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ที่ตัง้ส ำนักงำนและโรงงำน : เลขที่ 55/2 หมูท่ี่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต ำบลคลองมะเดื่อ อ ำเภอกระทุม่แบน  
จงัหวดัสมทุรสำคร 74110 
โทรศพัท์ 034 877 485 – 8 โทรสำร 034 877 491 – 2  
Website http://www.aienergy.co.th 

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : เมื่อวนัท่ี 6 มกรำคม 2557 
ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบียน : หุ้นสำมญั 5,232,291,928 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท รวม 

1,308,072,982 บำท 
ทุนของบริษัท : ทนุจดทะเบียน  

 หุ้นสำมญั 1,308,072,982 บำท 
ทนุช ำระแล้ว 
 หุ้นสำมญั 1,308,072,982 บำท 

ตลำดรอง : ตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) 
 
ประเภทกิจกำรและลักษณะกำรด ำเนินงำน : 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “AIE”) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้มันไบโอดีเซล 
(Biodiesel : B100) ซึ่งผลิตจำกน ำ้มันปำล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) นอกเหนือจำกดีเซลที่ผลิตจำกปิโตรเลียม ด้วย
ระบบกำรกลัน่และผลิตที่เป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้มนัปำล์มโอเลอีนผ่ำน
กรรมวิธี  (Refined Bleached Deodorized Palm Olein : RBD Palm Olein) ภำยใต้ตรำสินค้ำ“พำโมลำ” และจ ำหน่ำย
วตัถุดิบได้แก่ น ำ้มันปำล์มดิบ และน ำ้มันปำล์มบริสุทธ์ิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm 
Oil) รวมถึงจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิต ได้แก่ กรดไขมนัปำล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : 
PFAD) ไขมนัปำล์มบริสทุธ์ิ (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลีเซอรีนดิบ (Crude 
Glycerine) เพื่อน ำไปใช้ในอตุสำหกรรมตอ่เนื่องต่ำงๆ อำทิ สบู่ และ เคร่ืองส ำอำง รวมถึงน ำกลบัมำใช้เป็นวตัถดุิบในกำรผลิต
น ำ้มันไบโอดีเซล นอกจำกนี  ้บริษัทยังมีรำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต ซึ่งเกิดจำกกำรให้บริกำรกลั่นน ำ้มันปำล์มดิบให้กับ
ผู้ประกอบกำรในกลุม่ธุรกิจปิโตรเลยีมอีกด้วย ทัง้นี ้น ำ้มนัปำล์มดิบท่ีบริษัทน ำมำใช้ในกระบวนกำรผลติสนิค้ำเพื่อจ ำหนำ่ยต้อง
ผ่ำนกำรคดัสรรคณุภำพเป็นอย่ำงดี ด้วยกำรคดัเลือกผู้จ ำหน่ำยน ำ้มนัปำล์มดิบที่สกดัน ำ้มนัจำกผลปำล์มคณุภำพเยี่ยม เพื่อ
น ำมำผ่ำนกระบวนกำรกลัน่ด้วยระบบสุญญำกำศ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนที่หน่วยงำน
รำชกำรก ำหนด  

 
 

http://www.aienergy.co.th/


         
 

ท่ีตั้ง         55/2 หมู ่8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2           2 of 29                     
               55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110  Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited                        
ทะเบียนเลขที ่ 0107556000311 
 

▪ โครงสร้ำงกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทย่อย ลักษณะธุรกจิ 
ทุนจด 
ทะเบียน 

ทุนจดทะเบียน 
ช ำระแล้ว 

สัดส่วนกำร 
ถอืหุ้นของบริษัท 

(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) % 
AIL 
(บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั) 

ธุรกิจให้บริกำรขนสง่สนิค้ำทำง
ทะเล 

209.00 209.00 99.99 

AIPT 
(บริษัท เอไอ พอร์ตส์ และ 
เทอร์มินลัส์ จ ำกดั) 

ธุรกิจให้บริกำรทำ่เทียบเรือและ
คลงัน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

460.00 460.00 99.99 

 
▪ กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภณัฑ์ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกผลิตภณัฑ์และบริกำรหลกั ได้แก่ 1) รำยได้จำกกำรขำย แบ่งเป็นรำยได้จำกธุรกิจ
น ำ้มนัปำล์ม 2) รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต 3) รำยได้จำกกำรเดินเรือ และรำยได้จำกกำรบริกำรท่ำเทียบเรือ และ 4) รำยได้อื่น 
ซึง่สำมำรถอธิบำยลกัษณะผลติภณัฑ์แยกตำมกำรด ำเนินกำรของแตล่ะกิจกำรได้ ดงันี ้ 

 
I. ลักษณะผลิตภณัฑ์ของบริษัท 

1) รำยได้จำกกำรขำย-ธุรกจิน ำ้มนัปำล์ม 
1.1 น ำ้มนัไบโอดีเซล (Biodiesel: B100) 

 บริษัทผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซลเพื่อจ ำหน่ำยให้กบัลูกค้ำตำมค ำสัง่ซือ้ (Made to Order) โดยผู้ซือ้น ำ้มนัไบโอ
ดีเซลของบริษัททัง้หมดเป็นผู้ ซือ้ภำยในประเทศ โดยกลุ่มลูกค้ำน ำ้มันไบโอดีเซล ได้แก่กลุ่มผู้ ค้ำน ำ้มันตำมมำตรำ 7 แห่ง
พระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 ทัง้นี ้น ำ้มนัไบโอดีเซลที่ได้จะถกูเรียกตำมชนิดของแอลกอฮอล์ที่น ำมำใช้ใน
กำรท ำปฏิกิริยำ และจะมีคณุสมบตัิใกล้เคียงกบัน ำ้มนัดีเซลที่ผลิตจำกน ำ้มนัปิโตรเลียมมำกที่สดุ โดยบริษัทผลิตน ำ้มนัไบโอ

AIE 

AIPT 
 

 AIL 
 

99.99% 99.99% 
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ดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ซึง่ใช้วตัถดุบิเป็นน ำ้มนัจำกพืชที่ได้จำกพืชน ำ้มนั คือน ำ้มนัปำล์มดิบจำกผลปำล์มน ำ้มนัคณุภำพดี
มีลกัษณะและคณุภำพเป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 และต้องมีคณุสมบตัิเป็นไปตำมประกำศ
กรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน เร่ืองกำรก ำหนดลกัษณะและคุณภำพของน ำ้มนัไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ
กรดไขมนั พ.ศ. 2552 ซึง่น ำ้มนัไบโอดีเซลที่ผลติได้จะถกูน ำไปใช้เป็นสว่นผสมในเนือ้น ำ้มนัดีเซลหมนุเร็ว (High Speed Diesel 
: HSD) เพื่อลดกำรน ำเข้ำน ำ้มันดีเซล และเพิ่มกำรใช้พลงังำนทดแทนให้มำกขึน้ โดยปัจจุบันผู้ ค้ำน ำ้มันตำมมำตรำ 7 น ำ
น ำ้มนัไบโอดีเซลไปเป็นสว่นผสมในเนือ้น ำ้มนัดีเซลในสดัสว่นน ำ้มนัดีเซลร้อยละ 93 และน ำ้มนัไบโอดีเซลในสดัสว่นร้อยละ 7 
เรียก “น ำ้มนัดีเซล B7”  
 

1.2 น ำ้มนัปำล์มโอเลอีน (Refined Breached Deodorized Plam Olein : RBD Plam Olein) 
 น ำ้มนัปำล์มโอเลอีน เป็นน ำ้มนัที่ได้จำกกระบวนกำรกลัน่น ำ้มนัปำล์มดิบ ซึง่ได้จำกกำรบีบสกดัน ำ้มนัจำก
ผลปำล์มคณุภำพดีซึ่งบริษัทใช้เป็นวตัถดุิบหลกัในกำรผลิต โดยน ำ้มนัปำล์มดิบจะถกูกลัน่เพ่ือแยกไขมนับริสทุธ์ิออกเพ่ือให้ได้
น ำ้มนัปำล์มบริสทุธ์ิ หลงัจำกนัน้จึงน ำเข้ำสูก่ระบวนกำรบีบอดัแยกสว่นและตกผลกึ เพ่ือให้ได้น ำ้มนัปำล์มโอเลอีนส ำหรับใช้ใน
กำรบริโภค ทัง้นี ้กลุม่ลกูค้ำผู้ ใช้น ำ้มนัปำล์มโอเลอีนของบริษัทฯแบ่งเป็น 1) โรงงำนอุตสำหกรรมผลิตอำหำรขนำดใหญ่ อำทิ 
อตุสำหกรรมผลิตอำหำรปรุงสกุต่ำงๆ ซึ่งสว่นมำกจะสัง่ซือ้เป็นรถแท็งก์ 2) กลุม่ลกูค้ำส ำเร็จรูป ได้แก่ ร้ำนอำหำรท่ีเป็นเชน ใน
รูปภำชนะบรรจุขนำดตำ่งๆ อำทิ ป๊ีบ และถงุ เป็นต้น ภำยใต้ตรำสินค้ำ “พำโมลำ” ซึ่งเป็นตรำสินค้ำที่อยู่ในตลำดน ำ้มนัปำล์ม
โอเลอีน (หรือ “น ำ้มนับริโภค”) มำกกวำ่ 30 ปี  
 ในปี 2560 บริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจและกำรจ ำหน่ำยน ำ้มันบริโภค โดยยกเลิกกำร
จ ำหนำ่ยน ำ้มนับริโภคด้วยตนเองเพื่อลดคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และเปลีย่นเป็นกำรรับจ้ำงผลติน ำ้มนับริโภคแทน และ
ได้รับค่ำบรรจุลงในบรรจุภณัฑ์ขนำดต่ำงๆ อำทิ แกลลอน ป๊ีบ ขวด และถงุ ภำยใต้ตรำสินค้ำของผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งผู้วำ่จ้ำงจะเป็นผู้
จดัหำวตัถดุิบและบรรจุภณัฑ์ และรับภำระในกำรขนสง่วตัถดุิบดงักลำ่วมำยงัโรงงำน แต่อย่ำงไรก็ดี ในปี 2561 บริษัทฯยงัคงมี
รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยซึง่เกิดจำกรำยกำรสัง่ซือ้ของลกูค้ำบำงรำยในกลุม่อสุำหกรรม และ Food Chain บำงรำยติดต่อขอซือ้
โดยตรงกบับริษัทฯด้วยเหตผุลทำงคณุภำพท่ีดีของน ำ้มนับริโภคของบริษัทฯ 
 

1.3 วตัถดุิบและผลพลอยได้ 
 บริษัทจ ำหนำ่ยวตัถดุบิได้แก่ น ำ้มนัปำล์มดิบซึง่เป็นวตัถุดิบตัง้ต้นในกำรผลติน ำ้มนัไบโอดีเซล และจ ำหนำ่ย
น ำ้มันปำล์มบริสุทธ์ิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) ซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัที่ใช้ในกำร
ผลติน ำ้มนัไบโอดีเซล และน ำ้มนัปำล์มโอเลอีน โดยบริษัทจ ำหนำ่ยวตัถดุิบดงักลำ่วให้กบัผู้ซือ้ในประเทศ  นอกจำกนี ้บริษัทยงั
มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลพลอยได้ที่เกิดจำกกระบวนกำรผลติ ได้แก่ กรดไขมนัปำล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) 
ไขมันปำล์มบ ริสุท ธ์ิ  (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลี เซอ รีนดิบ  (Crude 
Glycerine) โดยบริษัทจ ำหน่ำยผลพลอยได้ดงักลำ่วให้กบัผู้ซือ้ทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยผลพลอยได้จำกกำรผลิตที่จ ำหน่ำย
จะถกูน ำไปใช้เป็นวตัถดุิบในอตุสำหกรรมตอ่เนื่องต่ำงๆ อำทิ สบู ่และเคร่ืองส ำอำง รวมถึงน ำกลบัมำใช้เป็นวตัถดุิบในกำรผลิต
น ำ้มนัไบโอดีเซล บริษัทจ ำหนำ่ยผลพลอยได้กลำ่วให้กบัผู้ซือ้ในประเทศและตำ่งประเทศ 
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 2) รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลติ 

 บริษัทมีรำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต ซึ่งเกิดจำกกำรให้บริกำรกลัน่น ำ้มนัปำล์มดิบ (CPO) เพื่อให้ได้น ำ้มนั
ปำล์มบริสุทธ์ิไม่แยกไข (RBD Palm Oil) และน ำ้มันปำล์มโอเลอีน (Palm Olein) โดยผู้ ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้ จัดหำ CPO รวมถึง
รับภำระในกำรขนสง่วตัถดุิบดงักลำ่วมำยงัโรงงำน รวมถึงรับสนิค้ำที่โรงงำนเอง ซึง่บริษัทจะน ำวตัถดุิบที่ได้รับเข้ำสูก่ระบวนกำร
กลัน่ด้วยหอกลัน่ที่มีประสิทธิภำพเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพตำมที่ผู้ ว่ำจ้ำงต้องกำร ทัง้นี ้ผู้ว่ำจ้ำงจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุม่น ำ้มนัไบโอดีเซล คือ ผู้ประกอบกำรในกลุม่ของหนึง่ในผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 7 แหง่พระรำชบญัญตัิกำรค้ำ
น ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.2543 ซึ่งปัจจุบนับริษัทให้บริกำรรับจ้ำงกลัน่ RBD Palm Oil ดงักลำ่วแก่ลกูค้ำ 1 รำยหนึ่ง โดยรับจ้ำงกลัน่
ให้กบัผู้ ว่ำจ้ำงรำยดงักลำ่วต่อเนื่องกว่ำ 7 ปี และกลุม่น ำ้มนัปำล์มโอเลอีน คือ ผู้ประกอบกำรในกลุม่น ำ้มนับริโภคซึ่งปัจจุบนั
บริษัทให้บริกำรรับจ้ำงกลัน่ RBD Palm Oil และ Palm Olein ให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนับริโภค ซึง่กำรให้บริกำรรับจ้ำงกลัน่น ำ้มนัปำล์ม
ดิบ ถือเป็นกำรสร้ำงรำยได้คงที่ให้กบับริษัทและเป็นกำรรักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ำเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจ
ในอนำคต  
 
