
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การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงานอื่น ๆ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองกระบวนงานที่มีความส�ำคัญแทน เพื่อความรอบคอบและเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ มีรายละเอียด
องค์ประกอบ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่ส�ำคัญได้จัด
ท�ำกฎบัตรเพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการเพื่อท�ำการศึกษาและติดตามสถานการณ์แอลกอฮอล์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ท�ำการศึกษาและติดตามสถานการณ์แอลกอฮอล์ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายทุกชนิดเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การท�ำงานขององค์การสุราฯ ที่
เหมาะสม และให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของ
การปราบปรามแอลกอฮอล์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารฯ
โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
2. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
3. นายไพศาล ชื่นจิตร
4. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
5. นางสาวกฤษณา ค�ำใจ
6. นายปิยกร อภิบาลศรี
7. ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ
8. นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์
9. นายทวี สอนชา
10. นางสาวละเอียด ค�ำใจ
11. นางรัตนาภรณ์ ข�ำโต
12. นางสาวปารณีย์ ขุนวงษ์
รวม

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด
12/12
7/7
7/12
9/9
3/3
3/12
9/12
12/12
10/12
11/12
11/12

จ�ำนวนเงิน
ตอบแทน
ที่ได้รับ (บาท)
120,000
16,000
56,000
16,000
9,000
27,000
36,000
280,000

หมายเหตุ
1. นายสมชาติ วงศ์ วั ฒ นศานต์ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการองค์ ก ารสุ ร าตามสั ญ ญา ตั้ ง แต่
วันที่ 26 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 และคณะกรรมการบริหารฯ ได้แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
2. วันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา มีมติให้นางสาวกฤษณา
ค�ำใจ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ถึงวันที่ 19 มกราคม 2559
3. ล�ำดับที่ 6, 7 เป็นผู้แทนส�ำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต (กรณีล�ำดับที่ 6
เข้าประชุมไม่ได้ ล�ำดับที่ 7 จะเข้าประชุมแทน)
4. ล�ำดับที่ 8, 9 เป็นผู้แทนส�ำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 (กรณีล�ำดับที่ 8 เข้าประชุม
ไม่ได้ ล�ำดับที่ 9 จะเข้าประชุมแทน)
2. คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ช่วยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก�ำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และ
การปฏิบัติตามระเบียบนโยบายต่าง ๆ มีความรับผิดชอบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ก. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ข. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ค. การติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติภายในต่าง ๆ และให้
รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารฯ โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ - สกุล
1. พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ
2. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
3. นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
4. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
5. นางสาวปราณี วิศาลอนันตกูล
รวม

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด
3/3
3/3
1/1
1/3
3/3

จ�ำนวนเงิน
ตอบแทน
ที่ได้รับ (บาท)
120,000.00
96,000.00
51,733.38
37,419.38
48,000.00
353,152.76

หมายเหตุ
1. นางสาวกั ญ ญวิ ม ว์ กี ร ติ ก ร ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2557 และขอลาออก
จากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

รายงานประจ�ำปี 2559

35

2. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร ตามมติคณะกรรมการ
บริหารฯ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ พิ จ ารณาและอนุ มั ติ น โยบายและกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง รวมทั้ง
พิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญมาจัดท�ำแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม ประเมินและอนุมัติ
แผนการจัดการความเสี่ยง ดูแลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงและระบบ
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา โดยมีการประชุม
ดังตาราง
ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

1. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
2. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
3. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
4. นางสาวกฤษณา ค�ำใจ
5. นายธิบดี วัฒนกุล
6. นายยุคล ก�ำเหนิดแขก
7. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
8. นางสาวละเอียด ค�ำใจ
9. นายสมควร จารุสมบัติ
10. นางสาวจุไรรัตน์ สิริพัฒนธาดา
11. นางกุลชญา ศักดิ์เสริม
12. นางสาวนิลุบล ขันธรูป
รวม

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด
9/9
9/9
7/7
2/2
7/9
8/9
5/5
5/5
8/9
9/9
5/5
3/5

จ�ำนวนเงิน
ตอบแทน
ที่ได้รับ (บาท)
90,000
72,000
24,000
21,000
24,000
15,000

246,000

หมายเหตุ
1. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการองค์การสุราตามสัญญา ตั้งแต่วันที่
26 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 และคณะกรรมการบริหารฯ ได้แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
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2. วันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา มีมติให้นางสาวกฤษณา
ค�ำใจ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ถึงวันที่ 19 มกราคม 2559
4. คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
รวมทัง้ พิจารณาปรับค่าตอบแทนคงทีแ่ ละค่าตอบแทนผันแปรตามทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนด และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริหารฯ โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ - สกุล
1. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
2. นายไพศาล ชื่นจิตร
3. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
4. นางสาวกฤษณา ค�ำใจ
5. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
รวม

ต�ำแหน่ง
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด
2/2
1/2
-/2
2/2
2/2

จ�ำนวนเงิน
ตอบแทน
ที่ได้รับ (บาท)
20,000
8,000
28,000

5. คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุน
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ พิ จ ารณาความเหมาะสมของงบประมาณการลงทุ น ประจ� ำ ปี
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

1. นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
2. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
3. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
4. นางสาวกฤษณา ค�ำใจ
5. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด
3/3
3/3
2/2
1/1
2/3

จ�ำนวนเงิน
ตอบแทน
ที่ได้รับ (บาท)
30,000
24,000
16,000
8,000
6,000

รายงานประจ�ำปี 2559

37

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

6. นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล
7. นางดวงสมร เรืองอุไร
8. นางสาวสุณี ศิริไทย
รวม

อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด
2/3
3/3
3/3

จ�ำนวนเงิน
ตอบแทน
ที่ได้รับ (บาท)
6,000
90,000

หมายเหตุ
1. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา ตามสัญญา ตั้งแต่วันที่
26 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 และคณะกรรมการบริหารฯ ได้แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
2. วันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา มีมติให้นางสาวกฤษณา
ค�ำใจ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ถึงวันที่ 19 มกราคม 2559
3. ล�ำดับที่ 5 เป็นผู้แทนจากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
4. ล�ำดับที่ 6 เป็นผู้แทนจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ
ในการท�ำงานอันเป็นประโยชน์ตอ่ นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ ปรึกษาหารือเพือ่ แก้ปญ
ั หาตามค�ำร้องทุกข์
ของลู ก จ้ า งหรื อ สหภาพแรงงาน รวมถึ ง การร้ อ งทุ ก ข์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การลงโทษทางวิ นั ย ปรึ ก ษาหารื อ
เพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารฯ ในปีนี้ไม่มีการเปิดประชุม
7. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา
หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานตามนโยบายขององค์การสุราฯ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ให้ค�ำปรึกษาประเด็น
ปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การสุราฯ และ
ติดตามการพัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและสัญญาในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งก� ำหนด กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับเพิ่มเติมและแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมให้การ
ด�ำเนินงานขององค์การสุราฯ มีความคล่องตัวในทางปฏิบตั แิ ละเป็นไปตามนโยบาย โดยมีการประชุมดังตาราง
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ร่วมประชุม/
ชื่อ - สกุล
ต�ำแหน่ง
การประชุม
ทั้งหมด
1. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
ประธานอนุกรรมการ
4/4
2. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
อนุกรรมการ
3/4
3. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
อนุกรรมการ
2/2
4. นางสาวกฤษณา ค�ำใจ
อนุกรรมการ
2/2
5. นางกฤษณา ลิ่มสุวรรณ
อนุกรรมการ
4/4
6. นายโอภาษ วโรภาษ
อนุกรรมการ
4/4
7. นายวรพจน์ ด้วงพิบูลย์
อนุกรรมการ
3/4
8. ว่าที่ร้อยตรี ประจวบ ประยูรพรหม
อนุกรรมการ
4/4
9. นายยุทธชัย สมถวิล
เลขานุการ
4/4
10. นางสาวรัชฎาพร พุ่มศรีภานนท์
ผู้ช่วยเลขานุการ
4/4
11. นายเกรียงไกร สุขพัฒนนิกูล
ผู้ช่วยเลขานุการ
4/4
รวม

จ�ำนวนเงิน
ตอบแทน
ที่ได้รับ (บาท)
40,000
24,000
8,000
8,000
12,000
12,000
9,000
12,000
125,000

หมายเหตุ
1 นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา ตามสัญญา ตั้งแต่วันที่
26 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 และคณะกรรมการบริหารฯ ได้แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
2. วันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา มีมติให้นางสาวกฤษณา
ค�ำใจ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ถึงวันที่ 19 มกราคม 2559
3. ล�ำดับที่ 5, 6 เป็นผู้แทนจากส�ำนักงานอัยการสูงสุด
4. ล�ำดับที่ 7, 8 เป็นผู้แทนจากส�ำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต
8. คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดูแลระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล
และการส่งเสริมให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�ำเนินงานด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ติดตาม
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การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมและรายงานผล
การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การสุรา โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ - สกุล
1. นายไพศาล ชื่นจิตร
2. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
3. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

