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ส่วนท ี1 
 

การประกอบธุรกจิ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

1.1 วิสัยทศัน์ และเป้าหมาย 

 

บริษัทมุ่งมนัทีจะเป็นผู้ผลิตนํามนัไบโอดีเซล และนํามนัปาล์มโอเลอีน จากนํามนัปาล์มดิบคณุภาพดี เพือให้ได้ผลิตภณัฑ์

ทีมีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน โดยเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคสินค้าเป็นหลกั ซงึการผลิตและจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซล ถือเป็น

สว่นหนงึทีช่วยผลกัดนัให้เกิดการใช้พลงังานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคูไ่ปกบัการคํานงึถงึคณุภาพและบริการทีดีทีจะมอบ

สูส่งัคม เพือสร้างความไว้วางใจให้กบัผู้บริโภค คู่ค้า พนกังาน และผู้ ถือหุ้น อนัจะนําไปสู่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสงัคม

อย่างยงัยืน 

 

1.2 การเปลียนแปลงและพฒันาการทสีาํคัญ 

 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AIE”) จดทะเบียนก่อตงับริษัทเมือวนัที 4 ตลุาคม 2549 ด้วยทนุ

จดทะเบียนเริมต้นเท่ากบั 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 30,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทนุชําระ

แล้ว 300,000,000 บาท โดยบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากดั (มหาชน) (“AI”) ในฐานะบริษัทแม่ ได้เล็งเห็นถึงศกัยภาพในการ

เติบโตของธุรกิจพลงังานทดแทนจงึได้จดัตงับริษัทขนึ โดย AI เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนนั 

และได้ลงทนุเข้าซือทรัพย์สินทีใช้ในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์นํามนัปาล์มโอเลอีนจากผู้ประกอบการรายหนึง 

โดยบริษัทเข้าซือทรัพย์สินทงัหมดทีใช้ในการดําเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว ได้แก่ ทีดิน อาคารสํานักงาน โรงงาน เครืองจกัร

อปุกรณ์ เครืองมือเครืองใช้ ยานพาหนะ ฯลฯ และทรัพย์สินอืนๆ ทีใช้ในการดําเนินธรุกิจแล้ว บริษัทยงัได้รับสิทธิในตราสินค้า “พา

โมลา” เพือใช้เป็นตราสนิค้าสําหรับการจําหนา่ยผลติภณัฑ์นํามนัปาล์มโอเลอีนจนถึงปัจจบุนั  

 

บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการดําเนินธรุกิจเพือผลิตและจําหน่ายพลงังานทดแทนนํามนัไบโอดีเซล (Biodiesel : B100) ซงึ

ผลิตจากนํามนัปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) นอกเหนือจากดีเซลทีผลิตจากปิโตรเลียม ด้วยระบบการกลนัและผลิตทีเป็น

ระบบต่อเนืองและเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม รวมถึงผลิตและจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี  (Refined Bleached 

Deodorized Palm Olein : RBD Palm Olein) ภายใต้ตราสินค้า“พาโมลา” และจําหน่ายวตัถดุิบได้แก่ นํามนัปาล์มดิบ และนํามนั

ปาล์มบริสทุธิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) รวมถึงจําหน่ายผลิตภณัฑ์ซงึเป็นผลพลอย

ได้จากกระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไขมนัปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) ไขมนัปาล์มบริสทุธิ (Refined Bleached 

Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลีเซอรีน (Crude Glycerine) เพือนําไปใช้ในอตุสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ 

อาทิ สบู่ ครีมเทียม/คอฟฟีเมต เครืองสําอาง รวมถึงนํากลบัมาใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตนํามนัไบโอดีเซล นอกจากนี บริษัทยงัมี

รายได้จากการรับจ้างผลติ ซงึเกิดจากการให้บริการกลนันํามนัปาล์มดิบให้กบัผู้ประกอบการในธรุกิจปิโตรเลียมอีกด้วย ทงันี นํามนั

ปาล์มดิบทีบริษัทนํามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเพือจําหน่ายต้องผ่านการคัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดี ด้วยการคัดเลือกผู้
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จําหนา่ยนํามนัปาล์มดิบทีสกดันํามนัจากผลปาล์มคณุภาพเยียม เพือนํามาผ่านกระบวนการกลนัด้วยระบบสญุญากาศ เพือให้ได้

ผลิตภณัฑ์ทีมีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐานทีหนว่ยงานราชการกําหนด  

 
บริษัทมีการดําเนินงานทีสําคญัในช่วงทีผา่นมา ดงัตอ่ไปนี 

ปี  เหตกุารณ์สําคญั 

ปี 2549 - จดทะเบียนก่อตงับริษัทเมือวนัที 4 ตลุาคม 2549 ด้วยทนุจดทะเบียนเริมต้นเท่ากบั 300,000,000 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 30,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทนุชําระแล้ว 300,000,000 บาท

โดย AI ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียนบริษัท  

- บริษัทเข้าซือทรัพย์สินจากผู้ ผลิตและจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนรายหนึง เพือดําเนินธุรกิจผลิตและ

จําหน่ายนํามันไบโอดีเซล ให้แก่กลุ่มผู้ ค้านํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติการค้านํามันเชือเพลิง 

พ.ศ. 2543 และผลิตและจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีน ภายใต้ตราสินค้า “พาโมลา” โดยมีกําลังการผลิต

เทา่กบั 300 ตนันํามนัปาล์มดิบตอ่วนั  

ปี 2550 - บริษัทมีการจดัโครงสร้างผู้ ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซือหุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 1 ราย จึงทําให้ AI มีสดัสว่น

การถือหุ้นในบริษัทเพิมขนึจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 81 ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนนั 

ปี 2551 - บริษัทได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ใช้เครืองหมายรับรองฮา

ลาล (HALAL) สําหรับนํามนัปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี  ตรา พาโมลา, ไขมนัปาล์มบริสทุธิ, นํามนัเมล็ดใน

ปาล์มบริสทุธิไม่แยกไข , นํามนัปาล์มผา่นกรรมวิธี, กรดไขมนัจากเมลด็ในปาล์ม, กรดปาล์ม และกลีเซอรีน  

ปี 2552 - บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับการผลิตนํามนัปาล์ม

ผ่านกรรมวิธี และนํามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี และการผลิตนํามันไบโอดีเซล จากสถาบันรับรอง

มาตรฐานไอเอสโอ  

- บริษัทได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤติทีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) 

สําหรับการผลิตนํามนัปาล์มผา่นกรรมวิธี และนํามนัปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี จากสถาบนัรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ 

- บริษัทได้รับการรับรองระบบการจดัการสขุลกัษณะทีดีในสถานประกอบการ (GMP) สําหรับการผลิตนํามนั

ปาล์มผ่านกรรมวธีิ และนํามนัปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวธีิ จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

- บริษัทได้รับการรับรองโคเชอร์มาตรฐานอาหารยิว (Kosher) สําหรับนํามันปาล์มบริสุทธิไม่แยกไข นํามัน

เมล็ดในปาล์มบริสุทธิไม่แยกไข นํามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ไขมันปาล์มบริสุทธิ กรดไขมันเมล็ดใน

ปาล์ม กรดไขมันปาล์ม และกลีเซอรีน จากบริษัท ไทย คาชรุธ เซอร์วิสเซส จํากัด ซึงให้บริการตรวจสอบ

คณุสมบตัิอาหารของชาวยิว 

- บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก RSPO (Roundtable Sustainability of Palm Oil) ซงึเป็นองค์กรระหว่างประเทศ

ซงึสนบัสนนุให้เกิดการใช้นํามนัปาล์มอยา่งยงัยืน 

- บริษัทมีการจดัโครงสร้างผู้ ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซือหุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 1 ราย ซงึทําให้ AI มีสดัสว่น

การถือหุ้นในบริษัทเพิมขนึจากร้อยละ 81.00 เป็นร้อยละ 82.00 ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนนั 

ปี 2553 

 

- บริษัทมีการจดัโครงสร้างผู้ ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซือหุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 2 ราย ซงึทําให้ AI มีสดัสว่น

การถือหุ้นในบริษัทเพิมขนึจากร้อยละ 82.00 เป็นร้อยละ 92.00 ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนนั 
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ปี  เหตกุารณ์สําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครังที 1/2553 เมือวนัที 14 กรกฎาคม 2553 และครังที 2/2553  เมือวนัที 

4 สงิหาคม 2553  มีมติพิเศษให้เพิมทนุจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 370,000,000 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิมทนุเพือจําหนา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวน 7,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 

10 บาท เพือรองรับการลงทนุก่อสร้างหอกลนันํามนัปาล์มดิบ (หอกลนั 2) ซงึมีกําลงัการผลิตเท่ากบั 800 ตนั

นํามนัปาล์มดิบต่อวนั โดยทําให้บริษัทมีกําลงัการผลิตเพิมขนึจาก 300 ตนันํามนัปาล์มดิบต่อวนั เป็น 1,100 

ตนันํามนัปาล์มดิบต่อวนั ทงันี ภายหลงัการออกหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าว ทําให้ AI มีสดัสว่นการถือหุ้นใน

บริษัทเพิมขนึจากร้อยละ 92.00 เทา่กบัร้อยละ 93.14 ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนนั 

- บริษัทได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI)  สําหรับการผลิตไบ

โอดีเซล ซึงกลุ่มกิจการเกียวกับการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน ประเภท 1.18 กิจการผลิต

แอลกอฮอล์หรือเชือเพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทงัเศษขยะหรือของเสีย สําหรับหอกลนั 2 โดยบริษัท

ได้รับสทิธิและประโยชน์ทีสําคญั ดงันี 

1) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการ
สง่เสริมเป็นเวลา 8 ปี นบัตงัแตว่นัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการ  

2) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการทีได้รับการส่งเสริม ซงึได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บคุคลตามข้อ 1) ไปรวมคํานวณเพือเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาทีได้รับการสง่เสริม 

3) ได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคล สําหรับกําไรสทุธิทีได้รับจากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50 นบั

แตว่นัทีพ้นกําหนดตามข้อ 1) เป็นระยะเวลา 5 ปี 

4) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่านําประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น

ระยะเวลา 10 ปี นบัแตว่นัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนนั 

5) ได้รับอนุญาตให้นําผลขาดทนุประจําปีทีเกิดขึนในระหว่างเวลาทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 

1) ไปหกัออกจากกําไรสทุธิทีเกิดขนึ นบัแต่วนัทีพ้นกําหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น

เวลา 5 ปี โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนงึหรือหลายปีก็ได้ 

ทงันี ปัจจบุนับริษัทยงัไม่ได้ใช้สทิธิประโยชน์จากบตัรสง่เสริมการลงทนุดงักลา่ว  

ปี 2554 - บริษัทฯได้พฒันาเพิมกําลงัการผลติหอกลนั 1 เป็น 350 ตนันํามนัปาล์มดิบต่อวนั ซงึทําให้บริษัทฯมีกําลงัการ

กลนัรวม 1,150 ตนันํามนัปาล์มดิบตอ่วนั 

ปี 2555 - บริษัทมีการจดัโครงสร้างผู้ ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซือหุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 2 ราย ซงึทําให้ AI มีสดัสว่น

การถือหุ้นในบริษัทเพิมขนึจากร้อยละ 93.14 เป็นร้อยละ 98.00 ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนนั 

ปี 2556 - หอกลนั 2 เริมผลิตและมีรายได้เชิงพาณิชย์ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 

- ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2556 เมือวนัที 9 เมษายน 2556 มีมติอนมุตัิทีสําคญั ดงันี 
1)  อนมุตัิการเพิมทนุจดทะเบียนจาก 370,000,000 บาท เป็น 960,000,000 บาท โดยการออก

หุ้นสามญัเพิมทุนเพือจําหน่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน จํานวน 59,000,000 หุ้น มูล

ค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทงันี เพือนําไปชําระคืนหนีเงินกู้ ยืมจากบริษัททีเกียวข้อง และ

นําไปซือหุ้นสามญัของบริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จํากดั (AIPT) และบริษัท เอ

ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (AIL) เพือจดัโครงสร้างกลุม่บริษัทสําหรับการเตรียมความพร้อมในการ
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ปี  เหตกุารณ์สําคญั 
นําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตามแผน Spin-off  ซึงภายหลงัการเพิมทุน

ดงักลา่ว ทําให้ AI เข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 98.79 ของทนุจดทะเบียนบริษัท 

2)  อนุมตัิการเข้าซือหุ้นสามญัของ AIPT และ AIL เพือจดัโครงสร้างกลุ่มบริษัท และเตรียม

ความพร้อมในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตามแผน Spin-off 

- ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2556 เมือวนัที 2 พฤษภาคม 2556 มีมติอนมุตัิเรืองตา่งๆ ดงันี 

 

 
1) อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั  และเปลียนชือเป็น “บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี 

จํากดั (มหาชน)” 

2) อนุมตัิเปลียนแปลงมลูค่าหุ้นทีตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท สง่ผลให้บริษัทมี

จํานวนหุ้นสามญัเป็น 960,000,000 หุ้น  

3) อนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนจาก 960,000,000 บาท เป็น 1,130,000,000 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิมทนุจํานวน 170,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทําให้บริษัทมี

ทนุจดทะเบียนเพิมขนึเป็น 1,130,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,130,000,000 

หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

4) อนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิมทุนจํานวน 170,000,000 หุ้น รวมกับหุ้นสามัญเดิมของ

บริษัททีถือโดย AI จํานวน 275,000,000 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้นสามญัทีเสนอขายทงัสิน 

445,000,000 หุ้น เพือเสนอขายให้กบัประชาชนและผู้ ถือหุ้นเดิมของ AI  
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โครงสร้างกลุม่บริษัท - ก่อนปรับโครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.99% 

1.21% 

99.99% 

25.10% 99.84% 98.79% 

บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI) 
ทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท 

ธุรกิจผลติและจําหน่ายลกูถ้วยไฟฟ้า 

บจก.พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ (PPCAI) 
ทนุจดทะเบียน 263 ล้านบาท 

ธุรกิจผลติและจําหน่ายลกูถ้วยไฟฟ้า 

บจก.เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส (AIES) 
ทนุจดทะเบียน 200 ล้านบาท 

ธุรกิจออกแบบและบริหารวิศวกรรมไฟฟ้า 

บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี (AIE) 
ทนุจดทะเบียน 960 ล้านบาท 

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํามนัไบโอ-
ดีเซล นํามนัปาล์มโอเลอีน วตัถดุบิ
และผลพลอยได้จากการผลติ 

บจก.เอไอ โลจิสติกส์ (AIL) 
ทนุจดทะเบียน 209 ล้านบาท 

ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าทางทะเล 

บจก.เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ (AIPT) 
ทนุจดทะเบียน 460 ล้านบาท 

ธุรกิจท่าเทียบเรือและให้บริการคลงันํามนั
เชือเพลิง 

ผู้ ถือหุ้นอืน 
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99.99% 99.99% 

โครงสร้างกลุม่บริษัท – หลงัปรับโครงสร้าง 

 
 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากัด (มหาชน) มีโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โดยมีบริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท ดังแสดงใน

โครงสร้างการถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี 

 

       โครงสร้างการประกอบธุรกจิ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.99% 

40.41% 

99.99% 

25.10% 99.84% 59.59% 

บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI) 
ทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท 

ธุรกิจผลติและจําหน่ายลกูถ้วยไฟฟ้า 

บจก.พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ (PPCAI) 
ทนุจดทะเบียน 263 ล้านบาท 

ธุรกิจผลติและจําหน่ายลกูถ้วยไฟฟ้า 

บจก.เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส (AIES) 
ทนุจดทะเบียน 200 ล้านบาท 

ธุรกิจออกแบบและบริหารวิศวกรรมไฟฟ้า 

บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี (AIE) 
ทนุจดทะเบียน 1,130 ล้านบาท 

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํามนัไบโอ-
ดีเซล นํามนัปาล์มโอเลอีน วตัถดุบิ
และผลพลอยได้จากการผลติ 

บจก.เอไอ โลจิสติกส์ (AIL) 
ทนุจดทะเบียน 209 ล้านบาท 

ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าทางทะเล 

บจก.เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ (AIPT) 
ทนุจดทะเบียน 460 ล้านบาท 

ธุรกิจท่าเทียบเรือและให้บริการคลงันํามนั
เชือเพลิง 

ผู้ ถือหุ้นอืน 

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จํากดั 
ทนุจดทะเบียน 460,000,000 บาท 

(ธรุกิจทา่เทียบเรือและให้บริการคลงันํามนัเชือเพลงิ) 
 

 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท เอไอ โลจิสตกิส์ จํากดั 
ทนุจดทะเบียน 209,000,000 บาท 

(ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้าทางทะเล) 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั(มหาชน) 

 - 7 - 

 

บริษัทย่อย  
  

 บริษัท เอไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด (AIL) ก่อตงัขนึเมือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 มีทนุจดทะเบียนจํานวนทงัสิน 209 ล้าน

บาท โดยบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) ได้ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 99.99 มีวตัถุประสงค์เพือประกอบธุรกิจให้บริการ

ขนสง่สินค้าทางทะเลโดยAIL มีเรือขนส่งคณุภาพสงูให้บริการรวม 2 ลําคือ“เรือธารีรัตนา 1” และ “เรือธารีรัตนา 3” โดย AIL ได้รับ

ใบแจ้งเป็นผู้ขนสง่นํามนัเชือเพลิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญัติการค้านํามนัเชือเพลิง พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน และได้รับสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในกิจการเรือขนสง่ทางทะเล  

รวมทงัได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคณุภาพ (ISO 9001) จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สําหรับการบริการขนสง่สินค้า

ทางเรือโดยวิธีการจดัจ้างผู้บริหารการเดินเรือ ซงึเรือของบริษัททกุลําได้รับใบอนุญาตใช้เรือจากกรมการขนส่งทางนําและพาณิชย์

นาวี สําหรับการขนสง่นํามนั โดยบริษัทสามารถให้บริการขนสง่นํามนัเชือเพลิง นํามนัปาล์มดิบ และนํามนัปาล์มกลนับริสทุธิให้กบั

ลกูค้าทงัในและระหวา่งประเทศ ซงึปัจจบุนั AIL ให้บริการขนสง่นํามนัปาล์มดิบให้กบับริษัท 

 

 บริษัท เอไอ พอร์ตส์ และ เทอร์มินัลส์ จํากัด (AIPT) ก่อตงัขึนเมือ เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 มีทุนจดทะเบียน

จํานวนทงัสิน 460 ล้านบาท โดย บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) ได้ลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 99.99 มีวตัถุประสงค์เพือ

ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและคลงันํามนัเชือเพลิง และโรงนําแข็งสําหรับอตุสาหกรรมอาหาร โดย AIPT มีสถานะเป็น

บริษัทย่อยของบริษัท  ซงึ  AIPT มีทา่เทียบเรือนําลกึและคลงันํามนัเชือเพลงิ 2 แหง่ ตงัอยู่ทีตําบลทา่ฉลอม อําเภอเมืองสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร และอําเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชุมพร ซึงท่าเทียบเรือทงัสองแห่งมีคลงันํามนัทีให้บริการจดัเก็บนํามนัเชือเพลิง 

นํามนัปาล์มดิบ และนํามนัปาล์มกลนับริสทุธิ โดยมีความสามารถในการกกัเก็บนํามนัรวมทงัสินเท่ากบั 30,000 ตนั หรือประมาณ 

33,186,000 ลิตร แบ่งเป็นคลงัเก็บนํามนัทีอําเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชมุพร จํานวน 10 แท็งค์ มีขนาดความจรุวมเท่ากบั 20,000 

ตนั หรือประมาณ 22,124,000 ลิตร ตําบลท่าฉลอม จงัหวดัสมทุรสาคร จํานวน 5 แท็งค์ มีขนาดความจุรวมเท่ากบั 10,000 ตนั 

หรือประมาณ 11,062,000 ลติร โดยคลงันํามนัของ AIPT ทีจงัหวดัชมุพร ถือเป็นคลงันํามนัทีมีข้อได้เปรียบทางภมิูศาสตร์มากทีสดุ

แหง่หนงึ กลา่วคือ เป็นคลงันํามนัแหง่สดุท้ายทีมีทําเลทีตงัซงึเอือตอ่การขนสง่เชือเพลิงทงัทางบกและทางทะเล โดยเรือขนสง่สินค้า

สามารถเทียบเรือทีทา่เทียบเรือกลางทะเล (Jetty)ของ AIPTทีสามารถรองรับเรือได้คราวละ 2 ลํา โดย Jetty ดงักลา่วตงัอยู่ห่างจาก

ชายฝังเพียงประมาณ 1 กิโลเมตร และด้วยระยะทางทีไม่ห่างจากชายฝังมากนกั จึงช่วยให้ผู้ เข้าใช้บริการลดระยะเวลาในการขน

ถ่ายสนิค้าเข้า – ออกจากเรือ 
 
1.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 

บริษัทใหญ่ 
บริษัท เอเชียน อนิซูเลเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (“AI”) 
วนัทีก่อตงั วนัที 12 พฤษภาคม 2524  

ทีตงัสํานกังานใหญ่ เลขที 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ดําเนินธรุกิจผลติและจําหน่ายลกูถ้วยไฟฟ้าสําหรับใช้ในระบบสง่และจําหนา่ยกระแสไฟฟ้า 

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 500,000,000 บาท  

กรรมการบริษัท คณะกรรมการ 6 ทา่นประกอบด้วย 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั(มหาชน) 

 - 8 - 

 

ลําดับท ี ชือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ประธานกรรมการ 

2. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการ 

3. นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการ 

4. ศาสตราจารย์ประยรู จินดาประดษิฐ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายบญุเลศิ ขอเจริญพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ บษุราตระกลู กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 

นายณรงค์ ธารีรัตนาวบิลูย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการสองใน

สามคนนีลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท  

ความสมัพนัธ์กบับริษัท - AI ถือหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 948,354,060 หุ้น  มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือ คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 98.79 ของทุนชําระแล้วก่อนเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครังแรก ซึง

ภายหลงัการเสนอขายครังนี AI จะถือหุ้นสามญัของบริษัทเท่ากบั 673,354,060 หุ้น หรือคิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 59.59 ของทนุชําระแล้วของบริษัท  

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนัได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวบิลูย์ และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 
 

บริษัทย่อย 
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จาํกัด (“AIPT”)  
วนัทีก่อตงั วนัที 10 เมษายน 2550 

ทีตงัสํานกังานใหญ่ เลขที 23/1 หมู่ที 7 ตําบลทา่จีน อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ธรุกิจทา่เทียบเรือและให้บริการคลงันํามนัเชือเพลงิ  
ทนุจดทะเบียน และ ชําระแล้ว 460,000,000 บาท 

กรรมการบริษัท 1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวบิลูย์ 2. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 3.นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลูย์ 

4.นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 5.นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท - AIPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นสามัญของ  AIPT จํานวน 

45,999,998 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของ

ทนุชําระแล้วของ AIPT 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนัได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 

นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ และนายนพพล ธารีรัตนาวบิลูย์  

- นายธนิตย์ ธารีรัตนาวบิลูย์ ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการ 
 

บริษัท เอไอ โลจสิตกิส์ จาํกดั (“AIL”)  
วนัทีก่อตงั วนัที 15 กมุภาพนัธ์ 2549 

ทีตงัสํานกังานใหญ่ เลขที 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าทางทะเล ซงึมีความชํานาญในการขนส่งนํามนัเครือง นํามนั-

ปาล์มดิบ นํามนัเชือเพลงิ และนํามนัปาล์ม  
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ทนุจดทะเบียน และ ชําระแล้ว 209,000,000 บาท 

กรรมการบริษัท 1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวบิลูย์ 2.นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 3.นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลูย์ 

4. นายประพฒัน์ ฉําเฉียวกลุ 5. นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท - AIL เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นสามัญของ  AIL จํานวน 

20,899,998 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของ

ทนุชําระแล้วของ AIL 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั ได้แก่นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 

และนายนพพล ธารีรัตนาวบิลูย์ 
 
บริษัททเีกียวข้อง 
บริษัท พพีซีี เอเชียน อนิซูเลเตอร์ จาํกัด (“PPCAI”)  
วนัทีก่อตงั วนัที 23 กมุภาพนัธ์ 2547  

ทีตงัสํานกังานใหญ่ เลขที 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ผู้ผลติและจําหนา่ยลกูถ้วยไฟฟ้าให้กบั PPC Insulators Holding GmbH (PPC)  

ทนุจดทะเบียน และ ชําระแล้ว 263,000,000 บาท 

กรรมการบริษัท 1.นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลูย์ 2.นายแองเจโล เบียนเชรี 3.นายอีวาน โคซลัโก   

4.นายคอราโด พีโรลี 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการหนงึคนลงลายมือชือ และประทบัตราสําคญัของบริษัท  

ความสมัพนัธ์กบับริษัท - PPCAI เป็นบริษัทร่วมลงทนุระหว่าง AI และ PPC Insulators Holding GmbH (PPC) 

ประเทศออสเตรีย โดย AI เข้าถือหุ้นสามญัของ PPCAI จํานวน 659,994 หุ้น มลูค่าที

ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.10 ของทนุชําระแล้ว และ PPC ถือหุ้น

สามญัของ PPCAI จํานวน 1,970,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 74.90 ของทนุชําระแล้ว 

 

บริษัท เอไอ เอนจเินียริง เซอร์วเิซส จาํกัด (“AIES”)  
วนัทีก่อตงั วนัที 17 กนัยายน 2535 

ทีตงัสํานกังานใหญ่ เลขที 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ธรุกิจให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบ จดัหา และติดตงัสถานีไฟฟ้ายอ่ย และสายสง่

ไฟฟ้าแรงสงู และบริหารโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  

ทนุจดทะเบียน และ ชําระแล้ว 200,000,000 บาท 

กรรมการบริษัท 1.นายณรงค์ ธารีรัตนาวบิลูย์ 2.นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 3.นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลูย์ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท - AIES เป็นบริษัทยอ่ยของ AI โดย AI เข้าถือหุ้นสามญัของ AIES จํานวน 19,967,856 

หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.84 ของทนุชําระแล้ว
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ของ AIES  

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั ได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ และนายธนิตย์ ธารีรัตนา-

วิบลูย์   
 
บริษัท ชุมพรวิชัน จาํกัด (“CV”)  
วนัทีก่อตงั วนัที 17 มิถนุายน 2545 

ทีตงัสํานกังานใหญ่ เลขที 118/54 ถนนกรมหลวง ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ให้บริการเคเบลิทีวี 

ทนุจดทะเบียน และ ชําระแล้ว 1,000,000 บาท 

กรรมการบริษัท นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการหนงึคนลงลายมือชือ และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท - นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ และบคุคลทีเกียวโยง เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 87.32 

ของทนุชําระแล้วของ CV 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั ได้แก่ นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 

- นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการ 
 
บริษัท ดจิติอล สกรีน เพลย์ จาํกัด (“DSP”)  
วนัทีก่อตงั วนัที 4 พฤษภาคม 2541 

ทีตงัสํานกังานใหญ่ เลขที 88/12 หมู่ที 4 ซอยรามอินทรา 21 ถนนรามอนิทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พฒันาและผลติ Digital Content และการสือสารด้วย

คอมพิวเตอร์ 

ทนุจดทะเบียน และ ชําระแล้ว 10,000,000 บาท 

กรรมการบริษัท 1.นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 2. นายฉตัรชยั เลศิวิริยะภากร  

3.นางสาวผกามาส พงษ์ศิริวรรณ์ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ลงลายมือชือร่วมกบันายฉตัรชยั เลศิวิริยะภากร หรือ นางสาว

ผกามาส พงษ์ศริิวรรณ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท - นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70.00 ของทนุชําระแล้วของ 

DSP  

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั ได้แก่นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์  
 
บริษัท ดจิทิ เบรน จาํกัด  (“DB”)  
วนัทีก่อตงั วนัที 2 กมุภาพนัธ์ 2552 

ทีตงัสํานกังานใหญ่ เลขที 88/12 หมู่ที 4 ซอยรามอินทรา 21 ถนนรามอนิทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ บริการประเมินอจัฉริยะภาพการเรียนรู้โดยกําเนิด 

ทนุจดทะเบียน และ ชําระแล้ว 5,000,000 บาท 

กรรมการบริษัท 1.นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 2. นายฉตัรชยั เลศิวิริยะภากร  

3.นางสาวผกามาส พงษ์ศิริวรรณ์ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ลงลายมือชือร่วมกบันายฉตัรชยั เลศิวิริยะภากร หรือ นางสาว

ผกามาส พงษ์ศริิวรรณ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท - นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ เข้าถือหุ้นในบริษัทผา่นการถือหุ้นในบริษัท ดิจิตอล สกรีน 

เพลย์ จํากดั โดยถือหุ้นคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 45.00 ของทนุชําระแล้วของ DB 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั ได้แก่นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์  
 
บริษัท พะงัน เคเบลิทวีี จาํกดั (“PCT”)  
วนัทีก่อตงั วนัที 21 เมษายน 2546 

ทีตงัสํานกังานใหญ่ เลขที 210/11 หมู่ที 1 ตําบลเกาะพะงนั อําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ บริการเคเบลิทีวี 

ทนุจดทะเบียน และ ชําระแล้ว 1,000,000 บาท 

กรรมการบริษัท 1.นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 2. นางกญัญา ธารีรัตนาวิบลูย์ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการหนงึคนลงลายมือชือ และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท - นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ และบคุคลเกียวโยงเข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 80.00 ของ

ทนุชําระแล้วของ PCT 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั ได้แก่นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 

- นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการ  

 
บริษัท ระนอง วชัิน จาํกัด (“RV”)  
วนัทีก่อตงั วนัที 27 พฤษภาคม 2546 

ทีตงัสํานกังานใหญ่ เลขที 145/71 ตําบลบางนอน อําเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ บริการเคเบลิทีวี 

ทนุจดทะเบียน และ ชําระแล้ว 1,000,000 บาท 

กรรมการบริษัท 1.นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 2. นางกญัญา ธารีรัตนาวิบลูย์ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการหนงึคนลงลายมือชือ และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท - นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ และบคุคลเกียวโยงเข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.00 ของ

ทนุจดทะเบียนบริษัท 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั ได้แก่นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์  

- นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการ 
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ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ทุ่งคาปลาป่น (“TP”)  
วนัทีก่อตงั วนัที 22 กรกฎาคม 2545 

ทีตงัสํานกังานใหญ่ เลขที 197 หมู่ที 5 ตําบลทุง่คา อาํเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ จําหนา่ยปลาป่น 

ทนุจดทะเบียน และ ชําระแล้ว 4,000,000 บาท 

หุ้นสว่นผู้จดัการ นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์  

ความสมัพนัธ์กบับริษัท - นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ และบคุคลเกียวโยงร่วมเป็นหุ้นสว่นคิดเป็นร้อยละ 100 

ของจํานวนหุ้นส่วนทงัหมดของ TP 

- มีกรรมการร่วมกนั (หุ้นสว่นผู้จดัการ) ได้แก่นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์  
 
 
ห้างหุ้นส่วนจาํกัด โรงนําแข็งชาวประมงชุมพร (“IC”)  
วนัทีก่อตงั วนัที 12 พฤศจิกายน 2514 

ทีตงัสํานกังานใหญ่ เลขที 71/1 หมู่ที 3 ตําบลปากนํา อําเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ จําหนา่ยนําแขง็ 

ทนุจดทะเบียน และ ชําระแล้ว 2,000,000 บาท 

หุ้นสว่นผู้จดัการ นายศิริกลู ธารีรัตนาวิบลูย์  

ผู้ มีอํานาจลงนาม นายศิริกลู ธารีรัตนาวิบลูย์ ลงนามและประทบัตราสําคญัห้างหุ้นสว่น 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท - นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการของบริษัท เข้าถือหุ้นในสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 

50 ของจํานวนหุ้นสว่นทงัหมดของ IC  
 
บริษัท เซ้าท์อันดามันพรินเซส็ท์ จาํกดั (“SP”) 
วนัทีก่อตงั วนัที 9 กนัยายน 2535 

ทีตงัสํานกังานใหญ่ เลขที 43 ถนนศรีถาวร หมู่ที 2 ตําบลครุะ อําเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ จําหนา่ยนําแขง็ 

ทนุจดทะเบียน และ ชําระแล้ว 5,000,000 บาท 

กรรมการบริษัท 1.นายวิโรจน์ ร่มเย็น 2.นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 3. นายเกรียงศกัดิ เศรษฐวรพนัธุ์  

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการสองคนในสามคนลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท - นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ เข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 35.00 ของทนุจดทะเบียนบริษัท 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั ได้แก่ นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ประเภทรายได้ 

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) 
จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกัน 

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ) 

2554 2555 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1. รายได้จากการขาย 2,214.32 94.57 3,403.48 98.31   4,083.10 96.70% 

1.1 รายได้จากธุรกิจนํามนัปาล์ม 2,172.00 92.76 3,349.76 96.76 4,012.25 95.02% 

1.1.1 นํามนัไบโอดีเซล 1,576.77 67.34 1,686.64 48.72 2,481.28 58.76% 

1.1.2 นํามนัปาล์มโอเลอีน 349.33 14.92 1,017.01 29.38 949.85 23.90% 

1.1.3 วตัถดุิบและผลพลอยได้/1 245.90 10.50 646.11 18.66 580.75 12.34% 

1) วตัถดิุบ  108.62 4.64 397.23 11.47 261.96 4.78% 

2) กรดไขมนัปาล์ม 85.68 3.66 102.12 2.95 126.06 2.99% 

3) ไขมนัปาล์มบริสทุธิ 0.01 0.00 84.83 2.45 51.45 1.22% 

4) กลเีซอรีน 51.59 2.20 61.93 1.79 141.28 3.35% 

1.2 รายได้จากการจําหน่ายนําแข็ง 25.72 1.10 28.71 0.83 27.90 0.66% 

1.3 รายได้จากการจําหน่ายวสัดปุระกอบลกูถ้วย
ไฟฟ้า/2 

16.60 0.71 25.01 0.72 42.96 1.02% 

2. รายได้จากการรับจ้างผลิต 64.76 2.77 18.16 0.52 93.83 2.22% 

3. รายได้จากการเดนิเรือ 54.35 2.32 28.58 0.83 45.64 1.08% 

4. รายได้จากการบริการท่าเทยีบเรือ 0.03 0.001 - 0.00 - 0.00% 

รวมรายได้ 2,333.46 99.66 3,450.23 99.66  4,222.58  100.00%

รายได้อืน/3 8.03 0.34 11.71 0.34 13.20  

รายได้รวม 2,341.49 100.00 3,461.94 100.00 4,235.78 100.00 
หมายเหต ุ: - ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมือวนัที 9 เมษายน 2556 มีมติอนมุตัิการเข้าซือหุ้นสามญัของ AIPT และ AIL เพือจดัโครงสร้าง

กลุ่มบริษัท สําหรับเตรียมความพร้อมในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Spin-off) และป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ทีอาจจะเกิดขนึในอนาคต โดยบริษัทดําเนินการจดัโครงสร้างกลุม่ตามมติทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 
2556 ทีผา่นมา โดยการดําเนินการดงักลา่ว ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั บริษัทจึงได้จดัทํางบการเงินรวมสําหรับปี

สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ซงึได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท เพือนํามาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวา่ 

AIPT และ AIL เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทมาโดยตลอด ดงันนั ข้อมลูทางการเงินรวมสาํหรับงวดบญัชีปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 จงึเป็น
การจดัทําข้อมลูทีรวมฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ AIPT และ AIL สาํหรับงวดบญัชีนนัๆ ไว้แล้ว โดยไมค่ํานงึถงึวนัทีมีการ

ซือหุ้นของบริษัทยอ่ย ดงันนั เพือให้เกิดความชดัเจนในการพิจารณาโครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัท การนําเสนอข้อมลูโครงสร้างรายได้

สาํหรับงวดบญัชีปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 จึงเป็นการนําเสนอข้อมลูจากงบการเงินรวม ซงึเกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั ทีสะท้อนให้เห็นถงึมลูคา่รายได้ของทงักลุม่บริษัทได้แก ่AIE  AIPT และ AIL  

 /1 วตัถดุบิและผลพลอยได้ :  

1) รายได้จากการจําหน่ายวตัถดุิบ หมายถงึ รายได้จากการจําหน่ายนํามนัปาล์มดิบซงึเป็นวตัถดุิบตงัต้นทีใช้ในการผลิต และนํามนั
ปาล์มบริสทุธิไม่แยกไข ซงึเป็นนํามนัปาล์มบริสทุธิทีผ่านการกําจัดยางเหนียว, ฟอกสี, กําจดักลิน แต่ยงัไม่แยกไขออก (นํามนั

ปาล์มข้น) ซึงใช้เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลิตนํามนัปาล์มโอเลอีนและนํามนัไบโอดีเซล โดยบริษัทจําหน่ายวตัถดิุบดงักลา่วให้แก่
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ผู้ผลติและจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซล และนํามนัปาล์มโอเลอนี และผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมอาหารทงัในและตา่งประเทศ ซงึ

ในงวดบญัชีปี 2554 บริษัทจําหน่ายวตัถดุบิดงักลา่วให้กบัผู้ ซือในประเทศทงัหมด โดยในงวดบญัชีปี 2555 บริษัทจําหน่ายวตัถดุิบ
ให้กบัผู้ซือทงัในประเทศและตา่งประเทศคิดเป็นร้อยละ 36.53 และร้อยละ 63.44 เมือเทียบกบัมลูค่าการจําหน่ายวตัถดุิบรวม ซงึ

ร้อยละ 78.17 ของมลูคา่การจําหน่ายทงัหมดเป็นการจําหน่ายนํามนัปาล์มดบิ ซงึเป็นผลจากการสงัซือนํามนัปาล์มดิบ เพือรองรับ

การผลิตส่วนขยายจากหอกลนันํามนัปาล์มดิบหอที 2 ทีมีกําลงัการผลิตเพิมขึนเท่ากับ 800 ตนันํามันปาล์มดิบต่อวนั แต่จาก
ขนัตอนการทดสอบคณุภาพการกลนัก่อนรับมอบเครืองจกัร พบว่ามีข้อบกพร่องในการติดตงัเครืองจกัรของผู้ จําหน่ายเครืองจกัร 

ทําให้บริษัทจําเป็นต้องจําหน่ายนํามันปาล์มดิบทีสงัซือมาเพือรองรับการผลิตของหอกลนัที 2 ดังกล่าวให้กับผู้ ซือทังในและ

ตา่งประเทศ เนืองจากเกรงวา่คณุภาพนํามนัปาล์มดิบทีมีจะเปลยีนไป ทงันี บริษัทไมมี่นโยบายสต็อกนํามนัปาล์มดิบเพือเก็งกําไร  
2) รายได้จากการจําหน่ายผลพลอยได้ หมายถึง รายได้จากการจําหน่ายผลพลอยได้ทีเกิดจากกระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไขมนั

ปาล์ม ไขมันปาล์มบริสทุธิ และกลีเซอรีน ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมผลิตสบู่ โลชัน 

เครืองสาํอาง ครีมเทียม และนมข้น เป็นต้น 
/2 บริษัทและบริษัทย่อยสงัซือวสัดุประกอบลกูถ้วยไฟฟ้าจาก AI เพือจําหน่ายให้กับนิติบุคคลทีไม่ได้มีความเกียวข้องใดๆ กับผู้ ถือหุ้น 

กรรมการ และผู้บริหารบริษัท โดยนิติบคุคลดงักลา่วไม่สามารถสงัซือจาก AI ได้โดยตรง เนืองจากเป็นนโยบายภายในของกิจการ ทงันี 

ปัจจบุนับริษัทและบริษัทย่อยได้หยดุการจําหน่ายวสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟ้าในเดือนกนัยายน 2556 ทีผา่นมา และไม่มีนโยบายสงัซือ
วสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟ้าจาก AI มาจําหน่ายในอนาคต   

/3 รายได้อืนๆ หมายถงึ รายได้จากคา่ขนสง่สนิค้า รายได้จากการรับคืนสินค้าคงเหลือจากการผลติ รายได้จากการขายเศษวสัด ุและรายได้

อืน โดยรายได้จากการขนสง่สินค้าเกิดจากการขนส่งสินค้าให้กบัลกูค้าบางรายทีไม่สามารถจดัหารถขนสง่เองได้ในบางช่วง โดยในงวด
บญัชีปี 2554 ถึงปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขนส่งสนิค้าเท่ากบั 6.18 ล้านบาท 8.16 ล้านบาท และ 5.10 ล้านบาท ตามลําดบั ทงันี 

รายได้จากการรับคืนสนิค้าคงเหลือ เกิดจากการรับคืนวตัถดิุบจากการรับจ้างผลิตหรือรับจ้างกลนันํามนัปาล์มดิบ ทีเป็นผลจากสว่นเกิน

จากคา่ Conversion การผลติทีตกลงกบัลกูค้า 
- ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการจําหนา่ยนํามนัปาล์มโอเลอีนนอกราชอาณาจกัร โดยบริษัทว่าจ้าง AIL ขนสง่นํามนัปาล์มโอเลอีนจาก

ผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียไปส่งให้กับผู้ประกอบการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนในประเทศเวียดนาม โดยมีมลูค่าคิดเป็นร้อยละ 

36.98 ของมลูค่าการจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนในปีดงักลา่ว ทงันี การดําเนินการข้างต้นไม่ถือเป็นนโยบายในการดําเนินธุรกิจหลกั
ของบริษัท 

- รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ทีเกิดในนาม AIL ซงึเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท  

- รายได้จากการบริการทา่เทียบเรือ และรายได้จากการจําหน่ายนําแข็ง เป็นรายได้ทีเกิดในนาม AIPT ซงึเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท   
 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 
การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากผลิตภณัฑ์และบริการหลกั ได้แก่ 1) รายได้จากการขาย แบง่เป็นรายได้จากธุรกิจนํามนั

ปาล์ม รายได้จากการจําหน่ายนําแข็งสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร และรายได้จากการจําหน่ายวัสดุประกอบ 2) รายได้จากการ

รับจ้างผลติ 3) รายได้จากการเดินเรือ และ 4) รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ ซงึสามารถอธิบายลกัษณะผลิตภณัฑ์แยกตามการ

ดําเนินการของแต่ละกิจการได้ ดงันี ทีจําหนา่ยและให้บริการแบง่เป็น  
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ลักษณะผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
1) รายได้จากการขาย-ธุรกจินํามันปาล์ม  

 บริษัทมีผลิตภณัฑ์และบริการทีผลิตและจําหน่ายในธุรกิจนํามนั

ปาล์มดงันี  

1.1 นํามนัไบโอดีเซล (Biodiesel: B100) 

 นํามันไบโอดีเซลเป็นเชือเพลิงดีเซลชนิดหนึงทีผลิตจากแหล่ง

ทรัพยากรหมุนเวียน ได้แก่ นํามันจากพืช อาทิ ปาล์มนํามัน สบู่ดํา เมล็ดราฟ 

ทานตะวนั มะพร้าว งา และถวัเหลือง เป็นต้น รวมถึงไขมนัจากสตัว์ ซึงนํามนัไบโอ-

ดีเซลสามารถนําไปใช้เป็นเชือเพลิงทดแทนปิโตรเลียมดีเซลในสัดส่วนผสมที

แตกต่างกนั โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของเครืองยนต์ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม เนืองจากนํามนัไบโอดีเซล

สามารถย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ รวมทังยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศน้อยกว่านํามันดีเซลทีมีผลิตจาก

ปิโตรเลียม  

 สําหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความสําคญักบัการใช้นํามนัไบโอดีเซลโดยต่อเนืองตงัแต่ปี 2548 ซงึคณะรัฐมนตรีได้

มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพฒันาและส่งเสริมการใช้นํามนัไบโอดีเซลจากปาล์มนํามนั โดยสนบัสนุนให้มีการใช้นํามนัไบโอดีเซลผสม

นํามนัดีเซลในสดัสว่นร้อยละ 5 (B5) ตงัแตปี่ 2548 เป็นต้นมา ซงึการใช้นํามนัไบโอดีเซลซงึผลิตจากพืชพลงังาน สามารถช่วยลดการนําเข้า

นํามนัจากต่างประเทศ ช่วยสร้างความมันคงด้านพลงังานให้กบัประเทศ และยงัช่วยสร้างความมนัคงด้านพลงังานให้กบัประเทศในด้าน

การเกษตร อตุสาหกรรม และสิงแวดล้อมอีกด้วย (ทีมา : กระทรวงพลงังาน)  

 

 บริษัทผลิตนํามนัไบโอดีเซลเพือจําหน่ายให้กบัลกูค้าตามคําสงัซือ (Made to Order) โดยผู้ซือนํามนัไบโอดีเซล

ของบริษัททงัหมดเป็นผู้ซือภายในประเทศ โดยในงวดบญัชีปี 2554 ถงึปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซลคิด

เป็นร้อยละ 72.60 ร้อยละ 50.35 และร้อยละ 61.69 ของรายได้จากการจําหน่ายในธุรกิจนํามนัปาล์ม ตามลําดบั โดยกลุ่มลกูค้า

นํามนัไบโอดีเซล ได้แก่กลุม่ผู้ ค้านํามนัตามมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัิการค้านํามนัเชือเพลงิ พ.ศ. 2543 ซงึนํามนัไบโอดีเซลเป็น

เชือเพลิงทดแทนดีเซลจากปิโตรเลียม โดยนํานํามนัจากพืชหรือไขมนัจากสตัว์ ซงึเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทไตรกลีเซอไรด์ 

มาผ่านกระบวนการทางเคมีทีเรียกว่า ทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั (Transesterification) ซงึเป็นการทําปฏิกิริยากบัแอลกอฮอล์ ได้แก่

เมทานอล(Methanol) หรือ เอทานอล (Ethanol) และตวัเร่งปฏิกิริยาทีมีคณุสมบตัิเป็นด่าง อาทิ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ซงึ

ทําให้ได้ผลติผลเป็นสารเอสเตอร์ (Ester) และผลิตภณัฑ์ซงึเป็นผลพลอยได้ ซึงได้แก่ กลีเซอรอล (Glycerol) ทงันี นํามนัไบโอดีเซล

ทีได้จะถกูเรียกตามชนิดของแอลกอฮอล์ทีนํามาใช้ในการทําปฏิกิริยา และจะมีคณุสมบตัิใกล้เคียงกบันํามนัดีเซลทีผลิตจากนํามนั

ปิโตรเลียมมากทีสดุ โดยบริษัทผลิตนํามนัไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ซงึใช้วตัถดุิบเป็นนํามนัจากพืชทีได้จากพืชนํามนั คือ

นํามนัปาล์มดิบจากผลปาล์มนํามนัคณุภาพดี 

 นํามันไบโอดีเซลทีบริษัทผลิตและจําหน่ายมีลกัษณะและคุณภาพเป็นไปตามพระราชบญัญัติการค้านํามัน

เชือเพลิง พ.ศ. 2543 และต้องมีคณุสมบตัิเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน เรืองการกําหนดลกัษณะและ

คณุภาพของนํามันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั พ.ศ. 2552 ซึงนํามนัไบโอดีเซลทีผลิตได้จะถูกนําไปใช้เป็น

สว่นผสมในเนือนํามนัดีเซลหมนุเร็ว (High Speed Diesel : HSD)เพือลดการนําเข้านํามนัดีเซล และเพิมการใช้พลงังานทดแทนให้

มากขนึ โดยปัจจบุนัผู้ ค้านํามนัตามมาตรา 7 นํานํามนัไบโอดีเซลไปเป็นส่วนผสมในเนือนํามนัดีเซลในสดัส่วนนํามนัดีเซลร้อยละ 
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95 และนํามนัไบโอดีเซลในสดัส่วนร้อยละ 5 เรียก “นํามนัดีเซล B5” ทงันี ลกัษณะและคณุภาพของนํามนัไบโอดีเซลทีบริษัท

จําหนา่ยมีคณุสมบตัิเป็นไปตามข้อกําหนดของหนว่ยงานดงักลา่วทกุข้อ ดงันี 

ตารางแสดงข้อกําหนดลกัษณะและคณุภาพของ B100 ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนัและวธีิการทดสอบ 

ลําดบั ข้อกําหนด อตัราสงูตํา วิธีทดสอบ 

1 เมทิลเอสเตอร์  ร้อยละโดยนําหนัก ไมตํ่ากว่า 96.5 EN 14103 
(Methyl Ester, % wt. ) 

2 ความหนาแน่น ณ อณุหภมิู 15°ซ กโิลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไมตํ่ากว่า 860 ASTM D 1298 
(Density at 15°C, kg/ m3) และไม่สงูกว่า 900 

3 ความหนืดณ อณุหภมิู 40°ซ เซนติสโตกส์ ไมตํ่ากว่า 3.5 ASTM D 445 
(Viscosity at 40°C,  cSt) และไม่สงูกว่า 5 

4 จดุวาบไฟ องศาเซลเซียส ไมตํ่ากว่า 120 ASTM D 93 
(Flash Point,  °C) 

5 กํามะถนั ร้อยละโดยนําหนัก ไมส่งูกวา่ 0.001 ASTM D 2622 
(Sulphur,  %wt.) 

6 กากถ่าน ร้อยละโดยนําหนัก ไมส่งูกวา่ 0.3 ASTM D 4530 
(ร้อยละ 10 ของกากทีเหลือจากการกลนั) 
(Carbon Residue , on 10 % distillation residue,  %wt.) 

7 จํานวนซีเทน ไมตํ่ากว่า 51 ASTM D 613 
(Cetane Number) 

8 เถ้าซลัเฟต ร้อยละโดยนําหนัก ไมส่งูกวา่ 0.02 ASTM D 874 
(Sulphated  Ash,  %wt.) 

9 นํา ร้อยละโดยนําหนัก ไมส่งูกวา่ 0.05 EN ISO 12937 
(Water, % wt.) 