II. ลักษณะผลิตภณัฑ์ของบริษัทย่อย 

1) รำยได้จำกกำรเดนิเรือ 
 รำยได้จำกกำรเดินเรือ เป็นรำยได้ที่เกิดขึน้ในนำมบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด (AIL) ซึ่งด ำเนินธุรกิจ
ให้บริกำรขนสง่สินค้ำทำงทะเลโดยในปี 2562 AIL มีเรือขนสง่คุณภำพสงูให้บริกำรรวม 1 ล ำคือ “เรือธำรีรัตนำ 3” โดยบริษัท
สำมำรถให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง น ำ้มนัปำล์มดิบ และน ำ้มนัปำล์มกลัน่บริสทุธ์ิให้กบัลกูค้ำระหว่ำงประเทศ ซึ่งปัจจบุนั 
AIL ให้บริกำรขนสง่ให้กับลกูค้ำในอตุสำหกรรมต่ำงๆ ท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องใดๆ กบัผู้ ถือหุ้น กรรมกำร และผู้บริหำรของ AIE 
และส ำหรับ “เรือธำรีรัตนำ 1 ” นัน้ AIL ได้จ ำหน่ำยออกไปให้แก่ผู้จะซือ้เมื่อวนัที่ 18 ตุลำคม 2559 ในรูปแบบกำรเช่ำซือ้ ซึ่ง
ได้รับช ำระครบถ้วนและโอนทรัพย์ให้แก่ผู้จะซือ้แล้วในเดือนตลุำคม 2561 โดยเรือธำรีรัตนำ 3 มีรำยละเอียดเก่ียวกบัประเภท
เรือและกำรให้บริกำร ดงันี ้

ตำรำงแสดงข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับเรือขนส่งของ AIL 
ชื่อเรือ ใบอนุญำตใช้เรือ ประเภทเรือ ขนำด / เส้นทำง 

ธำรีรัตนำ 3 ขนสง่ CPO และเชือ้เพลงิ กลทะเลเฉพำะเขต - ขนำดเรือ (Double – Hull) 2,500 ตนั
กรอสส์ 

- ขนสง่ระหวำ่งประเทศ 
 

2) รำยได้จำกกำรบริกำรท่ำเทียบเรือ  
 รำยได้จำกกำรบริกำรทำ่เทียบเรือ เป็นรำยได้ที่เกิดขึน้ในนำม บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ำกดั 
(AIPT) ประกอบธุรกิจให้บริกำรท่ำเทียบเรือและคลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิง โดย AIPT มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่ง AIPT มี
ท่ำเทียบเรือน ำ้ลกึและคลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิง 1 แห่ง ตัง้อยู่ที่อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวดัชุมพรและ ซึ่งท่ำเทียบเรือดงักลำ่วมีคลงั
น ำ้มนัท่ีให้บริกำรจดัเก็บน ำ้มนัเชือ้เพลงิ น ำ้มนัปำล์มดิบ และน ำ้มนัปำล์มกลัน่บริสทุธ์ิ โดยมีควำมสำมำรถในกำรกกัเก็บน ำ้มนั
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จ ำนวน 10 แท็งก์ มีขนำดควำมจุรวมเท่ำกับ 20,000 ตัน หรือประมำณ 22,124,000 ลิตร ซึ่งให้บริกำรบริษัทเพียงเจ้ำเดียว 
ดงันัน้ รำยได้สว่นนีจ้ึงเป็นรำยกำรระหวำ่งกนัซึง่จะไมแ่สดงในงบกำรเงินรวม 
 ตัง้แต่ปี 2561 AIPT ไมม่ีรำยได้จำกกำรบริกำรท่ำเทียบเรือ เนื่องจำกหยดุด ำเนินกิจกำรชัว่ครำว และบริษัท
ยกเลิกำรจดัเก็บน ำ้มนัปำล์มดิบ (CPO) ส ำหรับน ำมำใช้ในกำรผลิตสินค้ำและจ ำหน่ำย ไว้ที่ AIPT - สมทุรสำคร และ AIPT – 
ชมุพร ตัง้แตเ่ดือนกรกฎำคม 2559  และในขณะเดียวกนั  AIPT ได้จ ำหน่ำยที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง ได้แก่ แท็งก์น ำ้มนัปริมำณ 
11,062,000 ลิตร จ ำนวน 5 แท็งก์ ท่ำเทียบเรือ โรงงำนผลิตน ำ้แข็ง อำคำรส ำนักงำน เคร่ืองจักรอุปกรณ์และที่ดิน ตัง้อยู่ที่ 
ต ำบลทำ่จีน อ ำเภอเมืองสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร และได้โอนทรัพย์ให้แก่ผู้ซือ้เรียบร้อยแล้วในเดือนมิถนุำยน 2560  
 

▪ โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ประเภทรำยได้ 

งบกำรเงนิรวม  
(สอบทำน) 

งบกำรเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบกำรเงนิรวม 
(ตรวจสอบ)  

งบกำรเงนิรวม 
(ตรวจสอบ)  

Q1/2562 2561 2560 2559 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
ล้ำน
บำท 

% 
ล้ำน
บำท 

% 

1. รำยได้จำกกำรขำย 412.51 97.12 1,459.23 92.89 2,176.30 88.43 3,416.58 97.90 

  1.1 รำยได้จำกธุรกิจน ำ้มนัปำล์ม 412.51 97.12 1,459.23 92.89 2,176.30 88.43 3,395.67 97.30 
       1.1.1   น ำ้มนัไบโอดีเซล 333.91 78.61 1,295.07 82.44 1,930.18 78.43 2,652.04 75.99 
       1.1.2    น ำ้มนัปำล์มโอเลอีน 67.77 15.96 86.63 5.51 130.44 5.30 690.27 19.78 
       1.1.3   วตัถดุิบและผลพลอยได้ 1 10.84 2.55 77.53 4.94 115.68 4.70 53.36 1.53 
 1.2 รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้แข็ง 2 - - - - - - 20.91 0.60 
2. รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต 5.07 1.19 49.46 3.15 77.03 3.13 32.58 0.93 
3. รำยได้จำกกำรเดนิเรือ 3 6.44 1.52 54.11 3.44 32.92 1.34 29.94 0.86 

รวมรำยได้ 424.02 99.83 1,562.80 99.48 2,286.25 92.90 3,479.10 99.69 

4. รำยได้อื่น 4 0.74 0.17 8.12 0.52 174.81 7.10 10.87 0.31 

รำยได้รวม 424.76 100.00 1,570.92 100.00 2,461.06 100.00 3,489.97 100.00 

หมำยเหต ุ:  /1  รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยวตัถดุิบและผลพลอยได้  โดยวตัถดุิบ คือ น ำ้มนัปำล์มดิบ  ผลพลอยได้ คือ กรดปำล์ม ไขมนัปำล์มสเตียรีน
และ กลีเซอรีนดิบจ ำหน่ำยให้กบัผู้ประกอบกำรในอตุสำหกรรมตอ่เน่ืองตำ่ง ๆ 

/2  รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้แข็ง เป็นรำยได้ที่เกิดในนำม AIPT ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท และได้หยดุธุรกิจจ ำหน่ำยน ำ้แข็งตัง้แต่เดือน
พฤศจิกำยน 2559  

 /3  รำยได้จำกกำรเดินเรือ เป็นรำยได้ที่เกิดในนำม AIL ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
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 /4  รำยได้อ่ืนๆ หมำยถึง   รำยได้อ่ืนของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย  อนัได้แก่  รำยได้จำกกำรขำยเศษวสัด ุ ดอกเบีย้รับ และรวมถึงก ำไรจำกกำร

ขำยสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพ่ือขำยของบริษัทยอ่ย จ ำนวนเงิน 156.57 ล้ำนบำท ในปี 2560 

 
▪ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

กลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยของบริษัท แบง่ออกตำมประเภทสนิค้ำของบริษัท ได้ดงันี ้
1) น ำ้มนัไบโอดีเซล 

กลุม่ลกูค้ำหลกัของบริษัทส ำหรับผลติภณัฑ์น ำ้มนัไบโอดีเซล ได้แก่ กลุม่ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมพระรำชบญัญตัิ
กำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 มำตรำ 7 หรือผู้ ค้ำมนัมนัเชือ้เพลงตำมมำตรำ 7 ซึ่งหมำยถึง ผู้ ค้ำน ำ้มนัที่มีปริมำณกำรค้ำ
น ำ้มนัเชือ้เพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละตัง้แต่  100,000 เมตริกตัน หรือประมำณ 120 ล้ำนลิตรขึน้ไปหรือผู้ที่ท ำ
กำรค้ำก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวปีละตัง้แต่ 50,000 เมตริกตนัขึน้ไป ซึง่สว่นใหญ่ล้วนแตเ่ป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยใหญ่ของประเทศ (Major 
Oil) โดยในกำรจ ำหนำ่ย บริษัทจะท ำสญัญำกบัลกูค้ำโดยมีอำยสุญัญำตัง้แต ่3 – 12 เดือนแล้วแตน่โยบำยของลกูค้ำแตล่ะรำย 
โดยลกูค้ำสว่นใหญ่ของบริษัทจะก ำหนดปริมำณกำรรับซือ้หรือช่วงของปริมำณกำรรับซือ้ที่ชดัเจนในสญัญำ ซึง่ในกำรได้มำซึ่ง
สญัญำจ ำหนำ่ย บริษัทจะได้รับแจ้งให้เข้ำร่วมประมลูจำกลกูค้ำโดยตรง 

 
2) น ำ้มนัปำล์มโอเลอีน 

กลุม่ลกูค้ำผู้ ใช้น ำ้มนัของบริษัทแบ่งเป็น 1) โรงงำนอตุสำหกรรมผลิตอำหำรขนำดใหญ่ อำทิ อตุสำหกรรมผลิต
อำหำรปรุงสกุต่ำงๆ ซึ่งส่วนมำกจะสัง่ซือ้เป็นรถแท็งก์ 2) กลุม่ลกูค้ำส ำเร็จรูป ได้แก่ ร้ำนอำหำรที่เป็นเชน ในรูปภำชนะบรรจุ
ขนำดต่ำงๆ อำทิ ป๊ีบ และถงุ เป็นต้น ภำยใต้ตรำสินค้ำ “พำโมลำ” ซึ่งเป็นตรำสินค้ำที่อยู่ในตลำดน ำ้มนัปำล์มโอเลอีน (หรือ 
“น ำ้มนับริโภค”) มำกกวำ่ 30 ปี ซึง่บริษัทมีนโยบำยกำรผลติและจ ำหนำ่ยแบบ Made to Order 

ในปี 2560 บริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจและกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนับริโภค โดยยกเลิกกำรจ ำหน่ำย
น ำ้มนับริโภคด้วยตนเองเพื่อลดคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และเปลี่ยนเป็นกำรรับจ้ำงผลติน ำ้มนับริโภคแทน ซึง่ผู้วำ่จ้ำง
จะเป็นผู้จดัหำวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ และรับภำระในกำรขนสง่วตัถดุิบดงักลำ่วมำยงัโรงงำน แตอ่ยำ่งไรก็ดี ในปี 2561 บริษัท
ยงัคงมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยซึ่งเกิดจำกรำยกำรสัง่ซือ้ของลกูค้ำบำงรำยในกลุ่มอุตสำหกรรม และ Food Chain บำงรำย
ติดตอ่ขอซือ้โดยตรงกบับริษัทด้วยเหตผุลทำงคณุภำพท่ีดีของน ำ้มนับริโภคของบริษัท 

 
3) วตัถดุิบและผลพลอยได้ 

กลุ่มลูกค้ำที่สัง่ซือ้วตัถุดิบจำกบริษัท คือ กลุ่มผู้ประกอบกำรในธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์จำกน ำ้มัน
ปำล์ม ซึ่งมีควำมต้องกำรน ำ้มนัปำล์มดิบส ำหรับใช้เป็นวตัถดุิบในกำรผลติ และน ำ้มนัปำล์มบริสทุธ์ิไมแ่ยกไข ซึ่งใช้เป็นวตัถดุิบ
หลักในกำรผลิตน ำ้มันไบโอดีเซลและน ำ้มันปำล์มโอเลอีน โดยกลุ่มลูกค้ำที่สั่งซือ้ผลพลอยได้จำกกำรผลิต ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ประกอบกำรในอตุสำหกรรมตอ่เนื่องตำ่ง ๆ ซึง่มีควำมต้องกำรใช้ผลพลอยได้จำกกระบวนกำรกลัน่น ำ้มนัปำล์มดิบ ได้แก่ กรด
ไขมนัปำล์มจำกระบวนกำรกลัน่น ำ้มนัปำล์มดิบ กลเีซอรีนจำกกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซล และไขมนัปำล์มบริสทุธ์ิจำก
กระบวนกำรผลิตน ำ้มนัปำล์มโอเลอีน โดยกลุ่มอุตสำหกรรมต่อเนื่องดงักล่ำวจะใช้กรดไขมนัปำล์ม กลีเซอรีนดิบ และไขมนั
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ปำล์มบริสทุธ์ิเป็นวตัถุดิบตัง้ต้นในกำรผลิตเคร่ืองส ำอำง และสบู่ รวมไปถึงน ำไปใช้เป็นวตัถดุิบในกำรผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซล 
ทัง้นี ้ลกูค้ำที่สัง่ซือ้ผลพลอยได้จำกกำรผลติ จะวำ่จ้ำงรถขนสง่มำรับด้วยตวัเอง แตส่ ำหรับลกูค้ำที่สัง่ซือ้วตัถดุิบจำกบริษัท จะมี
เง่ือนไขกำรจดัสง่แตกต่ำงกนัไปตำมกำรเจรจำ โดยบำงรำยจะแจ้งให้บริษัทด ำเนินกำรจดัสง่ให้ ในขณะที่บำงรำยจะจดัรถมำ
ขนวตัถดุิบด้วยตนเองที่หน้ำโรงงำน 