4. นางสาวกฤษณา ค�ำใจ

อนุกรรมการเลขานุการ

5. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
รวม

ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด
3/4
4/4
3/3
1/1
4/4
4/4

จ�ำนวนเงิน
ตอบแทน
ที่ได้รับ (บาท)
30,000
34,000
8,000
72,000

หมายเหตุ
1. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา ตามสัญญา ตั้งแต่วันที่
26 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 และคณะกรรมการบริหารฯ ได้แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
2. วันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา มีมติให้นางสาวกฤษณา
ค�ำใจ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ถึงวันที่ 19 มกราคม 2559
9. คณะอนุกรรมการลดต้นทุนและด้านการตลาด
หน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์และแนวทางการบริหารจัดการลด
ต้นทุน ก�ำกับดูแลนโยบายด้านการตลาด เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจก่อเกิดรายได้และผลประโยชน์ โดยสร้าง
ภาพลักษณ์อันดีแก่สินค้าและบริการ และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารฯ โดยมีการ
ประชุมดังตาราง
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ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
2. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
3. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
4. นางสาวกฤษณา ค�ำใจ
5. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
6. นายสมควร จารุสมบัติ
7. นายภาคภูมิ เหมะรักษ์
8. นางสาวละเอียด ค�ำใจ
รวม

ประธานกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด
12/12
12/12
9/9
3/3
5/5
12/12
12/12
12/12

จ�ำนวนเงิน
ตอบแทน
ที่ได้รับ (บาท)
120,000
80,000
72,000
24,000
15,000
311,000

หมายเหตุ
1. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา ตามสัญญา ตั้งแต่วันที่
26 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 และคณะกรรมการบริหาร ได้แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
2. วันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา มีมติให้นางสาวกฤษณา
ค�ำใจ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ถึงวันที่ 19 มกราคม 2559
10. คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
		 หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาผลตอบแทนผู้อ�ำนวยการฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 8 (จัตวา) และตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด ตามการประชุมดังตาราง
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ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

1. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
2. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
3. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
4. นายไพศาล ชื่นจิตร
5. นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
6. นางสาวกฤษณา ค�ำใจ
7. นายวรพจน์ ด้วงวิบูลย์
8. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
รวม

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

จ�ำนวนเงิน
ตอบแทน
ที่ได้รับ (บาท)
10,000
8,000
8,000
8,000
34,000

หมายเหตุ
ล�ำดับที่ 7 เป็นผู้แทนจากส�ำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต
11. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาผลตอบแทนผู้อ�ำนวยการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 8 (จัตวา) และตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

1. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
2. พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ
3. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
3. นางสาวกฤษณา ค�ำใจ
4. นางบุศรินทร์ รักศรี
รวม

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

หมายเหตุ
ล�ำดับที่ 3 เป็นผู้แทนจากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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จ�ำนวนเงิน
ตอบแทน
ที่ได้รับ (บาท)
10,000
8,000
6,000
24,000

12. คณะกรรมการด� ำ เนิ น การคั ด เลื อ กและสรรหาการรั บ สมั ค รพนั ก งานต� ำ แหน่ ง ผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูง
หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาคัดเลือกจากพนักงานองค์การสุราฯ โดยด�ำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนด สรรหาจากบุคคลภายนอก กรณีที่คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจากพนักงานฯ
ไม่ ไ ด้ โ ดยด� ำ เนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก� ำ หนด และคั ด เลื อ กและสรรหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยค�ำนึงถึงความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ เมื่อด�ำเนินการเสร็จสิ้นให้คณะกรรมการน�ำเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก
พนักงานองค์การสุราฯ หรือบุคคลภายนอกต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งตั้ง
ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายไพศาล ชื่นจิตร
2. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
3. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
4. นายไพโรจน์ พ่วงสุวรรณ
5. นายภูมันต์ ปานรักษา
6. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
รวม

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3

จ�ำนวนเงิน
ตอบแทน
ที่ได้รับ (บาท)
20,000
16,000
16,000
9,000
9,000
70,000
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10/2558
11/2558
12/2558
1/2559
2/2559
3/2559
4/2559
5/2559
6/2559
7/2559
8/2559
9/2559
10/2559

รายชื่อกรรมการ

21 ต.ค.58
19 พ.ย.58
22 ธ.ค. 58
7 ม.ค. 59
27 ม.ค.59
25 ก.พ.59
30 มี.ค.59
26 เม.ย.59
30 พ.ค.59
28 มิ.ย.59
22 ก.ค.59
19 ส.ค.59
27 ก.ย.59

รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
เป็นรายบุคคล (เบี้ยประชุม) ประจ�ำปี 2559 ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
นายไพศาล ชื่นจิตร
นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ
นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
นางสาวกฤษณา ค�ำใจ
รวมกรรมการที่เข้าประชุม
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด

P P P P
P P P P
P P P P
- - P P
- P P P P - P P P P
P P P P
-

-

-

P P P
7 7 8
9 9 9

หมายเหตุ

ล�ำดับที่ 1

P
P
P
P
P
P
P
P
- P
P
6 9
9 9

P P P P
P P P P
P P P P
- P P P
P P P -

-

P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

P P
- P
P P
P P P

จ�ำนวน
ครั้งเข้า
ประชุม
/
ประชุม
ทั้งหมด
13/13
12/13
13/13
9/13
10/13

ลาออกจากคณะกรรมการฯ
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559

P - P P P P P P
- P P P P P P P P P P P P P P

12/13
11/13
9/9
4/4

6 7 8 7 8 8 7 7
6 9 8 8 8 8 8 8

ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 526/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ล�ำดับที่ 2 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นรองประธานกรรมการ
ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 312/2557 สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ล�ำดับที่ 3 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นรองประธานกรรมการ
ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 526/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ล�ำดับที่ 4-8 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 989/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ล�ำดับที่ 6 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 989/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
และได้ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2559
ล�ำดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 52/2559 สั่ง ณ วันที่ 13 มกราคม 2559
แทนนายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ที่ครบวาระ
ล�ำดับที่ 10 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งองค์การสุราฯ ที่ 55/2558 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558
แทนนายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ที่ครบวาระ

44

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION EXCISE DEPARTMENT

12/12
120,000

2. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

12/13
99,000

7/7
16,000

3. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

13/13
108,000

4. นายไพศาล ชื่นจิตร

9/13
64,000

5. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร

10/13
80,000

6. นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร

3/7
1/1
24,000 51,733.38

7. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร

12/13
1/3
88,000 37,419.38

8. พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ

11/13
80,000

9. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล

9/9
64,000

9/9
16,000

7/7
24,000

4/4
32,000

3/3
-

2/2
-

10. นางสาวกฤษณา ค�ำใจ

2/2
20,000
7/12
56,000

3/3
24,000

3/4
24,000

1/2
8,000

1/1
10,000

4/4
34,000
1/1
-

4/4
40,000

3/3
20,000

1/1
8,000

3/3
30,000
9/9
72,000

3/3
16,000
2/2
10,000

3/4
30,000

3/3
96,000

คณะกรรมการด�ำเนินการคัดเลือกและสรรหาการรับสมัครพนักงาน
ต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

12/12
80,000

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อ�ำนวยการฯ

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบ
ทางสังคม

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา

คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุน

9/9
90,000

คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา

13/13
120,000

คณะอนุกรรมการลดต้นทุนและด้านการตลาด

1. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้อ�ำนวยการฯ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการเพื่อท�ำการศึกษาและติดตามสถานการณ์แอลฯ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา

รายงานการเข้าประชุม และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
เป็นรายบุคคล ประจ�ำปี 2559 ดังนี้

1/1
8,000

-/2
-

12/12
120,000

1/1
8,000

3/3
120,000

2/2
8,000

11. นายปิยกร อภิบาลศรี

3/3
9,000

12. ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ

9/9
27,000

13. นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์

12/12
36,000

-

2/2
16,000

2/2
8,000

3/3
-

9/9
72,000

1/1
8,000

2/2
8,000

1/1
8,000

3/3
24,000
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15. นายธิบดี วัฒนกุล

7/9
21,000

16. นายยุคล ก�ำเหนิดแขก

8/9
24,000

17. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์

5/5
15,000

คณะกรรมการด�ำเนินการคัดเลือกและสรรหาการรับสมัครพนักงาน
ต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อ�ำนวยการฯ

คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา

คณะอนุกรรมการลดต้นทุนและด้านการตลาด

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบ
ทางสังคม

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา

คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุน

-

คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้อ�ำนวยการฯ

คณะอนุกรรมการเพื่อท�ำการศึกษาและติดตามสถานการณ์แอลฯ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

3/3
48,000

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ

14. นางสาวปราณี วิศาลอนันตกูล

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา

รายชื่อกรรมการ

5/5
15,000

18. นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล

3/3
6,000

19. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

3/3
6,000

2/2
6,000

20. นางกฤษณา ลิ่มสุวรรณ

4/4
12,000

21. นายโอภาษ วโรภาษ

4/4
12,000

22. นายวรพจน์ ด้วงพิบูลย์

3/4
9,000

23. ว่าที่ร้อยตรี ประจวบ ประยูรพรหม

4/4
12,000

24. นายไพโรจน์ พ่วงสุวรรณ

3/3
9,000

25. นายภูมันต์ ปานรักษา

3/3
9,000

รวม
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759,000 353,152.76 280,000 246,000
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28,000

90,000

125,000

72,000

311,000

34,000

24,000

70,000

สรุปเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา ปี 2559
จ�ำนวนเงิน (บาท)
ชื่อ - นามสกุล

1. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
2. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
3. นางสาววิไล ตันตินฟันท์ธนา
4. นายไพศาล ชื่นจิตร
5. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
6. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
7. นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
8. พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ
9. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
10. นางสาวกฤษณา ค�ำใจ
รวม

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
รายเดือน
/
บริหารกิจการ
(บาท)
องค์การสุรา อนุกคณะ
รรมการ
120,000
99,000
108,000
64,000
80,000
88,000
24,000
80,000
64,000
32,000
759,000

120,000
192,000
212,000
96,000
112,000
96,000
114,000
96,000
144,000
96,000
237,419.38
96,000
89,733.38 51,733.38
128,000
96,000
152,000
91,096.77
48,000
4,903.23
1,357,152.76 915,733.38

รวมค่าเบี้ย
ประชุม
/
ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาท)
432,000
407,000
316,000
274,000
320,000
421,419.38
165,466.76
304,000
307,096.77
84,903.23
3,031,886.14

รายงานประจ�ำปี 2559
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การพัฒนากรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
1) การอบรมสัมมนา คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา ให้ความส�ำคัญต่อการเข้าร่วมอบรม
สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
โดยองค์การสุราฯ ให้การสนับสนุนและด�ำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อให้เกิด
มุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์การสุราฯ
ที่

ผู้เข้าอบรม/สัมมนา

หลักสูตร

1. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร

ผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.)
2. พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ
1) Advanced Audit
Committee Program
(AACP)
2) การก�ำกับดูแลกิจการ
ส�ำหรับกรรมการ
และผู้บริหารฯ
3. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
ผู้บริหารระดับสูง
ด้านการค้าและพาณิชย์
(TEPCoT)

รุ่นที่

สถาบัน

7

สถาบันวิทยาการพลังงาน

21

สมาคมส่งเสริมกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

14

สถาบันพระปกเกล้า

9

สถาบันวิทยาการการค้า

2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท�ำแผนวิสาหกิจประจ�ำปี 2560 - 2564 และการจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการประจ�ำปี 2560 องค์การสุราฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท�ำแผนวิสาหกิจประจ�ำปี
2560 - 2564 และการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี 2560 ร่วมกันระหว่างคณะกรรมกรรมการบริหารกิจการ
องค์การสุรา และผู้บริหารขององค์การสุราฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ที่จังหวัดภูเก็ต
3) การศึกษาดูงาน องค์การสุราฯ มีนโยบายจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน การปฏิบัติงานจริงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้กับกรรมการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจธุรกิจและน�ำความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้ในการด�ำเนินกิจการขององค์การสุราฯ ได้แก่
3.1 การเข้าเยี่ยมชมดูงานภายในประเทศที่บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จ�ำกัด บริษัท ไทยไดโซ จ�ำกัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท จิ้วฮวด จ�ำกัด บริษัท ไทยไดโซ จ�ำกัด
3.2 การเข้าเยี่ยมชมดูงานต่างประเทศ ไปศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อศึกษาความ
พร้อมในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถน� ำมาประยุกต์ใช้กับ
องค์การสุราฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นแนวทางการขยายตลาดให้องค์การสุราฯ ในอนาคต

48

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
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การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)
องค์การสุราฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการที่เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริหาร
กิ จ การองค์ ก ารสุ ร า เพื่ อ ให้ ก รรมการใหม่ ไ ด้ รั บ ทราบนโยบายธุ ร กิ จ ขององค์ ก ารสุ ร าฯ รวมทั้ ง ข้ อ มู ล
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่ง โดยคู่มือกรรมการประกอบด้วย
คู่มือกรรมการ
1. อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
2. ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การสุราฯ
3. แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลส�ำหรับกรรมการ
1. Presentation แนะน�ำการด�ำเนินกิจการขององค์การสุรา แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ผลประกอบการฐานะการเงิน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
2. รายชื่อคณะกรรมการ ผังโครงสร้างการจัดการ
3. รายงานประจ�ำปี
4. การเยี่ยมชมโรงงานขององค์การสุราฯ
การประเมินผลคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
การประเมินผลคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา มีการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง โดยในปี
2559 องค์การสุราฯ ได้ท�ำการปรับปรุงแบบประเมินผลเพื่อให้เข้าใจง่ายและครอบคลุมยิ่งขึ้น และได้
น�ำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2559 เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2559 ซึง่ คณะกรรมการฯ
เห็นชอบแบบประเมินตามที่องค์การสุราฯ น�ำเสนอ และส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
ด�ำเนินการประเมินผล สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแบบรายคณะ มีระดับ
คะแนนเฉลี่ย 199.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 210 คะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 95.06% เทียบเท่ากับเปอร์เซ็นไทล์
ที่ร้อยละ 95 ขึ้นไป คือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
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รายงานคณะกรรมการสรรหาผู้อ�ำนวยการ
เนื่องจากผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา ได้ครบวาระตามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 องค์การ
สุราฯ ได้มีค�ำสั่งที่ 47/2558 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ�ำนวยการองค์การ
สุรา กรมสรรพสามิต ประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวสุจิตรา
นางสาวนารี
นายไพศาล
นายสุรนันท์
นางสาวกัญญวิมว์
นางสาวกฤษณา
นายวรพจน์
นางกรพรรณ

เลาหวัฒนภิญโญ
ตัณฑเสถียร
ชื่นจิตร
วงศ์วิทยก�ำจร
กีรติกร
ค�ำใจ
ด้วงพิบูลย์
ฤทธิสนธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการสรรหาด�ำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก�ำหนด ตามหนังสือกระทรวง
การคลังที่ กค 0806.2/ว 90 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2551 ที่ก�ำหนดให้การสรรหาผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจเป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการสรรหา ในการด�ำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ โดยค�ำนึงถึงความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งเมื่อสรรหาได้ผู้บริหารสูงสุดแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยได้ร่วมกันพิจารณาก�ำหนดคุณสมบัติของ
ผู้ที่จะสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยยึดถือ
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมเป็นหลัก และด�ำเนินการออกประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้
ด�ำเนินการสรรหาผู้อ�ำนวยการองค์การสุราฯ เรียบร้อยแล้ว และได้น�ำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การสุรา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
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รายงานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อ�ำนวยการ
เนื่องจากผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา ได้ครบวาระตามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 องค์การ
สุราฯ ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และมีค�ำสั่งที่
48/2558 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อ�ำนวยการ ประกอบ
ด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาววิไล
ตันตินันท์ธนา
พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ
ผู้แทนจากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
นางสาวกฤษณา ค�ำใจ
นางบุศรินทร์
รักศรี

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาผลตอบแทนผู้อ�ำนวยการฯ ให้เป็นตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 8 (จัตวา) และตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อ�ำนวยการ ได้จัดประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน
2558 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โดยได้พิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ตามที่ก�ำหนด แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส� ำ หรั บ กรรมการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2550 วรรคเจ็ ด “การก� ำ หนดค่ า จ้ า งหรื อ
ผลประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างผู้บริหารให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจก�ำหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”