10 สิงปนเปือนทงัหมด ร้อยละโดยนําหนัก ไมส่งูกวา่ 0.0024 EN 12662 
(Total Contaminate,  %wt.) 

11 การกดักร่อนของแผ่นทองแดง ไมส่งูกวา่ หมายเลข 1 ASTM D 130 
(Copper Strip Corrosion) 

12 เสถียรภาพตอ่การเกิดปฏิกิริยา ชัวโมง ไมตํ่ากว่า 10 EN 14112 
ออกซิเดชนั ณ อณุหภมิู 110 องศาเซลเซียส 
(Oxidation Stability at 110°C,  hour) 

13 คา่ความเป็นกรด มลิลิกรัมโปตัสเซียม 
 ไฮดรอกไซด์/กรัม 

ไมส่งูกวา่ 0.5 ASTM D 664 

(Acid Value,  mg KOH/g) 
14 คา่ไอโอดีน กรัมไอโอดีน/100กรัม ไมส่งูกวา่ 120 EN 14111 

(Iodine Value,  g lodine/100 g) 
15 กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ ร้อยละโดยนําหนัก ไมส่งูกวา่ 12.0 EN  14103 

(Linolenic Acid Methyl Ester, %wt.) 
16 เมทานอล ร้อยละโดยนําหนัก ไมส่งูกวา่ 0.20 EN 14110 

(Methanol ,  % wt.) 
17 โมโนกลีเซอไรด์ ร้อยละโดยนําหนัก ไมส่งูกวา่ 0.80 EN 14105 

(Monoglyceride,  %wt.) 
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ลําดบั ข้อกําหนด อตัราสงูตํา วิธีทดสอบ 

18 ไดกลีเซอไรด์ ร้อยละโดยนําหนัก ไมส่งูกวา่ 0.20 EN 14105 
(Diglyceride,                   %wt.) 

19 ไตรกลีเซอไรด์ ร้อยละโดยนําหนัก ไมส่งูกวา่ 0.20 EN 14105 
(Triglyceride,  %wt.) 

20 กลีเซอรีนอิสระ ร้อยละโดยนําหนัก ไมส่งูกวา่ 0.02 EN 14105 
(Free glycerin, %wt.) 

21 กลีเซอรีนทงัหมด ร้อยละโดยนําหนัก ไมส่งูกวา่ 0.25 EN 14105 
(Total glycerin,  %wt.) 

22 โลหะกลุม่ 1 (โซเดียมและโปแตสซียม) มลิลิกรัม/กโิลกรัม
(Group I metals (Na+K),  mg/kg) 

ไมส่งูกวา่ 5.0 EN 14108 และ 
EN 14109 

โลหะกลุม่ 2 (แคลเซียมและแมกนีเซียม) มลิลิกรัม/กโิลกรัม ไมส่งูกวา่ 5.0 pr EN 14538 
(Group II metals (Ca+Mg),  mg/kg)    

23 ฟอสฟอรัส ร้อยละโดยนําหนัก ไมส่งูกวา่ 0.001 ASTM D 4951 
(Phosphorus, %wt.) 

24 สารเติมแตง่ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามทีได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี 
(Additive) กรมธรุกิจพลงังาน 

ทีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

หมายเหต:ุ 1/  : วิธีทดสอบอาจใช้วิธีอืนทีเทียบเท่าก็ได้  

 

 ทงันี สามารถสรุปความแตกตา่งระหวา่งนํามนัไบโอดีเซล และนํามนัดีเซล ได้ดงันี 

• จดุวาบไฟของนํามนัไบโอดีเซล จะสงูกวา่นํามนัดีเซลประมาณ 120 องศาเซลเซยีสขนึไป ในขณะทีจดุ

วาบไฟของนํามนัดีเซลจะอยู่ตํากวา่ 50 องศาเซลเซียส ดงันนั นํามนัไบโอดีเซลจงึมีความปลอดภยัในการ

ใช้งานมากกวา่นํามนัดีเซล 

• นํามนัไบโอดีเซลไม่มีกํามะถนั จึงไมก่่อให้เกิดสารซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในกระบวนการเผาไหม้เหมือน

นํามนัดีเซล 

• นํามนัไบโอดีเซลก่อให้เกิดควนัดําจากการเผาไหม้ของเครืองยนต์เพียงร้อยละ 25 เมือเปรียบเทียบกบั

ควนัดําทีเกิดจากการเผาไหม้นํามนัดีเซลของเครืองยนต์ 

• นํามนัไบโอดีเซลชว่ยลดปริมาณการปลอ่ยสารคาร์บอนมอนอกไซด์ทีเกิดจากกระบวนการเผาไหม้เมือ

เปรียบเทียบกบันํามนัดีเซล 

• นํามนัไบโอดีเซลมีคา่ซีเทน (Cetane) หรือคา่ดชันีการจดุติดๆ สงูกวา่นํามนัดีเซล ซงึทําให้เครืองยนต์

สตาร์ทติดงา่ยกวา่เครืองยนต์ทีใช้นํามนัดีเซล 

 

  ทงันี กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรือง “กําหนดชนิดและอตัรา 

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณปริมาณสํารองนํามนัเชือเพลิง” พ.ศ. 2556 ซึงกําหนดให้ผู้ ค้านํามนัตามมาตรา 7 

แหง่พระราชบญัญตัิการค้านํามนัเชือเพลิง พ.ศ. 2543 ต้องสํารองนํามนัเชือเพลิงทีผลิตในราชอาณาจกัรเพิมขนึจากร้อยละ 5 เป็น

ร้อยละ 6 โดยมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป จึงทําให้มีผู้ ค้านํามนัเชือเพลิงตามมาตรา 7 บางราย สงัซือ
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นํามนัไบโอดีเซลจากบริษัทเพิมขึนเพือรองรับปริมาณการผลิตนํามนัดีเซลทีเพิมขึนจากมาตรการข้างต้น ทงันี การสงัซือดงักล่าว

เป็นการสงัซือเพียงครังเดียวเพือเก็บสํารองไว้สําหรับเป็นวตัถุดิบในการผลิตนํามนัดีเซล โดยขอเช่าถงัเก็บนํามันไบโอดีเซลของ

บริษัท เพือให้เป็นไปตามกําหนดโดยกรมธรุกิจพลงังาน โดยบริษัทเริมมีรายได้จากการให้บริการเช่าถงัเก็บนํามนัไบโอดีเซลในวนัที 

1 พฤศจิกายน 2556 ทงันี การเช่าพืนทีจดัเก็บดงักล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซลของ

กิจการแตอ่ยา่งใด  

1.2 นํามนัปาล์มโอเลอีน (Refined Breached Deodorized PlamOlein : RBD PlamOlein) 

 นํามนัปาล์มโอเลอีน หรือนํามนัปาล์มโอเลอีนผา่นกรรมวิธี เป็นนํามนัทีได้จากกระบวนการกลนันํามนัปาล์มดิบ 

ซงึได้จากการบีบสกดันํามนัจากผลปาล์มคณุภาพดีซงึบริษัทใช้เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติ โดยนํามนัปาล์มดิบจะถกูกลนัเพือแยก

ไขมนับริสทุธิออกเพือให้ได้นํามนัปาล์มบริสุทธิ หลงัจากนนัจึงนําเข้าสู่กระบวนการบีบอดัแยกส่วนและตกผลึก เพือให้ได้นํามัน

ปาล์มโอเลอีนสําหรับใช้ในการบริโภค ซงึนํามนัปาล์มโอเลอีนเป็นนํามนัทีมีกรดไขมนัอิมตวั (Saturated Fatty Acid: SFA) ซงึเป็น

กรดไขมนัชนิดทีมีพนัธะเดียวระหว่างอะตอมของคาร์บอน อาทิ กรดบิวทิริก (C4) และกรดคาโพรอิก (C6) กรดคาไพรลิก (C8) กร

ดลอริก (C12) กรดไมริสติก (C14) กรดพาลมิติก (C16) และกรดสเตียริก (C18) เป็นต้น  ซึงกรดไขมนัเหลา่นีค่อนข้างเฉือยต่อ

ปฏิกิริยาทางเคมี  จึงทําให้นํามนัปรุงอาหารทีมีสดัส่วนของกรดไขมนัอิมตวัสงู ทีมีอะตอมของคาร์บอนมากกว่า14 ซึงเป็น Long 

Chain Fatty Acid (LCFA) ปริมาณมาก  มีจดุหลอมเหลวและจดุเกิดควนัสงู  และสามารถทนความร้อนได้ดีกว่านํามนัปรุงอาหาร

ทีมีกรดไขมนัอิมตวัโมเลกลุขนาดเล็ก หรือ นํามนัปรุงอาหารทีมีกรดไขมนัไม่อิมตวั (Unsaturated Fatty Acid: USFA) ในปริมาณ

มาก 

  นํามนัปาล์มโอเลอีน ถือเป็นอาหารควบคมุเฉพาะตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที 56 (พ.ศ.2524) 

โดยประกาศดงักล่าว ได้กําหนดวิธีการผลิตนํามนัปาล์มทีสามารถผลิตได้รวม 3 แบบได้แก่ 1) วิธีธรรมชาติ คือการบีบอดัให้ได้

นํามนัปาล์มดิบแล้วจงึนํามาทําความสะอาดโดยการล้าง ตงัไว้ให้ตกตะกอน การกรอง หรือการหมนุเหวียง 2) วิธีผ่านกรรมวิธี โดย

นํามนัปาล์มทีได้จากวิธีธรรมชาติข้างต้น มาผ่านกรรมวิธีเพือทําให้บริสทุธิอีกครังหนึง และ 3) วิธีอืนใดทีได้รับความเห็นชอบจาก

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ทงันี บริษัทเข้าข่ายการผลิตตามลําดบัที 2 คือการผลิตด้วยการผ่านกรรมวิธี โดยนํามนั

ปาล์มโอเลอีนทีบริษัทผลิตและจําหน่าย จะมีคณุสมบตัิเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที 56 ( พ.ศ. 2524) ทกุ

ประการ โดยมีรายละเอียดคณุสมบตัิ ดงันี 

(1) มีค่าของกรด  (Acid value) ไม่เกิน 10 มิลลกิรัม โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ต่อนํามนั 1 กรัม สําหรับนํามนัปาล์ม

ทีทําโดยวิธีธรรมชาติ และไม่เกิน 0.6 มิลลกิรัม โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ต่อนําหนกั 1 กรัม สําหรับนํามนัปาล์ม

ทีทําโดยวิธีผา่นกรรมวิธี 

(2) มีค่าเพอร์ออกไซด์ (Peroxide value) ไม่เกิน 10 มิลลกิรัมสมมลูย์เพอร์ออกไซด์ออกซิเจน ต่อนํามนั 1 กิโลกรัม 

(3) มีสว่นประกอบของกรดไขมนัเป็นร้อยละของกรดไขมนัทงัหมด โดยใช้วิธีกาซลิควิดโครมาโตกราฟฟี หรือ จี

แอลซี (Gas Liquid Chromatography:GLC) ดงันี   

 กรดลอริค(Lauric acid)              ไม่เกิน 1.2 

 กรดไมริสติค(Myristic acid)          ระหวา่ง 0.5 ถงึ 5.9 

 กรดปาล์มมิติค(Palmitic acid)         ระหวา่ง 32 ถงึ 59 

 กรดปาล์มมิโตลีอคิ(Palmitoleic acid)  ไม่เกิน 0.6 

 กรดสเตียริค(Stearic acid)           ระหวา่ง 1.5 ถงึ 8.0 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั(มหาชน) 

 - 19 - 

 

 กรดโอลีอิค(Oleic acid)              ระหวา่ง 27 ถงึ 52.0 

 กรดไลโนลีอคิ(Linoleic acid)         ระหวา่ง 5.0 ถงึ 14 

 กรดไลโนลีนิค(Linolenic acid)        ไม่เกิน 1.5 

 กรดอราซิดิค(Arachidic acid)         ไม่เกิน 1.0 

(4) มีคา่สปอนิฟิเคชนั(Saponification value) ระหว่าง 190 ถึง 209 มิลลิกรัมโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ต่อนํามนั 

1 กรัม 

(5) มีค่าไอโอดีนแบบวิจส์(Iodine value, Wijs) ดงันี 

(ก)  ระหวา่ง 50 - 56 สําหรับนํามนัปาล์มจากเนือปาล์ม 

(ข)  ไม่น้อยกวา่ 55 สําหรับนํามนัปาล์มโอลีอนิจากเนือปาล์ม 

(ค)  ไม่เกิน 48 สําหรับนํามนัปาล์มสเตียรินจากเนือปาล์ม 

(6) มีสารทีสปอนิฟายไม่ได้ (Unsaponifiable matter) ไม่เกินร้อยละ 1.2 ของนําหนกั 

(7) มีสงิทีระเหยได้ (Volatile matter) ทีอณุหภมู ิ105 องศาเซลเซียส ไมเ่กินร้อยละ 0.2 ของนําหนกั 

(8)  มีปริมาณสบู ่(Soap content) ไม่เกินร้อยละ 0.005 ของนําหนกั 

(9)  มีกลนิและรสตามลกัษณะเฉพาะของนํามนัปาล์มจากเนือปาล์ม 

(10)  มีสิงอืนทีไม่ละลาย (Insoluble impurities) ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของนําหนกั 

(11)  มีปริมาณคาโรทีนอยทงัหมด คํานวณเป็นเบตา-คาโรทีน ไม่น้อยกวา่ 500  มิลลิกรัม ต่อนํามนั 1 กิโลกรัม 

และไม่เกิน 2,000 มิลลกิรัม ตอ่นํามนั 1 กิโลกรัม สําหรับนํามนัปาล์มทีทําโดยวิธีธรรมชาติ 

(12)  ไม่มีกลินหืน 

(13)  ไม่มีนํามนัแร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
   บริษัทผลติและจําหนา่ยนํามนัปาล์มโอเลอีนภายใต้ตราสนิค้า “พาโมลา” ให้กบัลกูค้าทงัในประเทศและสง่ออก

ไปจําหน่ายยงัต่างประเทศได้แก่ ประเทศพม่า และประเทศลาว (จําหน่ายเป็นเงินสกุลบาท) โดยในงวดบญัชีปี 2554 ถึงปี 2556 

บริษัทมีสดัส่วนจากการจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนคิดเป็นร้อยละ 16.08 ร้อยละ 30.36 และร้อยละ 23.67 ของรายได้จากการ

จําหน่ายในธุรกิจนํามนัปาล์ม โดยแบง่เป็นการจําหน่ายในประเทศและสง่ออกไปต่างประเทศสําหรับงวดบญัชีปี 2554 เท่ากบัร้อย

ละ 14.81 และร้อยละ 1.27 งวดบญัชีปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 18.65 และร้อยละ 11.71 และปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 23.40 และร้อย

ละ 0.50 ตามลําดบั ทงันี กลุ่มลกูค้าผู้ ใช้นํามนัปาล์มโอเลอีนของบริษัทแบ่งเป็น 1) โรงงานอตุสาหกรรมผลิตอาหารขนาดใหญ่ 

อาทิ อตุสาหกรรมผลิตขนมขบเคียว เนยเทียม และอาหารปรุงสกุต่างๆ ซงึส่วนมากจะสงัซือเป็นรถแทงค์ 2) กลุ่มลกูค้าสําเร็จรูป 
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ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหารทีเป็นเชน และร้านค้าทวัไปซึงสงัซือเป็นรูปภาชนะบรรจุขนาดต่างๆ อาทิ แกลลอน ปีบ ขวด และถุง 3) 

ร้านค้าทีสงัซือนํามนัปาล์มโอเลอีนของบริษัทเพือแบง่จําหน่ายอีกทอดหนงึ ทงันี บริษัทมีขนาดบรรจภุณัฑ์สําหรับนํามนัปาล์มโอเล

อีนทีหลากหลายเพือตอบสนองความต้องการของลกูค้ารวมทงัสิน 10 ขนาด โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 
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ขนาดภาชนะบรรจผุลติภณัฑ์ของนํามนัปาล์มโอเลอีนทีบริษัทจําหน่าย 
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1.3 วตัถดุิบและผลพลอยได้ 

 บริษัทจําหน่ายวตัถุดิบได้แก่ นํามนัปาล์มดิบซึงเป็นวตัถุดิบตงัต้นในการผลิตนํามันไบโอดีเซล และจําหน่าย

นํามนัปาล์มบริสทุธิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) ซงึเป็นวตัถดุิบหลกัทีใช้ในการผลิต

นํามนัไบโอดีเซล และนํามนัปาล์มโอเลอีน โดยบริษัทจําหน่ายวตัถดุิบดงักลา่วให้กบัผู้ ซือทงัในและต่างประเทศ โดยในงวดบญัชีปี 

2553 ถงึปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการจําหนา่ยวตัถดุิบคิดเป็นร้อยละ 5.00 ร้อยละ 11.86 และร้อยละ 14.47 ของรายได้จากการ

จําหน่ายในธุรกิจนํามนัปาล์ม โดยในงวดบญัชีปี 2554 บริษัทมีสดัส่วนการจําหน่ายวตัถดิุบให้กบัผู้ ซือในประเทศคิดเป็นร้อยละ 

100 ของรายได้จากการจําหน่ายวตัถดิุบทงัหมด งวดบญัชีปี 2555 บริษัทมีสดัส่วนการจําหน่ายวตัถดุิบให้กบัผู้ ซือในประเทศและ

ส่งออกต่างประเทศเทียบกับรายได้จากการจําหน่ายวัตถุดิบทังหมดคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 36.53 และร้อยละ 63.44 

ตามลําดบั และปี 2556 บริษัทมีสดัส่วนการจําหน่ายวตัถดุิบให้กบัผู้ ซือในประเทศและสง่ออกต่างประเทศเทียบกบัรายได้จากการ

จําหนา่ยวตัถดิุบทงัหมดคิดเป็นสดัสว่นเท่ากบัร้อยละ 58.52 และร้อยละ 41.48 ตามลําดบั 

 

 นอกจากนี บริษัทยงัมีรายได้จากการจําหน่ายผลพลอยได้ทีเกิดจากกระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม 

(Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) ไขมนัปาล์มบริสทุธิ (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) 

และกลีเซอรีน (Crude Glycerine) โดยบริษัทจําหนา่ยผลพลอยได้ดงักลา่วให้กบัผู้ ซือทงัในและตา่งประเทศ ซงึในงวดบญัชีปี 2554 

ถึงปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายผลพลอยได้ทีเกิดจากกระบวนการผลิตคิดเป็นร้อยละ 6.32 ร้อยละ 7.43 และร้อยละ 

7.94 ของรายได้จากการจําหน่ายในธรุกิจนํามนัปาล์ม โดยแบง่เป็นการจําหนา่ยในประเทศและสง่ออกต่างประเทศสําหรับ ปี 2554 

เท่ากบัร้อยละ 4.88 และร้อยละ 1.44 ปี 2555 เท่ากบั 5.29 และร้อยละ 2.14 และปี2556 เท่ากบัร้อยละ 2.92 และร้อยละ 5.01 

ตามลําดบั โดยผลพลอยได้จากการผลิตทีจําหน่ายจะถูกนําไปใช้เป็นวตัถุดิบในอตุสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ อาทิ สบู่ ครีมเทียม/

คอฟฟีเมต เครืองสําอาง รวมถงึนํากลบัมาใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตนํามนัไบโอดีเซล โดยสามารถอธิบายเกียวกบัการจําหน่ายผล

พลอยได้จากการผลิตแยกตามประเภทได้ ดงันี 

         
• กรดไขมนัปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate: PFAD):  

 เป็นผลพลอยได้ทีเกิดจากกระบวนการกลนันํามนัปาล์มดิบ ซึงนํานํามนัปาล์มดิบมาผ่านกระบวนการขจดักลินและแยก

ไขมนัอิสระให้เป็นนํามนัปาล์มบริสทุธิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) ซงึมีลกัษณะเป็น

ของแข็งสีนําตาลอ่อน ณ อุณหภูมิปกติ ทงันี บริษัทจําหน่ายกรดไขมันปาล์มให้กับลูกค้าทังในประเทศและส่งออกไปจําหน่าย

ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศพม่า และประเทศลาว เป็นเงินสกลุบาท เพือนําไปใช้เป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรมผลิตสบู ่อตุสาหกรรม

โอลีโอเคมีคอล อตุสาหกรรมเพือสขุภาพ อาทิ การผลิตวติามิน E รวมถงึอตุสาหกรรมการผลตินํามนัไบโอดีเซล 
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• ไขมนัปาล์มบริสทุธิ (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin: RBD Stearin) 

 เป็นผลพลอยได้ทีเกิดจากกระบวนการผลิตนํามนัปาล์มโอเลอีน ซึงเป็นผลิตผลทีได้จากขนัตอนการบีบอดัแยกส่วนผ่าน

เครืองแยกไขนํามนั (Membrane Filter) ของนํามนัปาล์มบริสทุธิไม่แยกไข โดยมีลกัษณะเป็นของแข็งสีขาวในอณุหภมิูปกติ ทงันี 

บริษัทจําหนา่ยไขมนัปาล์มบริสทุธิให้กบัลกูค้าในประเทศ 100% โดยนําไปใช้เป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรมอาหาร เช่น อตุสาหกรรม

การผลติเนยเทียม เนยขาว ฯลฯ รวมถึงอตุสาหกรรมผลติสบูโ่อลีโอเคมีคอลและยงัสามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตไบ

โอดีเซลได้อีกด้วย  

 

• กลีเซอรีน (Crude Glycerine) 

 เป็นผลพลอยได้ทีเกิดจากกระบวนการผลิตนํามนัไบโอดีเซล ซงึเป็นผลิตผลทีได้จากขนัตอนการทําปฏิกิริยาทางเคมีของ

ส่วนผสมระหว่างนํามันปาล์มบริสุทธิไม่แยกไข ตัวทําลาย และสารเร่งปฏิกิริยา โดยบริษัทจําหน่ายกลีเซอรีนให้กับลูกค้าทงัใน

ประเทศและส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน โดยจําหน่ายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ซึงกลีเซอรีนสามารถนําไปกลนัให้

บริสุทธิและนําไปเป็นสารตังต้นในการผลิตเครืองสําอาง อีกทัง หากผ่านกระบวนการกลันให้บริสุทธิมากขึนเพือให้ได้ 

Pharmaceutical Grade Glycerine ซงึกลีเซอรีนทีได้จะมีความบริสทุธิมากกว่าร้อยละ 99.50จะสามารถนํามาใช้เป็นสว่นผสมใน

อตุสาหกรรมยาได้อีกด้วย 

 

2) รายได้จากการรับจ้างผลิต 
 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลิต ซงึเกิดจากการให้บริการกลนันํามนัปาล์มดิบ(Crude Palm Oil : CPO) และ

นํามนัเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : CPKO) เพือให้ได้นํามนัปาล์มบริสทุธิไม่แยกไข (Refined Bleached 

Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) และนํามนัเมล็ดในปาล์มบริสทุธิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm 

Kernel Oil : RBD Palm Kernel Oil : RBDPKO) โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จดัหา CPO และ CPKO รวมถึงรับภาระในการขนสง่

วตัถุดิบดงักล่าวมายงัโรงงาน รวมถึงรับสินค้าทีโรงงานเอง ซึงบริษัทจะนําวตัถุดิบทีได้รับเข้าสู่กระบวนการกลนัด้วยหอกลนัทีมี

ประสิทธิภาพเพือให้ได้ผลผลิตทีมีคุณภาพตามทีผู้ ว่าจ้างต้องการ ทงันี ผู้ ว่าจ้างได้แก่ ผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ ค้านํามนัเชือเพลิง

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติการค้านํามนัเชือเพลิง พ.ศ.2543 ซึงปัจจุบนับริษัทให้บริการรับจ้างกลนัให้กบัผู้ ค้านํามัน

เชือเพลิงตามมาตรา 7 รายหนึง โดยรับจ้างกลนัให้กบัผู้ ว่าจ้างรายดงักล่าวต่อเนืองกว่า 3 ปีผ่านการสงัจ้าง ทงันี เมือวนัที 3 

พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ลงนามข้อตกลงรับจ้างกลนั CPO และ CPKO เพือให้ได้ RBD Palm Oilและ RBDPKO กบัผู้ว่าจ้าง

ดงักล่าวซงึมีปริมาณการว่าจ้างกลนัและราคารับจ้างกลนัทีแน่นอน โดยระบรุะยะเวลาจ้างรวม 5 ปี ซึงการให้บริการรับจ้างกลนั

นํามนัปาล์มดิบและนํามนัเมล็ดในปาล์ม ถือเป็นการสร้างรายได้คงทีให้กบับริษัทและเป็นการรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าเพือ

สร้างโอกาสในการดําเนินธรุกิจในอนาคต ดงันนั ในงวดบญัชีปี 2554 ถึงปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลิตคิดเป็นร้อยละ 

2.77 ร้อยละ 0.52 และร้อยละ 2.22 ของรายได้รวมตามลําดบั 

  
 ลักษณะผลิตภณัฑ์ของบริษัทย่อย 

1) รายได้จากการเดนิเรือ 
 รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ทีเกิดขนึในนามบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากดั (AIL)ซงึดําเนินธุรกิจให้บริการ

ขนส่งสินค้าทางทะเลโดยAIL มีเรือขนส่งคณุภาพสงูให้บริการรวม 2 ลําคือ“เรือธารีรัตนา 1” และ “เรือธารีรัตนา 3” โดยบริษัท

สามารถให้บริการขนส่งนํามนัเชือเพลิง นํามนัปาล์มดิบ และนํามนัปาล์มกลนับริสุทธิให้กับลกูค้าทังในและระหว่างประเทศ ซึง
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ปัจจบุนั AIL ให้บริการขนสง่นํามนัปาล์มดิบให้กบับริษัท และผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมนํามนัปาล์ม รวมถึงขนสง่นํามนัเมล็ด

ในปาล์มให้กบัผู้ ค้านํามนัตามมาตรา 7 รายหนงึ โดยเรือธารีรัตนา 1 และเรือธารีรัตนา 3 มีรายละเอียดเกียวกบัประเภทเรือและการ

ให้บริการ ดงันี 
ตารางแสดงข้อมูลเบืองต้นเกียวกับเรือขนส่งของ AIL 

ชือเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ประเภทเรือ ขนาด / เส้นทาง 
ธารีรัตนา 1 ขนสง่ CPO และเชือเพลงิ กลทะเลใกล้ฝัง - ขนาดเรือ (Tanker)1,500ตนักรอสส์ 

- ขนสง่ภายในประเทศ 
ธารีรัตนา 3 ขนสง่ CPO และเชือเพลงิ กลทะเลเฉพาะเขต - ขนาดเรือ (Double – Hull) 2,500ตนักรอสส์ 

- ขนสง่ระหวา่งประเทศ 
หมายเหต:ุ  ในปี 2555 AIL ได้จําหน่ายเรือ “ธารีรัตนา 2” ให้กบับคุคลภายนอก ซงึไม่ได้มีความเกียวโยงใดๆ กบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ และ

ผู้บริหารของบริษัท 

ภาพถ่ายเรือธารีรัตนา 1 
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ภาพถ่ายเรือธารีรัตนา 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทงันี ในงวดบญัชีปี 2554 ถงึปี 2556  AIL มีรายได้จากการให้บริการ AIE คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 30.35 ร้อยละ 60.16 

และร้อยละ 41.76 ของรายได้จากการเดินเรือรวม ซึง AIE ว่าจ้าง AIL ขนสง่วตัถดุิบได้แก่นํามนัปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : 

CPO) จากคลงันํามนัของ AIPT ทีอําเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร มาสง่ทีคลงันํามนัของ AIPT ทีตําบลท่าฉลอมจงัหวดัสมทุรสาคร 

โดย AIL ใช้เรือธารีรัตนา 1 ในการให้บริการขนส่ง ซงึปัจจุบนัเรือลําดงักล่าวให้บริการกบั AIE เต็มกําลงั โดยเรือธารีรัตนา 3 

ให้บริการลกูค้ารายอืนทีไม่มีความเกียวข้องใดๆ กบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ AIE ซงึปัจจบุนัเรือธารีรัตนา 3 ให้บริการ

คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของความสามารถในการขนส่ง ทงันี สําหรับงวดบญัชีปี 2554 ถึงปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการ

เดินเรือเท่ากบัร้อยละ 2.32 ร้อยละ 0.83 และร้อยละ 1.08 ตามลําดบั   

 
2) รายได้จากการบริการท่าเทยีบเรือ และรายได้จากการจาํหน่ายนําแข็ง 

 รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการจําหน่ายนําแข็ง เป็นรายได้ทีเกิดขึนในนาม บริษัท เอไอ 

พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จํากดั (AIPT) ซึงดําเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและคลงันํามนัเชือเพลิง และโรงนําแข็งสําหรับ

อตุสาหกรรมอาหาร โดย AIPT มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซงึ  AIPT มีท่าเทียบเรือนําลกึและคลงันํามนัเชือเพลิง 2 แห่ง 

ตงัอยูที่อําเภอท่าฉลอม จงัหวดัสมทุรสาคร และอําเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร ซงึท่าเทียบเรือทงัสองแห่งมีคลงันํามนัทีให้บริการ

จัดเก็บนํามนัเชือเพลิง นํามันปาล์มดิบ และนํามนัปาล์มกลนับริสุทธิ โดยมีความสามารถในการกักเก็บนํามนัรวมทงัสินเท่ากับ 

30,000 ตนั หรือประมาณ 33,186,000 ลิตร แบง่เป็นคลงัเก็บนํามนัทีอําเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร จํานวน 10 แท็งค์ มีขนาด

ความจรุวมเท่ากบั 20,000 ตนั หรือประมาณ 22,124,000 ลิตร อําเภอท่าฉลอม จงัหวดัสมทุรสาคร จํานวน 5 แท็งค์ มีขนาดความ

จุรวมเท่ากับ 10,000 ตนั หรือประมาณ 11,062,000 ลิตร โดยคลงันํามนัของ AIPT ทีจงัหวดัชุมพร ถือเป็นคลงันํามนัทีมีข้อ



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั(มหาชน) 

 - 26 - 

 

ได้เปรียบทางภมูิศาสตร์มากทีสดุแห่งหนงึ กลา่วคือ เป็นคลงันํามนัแห่งสดุท้ายทีมีทําเลทีตงัซงึเอือต่อการขนส่งเชือเพลิงทงัทางบก

และทางทะเล โดยเรือขนสง่สินค้าสามารถเทียบเรือทีท่าเทียบเรือกลางทะเล (Jetty)ของ AIPTทีสามารถรองรับเรือได้คราวละ 2 ลํา 

โดย Jetty ดงักลา่วตงัอยู่ห่างจากชายฝังเพียงประมาณ 1 กิโลเมตร และด้วยระยะทางทีไม่ห่างจากชายฝังมากนกั จึงช่วยให้ผู้ เข้า

ใช้บริการลดระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าเข้า – ออกจากเรือ นอกจากนี ด้วยภูมิศาสตร์ทีดีดงักล่าว ทําให้มีผู้สนใจทีจะขอเช่า

พืนทีคลงันํามันเชือเพลิงทีชุมพร สําหรับจัดเก็บนํามันเชือเพลิงเพือรองรับนโยบายของภาครัฐเกียวกับยุทธศาสตร์นํามันทีผู้ ค้า

นํามนัตามมาตรา 7 จะต้องสํารองนํามนัเชือเพลิงเพิมขึน ทงันี นโยบายภาครัฐข้างต้นเริมมีผลบงัคบัใช้เมือวนัที 1 พฤศจิกายน 

2556 ทีผ่านมา 

 

 ปัจจุบนัคลงันํามันเชือเพลิงของ AIPT ทงัหมดให้บริการกบับริษัทเพียงรายเดียว โดยเป็นการให้บริการเก็บนํามนั

ปาล์มดิบ(Crude Palm Oil : CPO) สําหรับนํามาใช้ในการผลิตสินค้าและจําหน่าย โดย CPO ดงักลา่วมีทีมาจากโรงงานบีบสกดั

นํามนัปาล์มในภาคใต้ ซงึเป็นผู้จดัจําหน่ายนํามนัปาล์มดิบให้กบับริษัท ซงึนอกจากรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือและคลงั

นํามนัเชือเพลิงแล้ว  AIPT ยงัมีรายได้จากธุรกิจโรงนําแข็งสําหรับอตุสาหกรรมอาหารทีตําบลท่าฉลอม จงัหวดัสมทุรสาครซึงโรง

นําแขง็สําหรับอตุสาหกรรมอาหารดงักลา่วตงัอยูบ่นพืนทีทา่เทียบเรือเดิมก่อนที AIPT จะซือจากเจ้าของกรรมสิทธิเดิม และนําทีดิน

รอบบริเวณมาพัฒนาเพือดําเนินธุรกิจคลังนํามันเชือเพลิงเพิมเติม โดยนําแข็งทีผลิตได้ มีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ ประกอบการใน

อตุสาหกรรมอาหาร ได้แก่ โรงลกูชิน โรงแลป่ลา โรงงานผลิตและจําหน่ายปลากระป๋อง และอาหารทะเลแปรรูปต่างๆ ทงันี ในงวด

บญัชีปี 2554 ถงึปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการบริการท่าเทียบเรือและการจําหน่ายนําแข็ง คิดเป็นร้อยละ 1.10 ร้อยละ 0.83 และ

ร้อยละ 0.65 ของรายได้รวม โดยในงวดบญัชีปี 2555 AIPT ไม่มีรายได้จากการบริการท่าเทียบเรือให้กับลกูค้ารายอืนนอกจาก

ให้บริการกบับริษัทเพียงรายเดียว ซงึบริษัททําสญัญาเช่าระยะสนักบั AIPT โดยครอบคลมุการให้บริการท่าเทียบเรือและคลงันํามนั

เชือเพลิงทงัหมดของ AIPT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั(มหาชน) 

 - 27 - 

 

ตารางแสดงข้อมูลเบืองต้นเกียวกับท่าเทยีบเรือและคลังนํามันเชือเพลงิของ AIPT 

การให้บริการ จาํนวน/ คุณสมบัต ิ ลักษณะการให้บริการ 

ท่าเทยีบเรือ และคลังนํามันเชือเพลิง ทตีาํบลท่าฉลอม จงัหวัดสมุทรสาคร 

1. ทา่เทียบเรือ  - ทา่เทียบเรือขนาดไม่เกิน 500ตนักรอสส์  - ให้บริการเทียบท่าแก่เรือขนสง่ทางทะเล 

2. ถงัเก็บนํามนั - ความจถุงัละ 2 ล้านลติร 

- มีจํานวนทงัสนิ 5 แท็งค์ 

-  มีระบบทําความร้อนเพือรักษาระดบัความชืน

ของสนิค้า 

 - ให้บริการในการเก็บนํามนัเชือเพลงิ 

นํามนัปาล์มดิบและนํามนัปาล์มกลนั

บริสทุธิ 

ท่าเทยีบเรือ และคลังนํามันเชือเพลิง ทอีาํเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร   

2. ทา่เทียบเรือกลางทะเล  

(Jetty) 

- หลกัเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตนักรอสส์ 

- สามารถรองรับเรือเทียบทา่ได้ครังละ 2 ลํา 

- มีทอ่ลําเลียงขนาด 10 นิว -มีกําลงัสบู 400,000 

ลติร/ชวัโมง 

 - ให้บริการเทียบท่าแก่เรือขนสง่ทางทะเล 

3. ถงัเก็บนํามนั - ความจถุงัละ 2 ล้านลติร 

- มีจํานวนทงัสนิ 10 แท็งค์ 

- มีระบบทําความร้อนเพือรักษาระดบัความชืน

ของสนิค้า 

 - ให้บริการเก็บนํามนัเชือเพลิง นํามนั

ปาล์มดิบและนํามนัปาล์มกลนับริสทุธิ 

 
ภาพถ่ายท่าเทยีบเรือ และคลังนํามันเชือเพลิง ทตีาํบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร 
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ภาพถ่ายท่าเทยีบเรือ และคลังนํามันเชือเพลิง ทอีาํเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
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สิทธิประโยชน์ทไีด้รับการส่งเสริมการลงทุน 
 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมีรายละเอียด

สทิธิประโยชน์ทีได้รับ ดงันี 

ประเภทกิจการ 
ทไีด้รับการส่งเสริม 

บัตรส่งเสริม 
เลขท ี

วันทเีริมใช้
สิทธิในบัตร
ส่งเสริม 

วันทคีรบ
กาํหนด 

เพอืส่งเสริมการลงทุน 
ในกจิการ 

บมจ. เอไอ เอนเนอร์จี 1922(1)/2553 ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ - ผลตินํามนัไบโอดีเซล 

บจก. เอไอ โลจิสตกิส์ 2029(2)/2549 27 มิ.ย. 2549 26 มิ.ย.2557 ขนสง่ทางเรือ 

 1434(2)/2550 11 มิ.ย. 2550 10 มิ.ย.2558 ขนสง่ทางเรือ 

บจก. เอไอ พอร์ตส์ แอนด์

เทอร์มินลัส์ 

1373(2)/2552 1 ก.ค. 2552 30 มิ.ย.2560 ขนถ่ายสินค้าสําหรับเรือเดินทะเล 

1374(2)/2552 7 ส.ค. 2552 5 ส.ค.2560 ขนถ่ายสินค้าสําหรับเรือเดินทะเล 

หมายเหต:ุ  - บริษัทยงัไม่ได้ใช้สทิธิประโยชน์จากบตัรสง่เสริมการลงทนุ โดยคาดวา่ใช้สิทธิประโยชน์ได้ภายในไตรมาสที 4 ปี 2556 
- ทีผ่านมาบจก.เอไอ โลจิสติกส์ และบจก.เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ มีผลการดําเนินงานขาดทนุ จงึยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ
ประโยชน์แตอ่ยา่งใด 

 

 สทิธิประโยชน์ทีสําคญัทีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ มีดงันี 

1. ในนามบริษัท : ผลตินํามนัไบโอดีเซล 

1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้รับจากการประกอบกิจการทีได้รับการสง่เสริมเป็นเวลา 

8 ปี  นบัตงัแตว่นัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนนั 

2) ได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการทีได้รับการสง่เสริมซงึได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตามข้อ 1)  

ไปรวมคํานวณเพือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีได้รับการสง่เสริม 

3) ได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคล สําหรับกําไรสทุธิทีได้รับจากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50 นบัแตว่นัทีพ้น

กําหนดตามข้อ 1) เป็นระยะเวลา 5 ปี 

4) ได้รับอนญุาตให้หกัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่นําประปา สองเทา่ของค่าใช้จ่ายดงักลา่วเป็นระยะเวลา 10 ปี 

นบัแตว่นัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนนั 

5) ได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีทีเกิดขนึในระหวา่งเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1) ไปหกัออก

จากกําไรสทุธิทีเกิดขนึ  นบัแตว่นัทีพ้นกําหนดเวลายกเว้นภาษีเงนิได้นิติบคุคลเป็นเวลา 5 ปี  โดยจะเลือกหกั

จากกําไรสทุธิของปีใดปีหนงึหรือหลายปีก็ได้ 

 

2. ในนามบจก.เอไอ โลจิสติกส์: ขนสง่ทางเรือ 

1) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมเป็น

เวลา 8 ปี  โดยมีการจํากดัวงเงินได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตามแต่ละบตัรสง่เสริมไม่เกิน 66.26 ล้าน

บาท และ 107.00 ล้านบาท ตามลําดบั 
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2) ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลของกิจการทีได้รับการสง่เสริม ซงึได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตามข้อ 1)  

ไปรวมคํานวณเพือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีได้รับการสง่เสริมทกุบตัรสง่เสริม 

3) ได้รับอนุญาตให้นําผลขาดทนุประจําปีทีเกิดขนึในระหวา่งเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1) ไปหกัออก

จากกําไรสทุธิทีเกิดขนึ นบัแต่วนัทีพ้นกําหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลา 5 ปี โดยจะเลือกหกั

จากกําไรสทุธิของปีใดปีหนงึหรือหลายปีก็ได้ทกุบตัรสง่เสริม. 

 

3. ในนามบจก.เอไอ พอร์ต แอนด์เทอร์มินลัส์: ขนถ่ายสินค้าสําหรับเรือเดินทะเล 

1) ได้รับยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้นจากการประกอบกิจการทีได้รับการสง่เสริมเป็นเวลา 

8 ปี  โดยมีการจํากดัวงเงิน ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตามแต่ละบตัรสง่เสริมไม่เกิน 303.49 ล้านบาท 

และ 200.00 ล้านบาท 

2) ได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากการกิจการทีได้รับการสง่เสริม  ซงึได้รับยกเว้นภาษีเงินนิติบคุคลตามข้อ 

1) ไปรวมคํานวณ เพือเสียภาษีเงินตลอดระยะเวลาทีได้รับการสง่เสริมทกุบตัรสง่เสริม 

3) ได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีทีเกิดขนึในระหวา่งเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1) ไปหกัออก

จากกําไรสทุธิทีเกิดขนึ  นบัแตว่นัทีพ้นกําหนดเวลายกเว้นภาษีเงนิได้นิติบคุคล เป็นเวลา 5 ปี  โดยจะเลือกหกั

จากกําไรสทุธิของปีใดปีหนงึหรือหลายปีก็ได้ ทกุบตัรสง่เสริม 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1 การตลาด 

1)  กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 
 บริษัทให้ความสําคญักับการควบคุมในทุกขันตอนการผลิตเพือให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีดีและมีคุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานทีหน่วยงานราชการกําหนดทงันํามนัไบโอดีเซลและนํามนัปาล์มโอเลอีน โดยบริษัทเข้มงวดตงัแต่การคดัสรรนํามนัปาล์ม

ดิบซึงถือเป็นวตัถุดิบตงัต้นในการผลิตนํามนัไบโอดีเซลและนํามันปาล์มโอเลอีนโดยกําหนดลกัษณะและคุณสมบติัของ นํามัน

ปาล์มดิบทีจะสงัซือมาเพือเข้าสู่กระบวนการผลิต และกําหนดให้ฝ่ายจดัซือจะต้องสงัซือนํามนัปาล์มดิบจากผู้ จําหน่ายทีได้รับการ

ขนึทะเบียนกบับริษัทแล้วเท่านนั นอกจากนี บริษัทจะแจ้งไปยงัผู้ จําหน่ายให้จดัสง่ตวัอย่างนํามนัปาล์มดิบเข้ามาทดสอบทีโรงงาน

ก่อนการสงัซือ รวมไปถึงการตรวจสอบคณุภาพอีกครังก่อนนําเข้าสู่สายการผลิต และตรวจสอบคณุภาพสินค้าสําเร็จรูปภายหลงั

ผลิตแล้วเสร็จก่อนจัดส่งไปยังลูกค้า เพือสร้างความมันใจให้กับลูกค้าและลดความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากเปลียนแปลง

คุณสมบัติของสินค้าสําเร็จรูปก่อนการจัดส่ง ทังนี สินค้าของบริษัททังนํามันไบโอดีเซลและนํามันปาล์มโอเลอีนทีผลิตได้ มี

คณุสมบตัิเป็นไปตามข้อกําหนดหรือประกาศของหน่วยงานราชการทุกประการโดยบริษัทได้รับใบรับรองคุณภาพจากหน่วยงาน

ราชการและเอกชนต่างๆ อาทิ ISO 9001: 2008 HALAL HACCP GMP Kosher และ RSPOซงึแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคญั

กับการพัฒนาในส่วนงานต่างๆ ทีเกียวข้องกับการผลิตและจําหน่ายสินค้าของบริษัท นอกจากนี บริษัทยังมุ่งมันทีจะเพิม

ประสิทธิภาพในการผลิตเพือลดส่วนสูญเสียและเพิมปริมาณสินค้าทีจําหน่ายได้ต่อหน่วยวตัถุดิบ รวมไปถึงลดต้นทุนการผลิต 

ควบคู่ไปกบัการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัคู่ค้า (Supplier) และลกูค้าของบริษัทอยา่งตอ่เนือง 
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1) กลยุทธ์ด้านการกาํหนดราคาขาย (Price) 
 นํามนัไบโอดีเซล บริษัทจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซลผ่านการเข้าร่วมประมลูราคากบัผู้ ค้านํามนัตามมาตรา 7 ซึง

โดยทวัไปบริษัทจะพิจารณากําหนดราคาขายโดยการอ้างอิงจากราคาประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน ซงึจะ

ประกาศราคาอ้างอิงเอทานอลแปลงสภาพและไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั โดยหน่วยงานดงักล่าวจะประกาศ

ราคาเป็นรายสปัดาห์ ซึงราคาดงักล่าวเป็นไปตามอปุสงค์และอปุทานของตลาดโดยรวมในขณะนนั โดยบริษัทจะคิดส่วนลดจาก

ราคาประกาศให้แก่ลกูค้าตามโครงสร้างต้นทนุวตัถดุิบและคา่บริหารจดัการของบริษัทในช่วงเวลานนั ซงึการพิจารณาให้สว่นลดจะ

พิจารณาจากปริมาณการสงัซือและระยะเวลาในการขายตามสญัญา ซึงโดยส่วนใหญ่ระยะเวลาสญัญาจะแตกต่างกันไปตาม

นโยบายของผู้ ซือ กลา่วคือ ผู้ ซือบางรายระบรุะยะเวลาสญัญานานตงัแต่ 3 เดือนถึง 12 เดือน ขนึอยู่กบัแผนความต้องการใช้ของผู้

ซือ ซงึผู้ ซือแต่ละรายจะแจ้งเงือนไขการจดัสง่ทีชดัเจน อาทิ มารับทีโรงงานเอง หรือแจ้งให้บริษัทจดัสง่ให้ ทงันี กรณีให้บริษัทเป็นผู้

จดัสง่ให้ ราคาสินค้าทีจําหนา่ยก็จะมีราคาสงูขนึจากค่าใช้จ่ายในการขนสง่ทีเพิมขนึ 

นํามนัปาล์มโอเลอีน สําหรับการกําหนดราคาของสินค้าประเภทนี  บริษัทจะดําเนินนโยบายในการกําหนดราคาโดย

วิธีส่วนเพิมจากต้นทนุ (Cost Plus Margin) ซงึต้นทนุในการผลิตจะผนัแปรไปตามต้นทนุวตัถดุิบหลกั ได้แก่ ราคานํามนัปาล์มดิบ

ในแต่ละช่วง โดยผู้บริหารจะพิจารณากําหนดราคาร่วมกบัการพิจารณาราคาขายนํามนัปาล์มโอเลอีนของผู้ผลิตรายอืนในตลาด 

เพือให้การกําหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ ทงันีการพิจารณาให้เครดิตแก่ลกูค้าบริษัทจะพิจารณาจาก

ขนาดธุรกิจ ปริมาณการสงัซือ ประวตัิการดําเนินธุรกิจ และความสามารถในการการจ่ายชําระเงินของลกูค้าเป็นหลกั โดยบริษัท

กําหนดอํานาจในการพิจารณาอนมุตัิวงเงินเครดิตไว้อยา่งชดัเจน 

ทงันี สําหรับการกําหนดราคาจําหนา่ยผลพลอยได้จากการผลิต บริษัทจะพิจารณากําหนดราคาโดยอ้างอิงจากราคา

ตลาดซงึอิงตามประกาศของกรมการค้าภายใน เป็นหลกั 

 
2) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) 

 นํามนัไบโอดีเซล (B100) สําหรับช่องทางการจดัจําหนา่ยนํามนัไบโอดีเซลของบริษัทนนั จะเป็นในรูปแบบของการ

เข้าร่วมประมลูสญัญาการจดัส่งนํามนัไบโอดีเซลกบัลกูค้า โดยลกูค้าแต่ละรายจะแจ้งเชิญมายงับริษัท เพือเข้าร่วมประมลูสญัญา

งานดงักล่าวซงึลกูค้าแต่ละรายจะมีช่วงเวลาในการเรียกประมลูแตกต่างกนั กลา่วคือ บางรายเรียกประมลูปีละ 1 ครัง ในขณะที 

บางรายเรียกประมลูปีละ 2-4 ครัง ซึงขึนอยู่กับนโยบายการสงัซือของลกูค้าแต่ละราย ทงันี ส่วนใหญ่ระยะเวลาของสญัญาจะมี

ตงัแต ่3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน    

 นํามนัปาล์มโอเลอีนบริษัทจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนโดยตรงไปยงักลุม่ลกูค้าทงักลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม กลุ่ม

ลกูค้าสําเร็จรูป ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหารทีเป็นเชน และร้านค้าทวัไป รวมถึงกลุ่มลกูค้าทีสงัซือเพือแบ่งจําหน่ายอีกทอดหนึง โดย

ฝ่ายขายของบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อไปยงัลกูค้าทีมีความต้องการโดยตรงซงึปัจจบุนับริษัทมีทีมขายนํามนัปาล์มโอเล-อีนรวมทงัหมด 

8 คน โดยแยกดแูลกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม 2 คน และกลุม่ลกูค้าอืน 6 คน โดยในการจดัสง่สนิค้ามีทงับริษัทดําเนินการจดัส่งสินค้า

ให้กบัลกูค้า และลกูค้ามารับสินค้าจากโรงงานโดยตรงทงันี ปัจจุบนับริษัทได้วางจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ขนาดกลาง และร้านค้าปลีกรายใหญ่ได้แก่ Big C , The Mall และ Max Value เพือรักษาตราสนิค้าให้คงอยูใ่นกลุม่ตลาดผู้ มีรายได้

ปานกลาง โดยในอนาคตบริษัทคาดว่าจะขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านทางร้านค้าปลีกรายใหญ่ (Modern Trade)เพิมขนึ 

ทงันี เพือเป็นการเพิมชอ่งทางในการจดัหนา่ยไปยงัผู้บริโภคทีมีรายได้ปานกลางถงึสงูมากขนึ   รวมทงัเพือเป็นการสร้างความจดจํา 

(Brand Recognition) ในตราสนิค้า “พาโมลา” แก่ผู้บริโภค   
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3) กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพนัธ์ (Promotion) 
 บริษัทดําเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสมัพนัธ์โดยให้ความสําคญักบัการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน

ของผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามลกัษณะและคณุสมบตัิทีกําหนดโดยหน่วยงานราชการและลกูค้าควบคู่ไปกบัการสร้างความสมัพนัธ์

อนัดีกบัลกูค้า ซึงถือเป็นแนวทางในการรักษาฐานลกูค้าเดิมให้ยงัคงอยู่กับบริษัท รวมถึงการขยายฐานลกูค้าไปยงัลกูค้ารายใหม่

อย่างต่อเนืองโดยอยู่ภายใต้นโยบายทีฝ่ายบริหารกําหนด นอกจากนี บริษัทยงัให้ความสําคญักบัการรับฟังความคิดเห็นของผู้ ใช้

ผลิตภณัฑ์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิงนํามันปาล์มโอเลอีน ซึงบริษัทได้สํารวจความพึงพอใจของลูกค้าเกียวกบัคุณภาพของ

นํามนัปาล์มโอเลอีนอย่างต่อเนือง และบริษัทยงัเปิดโอกาสให้ลกูค้าได้เข้าเยียมชมการผลิตภายในโรงงาน เพือสร้างความมนัใจ

เกียวกับคุณภาพการผลิตของบริษัท โดยลูกค้าทีเข้าเยียมชมโรงงานส่วนใหญ่ได้แก่ กลุ่มลูกค้าประเภทอุตสาหกรรม และกลุ่ม

ลกูค้าสําเร็จรูป  

 
2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัท แบง่ออกตามประเภทสนิค้าของบริษัท ได้ดงันี 

1) นํามนัไบโอดีเซล 

 กลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัทสําหรับผลิตภณัฑ์นํามนัไบโอดีเซล ได้แก่ กลุม่ผู้ ค้านํามนัเชือเพลิงตามพระราชบญัญตัิ

การค้านํามนัเชือเพลิง พ.ศ. 2543 มาตรา 7 หรือผู้ ค้านํามนัเชือเพลิงตามมาตรา 7 ซงึหมายถึง ผู้ ค้านํามนัทีมีปริมาณการค้านํามนั

เชือเพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกนัทุกชนิดปีละตงัแต่ 100,000 เมตริกตนั หรือ ประมาณ 120 ล้านลิตรขึนไป หรือผู้ ทีทําการค้าก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวปีละตงัแต่ 50,000 เมตริกตนัขนึไป ซึงสว่นใหญ่ล้วนแต่เป็นผู้ ค้านํามนัรายใหญ่ของประเทศ (Major Oil) โดยใน

การจําหนา่ย บริษัทจะทําสญัญากบัลกูค้าโดยมีอายสุญัญาตงัแต ่3 – 12 เดือนแล้วแต่นโยบายของลกูค้าแต่ละราย โดยลกูค้าสว่น

ใหญ่ของบริษัท จะกําหนดปริมาณการรับซือหรือช่วงของปริมาณการรับซือทีชดัเจนในสญัญา ซึงในการได้มาซึงสญัญาจําหน่าย 

บริษัทจะได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประมลูจากลกูค้าโดยตรง  

 

2) นํามนัปาล์มโอเลอีน 

กลุม่ลกูค้านํามนัปาล์มโอเลอีนสามารถแบง่ตามประเภทกลุม่ผู้ใช้เป็น 3 กลุม่ดงันี 

2.1 กลุม่ลกูค้าประเภทอตุสาหกรรมภาคการผลติ 

 กลุ่มลกูค้าดงักล่าว หมายถึงกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารขนาดใหญ่ รวมถึงโรงงานผลิตขนม

ขบเคียว เนยเทียม และอาหารปรุงสกุต่างๆ อาทิ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) บริษัท ทรีท็อป เคมิคลั แอนด์ฟู้ ดส์ 

จํากดั บริษัท คาร์กิลมีทส์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท อาหารยอดคณุ จํากัด และบริษัท นําเชา (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น ซึง

กลุ่มลูกค้าประเภทอุตสาหกรรม จะสงัซือนํามันปาล์มโอเลอีนในปริมาณมากเพือนําไปใช้ในกระบวนการผลิต ซึงส่วนใหญ่จะ

นําไปใช้ในขนัตอนการทอดเพือให้ได้ผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพตามต้องการ โดยก่อนการสงัซือบริษัทจะจดัส่งตวัอย่างนํามันปาล์ม

โอเลอีนไปยังลูกค้าเพือทดสอบคุณสมบัติ รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าส่งตัวแทนเข้าเยียมชมโรงงาน เพือสร้างความมันใจใน

คุณภาพของสินค้าและสร้างความเชือมันทางธุรกิจให้กับลูกค้า ซึงลูกค้าบางรายจะกําหนดคุณสมบตัิของนํามันปาล์มโอเลอีน

เพิมเติมมาอย่างชดัเจน อาทิ กําหนดให้นํามนัปาล์มโอเลอีนต้องมีค่า Iodine Value หรือค่าไอโอดีนเท่ากบั 50 – 55 กรัมต่อนํามนั

ปาล์มโอเลอีน 100 กรัม จากเดิมซงึมีค่ามาตรฐานอยูที่ไม่น้อยกวา่ 55 สําหรับนํามนัปาล์มโอเลอีนจากเนือปาล์ม เป็นต้น ทงันี บริษัท

จําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนให้กับกลุ่มลูกค้าอตุสาหกรรมผ่านการเข้าประมลูราคาเพือทําสญัญาจําหน่ายตงัแต่ 3 – 12 เดือน 

และจําหน่ายให้กบัลกูค้าจากการได้รับเอกสารคําสงัซือ ซงึความแตกตา่งดงักลา่วขนึอยูก่บันโยบายในการสงัซือของลกูค้าในแต่ละ
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ช่วงเวลา โดยลกูค้าจะสงัซือสนิค้าลว่งหน้าและให้บริษัททยอยสง่มอบสนิค้า หรือทยอยเข้ามารับสินค้าด้วยตนเองตามเงือนไขเวลา

ทีกําหนด 

2.2 กลุม่ลกูค้าสําเร็จรูป 

 ได้แก่ กลุ่มลูกค้าซึงดําเนินธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหารทีเป็นเชนซึงมีจํานวนสาขากระจายอยู่ทวัประเทศ 

อาทิ บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ จํากัด บริษัท เดอะ บาร์บีคิว พลาซ่า จํากัด บริษัท ไทยฮะจิบงั จํากัด และบริษัท โออิชิ เทรดดิง 

จํากัด เป็นต้น รวมถึงร้านค้าทัวไปทัวประเทศ ทีใช้นํามันปาล์มโอเลอีนในขันตอนการทอด หรือขนัตอนการผัดเพือให้บริการ

จําหน่ายอาหารแก่ผู้ทีมารับบริการ โดยกลุม่ลกูค้าสําเร็จรูปจะสงัซือนํามนัปาล์มโอเลอีนในขนาดบรรจตุ่างๆ ทงัแบบแกลลอน ปีบ 

ขวด และถงั ซึงขนาดบรรจุทีได้รับความนิยมจากลกูค้ามากทีสดุได้แก่ ปีบขนาดบรรจ ุ13.75 ลิตร และ 18 ลิตร และแบบถงุขนาด

บรรจุ 1 ลิตร ซึงง่ายต่อการใช้งานและมีปริมาณทีเหมาะสมกบักลุ่มลูกค้าสําเร็จรูป ทงันี ในการจําหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลกูค้า

สําเร็จรูปจะเป็นการจําหน่ายตามคําสงัซือทีได้รับจากลูกค้าแบบเป็น Lot โดยบริษัททยอยจัดส่งไปยังสถานทีทีลูกค้าจะเป็นผู้

กําหนด 

2.3 กลุม่ลกูค้าแบง่บรรจ ุ(Repack) 

 ได้แก่ กลุ่มลกูค้าทีสงัซือนํามนัปาล์มโอเลอีนเพือแบง่จําหน่ายต่อ โดยลกูค้ากลุ่มแบ่งบรรจุมีทงัลกูค้าที

อยู่ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั ซงึมีทงัผู้ประกอบรายใหญ่ทีดําเนินธรุกิจผลิตและจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีน และผู้ประกอบการ

ขนาดกลางถึงขนาดเล็กทีจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนและนํามนัพืชชนิดอืนๆ รวมถึงร้านโชว์ห่วยขนาดเล็กตามตลาด ทงันี กลุ่ม

ลกูค้า Repack จะสงัซือนํามนัปาล์มโอเลอีนจากบริษัทในขนาดบรรจเุป็นรถแทงค์ความจ ุ15 – 30 ตนั  

 

 ทังนี หากพิจารณาสัดส่วนการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีน แยกตามกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้า

สําเร็จรูป และกลุ่มลูกค้าแบ่งบรรจุ สําหรับงวดบญัชีปี 2553 ถึงปี 2555 และปี 2556 จะพบว่าสดัส่วนการจําหน่ายนํามันปาล์ม

โอเลอีนสําหรับกลุ่มลูกค้าอตุสาหกรรม กลุ่มลกูค้าแบ่งบรรจ ุและกลุ่มลกูค้าสําเร็จรูป มีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนือง มีแนวโน้ม

สดัสว่นการจําหนา่ยลดลง ซงึเป็นผลจากการดําเนินนโยบายการขายทีเน้นการสร้างยอดขายทีแน่นอนผ่านการจําหน่ายให้กบักลุม่

ลกูค้าอตุสาหกรรม ทีมีลกัษณะการสงัซือในรูปสญัญาและใบสงัซือ ซงึระบรุะหว่างตงัแต่ 3 – 12 เดือน และเอกสารการสงัซือ 

ในขณะทีการจําหน่ายสินค้าให้กบักลุ่มลูกค้าแบ่งบรรจุ และกลุ่มลูกค้าสําเร็จรูป มีลกัษณะการสงัซือผ่านใบสงัซือ ซึงมีความไม่

แนน่อน  

 

กลุ่มลูกค้า 
งบการเงนิเฉพาะ 

กจิการ (งบตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม (งบตรวจสอบ) 
จากการรวมธุรกจิภายใต้ 
การควบคุมเดียวกัน 

งบการเงนิรวม 
 (งบตรวจสอบ) 

 
2553 2554 2555 2556 

กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม  15.14%  21.11%  35.33%  52.84% 

กลุม่ลกูค้าสําเร็จรูป  46.45%  75.00%  22.91%  35.32% 

กลุม่ลกูค้าแบง่บรรจ ุ  38.41%  3.89%  4.78%  11.85% 

ลกูค้านอกราชอาณาจกัร *  -  -  36.98%  - 

รวมรายได้  100.00%  100.00%  100.00%  100.00% 

ทีมา: ข้อมลูจากบริษัท 
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หมายเหต:ุ - * ในปี 2555 บริษัทมีรายได้การจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนนอกราชอาณาจกัรคิดเป็นร้อยละ 36.98 ของรายได้จาก

การจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนในปีดงักล่าว ซึงบริษัทสงัซือนํามนัปาล์มโอเลอีนจากผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย 

และขนส่งทางเรือไปยงัผู้ ซือในประเทศเวียดนาม (ขายเป็นเงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐ) โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในค่า

ขนส่งทีเกิดขนึ ซงึบริษัทได้ว่าจ้าง AIL ขนสง่ ทงันี รายได้ดงักลา่วไม่ถือเป็นรายได้หลกัตามนโยบายการดําเนินธรุกิจ

ของบริษัทแตอ่ยา่งใด  

 

3) วตัถดุิบและผลพลอยได้ 

 กลุม่ลกูค้าทีสงัซือวตัถดุิบจากบริษัท คือ กลุม่ผู้ประกอบการในธรุกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์จากนํามนัปาล์ม 

ซงึมีความต้องการนํามนัปาล์มดิบสําหรับใช้เป็นวตัถดุิบตงัต้นในการผลิต และนํามนัปาล์มบริสทุธิไม่แยกไข ซงึใช้เป็นวตัถดุิบหลกั

ในการผลิตนํามนัไบโอดีเซลและนํามนัปาล์มโอเลอีน โดยกลุ่มลกูค้าทีสงัซือผลพลอยได้จากการผลิตได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการใน

อตุสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ ซงึมีความต้องการใช้ผลพลอยได้จากการกระบวนการกลนันํามนัปาล์มดิบ ได้แก่ กรดไขมนัปาล์มจาก

กระบวนการกลนันํามนัปาล์มดิบ กลีเซอรีนจากกระบวนการผลิตนํามนัไบโอดีเซล และไขมนัปาล์มบริสทุธิ จากกระบวนการผลิต

นํามนัปาล์มโอเลอีนโดยกลุ่มอตุสาหกรรมต่อเนืองดงักลา่วจะใช้กรดไขมนัปาล์ม กลีเซอรีน และไขมนัปาล์มบริสทุธิเป็นวตัถดุิบตงั

ต้นในการผลติเครืองสําอางสบู ่อาหารเสริม รวมไปถงึนําไปใช้เป็นวตัถดุิบในการผลตินํามนัไบโอดีเซล ทงันี ลกูค้าทีสงัซือผลพลอย

ได้จากการผลติ จะวา่จ้างรถขนสง่มารับด้วยตวัเอง แตส่ําหรับลกูค้าทีสงัซือวตัถดุิบจากบริษัท จะมีเงือนไขการจดัส่งแตกต่างกนัไป

ตามการเจรจา โดยบางรายจะแจ้งให้บริษัทดําเนินการจดัสง่ให้ ในขณะทีบางรายจะจดัรถมาขนวตัถดุิบด้วยตนเองทีหน้าโรงงาน 

 

4) รับจ้างผลติ 

 กลุ่มลกูค้าของบริษัท คือ ผู้ประกอบการซึงเป็นผู้ผลิตนํามนัไบโอดีเซลเพือจําหน่ายหรือกลุ่มผู้ ค้านํามนัเชือเพลิง

ตามมาตรา 7 ซึงลกูค้าจะเป็นผู้จดัหาวตัถุดิบมายงับริษัท ทงัในรูปแบบของนํามนัปาล์มดิบ (CPO) และนํามนัเมล็ดในปาล์ม

(CPKO)เพือว่าจ้างให้บริษัทกลนัวตัถดุิบดงักลา่วเป็นนํามนัปาล์มบริสทุธิไม่แยกไข (RBD Palm Oil) และนํามนัเมล็ดในปาล์มไม่

แยกไข (RBD Palm Kernel Oil) สําหรับนําไปใช้เป็นวตัถดิุบสําคญัในการผลิตนํามนัไบโอดีเซล ซงึบริษัทรับคําสงัจ้างผลิตจาก

ลกูค้าผา่นการสงัจ้าง โดยจะระบปุริมาณผลิตภณัฑ์ทีได้จากการกลนั คณุสมบตัิของผลติภณัฑ์ทีกลนัได้ และระยะเวลาการจดัสง่ไว้

อย่างชัดเจน ซึงปัจจุบนั บริษัทให้บริการรับจ้างกลันกับผู้ ว่าจ้างรายหนึงซึงว่าจ้างบริษัทต่อเนืองกว่า 3 ปี โดยเมือวันที 3 

พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงรับจ้างกลนั CPO และ CPKO เพือให้ได้ RBD Palm Oil และ RBDPKO กบัผู้ว่าจ้าง

ดงักล่าวซงึมีการกําหนดปริมาณการว่าจ้างกลนัทีแน่นอน โดยระบรุะยะเวลาจ้างรวม 5 ปี ซึงผู้ว่าจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

เกียวกบัการขนส่งทงัหมด รวมทงัระบเุพิมเติมเกียวกบัเงือนไขการจดัหาพาหนะในการขนส่งทางทะเล ซึงได้มอบหมายให้บริษัท

เป็นผู้ประสานงานจดัหา ทงันี บริษัทกําหนดราคารับจ้างผลิตโดยวิธีสว่นเพิมจากต้นทนุ (Cost Plus Margin) 

 
2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

  

ปริมาณการผลติและการใช้นํามนัปาล์มในประเทศไทย 

 ข้อมลูจากศูนย์วิจยักสิกรไทย ซึงรวบรวมจากสํานกัส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

ได้คาดการณ์แนวโน้มปริมาณผลผลิตนํามนัปาล์มดิบภายในประเทศว่าจะมีแนวโน้มเพิมขึนจากปี 2553 จํานวน 1.288 ล้านตนั 

เป็น 2.043 ล้านตนัในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 โดยในช่วงดงักลา่วมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตนํามนัปาล์มดิบสว่นใหญ่ทีได้จะ
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ถกูนําไปใช้เพือการบริโภคในประเทศประมาณ 1.05 ล้านตนั ใช้เพือผลิตไบโอดีเซล 0.648 ล้านตนั และส่งออกนํามันดิบจํานวน 

0.3 ล้านตนั  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ทงันี มีการคาดการณ์สดัส่วนการใช้นํามนัปาล์มดิบภายในประเทศเพือการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ ซงึสามารถอธิบายถึง

สดัสว่นการใช้นํามนัปาล์มได้ดงันี  

• นําไปผลิตนํามันพืชและนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

ประมาณร้อยละ 51โดยนํามันปาล์มนับว่าเป็นนํามันพืชทีมีการใช้

บริโภคมากทีสดุในประเทศคิดเป็นร้อยละ 65 ของมลูคา่ตลาดนํามนัพืช

ทงัหมด เนืองจากนํามนัปาล์มมีราคาทีค่อนข้างถกูหากเทียบกบันํามนั

พืชประเภทอืน กอปรกับคุณสมบัติทีเหมาะในการประกอบอาหาร

ประเภททอด ซึงไม่ทําให้อาหารมีกลินหืน จึงทําให้คนส่วนใหญ่นิยม

เลือกบริโภคนํามันปาล์ม รวมทังอุตสาหกรรมอาหารอืนๆ ในรูปแบบ

ของนํามันพืชทีใช้ในการประกอบอาหาร  และใช้เป็นวัตถุดิบใน

อตุสาหกรรมอาหารต่างๆ อาทิ ขนมขบเคียว บะหมีกึงสําเร็จรูป นมข้น

หวาน ครีมและเนยเทียม 

• ใช้ผลิตไบโอดีเซลประมาณร้อยละ 38 โดยเป็นการผลิต

เพือเป็นพลงังานทดแทน สําหรับชว่ยลดการใช้นํามนัดีเซล รวมถึงเพือเพิมความมนัคงทางด้านพลงังานให้กบัประเทศ อีกทงั ยงัจะ

ช่วยลดปัญหาผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อมอีกด้วย โดยเป็นทีน่าสงัเกตว่าในช่วงตงัแต่ปี 2551 เป็นต้นมา สดัส่วนการใช้นํามนั

ปาล์มในภาคพลงังานมีแนวโน้มเพิมมากขนึ จากร้อยละ 21 ในปี 2551 เพิมเป็นร้อยละ 28 ในปี 2554 และสําหรับในปี 2555 คาด

วา่การใช้นํามนัปาล์มในภาคพลงังานจะยงัคงมีสดัสว่นสงูถึงร้อยละ 35-40 ของการใช้นํามนัปาล์มทงัหมด 

• อตุสาหกรรมตอ่เนืองตา่งๆ เช่น ใช้ทําสบูแ่ละอืนๆ ประมาณร้อยละ 11 
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ภาวะอุตสาหกรรมไบโอดีเซล 
 

ท่ามกลางภาวะความผันผวนและการปรับตัวสูงขึนของราคาพลังงาน  อันเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลือนระบบ

เศรษฐกิจ  โดยเครืองชีวดัทีสําคญัอย่างหนึง คือ ราคานํามนัดิบในตลาดโลกปรับตวัสงูขนึมาก ทงันี จากสภาวะดงักลา่ว  ส่งผลให้

ประเทศไทยซงึเป็นประเทศทีพงึพาการนําเข้าพลงังาน จําต้องรับภาระการนําเข้าพลงังานจากต่างประเทศเป็นจํานวนมาก 

จากปริมาณการนําเข้าพลงังานทีปรับตวัเพิมขนึ ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของพลงังานและการพฒันาประเทศใน

ระยะยาว ซงึจําเป็นต้องมีความเสถียรภาพและความมันคงในภาคพลงังาน อนัเป็นพืนฐานสําคญัของการพฒันาประเทศ อีกทงั

พลงังานเชือเพลงิสว่นใหญ่มีรูปแบบการใช้ทีเมือใช้แล้วหมดไป (Non-renewable energy) ดงันนั ภาครัฐจึงมีนโยบายทีจะผลกัดนั

ให้เกิดการใช้พลงังานทดแทน (Renewable energy) มากขนึ ทงันี เพือเป็นการลดการใช้พลงังานทีใช้แล้วหมดไป อีกทงัยงัเป็นการ

ลดปัญหาภาวะโลกร้อน เนืองจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึงเป็นปัญหาทีทัวโลกกําลังให้ความสนใจและเร่งหามาตรการ

ควบคมุ ซงึมาตรการกีดกนัทางการค้าเป็นมาตรการทีมีแนวโน้มจะถกูนํามาใช้อย่างแพร่หลายในอนาคต  ถึงแม้วา่ประเทศไทยยงั

ไม่ถกูบงัคบัใช้มาตรการดงักลา่วในปัจจบุนั แต่ก็ควรลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและสง่เสริมพลงังานทดแทนเพือเป็นจดุเริมต้นของ

การเป็นสงัคมคาร์บอนตํา (Low Carbon Society) นอกจากนี ยงัเป็นการลดการพงึพิงการนําเข้าพลงังานจากต่างประเทศ และ

เป็นการกระจายความเสียงในการจดัหาเชือเพลิง ซงึเป็นการสร้างเสถียรภาพและความมนัคงทางพลงังานของประเทศในอนาคต 

ดงันนั รัฐบาลจงึมอบหมายให้กระทรวงพลงังานจดัทํา “แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ในอีก 10 ปี (พ.ศ.

2555-2564) (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) หรือ (AEDP) เพือกําหนดแผนงานในการพฒันาไปสู่

สงัคมคาร์บอนตํา ดงัภาพ 

 

 
ทีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ประเภท หน่วย เป้าหมายเดมิ เป้าหมายใหม่ 
1. พลงังานแสงอาทิตย์ KTOE 38 100 
2. พลงังานชีวมวล KTOE 6,760 8,200 
3. ก๊าซชีวภาพ KTOE 600 1,000 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั(มหาชน) 

 - 37 - 

 

3.1 ก๊าซชีวภาพ   797 
3.2 CBG (5% ของ NGV)   203 

4. พลงังานจากขยะ KTOE 35 35 
รวม KTOE 7,433 9,335 

เชือเพลิงชีวภาพ    
1. เอทานอล ล้านลติร/วนั 9.0 9.0 
2. ไบโอดีเซล ล้านลติร/วนั 4.5 5.97 
3. เชือเพลิงใหม่ทดแทนดีเซล ล้านลติร/วนั - 25.0 

รวม ล้านลติร/วนั 13.5 39.97 
สดัสว่นทดแทนนํามนั  14% 44% 

สดัสว่นพลงังานทดแทนตอ่การใช้
พลงังานชนัสดุท้ายของประเทศ 

 12% (ไม่รวม NGV) 25% 

 ทีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 
 แผนการพฒันาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในส่วนทเีกียวข้องกับไบโอดีเซล 

แผนการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกในส่วนทีเกียวข้องกบัไบโอดีเซล  มีเป้าหมายการผลิตไบโอดีเซล 

(เชือเพลิงทดแทนดีเซล) ในปี 2564 คือ 5.97 ล้านลิตรตอ่วนั ซงึแผน AEDP มุ่งเน้นการพฒันาทีสําคญั 2 ด้าน ดงันี 

1. ด้านอปุทาน 

สง่เสริมการปลกูปาล์มในพืนทีทีเหมาะสมโดยไม่แย่งพืนทีพืชอาหาร โดย 

– สง่เสริมให้มีพืนทีปลกูปาล์ม 5.5 ล้านไร่  และมีปาล์มให้ผลผลติรวม 5.3 ล้านไร่ภายในปี 2564 

– มีกําลงัการผลตินํามนัปาล์มดิบ ไม่น้อยกวา่ 3.05 ล้านตนัตอ่ปี 

– สง่เสริมให้เป้าหมายผลติภาพ หรือ yield ไม่น้อยกวา่ 3.2 ตนัต่อไร่ตอ่ปี มีอตัราสดัสว่นการให้นํามนั (Oil 

Content) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 18 

2. ด้านอปุสงค์ 

– บริหารจดัการสดัสว่นการผสมนํามนัไบโอดีเซลให้สอดคล้องกบัปริมาณการผลตินํามนัปาล์มภายในประเทศ 

– ทดลองนําร่อง B10 หรือ B20 ใน Fleet รถบรรทกุ หรือ เรือประมงเฉพาะ 

– เตรียมพฒันามาตรฐานไบโอดีเซล (Fatty Acid Methyl Ester : FAME) ให้สามารถมีสดัสว่นผสมในนํามนัดีเซล

ถึงร้อยละ 7 (B7) 

นอกจากนี แผน AEDP ยงัมุ่งเน้นการพฒันาให้มีการบริหารจดัการแบบครบวงจร ตงัแต่การปลกูปาล์มนํามนั การสกดั

นํามัน การผลิตนํามันพืชบริโภค การผลิตไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมต่อเนือง การนําเข้า การส่งออก และการวิจยัและพฒันา 

(R&D) เพือลดต้นทนุและสร้างมลูค่าเพิมสงูสดุให้แก่ประเทศ 
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ภาคอุปทาน 
สําหรับประเทศไทย วตัถุดิบสําคัญทีใช้ในการผลิตนํามันไบโอดีเซล คือ ปาล์มนํามัน ซึงถือว่าเป็นพืชทีสามารถสกัด

ออกมาเป็นวตัถดุิบทีใช้ในกระบวนการการผลิตไบโอดีเซลได้ดีและมีคณุภาพชนิดหนงึโดยถือเป็นพลงังานทดแทนดีเชลด้วยการใช้

พืชทีสามารถปลกูใหม่ได้ โดยสามารถลดสดัสว่นของการใช้นํามนัซงึมีวตัถดุิบจากฟอสซิล ซงึเป็นพลงังานทีไม่สามารถทดแทนได้

ในระยะเวลาอนัสนั ทงันี ตามแผน AEDP มีเป้าหมายในการเพิมพืนทีเพาะปลกูเป็น 5.5 ล้านไร่ภายในปี 2564 ซึงในปี 2554 

ประเทศไทยมีพืนทีเพาะปลูกปาล์มนํามนัทงัสิน 3.75 ล้านไร่ โดยในปี 2555 พืนทีเพาะปลกูได้เพิมขึนเป็นประมาณ 4.84 ล้านไร่ 

โดยมีอตัราการเพิมขนึคิดเป็นร้อยละ 29.07 ซงึอตัราการเติบโตดงักลา่วสามารถรองรับการพฒันาไบโอดีเซลตามแผน AEDP (ทีมา 

: ข้อมลูสถานการณ์ปาล์มนํามนั สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

 

นอกจากพืนทีเพาะปลูกแล้ว ผลผลิตรวมปาล์มนํามันของประเทศก็มีการปรับตัวเพิมขึนด้วยเช่นกัน โดยเพิมขึนจาก 

10.25 ล้านตนัในปี 2554 เป็น 11.36 ล้านตนั และ 12.81 ล้านตนัในปี 2555 และปี 2556 ตามลําดับ โดยสามารถขยับเข้าใกล้

เป้าหมายผลผลิตเพือรองรับแผน AEDP ในปี 2564 ทงันี ปัจจยัของการเพิมขนึของผลผลิตปาล์มนํามนัเกิดจากมีปาล์มทีเริมให้ผล

ผลิตปี 2555 เพิมขึนจากปี 2554 กอปรกบัภาครัฐและเอกชนสนบัสนนุให้เกษตรกรขยายเนือทีเพาะปลกูในทีนาร้าง หรือทีนาลุ่ม 

และปลกูทดแทนสวนยางพาราและไม้ผล โดยราคาผลปาล์มดิบในช่วง 4 ปีทีผ่านมาปรับตวัเพิมขึนอย่างต่อเนืองจากเดิมโดยมี

ราคาเฉลียตอ่กิโลกรัมเท่ากบั 4.81 บาทในปี 2551 ถงึปี 2556 ซงึเป็นแรงจงูใจทีทําให้เกษตรกรขยายพืนทีเพาะปลกูมากขนึ  

ทังนีในช่วงปี 2555 – 2556 นันภาครัฐได้กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหานํามันปาล์มและราคาผลปาล์มตกตํา โดย

คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํามนัแห่งชาติ (กนป.) มีมติให้รับซือผลปาล์มนํามนัในราคาไม่ตํากว่า กก. ละ 4 บาท และรับซือ

นํามนัปาล์มดิบในราคา กก. ละ 25 บาท นนั มีสว่นช่วยยกระดบัราคาผลปาล์มให้สงูขนึ  

  
กราฟแสดงราคาเฉลียปาล์มทะลาย และนํามันปาล์มดบิเกรด A ระหว่างปี 2551 – ปี 2556  

           
          ทีมา :กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
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กราฟแสดงผลผลิตปาล์มนํามันภายในประเทศ 

                     
                       ทีมา: สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
ภาคอุปสงค์ 

ปัจจบุนั รายชือผู้ผลติไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั (B100) ทีได้รับความเห็นชอบการจําหน่ายหรือมีไว้

เพือจําหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ณ เดือนมิถุนายน 2556 มีทงัสิน 11 ราย คิดเป็นกําลงัการผลิต

รวมทงัสินประมาณ 4,955,800 ลติรตอ่วนั โดยคาดการณ์ปริมาณการผลิตนํามนัไบโอดีเซลประมาณร้อยละ 70 ของกําลงัการผลิต

หรือคิดเป็นประมาณ 3.49 ล้านลิตรต่อวนั โดยมีปริมาณการใช้นํามนัไบโอดีเซลเฉลียประมาณ 2.7 ล้านลิตรต่อวนั ซงึปริมาณการ

ใช้นํามนัไบโอดีเซลมีแนวโน้มปรับตวัเพิมขนึจากการใช้นโยบายของภาครัฐ ทีสนบัสนนุให้เพิมสดัส่วนการใช้นํามนัไบโอดีเซลเป็น

สว่นผสมในนํามนัดีเซล ซงึคาดว่าจะบงัคบัใช้ในวนัที 1 มกราคม 2557 รวมทงันโยบายเกียวกบัการสํารองนํามนัเชือเพลิงเพิมขนึ

ตามยทุธศาสตร์ชาติ (ทีมา : ฝ่ายบริหารบริษัท, หนงัสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบบัวนัที 9 เมษายน 2556 และกระทรวงพลงังาน) 

โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 

ลาํดับ บริษัท 
กาํลังการผลิต 

(ลิตร/วัน) 
วัตถุดบิทใีช้ 

จังหวัดทีตงั 
โรงงาน 

1 บจก.นํามนัพืชปทมุ 1,400,000  RBDPO, Palm Stearin, CPO ปทมุธานี 

2 บมจ.พลงังานบริสทุธิ 800,000  Palm Stearin, CPO ปราจีนบรีุ 

3 บจก. ไทยโอลโีอเคมี 685,800  CPO ระยอง 

4 บมจ. เอไอ เอนเนอร์จี 500,000  RBDPO, RBDPS สมทุรสาคร 

5 บจก. บางจากไบโอฟเูอล 300,000  CPO, Palm Stearin พระนครศรีอยธุยา 

6 บจก. แอบ็โซลทูพาวเวอร์ พี 300,000  CPO, RBDPO, Palm Stearin ระยอง 
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ลาํดับ บริษัท 
กาํลังการผลิต 

(ลิตร/วัน) 
วัตถุดบิทใีช้ 

จังหวัดทีตงั 
โรงงาน 

7 บจก. เพียวไบโอดีเซล* 300,000  CPO, RBDPO, Palm Stearin ระยอง 

8 บจก. นิวไบโอดีเซล 220,000  CPO สรุาษฎร์ธานี 

9 บจก. บี.กริม กรีน เพาเวอร์ 200,000  Palm Stearin ชมุพร 

10 บจก. วีระสวุรรณ 200,000  Palm Stearin, RBDPO สมทุรสาคร 

11 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 50,000  นํามนัพืชใช้แล้ว, CPO, RBDPO กรุงเทพฯ 

รวม 4,955,800    

ทีมา: กรมธรุกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ณ เดือนมิถนุายน 2556 
หมายเหต:ุ   - CPO คือ นํามนัปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) 

- RBDPO คือ นํามนัปาล์มกึงบริสทุธิ (Refined Bleached and Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) 
- Palm Stearin คือ ไขปาล์มบริสทุธิ 
- * บจก.เพียวไบโอดีเซล ได้หยดุการผลตินํามนัไบโอดีเซลตงัแตปี่ 2555   

  
ปัจจยัผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตและจาํหน่ายนํามันไบโอดีเซล 

เนืองจากไบโอดีเซลจัดอยู่ในหมวดพลังงาน  ซึงมีหลายส่วนธุรกิจทีเกียวข้อง โดยปัจจัยทีคาดว่าจะเป็นตัวผลักดัน

อตุสาหกรรมไบโอดีเซล คือ จํานวนรถยนต์ทีเพิมขึนจากนโยบายรถคนัแรก, การเติบโตในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และส่วนต่าง

ต้นทนุระหวา่งการใช้ก๊าซ LPG กบันํามนัไบโอดีเซลลดลง 

 

จํานวนรถยนต์ทีเพิมขนึจากนโยบายรถคนัแรก:  สืบเนืองจากภาวะนําท่วมในช่วงปลายปี 2554 ทีทําให้ความต้องการใน

การซือรถยนต์ภายในประเทศชะงกักอปรกบันโยบายลดภาษีสําหรับรถยนต์คนัแรกทีคลอบคลมุรถยนต์สว่นบคุคลขนาดเล็กรุ่นไม่

เกิน 1,500 ซีซี (Personal Car : PC) และรถกระบะไม่จํากดัซีซี (Pickup) ซงึราคารถยนต์ต้องมีมลูค่าไม่เกิน 1,000,000 บาท โดย

นโยบายดงักลา่วผลกัดนัให้มีจํานวนรถยนต์ในประเทศเพิมมากขนึ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา: สถาบนัยานยนต์  

 หมายเหต:ุ - PC (< 1,500 cc.) หมายถงึ รถยนต์สว่นบคุคลขนาดเลก็รุ่นไม่เกิน 1,500 ซีซี 
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 - PC (> 1,500 cc.) หมายถงึ รถยนต์สว่นบคุคลขนาดเลก็รุ่นเกิน 1,500 ซีซี 
 - Pickup หมายถงึรถกระบะ 

 

จากการทีรัฐบาลมีนโยบายลดภาษีสําหรับผู้ ซือรถยนต์คนัแรก โดยจะต้องทําการจองภายในปี 2555 ส่งผลให้จํานวน

ปริมาณการซือรถยนต์ในประเทศเพิมสงูขนึเป็นประวตัิการณ์  โดย ศนูย์วิจยักสิกรไทยคาดว่ายอดซือรถในปี 2555 จะมีจํานวนอยู่

ระหว่าง 1,420,000 คนั ถึง 1,460,000 คนั หรือเป็นการขยายตวัร้อยละ 79 ถึง 84 จากปี 2554 ทีตลาดรถยนต์ภายในประเทศมี

ยอดซือเพียง 795,241 คนั หรือหดตวัร้อยละ 0.6 เมือเทียบกบัปี 2553 ทงันีจากกราฟยอดจําหน่ายรถยนต์ในประเทศแสดงให้เห็น

ถึงจํานวนการจําหน่ายรถยนต์แต่ละเดือนในระหว่างปี 2552 – 2555 และ เดือนมกราคม 2556  โดยยอดจําหน่ายรถยนต์ในปี 

2555 มียอดจําหนา่ยเฉลียอยูที่เดือนละ 120,000 คนั ซงึหากพิจารณาในรายละเอียดยอดจําหน่ายรถยนต์ในประเทศจะพบว่ารถที

จําหน่ายมากทีสดุในปี 2555 ได้แก่ รถกระบะ โดยไตรมาสที 1 – 3 ของปี 2555 มีสดัส่วนการจําหน่ายคิดเป็นประมาณร้อยละ 57 

ร้อยละ 47 และ 45 ตามลําดบั สง่ผลให้จํานวนรถกระบะในประเทศมีจํานวนเพิมสงูขนึมาก ซงึย่อมสง่ผลต่อปริมาณความต้องการ

ใช้นํามนัไบโอดีเซลทีมีแนวโน้มปรับตวัเพิมขนึตามปริมาณรถกระบะทีปรับตวัเพิมขนึดงักลา่ว 

 

การเติบโตของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์: ภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์เป็นภาคธุรกิจทีต้องใช้ยานพาหนะเพือการ

พาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิงในภาคของธุรกิจขนส่งทางบก (Inland Transportation) ซงึต้องใช้รถกระบะและรถบรรทุกซงึระบบ

เครืองยนต์จะใช้นํามนัดีเซลเป็นเชือเพลิงหลกั ดงันนั การเติบโตของภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์จึงถูกโยงเป็นความสมัพนัธ์ที

สง่เสริมการเติบโตของอตุสาหกรรมผลิตนํามนัไบโอดีเซลเช่นกนั และด้วยโอกาสในการเติบโตจากนโยบายการเปิดเสรีประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของภาครัฐทีจะช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถขยายตลาดไปยงัประเทศเพือนบ้านได้มากขึน 

เนืองจากประเทศไทยเป็นประเทศทีได้เปรียบในเชิงภมูิศาสตร์เมือเทียบกบัประเทศกลุม่อาเซียน โดยภมิูศาสตร์ของประเทศตงัอยู่

พรหมแดนใจกลางเส้นทางทีต้องเชือมต่อระหวา่งประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ ประเทศจีนและประเทศอินเดีย กบัประเทศใน

กลุ่มอาเซียน ได้แก่ พม่า ลาว กมัพชูา เวียดนาม และมาเลเซีย (ทีมา: ศูนย์วิจยักสิกรไทย) จึงทําให้ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์มี

แนวโน้มการเติบโตในอนาคต ซงึยอ่มสง่ผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้นํามนัไบโอดีเซลทีจะเพิมขนึในอนาคตด้วย 
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สว่นต่างระหวา่งต้นทนุการใช้ก๊าซ LPG กบันํามนัไบโอดีเซลลดลง: เนืองจากปัจจบุนัรัฐบาลมีการอดุหนนุราคาก๊าซหงุต้ม 

(LPG) เพือใช้ในประเทศ เนืองจากปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ทีเพิมขนึพร้อมๆ กบัภาระในการอดุหนนุราคาพลงังานของภาครัฐที

เพิมขึนเช่นกัน โดยปริมาณการผลิตก๊าซ LPG ยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ซึงทําให้ต้องนําเข้าบางส่วนจาก

ต่างประเทศในราคาทีสงู แต่นําจําหน่ายในประเทศในราคาตํากวา่ต้นทนุการนําเข้าเพือช่วยเหลือประชาชน (ภาครัฐอดุหนนุราคา

สําหรับก๊าซ LPG ซงึนําเข้าในอตัราประมาณ 28 บาทต่อกิโลกรัม) โดยรัฐบาลได้แยกโครงสร้างก๊าซ LPG ตามประเภทการใช้งาน 

ได้แก่ การใช้ในภาคครัวเรือน และใช้ในภาคขนสง่และอตุสาหกรรม ซงึรัฐบาลมีแผนทีจะปรับราคาก๊าซ LPG สําหรับภาคขนสง่ขนึ

เพือให้สะท้อนต้นทุนทีแท้จริงของการใช้งาน ซงึการดําเนินการดงักลา่วจะมีผลทําให้ส่วนต่างระหว่างต้นทนุการใช้ก๊าซ LPG และ

นํามนัไบโอดีเซลลดลง ซงึอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจใช้เชือเพลิงของภาคขนส่ง ทีอาจหนัมาใช้นํามนัไบโอดีเซลเพิมขนึใน

อนาคต เนืองจากการใช้ก๊าซ LPG เป็นเชือเพลิง แม้จะช่วยประหยดัต้นทนุในการขนส่ง แต่เจ้าของรถก็ยงัคงต้องรับภาระความ

เสียงจากอายกุารใช้งานของเครืองยนต์ทีสนัลง ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการซอ่มบํารุงมากขนึ รวมถึงการเผชิญความเสียงจากความไม่

ปลอดภยัในการใช้ LPG เป็นเชือเพลงิอีกด้วย  

 

ภาวะอุตสาหกรรมนํามันปาล์มโอเลอีน 
 
ตลาดอตุสาหกรรมนํามนัพืชในปัจจบุนั ยงัมีการคาดการณ์วา่จะมีความต้องการนํามนัพืชมากขนึ จากแนวโน้มการฟืนตวั

ของความต้องการใช้ในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ รวมถึงภาคการผลิตพลงังาน

ทดแทน โดยตลาดนํามนัพืชโดยรวมของไทยคาดว่ามีมลูค่าในแต่ละปีประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโตประมาณ

ร้อยละ 8 – 10 ทุกปี อีกทงั แนวโน้มความต้องการใช้นํามนัพืชเพือผลิตพลงังานทดแทนทีเพิมสงูขึนอย่างต่อเนือง ส่งผลให้มี

ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดนํามันพืช และเพือป้อนเป็นวตัถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนด้วย โดยนํามันพืชสามารถ

จําแนกตามพืชทีนํามาสกดั ซงึปัจจบุนัมีด้วยกนั 7 ชนิด ได้แก่ 

1) นํามนัมะพร้าว (Coconut Oil) 

2) นํามนัปาล์ม (Palm Oil) สกดัจากผลปาล์มนํามนั มีกรดไขมนัอิมตวัประมาณ 50% เป็นกรดปาล์มมิติก 44% 

กรดไขมนัไม่อิมตวัโอเลอิก 39% ใช้ปรุงอาหารและทอดอาหาร ซึงอดุมไปด้วยสารแคโรทีนและวิตามินอี เป็น

นํามนัทีคงตวั ไม่เหม็นหืน ไม่เกิดฟองโดยเฉพาะทีอณุหภมิูสงู 

3) นํามนัเมล็ดทานตะวนั (Sunflower Seed Oil) 

4) นํามนัรําข้าว (Rice bran Oil) 

5) นํามนัถวัลสิง (Peanut Oil) 

6) นํามนังา (Sesame Oil) 

7) นํามนัเมล็ดคําฝอย (Safflower Seed Oil) 

 

ประเทศไทยมีพืชนํามนัทีสามารถนํามาผลิตนํามนัเพือใช้บริโภคและใช้ในอตุสาหกรรมต่างๆหลายชนิด ได้แก่ ถวัเหลือง  

ปาล์มนํามัน มะพร้าว  รําข้าว เมล็ดทานตะวนั ดงัทีกล่าวข้างต้น ดังนัน อุตสาหกรรมนํามันจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมทีสําคัญ

อตุสาหกรรมหนึงของประเทศไทย โดยมีทงัอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และอตุสาหกรรมในครัวเรือน   นอกจากนี เมล็ด

นํามันพืชหลังจากผ่านกระบวนการสกัดเอานํามันออกแล้ว ยังสามารถนํากากทีได้ไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบสําคัญใน

อตุสาหกรรมการผลิตอาหารสตัว์ได้อีกทางหนงึด้วย อตุสาหกรรมนํามนัพืชจึงเป็นสว่นหนงึทีมีบทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจของ



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั(มหาชน) 

 - 43 - 

 

ประเทศไทย เนืองจากเป็นอตุสาหกรรมทีแปรรูปสินค้าเกษตรในประเทศให้เป็นสินค้าอตุสาหกรรม ดงันนัอตุสาหกรรมนํามนัพืชจึง

เป็นการสนบัสนุนเกษตรกรให้มีรายได้มากขึนโดยการเลือกใช้วตัถุดิบทีมีอยู่ในประเทศนําไปแปรรูปเป็นสินค้าจําหน่ายเพือเพิม

มลูคา่ 

 

ปัจจบุนั การบริโภคนํามนัพืชมีแนวโน้มสงูขึน นํามนัพืชทีผลิตได้ภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกบัความต้องการ

ของตลาด อตุสาหกรรมนํามนัพืชในประเทศมีลู่ทางในด้านการตลาดกว้างขนึ ซงึนอกจากความต้องการภายในประเทศจะเพิมขึน

แล้ว ความต้องการนํามนัพืชในตลาดโลกก็ยงัอยู่ในระดบัสงูด้วย ซึงความต้องการนํามนัจากพืชและไขสตัว์ในตลาดโลกขนึอยู่กบั

การเพิมขนึของจํานวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยแนวโน้มราคามีความไม่แน่นอน ขนึอยู่กบัอปุสงค์และอปุทานใน

ขณะนนั ซงึจากข้อมลูของ Oil World ผลผลิตต่อปีของนํามนัพืชและไขสตัว์หลกั 17 ชนิดทวัโลกเพิมขนึจาก 80.7 ล้านตนัในปี 

2533 เป็น 185 ล้านตนัในปี 2555 เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจทีแข็งแกร่งในประเทศทีกําลงัพฒันาขนาดใหญ่ อาทิ ประเทศ

อินเดีย และประเทศจีน ซงึถือเป็นปัจจยัสําคญัต่อการบริโภคทีสงูขนึ  
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การเพิมขนึของการบริโภคนํามนัพืชและไขสตัว์ในตลาดโลก 

      

 สําหรับประเทศไทย นํามันปาล์มและนํามันถัวเหลือง เป็นนํามันพืชทีมีผู้บริโภคมากทีสุด ประมาณร้อยละ 90 ของ

ปริมาณการบริโภคทงัหมด สว่นนํามนัพืชชนิดอืนทีใช้วตัถดุิบเป็นรําข้าว ข้าวโพด เมล็ดทานตะวนั มะกอก และเมลด็องุน่ ยงัไม่เป็น

ทีนิยมมากนกัในประเทศไทย เนืองจากมีราคาสงู ซงึทําให้ตลาดนํามนักลุม่ดงักล่าวมีสดัสว่นในตลาดอยู่เพียงประมาณร้อยละ 10 

เท่านนั ซงึโดยเฉลียราคานํามนัพืชทีผลิตจากพืชนํามนัดงักล่าวจะมีราคาประมาณขวดละ 30-50 บาท (ขนาดบรรจ ุ1 ลิตร) ทงันี 

หากพิจารณาราคานํามนัปาล์มเทียบกบัราคานํามนัถวัเหลือง จะพบว่าราคานํามนัปาล์มจะมีราคาถูกกว่านํามนัถวัเหลืองมาโดย

ต่อเนืองตังแต่ในอดีต ทําให้นํามันปาล์มเป็นทีนิยมในประเทศไทย ทงัในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ร้านอาหาร เละการ

บริโภคในครัวเรือน 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบราคาขายปลีกนํามนัพืชขนาดบรรจขุวด ลติร 1 

2553: 80.7 ล้านตนั 2555: 185 ล้านตนั 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบราคาเฉลยีนํามนัถวัเหลืองและนํามนัปาล์มขนาดบรรจขุวด 1 ลติร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ผลิตภณัฑ์นํามันปาล์มโอเลอนี 
ด้านคู่แข่งรายใหม่  

คู่แข่งขนัรายใหม่สามารถเข้ามาสู่อตุสาหกรรมปาล์มนํามนัได้ยาก เนืองจากต้องใช้เงินลงทุนสงูโดยเฉพาะเงินลงทุนค่า

เครืองจกัรทียงัต้องพึงพาการนําเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าไทยจะสามารถผลิตเครืองจกัรบางชนิดได้เอง แต่ก็ต้อง

อาศยัผู้ เชียวชาญในการผลิต รวมทงัแหลง่วตัถดุิบปาล์มนํามนัทีมีจํากดัยงัเป็นอปุสรรคสําคญัให้มีผู้ประกอบการเข้าสูอ่ตุสาหกรรม

นีได้ยาก นอกจากนีการดําเนินธุรกิจปาล์มนํามนัจะต้องใช้เงินหมนุเวียนในการรับซือวตัถุดิบสงูมาก เนืองจากเกษตรกรมีอํานาจ

ตอ่รองสงู จงึสามารถเลือกขายวตัถดุิบให้กบัโรงงานทีจ่ายคา่ตอบแทนในรูปแบบทีต้องการมากทีสดุ  

 
คู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม 

เนืองจากอตุสาหกรรมนํามนัปาล์มมีต้นทนุคงทีสงู ทําให้ผู้ ทีเข้ามาในอตุสาหกรรมนี เมือเข้ามาในอตุสาหกรรมแล้ว ไม่

สามารถออกจากอตุสาหกรรมได้โดยงา่ย สง่ผลให้สภาวะการแขง่ขนัในตลาดนํามนัปาล์มค่อนข้างรุนแรง แม้ว่าจะมีคู่แข่งน้อยราย

แตก็่เป็นเจ้าตลาดทีมีกําลงัผลติสงู และเป็นทีรู้จกัของผู้บริโภคดีอยูแ่ล้ว ดงันนัจงึเน้นการใช้กลยทุธ์ทางด้านราคาในการแขง่ขนั โดย

ผู้บริโภคจะพิจารณาเลือกซือจากราคาสินค้าทีถกูกว่า หรือมีกลยทุธ์การขายทีจงูใจกว่า โดยเฉพาะในห้างค้าปลีก นอกจากนี การ

แขง่ขนัยงัขนึอยูก่บัการได้มาของวตัถดุิบทีจะทําให้ได้เปรียบกวา่คูแ่ขง่ในด้านราคา  ดงันนัผู้ประกอบการบางรายจงึทําตลาดเฉพาะ

พืนที ซงึให้ผลตอบแทนคุ้มคา่กวา่การทําตลาดทงัประเทศ ขณะทีบางรายใช้แผนการขยายกําลงัการผลติของตนเพิมมากขนึ 
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ส่วนแบ่งทางการตลาดของนํามันปาล์มโอเลอีน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา : ฝ่ายวจิยั บริษัท ยเูค คอนซลัทิง จํากดั (ตลุาคม 2555)  

 

 ในปี 2554 นํามันพืชมีมลูค่าตลาดประมาณ 25,000 ล้านบาท โดยนํามนัปาล์มครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากทีสุด

ประมาณ 65% โดยผู้ประกอบการทีมีส่วนแบง่ทางการตลาดนํามนัปาล์มรายใหญ่ได้แก่ บริษัท มรกตอินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

ภายใต้ตราสินค้า “มรกต” ประมาณร้อยละ 37 บริษัท นํามนัพืชปทุม จํากดั ภายใต้ตราสินค้า “เกสร” ประมาณร้อยละ 22 บริษัท 

ลําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ภายใต้ตราสินค้า “หยกไฮเอ” ประมาณร้อยละ 17 และบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํามัน

ปาล์ม จํากดั (มหาชน) ภายใต้ตราสินค้า “ลีลา” ประมาณร้อยละ 12 นอกจากนี ยงัมีผู้ผลิตและจําหน่ายนํามนัปาล์มขนาดกลาง

และขนาดเล็ก อาทิ บริษัท โอลีน จํากัด ภายใต้ตราสินค้า “โอลีน” บริษัท พี เอส แปซิฟิก จํากัด ภายใต้ตราสินค้า “แวว” บริษัท 

กลุม่ปาล์มธรรมชาติ จํากดั ภายใต้ตราสินค้า “ผงึ” บริษัท สขุสมบรูณ์นํามนัปาล์ม จํากดั ภายใต้ตราสินค้า “ทบัทิม” บริษัท ที เอส 

อตุสาหกรรมนํามนั จํากดั ภายใต้ตราสินค้า “ราชา” และ House Brand ต่างๆ อาทิ โลตสั บิกซี และแม็คโคร ทงันี การแขง่ขนัใน

ตลาดนํามันปาล์มโอเลอีน จะเน้นการแข่งขันด้านการบริหารต้นทุนเพือให้เกิดประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเน้นกลยุทธ์การ

จําหน่ายทีใกล้ชิดกับลกูค้าเพือสร้างความสมัพนัธ์อนัดี เพือให้ได้ยอดสงัซือทีต่อเนือง โดยลกูค้าจะไม่ยึดติดกบัตราสินค้า แต่จะ

พิจารณาตัดสินใจซือสินค้าจากปัจจยัด้านราคาเป็นหลกั ควบคู่ไปกบัการมีขนาดบรรจุทีหลากหลายทีสามารถตอบสนองความ

ต้องการใช้ให้กบัลกูค้าได้อยา่งคลอ่งตวั 
 
2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 
 บริษัทมีสํานกังานและโรงงานตงัอยู่เลขที 55/2 หมู่ที 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลคลองมะเดือ อําเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมทุรสาคร ซงึประกอบด้วย อาคารสํานกังาน หอกลนันํามนัปาล์ม อาคารโรงงานผลิตนํามนัไบโอดีเซล อาคารผลิตนํามนั

ปาล์มโอเลอีน ถงัเก็บวตัถดุิบ ห้องบรรจ ุคลงัสนิค้านํามนัปาล์มโอเลอีน อาคารซอ่มบํารุง และโรงจอดรถ โดยบริษัทมีกําลงัการผลิต

นํามนัปาล์มบริสทุธิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) จากหอกลนัทีมีรวม 2 หอเท่ากบั 

1,150 ตนันํามนัปาล์มดิบต่อวนั และมีกําลงัการผลิตนํามนัไบโอดีเซลที 400,000 ลิตรต่อวนั กําลงัการผลิตนํามนัปาล์มโอเลอีนที 
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350,000 ลิตรต่อวนั ทงันี สามารถอธิบายกระบวนการผลิตนํามนัไบโอดีเซล และกระบวนการผลิตนํามนัปาล์มโอเลอีน โดยย่อได้ 

ดงันี 
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1. กระบวนการกลัน 

นํามนัปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) 

ขนัตอนการขจดัยางเหนียวออกจาก CPO (Degumming CPO) 

ขนัตอนการฟอกสี CPO (Bleached CPO) 

ขนัตอนกรองแป้งฟอกสีออกจาก CPO (Filtration CPO) 

ขนัตอนการขจดักลนิ และกลนัแยกกรดไขมนัปาล์มออกจาก CPO  

นํามนัปาล์มบริสทุธิไม่แยกไข  

(RBD Palm Oil) 

กรดไขมนัปาล์ม 

(PFAD) 

กระบวนการแยกไข (Dry Fractionation Process) 

: กระบวนการบีบอดัไขมนัปาล์มบริสทุธิออกจาก

นํามนัปาล์มบริสทุธิ ผา่น Filter Press โดยใช้ 

Membrane 

ปาล์มสเตียรีน 

(RBD Palm Stearin) 

นํามนัปาล์มโอเลอีน 

(RBD Palm Olein) 

2. กระบวนการผลิตนํามันปาล์มโอเลอีน 
ขนัตอนการทําปฎิกิริยา 

(Mixing / Reactor) 

ขนัตอนการล้างนํา 

(Washing) 

นํา+สบู ่

ขนัตอนขจดัความชนื 

(Drying) 

นํามนัไบโอดีเซล 

(B100) 

นํามนัไบโอดีเซล 

(ก่อนขจดัความชืน) 

กลเีซอรีน (Glycerin) 

เมทานอล นํากลบัไปใช้ใหม ่
เมทานอล  

(Solvent + ตวัทําละลาย) 

Sodium Methylate 

(Catalyst+ตวัเร่งปฏิกิริยา) 

3. กระบวนการผลิตนํามันไบโอดีเซล (B100) 

ขันตอนการผลตินํามันปาล์มโอเลอีน  
และขันตอนการผลิตนํามันไบโอดีเซล (B100) 

ทีมา : ข้อมลูจากบริษัท 
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1. กระบวนการกลัน 
 กระบวนการกลนัของบริษัท เป็นระบบการกลนัแบบสุญญากาศ ซึงเป็นระบบแบบปิดทีเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม  

โดยสงัการและควบคมุด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อีกทงัยงัอยูภ่ายใต้การควบคมุและดแูลโดยวิศวกรผู้ ชํานาญการของบริษัท ซงึใน

ปัจจบุนับริษัทมีหอกลนัจํานวน 2 หอ มีกําลงัการกลนัรวมกนัทงัสิน 1,150 ตนันํามนัปาล์มดิบต่อวนั ซงึกระบวนการกลนันํามนั

ปาล์มดิบสามารถแบง่ขนัตอนได้ ดงันี 

- ขันตอนการขจัดยางเหนียว (Degumming): นํานํามนัปาล์มดิบเข้าสู่หอกลนั โดยเพิมความร้อนเพือปรับ

ให้อณุหภมิูสงู และใสก่รดฟอสฟอริค (Phosphoric Acid) เข้าไปทําปฏิกิริยา โดยใช้นําหรือไอนําผสมกบั

นํามนั ซึงจะทําให้สารประกอบทีละลายในนําและนํายางเหนียวแยกตวัออกจากกนั หลงัจากนนั จึงทําการ

แยกออกด้วยการกรอง ซึงวิธีการนีเป็นการกําจัดสาเหตุของการเปลียนแปลงกลินและรสของนํามันที

เปลียนแปลงได้งา่ย  

- ขันตอนการฟอกสี (Bleached): นํานํามนัปาล์มดิบทีผ่านขนัตอนการขจดัยางเหนียว เข้าสู่การฟอกสีโดย

เพิมอณุหภมิูนํามนัปาล์มดิบให้สงูขนึ และนําไปผสมเข้ากบัแป้งฟอกสี (Bleaching Earth) เพือลดความขุ่น

และทําให้นํามนัปาล์มดิบมีสีใส เหมาะแก่การบริโภค 

- ขันตอนการกรองแป้งฟอกสี (Filtration): นํานํามนัปาล์มดิบทีผ่านขนัตอนการฟอกสี เข้าสู่เครืองกรอง 

เพือทําการกรองแป้งฟอกสีและสิงเจือปนอืนๆ ออกจากนํามนัปาล์มดิบ   

- ขันตอนการการขจัดกลิน (Deodorized): นํานํามันทีได้จากกระบวนการกรองแยกแป้งฟอกสี เข้าสู่

กระบวนการกําจดักลิน โดยเพิมอณุหภูมินํามนัให้สงูขึน เพือแยกกรดไขมนัปาล์ม (PFAD) ออกโดยการ

ระเหยออกมา โดยใช้ระบบสุญญากาศ ซึงทําการดูดกรดไขมันปาล์มทีระเหยออกมาจากกระบวนการ

ดงักลา่ว เข้าสูก่ระบวนการควบแน่น ซงึจะทําให้ได้ผลผลิตเป็นนํามนัปาล์มกึงบริสทุธิ (RBD Palm Oil) ซงึ

จะถกูดดูเข้าสูถ่งัจดัเก็บเพือใช้ในการผลตินํามนัปาล์มโอเลอีนและนํามนัไบโอดีเซล (B100) ตอ่ไป 
 

2.  กระบวนการผลิตนํามันปาล์มโอเลอีน 
การผลิตนํามนัปาล์มโอเลอีน บริษัทนํานํามนัปาล์มกึงบริสทุธิทีได้จากการกระบวนการกลนันํามนัปาล์มดิบ เข้าสู่

กระบวนการผลตินํามนัปาล์มโอเลอีน โดยมีขนัตอนดงันี 

- ขันตอนกระบวนการแยกไข (Dry Fractionation Process): นํานํามนัปาล์มกึงบริสทุธิเข้าสูก่ระบวนการ

แยกไข โดยนําเข้าถังเพือให้ตกผลึก (Crystallization) โดยการลดอุณหภูมิอย่างช้าๆ ซึงนํามันจะฟอร์ม

ผลึกสเตียรีน จากนนัจึงแยกผลกึออกโดยใช้เครืองกรอง (Membrane Filter Press) ซึงควบคมุโดยระบบ 

Programmable Logic Controller (PLC) จํานวน 2 เครือง โดยมีกําลงัการผลิตรวมทงัสิน 350 ตนันํามนั

ปาล์มกึงบริสุทธิต่อวนั โดยระบบดังกล่าวถือเป็นระบบทีทันสมยัและมีประสิทธิภาพสงูในการผลิตนํามัน

ปาล์มโอเลอีน โดยนํามันปาล์มกึงบริสุทธิทีเข้าสู่เครืองดังกล่าวจะถูกแยกไขด้วยการบีบอดัด้วยผ้ากรอง 

(Membrane Filter) ซงึผลผลิตทีได้จากกระบวนการนีจะเป็นนํามนัปาล์มโอเลอีน (RBD Palm Olein) และ

ปาล์มสเตียรีน (RBD Palm Stearin) ซงึปาล์มสเตียรีนสามารถนํากลบัมาเข้าสูก่ระบวนการผลิตนํามนัไบโอ

ดีเซลได้ สําหรับนํามันปาล์มโอเลอีนจะถูกจดัเก็บไว้ในแทงค์สแตนเลสป้องกันสิงปนเปือนต่างๆ เพือรอ

จําหน่ายลงรถแทงค์สําหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และ/หรือนําไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ เป็น

สนิค้าสําเร็จรูปจําหนา่ยภายใต้ตรา “พาโมลา” 
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3. กระบวนการผลิตนํามันไบโอดีเซล (B100) 

ผลิตนํามนัไบโอดีเซล (B100) บริษัทนํานํามนัปาล์มกึงบริสทุธิ (RBD Palm Oil) ทีได้จากกระบวนการกลนั เข้าสู่

กระบวนการผลิตนํามันไบโอดีเซล โดยเครืองจักรทีบริษัทใช้ในการผลิตเป็นเครืองจักรทีใช้ระบบ Programmable Logic 

Controller (PLC) ซงึมีกําลงัการผลติ 400 ตนัตอ่วนั โดยมีขนัตอนดงันี 

- ขันตอนการทาํปฏิกิริยา (Mixing/Reactor): นํานํามนัปาล์มกึงบริสทุธิ (RBD Palm Oil)และ/หรือสเตียรีน

เข้าสู่ถังแบบปิดทีใช้เป็นทีเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการควบคุมอุณหภูมิ ความดนัและความเข้มข้นของสาร 

โดยการผสมกบัสารทําปฎิกิริยา (Solvent) คือ เมทานอล (Methanol) และตวัเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) คือ 

โซเดียมเมทาเลต (Sodium Methylate) หลงัจากนนั จงึนําเข้าสู่ถงั Setting เพือให้เกิดการแยกชนัระหว่าง

กลีเซอรีน (Glycerine) และนํามนัไบโอดีเซลทียงัไม่ได้กําจดัสบูอ่อก (Unwashed Biodiesel: UWB) ซงึ

ภายหลงัจากการแยกชันเสร็จสิน จึงนํานํามันไบโอดีเซลทียงัไม่กําจัดสบู่เข้าสู่กระบวนการ Recovery 

Methanol ซงึผ่านระบบแลกเปลียนความร้อน โดยนํามนัไบโอดีเซลทียงัไม่ได้กําจดัสบูจ่ะผ่านทางด้านบน

ของตวัถงั ซึงจะผ่านหวัฉีด เพือแยกเมทานอลออกจากนํามนัไบโอดีเซล โดยมทานอลจะลอยตวัอยู่ด้านบน 

และจะถูกดูดออกด้วยระบบสุญญากาศ โดยสามารถนํากลับมาเป็นสารปฎิกิริยา (Solvent) เพือใช้ใน

กระบวนการผลิตนํามนัไบโอดีเซลต่อไปได้ สําหรับนํามนัไบโอดีเซลทีได้จะเป็นนํามนัไบโอดีเซลทียงัไม่

กําจดัสบู ่ซงึจะถกูนําไปเข้าสูก่ระบวนการล้างนํา (Washing) ตอ่ไป 

- ขันตอนการล้างนํา (Washing): นํานํามนัไบโอดีเซลทียงัไม่ได้กําจดัสบู่ไปผสมกบันําและกวนให้เข้ากนั 

หลงัจากนนั จึงเข้าสู่เครืองเหวียงแยกนําออก (Separator) ซงึเครืองเหวียงจะเป็นตวัแยกนํามนัไบโอดีเซล

และนําผสมสบู่ (Soap) ออกจากกนั เนืองจากสารทงั 2 มีความหนาแน่นต่างกนั ซึงนําทีได้จากการเหวียง

แยกนํามนันนัจะเป็นนําสบู ่(Soap) ทีขจดัออกจากนํามนัไบโอดีเซลปนอยู่ สําหรับนํามนัไบโอดีเซลทีได้จาก

การล้างนําจะถกูนําเข้าสูข่นัตอนการขจดัความชืนต่อไป  

- ขันตอนการขจัดความชืน (Drying): นํานํามนัไบโอดีเซลทีผ่านขนัตอนการล้างนําแล้ว เข้าสู่กระบวนการ

ขจดัความชืนโดยใช้ความร้อนและระบบสญุญากาศเพือดงึไอนําออก ซงึจะได้ผลิตภณัฑ์นํามนัไบโอดีเซล 

(B100) ทีพร้อมจําหน่ายให้กบัลกูค้าตอ่ไป 

 
การจัดซอืวัตถุดบิ 
 วตัถดุิบหลกัทีใช้ในการผลิตนํามนัไบโอดีเซล และนํามนัปาล์มโอเลอีน ได้แก่ นํามนัปาล์มดิบ (CPO) สารเคมีต่างๆ 

ได้แก่เมทานอล โซเดียมเมทิลเลต แป้งฟอกสี และกรดฟอสฟอริก เชือเพลง และภาชนะบรรจสุําหรับนํามนัปาล์มโอเลอีน โดย

บริษัทสงัซือวตัถุดิบ สารเคมี เชือเพลิง และภาชนะบรรจุจากผู้ผลิตและผู้ จําหน่ายหลายรายในประเทศ ซึงฝ่ายวางแผนของ

บริษัทจะพิจารณากําหนดแผนการสงัซือวตัถดุิบให้สอดคล้องกนัแผนการขายของฝ่ายขาย ทงันี บริษัทได้กําหนดนโยบายใน

การจัดซือวัตถุดิบโดยพิจารณาคัดเลือกผู้ จําหน่ายวัตถุดิบจากรายชือผู้ จําหน่ายทีผ่านการประเมินคุณสมบตัิ (Approved 

Supplier List)เพือเปรียบเทียบราคาก่อนการสงัซือซึงบริษัทกําหนดหลกัเกณฑ์เพือประเมินผู้ จําหน่ายในด้านต่างๆ ได้แก่ 

คณุภาพวตัถดุิบ ราคา การสง่มอบ คณุภาพการบริการ และการได้รับการรับรองระบบบริหารคณุภาพ (ISO) โดยมีการติดตาม

เพืออพัเดทคณุสมบตัิของผู้ จําหน่ายวตัถดุิบในทะเบียนรายชือผู้ จําหน่ายทกุๆ 6 เดือน เพือป้องกนัความเสียงทีอาจจะเกิดขึน

หากเกิดการเปลียนแปลงในคณุสมบตัิทีสําคญัของผู้ จําหน่ายทีอาจส่งผลกระทบต่อคณุภาพและการจดัสง่วตัถดุิบให้กบับริษัท 

ทงันี หากพิจารณาการจดัซือวตัถดุิบทีนํามาใช้ในการผลิตของบริษัท โดยแยกพิจารณาตามประเภทวตัถดุิบทีสําคญั สามารถ

อธิบายได้ ดงันี 
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1. นํามนัปาล์มดิบ (CPO) : บริษัทสงัซือนํามนัปาล์มดิบจากโรงงานสกดัหรือโรงบีบนํามนัปาล์มทีตงัอยู่ภาคใต้ของ

ประเทศ ได้แก่ โรงงานในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัชมุพร จงัหวดัระนองจงัหวดักระบี จงัหวดัพงังา และจงัหวดัสงขลา ซงึโดย

ปกติธุรกิจ ผู้ประกอบการทีใช้นํามนัปาล์มดิบในการผลิตสินค้า มกัจะไม่เปลียนการสงัซือไปจากผู้ จําหน่ายนํามันปาล์มดิบที

เป็นคู่ค้าเดิม เนืองจากคุณภาพนํามนัปาล์มดิบเป็นไปตามสูตรการผลิต รวมถึงการวางแผนการผลิตทีสอดคล้องกนัระหว่าง

ผู้ประกอบการและผู้ จําหน่ายนํามนัปาล์มดิบ  และความเชือมนัระหว่างผู้บริหารของสองฝ่าย โดยในการสงัซือนํามนัปาล์มดิบ

ซงึถือเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติสินค้าของบริษัท บริษัทได้กําหนดเกณฑ์คณุสมบตัินํามนัปาล์มดิบทีสงัซือไว้อย่างชดัเจน เพือ

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิให้กบัฝ่ายจดัซือ และเพือให้ง่ายแก่การควบคุมต้นทนุในการผลิตจากการปรับส่วนผสมเพือให้ได้

สินค้าทีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ทงันี บริษัทจะสงัซือนํามันปาล์มดิบล่วงหน้าก่อนการผลิตประมาณ 4-6 สปัดาห์ โดยการ

จัดส่งจะทยอยส่งโดยขึนอยู่กับการเจรจาระหว่างบริษัทและผู้ จําหน่ายนํามันปาล์มดิบ ซึงมีทังจัดส่งไปยังโรงงานทีจังหวัด

สมทุรสาครโดยรถ (ผู้ จําหน่ายนํามนัปาล์มดิบเป็นผู้ รับผิดชอบค่าขนส่ง) และจดัส่งไปยงัคลงันํามนัของ AIPT ทีจงัหวดัชุมพร 

โดยบริษัทว่าจ้าง AIL ขนส่งมายงัท่าเทียบเรือและคลงันํามนัของ AIPT ทีจงัหวดัสมทุรสาคร ซึงบริษัทจะจดัรถขนส่งมารับ

นํามนัปาล์มดิบจากท่าเทียบเรือไปทีโรงงานจังหวดัสมุทรสาครอีกทอดหนึง โดยในการสงัซือนํามันปาล์มดิบ ซึงเป็นหนึงใน

รายการสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ณ วนัที 25 มกราคม 2555 ในหมวด

อาหารประเภทนํามนั และไขมนัทีได้จากพืชหรือสตัว์ทงัทีบริโภคได้หรือไม่ได้ ฝ่ายจดัซือของบริษัทจะพิจารณาราคาสงัซือโดย

อ้างอิงจากราคานํามันปาล์มดิบทีประกาศโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึงจะประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซด์ของ

กรมการค้าฯ เป็นประจําทกุวนั เพือเปรียบเทียบราคาและใช้เป็นเกณฑ์ในการเจรจา นอกจากนี ก่อนออกใบสงัซือ บริษัทจะแจ้ง

ขอให้ผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบจดัสง่ตวัอยา่งนํามนัปาล์มดิบ เข้ามาทดสอบคณุภาพโดยเจ้าหน้าทีของบริษัทก่อนสงัซือ และเมือมีการ

จดัส่ง บริษัทจะทําการตรวจสอบคณุภาพนํามนัปาล์มดิบอีกครังก่อนนําเข้าสู่คลงัเก็บวตัถดุิบ เพือป้องกนัความเสียงทีอาจจะ

เกิดขึนจากการเปลียนแปลงคุณสมบตัิของนํามนัปาล์มดิบทีเกิดขนึระหว่างการขนส่ง อาทิ ค่าความชืนเพิมขนึ จากการรัวซึม

ของนําภายนอกแทงค์เข้าไปในแทงค์ อนัเนืองมาจากฝนตก เป็นต้น  

 

2. สารเคมี : ในการผลิตนํามันไบโอดีเซล และนํามันปาล์มโอเลอีน บริษัทต้องใช้สารเคมีเพือเพิมคุณสมบัติ

ผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน อาทิ เมทานอล โซเดียมเมทิลเลต แป้งฟอกสี และกรดฟอสฟอริก เป็นต้น โดยบริษัทสงัซือ

สารเคมีดังกล่าวจากผู้ จําหน่ายในประเทศหลายราย โดยบริษัทจะสงัซือสารเคมีล่วงหน้าตามแผนการผลิตจากผู้ จําหน่าย

สารเคมี ทงันี ผู้ จําหนา่ยสารเคมีจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าขนสง่ เพือขนสง่สารเคมีมายงับริษัท 

 

3. เชือเพลิง : บริษัทมีหอกลนันํามนัปาล์มดิบรวม 2 หอกลนั โดยเชือเพลิงทีใช้ในการผลิต ได้แก่ กะลาปาล์มสําหรับ

กระบวนการกลนั และใช้นํามนัเตาสําหรับทําความร้อนในเครือง High Pressure Boiler ทงันี เชือเพลิงทงั 2 ประเภท บริษัท

สงัซือจากผู้ จําหน่ายภายในประเทศ โดยสงัซือกะลาปาล์มจากผู้ จําหน่ายซงึเป็นผู้ รวบรวมกะลาปาล์มจากโรงงานสกดันํามนั

ปาล์มทัวประเทศมาจําหน่าย และสงัซือนํามันเตาจากผู้ประกอบการผลิตนํามันเตาจําหน่าย ทังนี บริษัทจะสงัซือเชือเพลิง

ดงักลา่วตามแผนการใช้ทีกําหนด โดยผู้ จําหน่ายจะเป็นผู้จดัสง่เชือเพลิงดงักลา่วมาทีโรงงานโดยตรง 

 

4. ภาชนะบรรจ ุ: สําหรับการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทนํามนัปาล์มโอเลอีน ซงึบริษัทจําหน่ายให้กบัผู้ซือในภาชนะ

บรรจขุนาดตา่งๆ เพือตอบสนองความต้องการให้กบัผู้ ซือ ตงัแต่กลุ่มผู้ ซืออตุสาหกรรม ไปจนถึงกลุ่มผู้ ซือประเภทครัวเรือน โดย

บริษัทมีขนาดภาชนะบรรจรุวม 9 ขนาด โดยภาชนะบรรจดุงักลา่ว บริษัทสงัซือจากผู้ผลิตและจําหน่ายภาชนะบรรจหุลายราย

ภายในประเทศ โดยผู้ จําหนา่ยจะจดัสง่ภาชนะมายงัโรงงานโดยตรง  
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ผลกระทบต่อสงิแวดล้อม 
 ในกระบวนการผลิตนํามนัปาล์มดิบ เพือนํามาใช้เป็นวตัถดุิบสําหรับการผลตินํามนัไบโอดีเซลและนํามนัปาล์มโอเล

อีนเพือจําหน่าย บริษัทจะได้ผลพลอยได้ทีเกิดจากกระบวนการผลิตนํามนัปาล์มบริสทุธิ (RBD Palm Oil) การผลิตนํามนัไบโอ

ดีเซล และการผลิตนํามันปาล์มโอเลอีน คือ กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์มบริสุทธิ และกลีเซอรีน ตามลําดับ โดยบริษัทจะ

จําหน่ายผลพลอยได้จากการผลิตดังกล่าวให้กับผู้ ซือ ซึงดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ ดังนัน ผลกระทบต่อ

สงิแวดล้อมทีเกิดจากวตัถดุิบเหลือใช้จากกระบวนการผลติจงึถือวา่น้อยมาก นอกจากนี กระบวนการผลิตนํามนัไบโอดีเซลของ

บริษัท ถูกออกแบบให้เป็นระบบทีมีกระบวนการผลิตแบบปิด เพือลดปฏิกิริยาระหว่างไบโอดีเซลกบัออกซิเจน รวมถึงป้องกนั

การระเหยของเมทานอลซึงบริษัทสามารถนํากลับเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครังได้ นอกจากนี กระบวนการผลิตแบบปิด

ดังกล่าว ยังช่วยกันไม่ให้สารเคมีซึงใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถูกปล่อยออกสู่ภายนอก ทังในรูปของอากาศและนําเสีย 

นอกจากนี สําหรับสารเคมีและภาชนะบรรจสุารเคมีภายหลงัการใช้งานแล้วเสร็จ บริษัทยงักําหนดนโยบายให้มีการจดัเก็บโดย

แยกส่วนอย่างชดัเจน พร้อมทงัติดประกาศกนัพืนทีเป็นสดัส่วนเพือป้องกนัความเสียงทีอาจจะเกิดขึนจากปฏิกิริยาเคมี โดย

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ ให้บริการกําจดัภาชนะบรรจสุารเคมีเข้ามารับซือซงึบริษัทดงักลา่วจะเข้ามารับซือเป็นรายเดือน ทงันี ปัจจบุนั

บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือคดีฟ้องร้องใดๆ ทีเกียวกบัสงิแวดล้อม 

 

2.4 งานทยัีงไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

- 53 - 

 
3. ปัจจยัความเสียง 

 
ผู้ลงทนุควรพิจารณาปัจจยัความเสียง รวมทงัรายละเอียดข้อมลูอืนๆ ทีปรากฏในเอกสารฉบบันีอย่างรอบคอบก่อน

การตัดสินใจลงทุน โดยปัจจัยความเสียงทีระบุไว้ในเอกสารฉบับนีอ้างอิงจากข้อมูลปัจจุบันและคาดการณ์อนาคตเท่าที

สามารถระบุได้ ซึงปัจจยัความเสียงทีมีนยัสําคญับางประการ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าหุ้นของบริษัท โดยปัจจยั

ความเสียงทีระบไุว้ในเอกสารฉบบันี มิได้เป็นปัจจยัความเสียงทงัหมดทีมีอยู่ กลา่วคือ อาจมีปัจจยัความเสียงอืนๆ ทีบริษัทยงั

ไม่อาจทราบได้ และอาจมีปัจจยัความเสียงบางประการทีบริษัทเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อบริษัทในขณะนี แต่

ในอนาคตอาจกลายเป็นปัจจยัความเสียงทีอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อรายได้ ผลกําไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง แหล่ง

เงินทนุ และโอกาสทางธรุกิจของบริษัท ดงันนั ก่อนการตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูอย่าง

รอบคอบ 

นอกจากนี ข้อความในลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของบริษัท

ทีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี อาทิ “แผนการ” “ประสงค์” “ต้องการ” “คาดว่า” “เห็นว่า” “เชือว่า” “ประมาณ” “อาจจะ” หรือคํา

หรือข้อความอืนใดในทํานองเดียวกนั เป็นคําหรือข้อความทีบง่ชีถึงสิงทีอาจจะเกิดขนึในอนาคต ซงึมีความไม่แน่นอน และผลที

เกิดขนึจริงอาจแตกตา่งจากการคาดการณ์ได้ 

 

3.1 ความเสียงในการประกอบธุรกจิ 
 

3.1.1 ความเสียงจากการแข่งขันในธุรกจิ 
บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซล (B100) นํามนัปาล์มโอเลอีน และวตัถดุิบและผลพลอยได้

จากการผลิต ซงึหากพิจารณาถึงการเติบโตของธุรกิจในแต่ละผลิตภณัฑ์แล้ว นํามนัไบโอดีเซล ถือเป็นผลิตภณัฑ์ทีมีการเติบโต

และการแขง่ขนัสงูทีสดุเมือเทียบกบัผลิตภณัฑ์ทีจําหนา่ยประเภทอืน จากการปรับเพิมสดัสว่นการผสมไบโอดีเซลในนํามนัดีเซล

เพือทดแทนการใช้นํามนัทีมีแนวโน้มราคาทีสงูขนึ ซงึภาครัฐได้ทยอยปรับเพิมสตูรผสมดงักล่าวจากการบงัคบัใช้ B2 ในอดีต 

จนปัจจบุนัได้ปรับบงัคบัใช้เป็น B5 ทวัประเทศ (นํามนัไบโอดีเซล B2 หมายถึงนํามนัดีเซลซงึมีส่วนผสมของนํามนัไบโอดีเซล

ร้อยละ 2  และนํามนัดีเซลร้อยละ 98) และมีแนวโน้มทีจะกําหนดเป้าหมายประกาศมาตรฐาน B7 เพือบงัคบัใช้อย่างเป็น

ทางการโดยกระทรวงพลงังานในวนัที 1 มกราคม 2557 (ทีมา : หนงัสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบบัวนัที 9 เมษายน 2556) ซงึ

การปรับเพิมสดัส่วนดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของปริมาณความต้องการใช้นํามันไบโอดีเซลทีจะเพิมขนึใน

อนาคต และด้วยการกําหนดแนวทางการพฒันาพลงังานทดแทน  ซงึคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยทุธศาสตร์การพฒันาและ

สง่เสริมการใช้ไบโอดีเซลจากปาล์มนํามนัเมือวนัที 18 มกราคม 2548 โดยในวนัที 17 พฤษภาคม 2548 กระทรวงพลงังาน

ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลงั ได้จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล 

(B100) เพือให้เกิดการพฒันาตามยทุธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ซงึด้านหนงึเป็นการสนบัสนนุให้มีผู้ประกอบการผลิตนํามนัไบ

โอดีเซลเพิมมากขึน โดยการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ส่งผลทําให้ ณ 

เดือนมีนาคม 2556 มีผู้ผลติและจําหนา่ยนํามนัไบโอดีเซล (B100) ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั (B100) ทงัสิน 11 ราย 

(ไม่รวมบริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากดั) โดยมีกําลงัการผลิตรวมทงัสินประมาณ 4.65 ล้านลิตรต่อวนั ดงันนั จากความเป็นไปได้

ในการเติบโตของธุรกิจนํามันไบโอดีเซลจากผลของการสนับสนุนของภาครัฐ อาจทําให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ทีมีเงินทุน

เพียงพอ ทีจะเข้ามาดําเนินธรุกิจผลิตและจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซลเพิมขนึ นอกจากนี จากนโยบายของภาครัฐเกียวกบัการเปิด

เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซงึจะทําให้มีการเข้า-ออกของสินค้าโดยเสรี โดยสําหรับอตุสาหกรรมนํามนัปาล์มของ

ไทยทีมีโครงสร้างการผลิตสว่นใหญ่จากเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ทําให้การผลิตนํามนัปาล์มของไทยมีต้นทนุทีสงู
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กว่าประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ได้แก่ ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย จึงถือเป็นจุดอ่อนสําคญัทีอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมนํามนัปาล์มของไทย หากเข้าสูก่ารเปิด AEC ในปี 2558 ซงึอาจทําให้มีคู่แข่งขนั

จากตา่งชาติเข้ามาในอตุสาหกรรมนํามนัปาล์มเพมิมากขนึ อนัจะสง่ผลกระทบทําให้การแขง่ขนัในธรุกิจเพิมสงูขนึในทีสดุ 

บริษัทได้เตรียมพร้อมเพือรับมือกบัการแขง่ขนัทีอาจมีความรุนแรงขนึในอนาคต  โดยบริษัทให้ความสําคญักบัการ

พฒันาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนือง เพือเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการผลิตอย่างสงูสุด  

ซงึจะสง่ผลให้บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขนึ  โดยทียงัคงสามารถ

รักษาคณุภาพของผลติภณัฑ์นํามนัไบโอดีเซลเอาไว้ตามเกณฑ์กําหนด ซงึทีผ่านมาบริษัทได้ลงทนุปรับปรุงระบบการผลิต และ

กระบวนการกลนัของหอกลนันํามนัปาล์มดิบที 1 (หอกลนั 1)  ซึงสามารถขยายกําลงัการกลนัได้เพิมมากขึนจาก 300 ตนั

นํามนัปาล์มดิบต่อวนั เป็น 350 ตนันํามนัปาล์มดิบต่อวนั  นอกจากนี ในปี 2553 บริษัทได้เริมลงทุนก่อสร้างหอกลนันํามนั

ปาล์มดิบที 2 (หอกลนั 2) เพิมเติม ซงึใช้เทคโนโลยีการกลนัเป็นระบบกลนัสญุญากาศแบบปิดเช่นเดียวกนักบัหอกลนั 1 โดยมี

กําลงัการผลิต 800 ตนันํามนัปาล์มดิบต่อวนั ซงึสามารถดําเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาสที 1 ของปี 2556 ทีผ่านมา โดย

ปัจจบุนับริษัทมีกําลงัการกลนันํามนัปาล์มดิบอยู่ที 1,150 ตนันํามนัปาล์มดิบต่อวนั สง่ผลให้บริษัทได้รับผลประโยชน์จากการ

ประหยดัเชิงขนาด (Economy of Scale) เพิมขนึ นอกจากนี บริษัทยงัมีแผนการลงทนุเพิมเติมเพือเพิมประสิทธิภาพและลด

ต้นทนุการผลิต โดยการนํากรดไขมนัปาล์มซึงเป็นหนึงในผลพลอยได้จากการผลิต กลบัมาใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตนํามนัไบ

โอดีเซล  รวมถึงการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตนํามันไบโอดีเซลเพือนําเมทานอลทีเหลือทิงกลบัมาใช้ให้ได้มากขึนกว่า

ปัจจบุนัทีทําอยู่  
3.1.2 ความเสียงจากการพงึพงิลูกค้ารายใหญ่ 

 บริษัทจําหน่ายผลิตภณัฑ์แยกเป็น 3 ประเภทหลกัได้แก่ นํามนัไบโอดีเซล (B100) นํามันปาล์มโอเลอีน และ

วตัถดุิบและผลพลอยได้จากการผลิต โดยในงวดบญัชีปี 2555 บริษัทมีสดัส่วนการจําหน่ายสินค้าทงั 3 ประเภทคิดเป็นร้อยละ 

50.35 ร้อยละ 30.36 และ ร้อยละ 19.29 ตามลําดบั และปี 2556 บริษัทมีสดัส่วนการจําหน่ายสินค้าทงั 3 ประเภทคิดเป็นร้อย

ละ 61.83 ร้อยละ 23.67 และร้อยละ 14.50 ตามลําดบั โดยการจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซลทงัหมดของบริษัท เป็นการจําหน่าย

ให้กบักลุ่มผู้ ค้านํามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตัิการค้านํามนัเชือเพลิง พ.ศ. 2543  ซงึเป็นการจําหน่ายตามคําสงัซือ 

(Made to Order) ผ่านการได้รับเชิญจากลกูค้าเพือร่วมประมลู โดยรูปแบบการสงัซือหากประมลูได้ จะอยู่ในรูปของสญัญา

สงัซือซงึมีระยะเวลาประมาณ 3 – 12 เดือน แล้วแต่แผนงานและนโยบายภายในของลกูค้าแต่ละราย โดยลกูค้าส่วนใหญ่ของ

บริษัท จะกําหนดปริมาณการรับซือหรือช่วงของปริมาณการรับซือทีชดัเจนในสญัญา ซงึในปี 2556 บริษัทจําหน่ายนํามนัไบโอ

ดีเซลให้แก่ลกูค้ารวม 8 ราย ซงึในงวดปี 2556 บริษัทมีรายการจําหน่ายให้กบัลกูค้ารายหนงึมากกวา่ร้อยละ 30 ของมลูค่าการ

จําหน่ายนํามนัไบโอดีเซลรวม (ไม่มีความเกียวข้องใดๆ กับผู้ ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และผู้บริหารของ

บริษัท) โดยสัญญาสงัซือของลูกค้ารายดงักล่าวสินสุดเมือเดือนสิงหาคม 2556 ทีผ่านมา และได้ลงนามในสญัญาสงัซือ

นํามนัไบโอดีเซลต่อกบับริษัทเป็นทีเรียบร้อยแล้ว และทีผ่านมาลกูค้ารายดงักล่าวได้มีการทําสญัญาสงัซือสินค้ากบับริษัทมา

โดยต่อเนือง ดงันนั บริษัทจึงอาจได้รับความเสียงหากลกูค้ารายดงักล่าวลดปริมาณการสงัซือสินค้าจากบริษัท หรือยกเลิกคํา

สงัซือทีมี ซงึอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทได้ในทีสดุ 

 อย่างไรก็ตาม สดัส่วนการซืออาจปรับลดลงได้ตามความต้องการซือของลกูค้าในแต่ละช่วง ซึงบริษัทเชือมันว่า

โอกาสทีจะสญูเสียลกูค้ามีน้อย เนืองจากผู้ประกอบการผลิตและจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซลมีน้อยราย ในขณะทีปริมาณความ

ต้องการใช้ปรับตวัเพิมสูงขึนตามนโยบายของภาครัฐทีผลกัดนัให้เกิดการใช้นํามันไบโอดีเซลให้มากขึนตามแผนการพฒันา

พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ในอีก 10 ปี (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2564) รวมถึงการประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน เกียวกบัการกําหนดเงือนไขให้ผู้ ค้านํามนัตามมาตรา 7 ต้องสํารองนํามนัเชือเพลิงทีผลิตในราชอาณาจกัร

เพิมขนึจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6 โดยมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 1 พฤศจิกายน 2556 ทีผ่านมา ซงึสง่ผลทําให้ผู้ ค้านํามนัตาม
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มาตรา 7 ต้องสงัซือนํามนัไบโอดีเซลซึงเป็นวตัถดุิบในการผลิตนํามนัดีเซลเพิมขนึ รวมถึงต้องจดัหาพืนทีเช่าสําหรับจดัเก็บ

นํามนัไบโอดีเซลดงักลา่ว  
3.1.3  ความเสียงจากเครืองหมายการค้าสาํหรับผลิตภณัฑ์นํามันปาล์มโอเลอีน 

 บริษัทผลติและจําหนา่ยนํามนัปาล์มโอเลอีนภายใต้ตราสนิค้า “พาโมลา” หรือ “PAMOLA” ซงึบริษัทได้รับสิทธิใน

เครืองหมายการค้าดงักล่าวจากการเข้าซือทรัพย์สินทีใช้ในการดําเนินธรุกิจจากเจ้าของกรรมสิทธิเดิม ซงึประสบปัญหาสภาพ

คล่องทางการเงิน และอยู่ภายใต้การดําเนินการตามแผนฟืนฟูกิจการตามคําสงัศาลล้มละลาย โดยบริษัทได้เข้าเจรจาซือ

ทรัพย์สินทังหมดกับเจ้าหนีของเจ้าของกรรมสิทธิเดิม ซึงตราสินค้าดังกล่าว ได้ถูกจดทะเบียนไว้สําหรับการจําหน่ายสินค้า

หลายประเภทได้แก่ นํามันพืชใช้ปรุงอาหาร และเนย ข้าวสาร นําดืม และเมล็ดงา ตามเครืองหมายการค้าเลขที ค115789 

เลขที ค115816 เลขที ค115793 และเลขที ค115792 โดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของเจ้าของกรรมสิทธิเดิม ได้ยืนคําร้องต่อ

ศาลล้มละลายกลางเพือให้ศาลมีคําสงัเพิกถอนการโอนเครืองหมายการค้า “พาโมลา” ระหว่างเจ้าขอกรรมสิทธิเดิมกบับริษัท 

โดยเรียกร้องค่าชดใช้กรณีไม่โอนเครืองหมายการค้ากลบัเข้าสูก่องทรัพย์สนิของเจ้าของกรรมสิทธิเดิมเป็นเงินจํานวน 3.75 ล้าน

บาท และดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี (น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของสนิทรัพย์รวม) ซงึ ณ วนัที 9 สงิหาคม 2555 ศาลล้มละลาย

กลางได้มีคําสงัยกเลิกคําร้องดงักลา่ว โดยศาลได้ระบใุนคําสงัศาลชดัเจนวา่ “การซือขายดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากมติที

ประชมุเจ้าหนีและได้มีการเสนอต่อศาล ซงึศาลได้มีคําสงัอนญุาตให้มีการซือขายกิจการดงักลา่ว โดยการซือขายกิจการพร้อม

เครืองหมายการค้าดงักลา่ว บริษัทได้เสียคา่ตอบแทนและทําตามขนัตอนทางกฎหมายจนครบถ้วน จึงเห็นว่า บริษัทได้มีการซือ

กิจการโดยเสียค่าตอบแทนอย่างสจุริต และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงมีคําสงัให้ผู้ ร้องไม่มีสิทธิร้องขอให้ดําเนินการ

ตามคําร้องดงักล่าว” ทงันี เมือวนัที 4 ตุลาคม 2555 เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของเจ้าของกิจการเดิมได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาล

ล้มละลายกลาง เพือขอให้ศาลพิจารณากลบัคําสงัศาลล้มละลายกลาง โดยบริษัทได้ยืนโต้แย้งการอทุธรณ์ดงักลา่วเมือวนัที 7 

ธันวาคม 2555 และปัจจุบนัอยู่ระหว่างการดําเนินการตามขนัตอนทางกฎหมาย ดงันัน บริษัทจึงอาจได้รับความเสียงจาก

เครืองหมายการค้าทีอาจถกูระงบัการใช้ ซงึอาจสง่ผลกระทบต่อการจําหนา่ยสินค้าในตรา “พาโมลา” ได้ 

 ทงันี ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา ปรากฏยอดจําหน่ายในงวดบญัชีปี 2555 เท่านนั) โดยในงวดบญัชีปี 2555 และงวด

บญัชีปี2556 บริษัทมีสดัสว่นการจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนให้กบักลุม่อตุสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 35.33 และร้อยละ 55.12 

ของยอดจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนรวม รองลงมาได้แก่การจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนให้กบักลุ่มลกูค้าสําเร็จรูป ภายใต้

ตราสินค้า “พาโมลา” คิดเป็นร้อยละ 22.91 และร้อยละ 28.13 ของยอดจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนรวม โดยรายได้จากการ

จําหนา่ยนํามนัปาล์มโอเลอีนให้กบักลุม่ลกูค้าสําเร็จรูปในงวดบญัชีปี 2555 และงวดบญัชีปี 2556 มีสดัสว่นต่อยอดรายได้รวม

คิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 6 ซึงจะเห็นได้ว่า บริษัทเน้นการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนให้กับกลุ่มลูกค้า

อตุสาหกรรมเป็นหลกั โดยกลุม่ลกูค้าดงักลา่วสงัซือนํามนัปาล์มโอเลอีนในปริมาณมากเพือใช้ในกระบวนการทอด โดยไม่ได้ยดึ

ติดตราสินค้า แต่เน้นให้มีคณุสมบตัิตามกําหนด อาทิ ค่า Iodine Value เป็นต้น นอกจากนี สําหรับการจําหน่ายสินค้าให้กบั

กลุ่มลกูค้าสําเร็จรูป บริษัทได้เตรียมแผนรองรับความเสียงดงักล่าว โดยบริษัทได้ดําเนินการจดเครืองหมายการค้าเพิมเติมกบั

สํานกัเครืองหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซงึเมือวนัที 5 สิงหาคม 2556 บริษัทได้รับแจ้งจากนายทะเบียนอนมุตัิการ

จดทะเบียนเครืองหมายการค้าดงักลา่วเป็นทีเรียบร้อยแล้ว  
3.1.4 ความเสียงจากการเปลียนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

 ปาล์มนํามนัเป็นพืชเศรษฐกิจทีมีความสําคญั ซึงช่วยสร้างความมนัคงด้านอาหารและด้านพลงังานของประเทศ 

โดยนํามันปาล์มดิบทีได้จากโรงสกัดปาล์มของประเทศไทย ถูกแบ่งสัดส่วนไปใช้ในภาคธุรกิจต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน 

อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทีไม่ใช่อาหารอืนๆ อาทิ สบู่ และเครืองสําอาง เป็นต้น โดยการผลิตนํามันปาล์มของ

ประเทศมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใช้บริโภคภายในประเทศเท่านนั ซึงปาล์มนํามันและนํามันปาล์มดิบทีได้จากการสกัด

ปาล์มนํามัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทีใช้นํามันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิต ถูกควบคุมโดยภาครัฐผ่านกระทรวงต่างๆ ทัง
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ทางตรงและทางอ้อม อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลงังาน และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เนืองจากนํามัน

ปาล์มดิบทีได้จากการสกดัปาล์มนํามนั ถือเป็นวตัถดุิบตงัต้นในอตุสาหกรรมต่างๆ ดงัทีกล่าว โดยทิศทางราคานํามนัปาล์มดิบ

ของไทยถกูกําหนดให้อ้างองิตามทิศทางราคานํามนัปาล์มดิบในตลาดมาเลเซีย ซงึถือเป็นตลาดนํามนัปาล์มทีใหญ่ทีสดุในโลก 

เนืองจากประเทศมาเลเซียมีสดัสว่นการสง่ออกนํามนัปาล์มดิบสงูถึงร้อยละ 91 ของปริมาณนํามนัปาล์มดิบโลก โดยทีผ่านมา 

อตุสาหกรรมนํามนัปาล์มไทยต้องประสบกบัปัจจยัต่างๆ ทีทําให้เกิดความผนัผวนของราคา ซึงส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรม

ปาล์มนํามนัตงัแตต้่นนํา ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลกูปาล์มนํามนั กลางนํา ได้แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจนํามนัปาล์ม ไปจนถึงปลาย

นําได้แก่ ผู้บริโภค ดงัจะเห็นได้ จากช่วงปี 2553 ทีเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างรุนแรง ทําให้ภาคใต้ของประเทศ

ต้องเผชิญกบัปัญหาฝนแล้งในช่วงกลางปี 2553 และอทุกภยัในช่วงปลายปี จนเป็นเหตนํุามนัปาล์มขาดตลาด เนืองจากผล

ปาล์มนํามนัและนํามนัปาล์มออกสู่ตลาดลดลงอย่างมาก ทําให้ระดบัราคานํามนัปาล์มปรับตวัสูงขึน ส่งผลทําให้ต้นทุนการ

ผลิตสนิค้าบริโภคจากนํามนัปาล์มปรับตวัสงูขนึตาม และสงูขนึต่อเนืองไปจนถงึต้นปี 2554 ซงึเหตกุารณ์ดงักลา่ว สง่ผลกระทบ

เป็นวงกว้างทําให้นํามนัพืชประเภทอืนๆ อาทิ นํามนัถวัเหลือง นํามนัทานตะวนั และนํามนัรําข้าว ประสบปัญหาขาดตลาดและ

มีราคาปรับตวัสงูขึนตามไปด้วย จนทําให้รัฐบาลต้องออกมาขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการผลิตนํามันปาล์มโอเลอีนให้

จําหนา่ยในราคาไม่เกินขวดละ 42 บาท  

 จากความผนัผวนของราคาและปริมาณนํามนัปาล์มดิบทีมีอย่างต่อเนือง รัฐบาลจึงออกนโยบายทีจะเข้าควบคุม

ความผนัผวนทีเกิดขนึ โดยภาครัฐจะใช้นโยบายเข้าควบคมุโดยการปรับลดสดัสว่นการผสมไบโอดีเซลในนํามนัดีเซล เช่น จาก

ปัจจบุนั B5 ให้ลดลงเหลือ B4 ในกรณีทีสต๊อกนํามนัปาล์มดิบในประเทศลดลง และปรับปรับเพิมสดัสว่นการผสมไบโอดีเซลใน

นํามนัดีเซลเมือสต๊อกนํามันปาล์มดิบในประเทศมีปริมาณสงูขึน ทงันีเพือเป็นการควบคุมปริมาณการใช้นํามนัปาล์มดิบให้มี

เพียงพอตอ่ความต้องการโดยคํานงึถงึความเพียงพอในการใช้บริโภคเป็นหลกั อีกทงัการกําหนดราคารับซือผลปาล์มและนํามนั

ปาล์มดิบในกรณีทีราคานํามนัปาล์มดิบผนัผวน และใช้นโยบายรับซือนํามนัปาล์มดิบออกจากตลาด กรณีทีสต๊อกนํามนัปาล์ม

ดิบในประเทศสงูเกินไป และใช้นโยบายการนําเข้านํามนัปาล์มดิบจากตา่งประเทศ กรณีทีปริมาณนํามนัปาล์มดิบในประเทศไม่

เพียงพอต่อความต้องการ (ปัจจุบนัประเทศไทยยงัคงมีมาตรการควบคุมการนําเข้านํามันปาล์ม แม้ว่าจะปรับลดอตัราภาษี

นําเข้านํามนัปาล์มเหลือร้อยละ 0 ตงัแต่ปี 2553 โดยกําหนดให้นํามนัปาล์มเป็นสินค้าทีต้องขออนญุาตนําเข้า และสามารถ

นําเข้าโดย องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่เพียงผู้ เดียว เพือไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนํามันปาล์มใน

ประเทศ) ซึงการใช้นโยบายต่างๆ ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผู้ ประกอบการในทุกส่วนของอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม 