 
4) รับจ้ำงผลติ 

บริษัทมีรำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต ซึ่งเกิดจำกำรให้บริกำรกลัน่น ำ้มนัปำล์มดิบ (CPO) เพื่อให้ได้น ำ้มนัปำล์ม
บริสทุธ์ิไม่แยกไข (RBO Palm Oil) และน ำ้มนัปำล์มโอเลอีน (Palm Olein) โดยผู้ว่ำงจ้ำงจะเป็นผู้จดัหำ CPO รวมถึงรับภำระ
ในกำรขนสง่วตัถดุิบดงักล่ำวมำยงัโรงงำน รวมถึงรับสินค้ำที่โรงงำนเอง ซึ่งบริษัทจะน ำวตัถดุิบที่ได้รับเข้ำสูก่ระบวนกำรกลัน่
ด้วยหอกลัน่ที่มีประสทิธิภำพเพื่อให้ได้ผลผลติที่มีคณุภำพตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงต้องกำร ทัง้นี ้ผู้วำ่งจ้ำงจะแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 
1) กลุม่น ำ้มนัไบโอดีเซล คือ ผู้ประกอบกำรในกลุม่ของหนึ่งในผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญัติกำรค้ำ
น ำ้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ.2543 ซึง่ปัจจบุนับริษัทให้บริกำรรับจ้ำงกลัน่ RBD Palm Oil ดงักลำ่วแก่ลกูค้ำ 1 รำย โดยรับจ้ำงกลัน่ให้กบั
ผู้ ว่ำจ้ำงรำยดังกล่ำวต่อเนื่องกว่ำ 7 ปี และ 2) กลุ่มน ำ้มนัปำล์มโอเลอีน คือ ผู้ประกอบกำรในกลุ่มน ำ้มันบริโภคซึ่งปัจจุบัน
บริษัทให้บริกำรรับจ้ำงกลัน่ RBD Palm และ Palm Olein ให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนับริโภค  

 
▪ ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

น ำ้มนัไบโอดีเซล (B100) ส ำหรับช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยน ำ้มนัไบโอดีเซลของบริษัทนัน้ จะเป็นในรูปแบบของ
กำรเข้ำร่วมประมลูสญัญำกำรจดัสง่น ำ้มนัไบโอดีเซลกบัลกูค้ำ โดยลกูค้ำแต่ละรำยจะแจ้งเชิญมำยงับริษัท เพื่อเข้ำร่วมประมลู
สญัญำงำนดงักลำ่ว ซึง่ลกูค้ำแต่ละรำยจะมีช่วงเวลำในกำรเรียกประมลูแตกตำ่งกนั กลำ่วคือ บำงรำยเรียกประมลูปีละ 1 ครัง้ 
ในขณะที่บำงรำยเรียกประมลูปีละ 2 – 4 ครัง้ ซึง่ขึน้อยู่กบันโยบำยกำรสัง่ซือ้ของลกูค้ำแตล่ะรำย ทัง้นี ้สว่นใหญ่ระยะเวลำของ
สญัญำจะมีตัง้แต ่3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน  

น ำ้มนัปำล์มโอเลอีน บริษัทใช้นโยบำย Made to order ในกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัปำล์มโอเลอีนโดยตรงไปยงักลุ่ม
ลกูค้ำทัง้กลุม่ลกูค้ำอตุสำหกรรม เพื่อให้สำมำรถควบคมุต้นทนุและอตัรำก ำไรได้ และยกเลิกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัปำล์มโอเลอี
นเองโดยยกเลกิฝ่ำยขำย และใช้วิธีกำรรับจ้ำงผลติน ำ้มนัปำล์มโอเลอีนโดยผู้วำ่จ้ำงเป็นผู้จดัหำวตัถดุิบเอง รวมถึงขนสง่วตัถดุิบ
ถึงหน้ำโรงงำนของบริษัท และบริษัทจะได้รับคำ่จ้ำงผลติเและคำ่จ้ำงบรรจเุป็นคำ่ตอบแทน  

 
▪ กำรจัดซือ้วัตถุดิบ   

วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในกำรผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซล และน ำ้มนัปำล์มโอเลอีน ได้แก่ น ำ้มนัปำล์มดิบ (CPO) สำรเคมี
ตำ่งๆ ได้แก่เมทำนอล โซเดียมเมทิลเลต แปง้ฟอกสีและกรดฟอสฟอริก เชือ้เพลงิ และภำชนะบรรจสุ ำหรับน ำ้มนัปำล์มโอเลอีน 
โดย บริษัทสัง่ซือ้วตัถดุิบ สำรเคมี เชือ้เพลงิ และภำชนะบรรจจุำกผู้ผลติและผู้จ ำหนำ่ยหลำยรำยในประเทศ ซึง่ฝ่ำยวำงแผนของ 
บริษัทจะพิจำรณำก ำหนดแผนกำรสัง่ซือ้วตัถุดิบให้สอดคล้องกับแผนกำรขำย ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยใน กำรจัดซือ้
วตัถดุิบโดยพิจำรณำคดัเลอืกผู้จ ำหนำ่ยวตัถดุิบจำกรำยช่ือผู้จ ำหนำ่ยที่ผำ่นกำรประเมินคณุสมบตัิ (Approved Supplier List) 
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เพื่อเปรียบเทียบรำคำก่อนกำรสัง่ซือ้ซึ่งบริษัทก ำหนดหลกัเกณฑ์เพื่อประเมินผู้ จ ำหน่ำยในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ คุณภำพวตัถุดิบ 
รำคำ กำรส่งมอบ คุณภำพกำรบริกำร และกำรได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ (ISO) โดยมีกำรติดตำม เพื่อทบทวน
คณุสมบตัิของผู้จ ำหน่ำยวตัถดุิบในทะเบียนรำยช่ือผู้จ ำหนำ่ยทกุๆ 6 เดือน เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งที่อำจจะเกิดขึน้หำกเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงในคณุสมบตัิที่ส ำคญัของผู้จ ำหน่ำยที่อำจสง่ผลกระทบต่อคุณภำพและกำรจัดสง่วตัถดุิบให้กบับริษัท ทัง้นี ้หำก
พิจำรณำกำรจดัซือ้วตัถดุิบที่น ำมำใช้ในกำรผลิตของบริษัทโดยแยกพิจำรณำตำมประเภทวตัถดุิบที่ส ำคญัสำมำรถ อธิบำยได้ 
ดงันี ้

1.น ำ้มนัปำล์มดิบ (CPO) : บริษัทสัง่ซือ้น ำ้มนัปำล์มดิบจำกโรงงำนสกดัหรือโรงบีบน ำ้มนัปำล์มที่ตัง้อยู่ภำคใต้ของประเทศ 
ได้แก่ โรงงำนในจงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จังหวดัชมุพร จังหวดัระนอง จังหวดักระบี่ จังหวดัพงังำ 
จงัหวดันครศรีธรรมรำช โดยในกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัปำล์มดิบ บริษัทได้ก ำหนดเกณฑ์คุณสมบตัิน ำ้มนัปำล์มดิบที่สัง่ซือ้ไว้
อย่ำงชดัเจน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิให้กบัฝ่ำยจดัซือ้ และเพื่อให้ง่ำยแก่กำรควบคุมต้นทนุในกำรผลิตจำกกำร
ปรับส่วนผสมเพื่อให้ได้สินค้ำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน ทัง้นี ้บริษัทจะสัง่ซือ้น ำ้มันปำล์มดิบล่วงหน้ำก่อนกำรผลิต
ประมำณ 2 สปัดำห์ โดยกำรจดัสง่จะทยอยสง่โดยขึน้อยูก่บักำรเจรจำระหวำ่งบริษัทและผู้จ ำหนำ่ยน ำ้มนัปำล์มดิบ โดย
จดัสง่ไปยงัโรงงำนที่จงัหวดั สมุทรสำครโดยรถ (ผู้จ ำหน่ำยน ำ้มนัปำล์มดิบเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำขนส่ง) มนัปำล์มดิบเป็น
หนึง่ในรำยกำรสินค้ำควบคมุตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร ณ วนัที่ 25 มกรำคม 2555 
ในหมวดอำหำรประเภทน ำ้มนั และไขมนัที่ได้จำกพืชหรือสตัว์ทัง้ที่บริโภคได้หรือไมไ่ด้ ฝ่ำยจดัซือ้ของบริษัทจะพิจำรณำ
รำคำสัง่ซือ้โดยอ้ำงอิงจำกรำคำน ำ้มนัปำล์มดิบที่ประกำศโดยกรมกำรค้ำภำยใน ซึ่งจะประชำสมัพนัธ์ผ่ำนเว็บไซด์ของ
กรมกำรค้ำฯ เป็นประจ ำทกุวนัเพื่อเปรียบเทียบรำคำและใช้เป็นเกณฑ์ ในกำรเจรจำ และเมื่อมีกำรจัดสง่ บริษัทจะท ำกำร
ตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนัปำล์มดิบอีกครัง้ก่อนน ำเข้ำสูค่ลงัเก็บวตัถดุิบ เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำร
เปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิของน ำ้มนัปำล์มดิบที่เกิดขึน้ระหว่ำงกำรขนส่ง อำทิ ค่ำควำมชืน้เพิ่มขึน้จำกกำรร่ัวซึมของน ำ้
ภำยนอกแท็งก์เข้ำไปในแท็งก์อนัเนื่องมำจำกฝนตก เป็นต้น   

2.สำรเคมี: ในกำรผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซล และน ำ้มนัปำล์มโอเลอีน บริษัทต้องใช้สำรเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบตัิผลิตภัณฑ์ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำน อำทิ เมทำนอล โซเดียมเมทิลเลต แปง้ฟอกสีและกรดฟอสฟอริก เป็นต้น โดยบริษัทสัง่ซือ้สำรเคมี
ดงักล่ำวจำกผู้ จ ำหน่ำยในประเทศหลำยรำย โดยบริษัทจะสั่งซือ้สำรเคมีล่วงหน้ำตำมแผนกำรผลิตจำกผู้ จ ำหน่ำย 
สำรเคมี ทัง้นี ้ผู้จ ำหนำ่ยสำรเคมีจะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ขนสง่ เพื่อขนสง่สำรเคมีมำยงับริษัท  

3.เชือ้เพลิง: บริษัทใช้เชือ้เพลิงในกำรผลิต ได้แก่ ถ่ำนหินน ำ้มันเตำส ำหรับท ำควำมร้อนในกำรผลิต ทัง้นี ้เชือ้เพลิงทัง้ 2 
ประเภท บริษัทสัง่ซือ้จำกผู้จ ำหนำ่ยภำยในประเทศ ทัง้นี ้บริษัทจะสัง่ซือ้เชือ้เพลิงดงักลำ่วตำมแผนกำรใช้ที่ก ำหนดโดยผู้
จ ำหนำ่ยจะเป็นผู้จดัสง่เชือ้เพลงิดงักลำ่วมำยงัโรงงำนโดยตรง 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม :  

ในกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซลและน ำ้มนัปำล์มโอเลอีนจำกน ำ้มนัปำล์มดิบเพื่อจ ำหนำ่ย บริษัทจะได้ผล
พลอยได้ที่เกิดจำกกระบวนกำรผลติน ำ้มนัปำล์มกึ่งบริสทุธ์ิ, กำรผลติน ำ้มนัไบโอดีเซล, และกำรผลติน ำ้มนัปำล์มโอเลอีน ได้แก่ 
กรดไขมนัปำล์ม กลีเซอรีนดิบ และ ไขมนัปำล์มบริสทุธ์ิ ตำมล ำดบั โดยบริษัทจะจ ำหน่ำยผลพลอยได้จำกกำรผลิตดงักล่ำว
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ให้กับผู้ ซือ้ ซึ่งด ำเนินธุรกิจในอุตสำหกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ ดังนัน้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกวัตถุดิบเหลือใช้จำก
กระบวนกำรผลิตจึงถือว่ำน้อยมำก นอกจำกนี ้กระบวนกำรผลิตน ำ้มันไบโอดีเซลของบริษัทถูกออกแบบให้เป็นระบบที่มี
กระบวนกำรผลิตแบบปิด เพื่อลดปฏิกิริยำระหวำ่งไบโอดีเซลกบัออกซิเจน ช่วยปอ้งกนัไมใ่ห้สำรเคมีซึ่งใ ช้ในกำรผลติถกูปลอ่ย
ออกสู่ภำยนอกทัง้ในรูปของอำกำศและน ำ้เสีย นอกจำกนี ้ส ำหรับสำรเคมีและภำชนะบรรจุสำรเคมีภำยหลงักำรใช้งำนแล้ว
เสร็จ บริษัทฯยงัก ำหนดนโยบำยให้มีกำรจดัเก็บโดยแยกสว่นอย่ำงชดัเจนพร้อมทัง้ติดประกำศกัน้พืน้ที่เป็นสดัสว่นเพื่อป้องกนั
ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้จำกปฏิกิริยำเคมี โดยบริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้ ให้บริกำรก ำจดัภำชนะบรรจุสำรเคมีเข้ำมำรับซือ้เป็นรำย
เดือน ทัง้นี ้ปัจจบุนั บริษัทไมม่ีข้อพิพำทหรือคดีฟอ้งร้องใด ๆ ที่เก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 

