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BIODIESEL
PALM OLEIN
น�้ำมันไบโอดีเซล

น�้ำมันปาล์ม ตราพาโมลา

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล และน�้ำมันปาล์มโอเลอีน จากน�้ำมันปาล์ม
ดิบคุณภาพดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน โดยเน้นประโยชน์
ของผู้บริโภคสินค้าเป็นหลัก ซึ่งการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการค�ำนึง
ถึงคุณภาพและบริการที่ดีที่จะมอบสู่สังคม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค คู่ค้า
พนักงาน และผู้ถือหุ้น อันจะน�ำไปสู่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
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กลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจพลังงานทดแทนและน�้ำมันพืช
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายพลังงานทดแทนน�้ำมันไบโอดีเซล
(Biodiesel : B100) ซึ่งผลิตจากน�้ำมันปาล์มดิบ ที่มีขนาดใหญ่
ด้วยระบบการกลั่นและผลิตที่เป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม น�้ำมันไบโอดีเซลสามารถน�ำมาทดแทนน�้ำมันดีเซล
ที่ใช้ในระบบขนส่ง ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้น�้ำมันไบโอดีเซล
คือลดการน�ำเข้าน�้ำมันดิบจากต่างประเทศ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ลดมลภาวะ และยืดอายุของเครื่องยนต์ และโรงกลั่นน�้ำมันพืช
ตราพาโมลา ด้วยก�ำลังการผลิต 1,150 ตันน�้ำมันปาล์มดิบต่อวัน
ส�ำหรับการจ�ำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ

ธุรกิจขนส่ง
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางชายฝั่งทะเลโดยเรือขนส่งสินค้า
มีความช�ำนาญในการขนส่งน�้ำมันเครื่อง น�้ำมันปาล์มดิบ น�้ำมัน
เชื้อเพลิง และน�้ำมันปาล์มด้วยเรือที่ให้บริการมีอุปกรณ์ท�ำความ
ร้อนให้กับสินค้าในระหว่างการขนส่งสินค้า

ธุรกิจคลังน�้ำมันและท่าเรือ
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด
ผู้ให้บริการจัดเก็บน�้ำมันปาล์ม น�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมันหล่อลื่น
และท่าเทียบเรือ พร้อมอุปกรณ์ท�ำความร้อนให้กับสินค้าที่จัด
เก็บ ท่าเทียบเรือสามารถรองรับเรือขนส่งขนาด 5,000 ตัน มีให้
บริการที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสมุทรสาคร
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
รายงานจากประธานกรรมการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
โครงสร้างการถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงสร้างการจัดการ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
สิทธิของผู้ถือหุ้น
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
จริยธรรมทางธุรกิจ
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี
งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AIE”)
จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทุนช�ำระ
แล้ว 300,000,000 บาท โดยบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) (“AI”) ในฐานะบริษัทแม่ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการ
เติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทนจึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้น โดย AI เข้า
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะ
นั้น และได้ลงทุนเข้าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจผลิตและ
จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ำ มันปาล์มโอเลอีนจากผู้ประกอบการราย
หนึ่ง โดยบริษัทเข้าซื้อทรัพย์สินทั้งหมดที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของ
กิจการดังกล่าว ได้แก่ ที่ดิน อาคารส�ำนักงาน โรงงาน เครื่องจักร
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ
ที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทยังได้รับสิทธิในตราสินค้า “พา
โมลา” เพื่อใช้เป็นตราสินค้าส�ำหรับการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
ปาล์มโอเลอีนจนถึงปัจจุบัน
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อผลิตและจ�ำหน่าย
พลังงานทดแทนน�้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel : B100) ซึ่งผลิตจาก
น�้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) นอกเหนือจากดีเซล
ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ด้วยระบบการกลั่นและผลิตที่เป็นระบบต่อ
เนื่องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมัน
ปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี (Refined Bleached Deodorized Palm Olein : RBD Palm Olein) ภายใต้ตราสินค้า“พาโม
ลา” และจ�ำหน่ายวัตถุดิบได้แก่ น�้ำมันปาล์มดิบ และน�้ำมันปาล์ม
บริสุทธิ์ไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil :
RBD Palm Oil) รวมถึงจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) ไขมันปาล์มบริสุทธิ์ (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลีเซอรีน
(Crude Glycerine)

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตน�้ำ
มันไบโอดีเซล และน�้ำมันบริโภค (น�้ำมันปาล์มโอเลอีน) จากน�้ำมัน
ปาล์มดิบคุณภาพดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติและคุณภาพเป็น
ไปตามมาตรฐาน โดยเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคสินค้าเป็นหลัก ซึ่ง
การผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดัน
ให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัท
ยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเละ
สิ่งแวดล้อม
โดยส่งเสริมการสร้างและใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการค�ำนึงถึงคุณภาพและ
บริการที่ดีที่จะมอบสู่สังคม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค คู่ค้า
พนักงาน และผู้ถือหุ้น อันจะน�ำไปสู่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน
เพื่อน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อาทิ สบู่ ครีมเทียม เครื่อง
ส�ำอาง รวมถึงน�ำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล
นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการรับจ้างผลิต ซึ่งเกิดจากการให้
บริการกลั่นน�้ำมันปาล์มดิบให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจปิโตรเลียมอีก
ด้วย ทั้งนี้ น�้ำมันปาล์มดิบที่บริษัทน�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า
เพื่อจ�ำหน่ายต้องผ่านการคัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดี ด้วยการคัดเลือก
ผู้จ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มดิบที่สกัดน�้ำมันจากผลปาล์มคุณภาพเยี่ยม เพื่อ
น�ำมาผ่านกระบวนการกลั่นด้วยระบบสุญญากาศ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการก�ำหนด
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท
บมจ. เอไอ เอนเนอร์จี
(AIE)

99.99%
บจก. เอไอ โลจิสติกส์
(AIL)

99.99%
บจก. เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์
(AIPT)

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (AIL)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 มีทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 209 ล้านบาท โดยบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด
(มหาชน)ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยAIL
มีเรือ
ขนส่งคุณภาพสูงให้บริการรวม 2 ล�ำคือ“เรือธารีรัตนา 1” และ
“เรือธารีรัตนา 3” โดย AIL ได้รับใบแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันเชื้อ
เพลิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และได้
รับสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ในกิจการเรือขนส่งทางทะเล

รวมทั้งได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) จาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ส�ำหรับการบริการขนส่งสินค้า
ทางเรือโดยวิธีการจัดจ้างผู้บริหารการเดินเรือ ซึ่งเรือของบริษัท
ทุกล�ำได้รับใบอนุญาตใช้เรือจากกรมการขนส่งทางน�้ำและพาณิชย์
นาวี ส�ำหรับการขนส่งน�้ำมัน โดยบริษัทสามารถให้บริการขนส่ง
น�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมันปาล์มดิบ และน�้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ให้กับ
ลูกค้าทั้งในและระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน AIL ให้บริการขนส่ง
น�้ำมันปาล์มดิบให้กับบริษัท

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ & เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด (AIPT)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 มีทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 460 ล้านบาท โดย บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด
(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง
และโรงน�้ำแข็งส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดย AIPT มีสถานะ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่ง AIPT มีท่าเทียบเรือน�้ำลึกและ
คลังน�้ำมันเชื้อเพลิง 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ต�ำบลท่าฉลอม อ�ำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และอ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร ซึ่งท่าเทียบเรือทั้งสองแห่งมีคลังน�้ำมันที่ให้บริการจัดเก็บ
น�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมันปาล์มดิบ และน�้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์
โดยมี ค วามสามารถในการกั ก เก็ บ น�้ ำ มั น รวมทั้ ง สิ้ น เท่ า กั บ
30,000 ตัน หรือประมาณ 33,186,000 ลิตร แบ่งเป็นคลังเก็บ
น�้ำมันที่อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จ�ำนวน 10 แท็งค์
รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)

มีขนาดความจุรวมเท่ากับ 20,000 ตัน หรือประมาณ 22,124,000
ลิตร ต�ำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร จ�ำนวน 5 แท็งค์ มีขนาด
ความจุรวมเท่ากับ 10,000 ตัน หรือประมาณ 11,062,000 ลิตร
โดยคลังน�้ำมันของ AIPT ที่จังหวัดชุมพร ถือเป็นคลังน�้ำมันที่มีข้อ
ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่ง กล่าวคือ เป็นคลังน�้ำมัน
แห่งสุดท้ายที่มีท�ำเลที่ตั้งซึ่งเอื้อต่อการขนส่งเชื้อเพลิงทั้งทางบก
และทางทะเล โดยเรือขนส่งสินค้าสามารถเทียบเรือที่ท่าเทียบเรือ
กลางทะเล (Jetty) ของ AIPTที่สามารถรองรับเรือได้คราวละ 2 ล�ำ
โดย Jetty ดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงประมาณ 1 กิโลเมตร
และด้วยระยะทางที่ไม่ห่างจากชายฝั่งมากนัก จึงช่วยให้ผู้เข้าใช้
บริการลดระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าเข้า-ออกจากเรือ
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“ ปี 2557 ถือได้ว่าเป็นปีที่ AIE ต้องเผชิญกับความท้าทายท่ามกลาง

การชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและความผันผวนของราคา
วัตถุดิบหลัก (น�้ำมันปาล์มดิบ) ซึ่งบริษัทฯสามารถผ่านพ้นมาได้โดย
มีผลการด�ำเนินงานที่อยู่ในเกณฑ์ดี ภายใต้การบริหารจัดการธุรกิจใน
กรอบของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปีนี้บริษัทฯเรามีรายได้รวมที่
4,574.73 ล้านบาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการของปีที่แล้ว
ถือว่าสูงขึ้น แต่ยังต�่ำกว่าที่ได้คาดการณ์เอาไว้ และมีก�ำไรสุทธิ 90.67
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.98 % ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วของรายได้รวม
มีก�ำไรต่อหุ้น 0.08 บาท

“

เนื่องจากมีปัจจัยหลัก คือ

- นโยบายของภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานได้ประกาศปรับลดส่วนการผสมน้ำ�มันไบโอ-ดีเซล (B100) จาก B7 กลับไปเป็น B5
- การปรับลดมูลค่าสินค้าวัตถุดิบคงคลัง (น�้ำมันปาล์มดิบ) ในช่วงไตรมาสที่ 2 - 3
ส่งผลให้ยอดขาย B100 ต�่ำกว่าที่ได้คาด
การณ์ไว้ และความสามารถในการท�ำ
ก�ำไรลดลงเนื่ อ งจากการปรั บ ลดมู ล ค่ า
สินค้าวัตถุดิบคงคลัง แต่อย่างไรก็ตาม
บริ ษั ท ฯได้ ด�ำเนิ น การแก้ ไ ขการปรั บ
ลดมู ล ค่ า สิ น ค้ า วั ต ถุ ดิ บ ดั ง กล่ า วเป็ น ที่
เรียบร้อย นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ
ลงทุนในโครงการหลักๆแล้วเสร็จ ท�ำให้
บริ ษั ท ฯมี ต ้ น ทุ น ในการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ล ด
ลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ส่งผลให้อัตราก�ำไร
ของบริษัทในปี 2557 ยังคงอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี และคาดว่าจะสามารถส่งผลอย่างต่อ
เนื่องในปี 2558

ในนามของคณะกรรมการกลุ่มบริษัท
เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน) ผม
ขอถื อ โอกาสนี้ ข อบพระคุ ณ ท่ า นผู้ ถื อ
หุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่
มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุน
กิจการของบริษัทฯ
ด้วยดีตลอดมา
ตลอดจนฝ่ า ยบริ ห ารและพนั ก งานทุ ก
ระดั บ ที่ ร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความ
วิ ริ ย ะอุ ต สาหะอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดปี
2557
คือพลังสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทฯ
มี ค วามพร้ อ มและสามารถก้ า วข้ า ม
อุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ที่ผ่าน
เข้ามาในแต่ละปี และมีความมุ่งมั่นใน
การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม พร้อม
ไปกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง
แวดล้อม

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะยังคงได้รับ
ความไว้วางใจ และการสนับสนุนจาก
ทุกท่านด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป ด้วยแรง
สนั บ สนุ น ของทุ ก ท่ า นผมเชื่ อ มั่ น ว่ า จะ
ทำ�ให้บริษัทฯมีความมั่นคงและสามารถ
ดำ � เนิ น กิ จ การและสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ดี จ าก
โอกาสที่ได้รับในปีต่อไป

นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์
ประธานกรรมการ
รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทมีการดำ�เนินงานที่สำ�คัญในช่วงที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

2549

- จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 ด้วย
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 300,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท ทุนช�ำระแล้ว 300,000,000 บาทโดย
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (AI) ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

2550

- บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซื้อหุ้น
จากผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 1 ราย จึงท�ำให้ AI มีสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 81
ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้น
- วันที่ 2 เมษายน 2550 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้า
น�้ำมันตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลังงาน

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)

- บริษัทฯ เข้าซื้อทรัพย์สินจากผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มโอเลอีนรายหนึ่ง เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล ให้แก่กลุ่มผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญ
ญัติการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำมันปาล์มโอเลอีน ภายใต้ตราสินค้า “พาโมลา” โดยมีก�ำลัง
การผลิตเท่ากับ300 ตันน�้ำมันปาล์มดิบต่อวัน

2551

- บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย ให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล
(HALAL) ส�ำหรับน�้ำมันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ตรา
พาโมลา, ไขมันปาล์มบริสุทธิ์, น�้ำมันเมล็ดในน�้ำมันปาล์มกึ่ง
บริสุทธิ์, น�้ำมันปาล์มผ่านกรรมวิธี, กรดไขมันจากเมล็ดใน
ปาล์ม, กรดไขมันปาล์ม และกลีเซอรีน
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2552

- บริษัทฯมีการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซื้อ
หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 1 ราย ซึ่งท�ำให้ AI มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81.00
เป็นร้อยละ 82.00 ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้น
- บริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ส�ำหรับการผลิตน�้ำมันปาล์มผ่านกรรมวิธีและน�้ำมันปาล์มโอเลอีนผ่าน
กรรมวิธี และการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
- บริษัทฯได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
(HACCP) ส�ำหรับการผลิตน�้ำมันปาล์มผ่านกรรมวิธี
และน�้ำมันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

2553

- บริษัทฯมีการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซื้อ
หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 2 ราย ซึ่งท�ำให้ AI มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82.00
เป็นร้อยละ 92.00 ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้น
- วันที่ 4 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติ
พิเศษเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก
300,000,000 บาท เป็น 370,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ�ำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนจ�ำนวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)

- บริษัทฯได้รับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีใน
สถานประกอบการ (GMP) ส�ำหรับการผลิตน�้ำมันปาล์มผ่าน
กรรมวิธี และน�้ำมันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ
- บริษัทฯได้รับการรับรองโคเชอร์มาตรฐานอาหารยิว (Kosher)
ส�ำหรับน�้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ น�้ำมันเมล็ดในปาล์มกึ่งบริสุทธิ์
น�้ำมันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ไขมันปาล์มบริสุทธิ์ กรดไข
มันเมล็ดในปาล์ม กรดไขมันปาล์ม และกลีเซอรีน จากบริษัท
ไทย คาชรุธ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ซึ่งให้บริการตรวจสอบ
คุณสมบัติอาหารของชาวยิว

และมีมติลงทุนก่อสร้างหอกลั่นน�้ำมันปาล์มดิบ (หอกลั่น 2) ซึ่ง
มีก�ำลังการผลิตเท่ากับ 800 ตันน�้ำมันปาล์มดิบต่อวัน ทั้งนี้
ภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ท�ำให้ AI มีสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.00 เท่ากับร้อยละ
93.14 ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้น
- บริษัทฯได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส�ำหรับการผลิตไบโอดีเซล
ซึ่งกลุ่มกิจการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและพลังงาน
ทดแทน ประเภท 1.18 กิจการผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิง
จากผลผลิตการเกษตร รวมทั้งเศษขยะหรือของเสีย ส�ำหรับ
หอกลั่น 2 โดยบริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์ที่ส�ำคัญ ดังนี้
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1) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิ
ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็น
เวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการ
2) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้
รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
ข้อ 1) ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะ
เวลาที่ได้รับการส่งเสริม
3) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับก�ำไรสุทธิ
ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 นับแต่วันที่
พ้นก�ำหนดตามข้อ 1) เป็นระยะเวลา 5 ปี
4) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน�้ำ
ประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา
10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
5) ได้รับอนุญาตให้น�ำผลขาดทุนประจ�ำปีที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1) ไปหัก
ออกจากก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้น นับแต่วันที่พ้นก�ำหนดเวลา
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี โดยจะเลือกหัก
จากก�ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

2556

- หอกลั่น 2 เริ่มผลิตและมีรายได้เชิงพาณิชย์ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2556
- วันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 370,000,000 บาท
เป็น 960,000,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อจ�ำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จ�ำนวน
59,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
1. เพื่อน�ำไปช�ำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อน�ำไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอไอ พอร์ตส์
แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด (AIPT) และบริษัท เอไอ
โลจิสติกส์ จ�ำกัด (AIL) เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท
ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมในการน�ำบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามแผน Spin-off
ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว ท�ำให้ AI เข้าถือ
หุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.79 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท
รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทฯได้เริ่มใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน
ดังกล่าว ในรอบบัญชีปี 2556

2554
2555

- บริษัทฯได้พัฒนาเพิ่มก�ำลังการผลิตหอกลั่น 1 เป็น 350
ตันน�้ำมันปาล์มดิบต่อวัน

- บริษัทฯมีการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้
ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 2 ราย ซึ่งท�ำให้ AI มีสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 93.14 เป็นร้อยละ 98.00 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัทในขณะนั้น
- บริษัทฯ ก่อสร้างหอกลั่นน�้ำมันปาล์มดิบ (หอกลั่น 2) แล้ว
เสร็จท�ำให้มีขนาดก�ำลังการกลั่นน�้ำมันปาล์มดิบรวม เท่ากับ
1,150 ตันน�้ำมันปาล์มดิบต่อวัน

- วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติที่
ส�ำคัญ ดังนี้
1. มีมติให้บริษัทฯด�ำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
เพื่อเตรียมน�ำหุ้นสามัญของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น
บริษัทเอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)
2. มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็น
หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องแก่หุ้นของบริษัทฯ
3. มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ�ำนวน
170,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน
170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทส่งผลให้บริษัท
มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,130,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ�ำนวน1,130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท
4. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 170,000,000
หุ้น รวมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ถือโดย AI จ�ำนวน
275,000,000 หุ้น รวมเป็นจ�ำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้ง
สิ้น 445,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับประชาชนและผู้ถือ
หุ้นเดิมของ AI
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2556

- บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนครั้งแรก
(Initial Public Offering : IPO) จ�ำนวน
170,000,000 หุ้น ระหว่างวันที่23-24 ธันวาคม
2556 ส่งผลให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจาก
960,000,000 บาท เป็น 1,130,000,000 บาท
- บริษัทฯได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส�ำหรับการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งกลุ่มกิจการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
และพลังงานทดแทน ประเภท 1.18 กิจการผลิต
แอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร
รวมทั้งเศษขยะหรือของเสีย ส�ำหรับโรงงานผลิต PFAD
Esterification โดยบริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์ที่
ส�ำคัญ ดังนี้
1) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไร
สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
เป็นเวลา 8 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ
2) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้
รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามข้อ 1) ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

3) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้รับ
จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 นับแต่วันที่ พ้นก�ำหนด
ตามข้อ 1) เป็นระยะเวลา 5 ปี
4) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน�้ำประปา
สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
5) ได้รับอนุญาตให้น�ำผลขาดทุนประจ�ำปีที่เกิดขึ้นในระหว่าง
เวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1) ไปหักออกจาก
ก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้น นับแต่วันที่พ้นก�ำหนดเวลายกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี โดยจะเลือกหักจากก�ำไรสุทธิ
ของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่ได้
ใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตน�้ำมันปาล์มอย่าง
ยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil: RSPO)
ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานโดย บริษัท เอส จี เอส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการการรับรอง
มาตรฐานสากล

2557

- บริษัทฯ ก่อสร้างโรงงานผลิต PFAD Esterification
ขนาดก�ำลังการผลิต 75 ตันต่อวันแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการ
น�ำกรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate:
PFAD) มาผ่านกระบวนการผลิตและน�ำมาเป็นวัตถุดิบ
ตั้งต้นส�ำหรับผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มเติม นอกเหนือ
จาก น�้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil) และไขมันปาล์มบริสุทธิ์ (Stearine)
รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
งบการเงินรวม
		
(ตรวจสอบ)
ฉบับปรับปรุง
							
2555		
2556		
2557
            ล้านบาท       %      ล้านบาท       %          ล้านบาท         %
  1. รายได้จากการขาย
  
3,403.48     98.31%    4,083.11   96.39% 4,390.48      95.97%
1.1 รายได้จากธุรกิจน้ำ�มันปาล์ม
3,349.76     96.76 %   4,012.25   94.72% 4,355.19       95.20%
1.1.1 น้ำ�มันไบโอดีเซล
1,686.64     48.72 %   2,481.28   58.58% 2,905.32       63.51%
1.1.2 น้ำ�มันปาล์มโอเลอีน
1,017.01      29.38%     949.85   22.42%      999.48      21.85%
1.1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้
   
  646.11     18.66 %     581.12   13.72%    450.39        9.84%
1) วัตถุดิบ
    
  397.23      61.48%     262.33   45.14%    126.56      28.10%
2) กรดไขมันปาล์ม     
  102.12      15.81%     126.06   21.69%    144.20      32.02%
3) ไขมันปาล์มบริสุทธิ์
   84.83      13.13%       51.45     8.86%      66.00      14.65%
4) กลีเซอรีน
     
    61.93       9.58%      141.28   24.31%    113.63      25.23%
  
1.2 รายได้จากการจำ�หน่ายน้ำ�แข็ง
    28.71       0.83%       27.90     0.66%      31.45       0.69%
  
1.3 รายได้จากการจำ�หน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้า/1     25.01        0.72%      42.96     1.01%       3.84        0.08%
  2. รายได้จากการรับจ้างผลิต
    18.17       0.52%       93.83     2.22%    133.54        2.92%
  3. รายได้จากการเดินเรือ
    28.58        0.83%      45.64     1.08%          35.29        0.77%
  4. รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ            
        -          0.00%
-         0.00%       1.00        0.02%
รวมรายได้
3,450.23        99.6%  4,222.58    99.69% 4,560.31      99.68%
รายได้อื่น/2
    11.71        0.34         13.20 0.31     14.42           0.32
รายได้รวม
3,461.94       100.00  4,235.78    100.00      4,574.73       100.00
					
ประเภทรายได้

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติ
อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIPT และ AIL เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่ม
บริษัท บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำงบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เพื่อน�ำมาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่า AIPT และ AIL เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯมาโดยตลอด ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินรวม
ส�ำหรับงวดบัญชีปี 2555 และปี 2556 จึงเป็นการจัดท�ำข้อมูลที่รวม
ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของ AIPT และ AIL ส�ำหรับ
งวดบัญชีนั้นๆ ไว้แล้ว ดังนั้น การน�ำเสนอข้อมูลโครงสร้างรายได้
ส�ำหรับงวดบัญชีปี 2555 และปี 2556 จึงเป็นการน�ำเสนอข้อมูลจาก
งบการเงินรวม ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ที่สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่ารายได้ของทั้งกลุ่มบริษัทได้แก่ AIE AIPT
และ AIL
/1 บริษัทและบริษัทย่อยสั่งซื้อวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้าจาก AI
เพื่อจ�ำหน่ายให้กับนิติบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้บริหารบริษัท โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่สามารถสั่ง
ซื้อจาก AI ได้โดยตรง เนื่องจากเป็นนโยบายภายในของกิจการ ทั้งนี้
ปัจจุบันบริษัทฯได้หยุดการจ�ำหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้าใน
เดือนกันยายน 2556 ที่ผ่านมา และไม่มีนโยบายสั่งซื้อวัสดุประกอบ
ลูกถ้วยไฟฟ้าจาก AI มาจ�ำหน่ายในอนาคต
รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)

/2 รายได้อื่นๆ หมายถึง รายได้จากค่าขนส่งสินค้า รายได้จากการ
รับคืนสินค้าคงเหลือจากการผลิต รายได้จากการขายเศษวัสดุ และ
รายได้อื่น โดยรายได้จากการขนส่งสินค้าเกิดจากการขนส่งสินค้าให้
กับลูกค้าบางรายที่ไม่สามารถจัดหารถขนส่งเองได้ในบางช่วง
- รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ที่เกิดในนาม AIL ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท
- รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการจ�ำหน่าย
น�้ำแข็ง เป็นรายได้ที่เกิดในนาม AIPT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
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- หน้าว่าง -

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการหลัก ได้แก่ 1) รายได้จากการขาย แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจน�้ำมันปาล์ม ราย
ได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำแข็งส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และรายได้จากการจ�ำหน่ายวัสดุประกอบ 2) รายได้จากการรับจ้างผลิต 3) รายได้จาก
การเดินเรือ และ 4) รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์แยกตามการด�ำเนินการของแต่ละกิจการได้ ดังนี้
ที่จ�ำหน่ายและให้บริการแบ่งเป็น

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัท
รายได้จากการขาย-ธุรกิจน�้ำมันปาล์ม

1

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิตและจ�ำหน่ายในธุรกิจน�้ำมันปาล์มดังนี้

1.1 น�้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel: B100)
น�้ ำ มั น ไบโอดี เซลเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ดี เซลชนิ ด หนึ่ ง ที่ ผ ลิ ต จากแหล่ ง
ทรัพยากรหมุนเวียน ได้แก่ น�้ำมันจากพืช อาทิ ปาล์มน�้ำมัน สบู่ด�ำ
เมล็ดราฟ ทานตะวัน มะพร้าว งา และถั่วเหลือง เป็นต้น รวมถึงไขมัน
จากสัตว์ ซึ่งน�้ำมันไบโอดีเซลสามารถน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
ปิโตรเลียมดีเซลในสัดส่วนผสมที่แตกต่างกัน โดยไม่เกิดผลกระทบ
ต่อระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากน�้ำมันไบโอดีเซลสามารถย่อยสลายได้โดยกระบวนการทาง
ชีวภาพ รวมทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศน้อยกว่าน�้ำมันดีเซลที่
มีผลิตจากปิโตรเลียม
น�้ำมันไบโอดีเซลที่บริษัทฯ ผลิตและจ�ำหน่ายมีลักษณะและคุณภาพ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และ
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงาน เรื่องการก�ำหนดลักษณะและคุณภาพของน�้ำมันไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2552 ซึ่งน�้ำมันไบโอ
ดีเซลที่ผลิตได้จะถูกน�ำไปใช้เป็นส่วนผสมในเนื้อน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
(High Speed Diesel : HSD)เพื่อลดการน�ำเข้าน�้ำมันดีเซล และเพิ่ม
การใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น โดยปัจจุบันผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา
7 น�ำน�้ำมันไบโอดีเซลไปเป็นส่วนผสมในเนื้อน�้ำมันดีเซลในสัดส่วน
น�้ำมันดีเซลร้อยละ 95 และน�้ำมันไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 5 เรียก
“น�้ำมันดีเซล B5” ทั้งนี้ ลักษณะและคุณภาพของน�้ำมันไบโอดีเซลที่
บริษัทจ�ำหน่ายมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานดัง
กล่าวทุกข้อ ดังนี้
บริษัทฯผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลเพื่อจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าตามค�ำสั่งซื้อ
(Made to Order) โดยผู้ซื้อน�้ำมันไบโอดีเซลของบริษัทฯทั้งหมด
เป็นผู้ซื้อภายในประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทมี
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซลคิดเป็นร้อยละ 48.72 ร้อยละ
58.58 และร้อยละ 63.51 ของรายได้จากการจ�ำหน่ายในธุรกิจน�้ำมัน
ปาล์ม ตามล�ำดับ โดยกลุ่มลูกค้าน�้ำมันไบโอดีเซล ได้แก่กลุ่มผู้ค้า
น�้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543 ซึ่งน�้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลจากปิโตรเลียม
รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)

โดยน�ำน�้ำมันจากพืชหรือไขมันจากสัตว์ ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์
ประเภทไตรกลีเซอไรด์ มาผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า ทรานส์
เอสเตอริฟิเคชั่น (Transesterification) ซึ่งเป็นการท�ำปฏิกิริยากับ
แอลกอฮอล์ ได้แก่เมทานอล(Methanol) หรือ เอทานอล (Ethanol)
และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง อาทิ โซเดียมไฮดรอกไซด์
(NaOH) ซึ่งท�ำให้ได้ผลิตผลเป็นสารเอสเตอร์ (Ester) และผลิตภัณฑ์
ซึ่งเป็นผลพลอยได้ ซึ่งได้แก่ กลีเซอรอล (Glycerol) ทั้งนี้ น�้ำมันไบ
โอดีเซลที่ได้จะถูกเรียกตามชนิดของแอลกอฮอล์ที่น�ำมาใช้ในการท�ำ
ปฏิกิริยา และจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน�้ำมันดีเซลที่ผลิตจากน�้ำมัน
ปิโตรเลียมมากที่สุด โดยบริษัทผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลประเภทเมทิล
เอสเตอร์ ซึ่งใช้วัตถุดิบเป็นน�้ำมันจากพืชที่ได้จากพืชน�้ำมัน คือน�้ำมัน
ปาล์มดิบจากผลปาล์มน�้ำมันคุณภาพดี
ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ออกประกาศกรม
ธุรกิจพลังงาน เรื่อง “ก�ำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการค�ำนวณปริมาณส�ำรองน�้ำมันเชื้อเพลิง” พ.ศ. 2556
ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้า
น�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ต้องส�ำรองน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตในราช
อาณาจักรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
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1.2 น�้ำมันปาล์มโอเลอีน (Refined Breached Deodorized Plam Olein : RBD Plam Olein)
น�้ำมันปาล์มโอเลอีน หรือน�้ำมันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี เป็นน�้ำมัน
ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน�้ำมันปาล์มดิบ
ซึ่งได้จากการบีบสกัด
น�้ำมันจากผลปาล์มคุณภาพดีซึ่งบริษัทฯ ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิต โดยน�้ำมันปาล์มดิบจะถูกกลั่นเพื่อแยกไขมันบริสุทธิ์ออกเพื่อ
ให้ได้น�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ หลังจากนั้นจึงน�ำเข้าสู่กระบวนการบีบอัด
แยกส่วนและตกผลึก เพื่อให้ได้น�้ำมันปาล์มโอเลอีนส�ำหรับใช้ในการ
บริโภค
บริษัทผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มโอเลอีนภายใต้ตราสินค้า
“พาโมลา” ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและส่งออกไปจ�ำหน่ายยังต่าง
ประเทศได้แก่ ประเทศพม่า และประเทศลาว (จ�ำหน่ายเป็นเงิน
สกุลบาท) โดยในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทฯ มีสัดส่วน
จากการจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มโอเลอีนคิดเป็นร้อยละ 29.38 ร้อย
ละ 22.42และร้อยละ 21.85 ของรายได้จากการจ�ำหน่ายในธุรกิจ
น�้ำมันปาล์ม โดยแบ่งเป็นการจ�ำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่าง
ประเทศส�ำหรับงวดบัญชีปี 2555 เท่ากับร้อยละ 61.42 และร้อยละ
38.58 งวดบัญชีปี 2556 เท่ากับร้อยละ 97.90 และร้อยละ 2.10
ตามล�ำดับ โดยในปี 2557 ขายให้กับลูกค้าในประเทศร้อยละ 100
ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าผู้ใช้น�้ำมันปาล์มโอเลอีนของบริษัทแบ่งเป็น
1) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารขนาดใหญ่ อาทิ อุตสาหกรรม
ผลิตขนมขบเคี้ยว เนยเทียม และอาหารปรุงสุกต่างๆ ซึ่งส่วนมาก
จะสั่งซื้อเป็นรถแทงค์
2) กลุ่มลูกค้าส�ำเร็จรูป ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหารที่เป็นเชน และ
ร้านค้าทั่วไปซึ่งสั่งซื้อเป็นรูปภาชนะบรรจุขนาดต่างๆ อาทิ
แกลลอน ปี๊บ ขวด และถุง
3) ร้านค้าที่สั่งซื้อน�้ำมันปาล์มโอเลอีนของบริษัทเพื่อแบ่งจ�ำหน่าย
อีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีขนาดบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับน�้ำมันปาล์ม
โอเลอีนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวม
ทั้งสิ้น 10 ขนาด โดยมีรายละเอียดดังตาราง

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
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ขนาดภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์

ของน�้ำมันปาล์มโอเลอีนที่บริษัทฯ จ�ำหน่าย
น�้ำมันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”

น�้ำมันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”

01

02

น�้ำมันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”

น�้ำมันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”

03

04

น�้ำมันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”

น�้ำมันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”

05

06

น�้ำมันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”

น�้ำมันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”

07

08

น�้ำมันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”

น�้ำมันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”

09

10

0.25 ลิตร/ขวด

5.00 ลิตร/แกลลอน

13.75 ลิตร/ถุง

13.75 ลิตร/ปี๊ป

200.00 ลิตร/ถัง

1.00 ลิตร/ขวด

1.00 ลิตร/ถุง

18.00 ลิตร/ถุง

18.00 ลิตร/ปี๊ป

15.00-30.00 ตัน/รถแทงค์

น�้ำมัน B100

11
รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
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1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้
บริษัทฯ จ�ำหน่ายวัตถุดิบได้แก่ น�้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้น
ในการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล และจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ไม่แยก
ไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm
Oil) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล และน�้ำมัน
ปาล์มโอเลอีน โดยบริษัทฯ จ�ำหน่ายวัตถุดิบดังกล่าวให้กับผู้ซื้อทั้งใน
และต่างประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทฯ มีราย
ได้จากการจ�ำหน่ายวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 11.47 ร้อยละ 6.19 และ
ร้อยละ 2.77 ของรายได้จากการจ�ำหน่ายในธุรกิจน�้ำมันปาล์ม

กรดไขมันปาล์ม
(Palm Fatty Acid Distillate: PFAD)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการจ�ำหน่ายผลพลอยได้ที่เกิด
จากกระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid
Distillate : PFAD) ไขมันปาล์มบริสุทธิ์ (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลีเซอรีน
(Crude Glycerine) โดยบริษัทฯ จ�ำหน่ายผลพลอยได้ดังกล่าวให้
กับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557
บริษัทฯมีรายได้จากการจ�ำหน่ายผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตคิดเป็นร้อยละ 7.19 ร้อยละ 7.53 และร้อยละ 7.07 ของรายได้
จากการจ�ำหน่ายในธุรกิจน�้ำมันปาล์ม โดยผลพลอยได้จากการผลิตที่
จ�ำหน่ายจะถูกน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อาทิ
สบู่ ครีมเทียม เครื่องส�ำอาง รวมถึงน�ำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล

ไขมันปาล์มบริสุทธิ์
(Refined Bleached Deodorized Palm Stearin: RBD Stearin)

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
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รายได้จากการรับจ้างผลิต

บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิต ซึ่งเกิดจากการให้บริการกลั่น
น�้ำมันปาล์มดิบ(Crude Palm Oil : CPO) และน�้ำมันเมล็ดในปาล์ม
(Crude Palm Kernel Oil : CPKO) เพื่อให้ได้น�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์
ไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD
Palm Oil) และน�้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไข (Refined
Bleached Deodorized Palm Kernel Oil : RBD Palm Kernel Oil : RBDPKO) โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหา CPO และ CPKO
รวมถึงรับภาระในการขนส่งวัตถุดิบดังกล่าวมายังโรงงาน รวมถึงรับ
สินค้าที่โรงงานเอง ซึ่งบริษัทฯ จะน�ำวัตถุดิบที่ได้รับเข้าสู่กระบวนการ
กลั่นด้วยหอกลั่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตาม
ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างได้แก่ ผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ค้า
น�้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อ
เพลิง พ.ศ.2543

ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการรับจ้างกลั่นให้กับผู้ค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ตามมาตรา 7 รายหนึ่ง โดยรับจ้างกลั่นให้กับผู้ว่าจ้างรายดังกล่าว
ต่อเนื่องกว่า 3 ปีผ่านการสั่งจ้าง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงรับจ้างกลั่น CPO และ CPKO เพื่อให้ได้
RBD Palm Oilและ RBDPKO กับผู้ว่าจ้างดังกล่าวซึ่งมีปริมาณการ
ว่าจ้างกลั่นและราคารับจ้างกลั่นที่แน่นอน โดยระบุระยะเวลาจ้าง
รวม 5 ปี ซึ่งการให้บริการรับจ้างกลั่นน�้ำมันปาล์มดิบและน�้ำมันเมล็ด
ในปาล์ม ถือเป็นการสร้างรายได้คงที่ให้กับบริษัทและเป็นการรักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจใน
อนาคต ดังนั้น ในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การรับจ้างผลิตคิดเป็นร้อยละ 0.53 ร้อยละ 2.22 และร้อยละ 2.92
ของรายได้รวมตามล�ำดับ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย

1

รายได้จากการเดินเรือ

รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในนามบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (AIL)ซึ่งด�ำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยAIL มี
เรือขนส่งคุณภาพสูงให้บริการรวม 2 ล�ำคือ“เรือธารีรัตนา 1” และ “เรือธารีรัตนา 3” โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง
น�้ำมันปาล์มดิบ และน�้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ให้กับลูกค้าทั้งในและระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน AIL ให้บริการขนส่งน�้ำมันปาล์มดิบให้กับ
บริษัท และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม รวมถึงขนส่งน�้ำมันเมล็ดในปาล์มให้กับผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 7 รายหนึ่ง โดยเรือธารี
รัตนา 1 และเรือธารีรัตนา 3 มีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทเรือและการให้บริการ ดังนี้
ตารางแสดงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรือขนส่งของ AIL
ชื่อเรือ		
ใบอนุญาตใช้เรือ			
ประเภทเรือ		
ธารีรัตนา 1
ขนส่ง CPO และเชื้อเพลิง		
กลทะเลใกล้ฝั่ง		
									
ธารีรัตนา 3
ขนส่ง CPO และเชื้อเพลิง		
กลทะเลเฉพาะเขต		
									

ขนาด / เส้นทาง
- ขนาดเรือ (Tanker) 1,500 ตันกรอสส์
- ขนส่งภายในประเทศ
- ขนาดเรือ (Double – Hull) 2,500ตันกรอสส์
- ขนส่งระหว่างประเทศ

หมายเหตุ: ในปี 2555 AIL ได้จำ�หน่ายเรือ “ธารีรัตนา 2” ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวโยงใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท
เรือธารีรัตนา 3
เรือธารีรัตนา 1

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ ในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 AIL มีรายได้จากการให้บริการ AIE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.16 และร้อยละ 38.09 ร้อยละ
22.06 ของรายได้จากการเดินเรือรวม ซึ่ง AIE ว่าจ้าง AIL ขนส่งวัตถุดิบได้แก่น�้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) จากคลังน�้ำมันของ
AIPT ที่อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มาส่งที่คลังน�้ำมันของ AIPT ที่ต�ำบลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาคร โดย AIL ใช้เรือธารีรัตนา 1 ในการ
ให้บริการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันเรือล�ำดังกล่าวให้บริการกับ AIE เต็มก�ำลัง โดยเรือธารีรัตนา 3 ให้บริการลูกค้ารายอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ
ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ AIE ซึ่งปัจจุบันเรือธารีรัตนา 3 ให้บริการคิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของความสามารถในการขนส่ง ทั้งนี้
ส�ำหรับงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการเดินเรือเท่ากับร้อยละ 0.83 ร้อยละ 1.08 และร้อยละ 0.80 ตามล�ำดับ

2

รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำแข็ง

รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
และรายได้จากการจ�ำหน่าย ภาพถ่ายท่าเทียบเรือ และคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง ที่อ�ำเภอเมืองชุมพร
น�้ำแข็ง เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในนาม บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เท จังหวัดชุมพร
อร์มินัลส์ จ�ำกัด (AIPT) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและ
คลังน�้ำมันเชื้อเพลิง และโรงน�้ำแข็งส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดย
AIPT มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่ง AIPT มีท่าเทียบเรือ
น�้ำลึกและคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ต�ำบลท่าฉลอม จังหวัด
สมุทรสาคร และอ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งท่าเทียบเรือทั้ง
สองแห่งมีคลังน�้ำมันที่ให้บริการจัดเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมันปาล์ม
ดิบ และน�้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ โดยมีความสามารถในการกักเก็บ
น�้ำมันรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 30,000 ตัน หรือประมาณ 33,186,000 ลิตร
ภาพถ่ายท่าเทียบเรือ
จังหวัดสมุทรสาคร

และคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง

ที่ต�ำบลท่าฉลอม

ปัจจุบันคลังน�้ำมันเชื้อเพลิงของ AIPT ทั้งหมดให้บริการกับบริษัท
เพียงรายเดียว โดยเป็นการให้บริการเก็บน�้ำมันปาล์มดิบ(Crude
Palm Oil : CPO) ส�ำหรับน�ำมาใช้ในการผลิตสินค้าและจ�ำหน่าย
โดย CPO ดังกล่าวมีที่มาจากโรงงานบีบสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้
ซึ่งเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มดิบให้กับบริษัท ซึ่งนอกจากรายได้
จากการให้บริการท่าเทียบเรือและคลังน�้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว AIPT ยัง
มีรายได้จากธุรกิจโรงน�้ำแข็งส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ต�ำบลท่า
ฉลอม จังหวัดสมุทรสาครซึ่งโรงน�้ำแข็งส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ท่าเทียบเรือเดิมก่อนที่ AIPT จะซื้อจาก
เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม และน�ำที่ดินรอบบริเวณมาพัฒนาเพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจคลังน�้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม โดยน�้ำแข็งที่ผลิตได้ มีกลุ่มลูกค้า
เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ โรงลูกชิ้น โรงแล่
ปลา โรงงานผลิตและจ�ำหน่ายปลากระป๋อง และอาหารทะเลแปรรูป
ต่างๆ ทั้งนี้ ในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการ
บริการท่าเทียบเรือและการจ�ำหน่ายน�้ำแข็ง คิดเป็นร้อยละ 0.83 ร้อย
ละ 0.66 และร้อยละ 0.71 ของรายได้รวม โดยในงวดบัญชีปี 2555
AIPT
ไม่มีรายได้จากการบริการท่าเทียบเรือให้กับลูกค้ารายอื่น
นอกจากให้บริการกับบริษัทฯเพียงรายเดียว ซึ่งบริษัทฯท�ำสัญญาเช่า
ระยะสั้นกับ AIPT โดยครอบคลุมการให้บริการท่าเทียบเรือและคลัง
น�้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดของ AIPT
รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ
บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ� ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล(B100)
น�้ำมันปาล์มโอเลอีน และวัตถุดิบและผลพลอยได้จากการผลิต ซึ่ง
หากพิจารณาถึงการเติบโตของธุรกิจในแต่ละผลิตภัณฑ์แล้ว น�้ำมัน
ไบโอดีเซล ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตและการแข่งขันสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายประเภทอื่น เนื่องจาก กระทรวง
พลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการ
คลังได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล
(B100)เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ด้านหนึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลใน
น�้ำมันดีเซลเพื่อทดแทนการใช้น�้ำมันที่มีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น
ซึ่งภาครัฐได้ทยอยปรับเพิ่มสูตรผสมดังกล่าวจากการบังคับใช้ B2
ในอดีต จนปัจจุบันได้ปรับบังคับใช้เป็น B7 เพื่อบังคับใช้อย่างเป็น
ทางการทั่วประเทศ (น�้ำมันไบโอดีเซล B7 หมายถึงน�้ำมันดีเซลซึ่ง
มีส่วนผสมของน�้ำมันไบโอดีเซลร้อยละ 7 และน�้ำมันดีเซลร้อยละ
93) ซึ่งการปรับเพิ่มสัดส่วนดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการ
เติบโตของปริมาณความต้องการใช้น�้ำมันไบโอดีเซลที่จะเพิ่มขึ้น
อีกทั้งการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส่งผลท�ำให้ ณ 2557 มีผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล (B100) ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ
กรดไขมัน (B100) ทั้งสิ้น 10 ราย โดยมีก�ำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 4.69 ล้านลิตรต่อวัน ดังนั้น จากความเป็นไปได้ในการ
เติบโตของธุรกิจน�้ ำมันไบโอดีเซลจากผลของการสนับสนุนของ
ภาครัฐ อาจท�ำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีเงินทุนเพียงพอที่
จะเข้ามาด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ จากนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะท�ำให้มีการเข้า-ออกของสินค้าโดย
เสรี โดยส�ำหรับอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์มของไทยที่มีโครงสร้าง
การผลิตส่วนใหญ่จากเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ท�ำให้
การผลิตน�้ำมันปาล์มของไทยมีต้นทุนที่สูงกว่าประเทศผู้ผลิตราย
ใหญ่ได้แก่ ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย จึงถือเป็นจุด
อ่อนส�ำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์มของไทย ถึงแม้ว่าการเปิด AEC ถูกเลื่อน
ออกไปอีก 12 เดือน เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แทน หากเมื่อถึง
เวลา อาจท�ำให้มีคู่แข่งขันจากต่างชาติเข้ามาในอุตสาหกรรมน�้ำมัน
ปาล์มเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลกระทบท�ำให้การแข่งขันในธุรกิจ
เพิ่มสูงขึ้นในที่สุด
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บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่อาจมีความรุนแรง
ขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทางการผลิตอย่างสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯสามารถ
ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยที่ยังคงสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์น�้ำมันไบโอ
ดีเซลเอาไว้ตามเกณฑ์ก�ำหนด
ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนปรับปรุง
ระบบการผลิ ต และกระบวนการกลั่ น ของหอกลั่ น น�้ ำ มั น ปาล์ ม ดิ บ ที่
1 (หอกลั่น 1) ซึ่งสามารถขยายก�ำลังการกลั่นได้เพิ่มมากขึ้นจาก
300 ตันน�้ำมันปาล์มดิบต่อวัน เป็น 350 ตันน�้ำมันปาล์มดิบต่อวัน
นอกจากนี้ ในปี 2553 บริษัทได้เริ่มลงทุนก่อสร้างหอกลั่นน�้ำมันปาล์ม
ดิบที่ 2 (หอกลั่น 2) เพิ่มเติม ซึ่งใช้เทคโนโลยีการกลั่นเป็นระบบกลั่น
สุญญากาศแบบปิดเช่นเดียวกันกับหอกลั่น 1 โดยมีก�ำลังการผลิต 800
ตันน�้ำมันปาล์มดิบต่อวัน ซึ่งสามารถด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันบริษัทมีก�ำลังการกลั่น
น�้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 1,150 ตันน�้ำมันปาล์มดิบต่อวัน ส่งผลให้บริษัท
ได้รับผลประโยชน์จากการประหยัดเชิงขนาด (Economy of Scale)
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิต
โดยการน�ำกรดไขมันปาล์มซึ่งเป็นหนึ่งใน
ผลพลอยได้จากการผลิต กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้ำมันไบโอ
ดีเซล รวมถึงการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลเพื่อ
น�ำเมทานอลที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ให้ได้มากขึ้นกว่าปัจจุบันที่ท�ำอยู่
ซึ่งปัจจุบันโครงการติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2557 ครบถ้วนแล้ว
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
บริษัทฯ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์แยกเป็น 3 ประเภทหลักได้แก่ น�้ำมันไบ
โอดีเซล (B100) น�้ำมันปาล์มโอเลอีน และวัตถุดิบและผลพลอยได้
จากการผลิต โดยในงวดบัญชีปี 2556 บริษัทมีสัดส่วนการจ�ำหน่าย
สินค้าทั้ง 3 ประเภทคิดเป็นร้อยละ 58.58 ร้อยละ 22.42 และ ร้อยละ
13.72 ตามล�ำดับ และปี 2557 บริษัทมีสัดส่วนการจ�ำหน่ายสินค้าทั้ง
3 ประเภทคิดเป็นร้อยละ 63.51 ร้อยละ 21.85 และร้อยละ 9.84 ตาม
ล�ำดับ โดยการจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซลทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นการ
จ�ำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการ
ค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นการจ�ำหน่ายตามค�ำสั่งซื้อ
(Made to Order) ผ่านการได้รับเชิญจากลูกค้าเพื่อร่วมประมูล โดย
รูปแบบการสั่งซื้อหากประมูลได้ จะอยู่ในรูปของสัญญาสั่งซื้อซึ่งมีระยะ
เวลาประมาณ 3-12 เดือน แล้วแต่แผนงานและนโยบายภายในของ
ลูกค้าแต่ละราย โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะก�ำหนดปริมาณการ
รับซื้อหรือช่วงของปริมาณการรับซื้อที่ชัดเจนในสัญญา
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อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการซื้ออาจปรับลดลงได้ตามความต้องการ
ซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วง ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าโอกาสที่จะสูญเสีย
ลูกค้ามีน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอ
ดีเซลมีน้อยราย ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ปรับตัวเพิ่มสูง
ขึ้นตามนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันให้เกิดการใช้นำ�้ มันไบโอดีเซล
ให้มากขึ้นตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทาง
เลือก 25% ในอีก 10 ปี (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2564) รวมถึงการ
ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เกี่ยวกับการ
ก�ำหนดเงื่อนไขให้ผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 7 ต้องส�ำรองน�้ำมันเชื้อ
เพลิงที่ผลิตในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 7
ซึ่งส่งผลท�ำให้ผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 7 ต้องสั่งซื้อน�้ำมันไบโอดีเซล
ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น
3. ความเสี่ยงจากเครื่องหมายการค้าส�ำหรับผลิตภัณฑ์น�้ำมันปาล์ม
โอเลอีน
บริ ษั ท ฯผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ มั น ปาล์ ม โอเลอี น ภายใต้ ต ราสิ น ค้า “พาโมลา” หรือ “PAMOLA” ซึ่งบริษัทได้รับสิทธิ์ใน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากการเข้าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ด�ำเนินธุรกิจจากเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม ซึ่งประสบปัญหาสภาพ
คล่องทางการเงิน
และอยู่ภายใต้การด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟู
กิจการตามค�ำสั่งศาลล้มละลาย
โดยบริษัทฯได้เข้าเจรจาซื้อ
ทรัพย์สินทั้งหมดกับเจ้าหนี้ของเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม ซึ่งตราสิน
ค้าดังกล่าว ได้ถูกจดทะเบียนไว้ส�ำหรับการจ�ำหน่ายสินค้าหลาย
ประเภทได้แก่ น�้ำมันพืชใช้ปรุงอาหาร และเนย ข้าวสาร น�้ำ
ดื่ม และเมล็ดงา ตามเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค115789 เลขที่
ค115816 เลขที่ ค115793 และเลขที่ ค115792 โดยเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลล้ม
ละลายกลางเพื่อให้ศาลมีค�ำสั่งเพิกถอนการโอนเครื่องหมายการค้า
“พาโมลา” ระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมกับบริษัท โดยเรียกร้อง
ค่าชดใช้กรณีไม่โอนเครื่องหมายการค้ากลับเข้าสู่กองทรัพย์สินของ
เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเป็นเงินจ�ำนวน 3.75 ล้านบาท และดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี (น้อยกว่าร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม)
ซึ่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งยกเลิก
ค�ำร้องดังกล่าว โดยศาลได้ระบุในค�ำสั่งศาลชัดเจนว่า “การซื้อ
ขายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมเจ้าหนี้และได้มี
การเสนอต่อศาล ซึ่งศาลได้มีค�ำสั่งอนุญาตให้มีการซื้อขายกิจการ
ดังกล่าว โดยการซื้อขายกิจการพร้อมเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
บริษัทได้เสียค่าตอบแทนและท�ำตามขั้นตอนทางกฎหมายจนครบ
ถ้วน จึงเห็นว่า บริษัทได้มีการซื้อกิจการโดยเสียค่าตอบแทนอย่าง
สุจริต และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
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ศาลจึงมีค�ำสั่งให้ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอให้ด�ำเนินการตามค�ำร้องดัง
กล่าว” ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ
เจ้าของกิจการเดิมได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอให้ศาล
พิจารณากลับค�ำสั่งศาลล้มละลายกลาง โดยบริษัทฯ ได้ยื่นโต้แย้งการ
อุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 และปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับ
ความเสี่ยงจากเครื่องหมายการค้าที่อาจถูกระงับการใช้ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการจ�ำหน่ายสินค้าในตรา “พาโมลา” ได้
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ เน้นการจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มโอเลอีนให้กับ
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวสั่งซื้อน�้ำมัน
ปาล์มโอเลอีนในปริมาณมากเพื่อใช้ในกระบวนการทอด
โดยไม่ได้
ยึดติดตราสินค้า แต่เน้นให้มีคุณสมบัติตามก�ำหนด อาทิ ค่า Iodine
Value เป็นต้น นอกจากนี้ ส�ำหรับการจ�ำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า
ส�ำเร็จรูป บริษัทได้เตรียมแผนรองรับความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทได้
ด�ำเนินการจดเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติมกับส�ำนักเครื่องหมายการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯได้รับ
แจ้งจากนายทะเบียนอนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
ปาล์มน�้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและด้านพลังงานของประเทศ โดยน�้ำมันปาล์มดิบที่ได้จาก
โรงสกัดปาล์มของประเทศไทย ถูกแบ่งสัดส่วนไปใช้ในภาคธุรกิจต่างๆ
ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่
อาหารอื่นๆ อาทิ สบู่ และเครื่องส�ำอาง เป็นต้น โดยการผลิตน�้ำมัน
ปาล์ ม ของประเทศมี ป ริ ม าณเพี ย งพอส�ำ หรั บ การใช้ บ ริ โ ภคภายใน
ประเทศเท่านั้น ซึ่งปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัด
ปาล์มน�้ำมัน
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้น�้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบใน
การผลิต ถูกควบคุมโดยภาครัฐผ่านกระทรวงต่างๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เนื่องจากน�้ำมันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัด
ปาล์มน�้ำมัน ถือเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังที่กล่าว โดย
ทิศทางราคาน�้ำมันปาล์มดิบของไทยถูกก�ำหนดให้อ้างอิงตามทิศทาง
ราคาน�้ำมันปาล์มดิบในตลาดมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นตลาดน�้ำมันปาล์มที่
ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีสัดส่วนการส่งออกน�้ำมัน
ปาล์มดิบสูงถึงร้อยละ 91 ของปริมาณน�้ำมันปาล์มดิบโลก โดยที่ผ่าน
มา อุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์มไทยต้องประสบกับปัจจัยต่างๆ ที่ท�ำให้
เกิดความผันผวนของราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปาล์ม
น�้ำมันตั้งแต่ต้นน�้ำ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันกลางน�้ำ ได้แก่
ผู้ประกอบการในธุรกิจน�้ำมันปาล์ม
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ไปจนถึงปลายน�้ำได้แก่ ผู้บริโภค ดังจะเห็นได้ จากช่วงปี 2553 ที่
เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างรุนแรง ท�ำให้ภาคใต้
ของประเทศต้องเผชิญกับปัญหาฝนแล้งในช่วงกลางปี 2553 และ
อุทกภัยในช่วงปลายปี จนเป็นเหตุน�้ำมันปาล์มขาดตลาด เนื่องจาก
ผลปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มออกสู่ตลาดลดลงอย่างมาก ท�ำให้
ระดับราคาน�้ำมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลท�ำให้ต้นทุนการผลิต
สินค้าบริโภคจากน�้ำมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้นตาม
และสูงขึ้นต่อ
เนื่องไปจนถึงต้นปี 2554 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบเป็น
วงกว้างท�ำให้น�้ำมันพืชประเภทอื่นๆ อาทิ น�้ำมันถั่วเหลือง น�้ำมัน
ทานตะวัน และน�้ำมันร�ำข้าว ประสบปัญหาขาดตลาดและมีราคา
ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย จนท�ำให้รัฐบาลต้องออกมาขอความร่วม
มือจากผู้ประกอบการผลิตน�้ำมันปาล์มโอเลอีนให้จ�ำหน่ายในราคา
ไม่เกินขวดละ 42 บาท
จากความผันผวนของราคาและปริมาณน�้ำมันปาล์มดิบที่มีอย่าง
ต่อเนื่อง รัฐบาลจึงออกนโยบายที่จะเข้าควบคุมความผันผวนที่เกิด
ขึ้น โดยภาครัฐจะใช้นโยบายเข้าควบคุมโดยการปรับลดสัดส่วน
การผสมไบโอดีเซลในน�้ำมันดีเซล เช่น จาก B7 ให้ลดลงเหลือ B5
ในกรณีที่สต๊อกน�้ำมันปาล์มดิบในประเทศลดลง และปรับปรับเพิ่ม
สัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน�้ำมันดีเซลเมื่อสต๊อกน�้ำมันปาล์ม
ดิบในประเทศมีปริมาณสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณ
การใช้น�้ำมันปาล์มดิบให้มีเพียงพอต่อความต้องการโดยค�ำนึงถึง
ความเพียงพอในการใช้บริโภคเป็นหลัก อีกทั้งการก�ำหนดราคา
รับซื้อผลปาล์มและน�้ำมันปาล์มดิบในกรณีที่ราคาน�้ำมันปาล์มดิบ
ผันผวน และใช้นโยบายรับซื้อน�้ำมันปาล์มดิบออกจากตลาด กรณี
ที่สต๊อกน�้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงเกินไป และใช้นโยบายการน�ำ
เข้าน�้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศ กรณีที่ปริมาณน�้ำมันปาล์มดิบ
ในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ (ปัจจุบันประเทศไทยยังคง
มีมาตรการควบคุมการน�ำเข้าน�้ำมันปาล์ม แม้ว่าจะปรับลดอัตรา
ภาษีน�ำเข้าน�้ำมันปาล์มเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ปี 2553 โดยก�ำหนด
ให้น�้ำมันปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า และสามารถน�ำ
เข้าโดย องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์มในประเทศ)
ซึ่งการใช้นโยบายต่างๆ ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ในทุกส่วนของอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม นอกจากนี้ กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ก�ำหนดให้น�้ำมันพืช น�้ำมันเชื้อเพลิง
และผลปาล์มน�้ำมัน เป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งน�้ำมันพืช และน�้ำมันเชื้อ
เพลิง จัดอยู่ในประเภทสินค้าที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ (Sensitive List : SL) ซึ่งกรมการค้าภายในจะติดตามราคาและภาวะเป็น
ประจ�ำทุกวัน ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น
รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)

เนื่ อ งจากบริ ษั ท ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต
จากน�้ำมันปาล์มดิบที่ได้จากผลปาล์มน�้ำมัน
ซึ่งถือเป็นสินค้าที่ถูก
ควบคุมดูแลโดยหน่วยงานรัฐ บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
5. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
บริ ษั ท ฯด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต จากน�้ำ มั น
ปาล์มดิบ โดยบริษัทย่อยของบริษัท 2 แห่งได้แก่ บริษัท เอไอ พอร์ต
ส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด (AIPT) และบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
(AIL) ด�ำเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง และ
ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล (ขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมันปาล์ม
ดิบ และน�้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับน�้ำมันเชื้อเพลิง โดยอาจ
ได้รับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อาทิ เหตุการณ์ระเบิด การ
รั่วไหลของน�้ำมัน และอุบัติเหตุจากการขนส่งทางเรือ เป็นต้น ซึ่งอาจ
ท�ำให้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย อันจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจและผลการด�ำเนินงานของกิจการ
ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดย
ได้ก�ำหนดแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ผ่านการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ของแต่ละ
บริษัท ด้วยการส่งเข้ารับการอบรมในหน่วยงานราชการและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทีมงานของ
แต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการท�ำงาน
ควบคู่ไปกับการก�ำกับและควบคุมของผู้บริหารงานแต่ละฝ่าย รวม
ถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมและก�ำหนดแนวทางปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินเป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และท�ำประกัน
ภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัยชั้นน�ำทั้ง
ในและต่างประเทศ ซึ่งคุ้มครองความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้ง
ทรัพย์สินที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจและสต๊อกน�้ำมัน ทั้งความเสี่ยงที่เกิด
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติภัย โดยหาก
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยอาจได้รับผลกระทบใน
ระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัท
และ AIPT ไม่เคยประสบเหตุการณ์ดังกล่าว ยกเว้น AIL ซึ่งเคยประสบ
อุบัติเหตุถูกชนจากเรือขนส่งต่างชาติบนน่านน�้ำต่างประเทศในปี 2551
ซึ่ง AIL ได้เรียกร้องค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัยเดิม แต่ไม่ได้รับ
เนื่องจากความคุ้มครองไม่ครอบคลุมการเกิดเหตุการณ์ในน่านน�้ำต่าง
ประเทศ จึงท�ำให้ AIL ยกเลิกกรมธรรม์และเปลี่ยนแปลงบริษัทประกัน
ภัยใหม่ซึ่งครอบคลุมความคุ้มครองดังกล่าว โดยนับแต่นั้นมา AIL ไม่
เคยประสบเหตุการณ์ดังกล่าว
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ความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับการผลิต

1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายพลังงานทดแทนน�้ำมันไบโอ
ดีเซลจากน�้ำมันปาล์ม รวมถึงผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มโอเลอีน ภายใต้ตราสินค้า“พาโมลา” และจ�ำหน่ายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต โดยบริษัทใช้
น�้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) เป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่
ใช้ในการผลิต ซึ่งตามงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดบัญชีปี
2555 และงวดบัญชีปี 2556 บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนน�้ำมันปาล์มดิบ
คิดเป็นร้อยละ 92.20 และร้อยละ 86.55 ของต้นทุนวัตถุดิบรวม
ตามล�ำดับ โดยการสั่งซื้อน�้ำมันปาล์มดิบ จะอยู่ในรูปหนังสือสัญญา
หรือข้อตกลงการสั่งซื้อระยะสั้นประมาณ 1 เดือน ซึ่งระบุราคา
รับซื้อชัดเจน แต่ไม่มีการท�ำสัญญาระยะยาวกับผู้จ�ำหน่ายรายใด
รายหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการ
จัดหาวัตถุดิบ หากผู้จ�ำหน่ายไม่สามารถจัดหาน�้ำมันปาล์มดิบเพื่อ
จ�ำหน่ายให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ หรืองดการจ�ำหน่ายน�้ำมัน
ปาล์มดิบให้กับบริษัทจากสาเหตุนโยบายภายในของผู้จ�ำหน่ายเอง
ซึ่งอาจท�ำให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของกิจการได้
บริษัทฯ ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงข้างต้น และได้ก�ำหนด
แนวทางป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้
จ�ำหน่ายที่มีศักยภาพกว่า 20 ราย ควบคู่ไปกับการรักษาความ
สัมพันธ์อันดีกับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบมาโดยต่อเนื่อง
โดยกว่าร้อย
ละ 50 ของจ�ำนวนผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบที่อยู่ใน Vendor List ของ
บริษัท เป็นคู่ค้ากับบริษัทมายาวนานกว่า 3 ปี นอกจากนี้ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีจ�ำนวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันมากกว่า 1.28
แสนครัวเรือน โดยในปี 2554 มีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน�้ำมันทั้งสิ้น
3.75 ล้านไร่ และปี 2555 พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ
4.84 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 29.07 เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา (ที่มา : ข้อมูลสถานการณ์ปาล์มน�้ำมัน, ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าว
เป็นผลจากแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน�้ำมันไบโอดีเซลของภาครัฐ ที่ระบุเป้าหมาย
การผลิตไบโอดีเซลในปี 2564 ให้ได้เท่ากับ 5.97 ล้านลิตรต่อวัน
โดยแผนดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาที่ส� ำคัญทั้งด้านอุปสงค์และ
อุปทาน โดยในส่วนอุปทานเน้นการส่งเสริมให้มีพื้นที่ปลูกปาล์ม
น�้ำมันเท่ากับ 5.50 ล้านไร่ และมีปาล์มที่ให้ผลผลิตรวม 5.30 ล้าน
ไร่ให้ได้ภายในปี 2564 กอปรกับในช่วงปี 2554 ราคาปาล์มน�้ำมัน
มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 5- 6 บาท จึงท�ำให้เกษตรกร
จ�ำนวนมากหันมาปลูกปาล์มน�้ำมันมากขึ้น
รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)

ส่งผลให้ปริมาณผลปาล์มดิบที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจาก 10.25 ล้านตัน
ในปี 2554 เป็น 11.60 ล้านตันในปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
13.17 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก
พื้นที่เพาะปลูกที่มี ในขณะที่บริษัทมีก�ำลังการผลิตน�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์
ไม่แยกไขเท่ากับ 1,150 ตันน�้ำมันปาล์มดิบต่อวัน ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจ
ว่าจะได้รับความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบน้อย
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริษัทฯ ใช้น�้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) เป็นวัตถุดิบ
หลักตั้งต้นส�ำหรับใช้ในการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล และน�้ำมันปาล์มโอ
เลอีนเพื่อจ�ำหน่าย
ซึ่งราคาน�้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกถูกก�ำหนด
ให้เป็นไปตามทิศทางของตลาดน�้ำมันปาล์มดิบในประเทศมาเลเซีย
เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีอัตราส่วนการส่งออกน�้ำมันปาล์มดิบต่อ
ผลผลิตสูงที่สุดในโลก โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน�้ำมันปาล์ม
ดิบได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการบริโภค
สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน�้ำมันปาล์มดิบค้างสต๊อก และราคาน�้ำมัน
ทดแทนชนิดอื่นๆ อาทิ น�้ำมันถั่วเหลือง และน�้ำมันร�ำข้าว เป็นต้น
ส�ำหรับประเทศไทย ราคาน�้ำมันปาล์มดิบมีทิศทางความผันผวนเป็น
ไปตามความผันผวนของราคาน�้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก โดยราคา
น�้ำมันปาล์มดิบในปี 2557 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากในปี 2556 คิดเป็นร้อย
ละ 12.64 (ราคาเฉลี่ยในปี 2556 เท่ากับ 25.24 บาทต่อกิโลกรัม และ
ปี 2557 เท่ากับ 28.43 บาทต่อกิโลกรัม) (ที่มา : กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์) โดยในช่วงปลายปี 2553 – ต้นปี 2554 ราคาน�้ำมัน
ปาล์มดิบภายในประเทศผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นจากราคาตลาดโลก
ที่ประเทศมาเลเซียมาก ทั้งนี้ เป็นผลจากประเทศไทยประสบปัญหา
อุทกภัยในเขตพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน�้ำมันในภาคใต้ ส่งผลให้ผลผลิต
ปาล์มน�้ำมันตกต�่ำ กอปรกับมีการเก็งก�ำไรของผู้ประกอบการโรงหีบ
ปาล์มน�้ำมัน จึงส่งผลกระทบต่ออุปทานน�้ำมันปาล์มดิบในประเทศ จึง
ท�ำให้ราคาน�้ำมันปาล์มดิบในประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสูงผิด
ปกติไปอยู่ที่ราคา 58.02 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่รัฐบาลมีมาตรการ
เข้ามาแก้ปัญหาน�้ำมันปาล์มดิบขาดแคลนโดยการประกาศน�ำเข้า ซึ่ง
มีผลทางจิตวิทยาที่ช่วยให้ปริมาณน�้ำมันปาล์มดิบในท้องตลาดมีมาก
ขึ้น จึงท�ำให้ราคาในช่วงเดือนมีนาคม 2554 ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง
จากประมาณ 58 บาทต่อกิโลกรัมดังที่กล่าว เป็นประมาณ 35 บาทต่อ
กิโลกรัม ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาน�้ำมันปาล์มดิบ ที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัย
ที่เข้ามากระทบทั้งปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งความ
ผันผวนของราคาน�้ำมันปาล์มดิบอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การท�ำก�ำไรของกิจการได้
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บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้ก�ำหนดนโยบาย
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส�ำหรับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้
ความส�ำคัญกับการติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดผ่านช่อง
ทางต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซด์ของหน่วย
งานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ควบคู่ไปกับการติดตามสถานการณ์ราคาผ่านคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้ในระดับ
หนึ่ง นอกจากนี้ ด้วยมาตรการของภาครัฐ เพื่อควบคุมไม่เกิดความ
ผันผวนของราคาที่รุนแรง อาทิ การก�ำหนดราคารับซื้อผลปาล์ม
และน�้ำมันปาล์มดิบในกรณีที่ราคาน�้ำมันปาล์มดิบผันผวนและส่ง
ผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมัน และการรับซื้อน�้ำมัน
ปาล์มดิบออกจากตลาดในกรณีที่สต๊อกน�ำ้ มันปาล์มดิบในประเทศ
สูงเกินไป



ความเสี่ยงด้านการเงิน

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้ขอรับการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินภายในประเทศ
แห่งหนึ่ง โดยมีภาระหนี้รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 418.05 ล้านบาท (แบ่ง
เป็นภาระหนี้ในนามบริษัทฯเท่ากับ 295 ล้านบาท และภาระหนี้
ในนามบริษัทย่อยได้แก่ AIPT เท่ากับ 121.46 ล้านบาท และ AIL
เท่ากับ 1.59 ล้านบาท) มีภาระต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 23.18
ล้านบาท (แบ่งเป็นภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทเท่ากับ 9.04
ล้านบาท และภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทย่อยเท่ากับ 14.14
ล้านบาท) ด้วยภาระหนี้ที่มี บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินของ
กิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานได้ในที่สุด
แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการได้รับการสนับสนุนวงเงินสิน
เชื่อ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้
กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินดังกล่าวด้วยดีมาโดยต่อเนื่อง นอกจากนี้
เพื่อลดการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
งบการเงินงวดบัญชีปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการ
สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศในสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯรวม
เท่ากับ 0.36 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ แปลงเป็นเงินบาท
เท่ากับ 12.12 ล้านบาท โดยเป็นรายการที่เกิดในนามบริษัทเท่ากับ
0.36 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งเกิดจากการจ�ำหน่ายกลีเซอรีนให้กับลูกค้ารายหนึ่งในประเทศจีน ไม่ได้ท�ำการป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังกล่าว เนื่องจากมีจ�ำนวนน้อย
รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)

โดยบริษัทจะพิจารณาใช้วงเงินสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้าในกรณีที่มีธุรกรรมเป็นเงินตราต่างประเทศในจ�ำนวนที่มีนัยส�ำคัญ
ควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลก
เปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และหาแนวทางป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะ ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่าหากเกิดความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ



ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

1. ความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก
บริษัทฯก่อตั้งขึ้นในปี 2549 โดยมีกลุ่มครอบครัวธารีรัตนาวิบูลย์เป็นผู้
บริหารหลัก และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ผ่านการถือหุ้นใน AI ในสัดส่วนร้อย
ละ 59.59 ของทุนจดทะเบียนบริษัท โดยมี
1) นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
2) นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ
และกรรมการบริหาร
3) นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการ
บริหาร และกรรมการผู้จัดการ และ
4) นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
กรรมการบริหาร และผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ซึ่งทั้ง 4 ท่านล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซลและน�้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยได้สร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับบริษัท
และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมาโดยต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่าน
มา ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลักอาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯได้
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและอ�ำนาจ
อนุมัติในแต่ละต�ำแหน่งและส่วนงานต่างๆ อย่างชัดเจน โดยมีการกระ
จายอ�ำนาจในการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบผ่านผังอ�ำนาจ
อนุมัติที่ได้ก�ำหนดไว้ อีกทั้งยังมีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิด
ชอบต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีความรู้และความสามารถอย่างเหมาะสม ทั้งนี้
บริษัทยังมีระบบจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลที่ดี ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลที่จ�ำเป็นต่างๆ รวมถึงบริษัทยังได้ก�ำหนดแนวทางเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงานของพนักงานบริษัท ด้วยการส่งเข้า
อบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแก่พนักงาน
และลดการพึ่งพิงพนักงานรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ด้วยการดูแล
และจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงานแต่ละระดับเพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน
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ปัจจัยความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนการด�ำเนิน
ธุรกิจอีกด้วย
2. ความเสี่ยงในกรณีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50
กลุ่มครอบครัวธารีรัตนาวิบูลย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
ผ่านการถือหุ้นในบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557 ครอบครัว
ธารีรัตนาวิบูลย์มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นการถือ
หุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 12.41 และถือทางอ้อมผ่านทาง AI
ในสัดส่วนร้อยละ 59.59 ซึ่งกลุ่มครอบครัวธารีรัตนาวิบูลย์จะมี
อิทธิพลในก�ำหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัทไปในทิศทาง
ใดทิศทางหนึ่ง เนื่องจากสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ให้ถือเอาคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นเรื่องที่กฎหมาย
หรือข้อบังคับบริษัท ก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 3 ท่าน จากจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่ง
กรรมการตรวจสอบทุ ก ท่ า นล้ ว นแต่ เ ป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วาม
รู้ความสามารถเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม
โดยกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ
อิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 ซึ่งถือเป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพ
และสร้างการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารจัดการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้าง
บริษัท สู่ความส�ำเร็จ จ�ำกัด เพื่อเข้าท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจ
สอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและขึ้นตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ยัง
ค�ำนึงถึงการให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการ
ปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และ
สม�่ำเสมอ ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
กับบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท 			
ปีทีก่อตั้ง
เครื่องหมายหุ้น
ทะเบียนเลขที่
ประกอบธุรกิจ			
				
				
				
ที่ตั้งส�ำนักงานและโรงงาน
				
โทรศัพท์ 			
โทรสาร 			
Email 				
Website 			
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 		
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 		
ปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
		

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)
2549
AIE
0107556000311
ผลิตและจ�ำหน่ายพลังงานทดแทนน�้ำมันไบโอดีเซลจากน�้ำมันปาล์มด้วยระบบการกลั่นและผลิต
ที่เป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มโอเลอีน ภายใต้
ตราสินค้า“พาโมลา” และจ�ำหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต
ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม ไขมัน-ปาล์มบริสุทธิ์และกลีเซอรีน
เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต�ำบลคลองมะเดื่อ
อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
034-877-485-8
034-877-491-2
aienergy@aienergy.co.th
http://www.aienergy.co.th
1,130,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท)
1,130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
2557
โทรศัพท์ 66-34877-485, โทรสาร 66-34877-491-2
e-mail : aienergy@aienergy.co.th
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ชื่อบริษัท 		
วันที่ก่อตั้ง		
ทะเบียนเลขที่
ประกอบธุรกิจ		
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
		
โทรศัพท์ส�ำนักงานใหญ่
โทรสารส�ำนักงานใหญ่
Email 			
ทุนจดทะเบียน ช�ำระแล้ว
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
ที่ตั้งส�ำนักงานสาขา
			
โทรศัพท์ส�ำนักงานสาขา
โทรสารโส�ำนักงานสาขา
Email 		
ความสัมพันธ์กับบริษัท
			
			
			
			
			
			
			

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด (“AIPT”)
วันที่ 10 เมษายน 2550
0105550040092
ธุรกิจท่าเทียบเรือและให้บริการคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง
เลขที่ 23/1 หมู่ที่ 7 ต�ำบลท่าจีน อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
034-497-184
034-497-186
aiport1@asianinsulators.com
460,000,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านบาท)
46,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เลขที่ 1/9 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหาดทรายรี อ�ำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
077-522-709-10
077-522-711
aiport2@asianinsulators.com
- AIPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทเข้าถือหุ้น
สามัญของAIPT จ�ำนวน 45,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน
ช�ำระแล้วของ AIPT
- มีกรรมการบริษัทร่วมกันได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์
นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์
และนายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ โดยมีนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ

ชื่อบริษัท 		
วันที่ก่อตั้ง
ทะเบียนเลขที่
ประกอบธุรกิจ		
			
			
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
			
โทรศัพท์ส�ำนักงานใหญ่
โทรสารส�ำนักงานใหญ่
Email 		
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
ความสัมพันธ์กับบริษัท
			
			
			
			
			

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (“AIL”)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549
0105549021411
ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งมีความช�ำนาญใน
การขนส่งน�้ำมันเครื่อง น�้ำมันปาล์มดิบ น�้ำมันเชื้อเพลิง และ
น�้ำมันปาล์ม
เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
0-2540-2528
0-2517-1465
logistics@asianinsulators.com
209,000,000 บาท (สองร้อยเก้าล้านบาท)
20,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- AIL เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นสามัญ
ของ AIL จ�ำนวน 20,899,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช�ำระแล้ว
ของ AIL
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน ได้แก่นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์
นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

01

			
นายทะเบียนหลักทรัพย์

					

02

					
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

                         

					

03

ที่ปรึกษากฎหมาย

					

ข้อมูลส�ำคัญอื่น ๆ
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บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-229-2800
โทรสาร 0-2654-5427
Website : http://www.tsd.co.th
1. นายวิชัย รุจิตานนท์
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 16 100/2 อาคารว่องวานิช ตึก B ถนนพระราม 9  
ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0109
โทรสาร  0-2645-0110
Website: http://www.ans.co.th
บริษัท ส�ำนักกฎหมาย เคพีเอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
เลขที่ 61/28 ซอยวิภาวดี 42 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900
โทรศัพท์ 0-2561-3682, 0-2941-0465-6
โทรสาร  0-2941-0078-9
Website: http://www.kasemlawyer.com

- ไม่มี -
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โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดผู้ถือหุ้น เมื่อ 4 มีนาคม 2557
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
		

ผู้ถือหุ้น						
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)		
นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย				
นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์				
นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์				
นาง โสภา ธารีรัตนาวิบูลย์				
นาง จารุณี วรกิจจานุวัฒน์				
นาย ณพล กรินทรากุล				
นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์				
นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์				
นาย ศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์				
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ				
รวม					

จำ�นวน (หุ้น)		
673,354,060		
53,234,722			
38,000,254			
19,715,720			
10,104,742			
7,511,797			
5,270,000			
5,250,000			
5,050,000			
5,000,000			
307,508,705		
1,130,000,000		

สัดส่วน (%)
59.59%
4.71%
3.36%
1.74%
0.89%
0.66%
0.47%
0.46%
0.45%
0.44%
27.21%
100.00%

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละ
ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหัก
ภาษีและส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก�ำหนด โดย
พิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน
เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและ
เหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผล
นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่าง
มีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่าย
เงินปันผลจะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

อนึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท มี อ� ำ นาจในการพิ จ ารณาจ่ า ย
เงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสม
และไม่กระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้อง
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
และบริษัทต้องตั้งส�ำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5
ของก�ำไรสุทธิจนจ�ำนวนเงินที่ตั้งส�ำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทไม่ได้ก�ำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับผลด�ำเนินงาน
ของแต่ละบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อย
ให้กับบริษัทเป็นไปตามข้อก�ำหนดของแต่ละบริษัทและต้อง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปันผลระหว่างกาล
สามารถด�ำเนินการได้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยจะต้องมีผลก�ำไรจากการประกอบธุรกิจ หากผล
ประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจนกว่าการ
ขาดทุนจะกลับมาเป็นผลก�ำไร และบริษัทย่อยต้องตั้งส�ำรอง
ตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิจนจ�ำนวน
เงินที่ตั้งส�ำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทย่อย
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

ผู้ตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)

ผู้จัดการ
ฝ่ายขาย

ผู้จัดการ
ฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้จัดการ
ฝ่ายผลิต

ผู้จัดการ
ฝ่ายโรงงาน

ผู้จัดการ
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
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คณะกรรมการบริษัทฯ

1

5

2

6
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โครงสร้างการจัดการ

1. คุณณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :
4 ตุลาคม 2549
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557 :
4.71% (53,234,722 หุ้น)

ตำ�แหน่งในบริษัท :
- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโทสำ�หรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม :
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 46/2547
- Chief Financial Officer Certification Program
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) รุ่นที่ 10/2547
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15
ประสบการณ์การทำ�งาน :
2549 - 2551 กรรมการ
		
บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์จำ�กัด
2526 - 2546 กรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท เอเชียนอินซูเลเตอร์ จำ�กัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำ�ดับเดียวกัน
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำ�กัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ		
		
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำ�กัด
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ		
		
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำ�กัด
บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
- พี่ชายของนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์
- บิดาของนายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์

รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ

2. คุณธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :
4 ตุลาคม 2549
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557:
1.74% (19,715,720 หุ้น)

ตำ�แหน่งในบริษัท :
- รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.) หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 47/2547
ประสบการณ์การทำ�งาน :
2549 - 2551 กรรมการ		
		
บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำ�กัด
2526 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท เอเชียนอินซูเลเตอร์ จำ�กัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำ�ดับเดียวกัน
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ		
		
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำ�กัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ		
		
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำ�กัด
2547 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ		
		
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน :
กรรมการ		
		
บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จำ�กัด
ปัจจุบัน :
กรรมการ		
		
บริษัท ดิจิท เบรน จำ�กัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
น้องชายของนายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์

รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)
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3. คุณอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :
4 ตุลาคม 2549
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557:
0.45% (5,050,000 หุ้น)

ประวัติการอบรม :
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 168/2556
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 100/2556
ประสบการณ์การทำ�งาน :
- ไม่มี -

ตำ�แหน่งในบริษัท :
- กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมาแชล
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอเดลไฟ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำ�ดับเดียวกัน
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำ�กัด
บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2545 - ปัจจุบัน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำ�กัดทุ่งคาปลาป่น
2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรวิชั่น จำ�กัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พะงันเคเบิ้ลทีวี จำ�กัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระนองวิชั่น จำ�กัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
น้องชายของนายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และพี่ชายของนายธนิตย์
ธารีรัตนาวิบูลย์

รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)
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4. คุณนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :
6 กรกฎาคม 2554
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557:
3.36% (38,000,254 หุ้น)