นอกจากนี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดให้นํามนัพืช นํามนัเชือเพลิง และผลปาล์มนํามนั เป็นสินค้าควบคมุ

ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  ซงึนํามนัพืช และนํามนัเชือเพลิง จดัอยู่ในประเภทสินค้าทีมี

ความอ่อนไหวเป็นพิเศษ (Sensitive List : SL) ซงึกรมการค้าภายในจะติดตามราคาและภาวะเป็นประจําทกุวนั ดงันนั จากที

กลา่วมาข้างต้น เนืองจากบริษัทดําเนินธรุกิจผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์ทีผลิตจากนํามนัปาล์มดิบทีได้จากผลปาล์มนํามนั ซงึ

ถือเป็นสินค้าทีถูกควบคุมดูแลโดยหน่วยงานรัฐ บริษัทจึงอาจได้รับความเสียงจากการเปลียนแปลงในนโยบายทีเกียวข้อง

ดงักลา่ว   
3.1.5 ความเสียงจากอุบัตเิหตุและเหตุการณ์ทไีม่คาดคิด 

 บริษัทดําเนินธรุกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ทีผลิตจากนํามนัปาล์มดิบ โดยบริษัทย่อยของบริษัท 2 แห่งได้แก่ 

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จํากดั (AIPT) และบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากดั (AIL) ดําเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบ

เรือและคลงันํามนัเชือเพลิง และให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล (ขนส่งนํามนัเชือเพลิง นํามนัปาล์มดิบ และนํามนัปาล์มกลนั

บริสทุธิ) ทงัในประเทศและต่างประเทศ ซงึบริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจเกียวข้องกบันํามนัเชือเพลิง โดยอาจได้รับความ

เสียงจากเหตกุารณ์ทีไม่คาดคิด อาทิ เหตกุารณ์ระเบดิ การรัวไหลของนํามนั และอบุตัิเหตจุากการขนสง่ทางเรือ เป็นต้น ซงึอาจ

ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย อนัจะสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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ของกิจการได้ ทงันี บริษัทและบริษัทยอ่ยตระหนกัถงึความเสียงดงักลา่ว โดยได้กําหนดแนวทางเพือป้องกนัความเสียงทีอาจจะ

เกิดขึน ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานต่างๆ ของแต่ละบริษัท ด้วยการส่งเข้ารับการอบรมใน

หน่วยงานราชการและเอกชนทีเกียวข้อง รวมถึงการสร้างความเป็นอนัหนงึอนัเดียวกนัในทีมงานของแต่ละฝ่าย เพือให้เกิดการ

ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการทํางาน ควบคู่ไปกบัการกํากับและควบคุมของผู้บริหารงานแต่ละฝ่าย  รวมถึงจดัให้มีการ

ฝึกซ้อมและกําหนดแนวทางปฏิบตัิหากเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉินเป็นประจําทกุปี  นอกจากนี บริษัทยงัจดัให้มีการตรวจสอบความ

สมบรูณ์ของอปุกรณ์ความปลอดภยัอยา่งตอ่เนือง และทําประกนัภยัเพือป้องกนัความเสียงทีอาจจะเกิดขนึกบับริษัทประกนัภยั

ชนันําทงัในและต่างประเทศ ซงึคุ้มครองความเสียงทงัหมดทีอาจจะเกิดขนึ ทงัทรัพย์สินทีใช้ในการดําเนินธรุกิจและสต๊อกนํามนั 

ทงัความเสียงทีเกิดจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติและความเสียงทีเกิดจากอบุตัิภยั โดยหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว บริษัทและ

บริษัทย่อยอาจได้รับผลกระทบในระดบัหนึง แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ บริษัท และ AIPT ไม่เคย

ประสบเหตกุารณ์ดงักลา่ว ยกเว้น AIL ซงึเคยประสบอบุตัิเหตถุกูชนจากเรือขนสง่ต่างชาติบนน่านนําต่างประเทศในปี 2551 ซงึ 

AIL ได้เรียกร้องค่าชดเชยจากบริษัทประกันภยัเดิม แต่ไม่ได้รับเนืองจากความคุ้มครองไม่ครอบคลมุการเกิดเหตุการณ์ใน

น่านนําต่างประเทศ จึงทําให้ AIL ยกเลิกกรมธรรม์และเปลียนแปลงบริษัทประกนัภยัใหม่ซงึครอบคลมุความคุ้มครองดงักลา่ว 

โดยนบัแตน่นัมา AIL ไม่เคยประสบเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

3.2 ความเสียงเกียวเนืองกับการผลิต 
 

3.2.1 ความเสียงจากการขาดแคลนวัตถุดบิ  
 บริษัทดําเนินธรุกิจผลิตและจําหน่ายพลงังานทดแทนนํามนัไบโอดีเซลจากนํามนัปาล์ม รวมถึงผลิตและจําหน่าย

นํามนัปาล์มโอเลอีน ภายใต้ตราสินค้า“พาโมลา” และจําหน่ายวตัถดุิบและผลิตภณัฑ์ซงึเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต 

โดยบริษัทใช้นํามนัปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) เป็นวตัถดุิบตงัต้นทีใช้ในการผลิต ซงึตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดบญัชีปี 2555 และงวดบญัชีปี 2556 บริษัทมีสดัส่วนต้นทนุนํามนัปาล์มดิบคิดเป็นร้อยละ 92.20 และร้อยละ 86.55 

ของต้นทุนวตัถุดิบรวม ตามลําดบั โดยการสงัซือนํามันปาล์มดิบ จะอยู่ในรูปหนงัสือสญัญาหรือข้อตกลงการสงัซือระยะสนั

ประมาณ 1 เดือน ซึงระบุราคารับซือชัดเจน แต่ไม่มีการทําสญัญาระยะยาวกับผู้ จําหน่ายรายใดรายหนึงโดยเฉพาะ ดงันนั 

บริษัทจึงอาจได้รับความเสียงจากการจดัหาวตัถดุิบ หากผู้ จําหน่ายไม่สามารถจดัหานํามนัปาล์มดิบเพือจําหน่ายให้กบับริษัท

ได้อย่างเพียงพอ หรืองดการจําหน่ายนํามนัปาล์มดิบให้กบับริษัทจากสาเหตนุโยบายภายในของผู้ จําหน่ายเอง ซงึอาจทําให้

บริษัทสญูเสียโอกาสในการดําเนินธรุกิจ ซงึอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของกิจการได้  
 บริษัทตระหนกัถึงประเด็นความเสียงข้างต้น และได้กําหนดแนวทางป้องกนัความเสียงดงักล่าว โดยการสงัซือ

วตัถดุิบจากผู้ จําหน่ายทีมีศกัยภาพกว่า 20 ราย ควบคู่ไปกบัการรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ จําหน่ายวตัถดุิบมาโดยต่อเนือง 

โดยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผู้ จําหน่ายวตัถุดิบทีอยู่ใน Vendor List ของบริษัท เป็นคู่ค้ากบับริษัทมายาวนานกว่า 3 ปี 

นอกจากนี ปัจจุบนัประเทศไทยมีจํานวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํามันมากกว่า 1.28 แสนครัวเรือน โดยในปี 2554 มีพืนที

เพาะปลูกปาล์มนํามนัทงัสิน 3.75 ล้านไร่ และปี 2555 พืนทีเพาะปลกูเพิมขึนเป็นประมาณ 4.84 ล้านไร่ หรือเพิมขึนคิดเป็น

ร้อยละ 29.07 เมือเทียบกบัปีทีผา่นมา (ทีมา : ข้อมลูสถานการณ์ปาล์มนํามนั, สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์) ซึงการเพิมขนึดงักล่าว เป็นผลจากแผนการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกในส่วนทีเกียวข้องกบั

นํามนัไบโอดีเซลของภาครัฐ ทีระบเุป้าหมายการผลิตไบโอดีเซลในปี 2564 ให้ได้เท่ากบั 5.97 ล้านลิตรต่อวนั โดยแผนดงักลา่ว

มุ่งเน้นการพฒันาทีสําคญัทงัด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยในส่วนอปุทานเน้นการส่งเสริมให้มีพืนทีปลูกปาล์มนํามนัเท่ากับ 

5.50 ล้านไร่ และมีปาล์มทีให้ผลผลิตรวม 5.30 ล้านไร่ให้ได้ภายในปี 2564 กอปรกับในช่วงปี 2554 ราคาปาล์มนํามนัมีการ

ปรับตวัเพิมสูงขนึถึงกิโลกรัมละ 5- 6 บาท จึงทําให้เกษตรกรจํานวนมากหนัมาปลกูปาล์มนํามนัมากขนึ ส่งผลให้ปริมาณผล

ปาล์มดิบทีออกสูต่ลาดเพิมขนึจาก 10.25 ล้านตนัในปี 2554 เป็น 11.60 ล้านตนัในปี 2555 หรือเพิมขนึคิดเป็นร้อยละ 13.17 

เมือเทียบกบัปีทีผา่นมา และยงัคงมีแนวโน้มเพิมขนึตอ่เนืองจากพืนทีเพาะปลกูทีมี ในขณะทีบริษัทมีกําลงัการผลตินํามนัปาล์ม
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บริสทุธิไม่แยกไขเทา่กบั 1,150 ตนันํามนัปาล์มดิบตอ่วนั ดงันนั บริษัทจงึมนัใจวา่จะได้รับความเสียงจากการขาดแคลนวตัถดุิบ

น้อย 
3.2.2 ความเสียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 

 บริษัทใช้นํามนัปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) เป็นวตัถดุิบหลกัตงัต้นสําหรับใช้ในการผลิตนํามนัไบโอดีเซล 

และนํามนัปาล์มโอเลอีนเพือจําหน่าย ซึงราคานํามนัปาล์มดิบในตลาดโลกถูกกําหนดให้เป็นไปตามทิศทางของตลาดนํามัน

ปาล์มดิบในประเทศมาเลเซีย เนืองจากประเทศมาเลเซียมีอตัราสว่นการส่งออกนํามนัปาล์มดิบต่อผลผลติสงูทีสดุในโลก โดย

ปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อราคานํามันปาล์มดิบได้แก่ การเปลียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการบริโภค สภาพ

ภมิูอากาศ ปริมาณนํามนัปาล์มดิบค้างสต๊อก และราคานํามนัทดแทนชนิดอืนๆ อาทิ นํามนัถวัเหลือง และนํามนัรําข้าว เป็นต้น 

ทงันี ในช่วง 2 ปีทีผ่านมา นํามนัปาล์มดิบในตลาดโลกมีความผนัผวนค่อนข้างสงู ดงัจะเห็นได้จากการลดลงของราคานํามนั

ปาล์มดิบจาก 3,389 ริงกิตต่อตนัในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2555 มาเป็น 2,314 ริงกิตต่อตนัในปี 2556 หรือลดลง

คิดเป็นร้อยละ 31.72 เมือเทียบกบัปี 2555 ซงึการเปลียนแปลงดงักล่าวเกิดจากปัจจยัทางธรรมชาติและภาวะเศรษฐกิจโลกที

ยงัไม่ฟืนตวั (ทีมา : ศนูย์วิจยักสิกรไทย)  
 สําหรับประเทศไทย ราคานํามนัปาล์มดิบมีทิศทางความผนัผวนเป็นไปตามความผนัผวนของราคานํามนัปาล์ม

ดิบในตลาดโลก โดยราคานํามนัปาล์มดิบในปี 2556 ปรับตวัลดลงจากในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 22.27 (ราคาเฉลียในปี 2555 

เทา่กบั 30.86 บาทตอ่กิโลกรัม และปี2556 เทา่กบั 25.24 บาทตอ่กิโลกรัม) (ทีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)) โดย

ในช่วงปลายปี 2553 – ต้นปี 2554 ราคานํามนัปาล์มดิบภายในประเทศผนัผวนและปรับตวัสงูขนึจากราคาตลาดโลกทีประเทศ

มาเลเซียมาก ทงันี เป็นผลจากประเทศไทยประสบปัญหาอทุกภยัในเขตพืนทีเพาะปลกูปาล์มนํามนัในภาคใต้ ส่งผลให้ผลผลิต

ปาล์มนํามนัตกตํา กอปรกบัมีการเก็งกําไรของผู้ประกอบการโรงหีบปาล์มนํามนั จงึส่งผลกระทบต่ออปุทานนํามนัปาล์มดิบใน

ประเทศ จึงทําให้ราคานํามันปาล์มดิบในประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสงูผิดปกติไปอยู่ทีราคา 58.02 บาทต่อกิโลกรัม 

ในขณะทีรัฐบาลมีมาตรการเข้ามาแก้ปัญหานํามนัปาล์มดิบขาดแคลนโดยการประกาศนําเข้า ซงึมีผลทางจิตวิทยาทีช่วยให้

ปริมาณนํามนัปาล์มดิบในท้องตลาดมีมากขนึ จงึทําให้ราคาในช่วงเดือนมีนาคม 2554 ปรับตวัลดลงอย่างรุนแรงจากประมาณ 

58 บาทต่อกิโลกรัมดงัทีกลา่ว เป็นประมาณ 35 บาทต่อกิโลกรัม ดงันนั จากทีกลา่วมาข้างต้น บริษัทจงึอาจได้รับความเสียง

จากความผนัผวนของราคานํามนัปาล์มดิบ ทีมีความอ่อนไหวต่อปัจจยัทีเข้ามากระทบทงัปัจจยัภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ ซงึความผนัผวนของราคานํามนัปาล์มดิบอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการทํากําไรของกิจการได้ 

 บริษัทตระหนักถึงความเสียงดังกล่าว และได้กําหนดนโยบายเพือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับฝ่ายงานที

เกียวข้อง โดยเน้นให้ความสําคัญกับการติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สือโทรทัศน์ 

หนงัสือพิมพ์ และเว็บไซด์ของหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง อาทิ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ควบคู่ไปกบัการติดตาม

สถานการณ์ราคาผ่านคู่ค้าอย่างต่อเนือง ซึงช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบได้ในระดบัหนึง นอกจากนี 

ด้วยมาตรการของภาครัฐ เพือควบคุมไม่เกิดความผนัผวนของราคาทีรุนแรง อาทิ การกําหนดราคารับซือผลปาล์มและนํามนั

ปาล์มดิบในกรณีทีราคานํามนัปาล์มดิบผนัผวนและสง่ผลกระทบตอ่เกษตรกรผู้ปลกูปาล์มนํามนั และการรับซือนํามนัปาล์มดิบ

ออกจากตลาดในกรณีทีสต๊อกนํามนัปาล์มดิบในประเทศสงูเกินไป ซงึรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ขยายระยะเวลาการรับซือ

ตามโครงการแก้ไขปัญหานํามนัปาล์มดิบและราคาผลปาล์มนํามนัตกตําปี 2555 – 2556 รอบ 2 ปริมาณ 50,000 ตนัในราคา

ตนัละ 25,000 บาท ไปจนถึงสินเดือนกนัยายน 2556 ซึงการดําเนินมาตรการของภาครัฐในรูปแบบต่างๆ จะช่วยทําให้ราคา

ปาล์มนํามนัและนํามนัปาล์มดิบมีความผนัผวนลดลง ดงันนั จากทีกล่าวมาข้างต้น บริษัทคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากความ

เสียงดงักลา่วในระดบัหนงึ  
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3.2.3 ความเสียงจากการพงึพงิผู้จาํหน่ายวัตถุดบิ 
 บริษัทใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพือจําหน่ายโดยแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ นํามันปาล์มดิบ สารเคมี 

เชือเพลิง และภาชนะบรรจุ โดยผู้ จําหน่ายทกุรายทีบริษัทสงัซือ จะต้องได้รับการขึนทะเบียนเป็น Vendor List ของบริษัท ซึง

บริษัทสงัซือวตัถดุิบประเภทตา่งๆ จากผู้ จําหนา่ยหลายราย ยกเว้นวตัถดุิบประเภทเชือเพลิง โดยเชือเพลิงทีบริษัทใช้ในการผลิต

แบง่เป็น 2 ประเภทได้แก่ กะลาปาล์ม และนํามนัเตา ซงึถกูนํามาใช้เพือให้ความร้อนในกระบวนการผลิต ทงันี ในบญัชีปี  2556 

บริษัทมีสดัส่วนต้นทนุกะลาปาล์มและต้นทนุนํามนัเตาคิดเป็นร้อยละ 62.68 และร้อยละ 37.32 ของต้นทนุค่าเชือเพลิงทงัหมด 

ซงึสาเหตทีุบริษัทใช้กะลาปาล์มเป็นเชือเพลงิหลกัเนืองจากกะลาปาล์มให้ความร้อนไม่ต่างจากนํามนัเตา แต่มีราคาถกูกว่า ซงึ

ในงวดบญัชีปี 2556 บริษัทสงัซือกะลาปาล์มจากผู้ จําหน่ายรายหนึง (ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ รวบรวมกะลาปาล์มจากโรงบีบสกดัทวั

ประเทศ และนํากะลาปาล์มทีได้มาจําหนา่ยให้กบัผู้ประกอบการทีต้องการ ทงันี ผู้ จําหน่ายดงักลา่วไม่มีความเกียวโยงใดๆ กบั

ผู้ ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และผู้บริหารของบริษัท) โดยมีมลูคา่การสงัซือมากกวา่ร้อยละ 50 ของมลูค่าการ

สงัซือเชือเพลิงรวม เนืองจากผู้ จําหน่ายรายดงักล่าวสามารถจัดหากะลาปาล์มทีมีคุณภาพและปริมาณเป็นไปตามทีบริษัท

ต้องการ โดยบริษัทสงัซือกะลาปาล์มจากผู้ จําหน่ายรายดงักลา่วตอ่เนืองนานกวา่ 2 ปี ดงันนั บริษัทจงึอาจได้รับความเสียงจาก

การพงึพิงผู้ จําหน่ายเชือเพลิง หากผู้ จําหน่ายงดจําหน่ายสินค้าให้กบับริษัท หรือไม่สามารถจําหน่ายสินค้าให้กบับริษัทได้จาก

สาเหตภุายในของผู้ จําหน่ายเอง ซงึบริษัทตระหนกัถึงความเสียงดงักล่าว และได้กําหนดแนวทางเพือลดการพึงพิงผู้ จําหน่าย

รายใหญ่รายใดรายหนึง โดยฝ่ายจดัซือได้พิจารณาคดัเลือกผู้ จําหน่ายเพิมเติม ซงึทีผ่านมา บริษัทได้สงัซือกะลาปาล์มจากผู้

จําหน่ายรายอืนเพือลดการพึงพิง แต่กะลาปาล์มทีได้มีคณุภาพไม่เป็นไปตามทีต้องการ ซงึมีผลทําให้ความร้อนทีได้ไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานทีบริษัทกําหนด ดงันนั ในอนาคต หากบริษัทสามารถจดัหาผู้ จําหน่ายรายใหม่ทีสามารถจดัส่งกะลาปาล์มตาม

คณุภาพและปริมาณทีบริษัทต้องการได้ บริษัทจะดําเนินการลดการพงึพิงการสงัซือดงักลา่ว 
3.3 ความเสียงด้านการเงนิ 

 

3.3.1 ความเสียงจากการพงึพงิแหล่งเงนิทุนจากสถาบันการเงนิ 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้ขอรับการสนบัสนุนวงเงินสินเชือจากเจ้าหนีสถาบนัการเงิน

ภายในประเทศแห่งหนึง โดยมีภาระหนีรวมทงัสินเท่ากบั 182.25 ล้านบาท (แบ่งเป็นภาระหนีในนามบริษัทเท่ากบั  71.39  

ล้านบาท และภาระหนีในนามบริษัทย่อยได้แก่ AIPT เท่ากบั 110.86 ล้านบาท) มีภาระต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 48.07  ล้าน

บาท (แบ่งเป็นภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทเท่ากบั 37.53 ล้านบาท และภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทย่อยเท่ากับ 

10.54 ล้านบาท) โดยภาระหนีร้อยละ 51.37 ของภาระหนีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินรวม เป็นภาระหนีทีเกิดจากวงเงินกู้ยืม

ระยะสนัเพือใช้หมนุเวียนในกิจการ ได้แก่ วงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี วงเงิน L/C, T/R วงเงินตวัสญัญาใช้เงิน และวงเงิน Forward 

Contract ซงึภาระหนีสว่นทีเหลืออีกร้อยละ 48.63  ของภาระหนีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินรวม เป็นภาระหนีทีเกิดจากวงเงิน

กู้ ยืมระยะยาวสําหรับการลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทย่อยในชว่งทีผ่านมา โดยวงเงินกู้ระยะยาวดงักลา่วระบเุงือนไข

ให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องดํารงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่เกินกว่า 2 : 1 และดํารงอตัราส่วน

ความสามารถในการชําระหนีในอตัราไม่ตํากว่า 1.5 : 1 และ 1.2 : 1 ตามลําดบั ดงันนั จากการพงึพิงแหล่งเงินทนุจากเจ้าหนี

สถาบนัการเงินตามทีกลา่ว หากบริษัทไม่สามารถรักษาอตัราสว่นทางการเงินได้ตามเงือนไขทีระบใุนสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาว 

รวมถึงไม่ปฏิบตัิตามเงือนไขอืนๆ ของสญัญาได้ บริษัทอาจได้รับความเสียงจากการถกูระงบัการใช้วงเงินสินเชือ ซงึอาจสง่ผล

กระทบตอ่สภาพคลอ่งของกิจการและความสามารถในการดําเนินธรุกิจ อนัจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกิจการได้ 

นอกจากนี ด้วยภาระหนีทีมี บริษัทอาจได้รับความเสียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียเงินกู้  ซงึเป็นต้นทนุทางการเงินของ

กิจการทีอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานได้ในทีสดุ 

 บริษัทตระหนกัถึงความเสียงดังกล่าว โดยวงเงินกู้ ยืมระยะยาวทีระบุเงือนไขการดํารงอตัราส่วนทางการเงินมี

ทงัสิน 4 วงเงิน รวมวงเงินจํานวน 204.75 ล้านบาท แบง่เป็นในนามบริษัทเท่ากบั 69.75 ล้านบาท และในนามบริษัทย่อยได้แก่ 
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AIPT เท่ากบั 135.00 ล้านบาท โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2556 มีภาระหนีคงเหลือเท่ากบั 31.39  ล้านบาท และ 57.24 ล้าน

บาท ตามลําดบั โดยในงวดบญัชีปี  2556 บริษัทมีอตัราส่วนหนีสินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.15 : 1 ซงึตํากว่าเงือนไขทีระบุ

ข้างต้น และมีอตัราสว่นความสามารถในการชําระหนีเทา่กบั  6.12 ซงึสงูกว่าเงือนไขทีระบ ุนอกจากนี การระบเุงือนไขดงักล่าว

ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาให้วงเงินสินเชือของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด เนืองจากตลอดระยะเวลาการได้รับ

การสนบัสนนุวงเงินสนิเชือ บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายชําระคืนเงินต้นและดอกเบียให้กบัเจ้าหนีสถาบนัการเงินดงักลา่วด้วยดี

มาโดยต่อเนือง นอกจากนี เพือลดการพงึพิงแหล่งเงินทนุจากเจ้าหนีสถาบนัการเงิน บริษัทจงึมีนโยบายทีจะเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพือนําเงินทีได้รับจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ในครังนี ไปใช้เป็นเงินลงทุนในทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบ

ธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการแทนการขอรับการสนบัสนุนวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินบางส่วน รวมถึงนํา

เงินทีได้ส่วนหนึงไปชําระคืนหนีเงินกู้ยืม โดยทําให้ ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีภาระหนีกบัเจ้าหนีสถาบนัการเงินลดลง  ซงึ

สามารถลดความเสียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียได้ระดบัหนงึ  

 
3.3.2 ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน 

 งบการเงินงวดบญัชีปี  2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ทีเป็นเงินตราต่างประเทศในสกลุดอลล่าร์

สหรัฐฯ รวมเท่ากบั 0.14  ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ แปลงเป็นเงินบาทเท่ากบั 4.63 ล้านบาท โดยเป็นรายการทีเกิดในนาม

บริษัทเท่ากบั 0.14 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ ซงึเกิดจากการจําหน่ายกลีเซอรีนให้กบัลกูค้ารายหนึงในประเทศจีน ไม่ได้ทํา

ป้องกนัความเสียงด้านอตัราแลกเปลียน ดงักล่าว  เนืองจากมีจํานวนน้อย โดยบริษัทจะพิจารณาใช้วงเงินสญัญาขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าในกรณีทีมีธุรกรรมเป็นเงินตราต่างประเทศในจํานวนทีมีนยัสําคญั ควบคู่ไปกบัการติดตามข่าวสารและ

ความเคลือนไหวของอตัราแลกเปลียนอย่างใกล้ชิด เพือประเมินสถานการณ์และหาแนวทางป้องกนัความเสียงทีอาจจะ ดงันนั 

บริษัทจงึมนัใจวา่หากเกิดความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน บริษัทจะได้รับผลกระทบอยา่งไม่มีนยัสําคญั 

 

3.4 ความเสียงด้านการบริหาร การจัดการ 
 

3.4.1 ความเสียงด้านการพงึพงิผู้บริหารหลัก 
 บริษัทก่อตงัขนึในปี 2549 โดยมีกลุม่ครอบครัวธารีรัตนาวิบลูย์เป็นผู้บริหารหลกั และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ผ่านการถือ

หุ้นใน AI ในสดัส่วนร้อยละ 98.79 ของทุนจดทะเบียนบริษัท โดยมี 1) นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  2) นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ และ

กรรมการบริหาร  3) นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ดํารงตําแหนง่กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ และ 4) นาย

นพพล ธารีรัตนาวบิลูย์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ซงึทงั 4 ท่านล้วน

แตเ่ป็นผู้ ทีมีความรู้ความเข้าใจในธรุกิจผลิตและจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซลและนํามนัปาล์มโอเลอีน โดยได้สร้างความน่าเชือถือ

ให้กบับริษัท และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าทงัในประเทศและตา่งประเทศมาโดยต่อเนืองตลอดระยะเวลา 7  ปีทีผ่านมา 

ซงึหากมีการเปลียนแปลงผู้บริหารหลกัอาจจะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทได้  

 บริษัทได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบและอํานาจอนุมัติในแต่ละตําแหน่งและส่วนงานต่างๆ 

อย่างชดัเจน โดยมีการกระจายอํานาจในการบริหารและการจดัการอย่างเป็นระบบผ่านผงัอํานาจอนุมตัิทีได้กําหนดไว้  อีกทงั

ยงัมีการมอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบตา่งๆ ให้แก่ผู้ ทีมีความรู้และความสามารถอย่างเหมาะสม ทงันี บริษัทยงัมีระบบ

จดัเก็บข้อมลูและฐานข้อมลูทีดี  ซงึมีการแลกเปลียนขา่วสารข้อมลูทีจําเป็นตา่งๆ รวมถงึบริษัทยงัได้กําหนดแนวทางเพือพฒันา

ประสิทธิภาพในการทํางานของพนกังานบริษัท ด้วยการส่งเข้าอบรมในหลกัสตูรต่างๆ เพือเพิมพูนความรู้ความสามารถแก่

พนกังานและลดการพึงพิงพนกังานรายใดรายหนึงโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมให้พนกังานรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึง

ของบริษัท ด้วยการดูแลและจัดสวัสดิการทีเหมาะสมให้แก่พนักงานแต่ละระดับเพือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการ
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ทํางาน  นอกจากนี บริษัทยังมีนโยบายสรรหาบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทให้สอดคล้องกับ

แผนการดําเนินธรุกิจอีกด้วย 
3.4.2 ความเสียงในกรณีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 

 กลุ่มครอบครัวธารีรัตนาวิบูลย์ ซงึเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทผ่านการถือหุ้นในบริษัท โดย ณ วนัที 25 ธนัวาคม 

2556 ครอบครัวธารีรัตนาวิบลูย์มีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท โดยแบง่เป็นการถือหุ้นทางตรงในสดัสว่นร้อยละ 12.36 และถือ

ทางอ้อมผ่านทาง AI ในสดัสว่นร้อยละ 59.59  ซงึกลุม่ครอบครัวธารีรัตนาวิบลูย์จะมีอิทธิพลในกําหนดนโยบายการบริหารงาน

ของบริษัทไปในทิศทางใดทิศทางหนึง เนืองจากสามารถควบคุมมติทีประชมุผู้ ถือหุ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทีให้ถือเอา

คะแนนเสียงในทีประชุมผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  ยกเว้นเรืองทีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัท กําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของทีประชมุผู้ ถือหุ้น  

 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซงึเป็นกรรมการอสิระจํานวน 3 ทา่น จากจํานวนกรรมการทงัหมด 

8 ท่าน ซึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทีมีความรู้ความสามารถเป็นทีรู้จกัและยอมรับในสงัคม โดย

กรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ซึงเป็นไปตามประกาศตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง คุณสมบตัิและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และมี

คณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระทีมีคณุสมบตัิตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ทจ.28/2551  ซงึถือเป็น

การช่วยเสริมประสิทธิภาพและสร้างการตรวจสอบและถ่วงดุลทีดี รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการบริหารจดัการของบริษัท 

นอกจากนี บริษัทยงัได้ว่าจ้างบริษัท สูค่วามสําเร็จ จํากดั เพือเข้าทําหน้าทีเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในทีมีความเป็นอิสระ

จากฝ่ายจดัการและขนึตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี คณะกรรมการของบริษัทยงัคํานงึถึงการให้ความสําคญักบั

การกํากบัดแูลกิจการทีดี  ด้วยการปฏิบตัิตามแนวทางการกํากบัดูแลกิจการทีดีอย่างเคร่งครัด และสมําเสมอ ดงันนั บริษัทจึง

มนัใจวา่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้ มีสว่นได้เสียกบับริษัท จะได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และเทา่เทียมกนั 
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4. ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 สินทรัพย์ทใีช้ในการประกอบธุรกจิ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายการทรัพย์สนิทีใช้ในการดําเนินธุรกิจ ดงันี 

รายการ การใช้งาน กรรมสทิธิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(บาท) 
ภาระผูกพนั 

1. ทีดิน     
1.1 ทีดินโฉนดเลขท ี1533 และ 1534 ตงัอยู่ทีตําบลคลอง

มะเดือ อําเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร รวมเนือที 
31-2-19 ไร่ 

ทีตงัสํานกังาน และ
โรงงาน 

บริษัท 157,135,835 
 
ติดภาระจํานองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ ยืมจากเจ้าหนี
สถาบนัการเงินแห่งหนึง พร้อมสิงปลูกสร้างโดยมีมลูค่า
จํานองรวมเทา่กบั 410.00 ล้านบาท 

1.2  ทีดินโฉนดเลขท ี64303 และ 64304 ตงัอยู่ทีตําบลหาด
ทรายรี อําเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เนือทีดินรวม 2-3 
53.3 ไร่  

ทีตงัสํานกังาน คลงั
นํามนั และทา่เทยีบเรือ 

AIPT 134,115,454 

ติดภาระจํานองเป็นหลกัประกนัวงเงินกู้ ยืมจากเจ้าหนี
สถาบนัการเงินแหง่หนงึ พร้อมสงิปลกูสร้างโดยมีมลูคา่

จํานองรวมเทา่กบั 440.00 ล้านบาท 
ยกเว้นโฉนดเลขท ี17797 

1.3  ทีดินโฉนดเลขท ี18643 ตงัอยู่ทีตําบลปากนํา อําเภอเมือง
ชมุพร จงัหวดัชมุพร เนือทีดิน 6-2-9.9 ไร่ 

ทีตงัสํานกังาน คลงั
นํามนั และทา่เทยีบเรือ 

1.4  ทีดินโฉนดเลขท ี108147, 13397 และ 17797 ตงัอยู่ที
ตําบลทา่จีน อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
เนือทีดินรวม 9-2-30.9 ไร่ 

ทีตงัโรงนําแข็ง คลงั
นํามนั และทา่เทยีบเรือ 

2. สว่นปรับปรุงทีดิน ใช้ในการดําเนินงาน บริษัท และ AIPT 2,760,335 - ไมม่ี - 
3. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร     

3.1  อาคารสํานกังานและโรงงานเลขท ี55/2 หมูท่ ี8 ถนน
เศรษฐกิจ 1 ตําบลคลองมะเดอื อําเภอกระทุม่แบน จงัหวดั
สมทุรสาคร 

ใช้ในการดําเนินงาน บริษัท 114,037,679 ติดภาระจํานองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ ยืมจากเจ้าหนี
สถาบันการเ งินแห่งหนึง  ร่ วมกับที ดินซึง เ ป็นทีตัง
สํานักงาน และโรงงาน โดยมีมูลค่าจํานองรวมเท่ากับ 
410.00 ล้านบาท 
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3.2  อาคารสํานกังาน คลงันํามนั ทา่เทยีบเรือ และโรงนําแข็ง 
ตงัอยู่เลขที 23/1 หมูท่ี 7 ตําบลทา่จีน อําเภอเมอืง
สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร และเลขท ี1/9 หมูท่ ี1 
ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 

ใช้ในการดําเนินงาน AIPT 301,014,248 ติดภาระจํานองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ ยืมจากเจ้าหนี
สถาบันการเ งินแห่งหนึง  ร่ วมกับที ดินซึง เ ป็นทีตัง
สํานักงาน และโรงงาน โดยมีมูลค่าจํานองรวมเท่ากับ 
440.00 ล้านบาท 

รายการ การใช้งาน กรรมสทิธิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(บาท) 
ภาระผูกพนั 

4. ระบบสาธารณปูโภค ใช้ในการดําเนินงาน บริษัท และ AIPT 14,991,265 - ไมม่ี - 
5. เครืองจกัร อปุกรณ์ และเครืองมอื     

5.1 เครืองจกัร อปุกรณ์ และเครืองมอืสําหรับธรุกิจนํามนั ใช้ในการดําเนินงาน บริษัท 301,612,460 ติดภาระจํานองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ ยืมจากเจ้าหนี
สถาบันการเงินแห่งหนึง โดยมีมูลค่าจํานองรวมเท่ากับ 
162.00 ล้านบาท  

5.2 เครืองจกัร อปุกรณ์ และเครืองมอืสําหรับธรุกิจคลงันํามนั
และทา่เทยีบเรือ 

ใช้ในการดําเนินงาน AIPT 39,520,625 ติดภาระจํานองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ ยืมจากเจ้าหนี
สถาบันการเงินแห่งหนึง โดยมีมูลค่าจํานองรวมเท่ากับ 
45.00 ล้านบาท  

6. เรือเดินทะเล และอปุกรณ์ ใช้ในการดําเนินงาน AIL 73,893,760 - ไมม่ี - 
7. เครืองตกแตง่และเครืองใช้สํานกังาน ใช้ในการดําเนินงาน บริษัทและบริษัท

ย่อย 
2,337,426 - ไมม่ี - 

8. ยานพาหนะ ยานพาหนะ บริษัทและบริษัท
ย่อย 

50,286,640 - ไมม่ี - 

9. สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตงั ใช้ในการดําเนินงาน บริษัท 73,009,451 - ไมม่ี - 
รวม 1,264,715,897  
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีมลูค่ารายการสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเท่ากบั 0.11 ล้านบาท ได้แก่

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนในกรรมสิทธิบริษัทเท่ากบั 0.10 ล้านบาท และกรรมสิทธิ AIPT เท่ากบั 0.01 

ล้านบาท 
 

4.3 สัญญาสาํคัญทเีกียวข้องในการดาํเนินธุรกจิ 

สัญญาจาํหน่าย และสัญญาการใช้บริการถังเกบ็นํามันไบโอดีเซล (B100) 

คูส่ญัญา : บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

วนัทีลงนามสญัญา : 28 มีนาคม 2556 

ลกัษณะสญัญา : บริษัทจะขายสินค้าไบโอดีเซล (B100) ให้แก่ลกูค้า ในปริมาณทีตกลงกนั 

อายสุญัญา : ตงัแตว่นัที 1 เมษายน 2556 ถงึ 31 มีนาคม 2557 

การชําระค่าสินค้า : ภายใน 19 วนันบัจากวนัสง่มอบ (วนัสง่มอบนบัเป็นวนัทีศนูย์) 
 

คูส่ญัญา : บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

วนัทีลงนามสญัญา : 1 กนัยายน 2556 

ลกัษณะสญัญา : 1) บริษัทจะขายสินค้าไบโอดีเซล (B100) ให้แก่ลกูค้า ในปริมาณทีตกลงกนั 

2) บริษัทให้บริการถงัเก็บนํามนัไบโอดีเซล (B100) แก่ลกูค้า ในปริมาณทีตกลงกนั 

อายสุญัญา : 1) สญัญาสงัซือนํามนัไบโอดีเซล : ตงัแตว่นัที 1 ตลุาคม 2556 ถงึ 31 ตลุาคม 2557 

2) สญัญาให้บริการถงัเก็บนํามนัไบโอดีเซล (B100) ตงัแตว่นัที 1 ตลุาคม 2556 ถงึ 31 

ตลุาคม 2557 และมีผลบงัคบัใช้ตอ่ไปอีกทกุ 1 ปี ภายใต้เงือนไขและราคาทีคูส่ญัญาทงั

สองฝ่ายตกลงร่วมกนั 

การชําระค่าสินค้า และ

บริการ 

: 1) ชําระคา่สินค้า : ภายใน 19 วนันบัจากวนัสง่มอบ (วนัสง่มอบนบัเป็นวนัทีศนูย์) 

2) ชําระคา่บริการ : ภายใน 10 วนั นบัจากวนัทีได้รับใบแจ้งหนี 
 

คูส่ญัญา : บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

วนัทีลงนามสญัญา : 20 พฤศจิกายน 2555 

ลกัษณะสญัญา : บริษัทจะขายสินค้าไบโอดีเซล (B100) ให้แก่ลกูค้า ในปริมาณทีตกลงกนั 

อายสุญัญา : ตงัแตว่นัที 1 มกราคม 2556 ถงึ 31 ธนัวาคม 2556 

การชําระค่าสินค้า : สําหรับใบแจ้งหนีทีสง่ถึงลกูค้าตงัแต่วนัที 1 – 15 ของเดือน ให้ชําระค่าสินค้าภายในวนัที

สดุท้ายของเดือนทีสงัซือ และสําหรับใบแจ้งหนีทีสง่ถึงลกูค้าตงัแต ่16-31 ของเดือน ให้ชําระ

คา่สนิค้าภายในวนัที 15 ของเดือนถดัไป 
 
 
 
 
 

4.2 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน 
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คูส่ญัญา : บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 

วนัทีลงนามสญัญา : 25 ธนัวาคม 2555 

ลกัษณะสญัญา : บริษัทจะขายสินค้าไบโอดีเซล (B100) ให้แก่ลกูค้า ในปริมาณทีตกลงกนั 

อายสุญัญา : ตงัแตว่นัที 1 มกราคม 2556 ถงึ 31 ธนัวาคม 2556 

การชําระค่าสินค้า : สําหรับใบแจ้งหนีทีสง่ถึงลกูค้าตงัแต่วนัที 1 – 15 ของเดือน ให้ชําระค่าสินค้าภายในวนัที

สดุท้ายของเดือนทีสงัซือ และสําหรับใบแจ้งหนีทีสง่ถึงลกูค้าตงัแต ่16-31 ของเดือน ให้ชําระ

คา่สนิค้าภายในวนัที 15 ของเดือนถดัไป 
 

คูส่ญัญา : บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากดั 

วนัทีลงนามสญัญา : 1 พฤศจิกายน 2556 

ลกัษณะสญัญา : 1) บริษัทจะขายสินค้าไบโอดีเซล (B100) ให้แก่ลกูค้า ในปริมาณทีตกลงกนั 

2) บริษัทให้บริการถงัเก็บนํามนัไบโอดีเซล (B100) แก่ลกูค้า ในปริมาณทีตกลงกนั 

อายสุญัญา : ตงัแตว่นัที 1 พฤศจิกายน 2556 ถงึ 31 ตลุาคม 2557 

การชําระค่าสินค้า และ

บริการ 

: 1) ชําระคา่สินค้า : ภายใน 10 วนันบัจากวนัทีสง่มอบ 

2) ชําระคา่บริการ : ภายใน 15 วนันบัจากวนัทีได้รับใบแจ้งหนี 
 

หมายเหต ุ:  กรมธรุกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ได้ออกประกาศกรมธรุกิจพลงังาน เรือง “กําหนดชนิดและอตัรา หลกัเกณฑ์ 

วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณปริมาณสํารองนํามนัเชือเพลิง” พ.ศ. 2556 ซงึกําหนดให้ผู้ ค้านํามนัตามมาตรา 

7 แห่งพระราชบญัญัติการค้านํามนัเชือเพลิง พ.ศ. 2543 ต้องสํารองนํามันเชือเพลิงทีผลิตในราชอาณาจกัร

เพิมขนึจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6 โดยมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป จึงทําให้มีผู้ ค้า

นํามันเชือเพลิงตามมาตรา 7 บางราย สงัซือนํามันไบโอดีเซลกับบริษัทเพิมเติม รวมทังขอเช่าพืนทีจัดเก็บ

นํามนัไบโอ-ดีเซล จํานวนดงักล่าว ทงันี การสงัซือดงักล่าวเป็นการสงัซือเพียงครังเดียว เพือเก็บสํารองไว้ในถงัที

ขอเช่าเก็บ เพือสํารองสําหรับการผลิตนํามนัดีเซล เพือให้เป็นไปตามกําหนดโดยกรมธรุกิจพลงังาน ทงันี การเช่า

พืนทีจดัเก็บดงักลา่ว ไม่สง่ผลกระทบต่อความสามารถในการจําหนา่ยนํามนัไบโอดีเซลของกิจการแต่อยา่งใด  
 
4.4 กรมธรรม์ 

4.4.1 กรมธรรม์ในนามบริษัท  

คูส่ญัญา : บริษัท ไทยพาณิชย์สามคัคีประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

เลขทีกรมธรรม์ : 000-12-11-IAR-000926 

ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสียงภยัทรัพย์สิน (Property All Risks Policy Schedule) 

ทรัพย์สนิเอาประกนั : โรงงาน และอาคารสิงปลกูสร้าง รวมถงึเครืองจกัรและอปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และสนิค้าคงเหลือ

ทกุชนิดทีเป็นกรรมสทิธิของบริษัท  

ทีตงัทรัพย์สิน : เลขที 55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลคลองมะเดือ อําเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 

ระยะเวลา : 1 ปี ตงัแตว่นัที 20 เมษายน 2556 ถงึ 20 เมษายน 2557  

วงเงินคุ้มครอง : 683,230,000 บาท 
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ผู้ รับผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามภาระผกูพนัจากสญัญากู้ เงิน 

 

คูส่ญัญา : บริษัท สินมนัคง ประกนัภยั จํากดั  

เลขทีกรมธรรม์ : 100-13-700-1-001211 

ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัสินค้าทีขนสง่ภายในประเทศ 

ทรัพย์สนิเอาประกนั : นํามนัปาล์มโอเลอีน บรรจขุวด ปีบ ถงั แท้งค์ สําหรับการขนสง่โดยพาหนะของบริษัททีระบไุว้

ในกรมธรรม์ 

ระยะเวลา : 1 ปี ตงัแตว่นัที 7 มิถนุายน 2556 ถงึวนัที 7 มิถนุายน 2557 

วงเงินคุ้มครอง : รถกระบะ ไม่เกิน  200,000 บาทตอ่ครัง รถบรรทกุตู้ทบึ 6 ล้อ ไม่เกิน 400,000 บาทตอ่ครัง รถ

บรรทกุแท๊งค์นํามนั 10 ล้อ ไม่เกิน 600,000 บาทตอ่ครัง รถเทรลเลอร์ ไม่เกิน 1,800,000 บาท

ตอ่ครัง ทงันี บริษัทต้องรับผิดชอบคา่เสียหายสว่นแรกจํานวนหนงึ 

ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

คูส่ญัญา : บริษัท สินมนัคง ประกนัภยั จํากดั 

เลขทีกรมธรรม์ : 100-13-700-1-001646 

ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัสินค้าทีขนสง่ภายในประเทศ 

ทรัพย์สนิเอาประกนั : นํามนัปาล์มบรรจแุท็งค์ สําหรับการขนสง่โดยพาหนะของบริษัททีระบไุว้ในกรมธรรม์ 

ระยะเวลา : 1 ปี ตงัแตว่นัที 18 สงิหาคม 2556 ถงึวนัที 18 สงิหาคม 2557 

วงเงินคุ้มครอง : ไม่เกิน 1,800,000 บาทตอ่ครัง ทงันี บริษัทต้องรับผิดชอบคา่เสยีหายสว่นแรกจํานวนหนงึ 

ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

คูส่ญัญา : บริษัท สินมนัคง ประกนัภยั จํากดั 

เลขทีกรมธรรม์ : 100-13-700-1-001035 

ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัสินค้าทีขนสง่ภายในประเทศ 

ทรัพย์สนิเอาประกนั : นํามนัปาล์มบรรจแุท็งค์ สําหรับการขนสง่โดยพาหนะของบริษัททีระบไุว้ในกรมธรรม์ 

ระยะเวลา : 1 ปี ตงัแตว่นัที 16 พฤษภาคม 2556 ถงึวนัที 16 พฤษภาคม 2557 

วงเงินคุ้มครอง : ไม่เกิน 600,000 บาทตอ่ครัง ทงันี บริษัทต้องรับผิดชอบคา่เสยีหายสว่นแรกจํานวนหนงึ 

ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

คูส่ญัญา : บริษัท สินมนัคง ประกนัภยั จํากดั 

เลขทีกรมธรรม์ : 100-12-700-1-000390 

ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัสินค้าทีขนสง่ภายในประเทศ 

ทรัพย์สนิเอาประกนั : นํามนัปาล์มบรรจแุท็งค์ สําหรับการขนสง่โดยพาหนะของบริษัททีระบไุว้ในกรมธรรม์ 

ระยะเวลา : 1 ปี ตงัแตว่นัที 14 มีนาคม 2556 ถงึวนัที 14 มีนาคม 2557 

วงเงินคุ้มครอง : ไม่เกิน 600,000 บาทตอ่ครัง ทงันี บริษัทต้องรับผิดชอบคา่เสยีหายสว่นแรกจํานวนหนงึ 

ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 
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4.4.2 กรมธรรม์ในนามบริษัทย่อย 

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มนัิลส์ จาํกัด  

คูส่ญัญา : บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

เลขทีกรมธรรม์ : 712-01588-67 

ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที 3 

ระยะเวลา : 1 ปี เริม ตงัแตว่นัที 19 ธนัวาคม 2555 ถงึ 19 ธนัวาคม 2556 

วงเงินคุ้มครอง : ไม่เกิน 25,000,000 บาทตอ่ครัง โดยมีข้อตกลงคุ้มครองและจํานวนเงินจํากดัความรับผิดชอบ

ดงันี 1.เสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสินเชิงชดใช้ 100,000 บาท ตอ่คน 2.คา่รักษาพยาบาลให้

จ่ายตามความเป็นจริงไม่เกิน 100,000 บาท ตอ่คน ทงันีในกรณีข้อ 1 และ 2 รวมกนัไม่เกิน 

100,000 บาท ตอ่คน 3.ความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิของผู้ ได้รับความเสียหาย ชดใช้ตามความ

เสยีหายทีเกิดขนึจริง ทงันี จํานวนเงินจํากดัความรับผิดสว่นแรกทีผู้ เอาประกนัต้องรับผิดชอบ

เองเทา่กบัร้อยละ 10 ของความสญูเสียหรือเสียหาย หรือขนัตํา 75,000 บาทในแต่ละครังและ

ทกุครัง สําหรับความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิของผู้ได้รับความเสียหาย 

ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จํากดั 

 

คูส่ญัญา : บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

เลขทีกรมธรรม์ : 713-01551-10254 

ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสียงภยัทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance Policy) 

ทีตงัทรัพย์สินหรือ

เก็บทรัพย์สนิเอา

ประกนั 

: 23/1 หมู่ 7 ต.ทา่จีน อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 74000  

ระยะเวลา : 1 ปี เริม ตงัแตว่นัที 1 มิถนุายน 2556 ถงึ 1 มิถนุายน 2557 

วงเงินคุ้มครอง : 392,120,000 บาท 

ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จํากดั 

 

คูส่ญัญา : บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

เลขทีกรมธรรม์ : 713-01551-10255 

ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสียงภยัทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance Policy) 

ทีตงัทรัพย์สินหรือ

เก็บทรัพย์สนิเอา

ประกนั 

: 1/9 หมู่ 1 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชมุพร 86000 

ระยะเวลา : 1 ปี เริม ตงัแตว่นัที 1 มิถนุายน 2556  ถงึ 1 มิถนุายน 2557 

วงเงินคุ้มครอง : 740,640,000 บาท 

ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จํากดั 
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บริษัท เอไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด  

คูส่ญัญา : บริษัท เทเวศประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

เลขทีกรมธรรม์ : 00/2013-HL000394-CHL 

ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสียงภยัทรัพย์สินทางทะเล (MARINE HULL INSURANCE) ของเรือธารีรัตนา 1 

และทรัพย์สินทีติดตงัอยูก่บัตวัเรือ 

ระยะเวลา : 1 ปี ตงัแตว่นัที 18 เมษายน 2556 ถงึ 18 เมษายน 2557 

วงเงินคุ้มครอง : 50,000,000 บาท 

พืนทีคุ้มครอง  นา่นนําไทย ระหวา่งจงัหวดัตราด ถงึ จงัหวดันราธิวาส (Near Coastal Voyage Only) 

ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ โลจิสตกิส์ จํากดั  

 

คูส่ญัญา : บริษัท เทเวศประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

เลขทีกรมธรรม์ : 00/2013-HL000393-CHL 

ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสียงภยัทรัพย์สินทางทะเล (MARINE HULL INSURANCE) ของเรือธารีรัตนา 3 

และทรัพย์สินทีติดตงัอยูก่บัตวัเรือ 

ระยะเวลา : 1 ปี ตงัแตว่นัที 6 เมษายน 2556 ถงึ 6 เมษายน 2557 

วงเงินคุ้มครอง : 90,000,000 บาท 

พืนทีคุ้มครอง  ประเทศไทย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ โลจิสตกิส์ จํากดั  