 
สัญญำจ ำหน่ำยน ำ้มนัไบโอดีเซล (B100)  
คู่สัญญำ : บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
วันที่ลงนำมสัญญำ : 18 มีนำคม 2562 
ลักษณะสัญญำ : บริษัทจะขำยสนิค้ำไบโอดเีซล (B100) ให้แก่ลกูค้ำ ในปริมำณที่ตกลงกนั 
อำยุสัญญำ : ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษำยน ถึง 31 ธนัวำคม 2562 
กำรช ำระค่ำสินค้ำ : ส ำหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถงึลกูค้ำตัง้แตว่นัท่ี 1-15 ของเดือน ให้ช ำระคำ่สนิค้ำภำยในวนัท่ีสดุท้ำย

ของเดือนที่สัง่ซือ้ และส ำหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถงึลกูค้ำตัง้แต ่16-31 ของเดือน ให้ช ำระคำ่สนิค้ำ
ภำยในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

 
คู่สัญญำ : บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) 
วันที่ลงนำมสัญญำ : 3 ธนัวำคม 2561 
ลักษณะสัญญำ : บริษัทจะขำยสนิค้ำไบโอดเีซล (B100) ให้แก่ลกูค้ำ ในปริมำณที่ตกลงกนั 
อำยุสัญญำ : ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 ธนัวำคม 2562 
กำรช ำระค่ำสินค้ำ : ส ำหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถงึลกูค้ำตัง้แตว่นัท่ี 1-15 ของเดือน ให้ช ำระคำ่สนิค้ำภำยในวนัท่ีสดุท้ำย

ของเดือนที่สัง่ซือ้ และส ำหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถงึลกูค้ำตัง้แต ่16-31 ของเดือน ให้ช ำระคำ่สนิค้ำ
ภำยในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

 
คู่สัญญำ : บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
วันที่ลงนำมสัญญำ : 31 มีนำคม 2562 
ลักษณะสัญญำ : บริษัทจะขำยสนิค้ำไบโอดเีซล (B100) ให้แก่ลกูค้ำ ในปริมำณที่ตกลงกนั 
อำยุสัญญำ : 1 เมษำยน 2562 ถงึ 31 มีนำคม 2563 
กำรช ำระค่ำบริกำร : ภำยใน 19 วนันบัจำกวนัสง่มอบ (วนัสง่มอบนบัเป็นวนัท่ีศนูย์) 
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 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร :  

- ไมม่ี - 
 
กำรให้ควำมช่วยเหลอืด้ำนเทคนิคและกำรจัดกำร : 
- ไมม่ี – 
 
โครงกำรด ำเนินงำนในอนำคต : 

I. โครงกำรโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 
บริษัทฯ มีก ำลงักำรผลติน ำ้มนัไบโอดีเซล (B100) 600 ตนัตอ่วนั ซึง่ในกำรผลติ B100 นัน้จะได้กลีเซอรีนดิบเป็น

ผลพลอยได้ประมำณร้อยละ 10 – 15 หรือประมำณ 60 – 90 ตนัต่อวนั ซึ่งปัจจุบนับริษัทจ ำหน่ำยให้กบัลกูค้ำในกลุม่
อตุสำหกรรมต่อเนื่อง และ Traders สำรเคมี ทัง้ในและต่ำงประเทศ ดงันัน้ บริษัทจึงมีแผนกำรลงทนุในโครงกำรโรง
กลัน่กลเีซอรีนบริสทุธ์ิ เพิ่มมลูคำ่ให้กบักลเีซอรีนดิบดงักลำ่ว ซึง่มีรำคำขำยที่มำกกวำ่เทำ่ตวัของรำคำกลเีซอรีนดิบ ซี่ง
กำรกลัน่กลีเซอรีนบริสทุธ์ิ ที่นอกจำกจะได้กลีเซอรีนบริสทุธ์ิแล้ว บริษัทยงัได้กรดไขมันที่แยกได้จำกกลีเซอรีนดิบ 
กลบัมำใช้เป็นวตัถดุิบที่ใช้ในกำรผลติน ำ้มนัไบโอดีเซลอีกด้วย 

ในปี 2560 เป็นต้นมำ บริษัทฯได้ลงทนุน ำเข้ำเคร่ืองจกัรกลัน่กลเีซอรีนบริสทุธ์ิ คณุภำพผำ่นตำมมำตรฐำนสำกล 
United State Pharma Grade (USP) หรือ European Pharma Grade (EP) ที่ก ำลงักำรผลิต 100 ตันกลีเซอรีนบริ
สทุธ์ิตอ่วนั โดย ณ 31 มีนำคม 2562 มีงบลงทนุรวมประมำณ 430 ล้ำนบำท 
 
ควำมคืบหน้ำโครงกำร: ณ 31 มีนำคม 2562 โครงกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 100% ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่ง Commisioning 
และคำดวำ่จะเร่ิมด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ได้ในไตรมำส 2 ปี 2562 
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รำยกำรระหว่ำงกนั : 
นิติบคุคลหรือบคุคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ซึง่มีรำยกำรระหวำ่งกนักบับริษัทส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มดีงันี ้

 

นิตบุิคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

รำยกำรระหว่ำงกัน 
มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 

ลักษณะรำยกำร / ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล งวด 3 เดือน  
สิน้สุด 31 มี.ค. 62 

งวด 12 เดือน  
สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 

1) บมจ.เอเชียน 
อินซูเลเตอร์ 
(AI) 

 
 
 
 
 
 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
: บริษัทฯและบริษัท
ย่อยจ่ำยช ำระคำ่บริกำร
โปรแกรมบญัชี และ 
Server ให้กบั AI  

0.37 1.56 - ในปี 2551 AI ในฐำนะบริษัทใหญ่ ได้จดัหำโปรแกรมบญัชีเพ่ือใช้งำนร่วมกนัภำยในกลุ่ม AI รวม 5 
กิจกำรได้แก่ AI, บริษัท, AIPT, AIL และบจก. เอไอ เอนจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส (AIES) โดย AI ได้
ว่ำจ้ำงบริษัทท่ีปรึกษำด้ำนคอมพิวเตอร์เข้ำด ำเนินกำร โดยมีค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้สิน้เท่ำกับ 17.21  
ล้ำนบำท รวมจ ำนวน USER ใน 5 บริษัทเท่ำกับ 40 USER โดย AI ได้ลงนำมในข้อตกลงรับ
บริกำรบ ำรุงรักษำและสนบัสนนุกำรใช้โปรแกรมกบัท่ีปรึกษำด้ำนคอมพิวเตอร์รำยดงักล่ำวมำโดย
ต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2551 ซึ่งงำนบริกำรครอบคลุมกำรบ ำรุงรักษำและสนับสนุนกำรใช้โปรแกรม
ส ำหรับ 5 บริษัทข้ำงต้น ทัง้นี ้ AI ได้เรียกเก็บค่ำบริกำรบ ำรุงรักษำและสนับสนุนกำรใช้โปรแกรม
รำยเดือนจำกแตล่ะบริษัทในสดัส่วนท่ีเทำ่กนั โดยในปี 2561 คิดค่ำบริกำรเทำ่กบั 6,122.00 บำท / 
user และในปี 2560 คิดค่ำบริกำรเท่ำกบั 7,902.94 บำท / user ทัง้นี ้อัตรำดงักล่ำวไม่รวมค่ำใช้

นิติบุคคลที่มีรำยกำรระหว่ำงกัน ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
1) บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยลกูถ้วย

ไฟฟ้ ำส ำห รับ ใ ช้ ใน ระบบส่ งและ
จ ำหนำ่ยกระแสไฟฟำ้ 

• บริษัทใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ซึง่ AI ถือหุ้นคิด
เป็นร้อยละ 59.59 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  

• กรรมกำรของบริษัทที่ถือหุ้นใน AI ได้แก่ นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบลูย์ และนำยธนิตย์ ธำรี
รัตนำวิบลูย์  เข้ำถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 21.29 และร้อยละ 6.89  ของทนุจดทะเบียน AI  

• มีกรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมร่วมกนัได้แก่ นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบลูย์ และ
นำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบลูย์ 
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นิตบุิคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

รำยกำรระหว่ำงกัน 
มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 

ลักษณะรำยกำร / ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล งวด 3 เดือน  
สิน้สุด 31 มี.ค. 62 

งวด 12 เดือน  
สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 

2) บมจ.เอเชียน 
อินซูเลเตอร์ 
(AI)(ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บริกำร server ซึง่ AI จะเรียกเก็บตำมที่ตกลงร่วมกนั และเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป 
 
ควำมเหน็คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ท่ี  7/2562 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภำคม 2562 ได้รับทรำบ
รำยกำรท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงบริษัทใหญ่ กบับริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดงักล่ำวเป็นประโยชน์ในกำรประกอบกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
โดยอตัรำดงักล่ำวมีควำมเหมำะสม และสมเหตสุมผล  

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
: AIL มีรำยกำรเช่ำพืน้ท่ี
ส ำนกังำน ค่ำ
สำธำรณปูโภค และ
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืนๆจำก AI 

0.04  0.18 - ในปี 2561 และ 2560 AIL เช่ำพืน้ท่ีส ำนักงำนเลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันำยำว เขตคนันำ
ยำว กรุงเทพมหำนคร จำก AI รวมเนือ้ท่ี 42 ตำรำงเมตร เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ส ำนักงำน โดยก ำหนด
อัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรต่อเดือนเท่ำกับ 250 บำทต่อตำรำงเมตร ซึ่งเป็นรำคำท่ีตกลงร่วมกัน 
และใกล้เคียงกับรำคำตลำด ทัง้นี ้อัตรำดังกล่ำวไม่รวมค่ำสำธำรณูปโภคภำยในอำคำร และ
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน ซึง่ AI จะเรียกเก็บตำมยอดท่ีเกิดจริง  
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562 ได้รับทรำบรำยกำร
ท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงบริษัทใหญ่ กับบริษัทย่อยของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรดงักล่ำวมีควำมเหมำะสม และสมเหตสุมผล 
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 ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ย กบันิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ได้ให้ควำมเห็นว่ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว เป็นรำยกำรที่มี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำที่เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจกำรอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องกนัทัว่ไป และไมม่ีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งบริษัท  

 
ภำระผูกพัน : ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562  

ผู้ใช้
วงเงนิ 

ผู้ค ำ้
ประกัน 

สถำบันกำรเงนิ 
ประเภท 
วงเงนิ 

วงเงนิกู้ 
(ล้ำนบำท) 

ภำระหนี ้
(ล้ำนบำท) 

หลักประกัน 

บริษัทฯ 
 

       - ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

หนงัสอืค ำ้ประกนั
กำรใช้ไฟฟำ้ 

2.50 1.67 เงินฝำกของบริษัทฯ ค ำ้
ประกนัเต็มภำระหนี ้

บริษัทฯ 
 

       - ธนำคำรทหำรไทย 
จ ำกดั (มหำชน) 

เบิกเกินบญัชี 5.00 - N/A 
ตัว๋สญัญำใช้เงิน 500.00 - 

บริษัทฯ 
 
 

       - ธนำคำรกสิกรไทย 
จ ำกดั (มหำชน)  
 
 

หนงัสอืค ำ้ประกนั
กำรใช้ไฟฟำ้ 

3.81 3.70 เงินฝำกของบริษัทฯ ค ำ้
ประกนัเต็มภำระหนี ้

หนงัสอืค ำ้ประกนั
น ำเข้ำเคร่ืองจกัร
กบักรมศลุกำกร 

18.30 18.25 เงินฝำกของบริษัทฯ ค ำ้
ประกนัเต็มภำระหนี ้

บริษัท
ยอ่ย 

(AIPT) 

       - ธนำคำรกสิกรไทย 
จ ำกดั (มหำชน)  
 

หนงัสอืค ำ้ประกนั
กำรใช้ไฟฟำ้ 

0.40 0.40 เงินฝำกของบริษัทยอ่ย 
ค ำ้ประกนัเต็มวงเงิน 

บริษัท
ยอ่ย 
(AIL) 

       - ธนำคำรกสิกรไทย 
จ ำกดั (มหำชน)  
 

เบิกเกินบญัชี 5.00 0.31 N/A 

 