รายงานประจ�ำปี 2559
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบองค์ ก ารสุ ร า
กรมสรรพสามิ ต ประจ� ำ ปี 2559
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รายงานของคณะอนุ ก รรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (CG) และ
การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม (CSR)
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ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (CSR)
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โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
องค์การสุราฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน” เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เพือ่ เป็นการพบปะกับประชาชนในเขตพืน้ ที่ ในการนีอ้ งค์การสุราฯ ได้แจกน�ำ้ หมักชีวภาพแก่เกษตรกร
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เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การสุราฯ ได้มอบรถตู้ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกกสับใน (ศรีสมวงศ์ราษฎร์วิทยา) เพื่อใช้รับ - ส่งนักเรียน
เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ทางสั ง คมในเบื้ อ งต้ น กั บ โรงเรี ย นในพื้ น ที่ โดยนายมนตรี ทองคง หั ว หน้ า
แผนกยานพาหนะ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์การสุราฯ เป็นผู้มอบ
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ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต

นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
เกิด 7 ตุลาคม 2505 อายุ 54 ปี
ต�ำแหน่ง
 ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
คุณวุฒิการศึกษา
 พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” สถาบัน
พระปกเกล้า รุ่นที่ 14
 อบรมหลั ก สู ต ร “การบริ ห ารความเสี่ ย งส� ำ หรั บ
ผู้บริหาร” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อ
สังคม” นมธ.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มไทยเอสเตท จ�ำกัด
 รองกรรมการผู ้ จั ด การบริ ษั ท แอ็ ด วานซ์ เ ปเปอร์
จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญ
ที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2559
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นางสาวกฤษณา ค�ำใจ
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
เกิด 19 มิถุนายน 2499 อายุ 60 ปี
ต�ำแหน่ง
 รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การศึกษาดูงาน / อบรม
 อบรมหลั ก สู ต ร Successful Formulation &
Execution the Strategy–SFE สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 “Successful Formulation & Execution the
Strategy – SFE” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 อบรมหลั ก สู ต ร “การบริ ห ารโครงการ” รุ ่ น ที่ 44
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 อบรมหลั ก สู ต ร “การบริ ห ารการตลาดและลู ก ค้ า
สั ม พั น ธ์ ยุ ค ใหม่ ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รภาครั ฐ
Smart marketing” ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รุ่นที่ 1
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ประสบการณ์
 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญ
ที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(Connected Transaction) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
 ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
หมายเหตุ นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานน์ ครบวาระเมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการกิจการองค์การ
สุราฯ มีมติให้นางสาวกฤษณา ค�ำใจ รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหาร รักษาการแทนในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฯ
จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2559

นายสมควร จารุสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายผลิต

นางสาวละเอียด ค�ำใจ
รักษาการในต�ำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นายภาคภูมิ เหมะรักษ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

นางสาวปราณี วิศาลอนันตกูล
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางดวงสมร เรืองอุไร
หัวหน้ากองนโยบายและแผน

นางสาวละเอียด ค�ำใจ
หัวหน้ากองการตลาด
และจ�ำหน่าย

รายงานประจ�ำปี 2559
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นางจีรวัฒน์ จารุสมบัติ
หัวหน้ากองคลัง

นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
หัวหน้ากองกลาง

นายธเนศ เอิบอิ่มฤทธิ
หัวหน้ากองการผลิต

นายสุนันท์ พูลธนกิจ
หัวหน้ากองควบคุม
และพัฒนาคุณภาพ

นายอนุรักษ์ คงเจริญ
หัวหน้ากองวิศวกรรมและเทคนิค
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โครงสร้ า งอั ต ราก� ำ ลั ง พนั ก งานองค์ ก ารสุ ร าฯ
อัตราก�ำลังขององค์การสุราฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีพนักงานจ�ำนวน 158 คน แยกเป็น
ฝ่ายบริหาร จ�ำนวน 79 คน และฝ่ายโรงงาน จ�ำนวน 79 คน ลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน 4 คน
อัตราก�ำลัง
หน่วย : คน

ฝ่ายบริหาร

n
n
n

2557
2558
2559

ฝ่ายผลิต

ฝ่ายบริหาร
88
78
79

ลูกจ้างชั่วคราว

ฝ่ายผลิต
81
87
79

ลูกจ้างชั่วคราว
1
1
4
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ค่าใช้จ่ายพนักงานงาน ปี 2557 - 2559
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้างวันหยุด
เงินช่วยเหลือบุตร
ค่าเล่าเรียนบุตร
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าครองชีพ
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
โบนัส
รวม

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

63,022,080.00
229,973.01
3,816,607.14
131,550.00
525,912.00
3,111,753.50
46,920.00
6,008,042.70
12,373,711.48
89,266,549.83

64,318,769.33
186,591.11
4,151,676.73
117,300.00
499,402.00
2,663,095.25
8,380.00
6,147,120.33
16,125,751.16
94,218,085.91

64,383,236.47
578,240.82
4,945,736.42
95,250.00
462,102.75
3,251,628.25
21,522.58
6,129,527.22
17,861,048.39
97,728,292.90