 

คูส่ญัญา : Shipowners’ Asia Pte limited 

เลขทีกรมธรรม์ : 779744 

ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสียงภยัทรัพย์สินทางทะเล สําหรับ เรือธารีรัตนา 1 

ระยะเวลา : 1 ปี ตงัแตว่นัที 20 กมุภาพนัธ์ 2556 ถงึ 20 กมุภาพนัธ์ 2557 

วงเงินคุ้มครอง : มลพิษ 1,000,000,000 USD 

2,500 USD ตอ่ลกูเรือตอ่ครัง 

10,000 USD สําหรับค่าเสียหายอืนๆตอ่ครัง 

พืนทีคุ้มครอง  ชายฝังและนา่นนําประเทศไทย 

ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ โลจิสตกิส์ จํากดั  

 

คูส่ญัญา : Shipowners’ Asia Pte limited 

เลขทีกรมธรรม์ : 770534 

ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสียงภยัทรัพย์สินทางทะเลและประกนัความเสียงตอ่อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่

ด้วยความรับผดิทางแพง่ตอ่ความเสยีหายจากมลพิษนํามนั ค.ศ. 2001 สําหรับ เรือธารีรัตนา 3 

ระยะเวลา : 1 ปี ตงัแตว่นัที 20 กมุภาพนัธ์ 2556 ถงึ 20 กมุภาพนัธ์ 2557 

วงเงินคุ้มครอง : มลพิษ 1,000,000,000 USD 
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2,500 USD ตอ่ลกูเรือตอ่ครัง 

10,000 USD สําหรับค่าเสียหายอืนๆตอ่ครัง 

พืนทีคุ้มครอง  ประเทศไทย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ โลจิสตกิส์ จํากดั  

 

4.5 เครืองหมายการค้า 

 บริษัทมีตราสินค้าทีใช้สําหรับการจําหน่ายผลิตภณัฑ์นํามนัปาล์มโอเลอีน 1 ตราสินค้า ซงึเป็นตราสินค้าทีบริษัทใช้

มาโดยตอ่เนือง โดยมีรายละเอียดตราสนิค้า ดงันี  

 

ตราสนิค้า ภาพตราสนิค้า ผู้ถือกรรมสทิธิ ประเภทสนิค้า 

พาโมลา / PAMOLA 
 

บริษัท 
สนิค้านํามนัพืชใช้ปรุงอาหาร 

เนย ข้าวสาร เมล็ดงา นําดืม 

หมายเหต ุ:  บริษัทได้รับกรรมสิทธิในตราสินค้า “พาโมลา” จากการเข้าซือทรัพย์สินทีใช้ในการดําเนินธุรกิจจากเจ้าของกิจการเดิมในปี 2549 โดย

ปัจจุบันบริษัทมีคดีความเกียวกับตราสินค้า กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของเจ้าของกิจการเดิม ในฐานะผู้ คัดค้าน และผู้ ร้อง 

ตามลําดบั ในประเดน็เกียวกบักรรมสิทธิในตราสินค้า ซงึเจ้าหนีการค้าของเจ้าของกิจการเดิมเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่ได้รับชําระ

หนีค่าวตัถดิุบเป็นตราสินค้า “พาโมลา” โดยขอให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาเพิกถอนการโอนเครืองหมายการค้า “พาโมลา” ให้กบั

บริษัท ทงันี ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสงัยกคําร้องดงักล่าวเมือวนัที 9 สิงหาคม 2555 โดยปัจจบุนับริษัทได้ยืนโต้แย้งการอทุธรณ์เมือ

วนัที 7 ธนัวาคม 2555 และอยู่ระหวา่งการดําเนินการตามขนัตอนทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ตลาดผู้บริโภคนํามนัปาล์มโอเลอีน เป็น

ตลาดทีไม่ยึดติดกบัตราสินค้าแต่อย่างใด อีกทงั บริษัทได้ยืนจดตราสินค้าเพิมเติม ซงึ ณ วนัที 5 สิงหาคม 2556 บริษัทได้รับแจ้งจาก

นายทะเบียนสํานกัเครืองหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา เกียวกบัการอนมุติัการจดทะเบียนเครืองหมายการค้าดงักล่าวเป็นที

เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดเพิมเติมหวัข้อ 1.3 ปัจจยัความเสียง) 

  

4.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2556 บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากดั (AIL) โดยบริษัทเข้า

ถือหุ้นใน AIL เท่ากบั 20.90 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน AIL คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุตามวิธี

ราคาทนุเท่ากบั 82.67 ล้านบาท และบริษัท เอไอ พอร์ต แอนด์ เทอร์มินลัส์ จํากดั (AIPT) โดยบริษัทเข้าถือหุ้นใน AIPT เท่ากบั 

46 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน AIPT คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีราคาทนุเท่ากบั 352.39 

ล้านบาท ทังนี บริษัทได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทังโครงการลงทุนแต่ละ

โครงการ โดยให้ความสําคัญกับการพิจาณาลงทุนในธุรกิจทีเกือหนุนและเอือประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็น

สําคญั ควบคู่ไปกบัการคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทนุ ความเสียง และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ 

ซึงการลงทุนดงักล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และทีประชุมผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจอนุมัติที

กําหนดไว้ และต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดและประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายต่างๆทีเกียวข้อง โดยบริษัทจะควบคมุผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้า

ไปเป็นกรรมการ เพือควบคมุทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัท  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทอย่างมีนยัสําคญั และบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัททีมีจํานวนสงู

กวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น  

 
คดีฟ้องร้องเครืองหมายการค้าสาํหรับผลติภัณฑ์นํามันปาล์มโอเลอีน 
 

 บริษัทผลติและจําหนา่ยนํามนัปาล์มโอเลอีนภายใต้ตราสนิค้า “พาโมลา” หรือ “PAMOLA” ซงึบริษัทได้รับสิทธิใน

เครืองหมายการค้าดงักล่าวจากการเข้าซือทรัพย์สินทีใช้ในการดําเนินธรุกิจจากเจ้าของกรรมสิทธิเดิม ซงึประสบปัญหาสภาพ

คล่องทางการเงิน และอยู่ภายใต้การดําเนินการตามแผนฟืนฟูกิจการตามคําสงัศาลล้มละลาย โดยบริษัทได้เข้าเจรจาซือ

ทรัพย์สินทังหมดกับเจ้าหนีของเจ้าของกรรมสิทธิเดิม ซึงตราสินค้าดังกล่าว ได้ถูกจดทะเบียนไว้สําหรับการจําหน่ายสินค้า

หลายประเภทได้แก่ นํามันพืชใช้ปรุงอาหาร และเนย ข้าวสาร นําดืม และเมล็ดงา ตามเครืองหมายการค้าเลขที ค115789 

เลขที ค115816 เลขที ค115793 และเลขที ค115792 โดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของเจ้าของกรรมสิทธิเดิม ได้ยืนคําร้องต่อ

ศาลล้มละลายกลางเพือให้ศาลมีคําสงัเพิกถอนการโอนเครืองหมายการค้า “พาโมลา” ระหว่างเจ้าขอกรรมสิทธิเดิมกบับริษัท 

โดยเรียกร้องค่าชดใช้กรณีไม่โอนเครืองหมายการค้ากลบัเข้าสูก่องทรัพย์สนิของเจ้าของกรรมสิทธิเดิมเป็นเงินจํานวน 3.75 ล้าน

บาท และดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี (น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของสนิทรัพย์รวม) ซงึ ณ วนัที 9 สงิหาคม 2555 ศาลล้มละลาย

กลางได้มีคําสงัยกคําร้องดงักล่าว โดยศาลได้ระบุในคําสงัศาลชดัเจนว่า “การซือขายดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจากมติที

ประชมุเจ้าหนีและได้มีการเสนอต่อศาล ซงึศาลได้มีคําสงัอนญุาตให้มีการซือขายกิจการดงักลา่ว โดยการซือขายกิจการพร้อม

เครืองหมายการค้าดงักลา่ว บริษัทได้เสียคา่ตอบแทนและทําตามขนัตอนทางกฎหมายจนครบถ้วน จึงเห็นว่า บริษัทได้มีการซือ

กิจการโดยเสียค่าตอบแทนอย่างสจุริต และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงมีคําสงัให้ผู้ ร้องไม่มีสิทธิร้องขอให้ดําเนินการ

ตามคําร้องดงักล่าว” ทงันี เมือวนัที 4 ตุลาคม 2555 เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของเจ้าของกิจการเดิมได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาล

ล้มละลายกลาง เพือขอให้ศาลพิจารณากลบัคําสงัศาลล้มละลายกลาง โดยบริษัทได้ยืนโต้แย้งการอทุธรณ์ดงักลา่วเมือวนัที 7 

ธนัวาคม 2555 และปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการดําเนินการตามขนัตอนทางกฎหมายของศาลฎีกา 

 อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของบริษัทเชือว่า จะไม่ได้รับผลเสียหายทีมีสาระสําคัญเกียวกับการถูกคัดค้านในคดี

ดงักลา่ว จงึไม่ได้บนัทกึตงัสํารองสําหรับผลเสียหายทีอาจจะเกิดขนึในงบการเงิน  
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6. ข้อมูลทวัไปและข้อมูลสาํคัญอืน 
 

6.1 บริษัท 
 
ชือบริษัท  บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

ปีทีก่อตัง                           2549 

เครืองหมายหุ้น                  AIE 

ทะเบียนเลขที                     0107556000311 

ประกอบธุรกจิ  ผลติและจําหน่ายพลงังานทดแทนนํามนัไบโอดีเซลจากนํามนัปาล์ม ด้วยระบบการกลนั

และผลติทีเป็นระบบต่อเนืองและเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม รวมถึงผลติและจําหนา่ย

นํามนัปาล์มโอเลอีน ภายใต้ตราสนิค้า“พาโมลา” และจําหนา่ยวตัถดุบิและผลติภณัฑ์ซงึ

เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลติ ได้แก่ กรดไขมนัปาล์ม ไขมนัปาล์มบริสทุธิ และ

กลีเซอรีน 

ทีตังสาํนักงานและโรงงาน  เลขที 55/2 หมู่ที 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลคลองมะเดือ อําเภอกระทุม่แบน  

  จงัหวดัสมทุรสาคร 74110 

โทรศัพท์  034-877-485-8 

โทรสาร  034-877-491-2 

Email   aienergy@aienergy.co.th  

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

ทุนจดทะเบียน  1,130,000,000 บาท (หนึงพนัหนงึร้อยสามสบิล้านบาท) 
ชาํระแล้ว                            
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ      1,130,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

ปีทีจดทะเบียน                2557 
ในตลาดหลักทรัพย์           
ตดิต่อ                               นกัลงทนุสมัพนัธ์  โทรศพัท์ 66-34877-485 โทรสาร 66-34877-491-2 

                             e-mail : aienergy@aienergy.co.th  

ผู้สอบบัญชี  ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที 1378  หรือ นายชยักรณ์ อุ่นปิติพงษา 

สอบบญัชีอนุญาตเลขที 3196  หรือนายอภิรักษ์ อติอนวุรรตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เลขที 5202 ในนามสํานกังาน ดร.วิรัช  แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เลขที 518/3  อาคารภาณนีุ 

ชนั 7 ถนนเพลินจิต  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ  10330 โทรศพัท์ /โทรสาร  0-

2252-2860 , 0-2255-2518 , 0-2254-1210 , 0-2250-0634 
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6.2 บริษัทย่อย 
 
ชือบริษัท  บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จํากดั (“AIPT”)  

วันทีก่อตัง  วนัที 10 เมษายน 2550 

 ทะเบียนเลขที                     0105550040092 

ประกอบธุรกจิ  ธรุกิจทา่เทียบเรือและให้บริการคลงันํามนัเชือเพลงิ  

ทีตังสาํนักงานใหญ่  เลขที 23/1 หมู่ที 7 ตําบลทา่จีน อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

โทรศัพท์สาํนักงานใหญ่  034-497-184 

โทรสารสาํนักงานใหญ่  034-497-186 

Email   aiport1@asianinsulators.com   

ทุนจดทะเบียน  460,000,000 บาท (สีร้อยหกสบิล้านบาท) 
ชาํระแล้ว                            
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ      46,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

ทีตังสาํนักงานสาขา  เลขที 1/9 หมู่ที 1 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 

โทรศัพท์สาํนักงานสาขา  077-522-709-10 

โทรสารโสาํนักงานสาขา  077-522-711 

Email   aiport2@asianinsulators.com  

ความสัมพันธ์กับบริษัท -  AIPT เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นสามญัของ  AIPT จํานวน 

45,999,998  หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของ

ทนุชําระแล้วของ AIPT 

-   มีกรรมการบริษัทร่วมกนัได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 

นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนา

วิบลูย์ ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการ 
 
ชือบริษัท   บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากดั (“AIL”)  

วันทีก่อตัง  วนัที 15 กมุภาพนัธ์ 2549 

ทะเบียนเลขที                   0105549021411 

ประกอบธุรกจิ  ธรุกิจให้บริการขนสง่สนิค้าทางทะเล ซงึมีความชํานาญในการขนสง่นํามนัเครือง นํามนั

ปาล์มดิบ นํามนัเชือเพลงิ และนํามนัปาล์ม  

ทีตังสาํนักงานใหญ่  เลขที 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์สาํนักงานใหญ่  02-540-2528 

โทรสารสาํนักงานใหญ่  02-517-1465 

Email   logistics@asianinsulators.com 

ทุนจดทะเบียน  209,000,000 บาท (สองร้อยเก้าล้านบาท) 
ชาํระแล้ว                            
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ      20,900,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 



 
                  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

                                                                                                                                  บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 
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ความสัมพันธ์กับบริษัท - AIL เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นสามญัของ AIL จํานวน 

20,899,998 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุ

ชําระแล้วของ AIL 

-  มีกรรมการบริษัทร่วมกนั ได้แก่นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 

และนายนพพล ธารีรัตนาวบิลูย์ 

 
 

 
 

 



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

 

ส่วนท ี2 
 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

บริษัทมีทนุจดทะเบียน 1,130,000,000 บาท (หนึงพนัหนึงร้อยสามสิบล้านบาท) เรียกชําระแล้ว 1,130,000,000 บาท 

(หนงึพนัหนงึร้อยสามสบิล้านบาท) แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,130,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชือผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีปิดสมดุผู้ ถือหุ้น เมือ 25 ธนัวาคม 2556 

รายชือผู้ถือหุ้นใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 

1. บริษัท เอเชียน อินซเูลเตอร์ จํากดั (มหาชน)1 673,354,060 59.59 

2. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 53,234,722 4.71 

3. นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ 38,000,254 3.36 

4. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 19,715,720 1.74 

5. นางโสภา ธารีรัตนาวิบลูย์ 10,104,742 0.89 

6. นางจารุณี วรกิจจานวุฒัน์ 7,511,797 0.66 

7. นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลูย์ 5,250,000 0.46 

8. นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 5,050,000 0.45 

9. นายณพล กรินทรากลุ 4,450,000 0.39 

10. รายอืนๆ 313,328,705 27.73 

รวม 1,130,000,000 100 
 หมายเหตุ 
1
บริษัท เอเชียน อินซเูลเตอร์ จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบธรุกิจผลิตและจําหน่ายลกูถ้วยไฟฟ้าทีใช้ใน

ระบบสง่และจําหน่ายกระแสไฟฟ้า มีรายชือผู้ ถือหุ้นตามตารางดงันี 
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

 

         รายชือผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีปิดสมดุผู้ ถือหุ้น เมือ 11 ธนัวาคม 2556 

รายชือผู้ถือหุ้นใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 

1. นายณรงค์   ธารีรัตนาวิบลูย์ 106,469,445 21.29 

2. นายธนิตย์   ธารีรัตนาวิบลูย์ 39,431,440 7.89 

3. นายโกวิท   ธารีรัตนาวิบลูย์ 10,500,000 2.10 

4. นายนพพล   ธารีรัตนาวิบลูย์ 76,000,510 15.20 

5. นางโสภา     ธารีรัตนาวิบลูย์ 20,209,485 4.04 

6. นางจารุณี     วงค์กจิจาณุวัฒน์ 31,403,595 6.28 

7. นายศิริกูล     ธารีรัตนาวิบลูย์ 10,192,000 2.04 

8. นายอนุรักษ์  ธารีรัตนาวิบลูย์ 10,100,000 2.02 

9. นายณพล กรินทรากุล 8,900,000 1.78 

10. รายอืนๆ 164,369,730 32.88 

                             รวม 500,000,000 100.00 

 

 

 

 
7.3 การออกหลักทรัพย์อืน  

 

- ไม่มี - 
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

• นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิทีเหลือหลงัจากหกัภาษี

และสํารองตา่งๆ ทกุประเภทตามทีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว

จะขึนกบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เงือนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคํานึงถึงความจําเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอืนๆ ใน

อนาคต และการจ่ายเงินปันผลนนัจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทงันี มติคณะกรรมการของ

บริษัททีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนําเสนอต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้นเพือขออนมุตัิ อนึง คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณา

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท ทงันี จะต้องรายงานให้ที

ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป และบริษัทต้องตงัสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิจนจํานวน

เงินทีตงัสํารองมีมลูคา่เทา่กบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ทีผา่นมาบริษัทยงัมิเคยจ่ายเงินปันผล 

 

• นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทไมไ่ด้กําหนดสดัสว่นการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึนอยู่กบัผลดําเนินงานของ

แตล่ะบริษัทยอ่ย    การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทยอ่ยให้กบับริษัทเป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละบริษัทและต้องได้รับการอนมุตัิจาก

ทีประชมุผู้ ถือหุ้น การปันผลระหว่างกาลสามารถดําเนินการได้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะต้องมีผลกําไรจาก

การประกอบธุรกิจ หากผลประกอบการเป็นขาดทนุจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจนกว่าการขาดทนุจะกลบัมาเป็นผลกําไร และบริษัท

ย่อยต้องตงัสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิจนจํานวนเงินทีตงัสํารองมีมลูค่าเท่ากบัร้อยละ 10 ของทนุจด

ทะเบียนของบริษัทยอ่ย 
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
8. โครงสร้างการจัดการ 
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คณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เลขานกุารบริษัท 

ธุรกิจทา่เทียบเรือ

และคลงันํามนั 

ธุรกิจขนสง่สนิค้า

ทางทะเล 



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

 

รายชือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 มีจํานวน 8 ทา่น ดงันี  

ลาํดับ รายชือ ตาํแหน่ง 

1 นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ประธานกรรมการ 

2 นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ รองประธานกรรมการ 

3 นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการ 

4 นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการ 

5 นายดํารงค์ จงูวงศ์ กรรมการ 

6 ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7 ผศ.สมัพนัธ์ หุน่พยนต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8 นายโชติ  สนธิวฒันานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

     โดยมีนายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ ทําหน้าทีเป็นเลขานกุารบริษัท 

    กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท : นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์, นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์, นายอนรัุกษ์ ธารี 

    รัตนาวิบลูย์ และนายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ สองในสีคนนีลงลายมือชือ 

   ร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

   ข้อจาํกัดอาํนาจของกรรมการ :  -ไมมี่- 
 

การเข้าประชุมของกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 

รายชือคณะกรรมการ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

1) นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 4/4 3/3 5/5 8/8 - 

2) นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 4/4 3/3 4/5 8/8 - 

3) นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 4/4 3/3 5/5 8/8 - 

4) นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ - 2/3 5/5 8/8 - 

5) นายดํารงค์ จงูวงศ์ - - - 5/8 2/5 

6) ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ - - - 5/8 5/5 

7) ผศ.สมัพนัธ์ หุน่พยนต์ - - - 3/8 3/5 

8) นายโชติ สนธิวฒันานนท์ - - - 3/8 3/5 
หมายเหต ุ: - ตวัเลขแสดงจํานวนครังทีกรรมการเข้าร่วมการประชมุ ตอ่จํานวนครังการประชมุ 

- ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2556 เมือวนัที 9 เมษายน 2556 มีมติแตง่ตงักรรมการบริษัทเข้าใหม่จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.กวีพงษ์ 

หิรัญกส ิเข้าดํารงตําแหน่งในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ผศ.สมัพนัธ์ หุ่นพยนต์ และนายดํารงค์ จงูวงศ์ ใน 
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

 

 ฐานะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จึงเป็นเหตใุห้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัททีเกิดขึนก่อนหน้านนั

ได้  ทงันี เมือวนัที 15 พฤษภาคม 2556 นายดํารงค์ จงูวงศ์ ได้มีหนงัสือแจ้งลาออกจากการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระของบริษัท แต่ยังคงดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพือทําหน้าทีบริหารจัดการงานของบริษัทตามหน้าทีความ

รับผิดชอบของกรรมการบริษัทต่อไป ซึงทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครังที 1/2556 เมือวนัที 31 พฤษภาคม 2556 (ครังแรก

หลงัแปรสภาพ) ได้มีมติแต่งตงักรรมการบริษัทเข้าใหม่จํานวน 1 ท่าน ได้แก่ นายโชติ สนธิวฒันานนท์ เพือดํารงตําแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระแทนนายดํารงค์ จงูวงศ์ 

8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team) 

 

รายชือคณะผู้บริหาร ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 มีจํานวน 8 ทา่น ดงันี 

ลาํดับ รายชือ ตาํแหน่ง 

1 คณุอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการผู้จดัการ และ 

รักษาการผู้จดัการฝ่ายโรงงาน 

2 คณุนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3 คณุปิยนาฏ นามไพโรจน์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4. คณุพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบลูย์ ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและจดัซือ 

5. คณุอนชุา บญุณโร ผู้จดัการฝ่ายขาย 

6. คณุพลฏัฐ์ แปลนาค ผู้จดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ 

7. คณุฐิติวชัร์ ธญัศกัดิดํารงค์ ผู้จดัการฝ่ายผลิต 

8. คณุชยัณรงค์ แสนภวูา ผู้จดัการฝ่ายควบคมุคณุภาพ 
หมายเหต ุ: รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. เป็นผู้บริหารจดัการ และควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท รวมถึงอาจมอบอํานาจให้ผู้บริหาร

หรือบคุคลอืนใด ดําเนินการเกียวกบัการดําเนินงานตามปกติประจําวนัของบริษัท 

2. เป็นผู้ กําหนดและกํากบัดแูลการดําเนินการโดยรวมในทางปฏิบตัิ เพือให้เป็นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนด 

3. ดําเนินการตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย 

4. มีอํานาจในการอนมุตัิการซือ เช่า หรือลงทนุตามแผนงานทีได้มีมติอนมุตัิไว้แล้ว หรือมีอํานาจในการอนมุตัิหรือ

ยกเลกิการซือ การจ้าง การเช่า การเช่าซือ การขายทรัพย์สนิ การลงทนุ และการชําระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ทีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุตัิทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

5. มีอํานาจในการอนุมัติการซือทรัพย์สิน หรือการชําระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนืองมาจากการ

ดําเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติที

คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

6. เป็นผู้พิจารณาเรือง กลยทุธ์ทางธุรกิจ และการระดมทนุของบริษัทเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และ/

หรือ คณะกรรมการบริหารตามลําดบัของความสําคญั 
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

 

7. มีอํานาจจ้าง แต่งตงั โยกย้าย ปลดออก ให้ออก เลิกจ้าง กําหนดอตัราค่าจ้าง ให้เงินรางวลั ปรับขึนเงินเดือน 

และคา่ตอบแทนอืน ๆ ของพนกังานทงัหมดของบริษัท ในตําแหน่งตํากวา่ผู้จดัการฝ่ายลงไป 

8. มีอํานาจดําเนินการเปิดและปิดบญัชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กบัธนาคารและสถาบนัการเงินเพือความสะดวก

ในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคํานงึถงึประโยชน์ของบริษัท เป็นสําคญั 

9. ขออนมุตัิการแต่งตงัทีปรึกษาด้านต่าง ๆ ทีจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร

ของบริษัท 

10. มีอํานาจออกคําสงั ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ

บริษัท และเพือรักษาไว้ซงึระเบียบวินยัภายในองค์กร 

11. นําเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา  

12. สรุปผลการดําเนินงานเพือนําเสนอคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริหาร 

13. กํากบัดแูลและบริหารงานในสว่นงานการบริหารการขายและการตลาดทงัภายในประเทศและตา่งประเทศ 

 

  ทงันี การมอบหมายอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดงักล่าวข้างต้นนนั กรรมการผู้จัดการ

จะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ทีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอํานาจ และ/หรือ 

การมอบอํานาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดทีตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง (ตามทีนิยามไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดขดัแย้งกบับริษัท ซงึการอนมุตัิรายการใน

ลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือทีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพือพิจารณาอนมุตัิรายการ

ดงักลา่ว ตามทีข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด 

 

 การอืนใดนอกเหนือจากทีกลา่วข้างต้น กรรมการผู้จดัการไมส่ามารถกระทําได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากทีประชมุ

คณะกรรมการบริษัท เป็นคราว ๆ ไป 
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
 

สรุปตารางอาํนาจอนุมัตทิัวไป 

รายการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการ
ผู้จัดการ 

ผู้อาํนวยการฝ่าย
บัญชีและการเงนิ 

1. อนมุตัิเพิมเติม
งบประมาณคา่ใช้จ่าย 
นอกเหนืองบประมาณ
ประจําปี 

กรณีเปลียนแปลง
เกินกวา่ร้อยละ 20 

- กรณีเปลียนแปลง
ไมเ่กินร้อยละ 20 

- 

2. อนมุตัิเงินลงทนุใน
สนิทรัพย์ตาม
งบประมาณประจําปี 

เกินกวา่ 500 ล้าน
บาท 

ไมเ่กิน 500 ล้านบาท ไมเ่กิน 50 ล้าน
บาท 

- 

3. อนมุตัิเสนอราคาเพือ
เข้าประมลู B100  

- - เกินกวา่ 50 ล้านบาท 
- ทงันี หากเกินกว่า 200 ล้าน

บาท ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริษัททราบใน
การประชมุครังถดัไป 

ไมเ่กิน 50 ล้าน
บาท 

- 

4. อนมุตัิขอรับการ
สนบัสนนุวงเงินสนิเชือ 

เกินกวา่ 1,000 ล้าน
บาท 

- ตงัแต ่20 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 
500 ล้านบาท 

- กรณี ตงัแต่ 500 ล้านบาท แต่
ไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท ต้อง
แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบในการประชมุครังถดัไป 

- เงินกู้ ยืมระยะสนัไม่
เกิน 1 ปี ตามวงเงินที
ได้รับอนมุตัิตาม
งบประมาณ 
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
โครงสร้างภายในบริษัท (Organization chart) 
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เลขานกุารบริษัท 

กรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการ 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ผู้จดัการ 

ฝ่ายขาย 

ผู้จดัการ 

ฝ่ายบคุคลและจดัซือ 
ผู้จดัการ 

ฝ่ายโรงงาน 

ผู้จดัการ 

ฝ่ายผลติ 
ผู้จดัการ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้ อํานวยการฝ่าย 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้จดัการ 

ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

คณะกรรมการบริหารความเสียง 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 
 ตามข้อกําหนดในมาตรา 89/15 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กําหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มี

เลขานกุารบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2556 (หลงั

แปรสภาพ) เมือวนัที 15 พฤษภาคม 2556 มีมติแตง่ตงัให้นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท โดยมี

คณุสมบตัิของผู้ ดํารงตําแหน่งปรากฏในเอกสารแนบ 1 และมีหน้าทีและความรับผิดชอบ ดงันี   
1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี 

(ก)  ทะเบียนกรรมการ 

(ข)  หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

(ค)  หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัทําการนบัแตว่นัทีบริษัทได้รับรายงาน 

3. จดัทําระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานทีเกียวข้องกบัการแสดงข้อมลูดงัต่อไปนี รวมทงัดแูลให้มีการ

เก็บรักษาเอกสารหรือหลกัฐานดงักล่าวให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า

ห้าปีนบัแตว่นัทีมีการจดัทําเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 
  การเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือ

ระบบอืนใดทีสามารถเรียกดไูด้โดยไมมี่การเปลียนแปลงข้อความ 

(1) การให้ข้อมลูประกอบการขอมติทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) งบการเงินและรายงานเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท หรือรายงานอืนใดทีต้อง

เปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(3) ความเหน็ของบริษัทเมือมีผู้ ทําคําเสนอซือหุ้นของบริษัทจากผู้ ถือหุ้นเป็นการทวัไป 

(4) การให้ข้อมลูหรือรายงานอืนใดเกียวกบักิจการทีบริษัทจดัทําขนึเพือเผยแพร่ตอ่ผู้ ถือหุ้นหรือประชาชน
ทวัไป ตามทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด 

4. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดตอ่ไป 

5. ต้องปฏิบติัหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือสตัย์สจุริต รวมทงัต้องปฏิบติัให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผู้ ถือหุ้น และไม่

กระทําการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 

6. ต้องปฏิบตัิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบและความระมดัระวงัเยียงวิญ ชูนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนนัจะพึงกระทํา

ภายใต้สถานการณ์อยา่งเดียวกนั โดย 

(1) การตดัสนิใจได้กระทําไปด้วยความเชือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นไปเพือประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทเป็นสําคญั 

(2) การตดัสนิใจได้กระทําบนพืนฐานข้อมลูทีเชือโดยสจุริตวา่เพียงพอ และ 

(3) การตดัสนิใจได้กระทําไปโดยตนไมมี่สว่นได้เสีย ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในเรืองทีตดัสนิใจนนั 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

 ทงันี ในกรณีทีเลขานกุารบริษัทพ้นจากตําแหน่งไมอ่าจปฏิบติัหน้าทีได้ ให้คณะกรรมการแตง่ตงัเลขานกุารบริษัทคน

ใหมภ่ายในเก้าสบิวนันบัแตว่นัทีเลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่งหรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าทีได้ 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1)  ค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงนิ 
ก. คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯทีเป็นธรรมและสมเหตสุมผล โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ  สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบ

อ้างอิงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  ทงันี ทีผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด 

โดยทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2556 เมือวนัที 2 พฤษภาคม 2556 มีมติอนมุติักําหนดค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการบริษัทฯ สําหรับปี 2556 ไว้จํานวนไมเ่กิน 2,200,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี 
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องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

18,000 บาท / ทา่น / เดือน 

15,000 บาท / ทา่น / เดือน 

2) ค่าเบียประชุม 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

18,000 บาท / ทา่น / ครัง 

15,000 บาท / ทา่น / ครัง 

หมายเหตุ : ค่าเบียประชุมกาํหนดจ่ายเป็นรายครังเฉพาะครังทเีข้าร่วมประชุม 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริษัท 2556 

เบียประชุม (บาท) 

2556 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

1. นายณรงค์  ธารีรัตนาวบูิลย์ 108,000.00 162,000.00 

2. นายธนิตย์  ธารีรัตนาวบูิลย์ 90,000.00 135,000.00 

3. นายอนุรักษ์  ธารีรัตนาวบูิลย์ 90,000.00 135,000.00 

4. นายนพพล  ธารีรัตนาวบูิลย์ 90,000.00 135,000.00 

5. นายดาํรงค์ จูงวงศ์ 120,000.00 135,000.00 

6. ดร.กวีพงษ์ หรัิญกสิ 198,000.00 162,000.00 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ 120,000.00 135,000.00 

8. นายโชต ิสนธิวัฒนานนท์ 90,000.00 105,000.00 

รวมทงัสนิ 906,000.00 1,104,000.00 

 

ข. คา่ตอบแทนผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามนโยบายและความรับผิดชอบและเชือมโยงถึงผลประกอบการของบริษัท

และผลดําเนินการของแตล่ะบคุคลและอตุสาหกรรมแบบเดียวกนั 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

เงินเดือน 3 4,527,612 6 4,861,703 8 6,785,884 

โบนสั 3 337,310 6 366,102 8 851,516 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลียงชีพ - - - - 5 130,047 

อืนๆ  3 204,000 6 485,000 8 275,880 

รวม  5,068,922  5,712,805  8,043,327 

     หมายเหต ุ:  - ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1 /2555 เมือวนัที 17 ตลุาคม 2555 มีมติอนมุตัิจดัตงักองทนุสํารองเลียงชีพ โดยบริษัทดําเนินการจดัตงั

แล้วเสร็จเมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2555 

(2) ค่าตอบแทนอืน 
- ไมมี่ – 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

8.5 บุคลากร 

(1) จาํนวนพนักงานทังหมด  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีจํานวนพนกังาน ดงันี  

ประเภท/ฝ่าย/แผนก 
จาํนวน (คน) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
พนักงานประจาํ 142 154 178 191 
 ฝ่ายบริหาร 3 3 6 8 
 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 8 11 11 10 
 ฝ่ายบคุคลและจดัซือ 11 11 16 11 
 ฝ่ายขาย 12 11 10 12 
 ฝ่ายประกนัคณุภาพ 3 3 3 3 
 ฝ่ายผลิต 42 53 59 56 
 ฝ่ายโรงงาน 49 46 56 78 
 ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 14 16 17 13 
พนักงานรายวัน 20 20 14 36 

รวม 162 174 192 227 
   

(2) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน 
รูปแบบผลตอบแทน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

คา่ตอบแทนของพนกังานประจําใน

รูปของเงินเดือน คา่คอมมิชชนัฝ่าย

ขาย โบนสั และเงินสมทบกองทนุ

สํารองเลียงชีพ 

25,506,640.75 28,414,990.60 34,237,451.50 42,478,104.25 

คา่ตอบแทนของลกูจ้างในรูปคา่จ้าง 1,828,613.75 1,694,407.50 1,790,862.00 2,304,214.00 
คา่อบรมสมัมนา 17,850.00 13,200.00 14,400.00 499,438.87 

รวม 27,353,104.50 30,122,598.10 36,042,713.50 45,281,757.12 
 
 

(3) ข้อพพิาทด้านแรงงานทีสาํคัญในระยะ 3 ปีทีผ่านมา 
-ไมมี่- 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

(4) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทให้ความสําคญักบัการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร โดยการเพิมพนูทกัษะและความรู้ในการปฏิบติังานให้กบั

ฝ่ายงานต่างๆ โดยบริษัทได้กําหนดแผนงานในการจัดส่งบุคลากรในแต่ละฝ่ายงาน เพือเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของ

หน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชน นอกจากนี บริษัทยงัจดัฝึกอบรมภายในฝ่ายงานของบริษัทเพือให้หวัหน้างานหรือผู้บริหารของ

ฝ่ายงานต่างๆ ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กบัทีมงาน ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ในภาคปฏิบติัจริง นอกจากนี บริษัท

ยงัให้ความสําคญักบัการสร้างขวญัและกําลงัใจให้กับบุคลากรของบริษัท โดยการพิจารณาปรับปรุงสวสัดิการของพนักงาน

อยา่งตอ่เนืองตามความเหมาะสม และเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชา 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

9. การกาํกับดูแลกจิการ 
 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบติัตามข้อพงึปฏิบติัทีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 

Practices) รวมทงัได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและปฏิบติัตามหลกัการและแนวปฏิบติัทีดีเกียวกบัการกํากบัดแูล

กิจการ เพือให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกบัทกุฝ่ายทีเกียวข้องกบับริษัท 

ซงึสามารถอธิบายได้ ดงันี 
หมวดที 1 : สทิธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้น รวมถงึได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ และได้กําหนดแนวทางปฏิบติัเพือสร้างความมนัใจว่า

ผู้ ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสทิธิขนัพืนฐาน ดงันี   

1. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบถึงความคืบหน้าการดําเนินงานของกิจการอย่างสมําเสมอ โดยการแจ้ง

ให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2. การจัดประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเลือกใช้สถานทีทีสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวมถึงเลือกวันและเวลาที

เหมาะสม 

3. บริษัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมทงัข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ

สําหรับการพิจารณา ให้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั ซงึเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และ/หรือ

ตามทีกฎหมายกําหนด และกําหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้ ถือ

หุ้นในทกุวาระ รวมถึงกําหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสําคญัๆ หรือตามที

กฎหมายกําหนด 

4. ก่อนเริมการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคบัของ

บริษัท การดําเนินการประชมุ วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทงัการตงัคําถาม

ใดๆ ต่อทีประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ โดยประธานทีประชมุ กรรมการ และกรรมการทีดํารงตําแหน่ง

เฉพาะเรืองตา่งๆ ได้เข้าร่วมประชมุเพือให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามต่างๆ ทงันี ประธานกรรมการหรือประธาน

ทีประชุมจะจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถาม

หรือแสดงความเหน็และข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อยา่งเตม็ที 

5. หลังเสร็จสินการประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทจะแจ้งมติทีประชุมผู้ ถือหุ้ นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาด

หลกัทรัพย์ฯ เปิดทําการซือขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป และบริษัทจะมีการบนัทกึการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง โดย

มีเนือหาทีประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการทีเข้าร่วมประชุม การแจงคะแนนนับทุกๆ 

วาระ และข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็นทีสําคญั เพือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชมุ

ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัทีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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6. ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบคุลใดๆเข้าร่วมประชมุแทนตนเองได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึงแบบใดทีบริษัทได้

จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 
 

หมวดที 2 : การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  

 บริษัทให้ความสําคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุทา่นอยา่งเทา่เทียม โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 

1. ปฏิบตัิและอํานวยความสะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั และไมก่ระทําการใดๆทีเป็นการจํากดัหรือละเมิด

หรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

2. จดัสง่หนงัสือมอบอํานาจโดยเสนอรายชือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ทา่น ให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาคดัเลือกเป็น

ผู้ รับมอบอํานาจในการประชุมผู้ ถือหุ้ นและลงมติในวาระต่างๆแทน ในกรณีทีผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วม

ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพือสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงมติในแตล่ะวาระได้เอง 

3. กรณีทีผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทเพือขอเสนอให้เพิมวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในเรืองใดเรือง

หนึงไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมี

ความเห็นว่าวาระดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายทีจะอํานวยความสะดวก

ในการนําเสนอวาระดงักลา่วเข้าทีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะดําเนินการแจ้งเพิมวาระการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

ผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทงันีผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้บริหารจะไม่เพิมวาระการประชมุทีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

โดยไมจํ่าเป็น โดยเฉพาะวาระสําคญัทีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 

4. กรณีทีผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัท เพือขอเสนอชือบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายงับริษัท พร้อมจดัส่งข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติัและหนงัสือ

แสดงความยินยอมของบุคคลทีได้รับการเสนอชือมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวัน

ประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายทีจะเสนอบุคคลดงักล่าวเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการทีครบกําหนดออก

ตามวาระในแตล่ะปี เพือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติตอ่ไป 

5. กําหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบคุคลทีเกียวข้องซึงรวมถึง 

กรรมการ และผู้บริหารของบริษัททีเกียวข้องกบัข้อมลู (รวมทงัคูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคล

ดงักลา่ว) 

6. กําหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท (Insider Trading) โดยกําหนดในคู่มือการ

ปฏิบตัิงานของพนกังานในหวัข้อจริยธรรมและบทลงโทษทางวินยั ซงึได้มีการเผยแพร่ให้พนกังานทกุคนทราบ 

7. การส่งเสริมให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นทีสําคญั เช่น การทํารายการเกียวโยง 

การทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ เป็นต้น เพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อ

โต้แย้งในภายหลงั 

8. กําหนดนโยบายและวิธีการป้องกนัมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมลูสําคญัอนัมีผลต่อการลงทนุ 

โดยบริษัทจะแจ้งมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครังไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีก่อนตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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9. เปิดทําการซือขายหลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผู้ บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครอง

หลกัทรัพย์ทกุครังทีมีการซือหรือขายหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

 

หมวดที 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)   

 บริษัทเคารพในสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า กิจการคู่ค้า ตลอดจน

สงัคมจะได้รับการดูแล และได้กําหนดเป็นแนวปฏิบตัิไว้ในบรรษัทภิบาล เพือให้เกิดความมนัใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที

เกียวข้องกบัผู้ มีสว่นได้เสีย นอกจากนีบริษัทยงัได้เสริมสร้างความร่วมมือกบัผู้ มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพือให้สามารถดําเนิน

กิจการตอ่ไป มีความมนัคง และตอบแทนผลประโยชน์ทีเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย เพือสร้างความสําเร็จในระยะยาว 

 บริษัทมีจิตสํานึกและตระหนักความเป็นส่วนหนึงของสงัคม ซึงมีความรับผิดชอบในรับผิดชอบในการช่วยเหลือ

สงัคม รวมทงัให้การสนบัสนนุกิจกรรมในชมุชนเพือเกือกลูสงัคมในวาระและโอกาสทีเหมาะสม ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อม

ของชมุชนและสงัคมเพือชีวิตความเป็นอยูท่ีดีขนึ 

หมวดที 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 บริษัทมีช่องทางติดต่อเพือเผยแพร่ข้อมลูและข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.aienergy.co.th โดยบริษัทมี

นโยบายทีจะให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูทีถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลาและเท่าเทียมกนัแก่นักลงทุน และผู้ ที

เกียวข้องทราบ ทงัในส่วนของข่าวสาร ข้อมลูบริษัท รายงานทางการเงิน ข้อมูลทีนําเสนอแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน และ

ข้อมลูสําคญัอืนทีมีผลกระทบต่อมลูค่าหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยภายหลงัจากทีบริษัทได้รับอนญุาตให้นําหุ้นสามญัเข้าเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะมีช่องทางในการติดต่อกบันกัลงทนุและช่องทางในการเปิดเผยข้อมลู

ผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี 

1. ข้อมลูเผยแพร่และข่าวสารผา่นเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัท 

2. ข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์  www.setsmart.com ซึงบริษัทจะนําส่งข้อมูลงบการเงินทุกครังพร้อมกับ

ข้อมลูทีจดัสง่ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังาน ก.ล.ต. 

3. แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (Annual Report) 

 

หมวดที 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  

 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเป็นผู้บริหารจํานวน 4 ท่าน กรรมการทีไม่ได้เป็น

ผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึงเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 3 ท่าน ซึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการจงึทําให้เกิดการถ่วงดลุอํานาจในการของกรรมการทีเป็นผู้บริหารอยา่งเหมาะสม นอกจากนี บริษัทได้แตง่ตงั  
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คณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน และมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กําหนด

ขอบเขตอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมการดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการ

บริหารและกรรมการผู้จดัการ สง่ผลให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการไม่มีอํานาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดลุในมติ

ทีสําคญั ซึงจะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทงั กรรมการบริษัทจะไม่

สามารถอนมุติัรายการใดๆ ทีตนเอง หรือบคุคลทีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมีสว่นได้เสียในการทํารายการนนั 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 บริษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทีเป็นตวัเงินไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส และนําเสนอขออนมุติั

จากทีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี โดยมีหลกัเกณฑ์ในการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการดงันี 

1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน 

2) คา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัทีสามารถจงูใจ สามารถรักษากรรมการทีมีความรู้ความสามารถ และมีคณุภาพ

ในการปฏิบตัิหน้าทีให้กบับริษัทได้ 

3) องค์ประกอบของคา่ตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส และง่ายตอ่การเข้าใจ 

4) เป็นอตัราทีเทียบเคียงกบัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกนั 

 

 การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทจะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการและดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท กฎหมายที

เกียวข้องกบับริษัทมหาชนจํากดั และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจะจดัการประชมุพิเศษเพิมตามความจําเป็น โดย

ประธานกรรมการในฐานะประธานในทีประชมุจะส่งเสริมให้มีการใช้ดลุยพินิจทีรอบครอบและจดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอใน

การประชมุ เพือทีจะให้ฝ่ายจดัการเสนอเรืองและสามารถอภิปรายปัญหาสําคญัได้อยา่งครบถ้วนโดยทวักนั  โดยบริษัทจะนําสง่

หนงัสือนดัประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารการประชมุให้แก่คณะกรรมการลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั

ประชมุ พร้อมทงักําหนดให้กรรมการมีหน้าทีต้องเข้าประชมุคณะกรรมการทกุครัง เว้นแต่กรณีทีมีเหตจํุาเป็น นอกจากนี บริษัท

จะมีการบนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้องและครบถ้วน เพือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัการให้มีการจดัทํารายงานทางการเงิน ซงึรวมถึงงบการเงินของบริษัท และ

บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี ทงันี รายงานทางการเงินดงักลา่วจดัทําขึนตามมาตรฐาน

การบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีทีเหมาะสมและเป็นทียอมรับ และถือปฏิบตัิอยา่งสมําเสมอ  
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รวมทงัได้ใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัทําและดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงิน 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรทีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบตัิหน้าที รวมทงัพบปะแลกเปลียนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ 

โดยหลกัสตูรทีกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสมัมนาอย่างน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) ซงึได้แก่ หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 

หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) ทงันี เพือนําความรู้และ

ประสบการณ์มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาบริษัทตอ่ไป 

ความสัมพันธ์กับนักลงทุน 

 คณะกรรมการให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูทีเพียงพอต่อผู้ ถือหุ้น นักลงทนุและผู้ทีเกียวข้องทุกฝ่าย โดย

ข้อมลูทีเปิดเผยจะต้องมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทวัถึง และทนัเวลา ซึงรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดําเนินงาน 

ข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนข้อมลูทีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการทีดี โดยจะ

เผยแพร่ข้อมลูและข่าวสารต่างๆ เพือให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ ทีเกียวข้องได้ใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุ โดยผ่านช่องทาง

ต่างๆ ทงัจากการจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สือการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์และสํานกังาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์

ของบริษัท 

 ในสว่นของงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) บริษัทยงัไม่ได้จดัตงัหน่วยงานขึนมาเฉพาะ แต่ได้มอบหมาย

นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ เป็นผู้ดแูลการติดต่อสือสารกบันกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ ทีเกียวข้อง ซึงสามารถติดต่อ

ได้ทีหมายเลขโทรศพัท์ 034-877-491-2 ทงันี บริษัทมีแผนงานทีจะจดัตงัหน่วยงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ขึนมาเป็นหน่วยงาน

เฉพาะด้านเพือดแูล รับผิดชอบสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ในอนาคต 

 บริษัทมีการนําเสนอข้อมลูของบริษัทต่อนกันกัลงทนุ Road show ในปี 2556 จํานวน 15 ครัง นกัลงทนุจํานวน 

1,000 ทา่น 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทังหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสียง โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที

ของกรรมการแตล่ะชดุ ดงันี 

(1) คณะกรรมการบริษัท – ณ 31 ธนัวาคม 2556 

ลาํดับ รายชือ ตาํแหน่ง 

1 นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ประธานกรรมการ 

2 นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ รองประธานกรรมการ 

3 นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการ 

4 นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการ 

5 นายดํารงค์ จงูวงศ์ กรรมการ 

6 ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7 ผศ.สมัพนัธ์ หุน่พยนต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8 นายโชติ  สนธิวฒันานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของทีประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. พิจารณาอนมุตัินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจําปี  

3. พิจารณาอนมุตัิแต่งตงับคุคลทีมีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามทีกําหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 

2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที

เกียวข้องกบัตําแหน่งกรรมการ ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุนนอกจากออกตามวาระ  

4. พิจารณาแต่งตงักรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทงักําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและ

ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร  

5. พิจารณาแต่งตงักรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ

ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบทีเกียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตงั

เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ตอ่ไป  

6. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลียนแปลงชือกรรมการซงึมีอํานาจผกูพนับริษัทได้  

7. แต่งตงับคุคลอืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจ

เพือให้บคุคลดงักล่าวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซงึคณะกรรมการอาจ

ยกเลกิ เพิกถอน เปลียนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนนัๆ ได้  
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8. พิจารณาอนมุติัการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุติัจาก

ทีประชุมผู้ ถือหุ้น ทังนี ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที

เกียวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

9. พิจารณาอนุมตัิการทํารายการทีเกียวโยงกัน เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนมุตัิจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น 

ทงันี ในการพิจารณาอนุมัติดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบทีเกียวข้องกับตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 

10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ น เมือเห็นได้ว่าบริษัท มีกําไรพอสมควรทีจะทํา

เช่นนนั และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 

ทงันี กําหนดให้กรรมการ ซงึมีหรืออาจมีความขดัแย้งในสว่นได้เสีย หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกบับริษัท 

ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั  

นอกจากนนั ในกรณีต่อไปนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชมุคณะกรรมการ และทีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย ด้วย

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททงัหมดหรือบางสว่นทีสําคญัให้แก่บคุคลอืน 

(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอืนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเกียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททงัหมดหรือบางส่วนทีสําคญั 

การมอบหมายให้บคุคลอืนใดเข้าจดัการธรุกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอืนโดย

มีวตัถปุระสงค์เพือการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลกิบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอืน 

(ณ) การอืนใดทีได้กําหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือข้อกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วย

คะแนนเสียงดงักลา่วข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึทรัพย์สิน รายการทีเกียวโยงกนั 

เป็นต้น 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) - ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556  มีจํานวน 3 ทา่น ดงันี  

ลาํดับ รายชือ ตาํแหน่ง 

1 ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 ผศ.สมัพนัธ์ หุน่พยนต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3 นายโชติ สนธิวฒันานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบลูย์ ทําหน้าทีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต ุ: - กรรมการตรวจสอบ ทีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน ได้แก ่ดร.กวี

พงษ์ หิรัญกสิ  
- ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ ได้รับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต หลกัสตูรนานาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และปริญญาเอก Social Science 
มหาวิทยาลยัมาร์กสั ประเทศอินเดีย โดยเข้ารับประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 168/2013 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013 หลกัสตูร 
Enterprice-wide Risk Management (ERM) โดยมีประสบการณ์เป็นกรรมการในธุรกิจผลิตและจําหน่าย
สินค้าอปุโภคบริโภค และหน่ายงานรัฐวิสาหกิจ 

- ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ได้รับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้รับประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 110/2008 หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 13/2011 
หลกัสตูร Public Director Certification Program, Public Director Institute และหลกัสตูรกฎหมายและการ
พฒันา สถาบนัสงัคมศึกษา (ISS) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีประสบการณ์เป็นนักวิชาการและ
อาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา 

- นายโชติ สนธิวฒันานนท์ ได้รับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตรหลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) รุ่น 178/2013 มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารฝ่ายการเงินและบญัชีในธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบจดัตงัขนึเพือทําหน้าทีสนบัสนนุการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากบัดแูล

กิจการทีดีโดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบติัตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และให้

รายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท    โดยมีข้อกําหนดตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี  
 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแตง่ตงัจากคณะกรรมการบริษัทฯและเหน็ชอบโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท

ฯ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีคณุสมบตัิตามทีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั 

และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 3 คน ทงันี กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้อง

เป็นผู้ มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 

3 ปี นบัจากวนัทีมีมติแตง่ตงั  
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3. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 
         คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างอิสระตามภารกิจทีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทโดยปราศจากบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใดทีมีอิทธิพลเหนือการปฏิบติัภารกิจนนัคณะกรรมการตรวจสอบ

จะต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี 

1. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  

2. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั เฉพาะทีเป็นบริษัทจดทะเบียน  

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทงันี ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึงคนทีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในการสอบทานความ

น่าเชือถือของงบการเงินได้  

4. มีหน้าทีในลักษณะเดียวกับทีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ

ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
4. ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที

เหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตงั  โยกย้าย  เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอืนใดที

รับผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

และกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแตง่ตงับคุคลซงึมีความเป็นอิสระเพือทําหน้าทีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทงัเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง 

5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์  ทงันีเพือให้มนัใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ

บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท  ซงึรายงานดงักลา่วต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี 

(ก) ความเหน็เกียวกบัความถกูต้อง  ครบถ้วน  เป็นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเหน็เกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์  หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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(ง) ความเหน็เกียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าทีตามกฎบัตร 

(Charter)  

(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทวัไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบที

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบติัการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ทังนี กรรมการตรวจสอบทัง 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระทีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที ทจ. 28/2551 โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

 

5. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัทีมีมติแต่งตงั และเมือครบวาระแล้ว  

หากคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้

คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบติัหน้าทีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้

แตง่ตงัคณะกรรมการตรวจสอบชดุใหมแ่ทนคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมทีหมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตาม

วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตงัต้องกระทําภายใน 2 เดือนนับแต่วนัครบวาระของ

คณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิม กรรมการกรรมการตรวจสอบซงึพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตงั

ใหมอี่กได้  

2. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะสาเหตอืุน  นอกจากถึงคราวออกตามวาระและยงัคงเหลือ

วาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตงับคุคลทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็น

กรรมการตรวจสอบแทนตําแหน่งทีว่างในการประชุมคราวถัดไป บุคคลซึงเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน

ดงักลา่วจะอยูใ่นตําแหน่งได้เพียงเทา่วาระทีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบทีตนแทน 

3. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่ง เมือ  

2.1 พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 

2.2 ลาออก 

2.3 ถงึแก่กรรม 

2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

2.5 ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี หรือตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย            
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4. กรรมการตรวจสอบทีลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้แจ้งตอ่บริษัทลว่งหน้า 1 เดือนพร้อมเหตผุล และ

บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูกรรมการตรวจสอบลาออกพร้อมสาเหตตุ่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทนัที 

เพือให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทนุทราบ ทงันี กรรมการตรวจสอบทีลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งอาจชีแจงถึง

สาเหตุดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยทราบด้วยก็ได้ 

 
6. การประชุม  

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี 

5.2 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณางบการเงินและอืน ๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครังโดย

กําหนดให้เรียกประชุมก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือให้ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษ เพือพิจารณาเรืองจําเป็นเร่งด่วนอืน ๆ ได้ตามแต่จะ

เหน็สมควร 

5.3 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ

จํานวนกรรมการตรวจสอบทังหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้

ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี ผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ หรือผู้ เกียวข้องเข้าร่วมประชมุ และให้ข้อมลูในสว่นที

เกียวข้องได้ 

ในกรณีทีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในทีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได้ ถ้าไม่มี

รองประธานกรรมการตรวจสอบหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ให้กรรมการตรวจสอบทีมาประชุม

เลือกกรรมการตรวจสอบคนหนงึเป็นประธานในทีประชมุ 

5.4 มติทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบทีเข้าร่วมประชุม 

กรรมการตรวจสอบคนหนึงมีเสียงหนึงเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบมีส่วนได้เสียใน

เรืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในทีประชมุออกเสียง

เพิมขนึอีกหนงึเสียงเป็นเสียงชีขาด  อยา่งไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอืน ๆ ทีมิได้ลงมติ

เหน็ด้วยให้นําเสนอเป็นความเหน็แย้งตอ่คณะกรรมการบริษัท  

5.5 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชมุตอ่ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทในคราว

ถดัไปเพือทราบทกุครัง 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

(3) คณะกรรมการบริหาร (Executive Director) - ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 มีจํานวน 4 ทา่น ดงันี 

ลาํดับ รายชือ ตาํแหน่ง 

1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการบริหาร 

3 นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการบริหาร 

4. นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. มีอํานาจสงัการ วางแผน และกําหนดนโยบาย กลยทุธ์ดําเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ

และสภาวะการแข่งขนั เพือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนมุติั 

2. ควบคุม ดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที

คณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัหรือกําหนดไว้แล้ว 

3. เสนอแผนการลงทนุ และ/หรือการระดมทนุของบริษัท เพือให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุติั แล้วแตก่รณี 

4. กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ 

5. อนมุติัการใช้จ่ายเงินลงทนุทีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีทีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท

แล้ว หรือเป็นไปตามทีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัในหลกัการแล้ว 

6. มีอํานาจดําเนินการซือ ขาย จดัหา รับ เช่า เช่าซือ ถือกรรมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจดัการโดยประการ

อืนซงึทรัพย์สนิใด ๆ รวมถงึการลงทนุ ตามแผนงานทีคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุติัแล้ว 

7. มีอํานาจในการอนมุติัการซือทรัพย์สนิ หรือการชําระราคาใด ๆ อนัสืบเนืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท ตาม

สญัญา และ/หรือ ตกลงกบัคูค้่า โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

8. ภายในวงเงินทีคณะกรรมการได้มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนมุติัการซือ การจดัจ้าง การเช่า 

การเช่าซือ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอํานาจลงทุน และดําเนินการชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีจําเป็นต่อการ

ดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุตัิทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

9. ภายในวงเงินทีคณะกรรมการได้มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมติัการกู้ ยืมเงิน เบิกเงินเกิน

บัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอืนใด เพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี

รายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

10. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวสัดิการพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ 

11. ดําเนินการเรืองอืนๆ เพือเป็นการสนบัสนนุการดําเนินการข้างต้น หรือตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทในแตล่ะคราวไป 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

 ทงันี การมอบหมายอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนัน จะไม่รวมถึง

อํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจช่วงในการอนมุติัรายการใดทีตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง 

(ตามทีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดขดัแย้งกบับริษัท ซึง

การอนมุติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ทีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพือ

พิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามทีข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee) 

 ทีประชมุคณะกรรมการบริหารบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) เมือวนัที 18 ตลุาคม 2556 มีมติอนมุติัแต่งตงั

คณะกรรมการบริหารความเสียง เพือทําหน้าทีประเมินความเสียงในด้านต่างๆ ให้ครอบคลมุทกุระบบงานของบริษัท เพือให้การ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากขนึ 

    คณะกรรมการบริหารความเสียงมีจํานวน 4 ท่าน ดงันี 

ลาํดับ รายชือ ตาํแหน่ง 

1. นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

2. นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการบริหารความเสียง 

3 นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการบริหารความเสียง 

4. นายพลฎัฐ์ แปลนาค กรรมการบริหารความเสียง 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง  

1. กํากบัดแูลการพฒันา และมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์กลยทุธ์การบริหารความเสียงขององค์กรประจําปี 

2. พฒันาและกลนักรองระดบัความเสียงทีองค์กรยอมรับได้ 

3. ให้ทิศทางและวิธีการสอดสอ่งดแูลแก่หวัหน้างานและเจ้าหน้าทีในฝ่ายงานตา่งๆ 

4. ประเมินความเสียงทีมีสาระสําคญัและรายงานตอ่กรรมการผู้จดัการเพือทราบ 

5. ประเมินรายงานความเสียงของบริษัท 

6. สอบทานผลทีเกิดขนึจริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมายและแผนงานทีได้กําหนดไว้ทกุไตรมาส 

9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การคัดเลือกบุคคลทีจะเข้าดํารงแต่งตังเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา

โดยเฉพาะ ซึงบุคคลทีได้รับการแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นบุคคลทีมีคุณสมบตัิครบตาม

มาตรา 68 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที ทจ. 28/2551 เรือง

การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ฉบบัลงวนัที 15 ธันวาคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์

การสรรหาดงันี 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

• องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท  
1.  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพือดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 

โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทงัหมดจะต้องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ

ของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบติัตามทีกฎหมายกําหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็

ได้ 

2. ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตงักรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี 

2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนงึมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนงึ (1) หุ้นตอ่หนงึ (1) เสียง 

2.2 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม 2.1 เลือกตงับคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ กรณีเลือกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

2.3 บคุคลซงึได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจํานวนกรรมการทีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ให้เป็นประธานทีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี

ขาด 

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวน

กรรมการในขณะนนั ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสดุกบัสว่นหนึง

ในสาม (1/3) และกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และกรรมการทีจะต้อง

ออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯนนั ให้จบัสลากกนัส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคน

ทีอยูใ่นตําแหน่งนานทีสดุนนัเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยืนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนนัจะมีผลนบัแต่วนัทีใบลาออกไปถึง

บริษัทฯ 

5. ทีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ

จํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

6. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมี

คุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นนัจะเหลือ

น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียัง

เหลืออยูข่องกรรมการทีตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไมน้่อยกวา่สามในสี (3/4) ของจํานวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึงคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีทีกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก

กรรมการคนหนึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีตามข้อบงัคบัในกิจการซึง

ประธานกรรมการมอบหมาย 
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• องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึงได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท และ

เหน็ชอบโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท และมีคณุสมบติัตามทีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/

หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทงันี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มี

ความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบั

จากวนัทีมีมติแต่งตงั และเมือครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นยงัไม่ได้มีมติแต่งตงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบชดุใหม ่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมปฏิบติัหน้าทีต่อไป  จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นจะ

ได้แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมทีหมดวาระลง  และ/หรือเป็นไปตามวาระการ

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบทีสรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี 
 
คุณสมบัตคิณะกรรมการอสิระ 

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทงันี นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ทีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนนัๆ ด้วย 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทียืนคําขออนญุาตต่อ

สํานกังาน ทงันี ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีปรึกษาของส่วน

ราชการซงึเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

- ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น บิดามารดา คู่

สมรส พีน้อง และบตุร รวมทงัคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลทีจะได้รับ

การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

- ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผู้ ถือหุ้นทีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ก่อนวนัทียืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึงมีผู้สอบบญัชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทียืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 
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- ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซงึรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน 

ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนนั เว้น

แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทียืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน  

- ไมเ่ป็นกรรมการทีได้รับการแตง่ตงัขนึเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซงึเป็นผู้ ที

เกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

- ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

- ไมมี่ลกัษณะอืนใดทีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัท  

- กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุ โดย

มีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
 
คุณสมบัตคิณะกรรมการตรวจสอบ 

- ไม่เป็นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และ 

- ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั เฉพาะทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทงันี ต้องมีกรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อยหนึงคนทีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบ

การเงินได้ 

- มีหน้าทีในลกัษณะเดียวกับทีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคณุสมบติัและขอบเขต

การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

• องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ /หรือผู้ บริหารของบริษัท ซึงได้รับการแต่งตังจาก

คณะกรรมการบริษัท  โดยมีจํานวนตามทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และโดยทีคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง

กรรมการบริหารคนหนงึเป็นประธานกรรมการบริหาร 

 

• องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้ จัดการ 
 กรรมการผู้ จัดการ ให้มาจากการเสนอชือของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลทีมีชือเป็นคณะ

กรรมการบริหารอยูใ่นขณะทีทําการคดัเลือกเพือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้อนมุติัแต่งตงับคุคลทีถกูเสนอชือเข้ามา

ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

9.4 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 ตามการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2556 (ครังแรกหลงัแปรสภาพ) เมือวนัที 15 พฤษภาคม 2556 มีมติ

กําหนดระเบียบข้อบงัคบัในการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ เพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัท ดงันี   

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิดงันี 

ก) ต้องรักษาความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

ข) ต้องไม่นําความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ

เพือประโยชน์แก่บคุคลอืนใดไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่จะได้รบผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ค) ต้องไม่ทําการซือขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายใน

บริษัทฯ และ/หรือเข้าทํานิติกรรมอืนใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

บริษัทฯ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  

 ทงันี กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ซงึอยู่ในหน่วยงานทีได้รับทราบข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

ควรหลีกเลียงหรืองดการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดย

ข้อกําหนดดงักล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลกูจ้างของบริษัทฯด้วย 

หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วจะถือวา่ได้กระทําผิดร้ายแรง 

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลียนแปลงการถือครอง

หลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59  

3. ให้ประกาศระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างทราบโดยทวักนั 

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 บริษัทฯแต่งตงัผู้สอบบญัชีจํานวน 3 ราย ได้แก่ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 1378 หรือ นาย

ชยักรณ์  อุ่นปิติพงษา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนวุรรตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 5202 

แห่งสํานกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท  เนืองจาก

พิจารณาวา่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีคณุสมบติัตามทีบริษัทมหาชนจํากดัและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์กําหนด และมีผลปฏิบติังานเป็นทีน่าพอใจ ซึงบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกบัผู้สอบบญัชีทงั 3 รายแล้ว ทงันีผู้สอบ

บญัชีดงักลา่วไมไ่ด้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใดๆกบับริษัทฯหรือผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมี รายละเอียดค่าสอบบญัชีของบริษัท

ฯและบริษัทยอ่ย ตามตารางแนบท้าย 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จาํกัด (มหาชน) 
2556 

งบประจาํไตรมาส งบประจาํปี รวม 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน)    

          งบการเงินรวม 150,000 70,000 220,000 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 420,000 450,000 870,000 

รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ 570,000 520,000 1,090,000 

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากดั 150,000 100,000 250,000 

บริษัท เอไอ  พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จํากดั 210,000 150,000 360,000 

ยอดรวมทุกบริษัท 930,000 770,000 1,700,000 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility; CSR) โดยตระหนกั

และให้ความสําคญัในการสนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมเพือสงัคมและชมุชนโดยรอบ รวมทงัใสใ่จดแูลสงิแวดล้อมอยา่งตอ่เนือง 

คํานงึถงึผลกระทบทีอาจจะมีต่อผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เช่น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ชมุชนทีบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลกูค้า คูค้่า และ

หน่วยงานภาครัฐ อีกทงัสร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กรเพือให้พนกังานมีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยจดัทํากิจกรรมเพือ

สงัคมในปี 2556 ดงันี  

ปลูกป่าชายเลน  จ.สมุทรสาคร เมือวันท ี1 พฤษภาคม 2556 

 
 
                                       
 
 
 

 
 
 
 
  

ปลูกปะการัง  ต.สัตหบี จ.ชลบุรี  เมือวันท ี5 ธันวาคม 2556 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง 
 

11.1 การควบคุมภายใน 
 

ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) ครังที 1/2556 เมือวนัที 15 พฤษภาคม 2556 มี

คณะกรรมการตรวจสอบทงั 3 ท่านเข้าร่วมประชมุ ซงึคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน

ของบริษัททงั 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสียง การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบ

สารสนเทศและการสือสารข้อมลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคมุภายในเรือง

การทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีเกียวข้องกับบุคคลดงักล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

สําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ทังนี ทีผ่านมา การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมทีเกียวข้องดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การ

พิจารณาถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั นอกจากนี บริษัทยังกําหนดนโยบายเพือเพิมความระมัดระวงัในการทํา

ธุรกรรมดงักล่าว โดยการพิจารณาอนมุติัการทําธุรกรรมในอนาคต จะถกูพิจารณาจากผู้ทีไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดงักล่าว

เท่านนั โดยสําหรับการดําเนินการเกียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานระบบ

ควบคุมภายใน และระบบการปฏิบติังานของบริษัท โดยการประสานงานกับผู้สอบบญัชี และผู้บริหารเกียวกบัการสอบทาน

รายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอและเชือถือได้  

 นอกจากนี บริษัทได้จดัตงัหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซงึปฏิบติังานอย่างเป็นอิสระ โดย

เริมดําเนินการในไตรมาสที 4 ปี 2555 ซึงหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบและติดตามความ

ถกูต้องสมบูรณ์ในการปฏิบติังานของฝ่ายงานต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย รวมถึงดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง

ระบบควบคมุภายในให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากยิงขึน นอกจากนี เพือให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุทีดี 

บริษัทยงัได้ว่าจ้าง “บริษัท สู่ความสําเร็จ จํากดั” เข้าทําหน้าทีเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทอีกทางหนึง ทงันี เพือเป็นการ

สอบทาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติมสําหรับการวางระบบควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน โดยผู้

ตรวจสอบภายในได้เข้า Overview ทกุระบบในช่วงต้นของการเข้าตรวจสอบระบบควบคมุภายในแล้ว และได้จดัทําแผนการ

ตรวจสอบภายในประจําปี ซงึเป็นแผนทีได้ผา่นการพิจารณาอนมุติัจากทีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เพือใช้เป็นแนวทางใน

การติดตามและตรวจสอบความถกูต้องเกียวกบัการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายงาน และจดัทํารายงานการตรวจสอบภายในเพือ

นําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส โดยรายงานตรวจสอบภายในของบริษัท สู่ความสําเร็จ จํากดั ฉบบั

วนัที 15 พฤศจิกายน 2556 พบประเดน็ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ ดงันี 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผู้บริหาร 

ระบบงานบัญชี 
1. เอกสาร PV (Payment Voucher) 
และ RV (Receive Voucher) ใน
แ ฟ้ ม  จั ด เ รี ย ง ต า ม วั น ที 
(Document Date) 

ผลกระทบและความเสียง : หากไม่มี
รายการ PV และรายการ RV เรียง
ตาม Running No. จะทําให้
ตรวจสอบความครบถ้วนได้ยาก และ
ทําให้รายการปิดบญัชีไมค่รบถ้วน 

การจดัเรียงเอกสารในแฟ้มตามวนัทีสามารถทํา
ได้เหมือนเดิม โดยควรให้มีการจดัทํารายงาน
เพิมคือ รายงานสรุป PV และรายงานสรุป RV 
เรียงตาม Running No. เพือใช้ควบคมุความ
ครบถ้วนของเอกสารได้ 

บริษัทได้ดําเนินการแก้ไขเป็นที
เรียบร้อยแล้ว โดยเริมตังแต่เดือน
ตลุาคม 2556 เป็นต้นมา 

2. หัวหน้าแผนกบัญชีและพนักงาน
บัญชี ไม่เคยอบรมมาตรฐานการ
บัญ ชีของธุ ร กิจ ที มีส่วนไ ด้ เ สีย
สาธารณะ 

ผลกระทบและความเสียง อาจทําให้
หวัหน้างานบัญชีและพนักงานบัญชี 
ขาดความรู้ การบนัทึกบญัชี และการ
จัดทํางบการเงินสําหรับบริษัททีแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ควรมีการสง่หวัหน้างานบญัชีและพนกังานบญัชี 
ไปอบรมมาตรฐานการบญัชีของธุรกิจทีมีสว่นได้
เสียสาธารณะ เพือเตรียมความพร้อมในการนํา
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เห็ น ด้ วย  และอยู่ ร ะหว่ า งการ
พิจารณาตารางอบรม เพือจัดส่ง
หัวหน้างานบัญชีและพนักงาน
บญัชีเข้าอบรมในหลกัสตูรดงักลา่ว
ทีมีในรุ่นถดัไป  

ระบบการเงนิ 
1. แผนกการเงินไม่มีหวัหน้างานของ

แผนกการ เ งิ น   ซึ ง ปั จจุบัน มี
เจ้าหน้าทีการเงินเพียงคนเดียว
ปฏิบัติงานทังทําเช็คจ่าย  และ
จัด เ ก็ บ เ ช็ ค  ดูแล เ งินสดย่อย 
รวมถึงการจัดเก็บเงินในตู้ เซฟ
นิรภยั  

ผลกระทบและความเสี ยง  ไม่ มี
หัวหน้างานคอยกํากับดูแลความ
ถกูต้องของเจ้าหน้าทีการเงิน   ซึงทํา
ให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดหรือทจุริต
ได้ง่าย 

ควรให้ผู้ จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินต้องกํากับ
ดแูลการทํางานของเจ้าหน้าทีการเงินทกุวนั 

เห็นด้วยและดําเนินการแล้ว โดย
ปัจจุบันมีผู้ อํานวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน เป็นผู้ กํากับดูแลการ
ทํางานการเงิน รวมทงัมีแผนการรับ
หวัหน้าฝ่ายการเงินเพิม ซึงปัจจบุนั
บริษัทได้คัดสรรบุคคลทีมีความ
เหมาะสมในตําแหน่งดงักล่าวเป็น
ทีเรียบร้อยแล้ว โดยบคุคลดงักล่าว
จะสามารถเข้าทํางานกับบริษัทได้
ภายในเดือนมกราคม 2557 

ระบบจัดซือ   
1. จากการตรวจสอบใบขอซือ (PR) 

และใบสงัซือ (PO) ในไตรมาสที 
3 ระหว่างเดือนก.ย. 2556 – 
ต.ค. 2556 พบว่า สําเนาใบขอ
ซือเลขที 1773 วนัที 13 ก.ย. 

ควรมีการเซ็นชือกํากบัการแก้ไขด้านบนข้อความ
ทีขีดฆ่า  และห้ามใช้นํายาลบคําผิดลบข้อความ 

บริษัทได้มีการเซ็นชือกํากับใน
ต้ น ฉ บั บ ใ บ ข อ ซื อ ที มี ก า ร
เปลียนแปลงจํานวนดังกล่าว แต่
ไม่ได้แก้ไขในสําเนาไปด้วยพร้อม
กัน  ซึ งบ ริ ษัท เห็ น ด้ วยและจะ
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

2556 มีการขอซือวัตถุดิบ CPO 
จํานวน 47 ล้านบาท มีการแก้ไข
จํานวนทีต้องการจาก 1 ล้านเป็น 
2 ล้าน โดยไม่มีการเซ็นชือกํากบั
การแก้ไข 

ผลกระทบและความเสียง ทําให้การ
แก้ไขไม่ถกูต้องตามหลกัการควบคมุ
ภายใน 

ดําเนินการกําหนดนโยบายในการ
ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ชั ด เ จ น เ พื อ ยึ ด เ ป็ น
แนวทางโดยเคร่งครัด โดยจะให้ทํา
การแก้ไขต้นฉบับใบขอซือและ
สํา เนาพ รั อมกันทุกค รั ง ที เ กิ ด
เหตกุารณ์ดงักลา่ว 

2. จากการตรวจสอบใบขอซือ (PR) 
และใบสงัซือ (PO) ในไตรมาสที 
3 ระหว่างเดือน ก.ย. 2556 – 
ต.ค. 2556 พบว่า ใบขอซือ
วัตถุดิบบางเลขทีระบุข้อมูลไม่
ครบถ้วน  

ผลกระทบและความเสียง ทําให้การ
ควบคมุภายในขาดประสทิธิภาพ 

ควรมีการสอบทานใบขอซือให้มีการส่จํานวน
สินค้า, หน่วยสินค้า และข้อมลูให้ครบถ้วน ก่อน
นําเสนอให้ผู้ มีอํานาจเซน็อนมุติั 

ในระบบ SAP มีการกําหนดหน่วน
สินค้าวตัถดิุบต่างๆ  Lock ไว้แล้ว 
ระบบมีข้อมูลทีถูกต้อง ครบถ้วน 
ซึ ง บ ริ ษั ท เ ห็ น ด้ ว ย แ ล ะ จ ะ
ดําเนินการในสว่นใบขอซือให้มีการ
เ ขียนหน่วยสิน ค้า  รวมถึงระบุ
ประเด็นต่างๆให้ครบถ้วนทุกครัง 
โดยจะกําหนดเป็นนโยบายให้
พนักงานทีเกียวข้องถือปฏิบตัิโดย
เคร่งครัด 

ระบบการผลิต   
1. มีการสอบทานความถกูต้องของ

ข้อมูลการผลิต (Paper) โดย
หัวหน้าส่วน  แต่ไม่มีการสอบ
ทานข้อมูลทีบันทึกจากเอกสาร 
(Paper) การผลิตเข้าสู่ระบบ 
SAP ซึงปัจจบุนัมีการสอบทาน
ข้อมลูการผลิตจากฝ่ายบญัชีอีก 
1 ครัง 

ผลกระทบและความเสียง ทําให้อาจ
มีข้อผิดพลาดจากการคีย์ข้อมลูเข้าสู่
ระบบ ส่งผลให้รายงานทีเกียวข้อง
อาจไม่ถูก ต้อง  และการควบคุม
ภายในขาดประสทิธิภาพ 

ควรกําหนดให้หัวหน้าส่วนการผลิตทําการสอบ
ทานข้อมลูหลงัจากทีเจ้าหน้าทีคีย์เข้าระบบ โดย
เจ้าหน้าทีสอบทานเป็นคนละคนกนักบัเจ้าหน้าที
คีย์ข้อมูล โดยมีการลงนามผู้บันทึก ผู้สอบทาน 
ในรายงานการผลติทีสอบทานแล้วด้วย 

ปัจจุบันบริษัทได้ดําเนินการสอบ
ทานข้อมูลการผลิตโดยหัวหน้า
ส่วนก่อนการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ 
SAP โดยพนักงานผู้ รับผิดชอบ 
และสอบทานอีกครังโดยฝ่ายบญัชี 
ซึงฝ่ายงานทีเกียวข้องได้ติดตาม
เพือสอบทานอย่างใกล้ชิดแล้ว แต่
ทัง นี  เ พือให้ เ กิดการสอบทาน
เพิม เติม  บริษัทจะดํา เ นินการ
ปรับปรุงเพิมเติมตามข้อเสนอแนะ
โดยทนัที 

ร ะ บ บ วิ ศ ว ก ร ร ม ซ่ อ ม แ ล ะ
บาํรุงรักษา 

  

1. จากการตรวจใบแจ้งงานแผนก
วิศวกรรมส่วนงาน Refinery ใน
ไตรมาสที 3 ระหว่างเดือน ก.ค. 
2556 – ก.ย. 2556 พบว่างาน
ซ่อมบางส่วนไม่ มีการบันทึก
รายละเอียดของงานซ่อม อาทิ มี
การเปลียน Spare Part หรือไม ่
เปลียนกีชิน และสถานะการซ่อม

ควรกําชับให้เจ้าหน้าทีบันทึกรายละเอียดของ
การซอ่มแซมให้ชดัเจน ในใบแจ้งแผนกวิศวกรรม
เพือใช้เป็นประวัติการซ่อมแซม และใช้ในการ
บริหาร Spare Part ของเครืองจกัรและอปุกรณ์
ได้ 

ปั จ จุ บั น  บ ริ ษั ท มี ก า ร บั น ทึ ก
รายละเอียดรายการ Spare part ที
ใ ช้ ใ นก า ร ซ่ อม บํ า รุ ง เ ป็ นบา ง
รายกา ร  โ ดยบ ริ ษั ทจะ กํ า ชับ
เจ้าหน้าทีในส่วนงานทีเกียวข้อง 
ให้เพิมเติมในรายละเอียดการซ่อม
บํารุง รวมถึงการนํา Spare part 
มาใช้ในการซ่อมบํารุงดงักล่าวโดย
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

เป็นอยา่งไร  
ผลกระทบและความเสียง ทําให้ไม่
ทราบรายละเอียดของการซ่อม
เครืองจักร และการควบคุมการใช้ 
Spare Part ขาดประสทิธิภาพ 

ละเอียด เพือให้สามารถตรวจสอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิมขึน 
โดยบริษัทจะดําเนินการทนัที 

2. ใบแจ้งงานแผนกวิศวกรรม  มี
หลายเล่ม มีเลขทีไม่เรียงลําดับ 
และมีบางส่วนกระโดดข้ามไป 
ทํ า ใ ห้ ก า ร ต ร ว จ สอบค ว าม
ครบถ้วนทําได้ยาก 

ผลกระทบและความเสียง ทําให้การ
ควบคมุภายในขาดประสทิธิภาพ 

ปัจจุบนัมีการแยกเก็บเอกสารใบแจ้งงานแผนก
วิศวกรรมแยกตาม Process ต่างๆ ทําให้เลขที
เอกสารกระโดด  ไม่สามารถตรวจสอบความ
ครบถ้วนได้ ซึงบริษัทควรมีการเพิมการจัดทํา
รายงานสรุปใบแจ้งงานแผนกวิศวกรรมเป็นราย
เดือน เรียงตามเลขทีเอกสาร เพือตรวจสอบ
ความครบถ้วน 

เห็นด้วยและจะดําเนินการโดย
ทนัที 

 

11.2 การบริหารจัดการความเสียง 
 

 ทีประชมุคณะกรรมการบริหารบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) เมือวนัที 18 ตลุาคม 2556 มีมติอนมุติัแต่งตงั

คณะกรรมการบริหารความเสียง เพือทําหน้าทีประเมินความเสียงในด้านต่างๆ ให้ครอบคลมุทกุระบบงานของบริษัท เพือให้ผล

การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีวางไว้ โดยมีการกําหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินงาน

ให้แก่บุคลากรในองค์กรเพือให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนทีจะเกิดขึนกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการจดัให้มีการจดัทําแบบประเมินความเสียงของแต่ละฝ่ายรายไตรมาส เพือให้เกิดการรับรู้ ตระหนกั และ

เข้าใจถงึความเสียงด้านตา่งๆทีเกิดขนึกบัองค์กร และหาวิธีจดัการทีเหมาะสมในการลดความเสียงให้อยูใ่นระดบัทียอมรับได้ 

รวมถงึการให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการบริหารความเสียงทีอาจเกิดขนึได้ตลอดเวลา 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

12. รายการระหว่างกัน 

บริษัทมีรายการระหว่างกนักบับุคคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และบริษัททีเกียวข้องกนั โดยมีผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนั หรือมีกรรมการร่วมกนั หรือมีบุคคลเกียวโยงของ

ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าเป็นกรรมการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ และผู้ ถือหุ้นของบคุคลเกียวโยงดงักล่าว ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําการตรวจสอบและสอบทานถึง

ความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตสุมผล ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทน และเงือนไขต่างๆ ตามธรุกิจปกติทวัไป  

 บริษัทได้ดําเนินการจัดโครงสร้างกลุ่มเพือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต และเตรียมความพร้อมในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ  โดยบริษัทได้ดําเนินการจดัโครงสร้างแล้วเสร็จเมือวนัที 10 เมษายน 2556 ทีผ่านมา ซงึทําให้ในไตรมาสที 2 ปี 2556 บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัทได้แก่ บจก.เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ 

เทอร์มินลัส์ (AIPT) และบจก.เอไอ โลสิสติกส์ (AIL) โดยการดําเนินการดงักล่าว ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั บริษัทจึงได้จดัทํางบการเงินรวมสําหรับปีสินสดุวนัที 31 

ธนัวาคม 2555 และ 2554 ซงึได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท เพือนํามาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวา่ AIPT และ AIL เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทมาโดยตลอด ดงันนั ข้อมลู

ทางการเงินรวมสําหรับงวดบญัชีปี 2554 ปี 2555 และงวดบญัชีปี 2556 จงึเป็นการจดัทําข้อมลูทีรวมฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ AIPT และ AIL สําหรับงวดบญัชีนนัๆ ไว้แล้ว 

โดยไม่คํานงึถึงวนัทีมีการซือหุ้นของบริษัทย่อย ดงันนั เพือให้เกิดความชดัเจนในการพิจารณาข้อมลูทางการเงินของกลุ่มบริษัท การนําเสนอข้อมลูสําหรับงวดบญัชีปี 2554 ปี 2555 และงวด

บญัชีปี  2556 จงึเป็นการนําเสนอข้อมลูจากงบการเงินรวม ซงึเกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั ทีสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของทงักลุ่มบริษัท

ได้แก่ AIE  AIPT และ AIL  

12.1  รายการระหว่างกัน 

 บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซงึมีรายการระหว่างกนักบับริษัทสาํหรับงวดบญัชีปี 2555 และงวดบญัชีปี  2556 มีดงันี 

บุคคลทมีีรายการระหว่างกัน ลักษณะการประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

1) บมจ. เอเชียน อินซเูลเตอร์ (AI) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายลูกถ้วย

ไฟฟ้าสําหรับใช้ในระบบส่งและจําหน่าย

กระแสไฟฟ้า 

• บริษัทใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุมบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซงึ AI ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 

98.79 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  

• กรรมการของบริษัทเข้าถือหุ้นใน AI ได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ นาย

ธนิตย์ ธารี-รัตนาวิบูลย์ และนายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ เข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 21.29 ร้อยละ 15.20 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

ร้อยละ 9.86  และร้อยละ 2.02 ของทนุจดทะเบียน AI  

• มีกรรมการและกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามร่วมกนัได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายธนิตย์ ธารี

รัตนาวิบลูย์ 

บุคคลทมีีรายการระหว่างกัน ลักษณะการประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

2) บจก. เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส 

(AIES) 

ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบ 

จดัหา และติดตงัสถานีไฟฟ้าย่อย และสาย

ส่งไฟฟ้าแรงสูง และบริหารโครงการด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า 

• บริษัทย่อยของ AI โดย AI เข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.84 ของทนุจดทะเบียน AIES 

• มีกรรมการ และกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามร่วมกนั ได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายธนิตย์ ธารี

รัตนาวิบลูย์ 

3) บจก.พีพีซี เอเซียน อินซูเลเตอร์ 

(PPCAI) 

ผู้ ผลิตและจําหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้า  PPC 

Insulators Holding GmbH (PPC) 

• บริษัทร่วมของ AI ซึง AI เข้าถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.10 ของทนุจดทะเบียน PPCAI (บริษัท

สญัชาติออสเตรียถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 74.90 ของทนุจดทะเบียน PPCAI 

• บคุคลเกียวโยงของผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เข้าเป็นผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของ PPCAI 

4) บจก.สามารถปาล์ม (SP) ธรุกิจจําหน่ายนํามนัปาล์มดิบ • เป็นบริษัททีเกียวข้องกบับริษัท เนืองจากบคุคลทีเกียวโยงของผู้บริหาร กรรมการ กรรมการผู้ มีอํานาจลง

นามของบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดงักลา่ว  

5) บจก.สามารถนํามนัปาล์ม (SPO) ธรุกิจจําหน่ายนํามนัปาล์มดิบ • เป็นบริษัททีเกียวข้องกบับริษัท เนืองจากบคุคลทีเกียวโยงของผู้บริหาร กรรมการ กรรมการผู้ มีอํานาจลง

นามของบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดงักลา่ว  
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 บริษัทมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ สําหรับงวดบญัชีปี 2555 และงวดบญัชี ปี 2556  ดงันี 

บุคคลทอีาจมี

ความขัดแย้ง 
รายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 

1) บมจ.เอเชียน 
อนิซเูลเตอร์ 
(AI) 

รายได้จากการขายสนิค้าสําเร็จรูป : บริษัท
จําหนา่ยนํามนัปาล์มโอเลอีนบรรจขุวดให้ AI 

0.08 0.04 - AI สงัซือนํามนัปาล์มโอเลอีนบรรจขุวดจากบริษัท เพือนําไปใช้การกุศล และเป็นของขวญั
ปีใหม่ให้กบัผู้ มีอปุการคณุ โดยบริษัทจําหนา่ยสนิค้าดงักลา่วให้กบั AI ตามเงือนไขการค้า
ปกติทวัไป  

- บริษัทและ AIPT สังซือวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้าจาก AI เพือจําหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการผลติและจําหนา่ยลกูถ้วยไฟฟ้ารายหนงึ เนืองจากผู้ประกอบการดงักลา่วไม่
สามารถสงัซือจาก AI ได้โดยตรง ซงึเป็นผลจากนโยบายภายใน โดยปี 2555 บริษัทและ 
AIPT สงัซือคิดเป็นมลูค่า 16. 28 ล้านบาท และ 3.07 ล้านบาท งวด 9 เดือนสินสดุวนัที 
30 กนัยายน 2556 บริษัทและ AIPT สงัซือคิดเป็นมลูค่า 7.40 ล้านบาท และ 26.16 ล้าน
บาท ตามลําดบั ซึงเงือนไขการสงัซือเป็นไปตามทีตกลงร่วมกนั ทงันี ปัจจุบนับริษัทและ
บริษัทย่อยได้หยดุการจําหน่ายวสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟ้าตงัแต่เดือนกนัยายน 2556 ที 
และไม่มีนโยบายสงัซือวสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟ้าจาก AI มาจําหนา่ยในอนาคต   

- บริษัทซือ Server จาก AI เพือนําไปใช้ในการดําเนินธุรกิจ โดยเงือนไขการซือเป็นไปตามที
ตกลงร่วมกนั  

- ในปี 2551 AI ในฐานะบริษัทใหญ่ ได้จดัหาโปรแกรมบญัชีเพือใช้งานร่วมกนัภายในกลุม่ 
AI รวม 5 กิจการได้แก่ AI, บริษัท, AIPT, AIL และบจก. เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส 
(AIES) โดย AI ได้วา่จ้างบริษัททีปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์เข้าดําเนินการ โดยมีค่าใช้จ่าย
รวมทงัสินเท่ากบั 17.21 ล้านบาท รวมจํานวน USER ใน 5 บริษัทเท่ากบั 40 USER โดย 
AI ได้ลงนามในข้อตกลงรับบริการบํารุงรักษาและสนบัสนนุการใช้โปรแกรมกบัทีปรึกษา
ด้านคอมพิวเตอร์รายดงักล่าวมาโดยต่อเนืองตงัแต่ปี 2551 ซึงงานบริการครอบคลมุการ
บํารุงรักษาและสนบัสนนุการใช้โปรแกรมสําหรับ 5 บริษัทข้างต้น โดยคิดค่าบริการใน
อตัรา 50,000 บาทต่อเดือน ทงันี AI เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจดัซือโปรแกรมบญัชีจาก
แต่ละบริษัทเป็นรายเดือนตามจํานวน USER ทีใช้จริง ซึงแต่ละบริษัทจะชําระเงินงวด
สุดท้ายในเดือนธันวาคม 2556 นอกจากนี AI ได้เรียกเก็บค่าบริการบํารุงรักษาและ

ลกูหนีกิจการทีเกียวข้อง : บริษัทมีรายการ
ลกูหนีการค้าจากการจําหนา่ยนํามนัปาล์ม
โอเลอีน บรรจขุวดให้กบั AI ณ สนิงวดบญัชี 

0.03 0.02 

ซือสนิค้า : บริษัทสงัซือสนิค้าจาก AI เพือ
จําหนา่ย 

19.35 33.56 

ซืออปุกรณ์ : บริษัทซืออปุกรณ์คอมพิวเตอร์
จาก AI เพือนํามาใช้ในการดําเนินธรุกิจ 

0.04 -- 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร : บริษัทและบริษัทยอ่ย
จ่ายชําระคา่บริการโปรแกรมบญัชีให้กบั AI 
นอกจากนี บริษัทย่อยของบริษัทได้แก่ AIL มี
รายการเช่าพืนทีสํานกังานจาก AI 

2.30 

 

2.86 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

สนบัสนนุการใช้โปรแกรมรายเดือนจากแตล่ะบริษัทในสดัสว่นทีเท่ากนั  
- AIL เช่าพืนทีสํานักงานเลขที 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร จาก AI รวมเนือที 42 ตารางเมตร เพือใช้เป็นทีตงัสํานกังาน โดยมี
ระยะเวลาเช่ารวม 1 ปี (สินสดุวนัที 30 มิถนุายน 2557) โดยกําหนดอตัราค่าเช่าและ
คา่บริการตอ่เดือนเทา่กบั 250 บาทตอ่ตารางเมตร ซึงเป็นราคาทีตกลงร่วมกนั ทงันี อตัรา
ดงักล่าวไม่รวมค่าสาธารณูปโภคภายในอาคาร ซึง AI จะเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค 
(ยกเว้นคา่โทรศพัท์) ตามยอดจ่ายทีเกิดจริงตอ่ตารางเมตร 

 

บุคคลทอีาจมี

ความขัดแย้ง 
รายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค.56 

1) บมจ.เอเชียน 

อนิซเูลเตอร์ 

(AI) (ตอ่) 

เจ้าหนีกิจการทีเกียวข้อง : AIPT ในฐานะบริษัท

ยอ่ยของบริษัท ค้างชําระคา่สนิค้ากบั AI 

1.31 

 

0.10 - ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 AIPT ค้างชําระค่าวสัดุประกอบลกูถ้วยไฟฟ้ากับ AI ทงันี 
ปัจจบุนั AIPT อยู่ระหวา่งการทยอยชําระคืนคา่สนิค้าให้แก่ AI ตามกําหนดชําระ 

- ในปี 2555 บริษัทมีรายการกู้ ยืมเงินระยะสนัจาก AI เท่ากับ 150.00 ล้านบาท ซึงที
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมือวนัที 9 เมษายน 2556 ได้มีมติอนมุตัิเพิมทนุจด
ทะเบียนจํานวน 590.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทนุเพือจําหน่ายให้กบัผู้ ถือ
หุ้ นเดิมตามสัดส่วน (รายละเอียดเพิมเติมหัวข้อ 2.8 โครงสร้างเงินทุน) เพือรองรับ
แผนการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเงินเพิมทุนจํานวน 150.00 
ล้านบาทได้นําไปชําระคืนเงินกู้ ยืมให้กบั AI เป็นทีเรียบร้อยแล้วในเดือนเมษายน 2556 ที
ผา่นมา 

- ในไตรมาสที 2 ปี 2556 AIE ได้ดําเนินการแจ้งยกเลิกวงเงินกู้ ยืมระยะสนัจากเจ้าหนี
สถาบนัการเงินรวม 2 แห่ง ซงึทําให้ในช่วงไตรมาสที 2 ปี 2556 บริษัทมีสภาพคล่องทาง
การเงินไม่เพียงพอ จึงมีความจําเป็นทีจะต้องรับการสนับสนุนทางการเงินจาก AI 
เพิมเติมเป็นเงินจํานวน 20.00 ล้านบาท ทังนี บริษัทได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมดังกล่าว
ให้กับ AI เมือเดือนสิงหาคม 2556 ทีผ่านมา โดยสําหรับรายการเงินกู้ ยืมระยะสนัที

เงินกู้ ยืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวข้อง : บริษัท

และ AIPT กู้ ยืมเงินจาก AI เพือใช้เป็นเงินทนุ

หมนุเวียนในการดําเนินธรุกิจของบริษัท และ 

AIPT 

ยอดต้นงวด 

เพิมขนึ

ระหวา่งงวด 

ลดลง

ระหวา่งงวด 

ยอดปลายปี 

ยอดต้นงวด 

เพิมขนึ

ระหวา่งงวด 

ลดลงระหวา่ง

งวด  

ยอดปลายปี 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

ดอกเบยีจ่ายกิจการทีเกียวข้อง : บริษัทและ 

AIPT จ่ายชําระดอกเบยีเงินกู้ยืมระยะสนัให้กบั 

AI 

18.15 5.20 เพิมขึนอีกจํานวน 10.00 ล้านบาท เป็นรายการกู้ ยืมเงินของ AIPT ทีกู้ จาก AI โดยใน
เดือนเมษายน 2556 AIPT ได้เพิมทนุจดทะเบียนและนําเงินเพิมทนุทีได้ชําระคืนหนีให้กบั 
AI เป็นทีเรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาชําระคืนหนีทีมลูคา่ตามบญัชีของ AIPT ซงึเป็นราคา
ทีสมเหตสุมผล และการดําเนินการดงักลา่วเป็นไปตามแผน Spin-off ของกิจการ  

- ในไตรมาสที 4 ปี 2556 AIE ได้กู้ ยืมเงินจาก AI เพิมเติมจํานวน 80 ล้านบาท เพือใช้เป็น
ทนุหมนุเวียนเพือซือวตัถดุิบ และได้จา่ยชําระคืนเงินกู้ ยืมในเดือนธนัวาคม 2556 

- บริษัท และ AIPT จ่ายชําระดอกเบียจากการกู้ยืมให้กบั AI ในอตัราร้อยละ 3.55 – 4.50 
ตอ่ปี   

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นในแต่ละรายการทีเกิดขึนระหว่าง
บริษัท บริษัทย่อย กบั AI และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึง
เงือนไขในการทํารายการ ความสมเหตสุมผลของราคา ซงึเป็นไปเพือประโยชน์ของบริษัท
และบริษัทย่อยเป็นสําคญั 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

บุคคลทอีาจมี

ความขัดแย้ง 
รายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค.56 

2) บจก. เอไอ 
เอนจิเนียริง 
เซอร์วิเซส 
(AIES) 

รายได้จากการขายสนิค้าสําเร็จรูป : บริษัท
จําหนา่ยนํามนัปาล์มโอเลอีนบรรจขุวดให้ AIES 

0.007 -- AIES สงัซือนํามนัปาล์มโอเลอีนบรรจขุวดจากบริษัท เพือนําไปใช้เป็นของขวญัปีใหม่
ให้กับผู้ มีอปุ-การคุณ โดยบริษัทจําหน่ายสินค้าดงักล่าวให้กบั AIES ตามเงือนไข
การค้าปกติทวัไป 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นในรายการทีเกิดขึนระหว่าง
บริษัทย่อย กับ AIES และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึง
เงือนไขในการทํารายการ ความสมเหตสุมผลของราคา  

ลกูหนีกิจการทีเกียวข้อง : บริษัทมีรายการ
ลกูหนีการค้าจากการจําหนา่ยนํามนัปาล์มโอเล
อีนบรรจขุวดให้กบั AIES ณ สนิงวดบญัชี 

0.007 -- 

 เงินกู้ ยืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวข้อง : บริษั 
กู้ ยืมเงินจาก AIES  เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน
ในการดําเนินธรุกิจของบริษัท  

 ยอดต้นงวด 

-เพิมขนึระหวา่งงวด     

120.00 

ลดลงระหวา่งงวด 

(120.00) 

ยอดปลายปี    0.00 

- ในไตรมาสที 4 ปี 2556 AIE ได้กู้ยืมเงินจาก AIES จํานวน 120 ล้านบาท เพือใช้
เป็นทุนหมนุเวียนในการซือวตัถุดิบ และได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมในเดือนธันวาคม 
2556 
 

 ดอกเบยีจ่ายกิจการทีเกียวข้อง : บริษัทจ่าย
ชําระดอกเบียเงนิกู้ ยืมระยะสนัให้กบั AIES 

                                   

0.34 

- บริษัทจ่ายชําระดอกเบียจากการกู้ ยืมให้กบั AIES ในอตัราร้อยละ 3.30 ตอ่ปี  
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

3) บจก.พีพีซี เอ
เซียน อนิซูเล-
เตอร์  
(PPCAI) 

รายได้จากการขายสนิค้าสําเร็จรูป : บริษัท
จําหนา่ยนํามนัปาล์มโอเลอีนบรรจขุวดให้ 
PPCAI 

0.07 -- PPCAI สงัซือนํามนัปาล์มโอเลอีนบรรจุขวดจากบริษัท เพือนําไปใช้เป็นของขวญัปี
ใหม่ให้กับผู้ มี อุปการคุณ โดยบริษัทจําหน่ายสินค้าดงักล่าวให้กบั PPCAI ตาม
เงือนไขการค้าปกติทวัไป 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นในรายการทีเกิดขึนระหว่าง
บริษัทย่อย กบั PPCAI และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึง
เงือนไขในการทํารายการ ความสมเหตสุมผลของราคา  

4) บจก.สามารถ-
ปาล์ม (SP) 

ซือสินค้า : บริษัทสงัซอืนํามนัปาล์มดิบชนิดกรด
สงูมากกวา่ 5% จาก SP เพือใช้เป็นวตัถดุิบตงั
ต้นในการผลติสนิค้าเพือจําหนา่ย 

31.94 22.42 - บริษัทสงัซือนํามนัปาล์มดิบชนิดมีกรดสงูมากกว่า 5% จาก SP เพือนํามาใช้เป็น
วตัถุดิบตงัต้นในการผลิตสินค้าจําหน่าย ซึงบริษัทได้กําหนดนโยบายในการสงัซือ
นํามันปาล์มดิบจากบริษัททีเกียวโยง ซึงได้นําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือทราบ  ซึงบริษัทได้กําหนดให้ฝ่ายจัดซือของบริษัทพิจารณา
เปรียบเทียบราคา เงือนไขการค้า รวมถึงปริมาณทีผู้ จําหน่ายแต่ละรายจะสามารถ
จดัสง่ให้กบับริษัทได้ก่อนการสงัซือ ซงึการเปรียบเทียบดงักล่าว ต้องเปรียบเทียบผู้
จําหนา่ยอย่างน้อย 3 รายขนึไป ร่วมกบัการพิจารณาเปรียบเทียบราคานํามนัปาล์ม
ดิบจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซงึเป็นราคาอ้างอิงย้อนหลงั 1 วนัทํา
การ ทุกครัง ทังนี ราคาและเงือนไขทางการค้าทีบริษัทสังซือจาก SP เป็นไปตาม
เงือนไขการค้าปกติทวัไป โดยมลูคา่การสงัซือจาก SP ในงวดบญัชีปี 2555 และงวด
บญัชีปี 2556 มีสดัส่วนมลูค่าการสงัซือคิดเป็นร้อยละ 52.26 และ 9.85 ของมลูค่า
การสงัซือนํามนัปาล์มดิบชนิดมีกรดสงูมากกว่า 5% รวม และคิดเป็นร้อยละ 1.14 
และ 0.87 ของมลูคา่การสงัซือนํามนัปาล์มดิบรวม  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นในรายการทีเกิดขึนระหว่าง
บริษัทและ SP โดยพิจารณาเอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคาก่อนสงัซือตาม
นโยบายของบริษัท และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึง
เงือนไขในการทํารายการ ความสมเหตสุมผลของราคา 