ตำ�แหน่งในบริษัท :
- กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเอสเซกสซ์
ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม :
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 150/2554
ประสบการณ์การทำ�งาน :
- ไม่มี การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำ�ดับเดียวกัน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำ�กัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำ�กัด
บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
บุตรชายของนายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์
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5. คุณดำ�รงค์ จูงวงศ์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :
31 พฤษภาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557:
ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัท :
- กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม),
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการอบรม :
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 150/2554
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน :
2551 - 2556 ที่ปรึกษา		
		
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
2525 - 2551 ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ
		
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำ�ดับเดียวกัน
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
- ไม่มี -
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6. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกสิ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :
9 เมษายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557:
ไม่มี

ประวัติการอบรม :
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 168/2556
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 100/2556
ประสบการณ์การทำ�งาน :
2527 - 2553 รองผู้ว่าการฯ
		
การไฟฟ้านครหลวง

ตำ�แหน่งในบริษัท :
- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาร์กัส
ประเทศอินเดีย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.) หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำ�ดับเดียวกัน
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
		
บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำ�กัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
- ไม่มี -

รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)

040

โครงสร้างการจัดการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :
9 เมษายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557:
ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัท :
- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา,
สถาบันสังคมศึกษา (ISS) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 110/2551
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 100/2556
ประสบการณ์การทำ�งาน :
2545 - 2553 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552 - 2554 ประธานกรรมการดำ�เนินโครงการปริญญาโท สำ�หรับ
		
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552 - 2554 กรรมการ 		
		
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2551 - 2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำ�ดับเดียวกัน
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ปัจจุบัน		
กรรมการอิสระ
		
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำ�กัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ปัจจุบัน		
กรรมการอิสระ
		
บริษัท สเปซเมด จำ�กัด
- ปัจจุบัน		
กรรมการอิสระ
		
บริษัท วุฒิศักดิ์คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
- ไม่มี -
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8. คุณโชติ สนธิวัฒนานนท์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :
31 พฤษภาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557:
0.0064159% (72,500 หุ้น)

ตำ�แหน่งในบริษัท :
- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ประวัติการอบรม :
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 178/2556
ประสบการณ์การทำ�งาน :
2555 - 2556 ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
		
บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำ�กัด
2553 - 2555 ผู้จัดการโรงงาน
		
บริษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จำ�กัด
2534 - 2553 สมุห์บัญชี
		
บริษัท วัชรพล จำ�กัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำ�ดับเดียวกัน
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
- ไม่มี -

รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)

042

โครงสร้างการจัดการ

อ�ำนาจและหน้าที่ของของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทคณะกรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีส่วนในการให้คำ�
แนะนำ�และปฏิบัติตามกฎระเบียบของการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างอิสระเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คือ
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ

บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำ�เนินงาน
กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำ�ปี
3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามที่กำ�หนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำ�แหน่งกรรมการ ใน
กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตาม
วาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของ
บริษัท พร้อมทั้งกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิด
ชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ของบริษัท ต่อไป

6. พิจารณากำ�หนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำ�นาจ
ผูกพันบริษัทได้
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำ�เนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำ�นาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อำ�นาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
อำ�นาจนั้นๆ ได้
8. พิจารณาอนุมัติการทำ�รายการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อ
บังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมัติการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดัง
กล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการ
พิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีกำ�ไรพอสมควรที่จะทำ�เช่นนั้น และรายงาน
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ กำ�หนดให้กรรมการ ซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบาง
ส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ� แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า
กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของ
บริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำ�ไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อ
บังคับของบริษัท
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(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
(ณ) การอื่นใดที่ได้กำ�หนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มา
หรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น
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วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมการบริษัทฯแต่ละคน
ด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี กรรมการบริษัทฯที่ครบวาระ
นั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด โดยในการประชุมสามัญประจ�ำปี
ของผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน
3 ถ้าจ�ำนวนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกในจ�ำนวน
ที่ใกล้เคียงกับ 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการบริษัทฯที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
นอกจากนี้ เ นื่ อ งจากกรรมการบริ ษั ท ฯทุ ก คนที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กจากที่
ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ต่ า งเป็ น กรรมการที่ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม บริษัทฯจึงไม่ได้มีการก�ำหนด
จ� ำ นวนวาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ติ ด ต่ อ กั น ของกรรมการหรื อ
กรรมการอิสระไว้ตายตัว หากผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจเลือก
ตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. เรียกประชุมคณะกรรมการ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
ดูแลเรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อ
ให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำ�เนินการประชุมให้เป็นไป
ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้
4. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้โดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่
ของประธานกรรมการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการ
1. เป็นผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำ�เนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษัท รวมถึงอาจมอบอำ�นาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นใด
ดำ�เนินการเกี่ยวกับการดำ�เนินงานตามปกติประจำ�วันของบริษัท
2.เป็นผู้กำ�หนดและกำ�กับดูแลการดำ�เนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะ
กรรมการบริหารกำ�หนด
3. ดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหารได้มอบหมาย
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4. มีอ�ำนาจในการอนุมัติการซื้อ เช่า หรือลงทุนตามแผนงานที่ได้
มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือมีอ�ำนาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการซื้อ
การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขายทรัพย์สิน การลงทุน และ
การช�ำระ ราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนิน
งานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอ�ำนาจอนุมัติที่คณะ
กรรมการบริษัทก�ำหนด
5. มีอ�ำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการช�ำระราคาหรือ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการด�ำเนินงานของบริษัท
ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตาม
ผังอ�ำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
6. เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของ
บริษัทเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะ
กรรมการบริหารตามล�ำดับของความส�ำคัญ
7. มีอ�ำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก ให้ออก เลิกจ้าง
ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ให้เงินรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่า
ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท ในต�ำแหน่งต�่ำ
กว่าผู้จัดการฝ่ายลงไป
8. มีอ�ำนาจด�ำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ
กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการด�ำเนิน
งานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของ
บริษัทเป็นส�ำคัญโดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท
9. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของ
บริษัท
10. มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อ
รักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัยภายในองค์กร
11. น�ำเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณา
12. สรุปผลการด�ำเนินงานเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริหาร
13. ก�ำกับดูแลและบริหารงานในส่วนงานการบริหารการขายและ
การตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้ นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การประชุ ม คณะกรรมการและผู้
ถือหุ้นและเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะ
กรรมการ ดังนี้
ให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อก�ำหนด กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม�่ำเสมอ
จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯให้
เป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ
บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรม
การบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบ
และข้ อ กำ�หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและ
ก.ล.ต.
ดูแลเอกสารสำ�คัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะ
กรรมการ รายงานประจำ�ปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นต้น
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ในทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบงบการเงินและงบดุลของบริษัทร่วมกับฝ่ายบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบงบ
การเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับรองงบ
การเงินรวมของบริษัทในรายงานประจำ�ปีของบริษัทงบการเงินของบริษัทได้จัดเตรียมภายใต้รูปแบบตามมาตรฐานการบัญชี
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.

     ชื่อ
      
     ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
     นายโชติ สนธิวัฒนานนท์

     
     
     

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

และแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเพื่อทำ�หน้าที่สนับสนุนการ
ปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ที่ดีโดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน
ระบบ
ควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติ ตาม
กฎหมายและข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท     โดยมีข้อกำ�หนดตาม
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการ
   ดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
   ย่อยลำ�ดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับ
   เดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในฐานะ
   กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่
   มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบ
   ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำ�หนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจาก    แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำ�เนินงานของคณะ
คณะกรรมการบริษัทฯและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้    กรรมการตรวจสอบ
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/ 3.ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด โดยมีจำ�นวนไม่น้อย   ตรวจสอบ
กว่า  3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็น ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัท
ผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของ ให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอด
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี จนดำ�เนินการให้เป็นที่มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท
นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง
ได้บริหารกิจการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท อย่างถูกต้องครบ
ถ้วน มีมาตรฐาน และคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
2.คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ อ งสามารถแสดงความคิ ด เห็ น
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
ของตนได้ อ ย่ า งอิ ส ระตามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะ
   และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
กรรมการบริษัทโดยปราศจากบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใดที่มี
   มีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
อิทธิพลเหนือการปฏิบัติภารกิจนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะ
   ภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกย้าย
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
   เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับ
   ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด
1.
แย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนด
2.
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสม
3.
เหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภาย
ใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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4.วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี นับ
จากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุด
ใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง
และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ ในการ
แต่งตั้งต้องกระทำ�ภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะ
กรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำ�แหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
2. ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะสาเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า
2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำ�แหน่งที่ว่างใน
การประชุมคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนดัง
กล่าวจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจ
สอบที่ตนแทน
3. นอกจากการพ้นตำ�แหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจ
สอบพ้นจากตำ�แหน่ง เมื่อ
3.1 พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
3.2 ลาออก
3.3 ถึงแก่กรรม
3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำ�แหน่งก่อน
ครบวาระ
3.5 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้
หรือตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
4. กรรมการตรวจสอบที่ลาออกก่อนครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ให้แจ้ง
ต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล และบริษัทต้องเปิดเผย
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบลาออกพร้อมสาเหตุต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยทันที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทราบ ทั้งนี้ กรรมการ
ตรวจสอบที่ลาออกก่อนครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งอาจชี้แจงถึงสาเหตุ
ดังกล่าวให้สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยก็ได้
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5. การประชุม
5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบ
การเงินและอื่น ๆ ปีละ 6 ครั้งโดยกำ�หนดให้เรียกประชุม
ก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 7 วัน
หรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำ�เป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตาม
แต่จะเห็นสมควร
5.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการ
1.
ตรวจสอบมาประชุ
มไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการ
2.
ตรวจสอบทั
้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการ
3.
ตรวจสอบอาจเชิญผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร
ฝ่ายจัดการ หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบ
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการตรวจสอบหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการ
ตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ถือเสียงข้างมาก
ของกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม กรรมการตรวจ
สอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการตรวจสอบมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียงเป็น
เสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจ
สอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้นำ�เสนอเป็นความ
เห็นแย้งต่อคณะกรรมการบริษัท
5.4 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการ
ประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป
เพื่อทราบทุกครั้ง

การเข้าประชุมของกรรมการบริษัท และประชุมของกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ลำ�ดับที่ รายชื่อกรรมการ
1
2
3
4
5
6
7
8

นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์
นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์
นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์
นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์
นายดำ�รงค์ จูงวงศ์
ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ
ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
นายโชติ สนธิวัฒนานนท์

ตำ�แหน่ง				

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร		
กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร		
กรรมการ/กรรมการบริหาร			
กรรมการ					
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5		
5/5		
5/5		

กรรมการตรวจสอบ

6/6
6/6
6/6

หมายเหตุ :* ตัวเลขแสดงจ�ำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุม ต่อจ�ำนวนครั้งการประชุม
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รายละเอียดของกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อกรรมการ		
นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์
นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์
นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์
นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์
นายดำ�รงค์ จูงวงศ์
ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ
ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
นายโชติ สนธิวัฒนานนท์

บริษัทฯ 2.1
X
/&//
/&//
/&//
/
/
/
/

/&//
/&//
/&//
-

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

/&//
/&//
/&//
/&//
-

X
/&//
-

-

/&//
/&//
-

- /&// /&//
/&//
-

3.7

3.8

3.9

/&// /&// /&//
-

3.10
/
-

หมายเหตุ
1. x = ประธานกรรมการ : / = กรรมการ : // = กรรมการบริหาร
2. รายชื่อบริษัทย่อย
2.1 บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำ�กัด
2.2 บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำ�กัด
3. รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3.1 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
3.2 บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำ�กัด
3.3 บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำ�กัด
3.4 บริษัท ชุมพรวิชั่น จำ�กัด
3.5 บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จำ�กัด
3.6 บริษัท ดิจิท เบรน จำ�กัด
3.7 บริษัท พะงัน เคเบิ้ลทีวี จำ�กัด
3.8 บริษัท ระนอง วิชั่น จำ�กัด
3.9 ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ทุ่งคาปลาป่น
3.10 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด โรงน�้ำแข็งชาวประมงชุมพร
กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม บริษัทได้เสนอให้กรรมการหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อเป็นการ
ก�ำกับนโยบายและแผนทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  มีจำ�นวน 4 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.

     ชื่อ
     นายณรงค์
     นายธนิตย์
     นายอนุรักษ์
     นายนพพล

      
ธารีรัตนาวิบูลย์
ธารีรัตนาวิบูลย์
ธารีรัตนาวิบูลย์
ธารีรัตนาวิบูลย์

     
     
     

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอำ�นาจสั่งการ วางแผน และกำ�หนดนโยบาย
   กลยุทธ์ดำ�เนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับ
   สภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อ
   คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. มีอำ�นาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำ�ระราคา
   ใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำ�เนินงานของบริษัท ตาม
   สัญญา และ/หรือ ตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผัง
   อำ�นาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด

2. ควบคุม ดูแลการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไป
   ตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทาง
   ธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหรือกำ�หนดไว้
   แล้ว

8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำ�นาจไว้ คณะ
   กรรมการบริหารมีอำ�นาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า 
   การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำ�นาจลงทุน และ
   ดำ�เนินการชำ�ระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินงาน
   ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำ�นาจอนุมัติที่คณะ
   กรรมการบริษัทกำ�หนด

3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของ
   บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
   ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4. กำ�หนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำ�เนิน
   ธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำ�หนดไว้ในงบ
   ประมาณรายจ่ายประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
   กรรมการบริษัทแล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะ
   กรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว
6. มีอำ�นาจดำ�เนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ
   ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการ
   โดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุน
   ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ
   อนุมัติแล้ว
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9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำ�นาจไว้ คณะ
   กรรมการบริหารมีอำ�นาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกิน
   บัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อ
   ประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด
   ตามผังอำ�นาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
10. มีอำ�นาจพิจารณากำ�หนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้อง
    กับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ดำ�เนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำ�เนินการ
    ข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
    บริษัทในแต่ละคราวไป
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  มีจำ�นวน 4 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.

     ชื่อ
     นายอนุรักษ์
     นายนพพล
     นางสาวพิมพ์วรรณ
     นายพลัฎฐ์

      
ธารีรัตนาวิบูลย์
ธารีรัตนาวิบูลย์
ธารีรัตนาวิบูลย์
แปลนาค

     
     

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง     
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. กำ�กับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำ�ปี
2. พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
3. ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานต่างๆ
4. ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำ�คัญและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบ
5. ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัท
6. สอบทานผลที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานที่ได้กำ�หนดไว้ทุกไตรมาส
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คณะผู้บริหาร (Management Team)
รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำ�นวน 9 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ
  นายอนุรักษ์
  นายนพพล
  คุณทองอยู่
  คุณกุศล
  คุณพิมพ์วรรณ
  คุณอนุชา 
  คุณพลัฏฐ์
  คุณฐิติวัชร์
  คุณชัยณรงค์

  
ธารีรัตนาวิบูลย์
ธารีรัตนาวิบูลย์
ยอดหมั่นเพียร
ศรีบุณยะแก้ว
ธารีรัตนาวิบูลย์
บุญณโร
แปลนาค
ธัญศักดิ์ดำ�รงค์
แสนภูวา

   ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ณ วันที่ 4 มี.ค. 2557
     0.45% (5,050,000 หุ้น)
     3.36% (38,000,254 หุ้น)
                    0.0053097% (60,000 หุ้น)
                                          -

หมายเหตุ  : *รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
a. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
บริษัทได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ  สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน  โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 มีมติอนุมัติกำ�หนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ
สำ�หรับปี 2557 ไว้จำ�นวนไม่เกิน 2,500,000 บาท
องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ
1)
2)
3)

ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม*
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่าตอบแทนอื่นๆ

ปี 2557
18,000 บาท / ท่าน / เดือน
15,000 บาท / ท่าน / เดือน
18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
-  ไม่มี   -

หมายเหตุ : *ค่าเบี้ยประชุมก�ำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม
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ค่าตอบแทนมาตรฐาน และเบี้ยประชุมกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2557
			
ชื่อ 		
			

			
เบี้ยประชุม			
รวม
ค่าตอบแทนมาตรฐาน คณะกรรมการ คณะกรรมการ (ค่าตอบแทนมาตรฐานและเบี้ยประชุม)
			
บริษัท
ตรวจสอบ

นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์
นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 		
นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์
นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์
นายดำ�รงค์ จูงวงศ์
		
ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ
ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
นายโชติ สนธิวัฒนานนท์
รวม		

216,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
216,000.00
180,000.00
180,000.00
1,512,000.00

90,000.00
75,000.00
75,000.00
75,000.00
75,000.00
90,000.00
75,000.00
75,000.00
630,000.00

-			
-			
-			
-			
-			
108,000.00		
90,000.00		
90,000.00		
288,000.00

306,000.00
255,000.00		
255,000.00
255,000.00
255,000.00
414,000.00
345,000.00
345,000.00
2,430,000.00

b.ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามนโยบายและความรับผิดชอบและเชื่อมโยงถึงผลประกอบการของบริษัทและผลดำ�เนินการของ
แต่ละบุคคลและอุตสาหกรรมแบบเดียวกัน
ปี 2555		
ปี 2556		
ปี 2557
ค่าตอบแทนผู้บริหาร		
จำ�นวน จำ�นวนเงิน
จำ�นวน จำ�นวนเงิน
จำ�นวน จำ�นวนเงิน
			
(คน) (บาท)		
(คน) (บาท)		
(คน) (บาท)
เงินเดือน				
6
4,861,703
8
6,785,884
9
10,054,285
โบนัส				
6
366,102
8
851,516
9
1,146,791
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
-		
5
130,047
5
403,363
อื่นๆ 				
6
485,000
8
275,880
9
1,221,270
รวม				
5,712,805		
8,043,327		
12,825,709

2.

ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -
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คณะผู้บริหาร

(Management Team)

คุณอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์
กรรมการ / กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการ

คุณนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์
กรรมการ / กรรมการบริหาร/
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณทองอยู่ ยอดหมั่นเพียร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ
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คุณอนุชา บุญณโร
ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณฐิติวัชร์ ธัญศักดิ์ด�ำรงค์
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
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คุณกุศล ศรีบุณยะแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

คุณพลัฏฐ์ แปลนาค
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

คุณชัยณรงค์ แสนภูวา
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
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การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) รวมไปถึง
การมีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ เพื่อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีภายใต้บทบาทของการรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นการสร้างรากฐานและความมั่นคงที่
ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯได้แบ่งหมวดหมู่การกำ�กับดูแลกิจการออกเป็น 5 หมวด ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำ�การใดๆ อันจะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้
อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลสำ�คัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูล
ข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน โปร่งใส โดยได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้น
พื้นฐาน ดังนี้
ก่อนวันประชุม
1. บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการ
ด�ำเนินงานของกิจการอย่างสม�่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นทราบโดยตรงของบริษัทหรือช่องทางของตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. สำ�หรับสถานที่ของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเลือก
สถานที่ที่สามารถเดินทางได้สะดวก และกำ�หนดวันเวลา
สำ�หรับการประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
3. บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอสำ�หรับ
การพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่ง
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และ/หรือตามที่กฎหมาย
กำ�หนด สำ�หรับปี 2557 บริษัท ได้มอบหมายให้บริษัท
ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัดเป็นผู้ดำ�เนินการ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารข้อมูลต่างๆ และ
กำ�หนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการ
พิจารณาลงมติของผู้ถือหุ้นในทุกวาระ รวมถึงกำ�หนดให้
มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระ
สำ�คัญๆ หรือตามที่กฎหมายกำ�หนดก่อนวันประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนเองได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่ง
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
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5. บริษัทฯมีการส่งหนังสือเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัทและเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่ง
คำ�ถามล่วงหน้าวันประชุมเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือก และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะจะเข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัท และมีโอกาสส่งคำ�ถามล่วงหน้า และเป็นโอกาส
ที่บริษัทจะได้ตอบคำ�ถามให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม
6. บริษัทฯมีการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวันเวลา สถานที่ สำ�หรับ
จัดการประชุมและเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
ทั้ง 2 แบบ (แบบ ก. และ แบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวง
พาณิชย์กำ�หนด
7. บริษัทฯมีการส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำ�ปีให้กับบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด และมอบหมายให้บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ดำ�เนินการจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมและรายงานประจำ�ปีให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 14 วัน
ทั้งนี้บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่ไม่
สะดวกเข้าร่วมในวันประชุมผู้ถือหุ้น
8. บริษัทฯมีการลงประกาศลงในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
ผ่านทางหนังสือพิมพ์ทันหุ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 เพื่อเผย
แพร่วัน เวลา และสถานที่ รวมถึงวาระในการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นได้รับ
ทราบอีกช่องทางหนึ่ง
9. บริษัทฯมีการอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับ
รายงานประจำ�ปีในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับผ่านทางอีเมล์ ช่อง
ทางการติดต่อในเว็บไซต์บริษัท หรือจดหมาย ซึ่งทางบริษัทจะดำ�เนิน
การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และจัดเตรียมสำ�หรับวันประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วย
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วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและ
การออกเสียงในที่ประชุม และอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งดำ�เนินการประชุมอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ พร้อมทั้งยึดหลักสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญ โดยไม่กระทำ�
การใดๆที่เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
1. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ถือปฏิบัติให้มีการ
แถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ
การดำ�เนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน วิธีการนับ
คะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งคำ�ถาม
ใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่
ประชุม กรรมการและกรรมการที่ดำ�รงตำ�แหน่งเฉพาะเรื่อง
ต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม
ต่างๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมจะจัดสรร
เวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะกำ�หนดเวลาในการประชุมให้ผู้
ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็น และข้อเสนอ
แนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
2. ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯมีการแนะนำ�กรรมการผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
พร้อมทั้งทบทวนวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นใน
หนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในวาระการ
ประชุมที่ตรงกัน โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม
เป็นอันขาด
3. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของ
บริษัท เข้าประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อรับทราบ
ความเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
4. บริษัทฯจัดให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมเพื่อ
ให้แน่ใจว่า บริษัทดำ�เนินการจัดการประชุมด้วยความโปร่งใส
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หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะแจ้งมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ
เปิดทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯจะมีการ
บันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง
ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจง
คะแนนนับทุกๆ วาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สำ�คัญ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชุม
ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
2. บริษัทฯดำ�เนินการส่งมติการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด คือ หากมีการประชุมในช่วงเช้า จะมี
การส่งมติต่อตลาดหลักทรัพย์เวลา 14.00 น. ของวันเดียวกัน
แต่หากเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงบ่าย จะดำ�เนินการส่งมติ
ต่อตลาดหลักทรัพย์เวลา 9.00 น. ของวันทำ�การถัดไป
3. บริษัทฯจะมีการนำ�เทปบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์บริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมใน
วันและเวลาที่บริษัทกำ�หนด สามารถติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
วันประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ทันทีหลังจาก
การประชุมเสร็จสิ้นโดยจะเริ่มดำ�เนินการในปี 2558
4. บริษัทฯมีนโยบายการนำ�ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจาก
ผู้ถือหุ้นเกี่ยวการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำ�มาประเมินผลการ
ประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ไขสำ�หรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปี
ถัดไป
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯให้ความสำ�คัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติและอำ�นวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
และไม่กระทำ�การใดๆที่เป็นการจำ�กัดหรือละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นักลงทุนทุกรายถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มี
ความสำ�คัญต่อบริษัทฯและมีสิทธิเท่าเทียมกันในทุกๆด้าน
โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างทั่ว
ถึงและเพียงพอ ผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม และมีสิทธิใน
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นการเสนอชื่อผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการลงคะแนน
เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯได้กำ�หนดหลักเกณฑ์
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยไม่คำ�นึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม หรือความคิดเห็นที่แตก
ต่าง แม้กระทั่งผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำ�ถามล่วง
หน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถยื่นความประสงค์ใน
หนังสือมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้
และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
2. จัดส่งหนังสือมอบอำ�นาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระทั้ง 3
ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับมอบอำ�นาจ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆแทน ในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อ
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการลงมติในแต่ละ
วาระได้เอง
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอ
เสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่
น้อยกว่า 3 วันทำ�การก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะ
กรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าวาระดัง
กล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯมี
นโยบายที่จะอำ�นวยความสะดวกในการนำ�เสนอวาระดังกล่าว
เข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำ�เนินการแจ้งเพิ่มวาระการ
ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ผู้ถือ
หุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง
เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำ�เป็น โดยเฉพาะวาระสำ�คัญที่ผู้ถือ
หุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
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4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอ
ชื่อบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งความ
ประสงค์ผ่านมายังบริษัทฯ พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด้านคุณสมบัติและหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีนโยบายที่จะเสนอบุคคลดังกล่าวเข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระในแต่ละปี เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติต่อไป
5. กำ�หนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider
Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ และผู้บริหาร
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)
6. กำ�หนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท (In
sider Trading) โดยกำ�หนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในหัวข้อจริยธรรมและบทลงโทษทางวินัย ซึ่งได้มีการเผยแพร่ให้
พนักงานทุกคนทราบ
7. การส่งเสริมให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้นที่สำ�คัญ เช่น การทำ�รายการเกี่ยวโยง การทำ�รายการได้มาหรือ
จำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
8. กำ�หนดนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสำ�คัญอันมีผลต่อการลงทุน โดยบริษัทฯจะแจ้ง
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัด
ไป โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำ�การ
ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
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หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทฯเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า ตลอดจนสังคมจะได้
รับการดูแล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้
มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดำ�เนินกิจการต่อไป มีความมั่นคง และตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความ
สำ�เร็จในระยะยาว และได้กำ�หนดไว้ในวิสัยทัศน์และนโยบายจริยธรรมของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสำ�หรับกรรมการ
ผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงาน ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่างๆ โดยยึดมั่นในหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายและได้กำ�หนดแนวทางสำ�หรับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรม
ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯจะรักษาและยึดมั่นในการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค โดยมีหลักการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น :		
		
		
		
พนักงาน :
		
		
		
		
		
		
ลูกค้า :		
		
		
		
คู่ค้า :		
		
		
คู่แข่งทางการค้า :
		
		
ชุมชนและสังคม :
		
		
		
สิ่งแวดล้อม :
		
		
องค์กรภาครัฐ :
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บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้
ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งด�ำเนินธุรกิจเพื่อความเจริญเติบโตก้าวหน้าของบริษัทฯ
และการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ
แสดงความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับพนักงานทุกระดับเป็นอย่างยิ่ง และถือว่าเป็นทรัพยากรที่
มีคุณค่าต่อการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯจึงมีนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม
ทั้งนี้บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ (Fair pay) เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้บริษัทฯ
ยังใส่ใจในความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้เข้าร่วมในโครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์
(Zero accident) ของกระทรวงแรงงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะส่งผลกระทบและ
สร้างความเสียหายต่อพนักงานและบริษัทฯ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการผลิตและจ�ำหน่ายเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า โดย
ค�ำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการในด้านต่างๆ ตลอดจนการจัดให้มี
กระบวนการในการร้องเรียนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดกับสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ลูกค้า
มั่นใจและเชื่อมั่นต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักการการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้
แก่คู่ค้าทุกกลุ่มทั้งรายใหญ่และรายย่อยด้วยความยุติธรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี
และมีประสิทธิภาพที่ดีในการท�ำงาน
บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างสุจริต และด�ำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย
ท�ำให้ตลอดระยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯไม่เคยมีข้อพิพาทกับบริษัท
คู่แข่งหรือสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่งแต่ประการใด
บริษัทฯมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยการส่ง
เสริมการท�ำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯมีนโยบายในการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
สังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน และมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับสังคม
บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯมีการจัดท�ำโครงการ
ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจ และจัดท�ำโครงการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมโดยรอบอย่างต่อเนื่อง
องค์กรภาครัฐถือเป็นอีกหนึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความร่วมมือ
ในการท�ำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของภาครัฐ
ด้วยดีเสมอมา
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บริษัทฯมีจิตส�ำนึกและตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ซึ่งมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม
รวมทั้งให้การ
สนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาส
ที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม
เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำ�หรับการอบรมพนักงานจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในด้ า นของสิ่ ง แวดล้ อ มจึ ง ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ
นโยบายการส่งเสริมการให้ความรู้และการอบรมพนักงานด้านสิ่ง
แวดล้อมจึงได้จัดให้มีหน่วยงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
เพื่อปฏิบัติงานในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ โดยท�ำ
หน้าที่ในการตรวจสอบดูแล และให้ความรู้กับพนักงานในการ
ปฏิบัติงานโดยจะต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

2. การอบรมภายใน โดยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วมอบรมจาก
ภายนอกจะน�ำความรู้ดังกล่าวถ่ายทอดให้กับพนักงานท่านอื่นๆ เพื่อ
เป็นการแบ่งปันความรู้และความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม

1. การอบรมภายนอก โดยตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจะ
เป็นบุคคลที่เข้าร่วมการอบรม เพราะถือเป็นผู้ที่มีความช�ำนาญ
เฉพาะ และน�ำความรู้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษั ท ฯมี ช่ อ งทางติ ด ต่ อ เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล และข่ า วสารผ่ า น
เว็บไซต์ของบริษัท http://www.aienergy.co.th โดยบริษัทฯ
มี น โยบายที่ จ ะให้ ค วามสำ�คั ญ ต่ อ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ ทั้งในส่วนของข่าวสาร ข้อมูลบริษัทฯ รายงาน
ทางการเงิน ข้อมูลที่นำ�เสนอแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน และ
ข้ อ มู ล สำ�คั ญ อื่ น ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นข้อมูลที่แท้จริง
บริษัทมีช่องทางในการติดต่อกับนักลงทุนและช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ

รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)

1.1 เปิดเผยข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1)และ รายงานประจำ�ปีของบริษัทฯการนำ�เสนอข้อมูล
ทั้งหมดในรายงานข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) จะเป็นไปตามข้อ
กำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมด
เป็นข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อสะท้อนข้อมูล
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทั้งใน
ส่วนของข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น การเปิดเผยนโยบาย
ต่างๆ การกำ�กับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ข้อมูลทางการเงิน เช่น งบการเงินประจำ�ปี หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการ หรือข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการ
เป็นต้น
1.2 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
และเว็บไซต์ของบริษัทฯการนำ�เสนอข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์นั้นจะเป็นไปตามข้อกำ�หนดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้
กำ�หนดหลักเกณฑ์ไว้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนจะสามารถเข้าถึงและ
รับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นข้อมูลที่แท้จริง
นอกจากนี้ บริษัทฯยังอำ�นวยความสะดวกโดยจะมีการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านทาง http://www.aienergy.co.th
หลังจากที่ได้นำ�เสนอข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แล้ว รวมไปถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมก่อนวันประชุมผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทซึ่งถือเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้นได้
อย่างรวดเร็ว
1.3 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ SET
Community Portal (SCP) โดยบริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
หรื อ งบการเงิ น พร้ อ มกั บ ข้ อ มู ล ที่ จั ด ส่ ง ไปยั ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และสำ�นักงาน ก.ล.ต.
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2. ช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ถือเป็นสิ่งสำ�คัญต่อผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน ดังนั้นงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์จึงเป็นช่อง
ทางในการให้ข้อมูลที่สำ�คัญ โดยบริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทน
ในการติดต่อสื่อสารข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ทั้งในส่วน
ของการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการและผล
ประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นสามารถ
ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านทาง

3. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
บริษัทฯเปิดโอกาสให้มีการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนทั้งพนักงาน
และบุคคลภายนอก เนื่องจากบริษัทฯต้องการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อนำ�ข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการทำ�งานของบริษัทฯต่อไป โดยสามารถส่ง
เรื่องร้องเรียนผ่านทาง
Email: aienergy@aienery.co.th หรือ
โทรศัพท์ 0-34-877-485-8 ต่อ 520 หรือ
เว็บไซต์บริษัท : http://www.aienergy.co.th

นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์
Email: aienergy@aienery.co.th หรือ
โทรศัพท์ 0-34-877-485-8 ต่อ 520 หรือ
เว็บไซต์บริษัท : http://www.aienergy.co.th
ในการรับข้อมูลเกี่ยวกับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ บริษัทฯมีนโยบายที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือ
แจ้งข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนนั้นๆ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการจึงทำ�ให้เกิด
การถ่วงดุลอำ�นาจในการของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน และมีวาระดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจในการดำ�เนินการของคณะกรรมการดัง
กล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยคณะกรรมการทุกท่านล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบและกำ�กับดูแลผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวนทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการทำ�ธุรกิจ และมีบทบาทสำ�คัญ
ในการดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้
		
1.1.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 4 ท่าน คือ
		
1. นายณรงค์
ธารีรัตนาวิบูลย์		
ประธานกรรมการ
		
2. นายธนิตย์
ธารีรัตนาวิบูลย์		
รองประธานกรรมการ
		
3. นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์		
กรรมการ
		
4. นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์		
กรรมการ
		
		

1.1.2 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ
นายดำ�รงค์
จูงวงศ์			
กรรมการ

		
		
		
		

1.1.3 กรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน คือ
1. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโชติ
สนธิวัฒนานนท์		
กรรมการตรวจสอบ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการทุกท่านล้วนมีบทบาทสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งต่างๆ หากมีมติที่สำ�คัญใดๆ ก็ตามจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ส่งผลต่อ
ตนเองหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเพื่อทำ�หน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีโดย
เฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทโดย
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 3 ท่าน คือ
		
1. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
2. นายโชติ
สนธิวัฒนานนท์		
กรรมการตรวจสอบ
		
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
กรรมการตรวจสอบ
รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)
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1.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
บริษัทฯได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำ�หน้าที่สั่งการ วางแผน และกำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ดำ�เนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และควบคุม ดูแลการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหรือกำ�หนดไว้แล้วโดยคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 4 ท่าน คือ
		
1. นายณรงค์
ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร
		
2. นายธนิตย์
ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการบริหาร
		
3. นายอนุรักษ์
ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการบริหาร
		
4. นายนพพล
ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการบริหาร
1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำ�หน้าที่ตรวจสอบการดำ�เนินการให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
และนโยบายการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯสามารถควบคุมความเสี่ยงอันจะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ รวมไปถึงการเสนอ
แนะแนวทางการควบคุมความเสี่ยงและจัดทำ�รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 4 ท่าน คือ
		
1. นายอนุรักษ์
ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
2. นายนพพล
ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
3. นางสาวพิมพ์วรรณ
ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
4. นายพลัฏฐ์
แปลนาค
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าตอบแทนกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษา
กรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้
3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และ
ง่ายต่อการเข้าใจ
4) เป็นอัตราที่เทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการใน
อุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

โดยบริษัทฯจะนำ�ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งกำ�หนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุม
คณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำ�เป็น นอกจากนี้ บริษัทฯ
จะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯมีนโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็น
ตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนำ�เสนอขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำ�หนด
ค่าตอบแทนของกรรมการดังนี้
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บริษัทฯจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและดำ�เนินการประชุมให้
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน
จำ�กัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจำ�เป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานใน
ที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลา
ให้อย่างเพียงพอในการประชุมเพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและ
สามารถอภิปรายปัญหาสำ�คัญได้อย่างครบถ้วนโดยทั่วกัน
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รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทำ�
รายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
รวมทั้งข้อมูลทางการเงินที่ได้ส่งผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท�ำ
และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และยังมีการจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
1. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน จะเป็นการรายงานความรับผิดชอบในส่วนของ
กรรมการบริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับรองรายงาน
ดังกล่าว (ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”)
2. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
รายงานทางการเงิน จะเป็นการรายงานความรับผิดชอบใน
ส่วนของกรรมการตรวจสอบ โดยมีประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้รับรองรายงานดังกล่าว (ปรากฏอยู่ในหัวข้อ
“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
รายงานทางการเงิน”)

ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะ
ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึง
รายงานทางการเงิน ผลการดำ�เนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งจากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงาน ก.ล.ต. รวมถึง
เว็บไซต์ของบริษัท
ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริษัทฯได้
จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ โดยมอบหมายให้ นายนพพล ธารีรัตนา
วิบูลย์ เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-34-877485-2 ต่อ 520 ในส่วนของหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ปรากฏ
อยู่ใน “หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure
and Transparency) หัวข้อ 2.ช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์”

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่
กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) และ
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ทั้งนี้
เพื่อนำ�ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
บริษัทฯต่อไป
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ในปี 2557 บริษัทมีการนำ�เสนอข้อมูลของบริษัทต่อนักลงทุน
โดยมีช่องทาง ดังนี้
1. เข้าร่วมงานแถลงผลประกอบการของบริษัทฯ
(Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยสำ�นักงานตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจำ�นวน 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1 วันที่ 27
พฤษภาคม 2557 และไตรมาสที่ 3 วันที่ 11 ธันวาคม 2557
โดยมีนายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และ นายนพพล ธารีรัตนา
วิบูลย์ เป็นผู้นำ�เสนอข้อมูล
2. เข้าร่วมงานสัมมนา “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนัก
ลงทุน” ซึ่งจัดโดย บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำ�กัด
จำ�นวน 3 ครั้ง ดังนี้
2.1 สัมมนา “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
จังหวัดขอนแก่น” ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้อง
ออคิด บอลรูม 3 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออ
คิด จังหวัดขอนแก่น
2.2 สัมมนา “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
จังหวัดอุดรธานี” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม
เซ็นทาราคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2.3 สัมมนา “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน
2557 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม บี ชั้น 8 โรงแรมลี
การ์เดนส์ พลาซ่า อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติกำ�หนดระเบียบข้อบังคับในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้อง
ปฏิบัติดังนี้
ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ข) ต้องไม่นำ�ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯไป
เปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทาง
อ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
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ค) ต้องไม่ทำ�การซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯและ/หรือเข้า
ทำ�นิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสีย หายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภาย
ในของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการ
เงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำ�หนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการผู้บริหาร
และ ลูกจ้างของบริษัทฯด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
ดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำ�ผิดร้ายแรง
2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของ
ตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
3. ให้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

นโยบายการดำ�รงตำ�แหน่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำ�หนดจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่คณะ
กรรมการบริษัทฯจะเข้าไปเป็นกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์
สูงสุดจากการทำ�งานของกรรมการซึ่งจะต้องอุทิศความรู้ ความรับผิด
ชอบและเวลาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยกำ�หนดให้
คณะกรรมการสามารถดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5
บริษัท
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทฯแต่ละท่านได้ประเมินผลการปฏิบัติ
งานของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำ�งานของคณะกรรมการและใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการแต่ละท่านเพื่อให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหัวข้อในการประเมินตนเองจะเป็นไปตามหลักการของการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี และหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯจะนำ�ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการแต่ละท่านมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรรมการและการพัฒนาบริษัทต่อไป

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การต่อต้านการคอร์รัปชั่นถือเป็นหัวใจสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจทุกรูปแบบ ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทยังไม่ได้มีการจัดทำ�นโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้รับเอาหลักการการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ โดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งที่สำ�คัญในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำ�เนินการกำ�หนดนโยบายในการจัดทำ�นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นใน
ปี 2558 โดยมีหลักการและข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
การให้สินบนด้วยเงินหรือการให้ผลประโยชน์ด้วยของกำ�นัลอื่นๆ
บริษัทฯ ห้ามไม่ให้มีการให้สินบนด้วยเงินหรือการให้ผลประโยชน์
ด้วยของกำ�นัลอื่นๆ เพื่อการหวังผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าจะมีรูป
แบบอย่างไรก็ตาม กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีการติดต่องานร่วมกัน
ทั้งในบริษัทฯและองค์กรนอกบริษัทฯ เช่น หน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน
การรับสินบน
- ห้ามไม่ให้พนักงานทุกระดับรับเงิน สิ่งของ ของขวัญหรือของ
กำ�นัลอื่นๆ ที่จะเป็นการเข้าข่ายต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อ
เป็นการป้องกันการปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพและส่งผลกระ
ทบต่อบริษัทฯ
- สำ�หรับงานจัดซื้อ/จัดจ้างต่างๆ จะต้องดำ�เนินการตามขั้นตอน
การทำ�งานของบริษัทฯ ตั้งแต่การเสนอรูปแบบ การเสนอราคา
การเปรียบเทียบราคา การเลือกคู่ค้า และ/หรือ ผู้รับเหมา โดย
ห้ามมิให้พนักงานในบริษัทฯ รับข้อเสนอต่างๆ หรือมีผล
ประโยชน์แอบแฝงกับคู่ค้า และ/หรือผู้รับเหมา ทั้งนี้บริษัท มีวิธี
การตรวจสอบอย่างรอบคอบผ่านผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจะ
ต้องมีการอนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยกรรมการผู้จัดการ
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การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุน
บริษัทฯ มีข้อกำ�หนดในการบริจาคเพื่อการกุศล การ
สาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุน ดังนี้
- ในการอนุมัติการบริจาคต่างๆ จะต้องเป็นไปตามอำ�นาจอนุมัติ
ขององค์กร ทั้งนี้หากเงินบริจาค ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามที่มีมูลค่า
มากกว่า 10,000 บาท จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริษัท
- ในการบริจาคจะต้องเป็นการบริจาคในนาม “บริษัทฯ” เท่านั้น
ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานการบริจาคที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ และจะ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของบริษัทฯ และบริษัทฯจะไม่ใช้
การบริจาคเป็นข้ออ้างหรือนำ�มาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใด
การให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือการเลี้ยงรับรอง
ในการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือการเลี้ยงรับรอง จะมี
วัตถุประสงค์เพียงเพื่อการต้อนรับหรือการแสดงความยินดีเท่านั้น
โดยไม่มีนัยยะอื่น
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ทั้งนี้ผู้ที่พบเห็นการกระทำ�ที่เข้าข่ายการทุจริต ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางของบริษัทฯได้ดังนี้
		