โครงสร้างเงินทุน
ทุ น และโครงสร้ า งผู ้ ถื อ หุ ้ น องค์ ก ารสุ ร าฯ มี ทุ น เดิ ม หรื อ ทุ น จดทะเบี ย นช� ำ ระแล้ ว เป็ น เงิ น
50,051,132.16 บาท ซึ่งปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงของทุน
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แผนการลงทุ น ที่ ส� ำ คั ญ ในปั จ จุ บั น และอนาคต
การลงทุนที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กรฯ จ�ำนวน 1 งาน
วงเงิน 10,215,000 บาท
2. จ้างปรับปรุงบ่อกักเก็บน�้ำดิบบ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 จ�ำนวน 1 งาน วงเงิน 2,502,000 บาท
3. งานซ่อมแซมพื้นอาคารหมักส่า จ�ำนวน 1 งาน วงเงิน 3,412,000 บาท
4. จ้างเคลือบพื้นอาคารหมักส่าด้วย Epoxy จ�ำนวน 1 งาน วงเงิน 1,000,000 บาท
5. มีการจัดท�ำตราสินค้าขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต วงเงิน 960,000 บาท
6. งานปรั บ ปรุ ง อาคารชุ ด พั ก อาศั ย ของพนั ก งานฯ (แฟลต 4 ชั้ น ) จ� ำ นวน 1 งาน วงเงิ น
6,295,000 บาท
7. โครงการจัดเก็บเอกสารไร้กระดาษ วงเงิน 2,700,000 บาท
การลงทุนที่ส�ำคัญในอนาคต 3 ปีข้างหน้า
1. เครื่องผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ชนิด AR เกรด และ ชนิด Electric เกรด ขนาดก�ำลังการผลิต
ไม่น้อยกว่า 20,000 ลิตร /วัน
2. ปรับปรุงอาคารบรรจุแอลกอฮอล์ (113) พื้นที่ขนาด 3,240 ตารางเมตร
3. โครงการปรับปรุงเครือข่ายภายใน (LAN)
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร
5. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
6. ปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการ จ�ำนวน 1 งาน
7. โครงการปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนความร้อนของกระบวนการหมักเชื้อส่า
8. โครงการปรั บ ปรุ ง กระบวนการเตรี ย มกล้ า เชื้ อ ยี ส ต์ ใ น Starter A และ Starter B ส� ำ หรั บ
กระบวนการหมักด้วยการเติมอากาศ
9. อาคารจ่ายแอลกอฮอล์บรรจุรถแท็งก์อัตโนมัติ
10.		ท�ำเครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอิเล็คทรอนิกส์ ชั่งน�้ำหนักได้สูง 80 ตัน
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11.		ชั้นวางพัสดุอุปกรณ์
12.		อาคารรับโมลาส 200,000 ลิตร พร้อมเครื่องสูบถังรับโมลาส พร้อมรางและอุปกรณ์ (บ่อรับ)
13. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาเทคโนโลยีการผลิตออกแบบแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ผลิต
แอลกอฮอล์ 96 ดีกรี ชนิด ENA เกรด ขนาดก�ำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 60,000 ลิตร/วัน
14. โครงการจ้ า งที่ ป รึ ก ษาออกแบบระบบการจั ด การน�้ ำ เสี ย รั บ น�้ ำ เสี ย จากกระบวนการผลิ ต
จากการขยายก�ำลังการผลิต ขนาด 60,000 ลิตร/วัน
15. โครงการปรั บ ปรุ ง การใช้ พ ลั ง งานในกระบวนการผลิ ต แอลกอฮอล์ บ ริ สุ ท ธิ์ เรื่ อ ง ศึ ก ษาและ
ทดสอบการใช้แอลกอฮอล์หัว-หาง 90 ดีกรี ผสมกับน�้ำมันเตาในหัวเผาอุตสาหกรรม
16. โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมวิ ท ยาศาสตร์ องค์ ก ารเภสั ช กรรม และองค์ ก ารสุ ร า
กรมสรรพสามิต ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ
17.		ปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหารภายในและภายนอก ปรับทัศนียภาพหน้าองค์การสุราฯ รั้วก�ำแพง
ด้านหน้าองค์การสุราฯ ลานปูนจอดจักรยานยนต์และลานจอดรถยนต์
18.		ซื้อที่ดินส�ำหรับบ่อน�้ำดิบ และเก็บน�้ำกากส่า
19. กล้องวงจรปิด จ�ำนวน 100 จุด
20.		มีการท�ำ Digital Marketing เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าและประชาสัมพันธ์องค์กร
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การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร
การบริหารความเสี่ยง
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ERM และมี
การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร
เรื่อยมา ปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงขององค์การสุราฯ สามารถด�ำเนินการตามองค์ประกอบหลักของการ
บริหารความเสี่ยง มีคณะท�ำงานเพื่อการสนับสนุนระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงขององค์กร
มี ก ารก� ำ หนดปั จ จั ย เสี่ ย งระดั บ องค์ ก รที่ ชั ด เจน และประเมิ น ความรุ น แรงผ่ า นการประเมิ น โอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง นอกจากนี้องค์การสุราฯ มีการใช้ฐานข้อมูลในอดีตเพื่อประกอบการ
พิจารณาการก�ำหนดระดับความรุนแรง รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
องค์การสุราฯ มีการก�ำหนดโครงสร้าง หน้าที่ และผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน
โดยคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีอ�ำนาจ
หน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตาม การพัฒนากรอบการบริหาร
ความเสี่ยง ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ
มาจัดท�ำแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงรายงาน
ผลการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
สุ ร า ในภาพรวม และคณะท� ำ งานเพื่ อ การสนั บ สนุ น ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง ท� ำ หน้ า ที่ ก ลั่ น กรอง
ความเสี่ยงต่าง ๆ ก่อนน�ำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะท�ำงานฯ จะมีหน้าที่ในการ
ประสานงานให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ ท�ำหน้าที่ก�ำกับ
ดูแลความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2559 องค์การสุราฯ ได้บูรณาการระบบการควบคุมภายใน โดยปรับคณะท�ำงาน
จัดระบบการควบคุมภายในมาเป็นคณะท�ำงานเพื่อการสนับสนุนระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน โดยมีหน้าที่ในการจัดวางระบบและสนับสนุนงานของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ขององค์กร และสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
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1. การด�ำเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล รวมถึ ง การดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น การป้ อ งกั น หรื อ ลดความผิ ด พลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตขององค์กร
2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้ภายใน
และภายนอกองค์กร เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานขององค์กร รวมทั้ง
การปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก�ำหนดขึ้น
การด� ำ เนิ น งานองค์ ก ารสุ ร าฯ มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งานให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยง 3 ส่ ว น
ร่วมกัน คือ
v การควบคุมภายใน (IC: Internal Control)
v การบริหารความเสี่ยง (RISK)
v การตรวจสอบภายใน (IA: Internal Audit)
โดยการจั ด ประชุ ม ของคณะท� ำ งานเพื่ อ การสนั บ สนุ น ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม
ภายใน ได้เชิญฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน จึงส่งผลให้การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการที่ดี มีการติดตาม ก�ำกับ ควบคุมดูแล มีการ
จัดกระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย คุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากการบูรณาการระบบงานดังกล่าว เป็นผลให้
v ด้านการด�ำเนินงาน – มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด มีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต การบรรจุสินค้าและการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถแก้ไขปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้า
ได้ลดลง
v ด้านรายงานทางการเงิน - เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
v ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง – ไม่พบการกระท�ำผิด ไม่มี
กรณียื่นเรื่องร้องเรียน
ในส่วนของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการป้องกันการทุจริต องค์การสุราฯ
ร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) ในโครงการ
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 จนถึงปัจจุบัน และได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มีการปรับปรุงการด�ำเนินงานและมุ่งเน้นด้านจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส
มีการเผยหลักการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และสื่อสารให้พนักงานผู้ปฏิบัติยึดถือหลักคุณธรรม
และจริ ย ธรรม เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ภาพ โปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ โดย
ค�ำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและส่วนรวม ผลจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในองค์กรท�ำให้องค์การสุราฯ
ประสบความส�ำเร็จตามประกาศของส�ำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เรื่อง ผลคะแนนการ
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ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 องค์การสุราฯ ได้คะแนนประเมิน 85.10% และจัดอยู่ใน
อันดับที่ 27 จากทั้งหมด 115 หน่วยงาน
การตรวจสอบภายใน
องค์ ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การตรวจสอบภายใน โดยก� ำ หนดให้ ฝ ่ า ย
ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้บริหาร ในการสอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการ
การควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ
ขององค์การสุราฯ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำอย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ฝ ่ า ยตรวจสอบภายในปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี อิ ส ระ
เทีย่ งธรรม และมีจรรยาบรรณทีด่ ี โดยมีกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากผูอ้ ำ� นวยการ
องค์ ก ารสุ ร า และอนุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ นโยบายของฝ่ า ยตรวจสอบภายในซึ่ ง ก� ำ หนด
ภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการด�ำเนินการ และ
การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน และความเสี่ยงของกิจกรรมภายในองค์การสุราฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การสุราฯ ผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
ปี 2555 ซึ่งในปี 2559 สามารถสรุปภารกิจที่ส�ำคัญที่ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
การจัดท�ำแผนการตรวจสอบ (Internal Audit Plan)
การจั ด ท� ำ แผนการตรวจสอบมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ระบุ แ ละก� ำ หนดแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน สร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานและน�ำไปสู่การปฏิบัติงานโดยบุคลากรในฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งแผนการตรวจสอบที่จัดท�ำประกอบด้วย 2 ฉบับ ได้แก่
1. แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2559 - 2563)
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารด� ำ เนิ น งานขององค์ ก ารสุ ร าฯ โดยมี ก ารหารื อ กั บ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อทราบนโยบาย ประเด็นที่ส�ำคัญทางธุรกิจหรือความคาดหวัง และน�ำข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้พิจารณาประกอบการประเมินความเสี่ยง และก�ำหนดขอบเขตของแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
ได้อย่างเหมาะสม การตรวจสอบสามารถครอบคลุมทุกหน่วยงาน/กิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการอย่าง
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ครบถ้วน แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์จะต้องได้รับการติดตามและปรับปรุงให้สอดคล้องกับภาวการณ์
ปัจจุบัน หรือข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมจากการตรวจสอบครั้งล่าสุดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องและ
สามารถตอบรับต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. แผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2559
เป็นแผนงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยแผนงานย่อย งานและขอบเขต
ที่จะตรวจสอบ ตามแผนกลยุทธ์ ช่วงเวลาที่จะด�ำเนินการตรวจสอบ คะแนนความเสี่ยงที่ได้รับในแต่ละงาน
ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ ตรวจสอบ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะงานตรวจสอบ ระยะเวลาที่ จ ะต้ อ งใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน งบประมาณที่จ�ำเป็นต้องใช้ให้การตรวจสอบเป็นไปตามแผน
การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน (Internal Audit Execution and Reporting)
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียด มีความสอดคล้องกับ
แผนการตรวจสอบเชิ ง กลยุ ท ธ์ และแผนการตรวจสอบประจ� ำ ปี จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ ก� ำ หนดขั้ น ตอนในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
องค์การสุราฯ มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ประกาศนโยบาย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดี และเพื่อก�ำกับดูแลป้องกันไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นภายในองค์กร และก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องจัดท�ำรายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ�ำทุกปี
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
องค์การสุราฯ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า คู่ค้า และ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
การเปิดเผยสารสนเทศ / การบริหารจัดการสารสนเทศ
การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐโดยประชาชนยิ่งขึ้น สมควรก�ำหนดให้ประชาชน
มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ�ำกัดเฉพาะข้อมูล
ข่าวสารที่หากเปิดเผยจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส�ำคัญของเอกชน ทั้งนี้
เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง และจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่าง
เต็มที่เพื่อจะรักษาประโยชน์ของตนเองได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกันจึงจ� ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ การเป็น
หน่วยงานของรัฐองค์การสุราฯ มีหน้าที่ในการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีความมุ่งมั่นในการสร้าง
ระบบบริหารจัดการให้มีการก�ำกับดูแลที่ดี เพื่อให้การด�ำเนินงานขององค์การสุราฯ มีการบริหารจัดการ
เชิงธุรกิจสากล คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ของ
องค์การสุราฯ จึงพิจารณาทบทวนและปรับปรุง/แก้ไขคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีแนวทางและ
หลักปฏิบัติ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในสถานการณ์ปัจจุบัน และได้น�ำนโยบายการสร้าง
ระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา โดยเทียบเคียง
กับหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรชั้นน�ำอื่นๆ และปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ และค�ำสั่งต่าง ๆ ภายในขององค์การสุราฯ เพื่อให้หลักการและแนวทางการก�ำกับดูแล
ที่ดีในองค์การสุราฯ มีความเป็นสากลและสามารถน�ำไปใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ท�ำให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อน�ำไปสู่การเป็นองค์กรภาครัฐที่มีความโปร่งใส มีความ
น่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสุราฯ
อย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานสากล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์ ก ารสุ ร าฯ ก� ำ หนดแผนงานในการพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและขีดความสามารถของบุคลากรและส่งเสริมให้
มีแรงจูงใจในการท�ำงาน ด้วยระบบการประเมินผลงานตามตัวชี้วัด (KPI) เพื่อพิจารณาผลตอบแทนการ
ท�ำงานอย่างเหมาะสม มีการสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดีในการสนับสนุนการท�ำงานของพนักงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดท� ำแผนสร้างความสุขและผูกพันในการท� ำงานให้แก่พนักงาน
มีกิจกรรมกีฬาทั้งภายในและร่วมกับหน่วยงานภายนอกองค์กร จัดห้องและเครื่องออกก�ำลังกายในพื้นที่บ้าน
พักพนักงาน จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ�ำทุกปี จัดกิจกรรมส่งเสริมคนดี โดยมีการคัดเลือก
บุคคลต้นแบบในการจัดซื้อจัดจ้าง
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“บุคคลต้นแบบ” ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างองค์กร ประจ�ำปี พ.ศ. 2559