ปัจจัยเสี่ยง : 
ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ 
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันในธุรกิจ 
 บริษัทฯด ำเนินธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้มนัไบโอดีเซล (B100) วตัถดุิบและผลพลอยได้จำกกำรผลติ และรับจ้ำงผลิต 
ซึ่งหำกพิจำรณำถึงกำรเติบโตของธุรกิจในแต่ละผลิตภณัฑ์แล้ว น ำ้มันไบโอดีเซล ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกำรเติบโตและกำร
แข่งขนัสงู เนื่องจำก กระทรวงพลงังำนร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงกำรคลงั ได้จัดท ำแผนปฏิบตัิกำร
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พฒันำและสง่เสริมกำรใช้ไบโอดีเซล (B100) เพื่อให้เกิดกำรพฒันำตำมยทุธศำสตร์อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งภำครัฐได้ทยอยปรับ
เพิ่มสตูรผสมดงักล่ำวจำกกำรบงัคบัใช้ B3 – B7 เพื่อบงัคบัใช้อย่ำงเป็นทำงกำรทัว่ประเทศ (น ำ้มนัไบโอดีเซล B7 หมำยถึง
น ำ้มนัดีเซลซึ่งมีสว่นผสมของน ำ้มนัไบโอดีเซลร้อยละ 7  และน ำ้มนัดีเซลร้อยละ 93) ซึ่งเป็นกำรสนบัสนุนให้มีผู้ประกอบกำร
ผลติน ำ้มนัไบโอดีเซลเพิ่มมำกขึน้   

บริษัทฯได้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกบักำรแขง่ขนัท่ีอำจมีควำมรุนแรงขึน้ในอนำคต  โดยบริษัทฯให้ควำมส ำคญักบักำร
พฒันำประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลทำงกำรผลิตอย่ำงสงูสดุ  
ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทฯสำมำรถควบคมุต้นทนุและคำ่ใช้จำ่ยในกำรผลติลงได้อยำ่งมปีระสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้  โดยที่ยงัคงสำมำรถ
รักษำคณุภำพของผลติภณัฑ์น ำ้มนัไบโอดีเซลเอำไว้ตำมเกณฑ์ก ำหนด โดยนบัตัง้แตปี่ 2555 บริษัทฯได้รับผลประโยชน์จำกกำร
ประหยัดเชิงขนำด (Economy of Scale) จำกก ำลงักำรกลัน่น ำ้มันปำล์มดิบปริมำณ 1,150 ตันน ำ้มันปำล์มดิบต่อวนั และ
ในช่วง 3 ปีที่ผำ่นมำบริษัทฯได้ลงทนุเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพและลดต้นทนุกำรผลติ ในสว่นของกำรผลติน ำ้มนัไบโอดีเซล 
โดยน ำกรดไขมนัปำล์มซึ่งเป็นหนึ่งในผลพลอยได้จำกกำรกลัน่น ำ้มนัปำล์มดิบกลบัมำใช้เป็นวตัถุดิบในกำรผลิตน ำ้มนัไบโอ
ดีเซล (Esterification 80% Plant) ขนำดก ำลงัผลิต 72 ตนัต่อวนั และขยำยก ำลงักำรผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซลจำกเดิม 450 ตนั
น ำ้มนัไบโอดีเซลต่อวนั เป็น 600 ตนัต่อวนั เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จำกกำรประหยัดเชิงขนำดในสว่นของกำรผลิตน ำ้มนัไบโอ

ดีเซล  และในปี 2560 บริษัทฯลงทนุก่อสร้ำงโรงกลัน่กลีเซอรีนบริสทุธ์ิ ซึง่มีก ำลงักำรผลิตท่ี 100 ตนักลีเซอรีนบริสทุธ์ิตอ่วนั 
เพื่อมูลค่ำผลพลอยได้คือ กลีเซอรีนดิบ โดยกลีเซอรีนบริสุทธ์ิเป็นสินค้ำท่ีอยู่ในตลำดอุตสำหกรรมอำหำรและยำ 
(Pharmaceutical Grade) กำรเพิ่มสนิค้ำใหมข่องบริษัทฯท่ีไมไ่ด้อยูใ่นอตุสำหกรรมน ำ้มนัไบโอดีเซลที่มีกำรแขง่ขนัสงู และถกู

ควบคุมปริมำณและรำคำขำยโดยภำครัฐนัน้ เป็นแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯในกำรขยำยสินค้ำออกไปในอุตสำหกรรมอื่น 
เพ่ือเพ่ิมรำยได้จำกกำรผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลำดท่ีมีกลุ่มลูกค้ำใหม่ท่ีมีอัตรำกำรเติบโตท่ีดี เป็นสินค้ำท่ีมีควำม
ต้องกำรในตลำดต่ ำงป ระ เทศสู ง  และมี ก ำ ไร ท่ี ดี  ซึ่ ง ปั จจุบั น ได้ ด ำ เนิ นกำรก่ อส ร้ำงแ ล้ ว เส ร็จ  100%
และก ำหนดผลิตในเชิงพำณิชย์ได้ในไตรมำสที่ 2 ปี 2562 

  
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ 

บริษัทฯมีสดัสว่นกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัไบโอดีเซล (B100) ในงวดบญัชีประจ ำไตรมำส 1 ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 78.61 
ของยอดขำยทัง้หมด ซึง่เป็นผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ โดยกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัไบโอดีเซลทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นกำรจ ำหนำ่ย
ให้กบักลุม่ผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543  ซึ่งเป็นกำรจ ำหน่ำยตำมค ำสัง่ซือ้ 
(Made to Order) ผ่ำนกำรได้รับเชิญจำกลกูค้ำเพื่อร่วมประมูล โดยรูปแบบกำรสัง่ซือ้หำกประมูลได้ จะอยู่ในรูปของสญัญำ
สัง่ซือ้ซึ่งมีระยะเวลำประมำณ 3-12 เดือน แล้วแต่แผนงำนและนโยบำยภำยในของลกูค้ำแต่ละรำย โดยลกูค้ำส่วนใหญ่ของ
บริษัทฯ จะก ำหนดปริมำณกำรรับซือ้หรือช่วงของปริมำณกำรรับซือ้ที่ชดัเจนในสญัญำ 

อย่ำงไรก็ตำม สดัสว่นกำรซือ้อำจปรับลดลงได้ตำมควำมต้องกำรซือ้ของลกูค้ำในแตล่ะช่วง ขึน้อยู่กบัประกำศอตัรำ
สว่นผสมน ำ้มนัไบโอดีเซลในน ำ้มนัดีเซล ซึ่งบริษัทเช่ือมัน่ว่ำโอกำสที่จะสญูเสียลกูค้ำมีน้อย เนื่องจำกนโยบำยของภำครัฐได้
ผลกัดนัให้เกิดกำรใช้น ำ้มนัไบโอดีเซลมำกขึน้จำกที่ได้ปรับเป็น B20 ส ำหรับรถบรรทกุ Fleet ในภำคขนสง่ในช่วงกลำงปี 2560  
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 3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐ 

ปำล์มน ำ้มนัเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีควำมส ำคญั ซึง่ช่วยสร้ำงควำมมัน่คงด้ำนอำหำรและด้ำนพลงังำนของประเทศ โดย
น ำ้มันปำล์มดิบที่ได้จำกโรงสกัดปำล์มของประเทศไทย ถูกแบ่งสัดส่วนไปใช้ในภำคธุรกิจต่ำงๆ ได้แก่ ธุรกิจพลังงำน 
อุตสำหกรรมอำหำร และอุตสำหกรรมที่ไม่ใช่อำหำรอื่นๆ อำทิ สบู่ และเคร่ืองส ำอำง เป็นต้น โดยกำรผลิตน ำ้มันปำล์มของ
ประเทศมีปริมำณเพียงพอส ำหรับกำรใช้บริโภคภำยในประเทศและส่งออกบำงส่วน ซึ่งปำล์มน ำ้มนัและน ำ้มนัปำล์มดิบที่ได้
จำกกำรสกัดปำล์มน ำ้มนั รวมถึงผลิตภณัฑ์ที่ใช้น ำ้มนัปำล์มดิบเป็นวตัถดุิบในกำรผลิต ถูกควบคุมโดยภำครัฐผ่ำนกระทรวง
ตำ่งๆ ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม อำทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลงังำน และกระทรวงพำณิชย์ เป็น ทิศทำงรำคำ
น ำ้มนัปำล์มดิบของไทยถกูก ำหนดให้อ้ำงอิงตำมทิศทำงรำคำน ำ้มนัปำล์มดิบในตลำดมำเลเซีย ซึง่ถือเป็นตลำดน ำ้มนัปำล์มที่
ใหญ่ที่สดุใน โดยที่ผ่ำนมำ อตุสำหกรรมน ำ้มนัปำล์มไทยต้องประสบกบัปัจจัยต่ำงๆ ที่ท ำให้เกิดควำมผนัผวนของรำคำ ท่ีเกิด
ควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศอย่ำงรุนแรง ท ำให้ภำคใต้ของประเทศต้องเผชิญกบัปัญหำฝนแล้งและอทุกภยั จนเป็นเหตุ
น ำ้มนัปำล์มขำดตลำด ท ำให้ระดบัรำคำน ำ้มนัปำล์มปรับตวั  

จำกควำมผันผวนของรำคำและปริมำณน ำ้มนัปำล์มดิบที่มีอย่ำงต่อเนื่อง รัฐบำลจึงออกนโยบำยที่จะเข้ำควบคุม
ควำมผนัผวนท่ีเกิดขึน้ โดยภำครัฐจะใช้นโยบำยเข้ำควบคมุโดยกำรปรับลดสดัสว่นกำรผสมไบโอดีเซลในน ำ้มนัดีเซล เช่น จำก 
B7 ให้ลดลงเหลือ B5 ในกรณีที่สต๊อกน ำ้มนัปำล์มดิบในประเทศลดลง และปรับเพิ่มสดัสว่นกำรผสมไบโอดีเซลในน ำ้มนัดีเซล
เมื่อสต๊อกน ำ้มนัปำล์มดิบในประเทศมีปริมำณสงูขึน้ ทัง้นีเ้พื่อเป็นกำรควบคมุปริมำณกำรใช้น ำ้มนัปำล์มดิบให้มีเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรโดยค ำนึงถึงควำมเพียงพอในกำรใช้บริโภคเป็นหลกั อีกทัง้กำรก ำหนดรำคำรับซือ้ผลปำล์มและน ำ้มนัปำล์มดิบ
ในกรณีที่รำคำน ำ้มนัปำล์มดิบผนัผวน และใช้นโยบำยรับซือ้น ำ้มนัปำล์มดิบออกจำกตลำด กรณีที่สต๊อกน ำ้มนัปำล์มดิบใน
ประเทศสงูเกินไป และใช้นโยบำยกำรน ำเข้ำน ำ้มนัปำล์มดิบจำกต่ำงประเทศ กรณีที่ปริมำณน ำ้มันปำล์มดิบในประเทศไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำร (ปัจจุบนัประเทศไทยยงัคงมีมำตรกำรควบคุมกำรน ำเข้ำน ำ้มนัปำล์ม แม้ว่ำจะปรับลดอตัรำภำษี
น ำเข้ำน ำ้มนัปำล์มเหลือร้อยละ 0 ตัง้แต่ปี 2553 โดยก ำหนดให้น ำ้มนัปำล์มเป็นสินค้ำที่ต้องขออนุญำตน ำเข้ำ และสำมำรถ
น ำเข้ำโดย องค์กำรคลงัสินค้ำ กระทรวงพำณิชย์ แต่เพียงผู้ เดียว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสำหกรรมน ำ้มันปำล์มใน
ประเทศ)  
 นอกจำกนี ้กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ ได้ก ำหนดให้น ำ้มนัพืช น ำ้มนัเชือ้เพลิง และผลปำล์มน ำ้มนั เป็น
สินค้ำควบคุมตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร พ.ศ. 2542  ซึ่งน ำ้มันพืช และน ำ้มันเชือ้เพลิง จัดอยู่ใน
ประเภทสินค้ำที่มีควำมอ่อนไหวเป็นพิเศษ (Sensitive List : SL) ซึง่กรมกำรค้ำภำยในจะติดตำมรำคำและภำวะเป็นประจ ำทกุ
วนั ดงันัน้ บริษัทฯจึงอำจได้รับควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงในนโยบำยที่เก่ียวข้องดงักลำ่ว 
  
ควำมเสี่ยงเกี่ยวเน่ืองกับกำรผลิต 
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนวัตถุดิบ  

บริษัทฯด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนทดแทนน ำ้มนัไบโอดีเซลจำกน ำ้มนัปำล์ม และน ำ้มนัปำล์มเลอี
นภำยใต้ตรำสินค้ำ“พำโมลำ” รวมถึงรับจ้ำงผลิตน ำ้มนัปำล์มกึ่งส ำเร็จรูป โดยบริษัทใช้น ำ้มนัปำล์มดิบ (CPO) เป็นวตัถดุิบตัง้
ต้นมีสดัส่วนต้นทุนน ำ้มนัปำล์มดิบคิดเป็นร้อยละ 85-90 ของต้นทุนวตัถุดิบรวม โดยกำรสัง่ซือ้น ำ้มันปำล์มดิบ จะอยู่ในรูป
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หนงัสอืสญัญำหรือข้อตกลงกำรสัง่ซือ้ระยะสัน้มีระยะเวลำจดัสง่ไมเ่กิน 15 วนั ซึ่งระบรุำคำรับซือ้ชดัเจน แตไ่ม่มีกำรท ำสญัญำ
ระยะยำวกบัผู้จ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึง่โดยเฉพำะ ดงันัน้ บริษัทฯจึงอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกกำรจดัหำวตัถดุิบ หำกผู้จ ำหน่ำย
ไมส่ำมำรถจดัหำน ำ้มนัปำล์มดิบเพื่อจ ำหนำ่ยให้กบับริษัทฯได้อย่ำงเพียงพอ หรืองดกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัปำล์มดิบให้กบับริษัทฯ
จำกสำเหตนุโยบำยภำยในของผู้จ ำหนำ่ยเอง ซึ่งอำจท ำให้บริษัทสญูเสยีโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่ผล
กำรด ำเนินงำนของกิจกำรได้  บริษัทฯตระหนกัถึงประเด็นควำมเสีย่งข้ำงต้น และได้ก ำหนดแนวทำงปอ้งกนัควำมเสีย่งดงักลำ่ว 
โดยกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบจำกผู้จ ำหนำ่ยที่มีศกัยภำพกวำ่ 20 รำย ควบคูไ่ปกบักำรรักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จ ำหนำ่ยวตัถดุิบมำ
โดยตอ่เนื่อง โดยกวำ่ร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้จ ำหนำ่ยวตัถดุิบท่ีอยู่ใน Vendor List ของบริษัทฯ เป็นคู่ค้ำกบับริษัทมำยำวนำน
กวำ่ 8 ปี นอกจำกนี ้ปัจจบุนัประเทศไทยมีพืน้ที่เพำะปลกูปำล์มน ำ้มนัเพิ่มขึน้ และยงัคงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง ประกอบกบั
มีกำรสง่เสริมให้เกษตรกรท ำปำล์มคณุภำพโดยกำรตดัปำล์มสกุ เปอร์เซ็นต์น ำ้มนัเพิ่มขึน้จำก 15-16% เป็น 17-18% ท ำให้มี
ปริมำณน ำ้มนัปำล์มดิบเพิ่มขึน้ตำมไปด้วย ดงันัน้ บริษัทฯจึงมัน่ใจวำ่จะได้รับควำมเสีย่งจำกกำรขำดแคลนวตัถดุิบน้อย 
 