เว็บไซต์บริษัทฯ http://www.aienergy.co.th
		
Email บริษัทฯ aienergy@aienergy.co.th
		
ทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่;
		
ส่งถึง คณะกรรมการตรวจสอบ
		
เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต�ำบลคลองมะเดื่อ
		
อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
สำ�หรับการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ จะมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังพนักงาน คู่ค้า
บุคคลภายนอก รวมไปถึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ทราบ โดยมีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้
		
		
		
		
		
		

บริษัทฯ จะประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ โดยจะมีการเผยแพร่ผ่านทาง Email ของบริษัทฯ และติดประกาศตาม
ฝ่าย/แผนกต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่าย/แผนกได้รับทราบโดยทั่วกัน และจะจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
กับพนักงาน
บริษัทฯจะมีการส่งจดหมายเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้าทุกราย เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบว่า
บริษัทฯมีแนวทางและได้กำ�หนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้คู่ค้าทุกรายจะต้องปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯด้วย
บริษัทฯจะมีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านเว็บไซต์บริษัท (http://www.aienergy.co.th) โดยจะ
เป็นการนำ�เสนอนโยบายให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่สนใจได้ทราบ
บริษัทฯจะมีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้ใน “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)” และ
รายงานประจำ�ปี 2558
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
ตระหนักถึงการดำ�เนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้ดำ�เนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยบริษัทฯได้มีการจัดทำ�
นโยบายและวิสัยทัศน์ในการดำ�เนินกิจการ
ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯมุ่งเน้นและให้ความสำ�คัญในการ
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท รวมถึงการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยัง
ได้คำ�นึงถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่
ค้า ลูกค้า ชุมชนโดยรอบและที่สำ�คัญ
คือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาทางทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ
ก็ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
ด้วย และเพื่อให้บริษัทมีการดำ�เนินการใน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
บริษัทฯได้สร้างทัศนคติและวัฒนธรรม
องค์กรกับพนักงานในทุกระดับ ทั้งใน
ส่วนของผู้บริหารและพนักงาน และเพื่อ
ให้การดำ�เนินงานของบริษัทมีมาตรฐาน
บริษัทฯได้นำ�แนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเข้ามาเป็นสาระสำ�คัญใน
การกำ�หนดนโยบายและวิสัยทัศน์ โดยใช้
แนวทางตามหลักการ ได้แก่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
6. การจัดการสิ่งแวดล้อม
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ในปี 2557 นี้บริษัทฯได้ดำ�เนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังได้มีการวางโครงการสำ�หรับกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมสำ�หรับปี 2558 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและเอาใจใส่กับการดำ�เนินการของธุรกิจให้เป็นมิตร
กับสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติทั้ง 6 ข้อดังที่กล่าวมา ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มีการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ำงานในด้านต่างๆ อย่างโปร่งใส ส่งเสริมการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ทั้งในส่วนของคู่ค้า  ลูกค้าและคู่แข่งทางการค้า  โดย
การด�ำเนินการของบริษัทฯ จะสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ
ของการแข่งขัน เช่น การน�ำราคาน�้ำมันไบโอดีเซลที่มีการวิเคราะห์
โดยส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน มาใช้
ในการค�ำนวณราคาสินค้า ดังนั้นสินค้าของบริษัทฯ จึงเป็นสินค้าที่มี
ราคาตามมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหลักเกณฑ์ในการเลือก
คู่ค้าโดยคู่ค้ารายต่างๆ จะต้องผ่านขั้นตอนตามที่บริษัทฯ ก�ำหนดจึง
จะสามารถเข้ามาด�ำเนินการใดๆให้กับบริษัทได้

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีการสร้างแนวทางการเคารพสิทธิมนุษยชนปรากฏอยู่ใน
นโยบายในการจ้างงานของบริษัทฯ ซึ่งมีมาตรการที่ส�ำคัญคือ การ
ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า 18
ปีบริบูรณ์เข้าท�ำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกรอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ซึ่งได้มี
การบัญญัติไว้ว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่
น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ทั้งนี้ทางบริษัทได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการ
ศึกษา  และเพื่อไม่ให้เป็นการลิดรอนสิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ บริษัทฯจึงน�ำข้อกฎหมายดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งใน
นโยบายการจ้างงานบริษัทฯ โดยการไม่รับแรงงานที่มีอายุต�่ำกว่า 
18 ปีเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเต็มที่ก่อนที่จะเข้าสู่การท�ำงานในระบบแรงงาน
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3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าและความสำ�คัญของพนักงานในทุกระดับ
เพราะพนักงานถือเป็นผู้สร้างผลผลิตที่สำ�คัญ ดังนั้นบริษัทฯ จึง
ได้จัดให้ต้องมีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมโดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ความคุ้มครองทางสังคม
บริษัทฯ จัดให้มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยพนักงานจะได้รับ
ค่าตอบแทนเหมาะสมตามระดับความสามารถหรือตามที่ได้มีการ
ตกลงไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่
พนักงาน โดยพนักงานจะได้รับค่าตอบแทนตามที่เหมาะสมสำ�หรับ
การครองชีพ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม
ด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายในการดูแลค่าตอบแทนของ
สวัสดิการของพนักงานดังนี้

3.2 สุขภาพและความปลอดภัยในการทำ�งาน
บริษัทฯ คำ�นึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็น
สำ�คัญ โดยได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในการทำ�งานให้กับพนักงานทุกคน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานสำ�หรับการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับพนักงาน เพื่อหาทางป้องกันความเสี่ยง โดยโครงการและ
กิจกรรมที่บริษัทฯ จัดทำ� มีดังนี้
3.2.1 โครงการ 5 ส. สร้างนิสัยและความปลอดภัย
โครงการ 5 ส. นอกจากจะเป็นการดูแลสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานแล้ว ยังเป็นโครงการที่เสริมสร้างนิสัยที่ดีให้กับพนักงานได้
อีกด้วย โดยโครงการนี้จะช่วยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในพื้นที่
ของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบาย 5 ส. คือ “ 5 ส. สร้างวินัยในองค์กร
เพื่อก้าวไปสู่คุณภาพและความสำ�เร็จที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์
แบ่งออกเป็น 2 ด้านตามขั้นตอนการทำ�งานของ 5ส.
3.2.2.1. ด้านวัตถุและสถานที่
- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำ�งานให้มีบรรยากาศที่ดี
จัดเก็บอุปกรณ์ของใช้ในการทำ�งานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อการทำ�งานที่รวดเร็ว ป้องกันการทำ�งานผิดพลาด และป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ

1) บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานด้วย
ความเป็นธรรมในลักษณะ Fair work Fair Pay โดยค่าตอบแทนที่พนักงานจะได้รับจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานและ
ความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทำ�งาน
ของพนักงาน ทั้งนี้ค่าตอบแทนของบริษัทฯจะสอดคล้องกับค่า
จ้างแรงงานขั้นต�่ำของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

3.2.2.2. ด้านบุคลากร
- เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา การพัฒนาตนเองและ
คุณภาพการทำ�งานให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและมีจิตสำ�นึกในการ
ทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
- เพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า

2) บริษัทฯ มีจ่ายการค่าตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบที่ไม่ใช่
เงินเดือน
- โบนัสประจำ�ปี
- เงินรางวัลสำ�หรับพนักงานดีเด่น
3) บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการในต่างๆให้กับพนักงาน
- กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
- การทำ�ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
- การตรวจสุขภาพประจำ�ปี
- การพัฒนาบุคลากร โดยการส่งอบรม หรือสัมมนาตามสายงาน
ของพนักงาน
รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)
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3.2.2

โครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero accident)

โครงการนี้เป็นโครงการที่กระทรวงแรงงานได้ริเริ่มขึ้น สำ�หรับเป็น
ข้อปฏิบัติให้โรงงานปฏิบัติตามเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ ซึ่งจะส่งผล
ให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะต้อง
จัดทำ�มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุ ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้นำ�โครงการ
นี้มาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุที่บริษัทฯ
จัดทำ�ขึ้น ดังนี้
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำ�คัญในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน จึง
ได้มีการจัดทำ�งบประมาณสำ�หรับการลงทุนในส่วนของการจัดหา
อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการใช้งานของ
แต่ละส่วนงาน เนื่องจากกิจการของบริษัทฯ ถือว่าเป็นกิจการที่มี
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือการได้รับบาดเจ็บ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ดังนั้นความปลอดภัยจึง
เป็นนโยบายสำ�คัญในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เพราะพนักงาน
ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ การจัดหาอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยจึงเป็นนโยบายหลักที่บริษัทฯ
ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่ง
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประเมินความ
เสี่ยงต่างๆ เพื่อให้สามารถหาวิธีการป้องกัน หรือแนวทางในการลด
ผลกระทบที่จะเกิดกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำ�
ทุกปี
เนื่องจากกิจการของบริษัทฯนับได้ว่าเป็นกิจการที่มีความ
เสี่ ย งจากเหตุ เ พลิ ง ไหม้ ซึ่ ง ถื อ เป็ น อั น ตรายที่ ส่ ง ผลรุ น แรงทั้ ง ต่ อ
พนักงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังนั้นการให้ความรู้และความ
เข้าใจในการแก้ไขสถานการณ์ รวมไปถึงวิธีการป้องกันความเสี่ยง
จากเหตุการณ์เพลิงไหม้จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ บริษัทฯ มีการจัดอบรมปี
ละ 1 ครั้ง โดยวิทยากรที่มีความชำ�นาญเฉพาะและมีประสบการณ์
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานสำ�หรับการทำ�แผนฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ รวมไปถึงแผนการอพยพหนีไฟของบ
ริษัทฯไว้อย่างชัดเจนและประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบทั่ว
กัน โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ
และการติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมรับมือเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้
อย่างรวดเร็ว
บริษัทฯ จะมีการจัดอบรมในเรื่องของความปลอดภัยและอาชีว
อนามัยในการทำ�งานให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้และ
ความเข้าใจในการทำ�งาน รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย
อย่างถูกต้อง ทั้งนี้หากพนักงานมีความรู้และสามารถใช้งานอุปกรณ์
ความปลอดภัยอย่างถูกวิธีแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและผล
กระทบอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุลดลงด้วย
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4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯมีความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดี ปลอดภัย
และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสูงสุด
โดยบริษัทฯได้
กำ�หนดนโยบายที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้
4.1 นโยบายการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานต่างๆ
ในส่วนของการผลิตสินค้าและบริการของบริษัทฯจะเป็นไปตาม
มาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยทั้งในระดับ
ประเทศและระดับสากล โดยบริษัทฯได้รับการตรวจสอบและได้รับ
การรับรองจากองค์กรต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่า สินค้า
และบริการของเรามีความปลอดภัยและใส่ใจต่อผู้บริโภค อาทิเช่น

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการเปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าและคู่ค้าได้เข้า
มาตรวจสอบการทำ�งานภายในบริษัทฯด้วย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกได้เห็นกระบวนการทำ�งานที่มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค ทั้งนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ผลิตที่ใช้สินค้า
และบริการ และเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพการผลิต
และคุณภาพของสินค้าและบริการต่อคู่ค้าอีกด้วย

- บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
- บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี
(Good Manufacturing Practice System : GMP) จาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
- บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบการจัดการคุณภาพ
ด้านความปลอดภัยของอาหาร (Hazard Analysis and Criti
cal Control Point : HACCP) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
- บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานอาหาร
ฮาลาล (HALAL) สำ�นักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยจะเข้า
มาตรวจสอบการทำ�งานของบริษัทฯเป็นประจำ�ทุกปี
- บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานจากโคเชอร์มาตรฐานอาหาร
ยิว (Kosher Dietary Law) และจะมีผู้ตรวจสอบการทำ�งาน
ของบริษัทฯเป็นประจำ�ทุกปี
- บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตน�้ำมันปาล์มอย่าง
ยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil : RSPO)
โดยบริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการผลิตน�้ำมันปาล์ม
อย่างยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้จะมีผู้
ตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัทฯเป็นประจ�ำทุกปี
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4.2 การปฏิบัติต่อคู่แข่งและคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ดำ�เนินกิจการด้วยความโปร่งใสและความเป็นธรรมทั้งต่อ
คู่แข่งและคู่ค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในการ
ดำ�เนินกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายและขั้นตอนการ
ทำ�งานต่างๆไว้อย่างชัดเจน และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
อย่างครบถ้วนเพื่อป้องกันการกีดกันคู่แข่งและการเลือกปฏิบัติต่อคู่
ค้า ตามนโยบายดังต่อไปนี้
คู่แข่ง : เพื่อให้การด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ มีความ
เป็นธรรมต่อคู่แข่ง บริษัทฯ จะใช้ราคาอ้างอิงจากประกาศของ
กระทรวงพลังงานในการก�ำหนดราคาขายน�้ำมันไบโอดีเซลในการ
ค�ำนวณต้นทุนวัตถุดิบและการค�ำนวณราคาสินค้าในกลุ่มน�้ำมันไบ
โอดีเซล และใช้ราคาประกาศของรัฐบาลในส่วนของราคาน�้ำมัน
ปาล์มดิบในการค�ำนวณต้นทุนวัตถุดิบและค�ำนวณราคาสินค้าใน
กลุ่มของน�้ำมันบริโภค เพื่อให้แน่ใจได้ว่าบริษัทฯ จะไม่ด�ำเนินธุรกิจ
ที่อาจจะเกิดกรณีความขัดแย้งในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและถือเป็นการ
ป้องกันการกีดกันทางการค้า และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ขายและการบริการ
คู่ค้า : เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าและมีการคัดเลือกคู่
ค้าทุกรายตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้การ
อนุมัติการสั่งซื้อหรือการดำ�เนินการต่างๆ จะต้องได้รับความเห็น
ชอบตามลำ�ดับตำ�แหน่งงานของแต่ละส่วนงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้า
ส่วน ผู้จัดการจนถึงระดับผู้บริหาร โดยผู้อนุมัติจะขึ้นอยู่กับวงเงิน
ในการสั่งซื้อนั้นๆ และจะมีการร่วมอนุมัติโดยผู้บริหารจะช่วยลด
ความเสี่ยงในการคอร์รัปชั่นระหว่างพนักงานในบริษัทฯ และคู่ค้า
สำ�หรับการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ จะคัดเลือกจากความน่าเชื่อถือ
และประสบการณ์ในสายงานของบริษัทนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
จะได้รับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ที่มีประสิทธิภาพต่อการดำ�เนิน
งานของบริษัทฯ

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ เห็นความสำ�คัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
โดยบริษัทฯ ได้มีการวางโครงการสำ�หรับการเข้าไปร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคม
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็น
โครงการที่ส่งเสริมให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วย
กล่าวคือพนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
ร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการดำ�เนินการภายในปี 2558
คือ
1. โครงการ “ถนนปลอดภัย ใส่ใจจราจร” โดยจะเป็นการบริจาค
อุปกรณ์การจราจรต่างๆ ให้กับสถานีตำ�รวจที่อยู่โดยรอบสถาน
ประกอบการ โดยอุปกรณ์จราจรที่บริจาคจะเป็นอุปกรณ์ที่มี
ความจำ�เป็นและสามารถใช้งานได้จริงในพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน
เช่น กรวยจราจร กระบอกไฟกระพริบ กระจกจราจร แผงกั้น
จราจร หรือหมวกกันน็อก เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับทุกคนทั้งภายในและภายนอกโรงงาน และเพื่ออำ�นวย
ความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้าที่
2. โครงการ “กินเจ อิ่มเอม เปรมสุข” บริษัทฯ จะให้การสนับสนุน
น�้ำมันปาล์มส�ำหรับประกอบอาหารให้กับโรงเจเพื่อการประกอบ
อาหารเจในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจของทุกปี เพื่อเป็นการส่ง
เสริมการสร้างท�ำความดี ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ในกลุ่มผู้ที่
ถือศีลกินเจ และจะมีการร่วมกันประกอบอาหารเจเพื่อเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในชุมชนในทางหนึ่งด้วย

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญในการรับผิด
ชอบต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นสถาบันการ
เงิน โดยบริษัทฯ ยึดหลักความซื่อสัตย์และซื่อตรงในการชำ�ระหรือ
ชดเชยแก่เจ้าหนี้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะมีหน้าที่ในการ
รักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาท
ระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้ ซึ่งจะลดผลกระทบต่อทั้ง 2 ฝ่ายได้
ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถรักษาชื่อเสียงและความเชื่อมั่นต่อสถาบัน
ทางการเงินต่างๆ รวมไปถึงนักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้ดีเสมอมา
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6. การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประกอบกิจการโดยยึดหลักในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
รู้คุณค่าและไม่ส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยมีทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้น
ภายในบริษัทและกิจกรรมที่จัดขึ้นภายนอกบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สร้างวิสัยทัศน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานด้วย ซึ่ง
พนักงานจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ จึงจะถือว่าโครงการนั้นเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำ�กิจกรรม ดังนี้

6.1 โครงการหลอดไฟประหยัดพลังงาน
เป็นการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟ
LED ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ได้ใน 2
ทาง คือ
- เนื่องจากหลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงสามารถลดใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการ
ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เพราะพลังงานไฟฟ้าถือเป็นทรัพยากร
ส่วนรวมของประเทศที่ทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลรักษา
- นอกจากโครงการนี้จะช่วยในการประหยัดพลังงานแล้ว ยัง
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทจากการที่มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าลดลง โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายของบริษัทในส่วนของ
ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างได้ถึง 50%
6.2 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบ
เช่น การขุดลอกคลอง ลอกท่อ ปลูกต้นไม้ เพื่อพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่อาจเสื่อมโทรมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปถึง
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนด้วย กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
โครงการนี้จะเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทและคนในชุมชน
โดยจะเป็นลักษณะของกิจกรรมสานสัมพันธ์ในทางหนึ่งด้วย
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การควบคุมภายใน
บริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่ง
ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยเริ่มดำ�เนินการในไตรมาสที่ 4 ปี 2555
ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะดำ�เนินการตรวจสอบ
และติดตามความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย รวมถึงดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี บริษัทฯได้
แต่งตั้ง “บริษัท สู่ความสำ�เร็จ จำ�กัด” เข้าทำ�หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสอบทาน

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน			

ให้ความเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมสำ�หรับการวางระบบควบคุม
ภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจ
สอบและตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต และจัด
ทำ�รายงานการตรวจสอบภายในเพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัท สู่ความสำ�เร็จ จำ�กัด
ออกรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในครั้งล่าสุดฉบับลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 พบประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
ที่สำ�คัญ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ		

ความเห็นของผู้บริหาร

ระบบบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม
1.ในแบบฟอร์มใบขอซื้อ (Purchase Order)
ไม่มีระบุขอซื้อในงบประมาณหรือนอกงบ
ประมาณ เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณ

ควบคุมการใช้งบประมาณ ตั้งแต่
ต้นทางได้แก่ ใบขอซื้อ (Purchase
Request) (ปานกลาง)

เห็นด้วยและรับดำ�เนินการทุกหน่วยงานตั้งแต่
พ.ย. 2557 โดยการเขียนลงในหมายเหตุของ
แบบฟอร์มปัจจุบัน

ผลกระทบและความเสี่ยง : ทำ�ให้การควบคุม
ภายในขาดประสิทธิภาพ
ระบบบัญชี
2. รายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขายไม่มี
Column เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากรและ
ข้อความระบุเป็นสำ�นักงานใหญ่หรือสาขา
ผลกระทบและความเสี่ยง : ไม่ถูกต้องตาม
ประมวลรัษฎากรในเรื่องรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2558

ควรจัดทำ�รายงานภาษีซื้อ-รายงาน เห็นด้วยและดำ�เนินการแล้ว ซึ่งได้เตรียมพร้อม
ภาษีขายให้ถูกต้องตามประมวล
ฐานข้อมูลในส่วนของเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี
รัษฎากรในเรื่องรายงานภาษีมูลค่า รอเพียงแก้ไขรูปแบบรายงานในระบบ SAP
เพิ่มใหม่ให้เรียบร้อยภายในไตรมาส 4
(ต�่ำ)

3. มีการควบคุมใบเสร็จรับเงินโดย Pre Print
เลขที่จากโรงพิมพ์แต่ไม่มีการทำ�รายงาน
ควบคุมการใช้แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ควรจัดทำ�รายงานควบคุมการใช้
เห็นด้วยและดำ�เนินการ เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย.
แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยมีเลขที่ 2557
แบบพิมพ์และเลขที่ใบเสร็จรับเงินใน
ระบบ SAP คู่กัน หากมีการพิมพ์ใบ
ผลกระทบและความเสี่ยง : ทำ�ให้การควบคุม
เสร็จรับเงินเสียเมื่อมีการยกเลิกควร
ภายในขาดประสิทธิภาพ หากมีการนำ�ใบเสร็จรับ เก็บให้อยู่ครบชุดและระบุในรายงาน
เงินไปใช้จะตรวจสอบได้ยาก
ว่า ยกเลิก (ปานกลาง)
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน			
ระบบคลังสินค้า

ข้อเสนอแนะ		

ความเห็นของผู้บริหาร

4. จากการตรวจสอบคลังวัตถุดิบแท้งค์พบว่าไม่มี ควรให้หัวหน้างานสอบทานรายการ เห็นด้วยและรับดำ�เนินการทันที
การลงนามสอบทานรายการที่บันทึกเข้าใน
ที่บันทึกเข้าระบบ SAP ด้านการจ่าย
ระบบ SAP ด้านการจ่ายจากแท้งค์เข้าโรงงาน โดยลงนามผูส้ อบทานไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
ผลกระทบและความเสี่ยง : ท�ำให้การควบคุม
(ปานกลาง)
ภายในขาดประสิทธิภาพ
5. จากการตรวจสอบคลังภาชนะบรรจุ มีการจ่าย ควรจัดท�ำใบเบิกภาชนะบรรจุทันทีที่ เห็นด้วยและรับด�ำเนินการทันที และให้เพิ่ม
ภาชนะบรรจุก่อนและท�ำใบเบิกภายหลัง
มีการเคลือ่ นย้ายของออกจากคลัง
เติมลงใน “หลักปฏิบัติ (SOP)” หากกระทบ
(ปานกลาง)
ผลกระทบและความเสี่ยง : ท�ำให้การควบคุม
ภายในขาดประสิทธิภาพ
6. มีการสอบทานการบันทึก Goods Receipt
ใน SAP เทียบกับใบส่งของ แต่ทางด้านการ
จ่ายไม่มีการสอบทานในระบบ SAP โดย
หัวหน้างานทั้งคลังพัสดุและคลังภาชนะบรรจุ
ผลกระทบและความเสี่ยง : ท�ำให้การควบคุม
ภายในขาดประสิทธิภาพ
7. หน่วยงานคลังพัสดุมีการบันทึกส�ำเนา PO ที่
รับจากฝ่ายจัดซื้อ แต่ไม่ได้ติดตามใบส่งของที่
ไม่ได้เข้าสต็อคเพื่อน�ำมาบันทึก
Goods Receipt

ควรให้หัวหน้างานสอบทานรายการ
จ่ายที่บันทึกใน SAP ให้ถูกต้องตรง
กันกับใบจ่ายวัตถุดิบ/ใบแจ้งย้าย
วัตถุดิบ, ใบจ่ายภาชนะบรรจุ
(ปานกลาง)

เห็นด้วยและรับด�ำเนินการทันที และให้เพิ่ม
เติมลงใน “หลักปฏิบัติ (SOP)” หากกระทบ

ควรติดตามใบส่งของที่มีการรับของ
แล้วมาบันทึก Goods Receipt ให้
เป็นงานประจ�ำวัน
(ปานกลาง)

เห็นด้วยและรับดำ�เนินการทันที

ควรจัดท�ำล�ำรางระบายน�้ำเพื่อ
ควบคุมทิศทางการไหลของน�้ำ
(ปานกลาง)

เห็นด้วยและอยู่ระหว่างด�ำเนินการน�ำไอน�้ำ
ร้อนกลับมาใช้ในไลน์ผลิตอีกครั้ง โครงการคาด
ว่าแล้วเสร็จต้นปี 2558

ผลกระทบและความเสี่ยง : ท�ำให้การควบคุม
ภายในขาดประสิทธิภาพ
ระบบความปลอดภัย
8. ท่อน�้ำร้อนทิ้งลงพื้นโดยไม่มีล�ำรางระบายน�้ำ
ควบคุม
ผลกระทบและความเสี่ยง : ท�ำให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในที่ท�ำงาน
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติแต่ง
ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำ�หน้าที่ประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกระบบงานของบริษัท เพื่อ
ให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลำ�ดับ รายชื่อ						

ตำ�แหน่ง

1.
2.
3
4.

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอนุรักษ์		
นายนพพล		
นางสาวพิมพ์วรรณ
นายพลัฎฐ์		

ธารีรัตนาวิบูลย์		
ธารีรัตนาวิบูลย์		
ธารีรัตนาวิบูลย์		
แปลนาค			

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กำ�กับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำ�ปี
พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานต่างๆ
ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำ�คัญและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบ
ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัท
สอบทานผลที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานที่ได้กำ�หนดไว้ทุกไตรมาส
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รายการระหว่างกัน
บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมี
กรรมการร่วมกัน หรือมีบุคคลเกี่ยวโยงของผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าเป็นกรรมการ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และผู้ถือหุ้นของ
นิติบุคคลเกี่ยวโยงดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล
และเงื่อนไขต่างๆ เห็นว่าเป็นไปตามธุรกิจปกติทั่วไป
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัทส�ำหรับงวดบัญชีปี 2557 มีดังนี้
นิติบุคคลที่มีรายการระหว่างกัน		
ลักษณะการประกอบธุรกิจ			
ลักษณะความสัมพันธ์
1) บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI)
ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายลูกถ้วย • บริษัทใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นราย
ไฟฟ้าส�ำหรับใช้ในระบบส่งและจ�ำหน่าย ใหญ่ของบริษัท ซึ่ง AI ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 59.59 ของทุน
กระแสไฟฟ้า
จดทะเบียนของบริษัทฯ
• กรรมการของบริษัทที่ถือหุ้นใน AI ได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ เข้าถือหุ้นคิด
เป็นร้อยละ 21.29 ร้อยละ 9.21 ร้อยละ 6.89 และร้อยละ
1.80 ของทุนจดทะเบียน AI
• มีกรรมการและกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามร่วมกันได้แก่
นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และ
นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์
2) บจก. เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบ • บริษัทย่อยของ AI โดย AI เข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.84
(AIES)
จัดหา และติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย และ ของทุนจดทะเบียน AIES
สายส่งไฟฟ้าแรงสูง และบริหารโครงการ • มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้า PPC
3) บจก.พีพีซี เอเซียน อินซูเลเตอร์
Insulators Holding GmbH (PPC)
• บริษัทร่วมของ AI ซึ่ง AI เข้าถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
(PPCAI)
25.10 ของทุนจดทะเบียน PPCAI (บริษัทสัญชาติออสเตรีย
ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.90 ของทุนจดทะเบียน
PPCAI
• บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เข้า
เป็นผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
PPCAI
4) บจก.สามารถปาล์ม (SP)
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มดิบ • บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เข้าเป็น
ผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจควบคุม เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดังกล่าว
5) บจก.สามารถน�้ำมันปาล์ม (SPO)
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มดิบ • บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เข้าเป็น
ผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจควบคุม เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดังกล่าว
6) บจก.สามารถ ปาล์ม อินดัสตรี (SPI) ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มดิบ • บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เข้าเป็น
ผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจควบคุม เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดังกล่าว
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บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส�ำหรับงวดบัญชี ปี 2557 ดังนี
นิติบุคคลที่อาจมี รายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ / ความจ�ำเป็น
ความขัดแย้ง
31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57		
และความสมเหตุสมผล
1) บมจ.เอเชียน รายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า
0.04
0.05
- AI สั่งซื้อน�้ำมันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวดจากบริษัท เพื่อน�ำไป
อินซูเลเตอร์ (AI) ส�ำเร็จรูป : บริษัทฯจ�ำหน่าย
ใช้การกุศล และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้มีอุปการคุณ โดย
น�้ำมันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวด
บริษัทจ�ำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้กับ AI ตามเงื่อนไขการค้าปกติ
ให้ AI
ทั่วไป
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง : 0.02
- บริษัทฯ และ AIPT สั่งซื้อวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้าจาก AI
บริ ษั ท ฯมี ร ายการลู ก หนี้ ก าร
เพื่อจ�ำหน่ ายให้กับผู้ประกอบการผลิตและจ�ำหน่ ายลูกถ้วย
ค้ า จากการจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ มั น
ไฟฟ้ารายหนึ่ง เนื่องจากผู้ประกอบการดังกล่าวไม่สามารถสั่ง
ปาล์มโอเลอีน บรรจุขวดให้
ซื้อจาก AI ได้โดยตรง ซึ่งเป็นผลจากนโยบายภายใน โดยปี
กับ AI ณ สิ้นงวดบัญชี
2557 AIPT สั่งซื้อคิดเป็นมูลค่า 2.96 ล้านบาท ซึ่งเงื่อนไขการ
ซื้อสินค้า : บริษัทฯและAIPT 33.56
2.96
สั่งซื้อเป็นไปตามที่ตกลงร่วมกัน
สั่งซื้อสินค้าจาก AI เพื่อ
-ในปี 2551 AI ในฐานะบริษัทใหญ่ ได้จัดหาโปรแกรมบัญชีเพื่อ
จ�ำหน่าย
ใช้งานร่วมกันภายในกลุ่ม AI รวม 5 กิจการได้แก่ AI, บริษัท,
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : 2.86
2.30
AIPT, AIL และบจก. เอไอ เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส (AIES) โดย
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ย
AI ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์เข้าด�ำเนินการ
ช�ำระค่าบริการโปรแกรมบัญชี
โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 17.21 ล้านบาท รวมจ�ำนวน
ให้กับ AI นอกจากนี้ บริษัท
USER ใน 5 บริษัทเท่ากับ 40 USER โดย AI ได้ลงนามในข้อ
ย่อยของบริษัทได้แก่ AIL มี
ตกลงรับบริการบ�ำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้โปรแกรมกับ
รายการเช่ า พื้ น ที่ ส� ำ นั ก งาน
ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์รายดังกล่าวมาโดยต่อเนื่องตั้งแต่ปี
จาก AI
2551 ซึ่งงานบริการครอบคลุมการบ�ำรุงรักษาและสนับสนุน
การใช้โปรแกรมส�ำหรับ 5 บริษัทข้างต้น โดยคิดค่าบริการใน
อัตรา 50,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ AI เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อโปรแกรมบัญชีจากแต่ละบริษัทเป็นรายเดือนตามจ�ำนวน
USER ที่ใช้จริง ซึ่งแต่ละบริษัทจะช�ำระเงินงวดสุดท้ายในเดือน
ธันวาคม 2556 นอกจากนี้ AI ได้เรียกเก็บค่าบริการบ�ำรุงรักษา
และสนับสนุนการใช้โปรแกรมรายเดือนจากแต่ละบริษัทใน
สัดส่วนที่เท่ากัน
- AIL เช่าพื้นที่ส�ำนักงานเลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร จาก AI รวมเนื้อที่ 42 ตาราง
เมตร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส�ำนักงาน โดยมีระยะเวลาเช่ารวม 1 ปี
(สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558) โดยก�ำหนดอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการต่อเดือนเท่ากับ 250 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นราคา
ที่ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวไม่รวมค่าสาธารณูปโภค
ภายในอาคาร ซึ่ง AI จะเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค (ยกเว้นค่า
โทรศัพท์) ตามยอดจ่ายที่เกิดจริงต่อตารางเมตร
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รายการระหว่างกัน

นิติบุคคลที่อาจมี รายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ / ความจ�ำเป็น
ความขัดแย้ง
31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57		
และความสมเหตุสมผล
2) บจก.พีพีซี
รายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า
0.02
- PPCAI สั่งซื้อน�้ำมันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวดจากบริษัท เพื่อ
เอเซียน อินซูเล- ส�ำเร็จรูป : บริษัทฯจ�ำหน่าย
น�ำไปใช้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้มี อุปการคุณ โดยบริษัท
เตอร์ (PPCAI)
น�้ำมันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวด
จ�ำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้กับ PPCAI ตามเงื่อนไขการค้าปกติ
ให้ PPCAII
ทั่วไป
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ใน
รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทย่อย กับ PPCAI และมีความ
เห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการ
ท�ำรายการ ความสมเหตุสมผลของราคา
3) บจก.สามารถ- ซื้อสินค้า : บริษัทฯสั่งซื้อ 22.42
17.44 - บริษัทฯ สั่งซื้อน�้ำมันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% จาก
ปาล์ม (SP)
น�้ ำ มั น ปาล์ ม ดิ บ ชนิ ด กรดสู ง
SP เพื่อน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตสินค้าจ�ำหน่าย
มากกว่า 5% จาก SP เพื่อใช้
ซึ่งบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายในการสั่งซื้อน�้ำมันปาล์มดิบจาก
เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต
บริษัทที่เกี่ยวโยง
ซึ่งได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สินค้าเพื่อจ�ำหน่าย
ตรวจสอบเพื่อทราบ ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ฝ่ายจัดซื้อของ
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง :
0.36		
บริษัทฯ พิจารณาเปรียบเทียบราคา เงื่อนไขการค้า รวมถึง
บริษัทฯมีรายการเจ้าหนี้การ
ปริมาณที่ผู้จ�ำหน่ายแต่ละรายจะสามารถจัดส่งให้กับบริษัทฯได้
ค้าจากการสั่งซื้อน�้ำมันปาล์ม
ก่อนการสั่งซื้อ ซึ่งการเปรียบเทียบดังกล่าว ต้องเปรียบเทียบ
ดิบชนิดกรดสูงมากกว่า 5%
ผู้จ�ำหน่ายอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป ร่วมกับการพิจารณาเปรียบ
จาก SP
เทียบราคาน�้ำมันปาล์มดิบจากกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงย้อนหลัง 1 วันท�ำการ ทุกครั้ง ทั้งนี้
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทฯ สั่งซื้อจาก SP เป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยมูลค่าการสั่งซื้อจาก SP ใน
งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 มีสัดส่วนมูลค่าการสั่ง
ซื้อคิดเป็นร้อยละ 9.85 และ 1.48 ของมูลค่าการสั่งซื้อน�้ำมัน
ปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% รวม และคิดเป็นร้อยละ
0.87 และ 0.19 ของมูลค่าการสั่งซื้อน�้ำมันปาล์มดิบรวม
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ใน
รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯและ SP โดยพิจารณาเอกสาร
ประกอบการเปรี ย บเที ย บราคาก่ อ นสั่ ง ซื้ อ ตามนโยบายของ
บริษัท และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวม
ถึงเงื่อนไขในการท�ำรายการ ความสมเหตุสมผลของราคา

รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)

080

รายการระหว่างกัน

นิติบุคคลที่อาจมี รายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ / ความจ�ำเป็น
ความขัดแย้ง
31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57		
และความสมเหตุสมผล
4) บจก.สามารถ รายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า 19.50
19.75 - บริษัทฯ สั่งซื้อน�้ำมันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% จาก SPO
เพื่อน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตสินค้าจ�ำหน่าย ซึ่งบริษัทฯ
น�้ำมันปาล์ม
ส�ำเร็จรูป : บริษัทฯสั่งซื้อ
ได้ก�ำหนดนโยบายในการสั่งซื้อน�้ำมันปาล์มดิบจากบริษัทที่เกี่ยว
(SPO)
น�้ ำ มั น ปาล์ ม ดิ บ ชนิ ด กรดสู ง
โยง ซึ่งได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
มากกว่า 5% จาก SPO เพื่อ
ซึ่ ง บริ ษั ท ฯได้ ก� ำ หนดให้ ฝ ่ า ยจั ด ซื้ อ ของบริ ษั ท ฯพิ จ ารณาเปรี ย บ
ใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ตั้ ง ต้ น ในการ
เทียบราคา เงื่อนไขการค้า รวมถึงปริมาณที่ผู้จ�ำหน่ายแต่ละรายจะ
ผลิตสินค้าเพื่อจ�ำหน่าย
สามารถจัดส่งให้กับบริษัทฯ ได้ก่อนการสั่งซื้อ ซึ่งการเปรียบเทียบ
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง : 0.39		
ดังกล่าว ต้องเปรียบเทียบผู้จ�ำหน่ายอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป ร่วม
บริษัทฯมีรายการเจ้าหนี้การ
กับการพิจารณาเปรียบเทียบราคาน�้ำมันปาล์มดิบจากกรมการค้า
ค้าจากการสั่งซื้อน�้ำมันปาล์ม
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงย้อนหลัง 1 วันท�ำการ
ดิบชนิดกรดสูงมากกว่า 5%
ทุกครั้ง ทั้งนี้ ราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทฯสั่งซื้อจาก SPO
จาก SPO
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยมูลค่าการสั่งซื้อจาก SPO

5) บจก.สามารถ ซื้อสินค้า : บริษัทฯสั่งซื้อ
ปาล์ม อินดัสตรี น�้ ำ มั น ปาล์ ม ดิ บ ชนิ ด กรดสู ง
(SPI)
มากกว่า 5% จาก SPI เพื่อใช้
เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต
สินค้าเพื่อจ�ำหน่าย
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง :
บริษัทฯมีรายการเจ้าหนี้การ
ค้าจากการสั่งซื้อน�้ำมันปาล์ม
ดิบชนิดกรดสูงมากกว่า 5%
จาก SPI

รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)

-

4.67

-

1.68

ในงวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 มีสัดส่วนมูลค่าการสั่งซื้อ
คิดเป็นร้อยละ 8.57 และ 2.14 ของมูลค่าการสั่งซื้อน�้ำมันปาล์มดิบ
ชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% รวม และคิดเป็นร้อยละ 0.75 และ 0.28
ของมูลค่าการสั่งซื้อน�้ำมันปาล์มดิบรวม
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นในรายการที่
เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาเอกสารประกอบ
การเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อตามนโยบายของบริษัทฯ และมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการ
ท�ำรายการ ความสมเหตุสมผลของราคา
- บริษัทฯสั่งซื้อน�้ำมันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% จาก SPI
เพื่อน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตสินค้าจ�ำหน่าย ซึ่งบริษัทฯ
ได้ก�ำหนดนโยบายในการสั่งซื้อน�้ำมันปาล์มดิบจากบริษัทที่เกี่ยว
โยง ซึ่งได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
ซึ่ ง บริ ษั ท ฯได้ ก� ำ หนดให้ ฝ ่ า ยจั ด ซื้ อ ของบริ ษั ท ฯพิ จ ารณาเปรี ย บ
เทียบราคา เงื่อนไขการค้า รวมถึงปริมาณที่ผู้จ�ำหน่ายแต่ละรายจะ
สามารถจัดส่งให้กับบริษัทฯได้ก่อนการสั่งซื้อ ซึ่งการเปรียบเทียบ
ดังกล่าว ต้องเปรียบเทียบผู้จ�ำหน่ายอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป ร่วม
กับการพิจารณาเปรียบเทียบราคาน�้ำมันปาล์มดิบจากกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงย้อนหลัง 1 วันท�ำการ
ทุกครั้ง ทั้งนี้ ราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทฯสั่งซื้อจาก SPI
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยมูลค่าการสั่งซื้อจาก SPI
ในงวดบัญชีปี 2557 มีสัดส่วนมูลค่าการสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละ 1 ของ
มูลค่าการสั่งซื้อน�้ำมันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% รวม และ
คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของมูลค่าการสั่งซื้อน�้ำมันปาล์มดิบรวม
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นในรายการที่
เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาเอกสารประกอบ
การเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อตามนโยบายของบริษัทฯ และมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการ
ท�ำรายการ ความสมเหตุสมผลของราคา