องค์การสุราฯ จัดกิจกรรมในการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ โดยก� ำหนดวันเดินรณรงค์
และต่อต้านการทุจริต มีการดูแลและจัดระบบป้องกันความปลอดภัยทั้งในส�ำนักงานและบ้านพักโดยการ
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั่วทุกพื้นที่
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จากอดีตที่ผ่านมาด้วยความไม่แน่นอนในนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับสถานภาพความยั่งยืนขององค์กร
องค์การสุราฯ จึงได้ชะลอการรับพนักงานใหม่เข้ามาทดแทนผู้ที่เกษียณอายุไป แต่ในปีงบประมาณ 2558
องค์การสุราฯ มีผลประกอบการที่ดีและต่อเนื่องมาถึงปีปัจจุบัน จึงก� ำหนดแผนงานในการขยายกิจการ
เพื่อรองรับทิศทางในอนาคต และได้เปิดรับสมัครเพื่อท�ำการสรรหาพนักงานจ�ำนวนมากให้เต็มอัตราก�ำลัง
คนที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้สามารถด�ำเนินงานตามแผนงานงานและทิศทางที่
ก�ำหนดไว้ได้

แผนงานและโครงการที่ ส� ำ คั ญ
ในปี 2559 องค์การสุราฯ มีแผนงาน/โครงการ ในการด�ำเนินยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 10 โครงการ ได้แก่
1. โครงการบริหารเงินสดและการลงทุน
ในแต่ละปีงบประมาณ องค์การสุราฯ มีโครงการต่าง ๆ ในแผนกลยุทธ์เพื่อน�ำมาพัฒนาและ
ก่อให้เกิดรายได้ขององค์กร ซึ่งในโครงการเหล่านี้จะต้องมีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานต่าง ๆ
เกิดขึ้น ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการวางแผนในการบริหารการเงินรวมของทั้งองค์กร โดยเป็นการน�ำรายรับ
และรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาจัดท�ำประมาณการทางการเงิน เพื่อน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการด้านการเงินขององค์กรให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. โครงการจัดตั้งตัวแทนจ�ำหน่าย
การเปิดเสรีทางการค้าเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะในปี 2558 เป็นต้นไป องค์การสุราฯ
ควรสร้างความเติบโตทางการตลาดให้เป็นหลักประกันความมั่นคงขององค์กร องค์การสุราฯ จึงต้อง
เร่งด�ำเนินการขยายตลาดให้ทั่วทุกภูมิภาค (ภาคกลาง 2 ราย ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคละ 1 ราย) ด้วยการตั้งตัวแทนจ�ำหน่ายเพื่อการแข่งขันในอนาคต
3. โครงการศึกษาการจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากกลุ่มประเทศอาเซียน
เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ คือ กากน�้ำตาล ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาด
มากขึ้น ซึ่งใช้ผลิตเอทานอลเป็นพลังงานทดแทน ท�ำให้วัตถุดิบ (กากน�้ำตาล) หายากและมีราคาแพง ผู้ผลิต
เอทานอลหลายรายใช้วิธีจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้ากับโรงงานน�้ำตาล ท�ำให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและมีราคา
ค่อนข้างถูก แต่องค์การสุราฯ มีขั้นตอนและข้อก�ำหนดการจัดซื้อหลายขั้นตอน จึงท�ำให้ผู้ผลิตกากน�้ำตาล
ไม่สะดวกที่จะเข้ามาร่วมเสนอขายกากน�้ำตาลให้องค์การสุราฯ คงมีแต่บริษัทนายหน้าขายกากน�้ำตาล
เข้ามาเสนอราคา จึงเป็นเหตุให้เกิดการแข่งขันด้านการเสนอราคาในวงจ�ำกัด ดังนัน้ องค์การสุราฯ จึงได้ศกึ ษา
การจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและสามารถแข่งขันกับเอกชนได้
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4. โครงการปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบขององค์การสุราฯ
เนื่องจากปัจจุบันกฎระเบียบขององค์การสุราฯ ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินงาน ท�ำให้เป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการบริหารจัดการ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน องค์การสุราฯ ควรทบทวนปรับปรุง
แก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าในปัจจุบัน
5. โครงการน�ำน�้ำกากส่าไปใช้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันองค์การสุราฯ มีน�้ำกากส่าที่ได้จากการผลิต 400,000 - 500,000 ลิตร/วัน แทนที่จะ
น�ำไปทิ้งท�ำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้น�ำมาใช้ประโยชน์ในการท�ำเป็นปุ๋ยส�ำหรับแจกให้เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายในละแวกองค์การสุราฯ เนื่องจากน�้ำกากส่าขององค์การสุราฯ มีคุณสมบัติสามารถน�ำไป
ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี เพราะในน�้ำกากส่านั้น มีปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการ
เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม สามารถน�ำน�้ำกากส่าไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกับ
พืชได้ ทุกชนิด
จากการส�ำรวจพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งส่งผลให้ที่ดิน
ของเกษตรกรส่วนใหญ่เสื่อมสภาพ ท�ำการเพาะปลูกไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อย ถ้าเกษตรกรต้องการที่จะท�ำการ
เกษตรในพื้นที่ของตนให้ได้ผลผลิตบ้าง ก็ต้องลงทุนในอัตราที่สูงมากจนไม่คุ้มทุน ปัญหาดินเสื่อมสภาพ
ปัญหาสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชรุนแรงขึ้นทุกขณะ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการรณรงค์
ให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีปราบศัตรูพืชให้น้อยลง หันไปใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ
ต่าง ๆ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีกันมากขึ้น องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จึงมีแนวทางในการน�ำน�้ำกากส่าไป
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะเป็นการแปรรูปของเหลือใช้จากการผลิต
แอลกอฮอล์แล้วยังเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การสุราฯ ในเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอีกทางหนึ่ง
6. โครงการจัดท�ำน�้ำหมักชีวภาพ
จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก พบเกือบทุกหนทุกแห่งในธรรมชาติ ในอากาศที่เราหายใจเข้าไป
ในอาหารที่เรากิน ที่ผิวหนังของร่างกาย จุลินทรีย์ส่วนใหญ่มีคุณประโยชน์ต่อสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในโลก
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จุลินทรีย์เป็นตัวการท�ำให้เกิดกระบวนการหมัก ผลผลิตที่ได้จากการหมักนั้น
เราเรียกว่า “น�้ำหมักชีวภาพ”
น�้ำหมักชีวภาพ คือ การน�ำเอาพืชผักผลไม้ สัตว์ชนิดต่าง ๆ มาหมักท�ำให้เกิดจุลินทรีย์ที่เป็น
ประโยชน์จ�ำนวนมาก ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะไปช่วยสลายธาตุอาหารต่าง ๆ ที่อยู่ในพืช มีคุณค่าในแง่ของ
ธาตุอาหารพืช เมื่อถูกย่อยสลายโดยกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์สารต่าง ๆ จะถูก
ปลดปล่อยออกมา เช่น โปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ ฮอร์โมน
เร่งการเจริญเติบโต เอนไซม์ วิตามิน ซึ่งพืชสามารถน�ำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. โครงการจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
หลายองค์กรประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่จะมาเป็นทายาทสืบทอดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
ภายในองค์กร ดังนั้น การสร้างตัวตายตัวแทนให้สามารถรับมรดกด�ำรงต�ำแหน่งจากรุ่นสู่รุ่น จึงมีความส�ำคัญ
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นอกจากจะท�ำให้องค์กรไม่สะดุดติดขัดในการด�ำเนินธุรกิจแล้ว ยังจะท�ำให้สามารถดึงศักยภาพที่มีร่วมกัน
ของบุคลากรรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาบูรณาการให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
8. โครงการจัดการความรู้ในองค์กร
ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจยุคใหม่ ฐานความรู้ขององค์กรต้องเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีการแข่งขันที่รุนแรง หนทางความส�ำเร็จของการอยู่รอดและรุ่งเรืองของ
องค์กรควรมีการจัดการความรู้ น�ำลงสู่การปฏิบัติและสร้างสรรค์ร่วมกัน ที่ส�ำคัญจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
บุคลากรให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ในองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนางาน
มีการแก้ไขการท�ำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มีการก�ำหนดร่วมกัน มีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญในการพัฒนาองค์กรอันจะส่งผล
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้การที่องค์การสุราฯ จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และการปรับเปลี่ยนองค์กรให้สามารถบริหารการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดความส�ำเร็จ
ขององค์กรได้นั้น ต้องมีการจัดการความรู้ที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