2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ 
 บริษัทฯใช้น ำ้มนัปำล์มดิบ (CPO) เป็นวตัถดุิบหลกัตัง้ต้นส ำหรับใช้ในกำรผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซลเพื่อจ ำหน่ำย ซึ่ง
รำคำน ำ้มนัปำล์มดิบในตลำดโลกถูกก ำหนดให้เป็นไปตำมทิศทำงของตลำดน ำ้มนัปำล์มดิบในประเทศมำเลเซีย เนื่องจำก
ประเทศมำเลเซียมีอตัรำส่วนกำรส่งออกน ำ้มันปำล์มดิบต่อผลผลิตสงูที่สดุในโลก โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรำคำน ำ้มัน
ปำล์มดิบได้แก่ กำรเปลีย่นแปลงของภำวะเศรษฐกิจ ควำมต้องกำรบริโภค สภำพภมูิอำกำศ ปริมำณน ำ้มนัปำล์มดิบค้ำงสต๊อก 
และรำคำน ำ้มนัทดแทนชนิดอื่นๆ อำทิ น ำ้มนัถัว่เหลอืง และน ำ้มนัร ำข้ำว เป็นต้น  
 ส ำหรับประเทศไทย รำคำน ำ้มนัปำล์มดิบมีทิศทำงควำมผนัผวนเป็นไปตำมควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัปำล์ม
ดิบในตลำดโลก โดยรำคำน ำ้มนัปำล์มดบิในปี 2562 (ณ 14 พฤษภำคม 2562) ปรับตวัลดลงจำกปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 18.80 
และในปี 2561 ปรับตวัลดลงจำกปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 21.36 และในปี 2560 ปรับตวัลดลงจำกปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 22.12 
(รำคำเฉลี่ยในปี 2562 ณ 14 พฤษภำคม เท่ำกับ 15.92 บำทต่อกิโลกรัม, ปี 2561 เท่ำกับ 19.57 บำทต่อกิโลกรัม, ปี 2560 
เทำ่กบั 24.88 บำทตอ่กิโลกรัม และปี 2559 เทำ่กบั 31.95 บำทตอ่กิโลกรัม) (ที่มำ : กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์) 
 รำคำน ำ้มนัปำล์มดิบภำยในประเทศผนัผวนและปรับตวัลดลงอย่ำงรุนแรงและต่อเนื่อง ตัง้แต่ปลำยปี 2559 จนถึงปัจจุบนั ซึ่ง
ในปี 2562 มีรำคำต ่ำสดุที่ 14.76 บำทต่อกิโลกรัม (รำคำเฉลี่ยในเดือนมีนำคม 2562) เนื่องจำกมีปริมำณผลปำล์มและน ำ้มนั
ปำล์มดิบออกสูต่ลำดในปริมำณมำกจนเกิดภำวะน ำ้มนัปำล์มล้นตลำด สง่ผลให้รำคำต้นทนุเฉลี่ยของวตัถดุิบน ำ้มนัปำล์มดิบ
ของบริษัทฯ สงูกว่ำรำคำน ำ้มนัปำล์มดิบในตลำด อำจเป็นเหตใุห้รำคำต้นทนุวตัถดุิบของบริษัทฯไมส่ำมำรถปรับตวัตำมรำคำ
ตลำดที่ลดลงอยำ่งตอ่เนื่องและรุนแรงได้ทนั 
 จำกควำมผนัผวนของรำคำข้ำงต้น บริษัทฯอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัปำล์มดิบ ท่ีมี
ควำมอ่อนไหวต่อปัจจยัที่เข้ำมำกระทบทัง้ปัจจยัภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ซึ่งควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัปำล์ม
ดิบอำจสง่ผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกิจกำรได้ อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯตระหนกัถึงควำมเสี่ยงดงักลำ่ว และได้
ก ำหนดนโยบำยเพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบตัิส ำหรับฝ่ำยงำนที่เก่ียวข้อง โดยเน้นให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจดัซือ้และจดักำร
วตัถดุิบ (น ำ้มนัปำล์มดิบ) และสนิค้ำ (น ำ้มนัไบโอดีเซล) ให้มีอตัรำกำรหมนุเวยีนของสนิค้ำที่เร็วขึน้และเก็บสต็อกไว้ให้น้อยกวำ่ 
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30 วนั เพียงพอส ำหรับกำรผลติและจดัสง่ในแตล่ะเดือนภำยใต้สญัญำค ำสัง่ซือ้รำยไตรมำสและรำยปีเทำ่นัน้ และควบคมุอัตรำ
กำรสญูเสยีจำกกำรผลติให้มีประสทิธิภำพมำกขึน้ อีกทัง้ เน้นให้ควำมส ำคญักบักำรติดตำมสถำนกำรณ์รำคำอยำ่งใกล้ชิดผำ่น
ช่องทำงต่ำงๆ อำทิ สื่อโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ และเว็บไซด์ของหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง อำทิ กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวง
พำณิชย์ ควบคู่ไปกับกำรติดตำมสถำนกำรณ์รำคำผ่ำนคู่ค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำ
วตัถดุิบได้ในระดบัหนึง่ 

 
กรณีพิพำท :  
- ไมม่ี - 
 
จ ำนวนพนักงำน : ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษัทมีจ ำนวนพนกังำน (ไมร่วมผู้บริหำร) จ ำนวนทัง้สิน้ 166 คน 
 
ประวัติควำมเป็นมำโดยสรุป : 

ปี  เหตุกำรณ์ส ำคัญ 
ปี 2549 - จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 4 ตลุำคม 2549 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ำกบั 300,000,000 บำท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ทุนช ำระแล้ว 300,000,000 บำท
โดย บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) (AI) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียนบริษัท  

- บริษัทเข้ำซือ้ทรัพย์สินจำกผู้ ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้มันปำล์มโอเลอีนรำยหนึ่ง เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยน ำ้มันไบโอดีเซล ให้แก่กลุ่มผู้ ค้ำน ำ้มันตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
พ.ศ. 2543 และผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้มนัปำล์มโอเลอีน ภำยใต้ตรำสินค้ำ “พำโมลำ” โดยมีก ำลงักำรผลิต
เทำ่กบั 300 ตนัน ำ้มนัปำล์มดิบตอ่วนั  

ปี 2550 - บริษัทมีกำรจัดโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้น โดย AI ได้เข้ำซือ้หุ้นจำกผู้ ถือหุ้นเดิมจ ำนวน 1 รำย จึงท ำให้ AI มีสดัสว่น
กำรถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 81 ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนัน้ 

- วนัที่ 2 เมษำยน 2550 บริษัท ได้รับอนญุำตเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 10 แหง่พระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนั
เชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 จำกกระทรวงพลงังำน 

ปี 2551 - บริษัทได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย ให้ใช้เคร่ืองหมำยรับรองฮำ
ลำล (HALAL) ส ำหรับน ำ้มนัปำล์มโอเลอีนผ่ำนกรรมวิธี  ตรำ พำโมลำ, ไขมนัปำล์มบริสทุธ์ิ, น ำ้มนัเมล็ดใน
น ำ้มนัปำล์มกึ่งบริสทุธ์ิ, น ำ้มนัปำล์มผ่ำนกรรมวิธี, กรดไขมนัจำกเมลด็ในปำล์ม, กรดไขมนัปำล์ม และกลเีซอ
รีน  

ปี 2552 - บริษัทมีกำรจัดโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้น โดย AI ได้เข้ำซือ้หุ้นจำกผู้ ถือหุ้นเดิมจ ำนวน 1 รำย ซึ่งท ำให้ AI มีสดัสว่น
กำรถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 81.00 เป็นร้อยละ 82.00 ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนัน้ 

ปี 2553 
 

- บริษัทมีกำรจดัโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้น โดย AI ได้เข้ำซือ้หุ้นจำกผู้ ถือหุ้นเดิมจ ำนวน 2 รำย ซึ่งท ำให้ AI มีสดัสว่น
กำรถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 82.00 เป็นร้อยละ 92.00 ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนัน้ 
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ปี  เหตุกำรณ์ส ำคัญ 
 
 
 
 
 
 

- วนัท่ี 4 สงิหำคม 2553 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น มีมติพิเศษเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจำก 300,000,000 
บำท เป็น 370,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อจ ำหน่ำยให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วน
จ ำนวน 7,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท และมีมติลงทนุก่อสร้ำงหอกลัน่น ำ้มนัปำล์มดิบ (หอก
ลัน่ 2) ซึ่งมีก ำลงักำรผลิตเท่ำกับ 800 ตันน ำ้มันปำล์มดิบต่อวนั ทัง้นี ้ภำยหลงักำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ดงักล่ำว ท ำให้ AI มีสดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 92.00 เท่ำกับร้อยละ 93.14 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัทในขณะนัน้ 

ปี 2555 - บริษัทมีกำรจดัโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้น โดย AI ได้เข้ำซือ้หุ้นจำกผู้ ถือหุ้นเดิมจ ำนวน 2 รำย ซึ่งท ำให้ AI มีสดัสว่น
กำรถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 93.14 เป็นร้อยละ 98.00 ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนัน้ 

- บริษัท ก่อสร้ำงหอกลัน่น ำ้มนัปำล์มดิบ (หอกลัน่ 2) แล้วเสร็จท ำให้มีขนำดก ำลงักำรกลัน่น ำ้มนัปำล์มดิบรวม 
เทำ่กบั 1,150 ตนัน ำ้มนัปำล์มดิบตอ่วนั  

ปี 2556 - วนัที่ 9 เมษำยน 2556 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 370,000,000 บำท เป็น 
960,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อจ ำหน่ำยให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมตำมสัดส่วน จ ำนวน 
59,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

1. เพื่อน ำไปช ำระคืนหนีเ้งินกู้ยืมจำกบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  
2. เพื่อน ำไปซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ำกัด (AIPT) และบริษัท เอไอ 

โลจิสติกส์ จ ำกดั (AIL) เพื่อจดัโครงสร้ำงกลุม่บริษัทส ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรน ำบริษัท
เข้ำดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ตำมแผน Spin-off  ซึง่ภำยหลงักำรเพิ่มทนุดงักลำ่ว ท ำให้ AI เข้ำ
ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 98.79 ของทนุจดทะเบียนบริษัท 

- วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 ที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นมีมติที่ส ำคญั ดงันี ้
1. มีมติให้บริษัทด ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั เพื่อเตรียมน ำหุ้นสำมญัของบริษัทเข้ำ

จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเปลีย่นช่ือบริษัท เป็น บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี 
จ ำกดั (มหำชน)  

2. มีมติเปลี่ยนแปลงมลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 10 บำท เป็นหุ้นละ 1 บำท เพื่อเพิ่มสภำพคลอ่งแก่
หุ้นของบริษัท 

3. มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ ำนวน 170,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
จ ำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำทสง่ผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 
1,130,000,000 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,130,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

4. มีมติอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 170,000,000 หุ้น รวมกบัหุ้นสำมญัเดิมของบริษัท
ที่ถือโดย AI จ ำนวน 275,000,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนหุ้นสำมญัที่เสนอขำยทัง้สิน้ 445,000,000 
หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กบัประชำชนและผู้ ถือหุ้นเดิมของ AI  
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- บริษัท เสนอขำยหุ้นสำมญัแก่ประชำชนครัง้แรก (Initial Public Offering : IPO) จ ำนวน 170,000,000 หุ้น 

ระหว่ำงวนัที่ 23-24 ธันวำคม 2556 ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจำก 960,000,000 บำท เป็น 
1,130,000,000 บำท 

-  
ปี 2558 -    วนัท่ี 21 เมษำยน 2558 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 มีมติอนมุตัิที่ส ำคญั ดงันี ้

1. มีอนมุตัิกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี 1 (AIE-
W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นในอตัรำ 5 หุ้นสำมญัเดิมตอ่ 1 ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

▪ เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุเคร่ืองจกัรเพิ่มเติมเพื่อขยำยก ำลงักำรผลติ 
▪ เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุเคร่ืองจกัรเพิ่มเติมเพื่อลดต้นทนุกำรผลติ 
▪ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 