081

รายการระหว่างกัน

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากรายการค้ำ�ประกันหนี้เงินกู้สถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนี้
ผู้ใช้วงเงิน

ผู้ค�้ำประกัน

สถาบันการเงิน

ประเภทวงเงิน

วงเงินกู้
(ล้านบาท)

ภาระหนี้
(ล้านบาท)

บริษัทฯ

กรรมการบริษัท

ธนาคารไทยพาณิชย์
จำ�กัด (มหาชน)

วงเงินกู้ระยะสั้น
วงเงินกู้ระยะยาว

907.00
69.75

125.00
-

AIPT

AIE

ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด วงเงินกู้ระยะสั้น
(มหาชน)
วงเงินกู้ระยะยาว
วงเงินค้ำ�ประกัน

530.00
110.00
5.00

20.00
98.96
2.50

5.00

1.59

AIL

AIE และ AIPT ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด
(มหาชน)

วงเงินกู้ระยะสั้น

หลักประกัน
- กรรมการบริษัทได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์
เข้าค�้ำประกันเต็มจ�ำนวน และจ�ำน�ำหุ้น AI กรรมสิทธิ์ผู้บริหารจ�ำนวนหนึ่ง ทั้งนี้
วงเงินสินเชื่อและเงื่อนไขที่บริษัทฯ มีอยู่กับธนาคารฯ คงเดิม ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าว
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- จดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่ 13397, 17797 และเลข
ที่ 108147 ตั้งอยู่ต�ำบลท่าจีน อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่
ดินรวม 7-0-49.1 ไร่ และโฉนดที่ดินเลขที่ 18643 และเลขที่ 64303-64304 ตั้ง
อยู่ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เนื้อที่ดินรวม 9-1-63.2 ไร่
กรรมสิทธิ์ในนาม AIPT มูลจ�ำนองรวม 700.00 ล้านบาท
- Negative Pledge เครื่องจักรและอุปกรณ์คลังน�้ำมันและท่าเทียบเรือของบริษัท
กรรมสิทธิ์ในนาม AIPT
- AIE ค�้ำประกันเต็มในวงเงิน 645.00 ล้านบาท
- AIE และ AIPT ค�้ำประกันร่วมในวงเงิน 5.00 ล้านบาท

ในปี 2557 บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงเพิ่มเติมได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งนับรวมภรรยาคิดเป็น
ร้อยละ 25.34 ของทุนจดทะเบียนบริษัท โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน AI และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 6.89 ของทุน
จดทะเบียนบริษัท โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน AI ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้เข้าค�้ำประกันหนี้ในนามบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่วงเงินค�้ำประกันรวมที่กรรมการแต่ละท่านเข้าค�้ำประกันหนี้เท่ากับท่านละ 1,363.55 ล้านบาท
โดยไม่คิดค่าตอบแทนจากการเข้าค�้ำประกันหนี้ดังกล่าว

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษัท
นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคต
     มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับนิติบุคคล ในอนาคตหากบริษัทฯมีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการระหว่างกันกับ
ที่มีความเกี่ยวข้อง นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทฯ
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้า
ซึ่ ง เป็ น ข้ อ ตกลงทางการค้ า ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ วิ ญ ญู ช นจะพึ ง ปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไข
กระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรอง หรื อ ราคาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ธุ ร กิ จ ประเภทเดี ย วกั น ที่ บ ริ ษั ท ฯกระท� ำ กั บ
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติ ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ�ำเป็น
หรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบ และความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว
ในกรณีที่
ได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการ
สามารถด�ำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการ ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคา
บริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดท�ำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับ อิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้
ทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะ
กรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็น
ส� ำ หรั บ ในกรณี ที่ มี ร ายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้ า ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯจะ
ปกติ
บริษัทฯจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้
เกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเปิดเผยในแบบ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายกา แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีของ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนด
เห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและ อนึ่ง ในส่วนการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน จะคงเหลือเพียงการซื้อ
ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อ น�้ำมันปาล์มดิบชนิดกรดสูงมากกว่า 5% โดยจะพิจารณาด�ำเนิน
อนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าท�ำรายการ
การภายใต้นโยบายการสั่งซื้อน�ำ้ มันปาล์มดิบจากบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งบริษัทฯก�ำหนดนโยบายการท�ำรายการกับนิติบุคคลที่เกี่ยวโยง
ทั้งนี้ บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ นั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ก�ำหนดขึ้นและ
เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณา เผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการ
อนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม บริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศค�ำสั่ง
ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยรวมตลอด
ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการท�ำรายการระหว่าง ถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดที่ เ กี่ ย วกั บ การเปิ ด เผยข้อมูลการท� ำ
กันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท�ำรายการระหว่างกันนั้นๆ
รายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัทฯหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคม
นักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่ท�ำรายการระหว่าง
กันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุน						
2557		
2556
						
(ฉบับปรับปรุง)		
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน					
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)
2555

4,560.31
4,574.73
4,449.92
266.47
147.98
90.67

4,222.58
4,235.78
4,040.63
381.36
280.19
195.15

3,450.23
3,461.94
3,548.43
63.53
(29.88)
(86.49)

2,502.86
659.60
1,843.26

2,022.90
270.31
1,752.59

2,355.68
1,981.80
373.88

5.84
1.98
4.92
3.62
0.36

9.03
4.62
11.14
9.65
0.15

1.84
(2.51)
(23.13)
(3.67)
5.30

0.02
0.41
-

0.25
1.55
-

(0.11)
1.01
-

อัตรส่วนทางการเงิน					
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อทุน (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
ผลการดำ�เนินงานต่อหุ้น (บาท)					
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
(ก) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน

				
งบการเงินรวม จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
สรุปรายการ			
(ตรวจสอบ)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
				
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56
				
ล้านบาท		
%
ล้านบาท		
%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
18.84 		
0.80%
73.12 		
3.61%
เงินลงทุนชั่วคราว
		
0.00 		
0.00%
0.05 		
0.00%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ		
289.58 		
12.29% 276.88
13.69%
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ			
787.95 		
33.45% 370.59
18.32%
พัสดุน้ำ�มันคงเหลือ			
2.30 		
0.10%
4.82
0.24%
สินทรัพ์หมุนเวียนอื่น			
0.31
0.01%
0.00 		
0.00%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย-สุทธิ
0.00 		
0.00%
0.00 		
0.00%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
1,098.98 		
46.65% 725.46
35.86%
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
0.00 		
0.00%
2.00 		
0.10%
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์-สุทธิ 1,207.68 		
51.27% 1,264.72
62.52%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -สุทธิ		
0.05 		
0.00%
0.10
0.01%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
41.04
1.74%
4.30 		
0.21%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
7.93
0.34%
26.32 		
1.30%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
1,256.70 		
53.35% 1,297.44
64.14%
รวมสินทรัพย์			
2,355.68 		
100.00% 2,022.90
100.00%
หนี้สิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก 1,263.00
53.61% 93.62 		
4.63%
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
148.13 		
6.29%
78.09 		
3.86%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
394.00 		
16.73% 0.00
0.00%
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน
65.06
2.76%
32.34 		
1.60%
หนึ่งปี		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		
0.00 		
0.00%
0.00 		
0.00%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
16.79 		
0.71%
0.00 		
0.00%
รวมหนี้สินหมุนเวียน			
1,886.98 		
80.10% 204.05
10.09%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ
87.80
3.73%
56.29 		
2.78%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
7.02 		
0.30%
9.97 		
0.49%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน			
94.82
4.03%
66.26 		
3.27%
รวมหนี้สิน				
1,981.80 		
84.13% 270.31
13.36%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน			
370.00 		
15.71% 1,130.00
55.86%
ทุนที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
370.00 		
15.71% 1,130.00
55.86%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		
181.07 		
7.68%
0.00 		
0.00%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		
0.00 		
0.00%
605.11
29.91%
กำ�ไร(ขาดทุน)สะสม			
(177.19 )
(7.52%)
22.71 		
1.13%
ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภาย
0.00		
0.00%
(5.23)		
(0.26%)
ใต้การควบคุมเดียวกัน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น			
373.88 		
15.87% 1,752.59
86.64%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
2,355.68
100.00% 2,022.90
100.00%

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
(ตรวจสอบ)
ฉบับปรับปรุง
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57
ล้านบาท		
%
189.59 		
0.09 		
477.12 		
434.14
2.37 		
0.00 		
2.54 		
1,105.85 		
2.00
1,377.91
0.15 		
0.76 		
16.18 		
1,397.00
2,502.85

7.58%
0.00%
19.06%
17.35%
0.09%
0.00%
0.10%
44.18%
0.08%
55.05%
0.01%
0.03%
0.65%
55.82%
100.00%

316.92 		

12.66%

203.12 		
0.00 		
22.08 		

8.12%
0.00%
0.88%

28.67 		
0.00 		
570.79 		
76.88 		
11.93 		
88.81 		
659.60 		

1.14%
0.00%
22.80%
3.07%
0.48%
3.55%
26.35%

1,130.00 		
1,130.00 		
0.00 		
605.11 		
(113.37)
(5.23)		

45.15%
45.15%
0.00%
24.18%
(4.53%)
(0.21%)

1,843.25
2,502.85

73.65%
100.00%
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สรุปรายการ
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวมจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
(ตรวจสอบ)

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55
ล้านบาท		
%
รวมรายได้
3,461.94
100.00%
รายได้จากการขาย
3,403.48		
98.31%
รายได้จากการรับจ้างผลิต
18.17		
0.52%
รายได้จากการเดินเรือ
28.58		
0.83%
รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
-		
0.00%
รวมต้นทุนขายและบริการ
3,386.70		
97.83%
ต้นทุนขาย
3,350.23		
96.77%
ต้นทุนการรับจ้างผลิต
15.13		
0.44%
ต้นทุนบริการเดินเรือ
21.34		
0.62%
ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
-		
0.00%
			
กำ�ไรขั้นต้น 63.53		
1.84%
รายได้อื่น/1
11.71		
0.34%
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย 75.24		
2.17%
ค่าใช้จ่ายในการขาย
56.73		
1.64%
ค้าใช้จ่ายในการบริหาร
48.39		
1.40%
			
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (29.88)		
(0.86%)
ต้นทุนทางการเงิน
66.82		
1.93%
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ (96.70)		
(2.79%)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
10.21		
0.29%
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับงวด (86.49)		
(2.50%)
การแบ่งปัน(ขาดทุน)กำ�ไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(1.63)		
(1.20%)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม (44.86)		
(1.30%)
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับงวด (86.49)		
(2.50%)
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
(1.40) 		
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
10.00 		
จำ�นวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)
37.00 		
หมายเหตุ :
		
		
		
		
		

งบการเงินรวม
(ตรวจสอบ)
ฉบับปรับปรุง
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57
ล้านบาท
%
ล้านบาท		
%
4,235.78
100.00% 4,574.73
100.00%
4,083.10
96.39% 4,390.48		
95.97%
93.83
2.22%
133.54		
2.92%
45.64
1.08%
35.29		
0.77%
-		
0.00%
1.00		
0.02%
3,841.22
90.69% 4,293.84		
93.86%
3,754.53
88.64% 4,168.07		
91.11%
46.74
1.11%
78.13		
1.71%
39.95
0.94%
47.14		
1.03%
-		
0.00%
0.50		
0.01%
381.36
9.00%
266.47		
5.82%
13.20
0.31%
14.42		
0.32%
394.56
9.31%
280.89		
6.14%
59.92
1.41%
55.49		
1.25%
54.45
1.29%
77.41		
1.69%
		
		
280.19
6.61%
147.99
3.23%
48.07
1.13%
23.18		
0.51%
232.13
5.50%
124.81
2.73%
(36.97)
(0.87%) (34.14)		
(0.75%)
195.15
4.61%
90.67		
1.98%
200.82
(5.67)
195.15
0.25
1.00
803.23

4.74%
(0.13%)
4.61%

90.67		
-		
90.67		
0.08
1.00
1,130

1.98%
0.00%
1.98%

/1 รายได้อื่น : หมายถึง รายได้จากค่าขนส่งสินค้า รายได้จากการรับคืนสินค้าคงเหลือจากการผลิต รายได้จากการขาย
เศษวัสดุ และรายได้อื่น โดยรายได้จากการขนส่งสินค้าเกิดจากการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าบางรายที่ไม่สามารถจัดหารถ
ขนส่งเองได้ในบางช่วง โดยในงวดบัญชีปี 2555 ปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขนส่งสินค้า
เท่ากับ 8.16 ล้านบาท 5.10 ล้านบาท และ 0.21 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ รายได้จากการรับคืนสินค้าคงเหลือ เกิดจาก
การรับคืนวัตถุดิบจากการรับจ้างผลิตหรือรับจ้างกลั่นน้ำ�มันปาล์มดิบ ที่เป็นผลจากส่วนเกินจากค่า Conversion การผลิต
ที่ตกลงกับลูกค้า
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สรุ ปรายการงบกระแสเงินสด
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
จากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน (ตรวจสอบ)
ปี 2555

กำไรก่อนภำษีเงินได้
ปรับกระทบกำไร (ขำดทุน) เป็ นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำรดำเนินงำน
ค่ำเสือ่ มรำคำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตดั จำหน่ำย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นตัดจำหน่ำย
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยทรัพย์สนิ
(กลับรำยกำร)หนี ้สงสัยจะสูญ
หนี ้สูญ
(กำไร) ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรเลิกใช้ อปุ กรณ์
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรเลิกใช้ สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขำย
(กลับรำยกำร)ค่ำเผื่อมูลค่ำลดลงของสินค้ ำ
ค่ำใช้ จำ่ ยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยจ่ำย
ตัดจ่ำยภำษี ถกู หัก ณ ที่จ่ำย
กาไร(ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์ และหนีส้ นิ ดาเนินงาน

(96.70)

ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น (เพิม่ ขึ ้น)ลดลง
สินค้ ำคงเหลือ (เพิม่ ขึ ้น)ลดลง
พัสดุน ้ำมันคงเหลือ (เพิ่มขึ ้น)ลดลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขำย (เพิ่มขึ ้น)ลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ ้น)ลดลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ ้น)ลดลง
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น เพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รับเงินสดจำกกำรขอคืนภำษี เงินได้ นิติบคุ คล
จ่ำยภำษี เงินได้
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2556

งบการเงินรวม
(ตรวจสอบ)
ฉบับปรับปรุ ง
ปี 2557

232.13

124.80

66.02
0.02
0.32
(0.05)
0.02
(8.59)
2.23
(0.52)
48.07
339.65

72.30
0.04
0.73
(0.41)
0.12
0.52
1.94
0.12
1.97
(0.70)
23.18
0.08
224.69

(116.08)
(209.16)
0.35
0.48
97.62
4.32
(0.81)

14.55
425.95
(2.52)
(0.04)
(87.38)
1.26
(2.76)

(201.67)
(63.68)
2.45
(2.44)
(8.73)
119.78
1.79
(2.32)

(172.97)

688.71

69.87

69.08
0.03
2.01
0.69 0.45
(0.28)
0.36
7.01
1.55
(0.35)
66.46
50.31
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สรุ ปรายการงบกระแสเงินสด
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
จากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน (ตรวจสอบ)
ปี 2555

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค ้าประกันเพิ่มขึ ้น
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น
รับดอกเบี ้ย
0.35
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อหุ้นในบริ ษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
เงินสดจ่ายซื ้ออาคารและอุปกรณ์
(35.55)
ดอกเบี ้ยจ่ายเพื่อติดตังอุ
้ ปกรณ์
(2.91)
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
14.81
ซื ้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(0.02)
จ่ายชาระเงินมัดจาอุปกรณ์
(1.91)
จ่ายชาระเจ้ าหนี ้จากการซื ้ออุปกรณ์
(10.04)
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
(35.27)
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย
(71.12)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น
342.05
เงิ
นกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกันลดลง
(55.00)
(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ ้น
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(131.85)
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
ทุนของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ ้น
80.00
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
164.08
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)-สุทธิ
(44.16)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
63.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี
18.84
ข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด ประกอบด้ วย
เจ้ าหนี ้ทรัพย์สนิ สาหรับอุปกรณ์
0.76
โอนเครื่ องจักรเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
โอนเงินมัดจาค่าสินทรัพย์เป็ นอุปกรณ์
0.54
เจ้ าหนี ้ทรัพย์สนิ สาหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนเงินมัดจาค่าสินทรัพย์เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
-

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2556

งบการเงินรวม
(ตรวจสอบ)
ฉบับปรับปรุ ง
ปี 2557

(2.00)
(0.05)
0.51
(435.07)
(115.30)
(0.25)
(20.55)
(3.78)
(576.49)
(49.44)
(1,169.38)
(394.00)
(64.23)
1,365.11
254.00
(57.94)
54.28
18.84
73.12

(0.04)
0.70
(157.00)
0.12
(0.08)
(2.16)
(5.19)
(163.65)
(23.37)
223.30
110.00
(99.67)
210.26
116.48
73.12
189.60

5.62
1.90
0.07
-

10.63
2.03
20.55
0.03
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(ข) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
อัตราส่วนทางการเงิน		
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว			
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด		
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า		
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย			
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ		
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย			
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า		
ระยะเวลาชำ�ระหนี้เจ้าหนี้การค้า		
Cash cycle				
อัตรากำ�ไรขั้นต้น				
อัตรากำ�ไรสุทธิ				
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร		
อัตราการหมุนของสินทรัพย์			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปันผล			

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2555		

			
เท่า		
0.58			
เท่า		
0.16 			
เท่า		
(0.10)			
เท่า		
15.07			
วัน		
23.88			
เท่า		
54.03			
วัน		
6.66			
เท่า		
41.14			
วัน		
8.75			
วัน		
21.80			
%		
1.84% 			
%		
(2.79%)			
%		
(28.34%)		
%		
(4.39%)			
%		
(2.23%)			
เท่า		
1.57			
เท่า		
5.95			
เท่า		
(1.54)			
%		
0.00%			

ปี 2556
3.56			
2.20			
2.51			
15.46			
23.28			
10.37			
34.72			
58.94			
6.10			
(0.94)			
9.03%			
4.85%			
11.14%			
9.65%			
15.43%			
2.09			
0.15			
5.79			
0.00%			

ปี 2557
(ฉบับปรับปรุง)
1.94
1.17
0.17
12.10
30.17
10.46
34.90
30.54
11.95
53.12
5.84
1.98
5.04
6.54
6.86
2.02
0.36
6.38
0.00%
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงาน
ภาพรวมของผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา

บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�มันไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำ�มันปาล์มดิบ ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�มันปาล์ม โอเลอีนผ่านกรรมวิธีภาย
ใต้ตราสินค้า “พาโมลา” รวมถึงจำ�หน่ายวัตถุดิบได้แก่ น้ำ�มันปาล์มดิบ และน้ำ�มันปาล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไข และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้
จากกระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์มบริสุทธิ์ และกลีเซอรีน สำ�หรับนำ�ไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตต่อเนื่องต่างๆ
อาทิ สบู่ ครีมเทียม เครื่องสำ�อาง รวมถึงนำ�กลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำ�มันไบโอดีเซล โดยบริษัทผลิตและจำ�หน่ายสินค้าตามคำ�สั่งซื้อของ
ลูกค้า ซึ่งนอกจากการผลิตสินค้าจำ�หน่ายแล้ว บริษัทยังให้บริการรับจ้างกลั่นน้ำ�มันปาล์มดิบให้กับลูกค้าในธุรกิจปิโตรเลียมอีกด้วย ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้า
ของบริษัทสำ�หรับผลิตภัณฑ์น้ำ�มันไบโอดีเซล ได้แก่ กลุ่มผู้ค้าน้ำ�มันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 กลุ่มลูกค้า
ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มลูกค้าสำ�เร็จรูป ได้แก่ โรงแรม ร้าน
อาหารที่เป็นเชน และร้านค้าทั่วไป รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่อแบ่งบรรจุขายอีกทอด โดยบริษัทได้รับประกาศนียบัตร และใบรับรองคุณภาพต่างๆ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีและการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน อาทิ ISO 9001: 2008 HACCP GMP Kosher
รวมถึงการได้รับการรับรองการเข้าเป็นสมาชิก Roundtable Sustainability of Palm Oil หรือ RSPO ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุน
ให้เกิดการส่งเสริมการเจริญเติบโต และการใช้น้ำ�มันปาล์มอย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมมือดำ�เนินงานภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
บริษัทฯจัดโครงสร้างกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำ�บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Spin-off) และป้องกันความขัด
แย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเข้าซื้อกิจการของ 2 บริษัทจาก AI ในเดือนเมษายน 2556 จึงทำ�ให้ปัจจุบัน บริษัทฯมีบริษัทย่อย 2 บริษัทได้แก่
AIL และ AIPT โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในกิจการดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน AIL และ AIPT ทั้งนี้ AIL ดำ�เนินธุรกิจให้
บริการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยสามารถให้บริการขนส่งน้ำ�มันเชื้อเพลิง น้ำ�มันปาล์มดิบ และน้ำ�มันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ให้กับลูกค้าทั้งในและระหว่าง
ประเทศ และ AIPT ดำ�เนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและคลังน้ำ�มันเชื้อเพลิง รวมถึงผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�แข็งสำ�หรับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่ง AIPT
มีท่าเทียบเรือน้ำ�ลึกและคลังน้ำ�มัน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่อำ�เภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และอำ�เภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ที่มีความสามารถใน
การกักเก็บน้ำ�มันรวมทั้งสิ้นประมาณ 33,186,000 ลิตร โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 สำ�หรับธุรกิจผลิตไบโอดีเซล ธุรกิจขนส่งทางเรือ และธุรกิจขนถ่ายสินค้าสำ�หรับเรือเดินทะเล บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้นิติบุคคลสำ�หรับงวด เนื่องจากมีผลขาดทุนทางภาษีเงินได้หลังปรับปรุงด้วยผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำ�เนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 1) รายได้จากการขาย ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจน้ำ�มันปาล์ม ราย
ได้จากการจำ�หน่ายน้ำ�แข็ง และรายได้จากการจำ�หน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้า 2) รายได้จากการรับจ้างผลิต 3) รายได้จากการเดินเรือ และ 4)
รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
สำ�หรับภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม อุตสาหกรรมน้ำ�มันไบโอดีเซลและน้ำ�มันปาล์มโอเลอีน ราคาน้ำ�มันปาล์มดิบ สำ�หรับปี
2555 สถานการณ์ราคาน้ำ�มันปาล์มมีความผันผวน สืบเนื่องจากราคาน้ำ�มันปาล์มในตลาดโลกลดลง จากผลของสต็อกน้ำ�มันปาล์มที่มีอยู่ในระดับ
สูงเป็นประวัติการณ์ กอปรกับภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว จึงส่งผลทำ�ให้เกิดสภาวะผลผลิตล้นตลาด ราคาทลายปาล์มน้ำ�มันและน้ำ�มันปาล์มดิบ
จึงปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงเข้าแทรกแซงโดยการออกมาตรการรับซื้อน้ำ�มันปาล์มออกจากตลาด โดยปัจจุบันได้ขยายระยะเวลารับซื้อ
ตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ำ�มันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ำ�ปี 2555 – 2556 รอบ 2 จำ�นวน 50,000 ตัน ในราคาตันละ 25,000 บาท หรือ 25
บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งการดำ�เนินมาตรการดังกล่าว ช่วยให้ราคาปาล์มน้ำ�มันและน้ำ�มันปาล์มดิบมีความผันผวนลดลง และปี 2556 ราคาน้ำ�มันปาล์ม
ดิบเริ่มเข้าสู่สภาวะเสถียรภาพ เนื่องจากรัฐบาลพยายามผลักดันการดำ�เนินการตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25%ในอีก
10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) (AEDP) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิตน้ำ�มันไบโอดีเซลในปี 2564 ที่ 5.97 ล้านลิตรต่อวัน กอปรกับเป้าหมายการส่ง
เสริมในการขยายพื้นที่เพาะปลูกเป็น 5.5 ล้านไร่ เพื่อให้มีกำ�ลังการผลิตน้ำ�มันปาล์มดิบไม่น้อยกว่า 3.05 ล้านตันต่อปี และมีอัตราการให้น้ำ�มันที่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 18 เพื่อเป็นการรองรับความต้องการน้ำ�มันปาล์มดิบตามแผน AEDP ดังกล่าว สำ�หรับปี 2557 ราคาน้ำ�มันปาล์มดิบยังคงมีความ
ผันผวนในบางช่วงเวลา เนื่องจากราคาน้ำ�มันปาล์มในตลาดโลกลดลง ซึ่งทางรัฐบาลพยายามผลักดันและเข้าแทรกแซงเพื่อตรึงราคาโดยพยายาม
ผลักดันและสนับสนุนน้ำ�มันไบโอดีเซลหมุนเร็ว จาก B5 เป็น B7 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกดังกล่าวข้างต้น
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ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการจัดทำ�งบการเงินประจำ�ปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับที่ กลต.สั่งแก้ไข) ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด ดังนี้
- บริษัทฯ ได้จัดทำ�รายงานต้นทุนการผลิตเพิ่มเติม โดยการจัดทำ�และจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการรับจ้างผลิต ในส่วนที่บริษัทได้รับค่า
ตอบแทนเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ และได้นำ�ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาใช้เพื่อผลิตสินค้าของบริษัท เป็นการลดต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งได้แก้ไข
สำ�หรับการรับรู้รายได้ เป็นรายได้บริการรับจ้างผลิต ตามมูลค่าของราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้ ณ เวลานั้นๆ พร้อมทั้งนำ�ส่งภาษีมูลค่าเพิ่มสำ�หรับ
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการ ทำ�ให้เกิดการคำ�นวณต้นทุนการผลิตตามส่วนงานที่เกิดขึ้นจริง รายได้ที่เพิ่มขึ้น จากมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้
จะเท่ากับ ต้นทุนผลิตสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากนำ�ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาใช้ผลิตสินค้าเพื่อขาย ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินที่มีสาระสำ�คัญ
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปรียบเทียบรายการซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิต และการรับวัตถุดิบเพื่อการรับจ้างผลิต กับ รายการขายสินค้าและส่ง
สินค้าจากการรับจ้างผลิต เพื่อเป็นเปรียบเทียบให้เห็นถึงปริมาณวัตถุดิบและสินค้าที่เข้า-ออกว่า มีปริมาณสอดคล้องกัน และสามารถยอมรับได้
เป็นผลให้มีการปรับปรุงรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มเติม จากการส่งมอบสินค้ารับจ้างผลิตเกินกว่าจำ�นวนวัตถุดิบที่รับเพื่อการรับจ้าง
งบการเงินประจำ�ปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับที่ กลต.สั่งแก้ไข) มีรายงานของผู้สอบบัญชี เป็น 2 เกณฑ์ ดังนี้
เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1. ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน) ของงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 ในเดือนธันวาคม 2560 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ จำ�นวนเงิน 434.01 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถ
สรุปได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใด ๆ ที่จำ�เป็นต่องบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ
กระแสเงินสด
2. ผู้สอบบัญชีคนก่อนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ
เฉพาะบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน) ตามลำ�ดับ ตามรายงานลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เนื่องด้วยการจัดการของกิจการเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในด้านต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือที่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงการใช้สินทรัพย์ของกิจการอาจไม่เหมาะสม จึงทำ�ให้
ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการผลิตไม่สมเหตุสมผล รวมถึงการควบคุมการนำ�วัตถุดิบและสินค้าเข้าและออกจากโรงงานผลิตของกิจการที่ไม่อาจ
แน่ใจถึงความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานได้ ซึ่งมีผลต่อต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือ รวมถึงบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.4 บริษัทได้รับหนังสือจากฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีผู้สอบบัญชีคนก่อน ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
ประจำ�ปี 2557 ของบริษัท ซึ่งฝ่ายบริหารในอดีตของบริษัทได้เข้าไปชี้แจงและตอบข้อซักถามกับทาง ก.ล.ต. แล้ว
ต่อมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร 2 ราย กรณีจัดทำ�บัญชีและงบการเงินประจำ�ปี 2557 (ก่อน
ปรับปรุงใหม่) ไม่ถูกต้อง ตามที่ผู้สอบบัญชีคนก่อนไม่แสดงความเห็น ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้พิจารณาดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป
จากเรื่องดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทในปัจจุบันได้ดำ�เนินการตรวจสอบ จัดทำ�เอกสารประกอบรายการทางบัญชีขึ้นใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อ
2 ข้างต้น เพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการปรับปรุงงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ สำ�หรับปี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบรายการทางบัญชีที่จัดทำ�โดยฝ่ายบริหารของบริษัทในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เอกสารประกอบ
รายการทางบัญชีบางรายการเป็นเอกสารที่ถูกจัดทำ�ขึ้นใหม่
ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะ
สมอย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ สรุ ป ได้ ว่ า เอกสารที่ ถู ก จั ด ทำ � ขึ้ น ใหม่ เ ป็ น เอกสารประกอบรายการทางบั ญ ชี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใต้ ก ารควบคุ ม ภายในปกติ
การไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เนื่องจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยสำ�คัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว
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เรื่องอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ตามรายงานลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการ โดยมีวรรคเน้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้
การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
รายได้
บริษัทมียอดรวมรายได้ในงวดบัญชีปี 2555 เท่ากับ 3,461.94 ล้านบาท งวดบัญชีปี 2556 เท่ากับ 4,235.78  ล้านบาท และงวดบัญชีปี
2557 เท่ากับ 4,574.73 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายเท่ากับ 3,403.48 ล้านบาท  4,083.11  ล้านบาท และ 4,390.48 ล้านบาท ราย
ได้จากการรับจ้างผลิตเท่ากับ 18.17 ล้านบาท  93.83  ล้านบาท และ 133.54 ล้านบาท รายได้จากการเดินเรือ ในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557
เท่ากับ28.58 ล้านบาท  45.64 ล้านบาท และ 35.29 ล้านบาท และรายได้จากการบริการท่าเทียบเรืองวดบัญชีปี  2555 และ ปี 2556 ไม่มีรายได้
จากการบริการท่าเทียบเรือ สำ�หรับงวดบัญชีปี 2557 ยอดรายได้เท่ากับ 1.00 ล้านบาท
บริษัทฯรับรู้รายได้จากการขาย เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำ�คัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว หรือ
ให้บริการแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และบริษัทย่อยได้แก่ AIL บันทึกรับรู้รายได้จากการเดินเรือ ตามสัดส่วนระยะเวลาที่เรือได้เดินทางไปแล้วเทียบกับ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเดินเรือทั้งหมดของเที่ยวเรือนั้น และ AIPT บันทึกรับรู้รายได้จากการขนถ่ายสินค้า รายได้ค่าฝากสินค้า และบริการอื่นเมื่อ
ให้บริการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกรับรู้รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
             งบการเงินรวมจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน         งบการเงินรวม
        ประเภทรายได้
                         (ตรวจสอบ)                              (ตรวจสอบฉบับปรับปรุง)
      (หน่วย : ล้านบาท)
           2555
      2556
             2557
               ล้านบาท    ร้อยละ         ล้านบาท
ร้อยละ    ล้านบาท        ร้อยละ
1. รายได้จากการขาย   
3,403.48    98.65%       4,083.11
96.39%    4,390.48     95.97%
   1.1  รายได้จากธุรกิจน้ำ�มันปาล์ม
3,349.76    96.76%         4,012.25
94.72%    4,355.19      95.20%
      1.1.1 น้ำ�มันไบโอดีเซล
1,686.64    48.72%         2,481.28
58.58%    2,905.32      63.51%
      1.1.2 น้ำ�มันปาล์มโอเลอีน
1,017.01    29.38%         949.85
22.42%    999.48        21.85%
      1.1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้     
646.11    18.66%         581.12
13.72%    450.39        9.84%
          1) วัตถุดิบ     
397.23    61.48%         262.33
45.14%    126.56        28.10%
          2) กรดไขมันปาล์ม
    
102.12    15.81%         126.06
21.69%    144.20        32.02%
          3) ไขมันปาล์มบริสุทธิ์
84.83    13.13%         51.45
8.86%    66.00        14.65%
          4) กลีเซอรีน     
61.93    9.58%         141.28
24.31%    113.63        25.23%
   1.2 รายได้จากการจำ�หน่ายน้ำ�แข็ง
28.71    0.83%         27.90
0.66%    31.45        0.69%
   1.3 รายได้จากการจำ�หน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้า 25.01    0.72%         42.96
1.01%    3.84        0.08%
2. รายได้จากการรับจ้างผลิต
18.17    0.52%         93.83
2.22%    133.54        2.92%
3. รายได้จากการเดินเรือ
28.58    0.83%         45.64
1.08%    35.29        0.77%
4. รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
           0.00    0.00%           0.00
0.00%    1.00        0.02%
                                                  รวมรายได้ 3,450.23    99.66%      4,222.58
99.69%    4,560.31    99.68%
รายได้อื่น
11.71      0.34%          13.20
  0.31%      14.42        0.32%
     รวมรายได้สุทธิ 3,461.94      100.00      4,235.78
  100.00    4,574.73      100.00
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รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และ AIPT โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทรายได้ ได้แก่ รายได้จากธุรกิจน�้ำมันปาล์ม
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำแข็งส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และรายได้จากการจ�ำหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้า (ปัจจุบันบริษัท และ AIPT หยุด
จ�ำหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และไม่มีนโยบายที่จะด�ำเนินธุรกิจดังกล่าวในอนาคต) ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายในงวดบัญชีปี
2555 และงวดบัญชีปี 2556 เท่ากับ 3,403.48 ล้านบาท และ 4,083.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดรวมรายได้เท่ากับร้อยละ 98.31 และ
ร้อยละ 96.39 ตามล�ำดับ ส�ำหรับงวดบัญชี ปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 4,390.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดรวมราย
ได้เท่ากับร้อยละ 95.97 ซึ่งรายได้จากการขายหลัก เกิดจากรายได้จากธุรกิจน�้ำมันปาล์ม โดยรายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำแข็งส�ำหรับอุตสาหกรรม
อาหาร และรายได้จากการจ�ำหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้ามีสัดส่วนเพียงไม่เกินร้อยละ 1 ของยอดรวมรายได้ในแต่ละปี ทั้งนี้ สามารถอธิบาย
รายละเอียดของรายได้จากการขายแยกตามประเภทการจ�ำหน่ายได้ ดังนี้
1) รายได้จากธุรกิจน�้ำมันปาล์ม
งวดบัญชี ปี 2555 งวดปี 2556 และงวดปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล น�้ำมันบริโภค และผลิตภัณฑ์
พลอยได้ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ส่วนงานต่อรายได้จากการขาย ปี 2557 เท่ากับอัตราร้อยละ 99.20 ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนรายได้ของ ปี 2556
ซึ่งอัตราร้อยละ 98.26 และในปี 2555 เท่ากับอัตราร้อยละ 98.42 มูลค่าขายในปี 2557 เพิ่มขึ้น จากมูลค่าขายในปี 2556 เท่ากับ 342.94
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากงวดปี 2556 ในอัตราร้อยละ 8.55 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสินค้าที่ขายในปี 2557 มีราคาขายสูงกว่า ปี 2556 ที่
2.00-3.00 บาท/กิโลกรัม จากปริมาณขายสินค้า ปี 2557 เท่ากับ 149.984 ตัน และ ปี 2556 เท่ากับ 152.770 ตัน
รายได้จากธุรกิจน�้ำมันปาล์ม เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในนามบริษัททั้งหมด โดยสามารถแบ่งประเภทรายได้จากธุรกิจน�้ำมันปาล์มตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายได้ ดังนี้
		
1.1 รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล
		
บริษัทผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซลให้กับกลุ่มผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543 ซึ่งเป็นผู้ค้าน�้ำมันรายใหญ่ของประเทศ (Major Oil) โดยเป็นการจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งใน งวดบัญชีปี 2555,
ปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมียอดจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซลเท่ากับ 1,686.64 ล้านบาท 2,481.28 ล้านบาท และ 2,905.32 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากธุรกิจน�้ำมันปาล์มเท่ากับร้อยละ 50.35 ร้อยละ 61.84และร้อยละ 66.71 ตามล�ำดับ ส�ำหรับงวดบัญชีปี 2556 บริษัทมี
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล เท่ากับ 2,481.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.84 ของรายได้จากธุรกิจน�้ำมันปาล์ม ในปี 2556 บริษัท
มีปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล มากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ส�ำหรับงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล เท่ากับ
2,905.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.71 ของรายได้จากธุรกิจน�้ำมันปาล์ม ซึ่งสูงกว่างวดบัญชีปี 2556 ทั้งนี้เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของราคา
ขายปี 2557 ที่สูงกว่าปี 2556 เท่ากับ 2.00 – 3.00 บาทต่อกิโลกรัม		
		
		
1.2 น�้ำมันปาล์มโอเลอีน
		
บริษัทผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มโอเลอีนภายใต้ตราสินค้า “พาโมลา” ให้กับลูกค้าในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ
โดยในงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มโอเลอีนเท่ากับ 1,017.01 ล้านบาท
949.85 ล้านบาท และ 999.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.36 ร้อยละ 23.68 และร้อยละ 22.95 ของรายได้จากการจ�ำหน่ายในธุรกิจน�้ำมัน
ปาล์ม ตามล�ำดับ
บริษัทจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มโอเลอีนให้กับกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม อาทิ โรงงานผลิตอาหารที่ใช้น�้ำมันปาล์ม
โอเลอีนในขั้นตอนการทอด และโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้น�้ำมันปาล์มโอเลอีนเป็นส่วนผสมในการผลิต อาทิ นมข้น คุกกี้ และอาหารสัตว์
เป็นต้น 2) กลุ่มลูกค้าส�ำเร็จรูป ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหารที่เป็นเชน และร้านค้าทั่วไป และ 3)กลุ่มลูกค้าแบ่งบรรจุ ซึ่งสั่งซื้อน�้ำมันปาล์มโอเลอีนของ
บริษัทเพื่อแบ่งบรรจุขายอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ ในงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีสัดส่วนการจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์ม
โอเลอีนส�ำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมคิดเป็น ร้อยละ 35.33 ร้อยละ 55.12 และร้อยละ 43.95 ของการจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มโอเลอีนรวม มีสัดส่วน
การจ�ำหน่ายส�ำหรับกลุ่มลูกค้าส�ำเร็จรูปคิดเป็น ร้อยละ 22.91 ร้อยละ 28.73 และร้อยละ 44.07 ของการจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มโอเลอีนรวม
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มีสัดส่วนการจ�ำหน่ายส�ำหรับกลุ่มลูกค้าแบ่งบรรจุคิดเป็น ร้อยละ 4.78 ร้อยละ 16.15 และร้อยละ 11.98 ของการจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์ม
โอเลอีนรวม ซึ่งหากพิจารณาทิศทางการจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มโอเลอีนของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จะพบว่า บริษัทมีสัดส่วนการจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์ม
โอเลอีนให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการด�ำเนินนโยบายการขายที่เน้นการสร้างยอดขายที่แน่นอนผ่านการ
จ�ำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีการสั่งซื้อในรูปใบสั่งซื้อและสัญญา ซึ่งมีระบุระยะเวลาประมาณ 3 – 12 เดือน ในขณะที่สัดส่วนการ
จ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มโอเลอีนส�ำหรับกลุ่มลูกค้าส�ำเร็จรูปและกลุ่มลูกค้าแบ่งบรรจุมีทิศทางลดลง บริษัทมีนโยบายที่จะปรับลดการจ�ำหน่ายน�้ำมัน
ปาล์มโอเลอีนส�ำหรับกลุ่มลูกค้าแบ่งบรรจุให้ลดลง ทั้งนี้ เพื่อลดการแข่งขันทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจ�ำหน่ายดังกล่าว ส�ำหรับสัดส่วนการ
จ�ำหน่ายในงวดบัญชีปี 2557 กลุ่มลูกค้าส�ำเร็จรูป มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทได้เน้นการรักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ในต่างจังหวัด เพื่อ
ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นตามก�ำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และกลุ่มลูกค้าแบ่งบรรจุ มีสัดส่วนการจ�ำหน่ายที่ลดลงตามนโยบายเดิมเพื่อลดการแข่งขันที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
		