รวมทัง้ บุคลากรภายในและการจัดการความรู้ เห็นว่าควรมีการปรับเปลีย่ นและเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้การจัดการความรู้ จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรภายในซึ่งถือว่าเป็น
แหล่งความรูท้ สี่ ำ� คัญ ให้การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั มีการบูรณาการด้วยการเสริมสร้างซึง่ กันและกันได้ โดยการ
จัดท�ำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้และการจัดท� ำแผนการจัดการความรู้ อันจะน�ำไปสู่
การท�ำงานที่มีความสุข และเป็นองค์กรที่มีคุณภาพต่อไป
9. โครงการพัฒนาระบบงานส�ำหรับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
9.1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผน ข้อก�ำหนด รายละเอียด ตรวจรับ ทดสอบ และ
ตรวจสอบระบบ ERP
		 องค์การสุราฯ เป็นองค์กรผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ที่มีความต้องการให้มีผลิตภัณฑ์
สามารถตอบสนองความต้องการของทุกอุตสาหกรรมในระดับสากล ซึ่งในกระบวนการผลิตและกระบวนการ
บริหารจัดการ องค์การสุราฯ มีความจ�ำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศเป็นกลไกหลักขับเคลื่อน การด�ำเนิน
ภารกิจขององค์กรเพื่อไปสู่เป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบันองค์การสุราฯ ก�ำลังจะพัฒนาระบบ ERP เพื่อทดแทน
ระบบเดิมที่ใช้งานมานานแล้ว จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดรายละเอียด TOR ของระบบ ERP รวมถึงจ้างผู้พัฒนา
ระบบใหม่ แต่เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรด้านไอซีทีขององค์การสุราฯ มีน้อยและไม่มีประสบการณ์ ในการ
จัดท�ำ TOR ดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยให้ค�ำปรึกษาเพื่อวางแผน ข้อก�ำหนด
รายละเอียด ตรวจรับทดสอบ และตรวจสอบระบบ ERP ส�ำหรับองค์การสุราฯ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทฯ
ที่ก�ำหนดไว้ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระบบงานส�ำหรับองค์การสุราฯ ด้วย
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9.2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise
Resource Planning)
		 จากการส� ำ รวจข้ อ มู ล ในโครงการจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทไอซี ที องค์ ก ารสุ ร าฯ พบว่ า ระบบ
สารสนเทศที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบัน เป็นระบบงานที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการของ
บุคลากรเฉพาะกลุ่ม การเข้าถึงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลค่อนข้างยาก เนื่องจากอยู่บนความหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งในส่วนของระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ระบบการให้บริการ ภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามแผนกหรือข้ามหน่วยงาน และเป็นการ
ยากที่จะพัฒนาให้ระบบมีความเชื่อมโยงกันหรือสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ อีกทั้งระบบงาน
ต่าง ๆ เหล่านี้ยังขาดความยืดหยุ่น ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้วยเหตุนี้ องค์การสุราฯ จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาท�ำการศึกษาและพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารองค์การสุราฯ ปี 2556 - 2561 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตามภารกิจขององค์การสุราฯ ในระยะ 5 ปีข้างหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
10. โครงการทดลองการผลิตสุรา VODKA จากแอลกอฮอล์
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลักที่องค์การสุราฯ จ�ำหน่าย คือ แอลกอฮอล์ แต่จากสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง และมีสินค้าทดแทนจ�ำนวนมาก ประกอบกับปริมาณการจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ลดลง
อย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ต้นทุนการผลิต หรือข้อจ�ำกัดในการจ�ำหน่าย แม้ปัจจุบันองค์การสุราฯ
จะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศก็ตาม ผู้บริหารองค์การ
สุราฯ ก็เล็งเห็นถึงความส�ำคัญที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มเติม โดยใช้
แอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ
ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร ประกอบกับองค์การสุราฯ มีความพร้อม
ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบที่จะน�ำมาผลิตเป็นสุรา VODKA กองการผลิตจึงได้จัดท�ำโครงการทดลองผลิต
สุรา VODKA โดยใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากองค์การสุราฯ
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ผลการด� ำ เนิ น งานและการวิ เ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น
ปี ง บประมาณ 2559 สิ้ น สุ ด 30 กั น ยายน 2559
ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในปีงบประมาณ 2559 มีรายได้จากการขาย
แอลกอฮอล์ทั้งสิ้น 1,163.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จ�ำนวน 22.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.95 ปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนขาย 883.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จ�ำนวน
3.85 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.44 และเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อรายได้ ต้นทุนขายของปีงบประมาณ
2558 และ 2559 แตกต่างกันเล็กน้อย คือ ร้อยละ 77.03 และ 76.03 เนื่องจากต้นทุนของกากน�้ำตาล
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมีราคาเฉลี่ยทั้งปีไม่แตกต่างกันมาก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 3.86 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 3.45 ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 9.80 ในปีงบประมาณ 2558 เหลือร้อยละ 9.28 ในปีงบประมาณ 2559 รายได้อื่น ๆ ก็เป็นอีก
รายการที่ลดลง คือ ในปีงบประมาณ 2559 มีรายได้อื่น ๆ จ�ำนวน 13.28 ล้านบาท ลดลง 0.77 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 5.53 เป็นผลมาจากการบริหารเงินสดคงเหลือโดยน�ำฝากกับธนาคารในบัญชีเงินฝาก
ประจ�ำได้รับอัตราดอกเบี้ยต�่ำกว่าปีที่ผ่านมา จากผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นจึงส่งผลให้ก�ำไรสุทธิขององค์การ
สุรา กรมสรรพสามิต ในปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 180.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.75 ล้านบาทหรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 10.20
ปีงบประมาณ 2559 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีสินทรัพย์รวม 1,069.07 ล้านบาท ลดลง 20.85
ล้านบาท รายการที่เพิ่มขึ้น คือ เงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่งลดลง 34.43 ล้านบาท ส่วนรายการที่ลดลง
ได้แก่ ลูกหนี้การค้าลดลง 6.12 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 47.86 ล้านบาท โดยทั้งหมดนี้เป็นผลจากการ
ขายแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น และในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 11.87 ล้านบาท ด้านหนี้สินรวม
มีจ�ำนวน 212.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.70 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 21.60 ล้านบาท รายการ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น คื อ เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ค้ า งน� ำ ส่ ง จ� ำ นวน 83.60 ล้ า นบาท ซึ่ ง ในปี นี้ ไ ด้ น� ำ มาบั น ทึ ก บั ญ ชี เ ป็ น
หนี้สินค้างจ่าย ส่วนรายการที่ลดลงได้แก่ เจ้าหนี้การค้าลดลง 61.70 ล้านบาท
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละกิจกรรมดังนี้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
217.79 ล้านบาท
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(113.33) ล้านบาท
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (เงินรายได้น�ำส่งคลัง)
(138.89) ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 2559
85.53 ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2559
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

รายได้จากการขาย
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของทุน
(ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

2555
1,000.54
41.7
4.17%
963.62
145.46
818.16

2556
883.32
80.43
9.11%
982.66
139.54
843.11

(ล้านบาท)

ก�ำไรสุทธิ

2555 2556 2557 2558 2559

(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

2558
1,141.72
164.27
14.21%
1,089.92
189.33
900.59

(ล้านบาท)

2555 2556 2557 2558 2559

(ล้านบาท)

2555 2556 2557 2558 2559
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ปีงบประมาณ
2557
969.56
123.91
12.64%
1,016.60
143.49
873.1