2. มีมติเปลีย่นแปลงมลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้จำกหุ้นละ 1   บำท เป็นหุ้นละ 0.25 บำท 
3. มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1,130,000,000 บำท เป็น 1,356,000,000 บำท โดยออกหุ้นสำมัญ

เพิ่มทุนจ ำนวน 904,000,000 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 0.25 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี 1 (AIE-W1) 

ปี 2559 -      วนัที่ 18 ตลุำคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2559 มีมติอนมุตัิให้จ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์
ของบริษัทยอ่ย มลูคำ่รวม 413,112,000 บำท มีรำยละเอียดดงันี ้
1. มีมติอนมุตัิให้บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ำกดั (“AIPT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย 

AIE ถือหุ้ น ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของ AIPT จ ำหน่ำยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
บำงสว่น ได้แก่ แท็งก์น ำ้มนัปริมำณ 10,000,000 ลิตร จ ำนวน 5 แท็งก์ ท่ำเทียบเรือ โรงงำนผลิตน ำ้แข็ง 
อำคำรส ำนกังำน เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และที่ดิน ตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 108147 และโฉนดที่ดินเลขที่ 
13397 ต ำบลท่ำจีน อ ำเภอเมืองสมทุรสำคร จังหวดัสมุทรสำคร จ ำนวน 2 แปลงเนือ้ที่รวม 7 ไร่ 49.1 
ตำรำงวำ มลูค่ำขำยรวม 390,000,000 บำท ก ำหนดโอนทรัพย์ให้แก่ผู้จะซือ้เมื่อผ่อนช ำระเสร็จภำยใน
เดือนมิถนุำยน 2560 

2. มีมติอนมุตัิให้บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“AIL”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท โดย AIE ถือหุ้น ร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของ AIL จ ำหน่ำยทรัพย์สินบำงส่วน ได้แก่ เรือธำรีรัตนำ 1 ขนำด
ระวำงเรือ 1,500 ตนักรอสส์ มลูคำ่ขำย 23,112,000 บำท  ก ำหนดโอนทรัพย์ให้แก่ผู้จะซือ้เมื่อผอ่นช ำระ
เสร็จภำยในเดือนตลุำคม 2561 

ปี 2560 -    บริษัทฯ เร่ิมก่อสร้ำงโรงผลติกลเีซอรีนบริสทุธ์ิ (Refined Glycerine , USP and Pharma Grade) ขนำดก ำลงั
กำรผลติ 100 ตนักลเีซอรีนบริสทุธ์ิตอ่วนั ก่อสร้ำงแล้วเสร็จในต้นไตรมำส 1 ปี 2562 และสำมำรถผลติในเชิง
พำณิชย์ได้ในไตรมำส 2 ปี 2562 ซึง่เป็นกำรเพิม่มลูคำ่ให้กบักลเีซอรีนดิบ (Crude Glycerine) ที่ได้จำกกำร
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ปี  เหตุกำรณ์ส ำคัญ 
ผลติน ำ้มนัไบโอดีเซล โดยกลุม่ลกูค้ำหลกัจะอยูใ่นอตุสำหกรรมอำหำรและยำ นอกจำกนีแ้ล้ว บริษัทฯยงั
สำมำรถแยกกรดไขมนัท่ีเป็นองค์ประกอบอยูใ่นกลเีซอรีนดิบออกมำเพื่อสำมำรถน ำกลบัมำใช้เป็นวตัถดุิบใน
กำรผลติน ำ้มนัไบโอดีเซลได้อีก 

- บริษัทฯได้เพิ่มก ำลงักำรผลติน ำ้มนัไบโอดีเซลจำก 500 ตนัน ำ้มนัไบโอดีเซลตอ่วนั เป็น 600 ตนัน ำ้มนัไบโอ
ดีเซลตอ่วนั 

-      เดือนมิถนุำยน 2560 บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ำกดั (“AIPT”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 
โดย AIE ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้วของ AIPT ได้รับช ำระเงินครบถ้วนจ ำนวน 
390,000,000 บำท จำกกำรจ ำหนำ่ยที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงบำงสว่น ได้แก่ แท็งก์น ำ้มนัปริมำณ 
10,000,000 ลติร จ ำนวน 5 แทง็ก์ ทำ่เทียบเรือ โรงงำนผลติน ำ้แขง็ อำคำรส ำนกังำน เคร่ืองจกัรอปุกรณ์
และที่ดิน ตัง้อยูบ่นโฉนดที่ดินเลขที่ 108147 และโฉนดที่ดินเลขท่ี 13397 ต ำบลทำ่จีน อ ำเภอเมือง
สมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร จ ำนวน 2 แปลงเนือ้ที่รวม 7 ไร่ 49.1 ตำรำงวำ  และได้โอนทรัพย์ให้แก่ผู้ซือ้
เรียบร้อยแล้ว 

ปี 2561  
 

- บริษัทฯจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช ำระ เมื่อวนัท่ี 6 มถินุำยน 2561 เป็นทนุช ำระแล้ว 1,308,072,982 บำท 
โดยมีมลูคำ่หุ้นละ 0.25 บำท หรือเทำ่กบั 5,232,291,928 หุ้น จำกกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทนุครัง้
สดุท้ำย (AIE-W1) มีมลูคำ่เทำ่กบั 178,072,982  บำท หรือเป็นจ ำนวน 712,291,928 หุ้น  

- เดือนตลุำคม 2561 บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“AIL”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดย AIE ถือหุ้น ร้อย
ละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้วของ AIL จ ำหนำ่ยทรัพย์สนิบำงสว่น ได้แก่ เรือธำรีรัตนำ 1 ขนำด
ระวำงเรือ 1,500 ตนักรอสส์ มลูคำ่ขำย 23,112,000 บำท    และได้โอนทรัพย์ให้แก่ผู้ซือ้เรียบร้อยแล้ว 

 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม / บริษัทที่เกี่ยวข้อง : 
 รำยละเอียดที่ส ำคญัเก่ียวกบัเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / บริษัทท่ีเก่ียวข้อง (ณ วนัท่ี 31 มนีำคม 2562) 

 

บริษัท 
ชื่อ
ย่อ 

ลักษณะธุรกจิ 

ทุนจด 
ทะเบียน 

ทุนจด
ทะเบียน 
ช ำระแล้ว 

สัดส่วนกำร 
ถอืหุ้นของ
บริษัท 

(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) % 
1. บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั AIL 

 
ธุรกิจให้บริกำรขนสง่สนิค้ำ
ทำงทะเล 

209.00 209.00 99.99 

2. บริษัท เอไอ พอร์ตส์ และ 
เทอร์มินลัส์ จ ำกดั 

AIPT 
 

ธุรกิจให้บริกำรทำ่เทียบเรือ
และคลงัน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

460.00 460.00 99.99 

 



         
 

ท่ีตั้ง         55/2 หมู ่8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2           21 of 29                     
               55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110  Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited                        
ทะเบียนเลขที ่ 0107556000311 
 

กำรเพิ่ม (ลด) ทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ :  

หนว่ย : บำท 

วัน / เดอืน / ปี ทุนจดทะเบียนช ำระ
แล้ว ก่อน (ลด) / เพิ่ม 

ทุนจดทะเบียนช ำระ
แล้วหลัง (ลด) / เพิ่ม 

วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ 

6 มิถนุำยน 2561/1 1,130,000,000 1,308,072,982 1. ใช้เป็นเงินลงทนุเคร่ืองจกัรเพิ่มเตมิเพื่อ
ขยำยก ำลงักำรผลติ 

2. ใช้เป็นเงินลงทนุเคร่ืองจกัรเพิ่มเตมิเพื่อลด
ต้นทนุกำรผลติ 

3. ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนในกิจกำร 
หมำยเหต ุ: /1 กำรเพิ่มทนุดงักลำ่ว เป็นกำรเพิ่มทนุจำกกำรใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ (AIE-W1)  

 

รอบระยะเวลำบัญชี : วนัท่ี 1 มกรำคม ถงึวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
ผู้สอบบัญช ี : นำย วชิยั รุจิตำนนท์  ผู้สอบบญัชีอนญุำตเลขที่ 4054 

นำย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีอนญุำตเลขที่ 3500 

นำย เสถียร วงศ์สนนัท์  ผู้สอบบญัชีอนญุำตเลขที่ 3495 
นำงสำว กลุธิดำ ภำสรุกลุ  ผู้สอบบญัชีอนญุำตเลขที่ 5946 
นำย ยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพำน  ผู้สอบบญัชีอนญุำตเลขที่ 9445 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกดั 

ผู้ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดใน
สำยงำนบัญชีและกำรเงนิ 

: นำงสำวพิมพ์วรรณ ธำรีรัตนำวิบลูย์ 
 

ผู้ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบในกำร
ควบคุมดูแลกำรท ำบัญช ี

: นำงสำวปิยนำฏ นำมไพโรจน์ 
 

นำยทะเบียนหุ้น : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิ : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 
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 บัตรส่งเสริมกำรลงทุน 

ประเภทกิจกำร 
ที่ได้รับกำรส่งเสริม 

บัตรส่งเสริม 
เลขที่ 

วันที่เร่ิมใช้ 
สิทธิในบัตรส่งเสริม 

วันที่ครบ 
ก ำหนด 

เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนใน
กิจกำร 

บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี 1922(1)/2553 1 ต.ค. 2556  30 ก.ย. 2564 ผลติน ำ้มนัไบโอดีเซล 
2777(1)/2556  3 ก.พ. 2558 3 ก.พ. 2566 ผลติน ำ้มนัไบโอดีเซล 
60-0406-1-00-1-0  13 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562 ผลติกลเีซอรีนบริสทุธ์ิ 99.8% 
60-0623-1-00-1-0  27 ก.พ. 2560 27 ก.พ. 2568 ผลติน ำ้มนัไบโอดีเซล 

 
จ ำนวนผู้ถอืหุ้น : ณ วนัท่ี 14 มนีำคม 2562 ปรำกฏดงันี ้

 จ ำนวนรำย 
จ ำนวนหุ้น 

(เฉพำะหุ้นสำมัญ) 
% ของ 

ทุนช ำระแล้ว 
1.ผู้ ถือหุ้นสำมญัที่เป็น 13 3,810,979,382 72.83 
 1.1 กรรมกำร ผู้จดักำร และผู้บริหำร รวมถงึผู้ที่เก่ียวข้อง 
และบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ 

12 578,879,894 11.06 

 1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้น > 5 % โดยนบัรวมผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 1 3,232,099,488 61.77 
 1.3 ผู้มีอ ำนำจควบคมุ - - - 
2.  ผู้ ถือหุ้นสำมญัรำยยอ่ยที่ถือไมต่ ำ่กวำ่ 1 หนว่ยกำรซือ้ขำย 5,301 1,421,311,271 27.16 
3. ผู้ ถือหุ้นสำมญัที่ถือต ำ่กวำ่ 1 หนว่ยกำรซือ้ขำย  87 1,247 0.00 

รวมผู้ถอืหุ้นสำมัญทัง้สิน้ 5,401 5,232,291,928 100 
 
ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ : ณ วนัท่ี 14 มีนำคม 2562  ปรำกฏดงันี ้
ล ำดับที่ ชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว ร้อยละของทุนช ำระแล้ว 

1 กลุ่มธำรีรัตนำวิบูลย์ 3,859,786,982 73.77 
 1.1 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 3,232,099,488  61.77  

1.2 นำย นพพล ธำรีรตันำวิบูลย์ 331,340,107  6.33  
1.3 นำย ธนิตย์ ธำรีรตันำวิบูลย์ 95,595,456  1.83  
1.4 นำง โสภำ ธำรีรตันำวิบูลย์ 48,502,761  0.93  
1.5 นำย ณรงค์ ธำรีรตันำวิบูลย์ 29,787,777  0.57  
1.6 นำย โกวิท ธำรีรตันำวิบูลย์ 25,200,000  0.48  
1.7 นำย อนรุกัษ์ ธำรีรตันำวิบูลย์ 24,240,000  0.46  
1.8 นำง อษุณำ ธำรีรตันำวิบูลย์ 21,125,793  0.40 

 1.9 นำย พงศกร ธำรีรตันำวิบูลย์ 13,368,000  0.25 
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ล ำดับที่ ชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว ร้อยละของทุนช ำระแล้ว  
1.10 น.ส. พิมพ์วรรณ ธำรีรตันำวิบูลย์ 12,500,000  0.24  
1.11 นำย ศิริกูล ธำรีรตันำวิบูลย์ 10,569,200  0.20  
1.12 นำง ผกำพรรณ เศวตโกมลนนัท์ 6,000,000  0.11  
1.13 นำย รณชิต เศวตโกมลนนัท์ 4,400,000  0.08  
1.14 น.ส. ธำรำวรรณ เศวตโกมลนนัท์ 4,000,000  0.08  
1.15 น.ส. รติมำ ธำรีรตันำวิบูลย์  1,056,000  0.02  
1.16 นำย ณฐักิตต์ิ ธำรีรตันำวิบูลย์ 2,400  <0.01 

2 นำย วิชติ ชนิวงศ์วรกุล 51,772,320 0.99 
3 นำง จำรุณี วรกิจจำนุวัฒน์ 36,056,625 0.69 
4 น.ส. วำรุณี เจียงประดิษฐ์ 24,000,000 0.46 
5 น.ส. ธัญพร คุณะศักดิ์พำณิชย์ 19,831,968 0.38 
6 น.ส. มนทวี เลิศประเสริฐกุล 19,200,000 0.37 
7 นำย สุพจน์ ทรัพย์ทวชีัยกุล 14,800,000 0.28 
8 นำย บุญเลิศ ขอเจริญพร 13,656,000 0.26 
9 นำย สิทธิชัย ฮู่ระกิจ 13,400,016 0.26 
10 อื่นๆ 1,182,588,017 22.60 