1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้
		
บริษัทมีรายได้จากการจ�ำหน่ายวัตถุดิบและผลพลอยได้จากการผลิต ส�ำหรับ งวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวด
บัญชีปี 2557 เท่ากับ 646.11 ล้านบาท 581.12 ล้านบาท และ 450.39 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยวัตถุดิบที่บริษัทจ�ำหน่ายได้แก่ น�้ำมันปาล์มดิบ
ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้ในการผลิต และน�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไขซึ่งเป็นน�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นซึ่งต้องผ่านการก�ำจัดยาง
เหนียว ฟอกสี ก�ำจัดกลิ่น แต่ยังไม่แยกไขออก โดยจ�ำหน่ายให้กับผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซลและน�้ำมันปาล์มโอเลอีน รวมถึงผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่ผลพลอยได้จากการผลิตที่บริษัทจ�ำหน่ายได้แก่ กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์มบริสุทธิ์
และกลีเซอรีน โดยเป็นการจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง และอาหารเสริม เป็นต้น ซึ่ง
การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจ�ำหน่ายวัตถุดิบและผลพลอยได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในยอดจ�ำหน่ายวัตถุดิบเป็นส�ำคัญ
ในงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการจ�ำหน่ายวัตถุดิบเท่ากับ 397.23 ล้านบาท 262.33
ล้านบาท และ 126.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.48 ร้อยละ 45.14 และร้อยละ 28.10 ของยอดจ�ำหน่ายวัตถุดิบและผลพลอยได้รวม โดย
งวดบัญชีปี 2555 บริษัทมีรายการจ�ำหน่ายวัตถุดิบให้กับผู้ซื้อในประเทศและส่งออกต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 36.53 และร้อยละ 63.44 ของยอด
จ�ำหน่ายวัตถุดิบรวม โดยร้อยละ 78.17 ของยอดจ�ำหน่ายในปีดังกล่าว เกิดจากปริมาณน�้ำมันปาล์มดิบที่มีมากจากการสั่งซื้อเพื่อน�ำมาใช้ในการ
ทดสอบคุณภาพการกลั่นของหอกลั่นน�้ำมันปาล์มดิบ หอที่ 2 (ก�ำลังการผลิตเท่ากับ 800 ตันน�้ำมันปาล์มดิบต่อวัน) ก่อนรับมอบเครื่องจักรจากผู้
จ�ำหน่ายในปี 2554 โดยการด�ำเนินการดังกล่าว บริษัทพบข้อบกพร่องในการติดตั้งเครื่องจักรของผู้จ�ำหน่าย ซึ่งท�ำให้คุณภาพน�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ไม่
แยกไขที่ได้จากกระบวนการกลั่นน�้ำมันปาล์มดิบ มีคุณภาพต�่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด บริษัทจึงจ�ำเป็นต้องจ�ำหน่ายวัตถุดิบที่มีมากกว่าก�ำลังการ
ผลิตน�้ำมันปาล์มดิบของหอกลั่น 1 (ก�ำลังการผลิตเท่ากับ 350 ตันน�้ำมันปาล์มดิบต่อวัน) ให้กับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากน�้ำมันปาล์มดิบ
หากเก็บนานจะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท นอกจากนี้ งวดบัญชีปี 2556 บริษัทมีรายการจ�ำหน่ายน�้ำมัน
ปาล์มดิบคิดเป็นร้อยละ 46.71 ของยอดจ�ำหน่ายวัตถุดิบ โดยเป็นการจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์มทั้งที่อยู่ต่างประเทศ
และในประเทศ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายสต็อกน�้ำมันปาล์มดิบเพื่อเก็งก�ำไร และในปี 2557 บริษัทฯจ�ำหน่ายวัตถุดิบเนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับราคา
ลง จึงต้องขายเพื่อเป็นการระบายวัตถุดิบที่มีราคาสูงออกไปก่อน
		

2) รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำแข็ง

รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำแข็ง เป็นรายได้ที่เกิดในนาม AIPT ซึ่งไม่ถือเป็นการด�ำเนินธุรกิจหลักของกิจการ (AIPT ด�ำเนินธุรกิจให้บริการ
ท่าเทียบเรือและคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง : รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์) โดยโรงน�้ำแข็งของ AIPT ตั้งอยู่ที่
อ�ำเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งน�้ำแข็งที่ผลิตได้ จะถูกจ�ำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ อาทิ โรงลูกชิ้น โรงงานผลิตแล่ปลา โรงงาน
ผลิตและจ�ำหน่ายปลากระป๋อง และอาหารทะเลแปรรูปต่างๆ ทั้งนี้ AIPT ได้กรรมสิทธิ์โรงน�้ำแข็งจากเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม ซึ่งบริษัทได้น�ำที่ดินรอบ
บริเวณมาพัฒนาเป็นธุรกิจคลังน�้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม โดยในงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการ
จ�ำหน่ายน�้ำแข็งเท่ากับ 28.71 ล้านบาท 27.90 ล้านบาท และ 31.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.83 ร้อยละ 0.66 และร้อยละ 0.69 ของยอด
รวมรายได้ ตามล�ำดับ
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3) รายได้จากการจ�ำหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้า
รายได้จากการจ�ำหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้า เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจ�ำหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการใน
ธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้าในประเทศรายหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจาก AI ได้โดยตรง อันเนื่องมาจากนโยบายภายในของผู้ประกอบการรายได้
ดังกล่าว โดยในงวดบัญชีปี 2555 ,งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการจ�ำหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้าจ�ำนวน 25.01
ล้านบาท , 42.96 ล้านบาท และ 3.84 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 0.72 , ร้อยละ 1.01 และร้อยละ 0.08 ของรายได้รวม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีน
โยบายหยุดการจ�ำหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้า และบริษัทไม่มีนโยบายสั่งซื้อวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้าจาก AI มาจ�ำหน่ายในอนาคต
4) รายได้จากการรับจ้างผลิต
รายได้จากการรับจ้างผลิต เป็นรายได้ในนามบริษัท ที่เกิดจากการให้บริการรับจ้างกลั่นน�้ำมันปาล์มดิบและน�้ำมันเมล็ดในปาล์มเพื่อให้ได้
น�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไขและน�้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไข โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหาน�้ำมันปาล์มดิบและ น�้ำมันเมล็ดในปาล์ม รวมถึง
รับภาระในการขนส่งวัตถุดิบดังกล่าวมายังโรงงาน รวมถึงรับสินค้าที่โรงงานเอง โดยปัจจุบันบริษัทให้บริการรับจ้างกลั่นกับผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบ
การในกลุ่มผู้ค้าน�้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 รายหนึ่ง โดยว่าจ้างบริษัทกลั่นน�้ำมันปาล์ม
ดิบและน�้ำมันเมล็ดในปาล์มต่อเนื่องกว่า 3 ปีผ่านการสั่งจ้าง โดยในงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีรายได้จาก
การรับจ้างกลั่นเท่ากับ 18.17 ล้านบาท 93.83 ล้านบาท และ 133.54 ล้านบาท หรือคิดสัดส่วนต่อยอดรวมรายได้เท่ากับร้อยละ 0.52 ร้อยละ
2.22 และร้อยละ 2.92 ตามล�ำดับ ส�ำหรับงวดบัญชีปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างกลั่นเพิ่มขึ้นจาก งวดบัญชีปี 2555 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 416.40 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งเป็นผลจากหอกลั่นน�้ำมันปาล์มดิบ หอที่ 2 สามารถสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่
ผ่านมา ซึ่งท�ำให้บริษัทมีหอกลั่นที่สามารถกลั่นน�้ำมันปาล์มดิบได้สูงสุดเท่ากับ 1,150 ตันน�้ำมันปาล์มดิบต่อวัน จึงท�ำให้บริษัทสามารถรับจ้างกลั่นได้
มากขึ้น งวดบัญชีปี 2557 บริษัทฯมีรายได้เท่ากับ 133.54 ล้านบาท เปรียบเทียบงวดบัญชีปี 2556 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 93.83 ล้านบาท บริษัทฯมี
รายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 39.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.32 เนื่องจากบริษัทฯมีลูกค้าส�ำหรับการรับจ้างผลิตในส่วนน�้ำมันบริโภคเพิ่มขึ้น โดย
ได้รับค่าตอบแทนเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซึ่งบริษัทฯมีการปรับปรุงรายการบัญชีในส่วนนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้น�ำผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้รับเป็นค่า
ตอบแทน บันทึกบัญชีเป็นการลดต้นทุนผลิตของบริษัท
5) รายได้จากการเดินเรือ
รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในนาม AIL ซึ่งด�ำเนินธุรกิจให้บริการเรือขนส่งสินค้าทางทะเล โดยเรือขนส่งคุณภาพสูงรวม
2 ล�ำ ได้แก่ “เรือธารีรัตนา 1” และ “เรือธารีรัตนา 3” (ในปี 2555 AIL ได้จ�ำหน่ายเรือ “ธารีรัตนา 2” ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวโยง
ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท) โดยเรือทั้งสองล�ำของกิจการ ได้รับใบอนุญาตในการขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมันปาล์มดิบ และ
น�้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ รวมถึงได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ที่เรือแต่ละล�ำได้รับ
จะครบก�ำหนดในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 และวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ AIL ให้บริการขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมันปาล์มดิบ และน�้ำมันปาล์ม
กลั่นบริสุทธิ์ให้กับบริษัท รวมถึงลูกค้าอื่นที่ด�ำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์มทั้งในและระหว่างประเทศ
งวดบัญชีปี 2555 มีรายได้จากการเดินเรือเท่ากับ 28.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.83 ของยอดรวมรายได้ AIL เน้นให้บริการ
ขนส่งสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทเป็นหลัก จึงท�ำให้รายได้จากการเดินเรือที่ปรากฏในงบการเงินรวมลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยส�ำหรับงวดบัญชีปี 2556
บริษัทมีรายได้จากการเดินเรือเท่ากับ 45.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.08 ของยอดรวมรายได้ และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีรายได้
จากการเดินเรือเท่ากับ 35.29 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.77 ของยอดรวมรายได้
หมายเหตุ : ในงวดบัญชีปี 2555 AIL ได้จ�ำหน่ายเรือ “ธารีรัตนา 2” ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวโยงใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และ
ผู้บริหารของบริษัท
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6) รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
		
รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในนาม AIPT โดยถือเป็นธุรกิจหลักของ AIPT ซึ่งให้บริการท่าเทียบเรือ
และคลังน�้ำมันเชื้อเพลิงรวม 2 แห่ง ได้แก่ อ�ำเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และอ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ
2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์) ทั้งนี้ AIPT ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้เป็นสิทธิประโยชน์จากกิจการขนถ่ายสินค้าส�ำหรับเรือเดินทะเล โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะครบก�ำหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
และวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือและคลังน�้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นกว่าร้อยละ
99.99 เป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการแก่บริษัทเป็นหลัก โดยบริษัทท�ำสัญญาเช่าระยะสั้นกับ AIPT ซึ่งครอบคลุมการให้บริการท่าเทียบเรือและ
คลังน�้ำมันเชื้อเพลิงของ AIPT ทั้งที่อ�ำเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และอ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จึงท�ำให้รายได้จากการบริการท่าเทียบ
เรือที่ปรากฏใน งวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 ไม่มีรายได้จากการบริการท่าเทียบเรือเนื่องจาก AIPT ให้บริการแก่บริษัทเพียงรายเดียว ส�ำหรับ
งวดบัญชีปี 2557 มีรายได้เท่ากับ 1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของยอดรายได้รวม
7) รายได้อื่น
บริษัทมีรายได้อื่นในงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 เท่ากับ 11.71 ล้านบาท 13.20 ล้านบาท และ 14.42
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.34 ร้อยละ 0.31 และร้อยละ 0.32 ของรายได้รวมตามล�ำดับ ทั้งนี้ รายได้อื่นในนามบริษัทประกอบด้วย
รายได้จากค่าขนส่งสินค้า รายได้จากการขายเศษวัสดุ และรายได้อื่น โดยรายได้จากการขนส่งสินค้าเกิดจากการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าบางรายที่ไม่
สามารถจัดหารถขนส่งเองได้ในบางช่วง ตามล�ำดับ ในขณะที่รายได้อื่นในนามบริษัทย่อยประกอบด้วย รายได้ค่าบริการน�้ำจืด รายได้ค่าบริการไฟฟ้า
รายได้จากการเศษวัสดุ และอื่นๆ
ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามราย
ละเอียดที่ระบุในหัวข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ รวมจ�ำนวนบัตรส่งเสริมที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับทั้งสิ้น 6 ฉบับ
ต้นทุนขาย และก�ำไรขั้นต้น
รายการต้นทุนขายและบริการแบ่งเป็น ต้นทุนขาย ต้นทุนการรับจ้างผลิต ต้นทุนบริการเดินเรือ และต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ โดยใน
งวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 3,386.70 ล้านบาท 3,841.22 ล้านบาท และ
4,293.84 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 97.83 ร้อยละ 90.69 และร้อยละ 93.86 เมื่อเทียบกับยอดรวมรายได้ ทั้งนี้ ส�ำหรับงวดบัญชีปี 2555 ระดับ
ราคาน�้ำมันปาล์มดิบเริ่มปรับตัวลดลงจากปริมาณสต๊อกน�้ำมันปาล์มดิบของตลาดโลกและผลผลิตในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น กอปรกับระดับราคามี
เสถียรภาพมากขึ้นจากนโยบายของภาครัฐ ซึ่งเข้ามารับซื้อน�้ำมันปาล์มออกจากตลาด รวมถึงก�ำหนดราคารับซื้อผลปาล์มและน�้ำมันปาล์มดิบ โดย
การด�ำเนินการดังกล่าวส่งผลท�ำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้น แต่เนื่องจากแผนการด�ำเนินงานของหอกลั่นที่ 2 คลาดเคลื่อน
ไปจากที่ก�ำหนดไว้ (แผนจะเปิดใช้หอกลั่นที่ 2 ในช่วงต้นปี 2555) จึงท�ำให้บริษัทจ�ำเป็นต้องจ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มดิบที่สั่งซื้อไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปี
2554 เพื่อรองรับหอกลั่นที่ 2 ให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศในราคาที่ต�่ำกว่าต้นทุนน�้ำมันปาล์มถัวเฉลี่ยที่มี ส�ำหรับงวดบัญชีปี 2556 บริษัท
สามารถสร้างรายได้จากหอกลั่นน�้ำมันปาล์มดิบส่วนเพิ่ม (หอกลั่นที่ 2) ซึ่งท�ำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ส่งผลให้สัดส่วน
ต้นทุนขายต่อยอดรายได้รวมปรับตัวลดลงจากร้อยละ 97.83 ในงวดบัญชีปี 2555 เป็นร้อยละ 90.69 ในงวดบัญชีปี 2556 และเป็นร้อยละ 93.86
ในงวดบัญชีปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 เมื่อเทียบกับงวดปี 2556 เท่ากับ 3,841.22 ล้านบาท โดยสรุปได้ดังนี้
1. ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล ส�ำหรับงวดปี 2557 มีต้นทุนขาย จ�ำนวน 4,439.81 ล้านบาท มีอัตราต้นทุนขายต่อยอด
ขาย คิดเป็นร้อยละ 95.05 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตรายอดขายในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 2.90 เนื่องจาก ช่วงไตรมาส 2 วัตถุดิบมีการปรับราคาลดลง
ท�ำให้ราคาต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือเพื่อใช้ผลิตสูงกว่าราคาขาย ณ ขณะนั้น
2.ส่วนงานรับจ้างกลั่นน�้ำมันปาล์ม ส�ำหรับงวดปี 2557 มีต้นทุนบริการเท่ากับ 78.13 ล้านบาท โดยมีอัตราต้นทุนบริการต่อยอดบริการคิด
เป็นร้อยละ 58.51 เพิ่มขึ้นจากงวดปี 2556 เท่ากับ ร้อยละ 8.70 เนื่องจากมีการต่อรองปรับลดราคาจ้างกลั่นต่อกิโลกรัม ท�ำให้อัตราต้นทุนบริการ
ต่อรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
3.ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำแข็ง ส�ำหรับงวดปี 2557 มีต้นทุนขายเท่ากับ 25.30 ล้านบาท โดยมีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขายคิดเป็น
ร้อยละ 80.45 ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 3.89
4.ส่วนงานให้บริการเดินเรือขนส่ง ส�ำหรับงวดปี 2557 มีต้นทุนขายเท่ากับ 47.14 ล้านบาท โดยมีอัตราต้นทุนขายต่อ ยอดขายคิดเป็น
ร้อยละ 133.58 เพิ่มจากปี 2556 เท่ากับ 46.05
บริษัทฯมีก�ำไรขั้นต้นในงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีก�ำไรขั้นต้นเท่ากับ 63.53 ล้านบาท 381.36
ล้านบาท และ 266.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 1.84 ร้อยละ 9.03 และร้อยละ 5.84 ตามล�ำดับ
รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)

096

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน

ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯมีรายการค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 เท่ากับ 171.94 ล้านบาท 162.44 ล้านบาท
และ 156.08 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดรวมรายได้เท่ากับ ร้อยละ 4.97 ร้อยละ 3.83 และร้อยละ 3.41 ตามล�ำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
บริษัทสามารถรักษาสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดรวมรายได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้ในอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมลดลง ตามล�ำดับ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายส�ำหรับงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 เท่ากับ 56.73 ล้านบาท 59.92 ล้านบาท และ
55.49 ล้านบาท ตามล�ำดับ กลุ่มค่าใช้จ่ายในการขายส�ำคัญเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งและประกันภัยสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�ำหรับงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 เท่ากับ 48.39 ล้านบาท 54.45 ล้านบาท และ
77.41 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินส�ำหรับงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 เท่ากับ 66.82 ล้านบาท 48.07 ล้านบาท และ 23.18
ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้ การลดลงของต้นทุนทางการเงิน จากการจ่ายช�ำระเงินกู้ยืม
ก�ำไรสุทธิและอัตราก�ำไรสุทธิ
บริษัทฯมีก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดบัญชีปี 2555 บริษัทมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 86.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิติดลบเท่ากับร้อยละ 0.02
โดยสาเหตุของการขาดทุนในงวดบัญชีปี 2555 มีสาเหตุดังที่กล่าวไว้ในรายการต้นทุนและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ส�ำหรับงบการเงินงวดบัญชีปี 2556 และ
งวดบัญชีปี 2557 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิเท่ากับ 195.15 ล้านบาท และ 90.67 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 4.61 และร้อยละ 1.98 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ในช่วง ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ
งวด เนื่องจากยังคงมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนสุทธิ 5 รอบปีบัญชี (Tax Shield) โดยรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ปรากฏในงบการ
เงินงวดบัญชีปี 2556 จ�ำนวน 36.97 ล้านบาท เป็นผลจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว ซึ่งเป็นผลจากการน�ำมาตรฐานบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติในปี 2556 และในงวดบัญชีปี 2557 มีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก�ำไรสุทธิหลังหัก ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี เป็นจ�ำนวนเงิน 34.14 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในงวดบัญชีปี 2555 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นติดลบเท่ากับร้อยละ 28.34 ซึ่งสาเหตุที่
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงต่อเนื่อง เป็นผลจากบริษัทมีผลการด�ำเนินงานขาดทุนจากผลกระทบที่ได้รับจากการเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนขาย และการเพิ่มขึ้นของรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในงวดบัญชีปี 2555 โดยบริษัทมีรายการขาดทุนสะสมส�ำหรับงวดบัญชี
ปี 2555 เท่ากับ 218.24 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีรายการส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ซึ่งเป็นผลจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
เท่ากับ 181.07 ล้านบาท ทั้งนี้ ส�ำหรับงบการเงินงวดบัญชีปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้น�ำนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
มาใช้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ท�ำให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปรับย้อนหลังงบการเงิน เสมือนว่าบริษัทและ
บริษัทย่อยได้บันทึกทรัพย์สินภาษีเงินได้มาตลอด จึงส่งผลให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
41.04 ล้านบาท และส่งผลให้ขาดทุนสะสมลดลง 41.04 ล้านบาท เหลือ 177.19 ล้านบาท แต่ในงวดบัญชีปี 2556 บริษัทมีก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวด
เท่ากับ 195.15 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่เป็นของบริษัทเท่ากับ 199.90 ล้านบาท จึงท�ำให้มีก�ำไรสะสม 22.71 ล้านบาท และรายการส่วนเกินทุน
จากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันติดลบเท่ากับ 5.23 ล้านบาท ส�ำหรับงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีก�ำไรสุทธิเท่ากับ 90.67 ล้าน
บาท (รายละเอียดเพิ่มเติม : ค�ำอธิบายรายการส่วนของผู้ถือหุ้น) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทางการด�ำเนินงานที่ดีของกิจการ จากความสามารถในการ
บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นตามที่กล่าว ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
สินทรัพย์

ฐานะทางการเงินของบริษัท

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 2,355.68 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 2,022.90 ล้านบาท
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 2,502.85 ล้านบาท โดยรายการสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท
มีดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
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- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.80   ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 73.12 ล้านบาท และ 189.59 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.61 และร้อยละ 7.58 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 289.58 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 276.88 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 เท่ากับ 477.12 ล้านบาท โดยในปี 2555 ถึงปี 2557 ประกอบด้วยรายการลูกหนี้การค้า 283.65 ล้านบาท 265.96 ล้านบาท 446.75 ล้าน
บาท ลูกหนี้อื่น ซึ่งได้แก่รายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ดอกเบี้ยค้างรับ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจ�ำ และลูกหนี้อื่นเท่ากับ 5.93 ล้านบาท 10.92 ล้าน
บาท  30.37 ล้านบาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของรายการลูกหนี้การค้ามีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยอดรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 โดยบริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งพิจารณาจากลูกหนี้การค้าที่ค้างช�ำระเกินกว่า 1 ปี และฝ่าย
บริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้รายดังกล่าวได้  
ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอดลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึง
ก�ำหนดช�ำระเท่ากับ 393.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.46 ของยอดรวมลูกหนี้การค้า ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่กลุ่มผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา
7 ที่สั่งซื้อน�้ำมันไบโอดีเซลกับบริษัท โดยลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะจ่ายช�ำระค่าสินค้าให้กับบริษัทตรงก�ำหนด ส�ำหรับลูกหนี้การค้าที่ยังไม่จ่ายช�ำระค่า
สินค้าให้กับบริษัท โดยเป็นกลุ่มลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกินก�ำหนดช�ำระส่วนใหญ่ จะเป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการสั่งซื้อน�้ำมันปาล์มโอเลอีนกับ
บริษัท โดยจะพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกินก�ำหนดช�ำระรวมเท่ากับ 56.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
12.54 ของยอดรวมลูกหนี้การค้า แบ่งเป็นลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือนเท่ากับ 53.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.81 ของ
ยอดรวมลูกหนี้การค้า และลูกหนี้ที่มีก�ำหนดช�ำระเกินกว่า 3 เดือนรวมเท่ากับ 3.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 ของยอดรวมลูกหนี้การค้า โดย
สามารถสรุปยอดลูกหนี้การค้าตามอายุลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 , วันที่ 31 ธันวาคม 2556   และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ดังนี้

บริษัทก�ำหนดนโยบายเทอมเครดิตส�ำหรับการรับช�ำระเงินจากลูกค้าระหว่าง 30-60 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยก�ำหนดนโยบาย
การติดตามหนี้ส�ำหรับลูกหนี้การค้าที่ค้างช�ำระเกินกว่า 30 วัน ผ่านการออกจดหมายทวงถามไปยังลูกหนี้รายดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยค่อนข้างคงที่ 24.28 วันในปี 2555 และ 24.48 วันในปี 2556 โดยบริษัทก�ำหนดนโยบายการเรียก
เก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าที่มีความเข้มงวดในการติดตามหนี้ จึงท�ำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ค่อนข้างคงที่ และมีลูกหนี้ที่มีอายุเกินกว่า
ก�ำหนดช�ำระน้อย ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 30.17 วัน
รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
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- สินค้าคงเหลือ
รายการสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย วัตถุดิบและสารเคมี งานระหว่างผลิต สินค้าส�ำเร็จรูป และวัสดุสิ้นเปลือง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 มีรายการสินค้าคงเหลือสุทธิ เท่ากับ 787.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.45 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งรายการสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็น
รายการวัตถุดิบและสารเคมีที่เตรียมไว้ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย เพื่อท�ำการตรวจรับเครื่องจักรหอกลั่น
ที่ 2 ที่มีก�ำลังการผลิต 800 ตัน/วัน และเริ่มด�ำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรายการสินค้าคงเหลือ
สุทธิเท่ากับ 370.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.32 ของสินทรัพย์รวม การปรับตัวลดลงของรายการสินค้าคงเหลือจากปี 2555 เป็นผลจาก
รายการวัตถุดิบและสารเคมีหลักที่ปรับลดลง ตามที่บริษัทก�ำหนดนโยบายในการบริหารสินค้าคงเหลือประเภทวัตถุดิบให้มีปริมาณการหมุนเวียนไม่
เกิน 45 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณเงินทุนหมุนเวียนและยอดขายที่บริษัทมีแต่ละช่วงเวลา และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ
สุทธิเท่ากับ 434.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.35 ของสินทรัพย์รวม การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ จากปี 2556 เป็นไปตามปริมาณยอดขาย
ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2557 ซึ่งยังคงเป็นไปตามนโยบายในการบริหารสินค้าคงเหลือเช่นเดียวกับปี 2556
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

วัตถุดิบและสารเคมี
งานระหว่างทํา
สินค้าสําเร็จรูป
วัสดุสิ�นเปลือง
รวมสินค้าคงเหลือ
หัก ค่าเผื�อมูลค่าสินค้าลดลง
รวมสินค้าคงเหลือ- สุทธิ

งบการเงินรวม
2557
2556
276,730,023
290,303,177
74,550,471
26,937,334
69,407,147
38,911,588
13,577,316
14,432,968
434,264,957
370,585,067
(120,260)
434,144,697
370,585,067

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
276,730,023
290,303,177
74,550,471
26,937,334
69,270,507
38,781,444
13,577,316
14,432,968
434,128,317
370,454,923
(120,260)
434,008,057
370,454,923

- ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์-สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการที่ดิน อาคาร เรือเดิน
ทะเล และอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 1,207.68 ล้านบาท 1,264.72 ล้านบาท และ 1,377.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.27 ร้อยละ 62.52 และ
ร้อยละ 55.05 ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ โดยมีรายการหลักประกอบด้วย ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภค เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง ทั้งนี้ รายการสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดิน อาคารและเครื่องจักร ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้เป็นหลักประกันใน
การค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 2.5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ)
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ โดยได้น�ำนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ซึ่งท�ำให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปรับย้อนหลังงบการเงิน
เสมือนว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้มาตลอด ทั้งนี้ สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะค�ำนวณขึ้น
จากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้รับรู้เป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้ เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้
แล้วในการค�ำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ผลต่างชั่วคราวที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวก
ภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีจากการด�ำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่
จะน�ำสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ และบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มีก�ำไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
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จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว ส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 มีรายการบัญชีเพิ่มขึ้น ได้แก่
รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เท่ากับ 41.04 ล้านบาท และมีรายการขาดทุนสะสมลดลงเท่ากับ 41.04 ล้านบาท ในขณะที่ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการสินทรัพย์เงินได้รอการตัดบัญชี โดยค�ำนวณจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ร้อยละ
20 เท่ากับ  4.30  ล้านบาท และ 0.76 ล้านบาท  โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลต่างชั่วคราวที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  
หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีจากการด�ำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะน�ำสินทรัพย์ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้

สภาพคล่อง
บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมี
สินทรัพย์หมุนเวียนรวมเท่ากับ 1,098.98 ล้านบาท 725.46 ล้านบาท และ 1,105.85 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักในการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน
ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2557 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 1,886.98 ล้านบาท 204.05 ล้าน
บาท และ 570.79  ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักของหนี้สินหมุนเวียนในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2555 มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้า ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดรายได้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 หนี้สินหมุนเวียนลดลง จากการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  
จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องจาก   0.58 เท่าในปี
2555 เป็น 3.56 เท่าในปี 2556  และงวดบัญชีปี  2557 มีอัตราส่วนสภาพคล่องเป็น 1.94 เท่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วจาก 0.16 เท่าในปี
2555 เป็น 1.72 เท่าในปี 2556 และ 1.17 เท่าในงวดบัญชีปี   2557 โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนสภาพคล่องเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ
รายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายการหนี้สินหมุนเวียน   โดยมีรายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยส�ำคัญดังที่กล่าวข้างต้น แต่หากพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทจะพบว่าบริษัทมี Cash Cycle เท่ากับ 88.17 วันในปี 2555 เท่ากับ
69.70 วันในปี 2556 และเท่ากับ 53.12 วันในงวดบัญชีปี 2557 ซึ่งมีสาเหตุของการปรับตัวลดลงจากความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อติดตาม
หนี้ได้ดีขึ้น  กอปรกับการเจรจากับเจ้าหนี้การค้าที่ท�ำให้บริษัทได้เงื่อนไขเทอมเครดิตที่ดี ดังจะเห็นได้จากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลี่ยลดลง 24.28 วัน และ 74.62 ในปี 2555 มาเป็น 24.48 วัน และ 55.96 วัน ในปี 2556 และ 30.17 วัน และ 34.90 วัน ในปี 2557  ตาม
ล�ำดับ
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แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 1,981.80 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 270.31 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 เท่ากับ 659.60 ล้านบาท โดยรายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ มีดังนี้
-เงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 1,263.00 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายการเงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินในช่วงที่ผ่านมา สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของยอดรายได้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัทมีรายการเงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงเหลือ 93.62 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายช�ำระคืนหนี้ให้กับเจ้า
หนี้สถาบันการเงิน เพื่อยกเลิกการใช้วงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรวม 4 แห่งที่มีบริษัทแม่เป็นผู้ค�้ำประกันหนี้ โดยเป็นแนวทางจากการจัด
โครงสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการน�ำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Spin-Off) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการ
เงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเท่ากับ 316.92 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท รวม
ทั้งช�ำระค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของยอดรายได้ของบริษัท
-เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น อาทิ เจ้าหนี้สรรพากร  รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  และรายการเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า โดย ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 148.13
ล้านบาท 78.09 ล้านบาท และ 203.12  ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 5.30  ร้อยละ 0.15 และร้อยละ 0.36
ตามล�ำดับ โดยมีรายการเจ้าหนี้การค้า 128.86 ล้านบาท 47.43 ล้านบาท และ 84.25 ล้านบาท  ทั้งนี้ เจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่ เป็นเจ้าหนี้การค้า
ค่าวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทสั่งซื้อจากในประเทศเป็นหลัก โดยการเปลี่ยนแปลงของรายการเจ้าหนี้การค้ามีทิศทางเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงตามมูลค่า
สินค้าคงเหลือของบริษัทดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ หากพิจารณาระยะเวลาการช�ำระหนี้เฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จะพบว่า บริษัทมีระยะเวลาการ
ช�ำระหนี้เฉลี่ยใกล้เคียงกันเท่ากับ 10.73 วันในปี 2555 และ 10.75 วันในปี 2556 เป็น 11.95 วันโดยปกติบริษัทจะได้รับเครดิตเทอมจากเจ้าหนี้
การค้าค่าวัตถุดิบเฉลี่ย 15-30 วัน และเจ้าหนี้อื่น เฉลี่ย 30 วัน  การจ่ายช�ำระเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าก่อนวันครบก�ำหนดช�ำระตามเครดิตเทอมเพื่อ
ต้องการส่วนลดการค้า  เพื่อประโยชน์ในการลกต้นทุนของวัตถุดิบ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2556 และ 2557 ประกอบด้วย
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-เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯมีรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการขอรับการสนับสนุนทางการเงินระยะสั้นจากบริษัทแม่ หรือ AI
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่ากับ  
394.00 ล้านบาท ทั้งนี้ การกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อน�ำมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและ
บริษัทย่อย ซึ่งภายหลังการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเตรียมความพร้อมในการน�ำบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ตามแผนการ Spin-off ของกิจการซึ่งด�ำเนินการแล้วเสร็จในปี 2556  บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายช�ำระคืนหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวให้
กับ AI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ปรากฏรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับงวดบัญชีปี 2557
-เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (รวมส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี) เท่ากับ
152.86 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 88.63 ล้านบาทหรือคิดเป็น ร้อยละ 6.49 และร้อยละ4.38 ตามล�ำดับ โดยการลดลง
ของรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เป็นการลดลงตามเงื่อนไขการผ่อนช�ำระที่กิจการมีกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน โดยบริษัทและบริษัท
ย่อยขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะยาวเพื่อใช้ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ทั้งนี้ การกู้ยืมดัง
กล่าว บริษัทและบริษัทย่อยน�ำทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจ�ำนองเป็นหลักประกันเงินกู้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ส�ำหรับรายการเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯด�ำเนินการช�ำระเงินกู้ตามเงื่อนไขการผ่อนช�ำระเสร็จสิ้นในเดือน เมษายน 2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นท่ากับ 373.83 ล้านบาท  มีรายการส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมซึ่งเท่ากับ 181.07
ล้านบาท โดยรายการดังกล่าว เกิดจากการจัดท�ำงบการเงินรวมจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งบริษัทจัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงเปรียบ
เทียบ โดยถือเสมือนว่า AIL และ AIPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัทมาโดยต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ
ของ AIPT และ AIL จาก AI ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมี
รายการขาดทุนสะสมเท่ากับ 218.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากรายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีดังกล่าวตามที่ได้กล่าวข้างต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรายการส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,752.59 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 เท่ากับ 1,378.71
ล้านบาท จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 590.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ�ำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่าย
ช�ำระเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 150.00 ล้านบาท และเพื่อน�ำไปใช้ในการซื้อหุ้นสามัญของ AIL และ AIPT จาก AI เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่ม
บริษัทส�ำหรับป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเตรียมความพร้อมในการน�ำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กอปรกับที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 (ก่อนการแปรสภาพ) ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 960.00 ล้านบาท
เป็น 1,130.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ�ำหน่ายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกจ�ำนวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่พร้อมกับการน�ำหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดยบริษัทแม่ออกจ�ำหน่ายจ�ำนวน 275 ล้านหุ้น ซึ่งได้ท�ำการออกจ�ำหน่าย
และเรียกช�ำระหุ้นสามัญจ�ำนวน 170 ล้านหุ้นแล้ว ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2556   นอกจากนี้ บริษัทมีการน�ำนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
มาถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลท�ำให้บริษัทมีขาดทุนสะสมลดลงจากนโยบายการบัญชีดังกล่าวเท่ากับ 41.04 ล้านบาท กอปรกับกิจการมีก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวด
เท่ากับ 195.15  ล้านบาท จึงท�ำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,752.59 ล้านบาทในงวดบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัทมีรายการก�ำไรสะสมเท่ากับ 22.71 ล้านบาท มีรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เท่ากับ 605.11 ล้านบาท และมีรายการส่วนเกินทุนจากการ
จัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันติดลบเท่ากับ 5.23 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยการลงทุนในหุ้นสามัญของ
AIPT และ AIL ตามแผน Spin-off โดยมูลค่าดังกล่าวเป็นผลจากบริษัทจ่ายช�ำระค่าหุ้นให้กับ AI ในจ�ำนวนที่สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี ณ
วันที่ลงทุนคือวันที่ 10 เมษายน 2556 กล่าวคือ บริษัทช�ำระเงินจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ AIPT และ AIL ให้กับ AI เป็นมูลค่าเท่ากับ 435.07
ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี ณ วันลงทุน (วันที่ 10 เมษายน 2556) เท่ากับ 429.85 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,843.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.65 ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้น
มาจากกิจการมีก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดเท่ากับ 90.67 ล้านบาท
ส�ำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 5.30 เท่า ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายการส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม  2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.15 เท่า และ 0.36 เท่า โดยมีสาเหตุหลัก
จากการที่บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังที่กล่าว รวมถึงได้จ่ายช�ำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวม
ถึงการช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน กอปรกับในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทมีผลก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวด จึงท�ำให้บริษัทมีส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ท�ำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงตามที่กล่าว
รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน

กระแสเงินสด
ในงวดบัญชีปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�ำเนินงานติดลบเท่ากับ 172.97 ล้านบาท   ซึ่งเกิดจากผลการด�ำเนินงาน
ขาดทุนจากผลของการปรับเพิ่มในรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ รวมถึงการมีรายการลูกหนี้การค้า
เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าบริษัทจะมีรายการเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากการเจรจาที่ได้เงื่อนไขเทอมเครดิตที่ดีขึ้น ส�ำหรับงวดบัญชีปี 2556
และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 688.71 ล้านบาท และ 69.87 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเป็นผลจาก
กิจการมีก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดทั้ง 2 ปี รวมถึงมีรายการสินค้าคงเหลือลดลงจากการลดลงของรายการวัตถุดิบโดยเฉพาะน�้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งบริษัทน�ำ
มาใช้ในหอกลั่นที่ 2 ที่เพิ่งเริ่มสร้างรายได้เชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา โดยบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนติดลบ
ในงวดบัญชีปี 2555 เท่ากับ (35.27)ล้านบาท งวดบัญชีปี 2556 เท่ากับ (576.49) ล้านบาท และงวดบัญชีปี 2557 เท่ากับ (163.65) ล้านบาท
โดยสาเหตุที่ท�ำให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนติดลบ เนื่องจาก ในปี 2556 มีรายการเงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นใน AIPT และ AIL จาก AI ตาม
แผน Spin-Off  จ�ำนวน 435.07 ล้านบาท รวมทั้ง ในปี 2555 - ปี 2557 มีรายการลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ย่อยเพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง    ทั้งนี้ ส�ำหรับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทในงวดบัญชีปี 2555 มีมูลค่า
เท่ากับ 164.08 ล้านบาท ในงวดบัญชี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินติดลบเท่ากับ 57.94 ล้านบาท โดยสาเหตุที่บริษัท
มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินติดลบในงวดบัญชีปี 2556 เป็นผลจากการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมถึง
การจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นเงินจ�ำนวนเท่ากับ 1,677.05 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทจะมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจ�ำนวน
1,365.11 ล้านบาทก็ตาม ในงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินจากกิจกรรมการจัดหาเงินเท่ากับ 210.26 ล้านบาท เป็นผลจากการกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)

103

รายงานคณะกรรมการบริษัท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดท�ำงบการเงินประจ�ำปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับที่ส�ำนักงาน กลต. สั่งให้แก้ไข) ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีนโยบายการพิจารณาที่เหมาะ
สมส�ำหรับการบัญชีและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนการใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และการรายงานอย่างสมเหตุสมผล รวมไปถึงการ
เปิดเผยข้อมูลที่มีความส�ำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทตะหนักถึงการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้
ข้อมูลทางบัญชีของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นยำ� ทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นหรือการดำ�เนินงานที่มีความผิด
ปกติอย่างมีนัยยะสำ�คัญ
เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ�ของรายทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ ทำ�หน้าที่สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินเพื่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อรายงานงบการเงินแล้วในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งได้
แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
จากการกำ�กับดูแลนโยบายการจัดทำ�รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับที่สำ�นักงาน กลต. สั่งให้แก้ไข) ได้แสดงฐานะทางการเงิน
และผลการดำ�เนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานทางการเงิน

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
และนายโชติ สนธิวัฒนานนท์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระ และไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของบริษัทฯ และมีนางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำ�นวนรวม 6 ครั้ง ในการประชุมได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควรและได้นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจ
สอบแต่ละท่านสรุปได้ตามตาราง ดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3

กรรมการตรวจสอบ			
ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
นายโชติ สนธิวัฒนานนท์		

ตำ�แหน่ง			
จำ�นวนการเข้าร่วมประชุม / จำ�นวนการประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ 			
6/6
กรรมการตรวจสอบ				
6/6
กรรมการตรวจสอบ				
6/6

หน้าที่และความรับผิดชอบ
กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในกาสนับสนุน
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการทำ�หน้าที่กำ�กับ
ดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินของบริษัทฯให้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้อง และสอบทานระบบ
บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หาก
เห็นควรว่าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน หรือใน
เรื่องอื่นๆ ควรมีการดำ�เนินการแก้ไขหรือปรับปรุง หน้าที่หลักๆ
ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)

1. รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำ�คัญของงบการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาสและประจำ�ปี 2557 ซึ่งได้
ร่วมประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ถึงความ
ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมไปถึงการสอบทานรายการระหว่างกันกับ
บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงว่ามีความสมเหตุสมผลปราศจากความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือรายการที่มีสาระสำ�คัญอื่นๆ เช่น รายการได้มา
หรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นต้น ก่อนที่จะนำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติทั้งนี้ ในการประชุมระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี ไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วม
ประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 ฝ่าย สามารถปรึกษาหารือกันอย่าง
อิสระ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการทางการเงินของ
บริษัทฯ ประจำ�ปี 2557 มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม ไม่ขัดแย้งกับ
ข้อเท็จจริง และมีการจัดทำ�รายงานตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท สู่ความสำ�เร็จ จำ�กัด เป็นผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯโดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบงานที่
สำ�คัญต่างๆของบริษัทฯ และรายงานประเด็นที่ตรวจสอบพบพร้อมข้อ
แนะนำ�ที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขพร้อมติดตามการดำ�เนินการ
แก้ไขหรือปรับปรุง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากผล
การตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำ�คัญ
ที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานทางการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานทางการเงิน
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆไตรมาส ได้ท�ำการสอบทานและทบทวนว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกทั้งในปี 2557 ไม่มีรายงาน
จากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่ใช้บังคับกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4. การรับแจ้งข้อมูลการกระท�ำผิดและการทุจริต (Whistleblowing)
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับข้อร้องเรียนการกระท�ำผิดและการทุจริต และไม่พบความผิดปกติใดๆที่เป็นการทุจริต
5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด เป็นผู้ท�ำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
ประจ�ำปี 2557 (ฉบับที่ส�ำนักงาน กลต. สั่งให้แก้ไข) ให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา เนื่องจากเห็นว่ามีความเป็นอิสระ มีความรู้และ
ประสบการณ์ในงานสอบบัญชีและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม ก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 แต่งตั้ง
นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500
หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 ในนาม บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯประจ�ำปี 2557 (ฉบับที่ส�ำนักงาน กลต. สั่งให้แก้ไข) และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 2.50 ล้านบาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ(ปรั บปรุ งใหม่)ของบริ ษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด
(มหาชน)และบริ ษทั ย่อยและของเฉพาะบริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ�งประกอบด้วยงบแสดง�านะการเงินรวมและ
งบแสดง�านะการเงินเฉพาะกิจการ � วันที� �1 �ันวา�ม ���� งบกําไรขาดทุนเบ�ดเสร� จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ�ดเสร� จเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ���้ �อหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของ���้ �อหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน รวม�ึงหมายเหตุสรุ ปน�ยบายการบั�ชีที�สาํ �ั�และหมายเหตุเร�� องอ��น�
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
��บ้ ริ หารเป� น��ร้ ับ�ิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี�ดย��กต้องตามที��วรตามมาตร�านการรายงานทางการเงิน และ
รับ�ิดชอบเกี�ยวกับการ�วบ�ุม�ายในที��บ� ้ ริ หารพิจาร�าว่าจําเป� นเพ��อให้สามาร�จัดทํางบการเงินที�ปรา�จากการแสดงข้อม�ลที�ขดั ต่อ
ข้อเท�จจริ งอันเป� นสาระสํา�ั�ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหร� อข้อ�ิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป� น��ร้ ับ�ิดชอบในการแสดง�วามเห�นต่องบการเงินเหล่านีจากการป�ิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตร�านการสอบบั�ชี อย่างไรก�
ตามเน��องจากเร�� องที� กล่าวไว้ในวรร�เก��์ในการไม่แสดง�วามเห�น ข้าพเจ้าไม่สามาร�หาหลัก�านการสอบบั�ชี ที�เหมาะสมอย่าง
เพียงพอเพ�อ� เป� นเก��์ในการแสดง�วามเห�นได้
เกณฑ์ ในการไม่ แสดงความเห็นต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1� ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตังให้เป� น��ส้ อบบั�ชีของบริ ษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) ของงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที� �1
�ันวา�ม ���� ในเด�อน�ันวา�ม ���� ดังนัน ข้าพเจ้าจึงไม่ได้เข้าร่ วมสังเกตการ�์การตรวจนับสิ น�้า�งเหล�อของบริ ษทั � วันที� �1
�ันวา�ม ���� ข้าพเจ้าไม่สามาร�ใช้ว�ิ ีการตรวจสอบอ�น� ให้เป� นทีพ� อใจในปริ มา�และม�ล�่าของสิ น�้า�งเหล�อ � วันที� �1 �ันวา�ม
���� ซึ�งแสดงอย�ใ่ นงบแสดง�านะการเงินรวมและงบแสดง�านะการเงินเฉพาะ จํานวนเงิน �����1 ล้านบาท เน��องจาก�ลกระทบของ
เหตุการ�์ดงั กล่าว ข้าพเจ้าจึงไม่สามาร�สรุ ปได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุ งใด � ที�จาํ เป� นต่องบแสดง�านะการเงิ น งบกําไรขาดทุน
เบ�ดเสร� จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ���้ �อหุน้ และงบกระแสเงินสด
�� ��ส้ อบบั�ชี�นก่อนของบริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ไม่แสดง�วามเห�นต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับปี สินสุ ดวันที� �1 �ันวา�ม ���� (ก่อนปรับปรุ งใหม่) ของบริ ษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตามรายงานลงวันที� �� มีนา�ม ���� เน��องด้วยการจัดการของ
กิจการเกี�ยวกับระบบการ�วบ�ุม�ายในด้านต้นทุนขายและสิ น�้า�งเหล�อที�ไม่มีประสิ ท�ิ�าพอย่างเพียงพอ รวม�ึงการใช้สินทรัพย์
ของกิจการอาจไม่เหมาะสม จึงทําให้ขอ้ ม�ลและหลัก�านเกี� ยวกับการ�ลิตไม่สมเหตุสม�ล รวม�ึงการ�วบ�ุมการนําวัต�ุดิบและ
สิ น�้าเข้าและออกจาก�รงงาน�ลิตของกิจการที�ไม่อาจแน่ใจ�ึง�วาม�รบ�้วน��กต้องของข้อม�ลและหลัก�านได้ ซึ� งมี�ลต่อต้นทุน
ขายและสิ น�้า�งเหล�อ รวม�ึงบั�ชีอ�นที�เกี�ยวข้อง
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ตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ ���� บริ ษทั ได้รั บหนังส� อจาก�่ ายตรวจสอบตลาดทุ น สํานักงาน��ะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก�ล�ต�) ลงวันที� �� มกรา�ม ���� เพ��อขอทราบข้อเท�จจริ งเกี�ยวกับกร�ี �ส� ้ อบบั�ชี�นก่อน ไม่
แสดง�วามเห�นต่องบการเงินประจําปี ���� ของบริ ษทั ซึ� ง�่ ายบริ หารในอดีตของบริ ษทั ได้เข้าไปชีแจงและตอบข้อซัก�ามกับทาง
ก�ล�ต� แล้ว
ต่อมา เม��อวันที� �� มิ�ุนายน ���� ก�ล�ต� ได้กล่าว�ทษอดีตกรรมการและ��บ้ ริ หาร � ราย กร�ี จดั ทําบั�ชีและงบการเงินประจําปี
���� (ก่ อนปรั บปรุ งใหม่) ไม่��กต้อง ตามที���ส้ อบบั�ชี �นก่ อนไม่แสดง�วามเห�น ต่อกรมสอบสวน�ดี พิเ�ษเพ��อให้พิจาร�า
ดําเนินการตามก�หมายต่อไป
จากเร�� องดังกล่าว �่ ายบริ หารของบริ ษทั ในปัจจุบนั ได้ดาํ เนินการตรวจสอบ จัดทําเอกสารประกอบรายการทางบั�ชีขึนใหม่ในส่วน
ที�เกี� ยวข้องกับข้อ � ข้างต้น เพ��อให้งบการเงินเป� นไปตามมาตร�านการรายงานทางการเงินและมีการปรับปรุ งงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปี สินสุด วันที� �1 �ันวา�ม ���� ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ��
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารหลัก�านประกอบรายการทางบั�ชีที�จดั ทํา�ดย�่ ายบริ หารของบริ ษทั ในปั จจุบนั อย่างไรก�ตาม เอกสาร
ประกอบรายการทางบั�ชีบางรายการเป� นเอกสารที���กจัดทําขึนใหม่ ดังนัน ข้าพเจ้าจึงไม่สามาร�ตรวจสอบให้ได้หลัก�านการสอบ
บั�ชี ที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ��อสรุ ปได้ว่าเอกสารที���กจัดทําขึนใหม่เป� นเอกสารประกอบรายการทางบั�ชีที�เกิดขึน�ายใต้การ
�วบ�ุม�ายในปกติ
การไม่ แสดงความเห็นต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เน��องจากเร�� องทีก� ล่าวไว้ในวรร�เก��์ในการไม่แสดง�วามเห�นมีนยั สํา�ั� ข้าพเจ้าไม่สามาร�หาหลัก�านการสอบบั�ชีทเี� หมาะสมอย่าง
เพียงพอเพ�อ� เป� นเก��์ในการแสดง�วามเห�น ดังนันข้าพเจ้าจึงไม่แสดง�วามเห�นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว
เรื�องอื�น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที� �1 �ันวา�ม ���� ของบริ ษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย ตรวจสอบ�ดย��ส้ อบบั�ชีอ�น ตามรายงานลงวันที� 1� กุม�าพัน�์ ���� ซึ�งแสดง�วามเห�นอย่างไม่มีเง��อนไขต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ �ดยมีวรร�เน้นเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงน�ยบายการบั�ชีเกี�ยวกับเร�� อง�าษีเงินได้

นายวิชยั รุ จิตานนท์
��ส้ อบบั�ชีรับอนุ�าตเลขทะเบียน ����
บริ ษทั เอเอ�นเอส ออดิท จํากัด
กรุ งเทพฯ �� เมษายน ���1
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ฉบับที่สำ�นักงาน กลต. สั่งให้แก้ไข)

งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
พัสดุน้ ามันคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน
ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

6
7
5, 8, 33
9, 33
10
11

12
13
14, 33
15
22

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2556

189,591,817
88,560
477,122,589
434,144,697
2,368,196
2,540,000

73,120,383
50,000
276,880,670
370,585,067
4,821,153
-

176,912,104
88,560
473,580,714
434,008,057
2,540,000

66,680,183
50,000
273,241,679
370,454,923
-

1,105,855,859

725,457,273

1,087,129,435

710,426,785

2,000,000
1,377,912,677
145,046
763,946
16,179,112

2,000,000
1,264,715,897
105,178
4,304,495
26,315,564

435,073,140
2,000,000
850,803,633
145,046
763,946
15,652,559

435,073,140
2,000,000
714,782,473
104,293
4,304,495
35,271,210

1,397,000,781
2,502,856,640

1,297,441,134
2,022,898,407

1,304,438,324
2,391,567,759

1,191,535,611
1,901,962,396

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี้
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งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,130,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2556

16
5, 17, 33

316,918,380
203,115,537

93,617,810
78,092,133

295,016,368
199,253,414

40,000,000
70,002,826

18
33

22,080,000
28,671,092

32,343,000
-

28,671,092

10,803,000
-

570,785,009

204,052,943

522,940,874

120,805,826

76,880,000
11,932,488

56,286,589
9,966,005

9,424,803

20,587,700
7,870,307

88,812,488
659,597,497

66,252,594
270,305,537

9,424,803
532,365,677

28,458,007
149,263,833

1,130,000,000

1,130,000,000

1,130,000,000

1,130,000,000

1,130,000,000
605,113,717

1,130,000,000
605,113,717

1,130,000,000
605,113,717

1,130,000,000
605,113,717

6,361,574
107,008,967

879,242
21,825,026

6,361,574
117,726,791

879,242
16,705,604

(5,225,115)

(5,225,115)

1,843,259,143
2,502,856,640
-

1,752,592,870
2,022,898,407
-

18
19

20

ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,130,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
20
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฏหมาย
21, 33
ยังไม่ได้จดั สรร
33
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 12
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,859,202,082
2,391,567,759
-

1,752,698,563
1,901,962,396

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี้
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งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
4, 5, 24, 26, 27, 28, 33
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการรับจ้าง
รายได้จากการเดินเรื อ
รายได้จากการบริ การท่าเทียบเรื อ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการรับจ้าง
ต้นทุนบริ การเดินเรื อ
ต้นทุนบริ การท่าเทียบเรื อ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่ อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี -สุทธิ จากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไร(ขาดทุน) :
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งปั นกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม :
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

23

19

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2556

4,390,477,938
133,541,324
35,291,157
1,000,000
14,416,266

4,083,102,531
93,834,113
45,640,250
13,204,015

4,538,897,587
133,541,324
17,898,815

4,022,199,678
93,834,113
13,064,238

4,574,726,685

4,235,780,909

4,690,337,726

4,129,098,029

(4,168,074,676)
(78,126,200)
(47,143,226)
(496,687)
(55,490,542)
(77,413,167)
(23,180,230)

(3,754,527,855)
(46,739,417)
(39,952,389)
(59,924,554)
(54,445,150)
(48,066,482)

(4,345,241,334)
(78,126,200)
(51,555,703)
(65,734,401)
(9,040,885)

(3,712,717,675)
(46,739,417)
(56,955,275)
(42,478,359)
(37,529,271)

(4,449,924,728)
124,801,957
(34,135,684)

(4,003,655,847)
232,125,062
(36,970,105)

(4,549,698,523)
140,639,203
(34,135,684)

(3,896,419,997)
232,678,032
(36,970,105)

90,666,273

195,154,957

106,503,519

195,707,927

(717,200)
232,894
(484,306)

106,503,519

(1,164,470)
232,894
(931,576)
194,776,351

90,666,273

194,670,651

90,666,273
90,666,273

200,827,349
(5,672,392)
195,154,957

106,503,519

195,707,927

106,503,519

195,707,927

90,666,273
90,666,273

199,895,773
(5,225,122)
194,670,651

106,503,519

194,776,351
194,776,351

106,503,519

0.08

0.25

0.09

0.24

1,130,000,000

803,232,877

1,130,000,000

803,232,877

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี :
สารองตามกฏหมาย (ปรับปรุ งใหม่)
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุ ง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หลังปรับปรุ ง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี :
เพิม่ ทุน

21

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว
1,130,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
605,113,717

1,130,000,000

605,113,717

3

370,000,000
370,000,000

20

760,000,000

605,113,717

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้วทุนสารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
879,242
21,825,026
5,482,332
6,361,574
-

(5,482,332)
90,666,273
107,008,967
(218,233,211)
41,041,706
(177,191,505)

-

-

-

-

ผลแตกต่างจากการ
จัดโครงสร้างธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
(5,225,115)

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
1,752,592,870

(5,225,115)

90,666,273
1,843,259,143

-

151,766,789
41,041,706
192,808,495
1,365,113,717

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
181,073,147
181,073,147
-

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้
1,752,592,870
90,666,273
1,843,259,143
332,839,936
41,041,706
373,881,642
1,365,113,717

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
- จากการลงทุนเพิ่ม
- จากการซื้อหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิม
สารองตามกฎหมาย

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

254,000,000

254,000,000

(429,848,025)

(429,848,025)

-

-

(879,242)

-

-

-

200,827,349

-

200,827,349

(5,672,392)

195,154,957

-

(931,576)

-

(931,576)

447,270

(484,306)

879,242

-

-

-

-

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

12

1,130,000,000

605,113,717

879,242

21,825,026

(5,225,115)

(5,225,115)

-

(5,225,115)

(5,225,115)

1,752,592,870

-

1,752,592,870

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสาหรับปี :
สารองตามกฏหมาย (ปรับปรุ งใหม่)
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุ ง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หลังปรับปรุ ง
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี :

21

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้วทุนสารอง

ส่ วนเกิน

รวมส่ วนของ

และชาระแล้ว
1,130,000,000

มูลค่าหุ ้นสามัญ
605,113,717

ตามกฎหมาย
879,242

ยังไม่ได้จดั สรร
16,705,604

ผูถ้ ือหุ ้น
1,752,698,563

1,130,000,000

605,113,717

5,482,332
6,361,574

(5,482,332)
106,503,519
117,726,791

106,503,519
1,859,202,082

(218,233,211)
41,041,706
(177,191,505)

151,766,789
41,041,706
192,808,495

3

370,000,000
370,000,000

เพิ่มทุน

20

760,000,000

สารองตามกฎหมาย

21

605,113,717

879,242

(879,242)

1,365,113,717

-

-

-

-

-

195,707,927

195,707,927

-

-

-

(931,576)

(931,576)
1,752,698,563

-

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1,130,000,000

605,113,717

879,242

16,705,604

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน :
ค่าเสื่อมราคา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดั จาหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นตัดจาหน่าย
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
(กาไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี้สินดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาเนินงาน - (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
พัสดุน้ ามันคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดาเนินงาน- เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

124,801,957

232,125,062

140,639,203

232,678,032

72,296,797
41,324
733,681
(566)
(413,333)
118,795
524,810
1,934,990
120,260
1,966,483
(697,430)
23,180,230
80,992

66,021,580
16,971
319,534
(46,780)
17,137
(8,594,010)
2,227,341
(524,237)
48,066,482
257

37,945,628
40,439
733,681
(5,020)
(413,333)
118,747
501,009
1,934,990
120,260
1,554,496
(4,400,961)
9,040,885
80,992

32,752,477
14,451
319,534
(55,469)
2
(8,594,010)
1,766,468
(483,136)
37,529,271
-

224,688,990

339,629,337

187,891,016

295,927,620

(201,672,377)
(63,679,890)
2,452,957
(2,440,000)
(8,732,400)

14,553,288
425,953,824
(2,521,134)
(40,700)

(201,769,493)
(63,673,394)
(2,440,000)
267,600

13,515,835
425,957,632
(9,040,700)

119,781,527
70,398,807
1,789,087
(2,320,491)
69,867,403

(87,375,704)
690,198,911
1,264,821
(2,758,200)
688,705,532

123,718,583
43,994,312
1,789,087
(1,924,042)
43,859,357

(86,720,546)
639,639,841
1,264,821
(2,757,789)
638,146,873

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุน้ ในบริ ษทั ย่อยจากผูถ้ ือหุน้ เดิม
เงินฝากที่ติดภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อติดตั้งอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จ่ายชาระเงินมัดจาอุปกรณ์
จ่ายชาระเจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

702,990
(38,560)
(156,999,223)
120,861
(81,192)
(2,164,895)
(5,193,248)
(163,653,267)

506,117
(50,000)
(435,073,140)
(2,000,000)
(115,298,260)
(248,077)
(20,545,920)
(3,778,240)
(576,487,520)

4,406,521
(38,560)
(145,445,118)
120,000
(81,192)
(2,079,145)
(5,193,248)
(148,310,742)

465,015
(50,000)
(435,073,140)
(2,000,000)
(110,720,369)
(248,077)
(20,545,920)
(3,667,495)
(571,839,986)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
ทุนของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

(23,373,683)
223,300,570
110,000,000
(99,669,589)
210,257,298
116,471,434
73,120,383
189,591,817

(49,442,023)
(1,169,379,746)
(394,000,000)
(64,231,030)
1,365,113,717
254,000,000
(57,939,082)
54,278,930
18,841,453
73,120,383

(8,942,362)
255,016,368
(31,390,700)
214,683,306
110,231,921
66,680,183
176,912,104

(38,919,547)
(1,172,912,695)
(150,000,000)
(18,191,000)
1,365,113,717
(14,909,525)
51,397,362
15,282,821
66,680,183

10,628,529

5,623,101

10,628,529

4,786,003

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด ประกอบด้วย
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสาหรับอุปกรณ์
โอนเครื่ องจักรเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
โอนเงินมัดจาค่าสิ นทรัพย์เป็ นอุปกรณ์
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสาหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนเงินมัดจาค่าสิ นทรัพย์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2,034,990
20,545,920

1,904,500

2,034,990
20,545,920

1,904,500

-

67,500

-

67,500

30,000

-

30,000

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (1/2)
					
ส�ำหรับปี									
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
              (บาท)
						
งบการเงินรวม
     งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
2557		
2556		
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
  ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
           126,443,034       232,125,062        142,280,280       232,678,032
  ปรับกระทบก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
    เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด�ำเนินงาน:
    ค่าเสื่อมราคา
71,748,687
66,021,580
37,397,518
32,752,477
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ�ำหน่าย
      41,324
      16,971
       40,439
       14,451
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นตัดจ�ำหน่าย
           733,681
-         733,681
  -   
    ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
         (566)
-          (5,020)
  -   
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
   (431,851)
    319,534
   (431,851)             319,534
    หนี้สูญ
       18,518
-           18,518
  -   
    (ก�ำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
     118,795
    (46,780)
     118,747             (55,469)
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
     524,810
      17,137
     501,009                      2
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย    1,934,990
-  
   1,934,990
  -   
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
     120,260
(8,594,010)
     120,260
  (8,594,010)
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
  1,966,483
  2,227,341
   1,554,496          1,766,468
    ดอกเบี้ยรับ
  (697,430)
  (524,237)
(4,400,961)
    (483,136)
    ดอกเบี้ยจ่าย
            21,768,520
46,943,644
   8,722,157
36,432,029
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
      80,992
          257
       80,992
-   
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
  ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
           224,370,247       338,506,499        188,665,255       294,830,378
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์
  ด�ำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
          (118,459,643)
15,377,207     (118,996,844)          14,174,818
    สินค้าคงเหลือ
          (101,343,051)      425,953,824      (101,336,555)        425,957,632
    พัสดุน�้ำมันคงเหลือ
   2,452,957
(2,521,134)
-   
-   
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
   (739,244)            (823,919)           (299,159)            (658,983)
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
(2,440,000)
-   
(2,440,000)
-   
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(8,732,400)
    ( 40,700)
     267,600         (9,040,700)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สิน
  ด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
             59,375,516       (84,448,502)         63,956,635       (83,707,188)
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
14,502,715
(2,927,202)
13,858,652         (3,013,358)
เงินสดรับจากการด�ำเนินงาน
68,987,097       689,076,073
43,675,584
638,542,599
    รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
               1,789,087
  1,264,821           1,789,087
   1,264,821
    จ่ายภาษีเงินได้
             (2,320,491)
(2,758,200)
(1,924,042)
  (2,757,789)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
68,455,693       687,582,694
43,540,629        637,049,631
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (2/2)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
					
									
              (บาท)
                      งบการเงินรวม
     งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
2557		
2556		
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  รับดอกเบี้ย
     702,990
     506,117           4,406,521
     465,015   
  เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
     (38,560)
     (50,000)
     (38,560)
     (50,000)
  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
-       (435,073,140)
-        (435,073,140)
  เงินฝากธนาคารติดภาระค�้ำประกันเพิ่มขึ้น
-          (2,000,000)
-           (2,000,000)
  ซื้ออาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
         (156,999,223)      (115,298,260)      (145,445,118)     (110,720,369)
  ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อติดตั้งอุปกรณ์
            -              (248,077)
-             (248,077)
  เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
     120,861
-                120,000
-        
  ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
                 (81,192)
-                (81,192)
-        
  จ่ายช�ำระเงินมัดจ�ำอุปกรณ์
(2,164,895)       (20,545,920)
(2,079,145)       (20,545,920)
  จ่ายช�ำระเจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
(5,193,248)
(3,778,240)
(5,193,248)         (3,667,495)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
          (163,653,267)     (576,487,520)      (148,310,742)     (571,839,986)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  จ่ายดอกเบี้ย
           (21,961,973)       (48,319,185)
(8,623,634)       (37,822,305)
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)                                    223,300,570   (1,169,379,746)        255,016,368   (1,172,912,695)
  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
            -                 (394,000,000)
-        (150,000,000)
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
           110,000,000
-        
-        
-        
  จ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
           (99,669,589)       (64,231,030)        (31,390,700)       (18,191,000)
  เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
-       1,365,113,717
-       1,365,113,717
  ทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
-         254,000,000
-        
-        
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
           211,669,008       (56,816,244)        215,002,034       (13,812,283)
													
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
           116,471,434
54,278,930        110,231,921
51,397,362
													
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
73,120,383         18,841,453
66,680,183          15,282,821
													
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม            189,591,817
73,120,383        176,912,104         66,680,183
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (2/2)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
					

									
              (บาท)
						
งบการเงินรวม
     งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
2557		
2556		
2557
2556
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
  รายการที่ไม่ใช่เงินสด ประกอบด้วย
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินส�ำหรับอุปกรณ์
10,628,529           5,623,101
10,626,729         4,786,003
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินส�ำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-                 67,500
-               67,500
    โอนเงินมัดจ�ำค่าสินทรัพย์เป็นอุปกรณ์
           20,545,920
  1,904,500
20,545,920         1,904,500
    โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
      ที่ถือไว้เพื่อขาย
             2,034,990
-            2,034,990
-        
    โอนเงินมัดจ�ำค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
     30,000
-                30,000
-        
													
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน ) (“บริ ษทั ฯ ”) เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ของประเทศไทย เป็ นบริ ษทั จากัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดกับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และบริ ษทั ฯ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับต ลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
(Market for Alternative Investment) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ กิจการผลิตและจาหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ให้พลังงานไขมันพืชและไขมันสัตว์
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ตาบลคลองมะเดื่อ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ จานวน 59.59 %

2.

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี ”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าล งวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของบริ ษทั ฯได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท
ซึ่งการจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ได้
จัดทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายง านทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การ
ประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัยต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ หารมีความเชื่อมัน่ อย่ างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนาไปสู่การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกาหนดจานวนสิ นทรัพย์และ
หนี้สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่
ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะ
บันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
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เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”)
โดยการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ย่อยสรุ ปได้ดงั นี้
สัดส่วนการถือหุน้ และสิทธิออกเสียง
ของกิจการ (ร้อยละ)
ประเทศที่นิติ
ชื่อบริ ษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ บุคคลจัดตั้งขึ้น
2559
2558
บริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จากัด ขนส่งคนโดยสาร สินค้า พัสดุ
ประเทศไทย
100.00
100.00
ภัณฑ์และวัตถุอย่างอื่นทั้ง
ภายในและนอกราชอาณาจักร

บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์
เทอร์มินลั ส์ จากัด

(1) ให้บริ การของกิจการท่าเรื อ
(2) ผลิตและจาหน่ายน้ าแข็ง
(3) ซื้ อมาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้ า
น้ ามันพืชและน้ ามันเชื้อเพลิง
อื่นๆ

ประเทศไทย

100.00

100.00

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ซึ่งถือเป็ นการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยถือเสมือนว่าบริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จากัด และบริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์
เทอร์มินลั ส์ จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มาโดยตลอ ด ดังนั้นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 จึงรวมผลการดาเนินงานของบริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จากัด และบริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์
จากัด สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยไม่คานึงถึงวันที่มีการซื้อหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
ข) บริ ษทั ฯ จะถือว่า มีการ ควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุน หรื อบริ ษทั ย่อย ได้ หาก บริ ษทั ฯ มีสิทธิได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสัง่ การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ อย่างมีนยั สาคัญ ต่อ
จานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯ นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย
จนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็ น
ของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม
บริ ษทั ฯ จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
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มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการบัญชีทเี่ ริ่มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)

การนาเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)

รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)

ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)

งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)

ส่วนงานดาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15

สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า

ฉบับที่ 27

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที่ 32

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

ฉบับที่ 5

สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7

การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี
ภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง

ฉบับที่ 10

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที่ 13

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 17

การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาหรับการบันทึกบัญชีหุน้ ปั นผล
มาตรฐานการบัญชีท้ งั หมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุ งและจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้ แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้
ข. มาตรฐานการบัญชีทจี่ ะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่เป็ นจานวนมากซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการ เงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐานการบัญชี ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้ในปี ที่นามาตรฐานกา รบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการบัญชีตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็ นมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ ซึ่งประกอบด้วย
มาตรฐานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาหนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกาไรขาดทุน
หรื อในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกาไรขาดทุนก็ได้
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นในงวดที่เกิดรายการ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการ
บัญชีสาหรับงบการเงินรวมที่เดิมกาหนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผูล้ งทุนมีอานาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภา ยใต้มาตรฐาน
ฉบับนี้ผลู ้ งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้า
ไปลงทุน และตนสามารถใช้อานาจในการสัง่ การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้วา่ ตนจะมี
สัดส่วนการถือหุน้ หรื อสิ ทธิในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้อง
ใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯ มีอานาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนาบริ ษทั ใดในกลุ่ม
กิจการมาจัดทางบการเงินรวมบ้าง
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสียในกิจการอืน่
มาตรฐานฉบับนี้กาหนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย การร่ วมการงาน
บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่องการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มาตรฐานฉบับนี้กาหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ
หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินใดตามข้อกาหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่า
ยุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วธิ ีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
3. การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้นานโยบายการบัญชี เกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ ในการนานโยบายการบัญชีดงั กล่าวมาใช้ บริ ษทั ต้องปรับย้อนหลังงบการเงิน เสมือนว่าบริ ษทั ได้บนั ทึก
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้มาโดยตลอด โดยปรับกับขาดทุนสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 สาหรับงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิน 41.04 ล้านบาท
4.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกรับรู ้รายได้จากการขายและบริ การ เมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว หรื อให้บริ การแก่ลูกค้าเรี ยบร้อยแล้ว
บริ ษทั ย่อยบันทึกรับรู ้รายได้จากการเดินเรื อ ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่เรื อได้เดินทางไปแล้ว เทียบกับระยะเวลาที่ตอ้ ง
ใช้ในการเดินเรื อทั้งหมดของเที่ยวเรื อนั้น
บริ ษทั ย่อยบันทึกรับรู ้รายได้จากการขนถ่ายสิ นค้า รายได้ค่าฝากสิ นค้า และบริ การอื่นเมื่อให้บริ การแล้วเสร็ จ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกรับรู ้รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกาหนดในระยะเวลาไม่
เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน
4.3 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย เงินฝากประจาธนาคารมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
4.4 ค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สาหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้
4.5 สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสาเร็ จรู ปและวัตถุดิบคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า ราคาทุนคานวณ
โดยวิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
สิ นค้าระหว่างผลิต แสดงในราคาทุนวัตถุดิบถัวเฉลี่ย รวมค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต
บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าสาหรับสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ และคาดว่าจะจาหน่ายไม่ได้
4.6 พัสดุนา้ มันคงเหลือ
พัสดุน้ ามันคงเหลือ แสดงในราคาทุนคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.7 สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพือ่ ขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย แสดงในราคาตามบัญชีหรื อมูลค่ายุติธรรมสุทธิแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า บริ ษทั ฯตั้ง
ค่าเผื่อการลดราคาของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย โดยประมาณจากมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้จริ ง
4.8 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อย หมายถึงบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ในกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิออกเสี ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิ ทธิใน
การออกเสี ยงทั้งหมด หรื อมีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
4.9 ทีด่ นิ อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร เรื อเ ดินทะเล และอุปกรณ์แสดงในราคาทุน ค่าเสื่ อมราคาของส่วนปรับปรุ งที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเล และ
อุปกรณ์ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ตามประเภทของสิ นทรัพย์ในเกณฑ์ต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
5 - 10
ปี
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
5 - 40
ปี
ระบบสาธารณูปโภค
5 - 20
ปี
เครื่ องจักร อุปกรณ์และเครื่ องมือ
5 - 20
ปี
เรื อเดินทะเลและส่วนปรับปรุ ง
3 - 10
ปี
เครื่ องตกแต่ง และเครื่ องใช้สานักงาน
5
ปี
ยานพาหนะ
5 - 20
ปี
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4.10 ต้ นทุนการกู้ยมื
บริ ษทั ฯ บันทึกดอกเบี้ยจ่ายจากการกูย้ มื ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อก่อสร้างเครื่ องจักร โดยได้รวมเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง จนกระทัง่ เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้ได้ตามวัตถุประสงค์
4.11 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงระยะเวลา 4 - 10 ปี
4.12 ภาษีเงินได้
สินทรัพย์ /หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ /หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสิ นทรั พย์หรื อหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู ้เป็ นรายได้ภาษีหรื อ
ตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้รับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่บนั ทึกไว้เกิดขึ้นจริ ง และถือหักเป็ นค่าใช้จ่ายได้แล้ว
ในการคานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
บริ ษทั รับรู ้ผลต่างชัว่ คราว ที่ตอ้ งหักภาษีเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อบวกภาษีเป็ นหนี้สินภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีจากการดาเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะ
นาสิ นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ นั มาใช้ประโยชน์ได้
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะ
ปรับมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการนา
สิ นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมด หรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คานวณจากกาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกั บรายการที่บนั ทึกในส่วนของผู ้ ถือ หุน้ รับรู ้
โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ ระยะยาว
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาหนดการจ่าย
สมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และได้รับการ
บริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงิน
สมทบจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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โครงการผลประโยชน์
สารองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตลอดอายุการทางานของพนักงาน โดย
การประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทางานให้กบั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในงวด
ปั จจุบนั และงวดอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิด
ลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคานวณโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยมีการเป ลี่ยนแปลง บริ ษทั ฯ รับรู ้ผลกาไร(ขาดทุน )
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.14 กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหาร
ในระหว่างปี

กาไรสุทธิ สาหรับปี ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออก

4.15 รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี บัญชี ได้บนั ทึกไว้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วั น
สิ้นปี เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้จะบันทึกตามมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจาก
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานระหว่างปี
4.16 การใช้ ดุลยพินิจและการใช้ ประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญของลูกหนีก้ ารค้ า
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่
เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผือ่ การลดมูลค่ าสาหรับสินค้ าเก่ า และเสื่อมคุณภาพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสาหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่ อมคุณภาพ หรื อเมื่อราคาตลาดหรื อ
ราคาทดแทนลดลง เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของสิ นค้าคงเหลือ โดยการประมาณ
การนั้นจะพิจารณาจากการ
หมุนเวียนและการเสื่ อมสภาพ และราคาตลาดหรื อราคาทดแทนของสิ นค้าคงเหลือประเภทต่าง ๆ
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จะมีการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยประเมินจากผลการดาเนินงานและ
แผนงานในอนาคตของบริ ษทั ย่อยนั้น ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ มีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวลดลงอย่างมีสาระสาคัญ บริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ ซึ่งการประมาณการ
ดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร บริ ษทั จะบันทึกเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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ทีด่ นิ อาคาร และ อุปกรณ์
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ ใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หาร
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ใน
สิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตรา
การเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
ประมาณการหนีส้ ิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั
ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้
สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่าง
น่าเชื่อถือ
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู ้จานวน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่
ละช่วงเวลา
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5.

รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรื อกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ โดยการเป็ นผูถ้ ือหุน้
หรื อมีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการที่มีข้ ึนกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กาหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาด
หรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ มีรายละเอียดดังนี้
บริษทั ใหญ่
ผลิตและจาหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้ าและ
ถือหุน้ ร้อยละ 59.59 และมี
บริ ษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน)
อุปกรณ์ไฟฟ้ า
กรรมการร่ วมกับบริ ษทั ฯ

บริษทั ย่อย
บริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จากัด

ขนส่งคนโดยสาร สินค้า พัสดุภณั ฑ์
และวัตถุอย่างอื่น ทั้งภายในและนอก
ราชอาณาจักร
(1) ให้บริ การของกิจการท่าเรื อ
(2) ผลิตและจาหน่ายน้ าแข็ง
(3) ซื้ อมาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้ า
น้ ามันพืชและน้ ามันเชื้อเพลิงอื่นๆ

ถือหุน้ ร้อยละ 100.00

รับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งสถานี
ไฟฟ้ าย่อย สายส่งกาลังไฟฟ้ า และซื้ อ
มาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้ า

เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เอเชียน
อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน)

ผลิตและจัดจาหน่าย ส่งออกสินค้า
ประเภทฉนวนไฟฟ้ า และเซรามิค

เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เอเชียน
อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั สามารถปาล์ม จากัด

น้ ามันปาล์มดิบ

บริ ษทั สามารถน้ ามันปาล์ม จากัด

น้ ามันปาล์มดิบ

บริ ษทั สามารถ ปาล์ม อินดัสตรี จากัด

โรงงานสกัดและหี บน้ ามันปาล์ม

กรรมการเป็ นญาติใกล้ชิดของ
กรรมการ ของบริ ษทั
กรรมการเป็ นญาติใกล้ชิดของ
กรรมการ ของบริ ษทั
กรรมการเป็ นญาติใกล้ชิดของ
กรรมการ ของบริ ษทั

บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด

บริษทั ย่อยของบริษทั ใหญ่
บริ ษทั เอไอ เอนจิเนียริ ง เซอร์วิเซส จากัด

บริษทั ที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด

ถือหุน้ ร้อยละ 100.00
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บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับ ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
รายได้ จากการขายสิ นค้ าสาเร็ จรู ป
บริ ษทั เอเชียน อินซูเ ลเตอร์ จากัด (มหาชน)
45,065
42,916
45,065
42,916
บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด
400,702
544,023
บริ ษทั เอไอ โลจิ สติกส์ จากัด
328,800
บริ ษทั เอไอ เอนจิ เ นี ยริ ง เซอร์วเิ ซส จากัด
4,019
4,019
บริ ษทั พีพีซี เอเชียน อินซูเ ลเตอร์ จากัด
20,327
20,327
รายได้ จากการขายวัตถุ ดิบ
บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด
182,979,327
กาไรจากการขายทรั พ ย์ สิ น
บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด
5,020
ซื้อ สิ นค้ า
บริ ษทั เอเชียน อินซูเ ลเตอร์ จากัด (มหาชน)
2,960,000
33,559,000
7,400,000
บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด
602,005,949
บริ ษทั สามารถปาล์ม จากัด
17,436,582
22,424,335
7,276,662
22,424,335
บริ ษทั สามารถน้ ามันปาล์ม จากัด
19,745,072
19,509,163
10,052,627
19,509,163
บริ ษทั สามารถ ปาล์ม อินดัสตรี จากัด
4,670,505
4,670,505
ค่ าเช่ าและบริ การ
บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด
ค่ าขนส่ ง
บริ ษทั เอไอ โลจิ สติกส์ จากัด
ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
บริ ษทั เอเชียน อินซูเ ลเตอร์ จากัด (มหาชน)
ดอกเบีย้ จ่ ายกิจการที่ เกีย่ วข้ อ งกัน
บริ ษทั เอเชียน อินซูเ ลเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอไอ เอนจิ เ นี ยริ ง เซอร์วเิ ซส จากัด
ดอกเบีย้ รั บกิจการที่ เกีย่ วข้ อ งกัน
บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด

-

-

53,344,903

30,900,000

-

-

4,532,000

28,120,275

2,294,587

2,285,099

1,159,955

1,118,305

-

5,200,359
336,329

-

2,143,935
336,329

-

-

3,755,452

-
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ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2557
2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น
16,814,072
7,323,528
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง
442,477
รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู้ ริ หาร
17,256,549
7,323,528

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
13,621,189
6,567,695
362,128
13,983,317
6,567,695

บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2557
ลู กหนี้การค้ า
บริ ษทั เอเชียน อินซูเ ลเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด
บริ ษทั เอไอ เอนจิเ นี ยริ ง เซอร์วเิ ซส จากัด
ลูกหนี้ อื่น - กรรมการ
เงินมัดจา
บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด
ซื้อ เครื่ อ งมือ และอุ ปกรณ์
บริ ษทั เอเชียน อินซูเ ลเตอร์ จากัด (มหาชน)
ติดตั้งเครื่ อ งจักร
บริ ษทั เอไอ เอนจิเ นี ยริ ง เซอร์วเิ ซส จากัด
เจ้าหนี้การค้ า
บริ ษทั เอเชียน อินซูเ ลเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด
บริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั สามารถปาล์ม จากัด
บริ ษทั สามารถน้ ามันปาล์ม จากัด
บริ ษทั สามารถ ปาล์ม อินดัสตรี จากัด
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
บริ ษทั เอเชียน อินซูเ ลเตอร์ จากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2556

47,300
4,300
23,855,074

23,920
-

47,300
24,695
4,300
23,855,074

23,920
63,352
-

-

-

-

39,000

-

39,000

-

399,220

-

399,220

-

1,383
1,681,350

180,245
359,150
390,775
-

2,611,926
1,681,350

105,238
400,000
359,150
390,775
-

1,195

826

-

9,000,000

-
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6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
เงินสดในมือ
ออมทรัพย์ น
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวั
- กระแสรายวัน
เงินฝากประจาไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7.