หน่วย : ล้านบาท
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หนี้สินรวม

2555 2556 2557 2558 2559
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2559
1,163.94
180.02
15.38%
1069.07
212.03
857.03

ก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม

2555 2556 2557 2558 2559

(ล้านบาท)

ส่วนของทุน

2555 2556 2557 2558 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio )
อัตราส่วน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

2555
6.62
3.88
40.9
8.92
5.28
69.13

ปีงบประมาณ
2556 2557 2558
7.04
7.08
5.76
4.91
5.52
4.38
32.82 34.29 28.29
11.12 10.64 12.90
4.42
4.42
5.72
82.58 82.58 63.81

2559
3.75
3.29
15.65
23.33
12.04
30.33

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร (Profitability Ratio)
อัตราส่วน
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

ปีงบประมาณ
2555 2556 2557 2558 2559
12.11% 18.33% 21.98% 22.97% 24.11%
3.64% 8.17% 11.70% 13.17% 14.41%
4.17% 9.11% 12.78% 14.39% 15.55%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

ปีงบประมาณ
2555 2556 2557 2558 2559
4.33% 8.19% 12.16% 13.79% 15.69%
7.14% 14.78% 24.31% 31.75% 36.34%
1.04
0.90
0.95
1.05
1.09

รายงานประจ�ำปี 2559
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การเข้ า เยี่ ย มชมองค์ ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เข้าเยี่ยมชมสถานที่เพื่อสร้างหอกลั่นใหม่ขององค์การสุราฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบลงทุนประจ�ำปี 2560

เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมสถานที่เพื่อสร้างหอกลั่นใหม่ขององค์การสุราฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบลงทุน
ประจ�ำปี 2560 ขององค์การสุราฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)
เข้าเยี่ยมชมกิจการองค์การสุราฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 คณะผู้วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสีย
อันตราย (ศสอ.) เข้าเยี่ยมชมกิจการองค์การสุราฯ เพื่อให้คณะผู้วิจัยมีความเข้าใจกระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ
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คณะผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต
ได้ เข้ า เยี่ ย มเยี ย นลู ก ค้ า

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อ�ำนวยการองค์การสุราฯ และคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมเยีย

องค์การเภสัชกรรม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อ�ำนวยการองค์การสุราฯ และคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมเยียน
พบผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2559

บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จ�ำกัด

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อ�ำนวยการองค์การสุราฯ และคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมเยียน
พบผู้บริหารบริษัท ขายยาเพ็ญภาค จ�ำกัด ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2559

รายงานประจ�ำปี 2559
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ร่วมประชุมกลุ่มตัวแทนจ�ำหน่าย

วันที่ 2 มีนาคม 2559 ผู้อ�ำนวยการองค์การสุราฯ หัวหน้ากองการตลาดและจ�ำหน่าย
ร่วมประชุมกลุ่มตัวแทนจ�ำหน่าย จ�ำนวน 5 ราย (บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด,
บริษัท รีช ไบโอเทคโนโลยี่ จ�ำกัด, หจก. เอสพีดี รีเทล, ร้านบางแค เอทานอล และร้านธนบุรี
เอทานอล)

เข้าเยี่ยมเยียนและชมกระบวนการผลิต บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ผู้อ�ำนวยการองค์การสุราฯ และคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมเยียน
และชมกระบวนการผลิต บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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ได้เข้าเยี่ยมเยียนและชมกระบวนการผลิต บริษัท จิ้วฮวด จ�ำกัด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ผู้อ�ำนวยการองค์การสุราฯ และผู้บริหารองค์การสุราฯ ได้เข้า
เยี่ยมเยียนและชมกระบวนการผลิต บริษัท จิ้วฮวด จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2559
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กิ จ กรรมที่ ส� ำ คั ญ ในรอบปี
การแข่งขันกีฬาของพนักงาน

วันที่ 28 มกราคม 2559 ได้จัดการแข่งขันกีฬา

การอบรมพนักงานเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมพนักงานเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์

การประชุมคณะอนุกรรมการลดต้นทุนและด้านการตลาด

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการลดต้นทุนและด้านการตลาด
ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยมี ท่านสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร เป็นประธาน ณ องค์การสุรา
กรมสรรพสามิต อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
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โครงการพี่เลี้ยง

การสัมมนาภายใต้โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการ
พี่เลี้ยง) หัวข้อบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องธาราเทพ
ฮอล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

การประชุมหารือเรื่องกากน�้ำตาล

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การสุราฯ ร่วมกับบริษัท เคเอสแอล จ�ำกัด ประชุมหารือ
เรื่องกากน�้ำตาล

รดน�้ำขอพรผู้บริหารในวันสงกรานต์

วั น ที่ 12 เมษายน 2560 องค์ ก ารสุ ร าฯ ได้ จั ด ให้ พ นั ก งานรดน�้ ำ และขอพรผู ้ บ ริ ห าร
ในวันสงกรานต์

รายงานประจ�ำปี 2559
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การประชุมพนักงานรอบ 3 เดือน

วันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้อ�ำนวยการองค์การสุราฯ ได้จัดประชุมพนักงานรอบ 3 เดือน

การจัดท�ำแผนวิสาหกิจประจ�ำปี 2560 - 2564 และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปี 2560

เมื่อวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 องค์การสุราฯ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดท�ำแผนวิสาหกิจประจ�ำปี 2560 - 2564 และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2560
ให้กับผู้บริหาร ที่โรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต โดยเชิญคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
สุราฯ เข้าร่วมสัมมนา

อบรม “หลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในการผลิตตามระบบมาตรฐาน GMP”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 องค์การสุราฯ ได้จัดอบรม “หลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในการผลิต
ตามระบบมาตรฐาน GMP” เพื่อให้พนักงานองค์การสุราฯ มีความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของการจัดท�ำระบบมาตรฐาน
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โครงการสัมมนาพนักงานประจ�ำปีงบประมาณ 2559
หลักสูตร “คุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพการท�ำงาน”

องค์ ก ารสุ ร าฯ ได้ จั ด โครงการสั ม มนาพนั ก งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2559 หลั ก สู ต ร
“คุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพการท�ำงาน” เมื่อวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหินบีช รีสอร์ท อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

รายงานประจ�ำปี 2559
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อบรมการใช้งาน Google Apps for Work (Mail on Cloud)

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 องค์การสุราฯ ได้จัดอบรมการใช้งาน Google Apps for
Work (Mail on Cloud) ให้กับผู้บริหารและพนักงานองค์การสุราฯ มีความรู้ในการเข้าใช้งาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (Mail on Cloud)

พนักงานองค์การสุราฯ ไม่โกง

องค์การสุราฯ จัดโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ภายใต้ชื่อ
“พนักงานองค์การสุราฯ ไม่โกง” เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้แก่พนักงาน
องค์การสุราฯ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
พนักงานอย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน ด้วยการมีจิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติ
งาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน “หยุดคอร์รัปชันเพื่ออนาคตองค์การสุราฯ”
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การประชุมผู้บริหาร (กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร)

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีการประชุมผู้บริหาร เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร”

โครงการสัมมนาการจัดการสารและของเสียอันตรายและการสร้างยุทธศาสตร์ทางการตลาด

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 องค์การสุราฯ ได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการสารและของเสีย
อันตรายและการสร้างยุทธศาสตร์ทางการตลาด ให้กับลูกค้าขององค์การสุราฯ

รายงานประจ�ำปี 2559
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กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 องค์การสุราฯ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา ภายใต้ “โครงการ 12 สิงหา
มหาราชิ นี ” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี ด้ ว ยส� ำ นึ ก ใน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ท รงมี ต ่ อ พสกนิ ก รชาวไทยทุ ก หมู ่ เ หล่ า และร่ ว มกั น ท� ำ ความดี ถ วายแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมองค์การสุราฯ โดยมีพิธีถวายพระพร
ชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

จัดประชุมพนักงานเพื่อสื่อสารแผนวิสาหกิจประจ�ำปี 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 องค์การสุราฯ จัดประชุมพนักงานเพื่อสื่อสารแผนวิสาหกิจ
ประจ�ำปี 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2560 เพื่อให้พนักงานรับทราบ
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งานเกษียณอายุพนักงานองค์การสุรา ปี 2559

วันที่ 21 กันยายน 2559 องค์การสุราฯ จัดงานเกษียณอายุพนักงานองค์การสุรา ปี 2559

วันสถาปนาองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ครบรอบ 53 ปี
วันที่ 21 กันยายน 2559

วันที่ 21 กันยายน 2559 องค์การสุราฯ จัดงานวันสถาปนาองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ครบรอบ 53 ปี
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