รวม 5,232,291,928 100.00 
 
ผู้ถอืหุ้นต่ำงด้ำว 
 ณ วนัท่ี 14 มีนำคม 2562 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นตำ่งด้ำว 6 รำย ถือหุ้นรวมกนั 511,680 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.01 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยแล้วตำมข้อบงัคบัข้อที่ 13. “หุ้นของบริษัทยอ่มโอนกนัได้อยำ่งเสรีโดยไมม่ีข้อจ ำกดั เว้นแต ่กำรโอน
หุ้นเช่นนัน้เป็นผลท ำให้มีคนตำ่งด้ำวถือหุ้นในบริษัทเกินกวำ่ร้อยละสีส่บิเก้ำ (49) ของจ ำนวนหุ้นท่ีได้ออกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมด
ของบริษัท กำรโอนหุ้นรำยใดที่จะท ำให้อตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำวของบริษัทเกินอตัรำสว่นข้ำงต้น บริษัทมีสทิธิปฏิเสธ
กำรโอนหุ้นของบริษัทรำยนัน้ได้” 
 
คณะกรรมกำรบริษัท :  
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย 

ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง วนัที่ด ำรงต ำแหน่ง 
1. นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบลูย์ ประธำนกรรมกำร / ประธำน

กรรมกำรบริหำร 
4 ตลุำคม 2549 

2. นำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบลูย์ รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 4 ตลุำคม 2549 



         
 

ท่ีตั้ง         55/2 หมู ่8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2           24 of 29                     
               55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110  Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited                        
ทะเบียนเลขที ่ 0107556000311 
 

ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง วนัที่ด ำรงต ำแหน่ง 
3. นำงสำวพิมพ์วรรณ ธำรีรัตนำวิบลูย์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร

ผู้จดักำร / เลขำนกุำรบริษัท 
17 พฤษภำคม 2560 

4. นำยด ำรงค์ จงูวงศ์ กรรมกำร 31 พฤษภำคม 2556 
5. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกส ิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร

อิสระ 
9 เมษำยน 2556 

6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สมัพนัธ์ หุน่พยนต์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 9 เมษำยน 2556 
7. นำยโชติ สนธิวฒันำนนท์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 31 พฤษภำคม 2556 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ : 

ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
1. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกส ิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  9 เมษำยน 2556 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สมัพนัธ์ หุน่พยนต์ กรรมกำรตรวจสอบ  9 เมษำยน 2556 
3. นำยโชติ สนธิวฒันำนนท์ กรรมกำรตรวจสอบ  31 พฤษภำคม 2556 
หมำยเหต ุ:      - กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน คือ ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ จบ

กำรศกึษำปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ คอื นำงสำวรติมำ ธำรีรัตนำวิบลูย์ 

 
▪ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เกิดควำมชัดเจนในด้ำนกำรบริหำรงำน
ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริตตลอดจนด ำเนินกำรให้เป็นที่มัน่ใจว่ำกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรของบริษัทได้บริหำรกิจกำรตำม
นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท อยำ่งถกูต้องครบถ้วน มีมำตรฐำน และค ำนงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่

เหมำะสมและมีประสิทธิผล  และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้  โยกย้ำย  เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หรือหน่วยงำนอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  และ
เสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว  รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุม
ด้วยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์  ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  ซึง่รำยงำนดงักลำ่วต้อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง  ครบถ้วน  เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย์  หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 

(Charter)  
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
7. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  3 ปี 
กรรมกำรตรวจสอบ 3 ปี 

 
เงื่อนไขในกำรรับหลกัทรัพย์ : - ไมม่ี - 
 
ระยะเวลำห้ำมจ ำหน่ำยหุ้น : - ไมม่ี - 

 
กำรผ่อนผันของตลำดหลกัทรัพย์ : - ไมม่ี - 

 
ข้อมูลอื่น ๆที่ส ำคัญ : - ไมม่ี – 
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สถติิ : 

ปีงบกำรเงนิ 

ล้ำนบำท บำทต่อหุ้น ร้อยละ 

รำยได้จำก
กำรขำยและ

บริกำร 

ก ำไร 
(ขำดทุน)สุทธิ 

ก ำไร 
(ขำดทุน)สุทธิ 

เงนิปันผล มูลค่ำหุ้น
ตำมบัญช ี

เงนิปันผล
ต่อก ำไร (%) 

ส ำหรับปีสิน้สดุ 2559 3,489.97 43.78 0.01 - 0.40 - 
ส ำหรับปีสิน้สดุ 2560 2,461.06 (72.28) (0.02) - 0.38 - 
ส ำหรับปีสิน้สดุ 2561 1,570.92 (72.32) (0.015) - 0.35 - 
ไตรมำส 1 ปี 2562 424.76 (43.62) (0.0083) - 0.34 - 
 

สรุปรำยกำร 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ  

งบกำรเงนิรวม 
(สอบทำน) 

งบกำรเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบกำรเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบกำรเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 มี.ค. 62 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 สิน้สุด 31 ธ.ค. 59 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
สินทรัพย์               

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 29.95 1.53 54.53 2.76 59.67 3.26 227.10  10.91 

เงินลงทนุชัว่ครำว 64.82 3.31 124.33 6.30 170.42 9.31 0.44  0.02 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 132.31 6.77 97.78 4.95 110.81 6.05 142.09  6.82 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถงึก ำหนด
ช ำระ      ภำยในหนึง่ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 8.62 0.47 9.48  0.46 

สินค้ำคงเหลือ 183.20 9.37 217.58 11.02 152.58 8.33 307.89  14.79 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

พสัดนุ ำ้มนัคงเหลือ 1.86 0.10 1.57 0.08 1.98 0.11 2.29  0.11 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.92  10.51 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 412.14 21.08 495.79 25.11 504.08 27.53 908.21  43.62 

เงินฝำกธนำคำรตดิภำระค ำ้ประกนั 24.02 1.23 24.02 1.22 23.02 1.26 6.87  0.33 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สทุธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.62  0.41 

ท่ีดนิ อำคำร เรือเดนิทะเล และอปุกรณ์ 1,497.06 76.55 1,435.47 72.70 1,263.19 68.99 1,136.42  54.58 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.31 0.02 0.29 0.01 0.24 0.00 0.19  0.01 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 1.92 0.10 1.94 0.10 5.63 0.31 8.06  0.39 

เงินมดัจ ำคำ่ซือ้ทรัพย์สิน 8.28 0.42 5.14 0.26 21.53 1.18 0.00 0.00 
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สรุปรำยกำร 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ  

งบกำรเงนิรวม 
(สอบทำน) 

งบกำรเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบกำรเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบกำรเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 มี.ค. 62 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 สิน้สุด 31 ธ.ค. 59 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 11.81 0.60 11.81 0.60 13.33 0.73 13.74  0.66 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,543.40 78.92 1,478.67 74.89 1,326.94 72.47 1,173.90  56.38 

รวมสินทรัพย์ 1,955.54 100.00 1,974.46 100.00 1,831.02 100.00 2,082.11  100.00 

หนีส้ิน             

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงิน 

0.31 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 128.00  6.15 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 150.33 7.69 126.40 6.40 80.36 4.39 57.67  2.77 

เงินรับล่วงหน้ำจำกกำรขำยทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00  3.84 

หนีส้ินระยะยำวท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

ภำษีเงินได้นิตบิคุคลค้ำงจ่ำย 0.00 0.00 0.00 0.00 8.21 0.45 2.93  0.14 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 150.64 7.70 126.40 6.40 88.57 4.84 268.60  12.90 

หนีส้ิน 
เงินกู้ ยืมระยะยำว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
0.00  

 
0.00 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 8.73 0.45 8.27 0.42 10.22 0.56 9.01  0.43 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 8.73 0.45 8.27 0.42 10.22 0.56 9.01  0.43 

รวมหนีส้ิน 159.37 8.15 134.67 6.82 98.79 5.40 277.61  13.33 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

            

ทนุจดทะเบียน 1,356.00 69.34 1,356.00 68.68 1,356.00 74.06 1,356.00  65.13 

ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว 1,308.07 66.89 1,308.07 66.25 1,130.00 61.71 1,130.00  54.27 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

ส่วนเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 605.11 30.94 605.11 30.65 605.11 33.05 605.11  29.06 

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม  (114.67) (5.86) (71.06) (3.60) 1.27 0.07 73.54  3.54 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น (2.34) (0.12) (2.34) (0.12) (4.15) (0.23) (4.15)  (0.20) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,796.17 91.85 1,839.79 93.18 1,732.23 94.60 1,804.50  86.67 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,955.54 100.00 1,974.46 100.00 1,831.02 100.00 2,082.11  100.00 
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สรุปรำยกำร 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  

งบกำรเงนิรวม 
(สอบทำน) 

งบกำรเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบกำรเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบกำรเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 มี.ค. 62 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 สิน้สุด 31 ธ.ค. 59 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
รวมรำยได้ 424.02 100.00 1,562.80 100.00 2,461.06 100.00 3,489.97 100.00 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 412.51 97.12 1,459.23 92.89 2,176.30 88.43 3,416.58 97.90 

รำยไดจ้ำกกำรรับจ้ำงผลิต 5.07 1.19 49.46 3.15 77.03 3.13 32.58 0.93 

รำยไดจ้ำกกำรเดินเรือ 6.44 1.52 54.11 3.44 32.92 1.34 29.94 0.86 
รวมต้นทุนขำยและบริกำร 448.36 105.74 1,534.44 98.19 2,399.58 95.82 3,323.36 95.23 

ตน้ทนุขำย 436.78 105.88 1,444.40 98.98 2,295.83 91.68 3,267.53 93.63 

ตน้ทนุกำรรับจ้ำงผลิต      3.72 73.37 36.37 73.53 62.98 2.52 26.85 0.77 

ตน้ทนุบริกำรเดินเรือ 7.86 122.02 53.67 99.19 40.77 1.63 28.98 0.83 
ก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ต้น (24.34) (5.74) 28.36 1.81 (113.33) (4.96) 155.74 4.48 

รำยได้อ่ืน 0.74 0.17 8.12 0.52 174.81 7.10 10.87 0.31 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำย (23.60) (5.57) 36.48 2.33 61.48 2.50 166.61 4.77 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย 4.43 1.05 8.33 0.53 11.95 0.48 32.32 0.93 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 15.57 3.67 79.87 5.11 90.95 3.63 81.64 2.34 

ผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ ท่ีดิน อำคำร และ
อปุกรณ์ 

0.00 0.00 17.40 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิ
และภำษี 

(43.60) (10.28) (69.12) (4.43) (41.42) (1.68) 52.65 1.51 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 0.07 8.01 0.23 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้ (43.60) (10.28) (69.12) (4.43) (43.15) (1.75) 44.64 1.28 

ภำษีเงินได้นิตบิคุคล (0.02) (0.00) (3.20) (0.20) (29.13) (1.18) (1.93) 0.06 

ผลก ำไรจำกโครงกำรผลประโยชน์ของ
พนกังำน 

0.00 0.00 2.29 0.15 0.00 0.00 1.38 0.04 

ภำษีเงินได้เก่ียวกบัOCIของก ำไรขำดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน 

0.00 0.00 (0.49) (0.03) 0.00 0.00 (0.30) (0.01) 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (43.62) (10.28) (70.52) (4.49) (72.28) (2.94) 43.78 1.25 

กำรแบง่ปัน (ขำดทนุ) ก ำไร         

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (43.62) (10.28) (72.32) (4.60) (72.28) (2.94) 43.78 1.25 
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สรุปรำยกำร 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  

งบกำรเงนิรวม 
(สอบทำน) 

งบกำรเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบกำรเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบกำรเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 มี.ค. 62 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 สิน้สุด 31 ธ.ค. 59 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (43.62) (10.28) (72.32) (4.60) (72.28) (2.94) 43.78 1.25 

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุ้น (บำท/หุ้น) (0.0083)  (0.015)  (0.016) 
 

0.01 
 

มลูคำ่ท่ีตรำไว้ (บำท/หุ้น) 0.25  0.25  0.25 
 

1.00 
 

มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุ้น 0.34  0.35  0.38  0.40  

จ ำนวนหุ้นสำมญั (ล้ำนหุ้น) 5,232.29  5,232.29  4,520.00 
 

4,520.00 
 

 

สรุปรำยกำรงบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิรวม 
(สอบทำน) 

งบกำรเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบกำรเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบกำรเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

ไตรมำส 1/2562 ปี 2561 ปี 2560  ปี 2559 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด ำเนินงำน (50.75) 19.35 24.09 296.05 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 25.87 (202.57) (61.94) 17.63 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ 0.31 0.00 178.07 (129.58) 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) - สุทธิ 

(24.58) (5.15) (167.43) (109.61) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัต้นงวด 54.53 59.67 227.10 117.49 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัสิน้งวด 29.95 54.53 59.67 227.10 

 
จดัท ำโดย : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองควำมถกูต้องของข้อมลู 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 

(ประทบัตรำบริษัท) 
             

 
 (นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบลูย์) 

กรรมกำร 

(นำงสำวพมิพ์วรรณ ธำรีรัตนำวบิลูย์) 
กรรมกำร 

  

 