2557
470,152
186,545,278
25,063
2,551,324
189,591,817

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
146,060
75,355,994
(4,406,378)
2,024,707
73,120,383

2557
300,000
174,065,717
(4,937)
2,551,324
176,912,104

2556
69,064,226
(4,408,750)
2,024,707
66,680,183

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

เงินฝากประจาธนาคาร
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
88,560
50,000
88,560
50,000
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8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2557
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั อื่น
เช็ครับล่วงหน้า
รวมลูกหนี้ การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้ การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ อื่น-บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ อื่น
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจาจ่ายล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ กรมสรรพากร
ภาษีซ้ือยังไม่ถงึ กาหนด
บัตรภาษี
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

51,600
442,681,678
7,348,300
450,081,578
(3,334,211)
446,747,367

23,920
264,597,254
5,103,118
269,724,292
(3,766,062)
265,958,230

76,295
441,743,396
7,348,300
449,167,991
(3,334,211)
445,833,780

87,272
263,162,005
5,103,118
268,352,395
(3,766,062)
264,586,333

23,855,074
318,979
552,945
3,502,148

348,979
3,814,687
3,416,760

23,855,074
318,979
552,945
1,753,577

348,979
3,814,687
1,704,211

351,623
917,569
396,854
786,380
30,681,572
(306,350)
30,375,222
477,122,589

214,117
916,453
2,517,794
11,228,790
(306,350)
10,922,440
276,880,670

801,627
396,854
374,228
28,053,284
(306,350)
27,746,934
473,580,714

899,322
2,194,497
8,961,696
(306,350)
8,655,346
273,241,679
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามอายุที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2557
บริษทั ที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
รวม
บริษทั อื่น
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
9.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2556

51,600
51,600

28,521
28,521

76,295
76,295

91,872
91,872

393,570,382

227,991,996

393,127,022

227,232,996

53,125,385
3,334,211
450,029,978
(3,334,211)
446,747,367

37,937,713
3,766,062
269,695,771
(3,766,062)
265,958,230

52,630,463
3,334,211
449,091,696
(3,334,211)
445,833,780

37,261,465
3,766,062
268,260,523
(3,766,062)
264,586,333

สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
2557
276,730,023
74,550,471
69,407,147
13,577,316
434,264,957
(120,260)

2556
290,303,177
26,937,334
38,911,588
14,432,968
370,585,067
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
276,730,023
290,303,177
74,550,471
26,937,334
69,270,507
38,781,444
13,577,316
14,432,968
434,128,317
370,454,923
(120,260)
-

434,144,697

370,585,067

434,008,057

งบการเงินรวม
วัตถุดิบและสารเคมี
งานระหว่างทา
สินค้าสาเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
รวมสินค้าคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ

370,454,923
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10. พัสดุนา้ มันคงเหลือ
พัสดุน้ ามันคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

น้ ามันเชื้อเพลิง
น้ ามันหล่อลื่น
รวมพัสดุน้ ามันคงเหลือ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2557
1,725,114
643,082

2556
4,218,866
602,287

2,368,196

4,821,153

11. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพือ่ ขาย - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บวก โอนเข้าระหว่างปี (ราคาทุน) (หมายเหตุ 14)
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม (หมายเหตุ 14)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม/งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
6,611,000
(2,136,010)
(1,934,990)
2,540,000
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ขนส่งคนโดยสาร สินค้า พัสดุภณั ฑ์
และวัตถุอย่างอื่น ทั้งภายในและนอก
ราชอาณาจักร

บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์
เทอร์มินลั ส์ จากัด

(1) ให้บริ การของกิจการท่าเรื อ

สัดส่วนการถือหุน้ และสิทธิออกเสียง
ของกิจการ (ร้อยละ)
2557
2556

ทุนเรี ยกชาระแล้ว (ล้านบาท)
2557
2556

หน่วย : บาท
วิธีราคาทุน
2557

2556

100.00

100.00

209

209

82,677,860

82,677,860

100.00

100.00

460

460

352,395,280

352,395,280

435,073,140

435,073,140

(2) ผลิตและจาหน่ายน้ าแข็ง
(3) ซื้ อมาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้ า
น้ ามันพืชและน้ ามันเชื้อเพลิงอื่นๆ

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
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เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จากัด ได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั จาก 160,000,000 บาท (จานวน 16,000,000 หุ ้น มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) เป็ น 209,000,000 บาท (จานวน 20,900,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด ได้มีมติอนุมตั ิให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 255,000,000 บาท (จานวน 25,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) เป็ น 460,000,000 บาท
(จานวน 46,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในบริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จากัด เป็ นหุน้ สามัญจานวน 20.90 ล้านหุน้
จานวนเงิน 82.68 ล้านบาท และบริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินั ลส์ จากัด เป็ นหุน้ สามัญจานวน 46 ล้านหุน้ จานวนเงิน
352.39 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ทั้งสองบริ ษทั เป็ นจานวนเงินรวม 435.07 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสิ นทรัพย์
สุทธิตามบัญชี ณ วันลงทุน จานวนเงินรวม 429.85 ล้านบาท ส่วนของราคาซื้อที่สูงกว่ามู ลค่าสิ นทรั พย์สุทธิตามบัญชี 5.22 ล้าน
บาท ได้แสดงไว้ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวม ภายใต้หวั ข้อ "ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน" โดยเป็ นการซื้อต่อจากบริ ษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั เดิมถือ
หุน้ ในบริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จากัด ร้อยละ 98.42 และบริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด ร้อยละ 99.45 จึงถือเป็ น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
13. เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระคา้ ประกัน
บริ ษทั ฯ ได้นาเงินฝากประจาธนาคารไปเป็ นหลักประกันการออกหนังสื อค้ าประกันของธนาคารพาณิ ชย์ (หมายเหตุ 29.1)
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14. ทีด่ นิ อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้ อเพิม่ ระหว่างปี
โอนเข้า(โอนออก)ระหว่างปี (หมายเหตุ 11)
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาโอนออก (หมายเหตุ 11)
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

291,251,289
4,328,633
295,579,922
291,251,289
295,579,922

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
เครื่ องจักร
อุปกรณ์ และ
เรื อเดินทะเลและ
เครื่ องมือ
ส่วนปรับปรุ ง

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

ระบบ
สาธารณูปโภค

2,947,560
2,947,560

514,265,217
158,702
8,012,236
522,436,155

23,820,078
11,655,628
35,475,706

492,978,299
6,442,329
169,305,867
(2,325,147)
666,401,348

175,728,447
5,908,138
(2,315,046)
179,321,539

7,729,567
905,153
1,348,480
(44,800)
9,938,400

68,197,600
322,430
6,112,503
74,632,533

187,226
319,756
506,982

99,210,558
14,187,339
113,397,897

8,831,544
1,282,599
10,114,143

151,844,494
33,677,561
(2,136,010)
(1,700,429)
181,685,616

101,834,688
18,482,090
(2,315,046)
118,001,732

5,392,141
1,175,581
(24,412)
6,543,310

17,910,960
3,176,888
21,087,848

2,760,334
2,440,578

415,054,659
409,038,258

14,988,534
25,361,563

341,133,805
484,715,732

73,893,759
61,319,807

2,337,426
3,395,090

50,286,640
53,544,685

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง
73,009,451
178,461,443
(208,953,852)
42,517,042
73,009,451
42,517,042

รวม
1,649,927,508
190,618,690
(6,611,000)
(4,684,993)
1,829,250,205
385,211,611
72,301,814
(2,136,010)
(4,039,887)
451,337,528
1,264,715,897
1,377,912,677
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้ อเพิม่ ระหว่างปี
โอนเข้า(โอนออก)ระหว่างปี (หมายเหตุ 11)
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาโอนออก(หมายเหตุ 11)
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

157,135,835
157,135,835
157,135,835
157,135,835

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่ องจักร อุปกรณ์
และเครื่ องมือ

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

2,697,560
2,697,560

144,238,336
158,702
8,012,236
152,409,274

23,806,424
11,655,628
35,462,052

423,113,675
5,464,795
169,305,867
(2,200,647)
595,683,690

4,563,915
558,536
1,348,480
(44,800)
6,426,131

66,159,058
322,430
6,112,503
72,593,991

68,732
269,756
338,488

30,200,657
5,493,124
35,693,781

8,824,160
1,279,869
10,104,029

121,501,214
27,073,119
(2,136,010)
(1,605,045)
144,833,278

2,662,632
827,685
(24,412)
3,465,905

16,684,387
3,002,075
19,686,462

2,628,828
2,359,072

114,037,679
116,715,493

14,982,264
25,358,023

301,612,461
450,850,412

1,901,283
2,960,226

49,474,671
52,907,529

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง
73,009,452
172,553,305
(203,045,714)
42,517,043
73,009,452
42,517,043

รวม
894,724,255
179,057,768
(6,611,000)
(2,245,447)
1,064,925,576
179,941,782
37,945,628
(2,136,010)
(1,629,457)
214,121,943
714,782,473
850,803,633
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ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ที่แสดงในงบกาไรขาดทุนประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
ต้นทุนขายและบริ การ
67,518,149
61,642,312
33,721,784
29,150,237
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
4,783,666
4,393,719
4,223,844
3,616,691
72,301,815
66,036,031
37,945,628
32,766,928
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ย่อยได้จานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ท่าเทียบเรื อไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อเป็ น
หลักประกันวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 16, 18) ต่อมาในปี 2559 บริ ษทั ย่อยได้ยกเลิกวงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวและไถ่
ถอนหลักประกันทั้งหมด
มูลค่าต้นทุนของสิ นทรัพย์ที่ยงั ใช้งานบางรายการ ซึ่งตัดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว แต่ กลุ่มบริ ษทั ยังสามารถใช้ ประโยชน์ ใน
สิ นทรัพย์เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ในงบการเงินรวมมีจานวนเงินรวมประมาณ 19.39 ล้านบาท และ
14.36 ล้านบาท ตามลาดับ และในงบการเงินเฉพาะ กิจการมีจานวนเงินรว มประมาณ 10.28 ล้านบาท และ 8.03 ล้านบาท
ตามลาดับ
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15. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้ อเพิม่ ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าตัดจาหน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าตัดจาหน่ ายที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน
ปี 2556
ปี 2557

309,517
81,192
390,709

230,070
81,192
311,262

204,339
41,324
245,663

125,777
40,439
166,216

105,178

104,293

145,046

145,046

16,971

14,451

41,324

40,439

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เ งิน
รวม

2557
1,918,380
315,000,000
316,918,380

2556
3,617,810
90,000,000
93,617,810

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
16,368
295,000,000
40,000,000
295,016,368
40,000,000

140

เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

วงเงินสิ นเชื่อ (หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
40,000,000
15,000,000
5,000,000
15,000,000
900,000,000
840,000,000
900,000,000
790,000,000
940,000,000
855,000,000
905,000,000
805,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวค้ าประกันโดย
บริ ษทั ฯ และ บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด จดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ของบริ ษทั ย่อย และมีการทา
ข้อตกลงในการไม่ก่อภาระผูกพันในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในคลังน้ ามันและท่าเทียบเรื อของบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 14)
17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
เงินโบนัสค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้ าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

1,682,733
82,563,628
84,246,361

930,170
46,499,993
47,430,163

4,293,276
78,145,418
82,438,694

1,255,163
39,848,910
41,104,073

14,427,424
17,504,518
325,886
4,129,782
4,649,094
1,731,328
71,813,967
4,287,177
118,869,176
203,115,537

9,759,909
787,201
229,072
2,210,032
1,539,514
92,760
12,340,439
3,703,044
30,661,970
78,092,133

14,237,028
17,504,518
4,128,504
4,094,610
1,731,328
70,866,844
4,251,888
116,814,720
199,253,414

9,474,866
787,201
8,228
2,209,206
913,334
92,760
12,037,380
3,375,778
28,898,753
70,002,826
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18. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

วงเงิน
13.75 ล้านบาท
เริ่ มกู้ 19 พฤษภาคม 2553
โดยบริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี
จากัด (มหาชน)

เงื่อนไขการชาระเงิน
- ชาระเงินต้นทุกเดือน ตามเงื่อนไขและจานวนเงินที่
กาหนดในสัญญา งวดแรกภายในเดือนมิถุนายน 2553
และชาระให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนพฤษภาคม 2560
- ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตรา MLR - 1.25ต่อปี
- ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เป็ นอัตราคงที่ 6.39%
ต่อปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558
56.00 ล้านบาท
- ชาระเงินต้นทุกเดือน ตามเงื่อนไขและจานวนเงินที่
เริ่ มกู้ 16 กันยายน 2554
กาหนดในสัญญา งวดแรกภายในเดือนตุลาคม 2554
โดยบริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี และชาระให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนกันยายน 2561
จากัด (มหาชน)
- ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตรา MLR - 1.25ต่อปี
- ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เป็ นอัตราคงที่ 6.40%
ต่อปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

-

6,853,700

-

24,537,000
31,390,700
(10,803,000)
20,587,700

142

วงเงิน

เงื่อนไขการชาระเงิน
90 ล้านบาท
- ชาระเงินต้นทุกเดือน ตามเงื่อนไขและจานวนเงินที่
เริ่ มกู้ 3 เมษายน 2552
กาหนดในสัญญา งวดแรกภายในเดือนกันยายน 2552
โดยบริ ษทั เอไอ พอร์ตส์
และชาระให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนสิงหาคม 2559
แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด
- ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตรา MLR ต่อปี
- ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เป็ นอัตราคงที่ 7.64%
ต่อปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558
45 ล้านบาท
- ชาระเงินต้นทุกเดือน ตามเงื่อนไขและจานวนเงินที่
เริ่ มกู้ 28 เมษายน 2552
กาหนดในสัญญา งวดแรกภายในเดือนกันยายน 2552
โดยบริ ษทั เอไอ พอร์ตส์
และชาระให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนสิงหาคม 2559
แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด
- ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตรา MLR ต่อปี
- ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เป็ นอัตราคงที่ 7.64%
ต่อปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558
13.75 ล้านบาท
- ชาระเงินต้นทุกเดือน ตามเงื่อนไขและจานวนเงินที่
เริ่ มกู้ 19 พฤษภาคม 2553
กาหนดในสัญญา งวดแรกภายในเดือนมิถุนายน 2553
โดยบริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี และชาระให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนพฤษภาคม 2560
จากัด (มหาชน)
- ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตรา MLR - 1.25ต่อปี
- ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เป็ นอัตราคงที่ 6.39%
ต่อปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558
56.00 ล้านบาท
- ชาระเงินต้นทุกเดือน ตามเงื่อนไขและจานวนเงินที่
เริ่ มกู้ 16 กันยายน 2554
กาหนดในสัญญา งวดแรกภายในเดือนตุลาคม 2554
โดยบริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี และชาระให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนกันยายน 2561
จากัด (มหาชน)
- ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตรา MLR - 1.25ต่อปี
- ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เป็ นอัตราคงที่ 6.40%
ต่อปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558
110 ล้านบาท
- ชาระเงินต้นทุกเดือน ตามเงื่อนไขและจานวนเงินที่
เริ่ มกู้ 30 มิถุนายน 2557
กาหนดในสัญญา งวดแรกภายในเดือนกรกฎาคม 2557
โดยบริ ษทั เอไอ พอร์ตส์
และชาระเสร็ จสิ้ นภายในเดือนมิถุนายน 2562
แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด
- ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตรา MLR -1 ต่อปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2557
2556

-

38,719,970

-

18,518,919

-

6,853,700

-

24,537,000

98,960,000
98,960,000
(22,080,000)
76,880,000

88,629,589
(32,343,000)
56,286,589
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ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายชาระเงินต้นเดิมก่อนครบกาหนดตามสัญญา โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต้องจ่าย
ชาระค่าธรรมเนียมการชาระคืนก่อนกาหนด และส่วนต่างดอกเบี้ยตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย จนครบกาหนดตามสัญญา
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ย่อยได้กยู้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งใหม่วงเงิน 110 ล้านบาท ข้อกาหนดตามสัญญา
เงินกูก้ บั สถาบันการเงินที่มีสาระสาคัญ โดยสรุ ปมีดงั นี้
- บริ ษทั ย่อยจะไม่นาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในคลังน้ ามันและท่าเทียบเรื อของบริ ษทั ย่อย ไปก่อภาระผูกพัน
(Negative
Pledge)
- บริ ษทั ย่อยตกลงยินยอมให้เจ้าหนี้โอนสิ ทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญา รวมทั้งหลักประกันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามสัญญาโดยตกลงจัดทาหนังสื อให้ความยินยอมให้ไว้แก่เจ้าหนี้แล้ว
- บริ ษทั ย่อยจะดารงไว้ซ่ ึงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในอัตราไม่เกินกว่า 2 : 1 โดยให้นบั รวมเงินกูย้ มื ขอ ง
กรรมการเป็ นส่วนของทุนด้วย
- บริ ษทั ย่อยจะดารงไว้ซ่ ึงอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ไว้ในอัตราไม่ต่ากว่า 1.25 : 1
บริ ษทั ย่อยจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และท่าเทียบเรื อเป็ นหลักประกันเงินกู้ และบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมค้ าประกันอีกชั้นหนึ่ง
(หมายเหตุ 14)
19. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

หน่วย : บาท

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันต้ นปี
ส่วนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันสิ้นปี

งบการเงินรวม
2557
2556
9,966,005
7,021,464

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
7,870,307
4,939,369

1,641,115
325,368

1,968,261
259,080

1,296,936
257,560

1,560,156
206,312

11,932,488

172,031
545,169
9,966,005

9,424,803

279,329
885,141
7,870,307
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ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้แสดงในงบกาไรขาดทุน ดังนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2557
2556
1,131,525
1,160,689
293,985
645,247
540,973
421,405
1,966,483
2,227,341

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
892,912
860,024
293,985
261,197
367,599
645,247
1,554,496
1,766,468

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการของ
จังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่จะอยูจ่ นเกษียณใ นอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการ
จากตารางมรณะ
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 (แสดงด้วยค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก) มีดงั นี้

(อัตราร้อยละ/ปี )
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตรามรณะ

2557
3.18 - 3.38
5.00

2556
3.18 - 3.38
5.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
3.38
3.38
5.00
5.00

ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย พ.ศ.2551 ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย พ.ศ.2551
อัตราหมุนเวียนพนักงาน
อายุน้อยกว่า 31 ปี
อายุตง้ ั แต่ 31 ปี ถึง 40 ปี
อายุตง้ ั แต่ 41 ปี ถึง 50 ปี
อายุตง้ ั แต่ 51 ปี ข้ ึนไป

0.00 - 33.00
0.00 - 14.00
0.00 - 7.00
0.00

0.00 - 33.00
0.00 - 14.00
0.00 - 7.00
0.00

15.00
12.00
3.00
0.00

15.00
12.00
3.00
0.00
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20. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเ บียนของบริ ษทั ฯ จาก 370
ล้านบาท (37 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) เป็ น 960 ล้านบาท (96 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) โดยเสนอขายหุน้ สามัญใหม่
เพิ่มจานวน 59 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เพื่อเสนอจาหน่ายให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสิ ทธิและสัดส่วนการถือหุน้
ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายที่ได้ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 ทั้งนี้เงินเพิ่มทุนที่ได้ บริ ษทั ฯ
มีแผนจะชาระคืนเงินกูย้ มื จากบริ ษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 150 ล้านบาท และได้มีมติอนุมตั ิเข้าซื้อหุน้
สามัญของบริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด จานวน 46 ล้านหุน้ และบริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จากัด จานวน 20.90
ล้านหุน้ เป็ นจานวนเงินรวม 435.07 ล้านบาท จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของทั้งสองบริ ษทั เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั โดยให้บริ ษทั ทั้ง
สองเข้ามาเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ สาหรับการเตรี ยมความพร้อมในการนาบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (MAI) บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวั นที่
10 เมษายน 2556
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 มีมติอนุมตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี้
- เปลี่ยนมูลค่าหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยหุน้ ทั้งหมดยังคงเป็ น
หุน้ สามัญ โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุน้ แล้วจะมีหุน้ สามัญทั้งสิ้น 960 ล้านหุน้
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก 960 ล้านบาท (960 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนจานวนเงิน
1,130 ล้านบาท (1,130 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) โดยออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 170 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
โดยการจัดสรรและเสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
ในระหว่างวันที่ 23 ถึง 24 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ เสนอขายหุน้ สามัญแ ก่ประชาชนทัว่ ไปครั้งแรกจานวน 170 ล้านหุน้ หุน้
สามัญดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดนเสนอขายราคาหุน้ ละ 4.75 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 807.50 ล้านบาท บริ ษทั ฯ
บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายหุน้ จานวน 32.39 ล้านบาท เป็ นรายการหักบัญชีส่วนเกินมูลค่า หุน้ สามัญ และหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ เริ่ มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557
21. สารองตามกฏหมาย
บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรสารองตามกฎหมายตามพระราชบั ญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ .ศ. 2535 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สารองตาม
กฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายปั นผลได้
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22. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
3,024,123
4,304,495
(2,260,177)
763,946
4,304,495

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1
ณ วันที่ 31
มกราคม 2557
(ขาดทุน)
ธันวาคม 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกมาทางภาษี
รวม

814,483
1,574,062
1,915,950
4,304,495

(86,372)
24,052
386,998
310,900
(1,915,950)
(1,280,372)

728,111
24,052
386,998
1,884,962
3,024,123

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

4,304,495

(2,260,177)
(2,260,177)
(3,540,549)

(2,260,177)
(2,260,177)
763,946
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ณ วันที่ 1
มกราคม 2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกมาทางภาษี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

750,576
1,718,802
987,874
37,584,454
41,041,706

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร
กาไร(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น
63,907
(1,718,802)
353,294
(35,668,504)
(36,970,105)

232,894
232,894

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
814,483
1,574,062
1,915,950
4,304,495

23. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2557
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สาหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม

(30,595,135)
(3,540,549)
(34,135,684)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2556
(36,970,105)
(36,970,105)

(30,595,135)
(3,540,549)
(34,135,684)

(36,970,105)
(36,970,105)

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14
ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ เป็ นอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2557 และพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้คงการ
จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2558
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24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างทาและ
สินค้าสาเร็ จรู ป(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
(78,149,713)
221,449,727
(78,143,217)
221,453,535
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
3,954,532,164
3,097,209,517
3,946,104,437
3,108,981,445
ซื้ อสินค้ามาเพือ่ ขาย
119,259,911
294,422,717
294,369,391
268,263,717
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
74,139,002
72,984,489
59,496,803
55,790,893
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
73,071,802
66,038,551
38,719,748
32,766,928
ต้นทุนทางการเงิน
23,180,230
48,066,482
9,040,885
37,529,271
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
120,260
(8,594,010)
120,260
(8,594,010)
25. รายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งไม่ได้รับการป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังต่อไปนี้
(หน่วย : พัน)
งบการเงินรวม

รายการ
สิ นทรัพย์
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ยูโร
หนี้สิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
สกุลเงินตรา แปลงค่าเป็ น สกุลเงินตรา แปลงค่าเป็ น สกุลเงินตรา แปลงค่าเป็ น สกุลเงินตรา แปลงค่าเป็ น
ต่างประเทศ เงินบาท ต่างประเทศ เงินบาท ต่างประเทศ เงินบาท ต่างประเทศ เงินบาท
309.56 10,157.49
49.17 1,954.54
0.25

8.28

141.56
-

4,625.95
-

111.39

3,670.32

309.43 10,153.17
49.17 1,954.54
-

-

141.49
-

4,623.58
-

-

-
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26. สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุ น พ.ศ. 2520 โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ
สรุ ปได้ดงั นี้
1. บัตรส่งเสริ ม 2. วันที่เริ่ มใช้สิทธิใน 3. เพื่อส่งเสริ มการลงทุน
4. วันที่ครบกาหนดตาม
บริ ษทั
เลขที่
บัตรส่งเสริ ม
ในกิจการ
ข้อ 5.1 และ 5.2
บมจ. เอไอ เอนเนอร์จี 1992(1)/2553
1 ตุลาคม 2556
ผลิตไบโอดีเซล
30 กันยายน 2564
2777(1)/2556 3 กุมภาพันธ์ 2558
ผลิตไบโอดีเซล
2 กุมภาพันธ์ 2566
บจ. เอไอ โลจิสติกส์
2029(2)/2549 27 มิถุนายน 2549
ขนส่งทางเรื อ
26 มิถุนายน 2557
1434(2)/2550 11 มิถุนายน 2550
ขนส่งทางเรื อ
10 มิถุนายน 2558
บจ. เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ 1373(2)/2552
เทอร์มินลั ส์

1374(2)/2552

1 กรกฎาคม 2552 ขนถ่ายสิ นค้าสาหรับเรื อเดินทะเล (*)30 มิถุนายน 2559
6 สิ งหาคม 2552

ขนถ่ายสิ นค้าสาหรับเรื อเดินทะเล (*)5 สิ งหาคม 2559

5. สิ ทธิและประโยชน์ที่สาคัญที่ได้รับการส่งเสริ ม
5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มเป็ นเวลา 8 ปี บัตร
ส่งเสริ มเลขที่ 1922(1)2553, 2777(1)/2556 โดยที่บตั รส่งเสริ มเลขที่ 2029(2)/2549, 1434(2)/2550, 1373(2)/2552 และ
1374(2)/2552 มีการจากัดวงเงินได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 66.26 ล้านบาท 107.00 ล้านบาท 303.49 ล้านบาท และ
200.00 ล้านบาท ตามลาดับ
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวม
คานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริ มทุกบัตรส่งเสริ ม
5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับกาไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 นับแต่วนั ที่พ ้นกาหนด
ตามข้อ 5.1 เป็ นระยะเวลา 5 ปี เฉพาะบัตรส่งเสริ มเลขที่ 1922(1)/2553 และ 2777(1)/2556
5.4 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าน้ าประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ เป็ นระยะเวลา 10 ปี สาหรับบัตรส่งเสริ มเลขที่ 1922(1)/2553 และ 2777(1)/2556
5.5 ได้รับอนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้ อ 5.1 ไปหักออกจากกาไร
สุทธิที่เกิดขึ้น นับแต่วนั ที่พน้ กาหนดเวลายกเว้ นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นเวลา 5 ปี โดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปี ใดปี
หนึ่งหรื อหลายปี ก็ได้ทุกบัตรส่งเสริ ม
(*) บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด ได้รับหนังสื อจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ลงวันที่
3
เมษายน 2558 มีมติให้แก้ไขสิ ทธิและประโยชน์จากเดิม 8 ปี เป็ น 7 ปี เนื่องจากบริ ษทั ฯได้รับการรับรองระบบคุณภาพไม่
ครอบคลุมกิจการขนถ่ายสิ นค้าสาหรับเรื อเดินทะเลตามที่ได้รับส่งเสริ มการลงทุน
ในฐานะที่เป็ นกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน
เกี่ยวกับการส่งเสริ มการลงทุนโดยเคร่ งครัด

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิ บัติตามเงื่อนไขและข้อกาหนดต่าง ๆ
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย รายได้จากการเดินเรื อ และรายได้จากการขนถ่ายสิ นค้าสาหรับเรื อเดินทะเลในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้

หน่วย : บาท
กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ ม

งบการเงินรวม
กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม

รวม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขาย
รายได้จากการรับจ้าง
รายได้จากการเดินเรื อ
รายได้จากการบริ การท่าเทียบเรื อ
รายได้อื่น
รวม

35,291,157
35,291,157

4,390,477,938
133,541,324
1,000,000
14,416,266
4,539,435,528

4,390,477,938
133,541,324
35,291,157
1,000,000
14,416,266
4,574,726,685

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขาย
รายได้จากการรับจ้าง
รายได้จากการเดินเรื อ
รายได้อื่น
รวม

462,044,413
45,640,250
507,684,663

3,621,058,118
93,834,113
13,204,015
3,728,096,246

4,083,102,531
93,834,113
45,640,250
13,204,015
4,235,780,909

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ ม
-

รวม

-

4,538,897,587
133,541,324
17,898,815
4,690,337,726

4,538,897,587
133,541,324
17,898,815
4,690,337,726

458,084,139
458,084,139

3,564,115,539
93,834,113
13,064,238
3,671,013,890

4,022,199,678
93,834,113
13,064,238
4,129,098,029
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27. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญั ติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ .ศ. 2530 เพื่อเป็ นสวัสดิการ
ตลอดจนเป็ นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากงานหรื อครบอายุการทางานตามระเบียบของบริ ษทั โดยพนักงานจ่าย
สะสมส่วนหนึ่ง และบริ ษทั จ่า ยสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้งบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ฟิ นันซ่า จากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนดังกล่าว
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ในส่วนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่จ่ายสาหรับพนักงาน และได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั ต่อไปนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จากัด
รวม

2557
1,091,357
9,282
1,100,639

2556
453,091
15,357
468,448

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
1,091,357
453,091
1,091,357
453,091
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28. ส่ วนงานดาเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้นตามส่วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ

ขายน้ ามัน
ไบโอดีเซล
น้ ามันพืช และ
ผลผลิตพลอยได้
4,355,189
(4,139,813)
215,376

850,804

รับจ้างกลัน่
ขายวัสดุประกอบ
น้ ามันปาล์มดิบ
ลูกถ้วย
133,541
3,840
(78,126)
(2,960)
55,415
880

-

ขายน้ าแข็ง
31,449
(25,302)
6,147

เดินเรื อ
35,291
(47,143)
(11,852)

บริ การ
ท่าเทียบเรื อ
1,000
(497)
503

21,585

62,415

443,109

รวม
4,560,310
(4,293,841)
266,469
14,416
(55,491)
(77,413)
(23,180)
(34,135)
90,666
1,377,913
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้นตามส่วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ

ขายน้ ามัน ไบ
โอดีเซล น้ ามันพืช
และผลผลิตพลอยได้
4,012,245
(3,697,435)
314,810

714,782

รับจ้างกลัน่
ขายวัสดุประกอบ
น้ ามันปาล์มดิบ
ลูกถ้วย
93,834
42,959
(46,740)
(33,559)
47,094
9,400

-

ขายน้ าแข็ง
27,899
(23,534)
4,365

เดินเรื อ
45,640
(39,952)
5,688

21,224

75,350

บริ การ
ท่าเทียบเรื อ
-

453,360

รวม
4,222,577
(3,841,220)
381,357
13,204
(59,925)
(54,445)
(48,066)
(36,970)
195,155
1,264,716
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29. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ า
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
29.1 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นจานวนเงิน 5.64 ล้านบาท ในปี
2557 และจานวนเงิน 5.14 ล้านบาท ในปี 2556 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการ ตามปกติธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษทั
29.2 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันด้านรายจ่ายฝ่ ายทุน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
มูลค่าสัญญาคงเหลือ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
ภาระผูกพันด้านรายจ่ายฝ่ ายทุน
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ

4.99

47.97

4.62

47.97

29.3 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าถังบรรจุน้ ามัน จานวน 15 ถัง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 23/1 หมูท่ ี่ 7 ตาบลท่าจีน อาเภอเมืองสมุ ทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 5 ถัง และตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/9 หมู่ที่ 1 ตาบลหาดทรายรี อาเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
จานวน 10 ถัง กาหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั จ่ายค่าเช่ าเป็ นราย
เดือนจานวนเงินเดือนละ 4.20 ล้านบาท
29.4 บริ ษทั ฯ ได้รับหนังสื อจากฝ่ ายตรวจสอบตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 เพื่อขอทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกรณี ผสู ้ อบบัญชี คนก่อน ไม่แสดงความเห็นต่องบ
การเงินประจาปี 2557 ของบริ ษทั ฯ ซึ่งฝ่ ายบริ หารในอดีตของบริ ษทั ฯ ได้เข้า ไปชี้แจงและตอบข้อซักถามกับทาง ก .ล.ต.
แล้ว
ต่อมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หาร 2 ราย กรณี จดั ทาบัญชีและงบการเงิน
ประจาปี 2557 ไม่ถูกต้อง ตามที่ผสู ้ อบบัญชี คนก่อน ไม่แสดงความเห็น ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้พิจารณา
ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
จากเรื่ องดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั ได้ดาเนินการตรวจสอบ จัดทาเอกสารประกอบรายการทางบัญชีข้ ึน
ใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการไม่แสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชีขา้ งต้น เพื่อให้งบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและมีการปรับปรุ งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33
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30. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีขอ้ มูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
30.1 ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
- ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเกิดจากกรณี ที่คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
- ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสิ นเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้าแบ่งเป็ น
- รายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่งเกิดจากการขายสิ นค้า รับจ้างผลิตสิ นค้า ให้บริ การรับเหมาก่อสร้าง
และ
ให้บริ การเดินเรื อแก่ลูกค้ารายใหญ่ จานวนน้อยรายที่มีสดั ส่วนที่สูงมาก
- รายได้ของบริ ษทั ย่อย ซึ่งเกิดจากการขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลูกค้ากิจการขนาดเล็ก ไม่มีการกระจุกตัวของ
สิ นเชื่อ เนื่องจากลูกค้ามีจานวนมากราย
- สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้หกั สารองต่าง ๆ
แล้วเพื่อให้เป็ นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสารองดังกล่าวถือเป็ นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ ยงที่เกิดจากการไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญา
30.2 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ความเสี่ ยงที่จะเกิด จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษัทย่อย ในงวด
ปั จจุบนั และงวดต่อๆไป บริ ษทั คาดว่าจะสามารถบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริ ษทั ได้มีการวางแผนและ
ติดตามสถานการณ์อยูต่ ลอดเวลา
30.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยง จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีลูกหนี้
เจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อ ขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะพิจารณาจัดทาสัญญาประกันความเสี่ ยง
เป็ นการล่วงหน้า ในกรณี ที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวน และเห็นว่าเหมาะสม
30.4 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วธิ ีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
- สิ นทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด
31. คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯ ได้ถูกคัดค้านจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ของบริ ษทั พาโมลา จากัด เพื่อขอเพิกถอนการโอนเครื่ องหมายการค้า
“พาโมลา” คืนสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 1 ของบริ ษทั พาโมลา จากัด พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิน 3.75 ล้านบาท
และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ศาลฎีกาได้มีคาสัง่ ยกคาร้องดังกล่าวแล้ว
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32. การบริหารจัดการส่ วนทุน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่ มบริ ษทั มีนโยบายการบริ หารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อดารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ ง โดยการวาง
แผนการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริ หารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังคานึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอตั ราผลตอบแทนอยูใ่ นเกณฑ์ดี
รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ ง ความมัน่ คงของการดารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่
เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรั กษาความเชื่อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุน้ นัก
ลงทุน เจ้าหนี้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ
33. การแก้ ไขข้ อผิดพลาดและการจัดประเภทรายการใหม่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และได้นาเสนองบการเงินดังกล่าวแล้ว ในวันที่ 24 มีนาคม
2558 ในระหว่างปี 2560 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั ได้ดาเนินการตรวจสอบ จัดทาเอกสารประกอบรายการทางบัญชีข้ ึน
ใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการไม่แสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี เพื่อให้งบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน จึงมีการปรับปรุ งย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปั จจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุทธิและส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลกระทบต่องบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ สรุ ปได้ดงั นี้
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ก่อนปรับปรุ ง
และก่อนจัดประเภท
รายการใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ
หนี้สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คลค้างจ่าย
ส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
สารองตามกฏหมาย
กาไรสะสม (เพิ่มขึ้ น) ลดลง

ปรับปรุ งรายการ
ครั้งที่ 1

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หลังปรับปรุ ง
ปรับปรุ งรายการ
แต่กอ่ นจัดประเภท
ครั้งที่ 2
รายการใหม่

หลังปรับปรุ งและ
หลังจัดประเภท
รายการใหม่

จัดประเภท
รายการ

392,779,285
471,807,858
1,869,814

82,473,490
(47,532,583)
-

9,869,422
-

475,252,775
434,144,697
1,869,814

1,869,814
(1,869,814)

477,122,589
434,144,697
-

1,378,460,787

(548,110)

-

1,377,912,677

-

1,377,912,677

(128,514,116)
(28,698,124)
(24,101,420)

(45,903,297)
(1,644,483)

(2,925,189)

(174,417,413)
(28,698,124)
(28,671,092)

(28,698,124)
28,698,124
-

(203,115,537)
(28,671,092)

(6,514,956)
(113,066,335)

153,382
13,001,601

(6,944,233)

(6,361,574)
(107,008,967)

-

(6,361,574)
(107,008,967)
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ
หนี้สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คลค้างจ่าย
ส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
สารองตามกฏหมาย
กาไรสะสม (เพิ่มขึ้ น) ลดลง

ก่อนปรับปรุง
และก่อนจัดประเภท

ปรับปรุงรายการ

รายการใหม่

ครั้งที่ 1

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังปรับปรุง
ปรับปรุงรายการ
แต่กอ่ นจัดประเภท
ครั้งที่ 2

รายการใหม่

จัดประเภท

หลังปรับปรุงและ
หลังจัดประเภท

รายการ

รายการใหม่

389,908,743
471,671,218
1,198,481

82,473,490
(47,532,583)
-

9,869,422
-

472,382,233
434,008,057
1,198,481

1,198,481
(1,198,481)

473,580,714
434,008,057
-

851,351,743

(548,110)

-

850,803,633

-

850,803,633

(125,634,405)
(27,715,712)
(24,101,420)

(45,903,297)
(1,644,483)

(2,925,189)

(171,537,702)
(27,715,712)
(28,671,092)

(27,715,712)
27,715,712
-

(199,253,414)
(28,671,092)

(6,514,956)
(123,784,159)

153,382
13,001,601

(6,944,233)

(6,361,574)
(117,726,791)

-

(6,361,574)
(117,726,791)
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ก่อนปรับปรุง
และก่อนจัดประเภท
รายการใหม่
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการรับจ้าง
รายได้อื่น
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการรับจ้าง
ค่าใช้จ่ายการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
กาไรสาหรับปี เ พิ่มขึ้ น(ลดลง)

ปรับปรุงรายการ
ครั้งที่ 1

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หลังปรับปรุง
ปรับปรุงรายการ
แต่กอ่ นจัดประเภท
ครั้งที่ 2
รายการใหม่

จัดประเภท
รายการ

หลังปรับปรุงและ
หลังจัดประเภท
รายการใหม่

4,334,327,668
54,469,397
16,351,255

55,745,130
84,861,342
-

405,140
(5,789,415)
-

4,390,477,938
133,541,324
16,351,255

(1,934,989)

4,390,477,938
133,541,324
14,416,266

(4,090,367,195)
(37,155,419)
(58,733,144)
(2,430,000)
(29,566,011)
96,877,023

(96,252,893)
(43,538,050)
(8,892,713)
(1,483,537)
(9,560,721)

18,545,412
2,567,269
(9,292,299)
(3,086,136)
3,349,971

(4,168,074,676)
(78,126,200)
(76,918,156)
(2,430,000)
(34,135,684)
90,666,273

(495,011)
2,430,000
-

(4,168,074,676)
(78,126,200)
(77,413,167)
(34,135,684)
90,666,273
-
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ก่อนปรับปรุง
และก่อนจัดประเภท
รายการใหม่
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการรับจ้าง
รายได้อื่น
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการรับจ้าง
ค่าใช้จ่ายการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
กาไรสาหรับปี เ พิ่มขึ้ น(ลดลง)

ปรับปรุงรายการ
ครั้งที่ 1

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังปรับปรุง
ปรับปรุงรายการ
แต่กอ่ นจัดประเภท
ครั้งที่ 2
รายการใหม่

จัดประเภท
รายการ

หลังปรับปรุงและ
หลังจัดประเภท
รายการใหม่

4,482,747,317
54,469,397
19,833,804

55,745,130
84,861,342
-

405,140
(5,789,415)
-

4,538,897,587
133,541,324
19,833,804

(1,934,989)

4,538,897,587
133,541,324
17,898,815

(4,267,533,853)
(37,155,419)
(47,054,378)
(2,430,000)
(29,566,011)
112,714,269

(96,252,893)
(43,538,050)
(8,892,713)
(1,483,537)
(9,560,721)

18,545,412
2,567,269
(9,292,299)
(3,086,136)
3,349,971

(4,345,241,334)
(78,126,200)
(65,239,390)
(2,430,000)
(34,135,684)
106,503,519

(495,011)
2,430,000
-

(4,345,241,334)
(78,126,200)
(65,734,401)
(34,135,684)
106,503,519
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หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หลังปรับปรุ ง
แต่กอ่ นจัดประเภท
รายการใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อนื่ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อนื่
หนี้ สินหมุนเวียนอืน่

273,961,013
2,919,657
63,703,271
14,388,862

จัดประเภท
รายการ
2,919,657
(2,919,657)
14,388,862
(14,388,862)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังปรับปรุ งและ
หลังจัดประเภท
รายการใหม่
276,880,670
78,092,133
-

หลังปรับปรุ ง
แต่กอ่ นจัดประเภท
รายการใหม่
270,553,270
2,688,409
56,244,289
13,758,537

จัดประเภท
รายการ
2,688,409
(2,688,409)
13,758,537
(13,758,537)

หลังปรับปรุ งและ
หลังจัดประเภท
รายการใหม่
273,241,679
70,002,826
-
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หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หลังปรับปรุ ง
แต่กอ่ นจัดประเภท
รายการใหม่
งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าใช้จ่ายการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ

52,560,250
1,884,900

จัดประเภท
รายการ

1,884,900
(1,884,900)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังปรับปรุ งและ
หลังจัดประเภท
รายการใหม่

54,445,150
-

หลังปรับปรุ ง
แต่กอ่ นจัดประเภท
รายการใหม่

40,593,459
1,884,900

จัดประเภท
รายการ

1,884,900
(1,884,900)

หลังปรับปรุ งและ
หลังจัดประเภท
รายการใหม่

42,478,359
-
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34. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ของบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี้
34.1 เปลี่ยนมูลค่าหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยหุน้ ทั้งหมดยังคงเป็ น
หุน้ สามัญ และภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ แล้วจะมีหุน้ สามัญทั้งสิ้น 4,520 ล้านหุน้
34.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 1,130 ล้านบาท (4,520 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท) เป็ น 1,356 ล้านบาท (5,424
ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท) เพื่อรองรับสิ ทธิการแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพื่มทุนของ
บริ ษทั รุ่ นที่ 1
34.3 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ของบริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) มีมติอนุมตั ิ
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (AIE-W1) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ของบริ ษทั ฯ ในจานวนไม่เกิน 904,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่จองซื้อหุน้ สามัญใหม่ ในอัตรา 1 หุน้ สามัญ
ใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ
ราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ
วันใช้สิทธิ

:
:
:
:
:

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:
:

ระบุชื่อผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้
0.00 บาท
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 5 หุน้
0.25 บาทต่อหุน้
วันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
8 พฤษภาคม 2558
3 ปี นับจากวันที่จดั สรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

34.4 บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาและเผยแพร่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี
2560 ปี 2559 และ
ปี 2558 ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และ 29 มีนาคม
2559 ตามลาดับ
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รายงานประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)
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