เจ้าหนีกิจการทีเกียวข้อง : บริษัทมีรายการ
เจ้าหนีการค้าจากการสงัซือนํามนัปาล์มดิบ
ชนิดกรดสงูมากกวา่ 5% จาก SP 

-- 0.36 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

บุคคลทอีาจมี
ความขัดแย้ง รายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค.56 

5) บจก.สามารถ

นํามนัปาล์ม 

(SPO) 

ซือสินค้า : บริษัทสงัซือนํามนั

ปาล์มดิบชนิดกรดสงูมากกวา่ 

5% จาก SPO เพือใช้เป็นวตัถดุบิ

ตงัต้นในการผลติสนิค้าเพือ

จําหนา่ย 

25.34 19.50 - บริษัทสงัซือนํามนัปาล์มดิบชนิดมีกรดสงูมากกว่า 5% จาก SPO เพือนํามาใช้เป็นวตัถดุิบตงัต้นใน
การผลิตสินค้าจําหน่าย ซงึบริษัทได้กําหนดนโยบายในการสงัซือนํามนัปาล์มดิบจากบริษัททีเกียว
โยง ซงึได้นําเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพือทราบ ซงึบริษัทได้กําหนดให้ฝ่ายจดัซือ
ของบริษัทพิจารณาเปรียบเทียบราคา เงือนไขการค้า รวมถึงปริมาณทีผู้ จําหน่ายแต่ละรายจะ
สามารถจดัสง่ให้กบับริษัทได้ก่อนการสงัซือ ซงึการเปรียบเทียบดงักลา่ว ต้องเปรียบเทียบผู้ จําหนา่ย
อย่างน้อย 3 รายขึนไป ร่วมกบัการพิจารณาเปรียบเทียบราคานํามนัปาล์มดิบจากกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซงึเป็นราคาอ้างอิงย้อนหลงั 1 วนัทําการ ทกุครัง ทงันี ราคาและเงือนไข
ทางการค้าทีบริษัทสงัซือจาก SPO เป็นไปตามเงือนไขการค้าปกติทวัไป โดยมลูค่าการสงัซือจาก 
SPO ในงวดบญัชีปี 2555 และงวดบญัชีปี 2556 มีสดัส่วนมลูค่าการสงัซือคิดเป็นร้อยละ 41.46 
และ 8.57 ของมลูค่าการสงัซือนํามนัปาล์มดิบชนิดมีกรดสงูมากกว่า 5% รวม และคิดเป็นร้อยละ 
0.90 และ 0.75 ของมลูคา่การสงัซือนํามนัปาล์มดิบรวม  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นในรายการทีเกิดขึนระหว่างบริษัทและบริษัท
ย่อย โดยพิจารณาเอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคาก่อนสงัซือตามนโยบายของบริษัท และมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงือนไขในการทํารายการ ความสมเหตุสมผล
ของราคา  

เจ้าหนีกิจการทีเกียวข้อง : บริษัท

มีรายการเจ้าหนีการค้าจากการ

สงัซือนํามนัปาล์มดิบชนิดกรดสงู

มากกวา่ 5% จาก SPO 

-- 0.39 

หมายเหต ุ: การสงัซอืนํามนัปาล์มดิบชนิดมีกรดสงูมากกวา่ 5% มีข้อจํากดัด้านผู้ จําหนา่ย เนืองจากผู้จําหนา่ยมีกําลงัการผลติจํากดั ซงึการสงัซือต้องสงัซือลว่งหน้า และถงึแม้จะมีสนิค้า แตป่ริมาณทีมีอาจไม่เพียงพอกบั

ความต้องการใช้ ซงึบริษัทสงัซือนํามนัปาล์มดบิชนิดดงักลา่วจากผู้ จําหน่ายหลกั 2 รายได้แก่ SP และ SPO เนืองจากทงัสองรายมีตาํแหน่งโรงงานครอบคลมุพืนทีสวนปาล์มในจงัหวดัชมุพรทีแตกตา่งกนั แม้

จะตงัอยูใ่นอาํเภอเมืองชมุพรเหมือนกนั กลา่วคือโรงงานของ SP ตงัอยูท่ีตําบลวงัใหม ่อาํเภอเมืองชมุพร และ SPO ตงัอยูท่ีตําบลทุ่งคา อาํเภอเมืองชมุพร ซงึการดําเนินการดงักลา่วชว่ยให้บริษัทมีแหลง่ใน

การสงัซอืทีแนน่อนได้  
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

นอกจากนี ณ วนัที 31 ธนัวาคม บริษัทมีรายการะหวา่งกนักบับคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อนัเนืองมาจากรายการคําประกนัหนีเงินกู้สถาบนัการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  

ดงันี 

ผู้ใช้
วงเงนิ 

ผู้คาํ
ประกัน 

สถาบนัการเงนิ 
ประเภท 
วงเงนิ 

วงเงนิกู้ 
(ล้านบาท) 

ภาระหนี 
(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

บริษัท กรรมการ

บริษัท 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จํากดั (มหาชน)  

 

 

วงเงินกู้ระยะสนั  790.00 790.00 - จดจํานองทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างบนโฉนดทีดินเลขที 1553 และ 1534 ตงัอยู่ตําบลตล

องมะเดือ อําเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร เนือทีดินรวม 31-2-19 ไร่ กรรมสิทธิ

ในนามบริษัท วงเงินจํานองรวม 410.00 ล้านบาท 

- จดจํานองเครืองจกัรเลขที 54-318-105-0001 ถึง 0090 รวม 90 เครือง และเครืองจกัร

เลขที 56-318-105-0001 ถึง 0008 รวม 8 เครือง กรรมสิทธิในนามบริษัท วงเงินจํานอง

รวม 162.00 ล้านบาท 

- กรรมการบริษัทได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ เข้าคํา

ประกนัเต็มจํานวน และจํานําหุ้น AI กรรมสิทธิผู้บริหารจํานวนหนงึ ทงันี วงเงินสินเชือ

และเงือนไขทีบริษัทมีอยู่กับธนาคารฯ คงเดิม ซึงเงือนไขดงักล่าวบริษัทได้ดําเนินการ

เสร็จสนิแล้ว  

 ทงันี โดยภายหลงัการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทจะมีส่วนของผู้ ถือหุ้น

เพิมขนึ ทําให้อตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทลดลง 

วงเงินกู้ระยะยาว  69.75 33.05 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

ผู้ใช้
วงเงนิ 

ผู้คาํ
ประกัน 

สถาบนัการเงนิ 
ประเภท 
วงเงนิ 

วงเงนิกู้ 
(ล้านบาท) 

ภาระหนี 
(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

AIPT AIE และ 
กรรมการ
บริษัท 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากดั (มหาชน)  
 
 

วงเงินกู้ระยะสนั  50.00 50.00 - จดจํานองทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างบนโฉนดทีดินเลขที 13397 และเลขที 108147 ตงัอยู่
ตําบลท่าจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนือทีดินรวม 7-0-49.1 ไร่ 
กรรมสทิธิในนาม AIPT วงเงินจํานองรวม 440.00 ล้านบาท 

- จดจํานองทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างบนโฉนดทีดินเลขที 18643 และเลขที 64303-64304 
ตังอยู่ตําบลปากนํา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เนือทีดินรวม 9-1-63.2 ไร่ 
กรรมสทิธิในนาม AIPT วงเงินจํานองรวม 410.00 ล้านบาท 

- จดจํานองเครืองจักรเลขที 55-318-707-0001 ถึง 0012 รวม 12 เครือง กรรมสิทธิใน
นาม AIPT วงเงินจํานองรวม 45.00 ล้านบาท 

- AIE เข้าคําประกนัในวงเงิน 127.00 ล้าน แจ้งขอให้และกรรมการบริษัทได้แก่ นายณรงค์ 
ธารีรัตนาวิบลูย์ และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ เข้าคําประกนัในวงเงิน 127.00 ล้าน
บาท รวมถึงจํานําหุ้น AI กรรมสิทธิผู้บริหารจํานวนหนงึ ทงันี วงเงินสินเชือและเงือนไขที 
AIPT มีอยู่กบัธนาคารฯ คงเดิม ซึงปัจจุบนั AIE และกรรมการทงัสองท่านได้เข้าคํา
ประกนัหนีให้กบั AIPT เป็นทีเรียบร้อยแล้ว  

วงเงินกู้ระยะยาว  135.00 62.62 

AIL  AIE และ 

กรรมการ

บริษัท 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากดั (มหาชน)  
 
 

วงเงินกู้ระยะสนั  5.00 -- - หลกัทรัพย์คําประกนัเดียวกนักบั AIPT ยกเว้นเครืองจกัร  

- AIE เข้าคําประกนัในวงเงิน 61.00 ล้าน แจ้งขอให้และกรรมการบริษัทได้แก่ นายณรงค์ 

ธารีรัตนาวิบลูย์ และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ เข้าคําประกนัในวงเงิน 61.00 ล้านบาท 

ทงันี วงเงินสินเชือและเงือนไขที AIL มีอยู่กบัธนาคารฯ คงเดิม ซึงปัจจบุนั AIE และ

กรรมการทงัสองทา่นได้เข้าคําประกนัหนีให้กบั AIPT เป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

 ทงันี ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลทีเกียวโยงเพิมเตมิได้แก ่นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือ

หุ้นของบริษัท ซงึนบัรวมภรรยาคิดเป็นร้อยละ 25.33 ของทนุจดทะเบียนบริษัท โดยเป็นการถือหุ้นผา่น AI และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวบิลูย์ กรรมการ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

กรรมการบริหาร และผู้ ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 9.86 ของทนุจดทะเบียนบริษัท โดยเป็นการถือหุ้นผา่น AI ซงึบคุคลดงักลา่วได้เข้าคําประกนัหนีในนามบริษัทและบริษัทย่อย ตามเงือนไข

ของเจ้าหนีสถาบนัการเงินเพือปลดภาระคําประกนัโดย AI ดงัทีกลา่ว ทงันี วงเงินคําประกนัรวมทีกรรมการแต่ละทา่นเข้าคําประกนัหนีเทา่กบัทา่นละ 1,363.55 ล้านบาท โดยไมค่ิดคา่ตอบแทน

จากการเข้าคําประกนัหนีดงักลา่ว 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

 

12.2 ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อย กบับคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์  ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าว เป็นรายการทีมี

ความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงือนไขทางการค้าทีเป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอืนทีไม่

เกียวข้องกนัทวัไป และไมมี่การถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท  

12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าทาํรายการระหว่างกัน รวมทังการได้มาหรือจาํหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ของบริษัทใน 
  อนาคต 

  12.3.1 มาตรการและขันตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

กรณีทีมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลทีมีความเกียวข้อง บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึงเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ

เดียวกบัทีวิญ ชูนจะพึงกระทํากบัคู่สญัญาทวัไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลใน

การมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้อง และมีเงือนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงือนไขที

สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดําเนินการได้

ตามปกติภายใต้หลักการทีทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทํารายงานสรุปเพือรายงานให้กับทาง

คณะกรรมการตรวจสอบทราบทกุไตรมาส 

สําหรับในกรณีทีมีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจดัให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนนั ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการ

พิจารณารายการะหว่างกันทีอาจเกิดขึน บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ ประเมินราคาอิสระ ผู้ เชียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้

ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ ให้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี เพืออนมุติัรายการ

ดังกล่าวก่อนการเข้าทํารายการ ทังนี บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และหากหุ้นสามญัของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว 

บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปีของ

บริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทังนี การพิจารณาอนุมัติการทํา

รายการระหว่างกนัดงักล่าว ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 

คําสงั หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซงึผู้ทีอาจมีความขดัแย้งหรือมีสว่นได้เสียในการทํารายการระหว่าง

กนัจะไม่มีสทิธิออกเสียงลงมตใินการทํารายการระหวา่งกนันนัๆ       
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

 

 12.3.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัท บริษัทจะกําหนดเงือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึงสามารถอ้างอิง

เปรียบเทียบได้กับเงือนไขหรือราคาทีเกิดขึนกับธุรกิจประเภทเดียวกันทีบริษัทกระทํากับบุคคลภายนอก ทังนี บริษัทจะให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเกียวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทังความจําเป็นและความเหมาะสมของ

รายการระหว่างกันดงักล่าว ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจ

เกิดขึน บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เชียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็น

เกียวกบัการทํารายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทงันี บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที

ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และหากหุ้นสามญัของบริษัทฯได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

(mai) แล้ว บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจําปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 

คําสงั หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อนึง ในส่วนการซือ-ขายสินค้าระหว่างกนั จะคงเหลือเพียงการซือนํามนัปาล์มดิบชนิดกรดสงูมากกว่า 5% โดยจะ

พิจารณาดําเนินการภายใต้นโยบายการสงัซือนํามนัปาล์มดิบจากบริษัททีเกียวข้อง ซงึบริษัทกําหนดนโยบายการทํารายการกบั

บคุคลทีเกียวโยงไว้อยา่งชดัเจน ทงันี รายการระหวา่งกนัทีอาจเกิดขนึในอนาคตนนั กรรมการจะต้องปฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ที

ได้กําหนดขึนและกรรมการจะต้องไม่อนมุติัรายการใดๆ ทีตนหรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใด

กบับริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึงบริษัทจะต้อง

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสงั หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดทีเกียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเกียวโยงกนัและ

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบญัชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบญัชีโดย

เคร่งครัด นอกจากนี บริษัทจะไมทํ่ารายการระหวา่งกนักบับริษัททีเกียวข้องทีไมใ่ช่การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 
 

ส่วนท ี3 
 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงนิทสีาํคัญ 
 

    บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย     
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 
 

14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
 

(ก) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

สรุปรายการ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) 

จากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

งบการเงนิรวม  

 

สินสุด 31 ธ.ค. 54 สินสุด 31 ธ.ค. 55 สินสุด 31 ธ.ค. 56 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 63.01 3.02% 18.84 0.81% 73.22 3.61% 

เงินลงทนุชวัคราว - 0.00% - 0.00% 0.05 0.00% 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน 174.29 8.35% 289.58 12.51% 273.96 13.54% 

สนิค้าคงเหลือ 585.79 28.08% 787.94 34.04% 370.56 18.32% 

พสัดนํุามนัคงเหลือ 2.65 0.13% 2.30 0.10% 4.82 0.24% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน 0.79 0.04% 0.31 0.01% 2.92 0.14% 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 826.53 39.61% 1,098.97 47.48% 725.43 35.86% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถือไว้เพือขาย - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงินฝากธนาคารติดภาระคําประกนั - 0.00% - 0.00% 2.00 0.10% 

ทีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และ
อปุกรณ์ 

1,254.17 60.11% 1,207.68 52.18% 1,264.72 62.52% 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 0.06 0.00% 0.05 0.00% 0.11 0.01% 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - 0.00% - 0.00% 4.30 0.21% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน 5.75 0.28% 7.93 0.34% 26.32 1.30% 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,259.98 60.39% 1,215.66 52.52% 1,297.45 64.14% 

รวมสินทรัพย์ 2,086.51 100.00% 2,314.63 100.00% 2,022.90 100.00% 

หนีสิน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะ
สนัจากสถาบนัการเงิน 

920.95 44.14% 1,262.99 54.57% 93.62 4.63% 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 57.81 2.77% 146.23 6.32% 63.70 3.15% 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 
 

สรุปรายการ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) 

จากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

งบการเงนิรวม  

 

สินสุด 31 ธ.ค. 54 สินสุด 31 ธ.ค. 55 สินสุด 31 ธ.ค. 56 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ดอกเบียค้างจ่าย 6.56 0.31% 1.90 0.08% 0.53 0.03% 

เงินกู้ ยืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวข้อง
กนั 

449.00 21.52% 394.00 17.02% - 0.00% 

หนีสนิระยะยาวทีถงึกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี 

131.71 6.31% 65.06 2.81% 32.34 1.60% 

หนีสนิหมนุเวียนอืน 12.20 0.58% 16.79 0.73% 13.86 0.69% 

รวมหนีสนิหมนุเวียน 1,578.23 75.64% 1,886.98 81.52% 204.05 10.09% 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 153.00 7.33% 87.80 3.79% 56.29 2.78% 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 

5.74 0.28% 7.02 0.30% 9.97 0.49% 

รวมหนีสนิไมห่มนุเวียน 158.74 7.61% 94.82 4.10% 66.26 3.27% 

รวมหนีสิน 1,736.97 83.25% 1,981.80 85.62% 270.31 13.36% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบียน 370.00 17.73 % 370.00 15.99% 1,130.00 53.06% 

ทนุทีออกและชําระแล้ว 370.00 17.73 % 370.00 15.99% 1,130.00 45.08% 

สว่นได้เสียทีไมมี่อํานาจควบคมุ 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 

145.93 6.99% 181.07 7.82% - 

605.11 

0.00% 

29.91% 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม (166.39) (7.97%) (218.24) (9.43%) 22.70 1.22% 

สว่นเกินทนุจากการจดัโครงสร้าง
ธุรกิจ 

ภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

- 0.00% - 0.00% (5.26) (0.26%) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 349.54 16.75% 332.83 14.38% 1,752.59 86.64% 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,086.51 100.00% 2,314.63 100.00% 2,022.90 100.00% 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 
 

สรุปรายการ 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) 

จากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

งบการเงนิรวม 

 

สินสุด 31 ธ.ค. 54 สินสุด 31 ธ.ค. 55 สินสุด 31 ธ.ค. 56 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รวมรายได้ 2,333.46 100.00% 3,450.23 100.00% 4,222.58 100.00% 

รายไดจ้ากการขาย 2,214.32 94.89% 3,403.48 98.65% 4,083.10 96.70% 

รายไดจ้ากการรบัจ้างผลิต 64.76 2.78% 18.17 0.53% 93.83 2.33% 

รายไดจ้ากการเดินเรือ 54.35 2.33% 28.58 0.83% 45.64 1.08% 

รายไดจ้ากการบริการท่าเทียบเรือ 0.03 0.00% - 0.00% - 0.00% 

รวมต้นทนุขายและบริการ 2,342.25 100.38% 3,386.70 98.16% 3,841.22 90.97% 

ตน้ทนุขาย 2,238.06 95.91% 3,334.87 96.66% 3,754.53 88.92% 

ตน้ทนุการรบัจ้างผลิต 38.50 1.65% 15.13 0.44% 46.74 1.11% 

ตน้ทนุบริการเดินเรือ 51.24 2.20% 21.34 0.62% 39.95 0.95% 

ตน้ทนุบริการท่าเทียบเรือ 14.45 0.62% 15.36 0.45% - 0.00% 

กาํไรขันต้น (8.79) (0.38%) 63.53 1.84% 381.36 9.03% 

รายได้อืน/1 8.03 0.34% 11.71 0.34% 13.20 0.32% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย (0.76) (0.03%) 75.24 2.18% 394.56 9.45% 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 20.41 0.87% 56.73 1.64% 59.92 1.38% 

ค้าใช้จ่ายในการบริหาร 39.17 1.68% 48.39 1.40% 52.56 1.29% 

คา่ตอบแทนกรรมการ - 0.00% - 0.00% 1.88 0.04% 

กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษี (60.34) (2.59%) (29.88) (0.87%) 280.20 6.76% 

ต้นทนุทางการเงิน 59.23 2.54% 66.82 1.94% 48.07 1.23% 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ (119.57) (5.11%) (96.70) (2.79%) 232.13 5.50% 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล - 0.00% - 0.00% 36.97 0.88% 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (119.57) (5.11%) (96.70) (2.79%) 195.15 4.85% 

การแบง่ปัน(ขาดทนุ)กําไร       
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 
 

 สว่นทีเป็นของบริษัทใหญ่ (73.40) (3.15%) (51.85) (1.50%) 199.90 4.73% 

 สว่นทีเป็นของสว่นได้เสียทีไมมี่อํานาจ
ควบคมุ 

 (46.17) (1.98%) (44.85) (1.30%) (5.23) (0.12%) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม
สาํหรับงวด 

(119.57) (5.12%) (96.70) (2.80%) 194.67 4.61% 

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (1.98)   (1.40)   0.25   

มลูคา่ทีตราไว้ (บาท/หุ้น) 10.00   10.00   1.00   

จํานวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 37.00   37.00   803.23  

หมายเหต ุ : /1 รายได้อืน : หมายถงึ รายได้จากคา่ขนสง่สนิค้า รายได้จากการรับคืนสนิค้าคงเหลอืจากการผลติ รายได้จากการขายเศษวสัด ุและ
รายได้อืน โดยรายได้จากการขนสง่สนิค้าเกิดจากการขนสง่สนิค้าให้กบัลกูค้าบางรายทีไมส่ามารถจดัหารถขนสง่เองได้ในบางชว่ง 
โดยในงวดบญัชีปี 2554  ปี 2555 และงวดบญัชีปี  2556 บริษัทมีรายได้จากการขนสง่สนิค้าเทา่กบั 6.18 ล้านบาท 8.16 ล้านบาท 
และ  5.10 ล้านบาท ตามลาํดบั ทงันี รายได้จากการรับคืนสนิค้าคงเหลอื เกดิจากการรับคืนวตัถดุิบจากการรับจ้างผลติหรือรับจ้าง
กลนันํามนัปาล์มดบิ ทีเป็นผลจากสว่นเกินจากคา่ Conversion การผลติทีตกลงกบัลกูค้า 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) 

จากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

     งบการเงนิรวม 

ปี 2554 ปี 2555  ปี 2556 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ (119.57) (96.70) 232.13 

ปรับกระทบกําไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการ
ดําเนินงาน 

    

คา่เสือมราคา 67.52 69.08 66.02 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจําหน่าย 0.03 0.03 0.02 

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายเรือเดินทะเล และอปุกรณ์ (0.13) 2.01 - 

ขาดทนุจากการเลกิใช้อปุกรณ์ 0.10 0.36 - 

หนีสงสยัจะสญู 0.30 0.69 0.32 

หนีสญู - 0.45  - 

ขาดทนุจากมลูค่าสนิค้าลดลง 1.58 7.01  - 

คา่เผือมลูคา่ลดลงของสนิค้าลดลง -   - (8.60) 

ขาดทนุจากการเลกิใช้สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถือไวเพือขาย 0.58 - 0.02 

(กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน 0.46 (0.28) (0.05) 

ขาดทนุทียงัไมเ่กิดขนึจากอตัราแลกเปลียน -   - - 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 
 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) 

จากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

     งบการเงนิรวม 

ปี 2554 ปี 2555  ปี 2556 

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.31 1.55 2.23 

ดอกเบียรับ (0.30) (0.35) (0.52) 

ดอกเบียจ่าย 59.70 66.46 46.94 

ตดัจ่ายภาษีถกูหกั ณ ทีจ่าย 0.0004 0.0002  0.00 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสว่นประกอบของ
สนิทรัพย์และหนีสนิดําเนินงาน 11.58 50.31 338.51 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน (26.38) (116.08) 15.38 

สนิค้าคงเหลือ (412.37) (209.16) 425.95 

พสัดนํุามนัคงเหลือ 0.43 0.35 (2.52) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน (0.35) 0.48 (0.82) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน - (0.0008) (0.04) 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 25.07 97.62 (84.45) 

เจ้าหนีเงินประกนัผลงาน - - - 

หนีสนิหมนุเวียนอืน 0.45 4.59 (2.93) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (0.21) (0.27) - 

รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบคุคล 3.59 - 1.27 

จ่ายภาษีเงินได้ (1.96) (0.81) (2.76) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (400.15) (172.97) 687.58 

รับดอกเบีย 0.30 0.35 0.51 

เงินลงทนุชวัคราวเพิมขนึ   (0.05) 

เงินสดจ่ายเพือซือหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ ถือหุ้นเดิม -   - (435.07) 

เงินฝากธนาคารติดภาระคําประกนัเพิมขนึ - - (2.00) 

ซืออาคาร ยานพาหนะ และอปุกรณ์เพิม (117.72) (35.55) (115.30) 

ดอกเบียจ่ายเพือติดตงัอปุกรณ์ (3.25) (2.91) (0.25) 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 
 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) 

จากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

     งบการเงนิรวม 

ปี 2554 ปี 2555  ปี 2556 

เงินสดรับจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวร 0.24 14.81 - 

เงินสดรับจาการปรับลดสนิทรัพย์จากคา่ปรับงานลา่ช้า - - - 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนเพิมขนึ (0.05) (0.02) - 

จ่ายชําระเงินมดัจําคา่สนิทรัพย์ (0.54) (1.91) (20.55) 

จ่ายชําระเจ้าหนีทรัพย์สนิ (2.89) (10.04) (3.78) 

เงินสดจ่ายซือเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (123.91) (35.27) (576.49) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขนึ 
(ลดลง) 

688.53 342.05 (1,169.38) 

เงินกู้ ยืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวข้องกนัเพมิขนึ - 25.00 - 

จ่ายชําระเงินกู้ ยืมจากกิจการทีเกียวข้องกนั (25.00) - (394.00) 

จ่ายดอกเบีย  (53.77) (71.12) (48.32) 

จ่ายชําระคืนหนีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน - - -  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิมขนึ 41.88 - - 

จ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (121.75) (131.85) (64.23) 

เงินสดรับจากการเพิมทนุ - - 1,365.11  

ทนุของสว่นได้เสียทีไมมี่อํานาจควบคมุเพิมขนึ   - - 254.00 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ 529.88 164.08 (56.82) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสุทธิลดลง 5.82 (44.16) 54.28 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 57.19 63.01 18.84 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสนิงวด 63.01 18.85 73.12 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 
 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) 

จากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

     งบการเงนิรวม 

ปี 2554 ปี 2555  ปี 2556 

การเปิดเผยเพมิเตมิประกอบงบกระแสเงนิสดรายการทไีม่ใช่เงนิสด ประกอบด้วย 

เจ้าหนีทรัพย์สนิสําหรับสนิทรัพย์ถาวร 7.08 0.76                         5.69 

โอนเงินมดัจําคา่สนิทรัย์เป็นสนิทรัพย์ถาวร 4.52 0.54                        1.90 

จ่ายชําระหนีเงินกู้ ยืมระยะสนักิจการทีเกียวข้องกนัโดยการเพมิทนุ
ของบริษัทยอ่ย  

 80.00   
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิทสีาํคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2554 ปี 2555  ปี 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.52 0.58 3.56 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.15 0.16 2.20 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ (0.38) (0.10) 2.51 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการค้า เทา่ 14.86 15.07 15.46 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย วนั 24.22 23.88 23.28 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 44.90 54.03 10.37 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย วนั 8.02 6.66 34.72 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีการค้า เทา่ 103.79 41.14 58.94 

ระยะเวลาชําระหนีเจ้าหนีการค้า วนั 3.47 8.75 6.10 

Cash cycle วนั 28.77 21.80 (0.94) 

อตัรากําไรขนัต้น % (0.38%) 1.84% 9.03% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % (2.59%) (0.87%) 6.76% 

อตัรากําไรอืน % (0.02%) (0.06%) 0.32% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร % 663.16% 578.88% 257.53% 

อตัรากําไรสทุธิ % (5.11%) (2.79%) 4.85% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % (37.95%) (28.34%) 11.14% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % (5.73%) (4.39%) 9.65% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % (5.81%) (2.23%) 15.43% 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.57 1.57 2.09 

อตัราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 4.97 5.95 0.15 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย                                เทา่ (5.41) (1.54) 5.79 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (cash basis) เทา่ (1.51) (1.03) 0.38 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 0.00% 0.00% 0.00% 
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14.1 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

 14.1.1 ผลการดาํเนินงาน 
 ภาพรวมของผลการดาํเนินงานทผ่ีานมา  

 บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํามันไบโอดีเซลทีผลิตจากนํามันปาล์มดิบ ผลิตและจําหน่ายนํามันปาล์ม 

โอเลอีนผา่นกรรมวิธีภายใต้ตราสนิค้า “พาโมลา” รวมถงึจําหน่ายวตัถดุิบได้แก่ นํามนัปาล์มดิบ และนํามนัปาล์มบริสทุธิไม่แยก

ไข และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ซึงเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไขมนัปาล์ม ไขมนัปาล์มบริสทุธิ และกลีเซอรีน 

สําหรับนําไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตต่อเนืองต่างๆ อาทิ สบู่ ครีมเทียม/คอฟฟีเมต เครืองสําอาง รวมถึงนํา

กลบัไปใช้เป็นวตัถดิุบในการผลิตนํามนัไบโอดีเซล โดยบริษัทผลิตและจําหน่ายสินค้าตามคําสงัซือของลกูค้า ซึงนอกจากการ

ผลิตสินค้าจําหน่ายแล้ว บริษัทยงัให้บริการรับจ้างกลนันํามนัปาล์มดิบให้กบัลกูค้าในธุรกิจปิโตรเลียมอีกด้วย ทงันี กลุ่มลกูค้า

ของบริษัทสําหรับผลิตภณัฑ์นํามนัไบโอดีเซล ได้แก่ กลุ่มผู้ ค้านํามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติการค้านํามนัเชือเพลิง 

พ.ศ. 2543 กลุ่มลกูค้าผลิตภณัฑ์นํามนัปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ได้แก่ กลุม่อตุสาหกรรมผลิตอาหารทงัทางตรงและทางอ้อม 

กลุม่ลกูค้าสําเร็จรูป ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหารทีเป็นเชน และร้านค้าทวัไป รวมถึงกลุม่ลกูค้าทีซือเพือแบ่งบรรจขุายอีกทอด โดย

บริษัทได้รับประกาศนียบัตร และใบรับรองคุณภาพต่างๆ ซึงแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการทีดีและการผลิตสินค้าทีได้

คณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน อาทิ ISO 9001: 2008 HACCP GMP Kosher รวมถึงการได้รับการรับรองการเข้าเป็น

สมาชิก Roundtable Sustainability of Palm Oil หรือ RSPO ซงึเป็นองค์กรระหว่างประเทศทีสนบัสนนุให้เกิดการสง่เสริมการ

เจริญเติบโต และการใช้นํามนัปาล์มอยา่งยงัยืน ด้วยการร่วมมือดําเนินงานภายในหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain)  
 

 บริษัทจดัโครงสร้างกลุม่เพือเตรียมความพร้อมในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Spin-off)  และ

ป้องกนัความขดัแย้งทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต โดยเข้าซือกิจการของ 2 บริษัทจาก AI ในเดือนเมษายน 2556 จึงทําให้ปัจจบุนั 

บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัทได้แก่ AIL และ AIPT โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในกิจการดงักลา่วคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุ

จดทะเบียน AIL และ AIPT ทงันี AIL ดําเนินธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าทางทะเล โดยสามารถให้บริการขนสง่นํามนัเชือเพลิง 

นํามนัปาล์มดิบ และนํามนัปาล์มกลนับริสทุธิให้กบัลกูค้าทงัในและระหว่างประเทศ และ AIPT ดําเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบ

เรือและคลงันํามนัเชือเพลิง รวมถึงผลิตและจําหน่ายนําแข็งสําหรับอตุสาหกรรมอาหาร ซึง AIPT มีท่าเทียบเรือนําลกึและคลงั

นํามนั 2 แห่ง ตงัอยู่ทีอําเภอท่าฉลอม จงัหวดัสมทุรสาคร และอําเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร ทีมีความสามารถในการกกัเก็บ

นํามนัรวมทงัสินประมาณ 33,186,000 ลิตร โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติสง่เสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับธุรกิจผลิตไบโอดีเซล ธุรกิจขนส่งทางเรือ และธุรกิจขนถ่ายสินค้าสําหรับเรือเดินทะเล 

(รายละเอียดเพิมเติมหวัข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์) ทงันี ปัจจบุนับริษัทยงัไม่ได้เริมใช้สิทธิประโยชน์

ดงักลา่ว ซงึในช่วง 3 ปีทีผา่นมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับงวด เนืองจากมีผลขาดทนุทาง

ภาษีเงินได้หลงัปรับปรุงด้วยผลขาดทนุสะสมยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบญัชี (Tax Shield) โดยรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงิน

ได้ทีปรากฏในงบการเงินงวดปี สนิสดุ 31 ธันวาคม 2556 เป็นผลจากภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากผลแตกต่างชวัคราว ซงึเป็น

ผลจากการนํามาตรฐานบญัชีฉบบัที 12 เรืองภาษีเงินได้ มาถือปฏิบติัในปี 2556 

 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดําเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 1) รายได้จากการขาย ประกอบด้วยรายได้จาก

ธุรกิจนํามนัปาล์ม รายได้จากการจําหน่ายนําแข็ง และรายได้จากการจําหน่ายวสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟ้า 2) รายได้จากการ
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รับจ้างผลิต 3) รายไดจ้ากการเดินเรือ และ 4) รายไดจ้ากการบริการท่าเทียบเรือ โดยงบการเงินระหว่างกาลรวม งวดปี สินสดุ 

31 ธันวาคม  2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดําเนินธุรกิจเท่ากบั 4,235.78 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย

คิดเป็นร้อยละ 96.40 รายได้จากการรับจ้างผลิตคิดเป็นร้อยละ 2.20  รายได้จากการเดินเรือคิดเป็นร้อยละ 1.08  และรายได้

จากการบริการท่าเทียบเรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของยอดรายได้ (รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือของ AIPT เป็นรายการ

ให้บริการกบับริษัททงัจํานวน) ซงึในช่วง 3 ปีทีผา่นมา บริษัทมียอดรวมรายได้เพิมขนึอย่างต่อเนืองจาก 2,333.46 ล้านบาทในปี 

2554 และเป็น 3,461.94  ล้านบาทในปี 2555 ซงึยอดรายได้ทีเพิมขึนเป็นผลจากการเพิมขึนของยอดจําหน่ายในธุรกิจนํามนั

ปาล์มทีปรับตวัเพิมสงูขนึ โดยการเพิมขนึในงวดบญัชีปี 2554 เป็นผลจากการเพิมขนึของยอดขายนํามนัไบโอดีเซล และวตัถดุิบ

และผลพลอยได้  และการเพิมขึนของยอดรายได้ในงวดบญัชีปี 2555 เป็นผลจากการเพิมขึนของยอดขายนํามนัปาล์มโอเลอีน

สําหรับกลุ่มลกูค้าอตุสาหกรรม ยอดขายนํามนัปาล์มโอเลอีนทีเกิดจากการจําหน่ายนอกราชอาณาจกัร และยอดขายวตัถดุิบ

และผลพลอยได้  ในขณะที การเพิมขนึของงวดบญัชีปี 2556  เป็นผลจากการเพิมขึนของยอดขายนํามนัไบโอดีเซล และวตัถดุิบ

และผลพลอยได้   
 

 สําหรับภาพรวมของอตุสาหกรรมนํามนัปาล์ม อตุสาหกรรมนํามนัไบโอดีเซลและนํามนัปาล์มโอเลอีน ราคานํามนั

ปาล์มดิบมีการปรับตวัเพิมสงูขึนอย่างต่อเนืองช่วงไตรมาสที 1 ของปี 2554 ซึงทําให้ช่วงเวลาดงักล่าวเกิดภาวะนํามนัปาล์ม

โอเลอีนขาดแคลน  กอปรกับราคานํามนัปาล์มมีราคาสงูและไม่เพียงพอต่อการบริโภค ภาครัฐจึงเปลียนแปลงนโยบายการ

สนบัสนนุนํามนัไบโอดีเซลหมนุเร็ว B5 และ B3 คงเหลือแตก่ารใช้นํามนัดีเซลหมนุเร็ว B2 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน

ในปี 2554  สําหรับปี 2555 สถานการณ์ราคานํามนัปาล์มมีความผนัผวน สืบเนืองจากราคานํามนัปาล์มในตลาดโลกลดลง 

จากผลของสต็อกนํามนัปาล์มทีมีอยู่ในระดบัสงูเป็นประวตัิการณ์ กอปรกบัภาวะเศรษฐกิจโลกยงัไม่ฟืนตวั จึงส่งผลทําให้เกิด

สภาวะผลผลิตล้นตลาด ราคาทลายปาล์มนํามนัและนํามนัปาล์มดิบจึงปรับตวัลดลงเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงเข้าแทรกแซงโดย

การออกมาตรการรับซือนํามนัปาล์มออกจากตลาด โดยปัจจบุนัได้ขยายระยะเวลารับซือตามโครงการแก้ไขปัญหานํามนัปาล์ม

และราคาผลปาล์มตกตําปี 2555 – 2556 รอบ 2 จํานวน 50,000 ตนั ในราคาตนัละ 25,000 บาท หรือ 25 บาทต่อกิโลกรัม ซงึ

การดําเนินมาตรการดังกล่าว ช่วยให้ราคาปาล์มนํามันและนํามนัปาล์มดิบมีความผนัผวนลดลง ทงันี สําหรับแนวโน้มในปี 

2556 ราคานํามันปาล์มดิบเริมเข้าสู่สภาวะเสถียรภาพ เนืองจากรัฐบาลพยายามผลักดันการดําเนินการตามแผนพัฒนา

พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25%ในอีก 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) (AEDP) เพือให้บรรลเุป้าหมายการผลิตนํามนัไบ

โอดีเซลในปี 2564 ที 5.97 ล้านลิตรต่อวนั  กอปรกบัเป้าหมายการสง่เสริมในการขยายพืนทีเพาะปลกูเป็น 5.5 ล้านไร่ เพือให้มี

กําลงัการผลิตนํามนัปาล์มดิบไม่น้อยกว่า 3.05 ล้านตนัต่อปี และมีอตัราการให้นํามนัทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 เพือเป็นการ

รองรับความต้องการนํามนัปาล์มดิบตามแผน AEDP ดงักลา่ว 
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 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน - รายได้ 

 บริษัทมียอดรวมรายได้ในงวดบญัชี 2554 เท่ากบั 2,333.46 ล้านบาท งวดบญัชีปี 2555 เท่ากบั 3,461.94 ล้านบาท 

และงวดบญัชีปี 2556 เท่ากบั 4,235.78  ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายเท่ากบั 2,214.32 ล้านบาท 3,403.48 ล้าน

บาท และ 4,083.10  ล้านบาท รายได้จากการรับจ้างผลิตเท่ากบั 64.76 ล้านบาท 18.17 ล้านบาท และ 93.83  ล้านบาท 

รายได้จากการเดินเรือ ในงวดบญัชีปี 2554 ถึงปี  2556 เท่ากบั 54.35 ล้านบาท 28.58 ล้านบาท และ 45.64 ล้านบาท และ

รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือในงวดบญัชีปี 2554 เท่ากบั 0.03 ล้านบาท โดยในงวดบญัชีปี 2555 และงวดบญัชีปี  2556 

ไมมี่รายได้จากการบริการทา่เทียบเรือ  

 บริษัทรับรู้รายได้จากการขาย เมือได้โอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจ้าของสินค้า

ให้กบัผู้ ซือแล้ว หรือให้บริการแก่ลกูค้าเรียบร้อยแล้ว และบริษัทย่อยได้แก่ AIL บนัทึกรับรู้รายได้จากการเดินเรือ ตามสดัส่วน

ระยะเวลาทีเรือได้เดินทางไปแล้วเทียบกบัระยะเวลาทีต้องใช้ในการเดินเรือทงัหมดของเทียวเรือนนั และ AIPT บนัทกึรับรู้รายได้

จากการขนถ่ายสนิค้า รายได้คา่ฝากสนิค้า และบริการอืนเมือให้บริการแล้วเสร็จ ทงันี บริษัทและบริษัทย่อยบนัทกึรับรู้รายได้อืน 

และคา่ใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

 ประเภทรายได้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) 

จากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

งบการเงนิรวม 

ปี 2556 

2554 2555  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการขาย    2,214.32  94.89%   3,403.48  98.65%    4,083.10 96.70% 
1.1  รายได้จากธุรกิจนํามนัปาล์ม     2,172.00  93.08%  3,349.76  97.09% 4,012.25 95.02% 

1.1.1 นํามนัไบโอดีเซล 1,576.77 67.57% 1,686.64 48.89% 2,481.28 58.76% 

1.1.2 นํามนัปาล์มโอเลอีน 349.33 14.97% 1,017.01 29.48% 949.85 23.90% 

1.1.3 วตัถดิุบและผลพลอยได ้ 245.90 10.54% 646.10 18.73% 580.75 12.34% 

1) วตัถดิุบ 108.62 4.65% 397.23 11.51% 261.96 4.78% 

2) กรดไขมนัปาล์ม 85.68 3.67% 102.12 2.96% 126.06 2.99% 

3) ไขมนัปาล์มบริสทุธิ 0.01 0.00% 84.83 2.46% 51.45 1.22% 

4) กลีเซอรีน 51.59 2.21% 61.93 1.79% 141.28 3.35% 

1.2 รายได้จากการจําหน่ายนําแข็ง 25.72 1.10% 28.71 0.83% 27.90 0.66% 

1.3 รายได้จากการจําหน่ายวสัดปุระกอบ

ลกูถ้วยไฟฟ้า 

16.6 0.71% 25.01 0.72% 42.96 1.02% 

2. รายได้จากการรับจ้างผลิต 64.76 2.78% 18.17 0.53% 93.83 2.22% 

3. รายได้จากการเดนิเรือ 54.35 2.33% 28.58 0.83% 45.64 1.08% 

4. รายได้จากการบริการท่าเทยีบเรือ 0.03 0.00%            -  0.00% - 0.00% 

รวมรายได้   2,333.46  100.00%   3,450.23  100.00%  4,222.58  100.00% 

รายได้อืน 8.03  11.71  13.20  
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รายได้จากการขาย  
 รายได้จากการขายเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ AIPT โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทรายได้ ได้แก่ รายได้จาก

ธุรกิจนํามนัปาล์ม รายได้จากการจําหน่ายนําแข็งสําหรับอตุสาหกรรมอาหาร และรายได้จากการจําหน่ายวสัดปุระกอบลกูถ้วย

ไฟฟ้า (ปัจจบุนับริษัท และ AIPT หยดุจําหน่ายวสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และไม่มีนโยบายทีจะดําเนินธุรกิจ

ดงักลา่วในอนาคต) ซงึบริษัทมีรายได้จากการขายในงวดบญัชีปี 2554 และงวดบญัชีปี 2555  เท่ากบั 2,214.32 ล้านบาท และ 

3,403.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อยอดรวมรายได้เท่ากบัร้อยละ 94.89 และร้อยละ 98.65 ตามลําดบั โดยมีอตัราการ

เติบโตเฉลียในระหว่างปี 2554 - 2555 (Compounded Annual Growth Rate: CAGR) คิดเป็นร้อยละ 58.08 ทงันี สําหรับงวด

บญัชี ปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากบั 4,083.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อยอดรวมรายได้เท่ากบัร้อยละ 

96.40  ซงึรายได้จากการขายหลกั เกิดจากรายได้จากธุรกิจนํามนัปาล์ม โดยรายได้จากการจําหน่ายนําแข็งสําหรับอตุสาหกรรม

อาหาร และรายได้จากการจําหน่ายวสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟ้ามีสดัส่วนเพียงไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดรวมรายได้ในแต่ละปี 

ทงันี สามารถอธิบายรายละเอียดของรายได้จากการขายแยกตามประเภทการจําหน่ายได้ ดงันี 
 

1) รายได้จากธุรกจินํามันปาล์ม 
 รายได้จากธุรกิจนํามนัปาล์ม เป็นรายได้ทีเกิดขนึในนามบริษัททงัหมด โดยสามารถแบง่ประเภทรายได้จากธุรกิจ

นํามนัปาล์มตามประเภทผลติภณัฑ์ทีจําหน่ายได้ ดงันี 

1.1 รายได้จากการจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซล  

 บริษัทผลิตและจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซลให้กบักลุ่มผู้ ค้านํามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติ

การค้านํามนัเชือเพลิง พ.ศ. 2543 ซึงเป็นผู้ ค้านํามนัรายใหญ่ของประเทศ (Major Oil) โดยเป็นการจําหน่ายให้กบัลกูค้า

ภายในประเทศทงัหมด ซงึใน งวดบญัชีปี 2554 , ปี 2555 และงวดบญัชีปี 2555 บริษัทมียอดจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซลเท่ากบั  

1,576.77 ล้านบาท  1,686.64 ล้านบาท และ 2,481.28 ล้านบาท  หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้จากธุรกิจนํามนัปาล์มเท่ากบั

ร้อยละ 72.60 ร้อยละ 50.35 และร้อยละ 61.69 ตามลําดบั ซงึการเพิมขึนของรายได้จากการจําหน่ายในงวดบญัชีปี 2554 ที

เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 72.45 เมือเทียบกบังวดบญัชีปี 2553 เป็นผลจากบริษัทสามารถเพิมปริมาณการขายนํามนัไบโอดีเซล

ผ่านการประมลูเพือสงัซือนํามนัไบโอดีเซลของผู้ ค้ามาตรา 7 ได้เพิมขนึ โดยในงวดบญัชีปี 2554 กอปรกบัในปีดงักลา่วราคา

นํามนัไบโอดีเซลเฉลียปรับตวัสงูขนึ จากผลกระทบของปัญหาอทุกภยัในภาคใต้ทีทําให้นํามนัปาล์มดิบขาดแคลน สง่ผลกระทบ

ทําให้ต้นทุนการผลิตนํามันไบโอดีเซลเพิมสูงขึน ราคาจึงปรับตัวเพิมขึน สําหรับงวดบัญชีปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการ

จําหน่ายนํามนัไบโอดีเซลเพิมขนึจากงวดบญัชีปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 6.97 โดยเพิมขึนในอตัราทีลดลงเมือเทียบกบัการเพิมขึน

ในปี 2554 ทงันี เป็นผลจากราคาจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซลในช่วงดงักลา่วปรับตวัลดลง เนืองจากสถานการณ์ขาดแคลนนํามนั

ปาล์มในช่วงไตรมาสที 1 ปี 2554 กลบัเข้าสูภ่าวะปกติ กอปรกบันโยบายการสนบัสนนุการใช้นํามนัไบโอดีเซลของรัฐบาลทีหนั

กลบัมาบงัคบัใช้นํามนั B5 จึงเป็นแรงผลกัดนัให้ราคาจําหน่ายเฉลียของนํามนัไบโอดีเซลในปี 2555 ปรับตวัลดลง แม้ว่าบริษัท

จะมีปริมาณการจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซลให้กบัผู้ ค้าตามมาตรา 7 ได้เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 17.28 เมือเทียบกบัปีทีผ่านมาก็

ตาม 

 สําหรับงวดบญัชีปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซล เท่ากบั 2,481.28 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 61.69  ของรายได้จากธุรกิจนํามนัปาล์ม ซึงหากพิจารณาเปรียบเทียบกบังวดบญัชีทีผ่านมา จะพบว่าปี 

2556 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซลสงูกว่างวดบญัชีปี 2555 ทงันี เป็นผลจากหอกลนันํามนัปาล์มดิบของ

บริษัทหอที 2 ซงึมีกําลงัการผลติเทา่กบั 800 ตนันํามนัปาล์มดิบตอ่วนั สามารถใช้งานได้อยา่งสมบรูณ์ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 
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ทีผ่านมา จึงทําให้ปัจจบุนับริษัทมีกําลงัการผลิตสําหรับหอ กลนันํามนัปาล์มดิบรวมเท่ากบั 1,150 ตนันํามนัปาล์มดิบต่อวนั 

สง่ผลให้ปี 2556 บริษัทมีปริมาณการจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซล มากกวา่ทกุๆ ปีทีผา่นมา  

 

1.2 นํามนัปาล์มโอเลอีน 

 บริษัทผลิตและจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนภายใต้ตราสินค้า “พาโมลา” ให้กบัลกูค้าในประเทศและ

สง่ออกไปยงัต่างประเทศ โดยในงวดบญัชีปี 2554 งวดบญัชีปี 2555 และงวดบญัชีปี  2556 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่าย

นํามนัปาล์มโอเลอีนเท่ากบั 349.33 ล้านบาท 1,017.01 ล้านบาท และ 949.85  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.08 ร้อยละ 

30.36 และร้อยละ 23.67 ของรายได้จากการจําหน่ายในธุรกิจนํามนัปาล์ม ตามลําดบั โดยแบ่งเป็นการจําหน่ายในประเทศและ

สง่ออกไปยงัต่างประเทศคิดเป็น ร้อยละ 92.07 และร้อยละ 7.93  ในงวดบญัชีปี 2554  ร้อยละ 61.42 และร้อยละ 38.58 ใน

งวดบญัชีปี 2555 และร้อยละ 97.90  และร้อยละ 2.10 สําหรับงวดบญัชีปี  2556 ซงึการเพิมขึนของยอดจําหน่ายนํามนัปาล์ม

โอเลอีนในปี 2555 ทีปรับตวัเพิมขนึคิดเป็นร้อยละ 191.13 เมือเทียบกบัปี 2554 เป็นผลจากรายการซือนํามนัปาล์มโอเลอีนจาก

ผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียมาจําหน่ายให้กบัผู้ประกอบการนํามันปาล์มโอเลอีนในประเทศเวียดนาม โดยเป็นการจําหน่าย

นอกราชอาณาจกัร ซึงมีมลูค่าคิดเป็นร้อยละ 36.98 ของมลูค่าการจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีน โดยบริษัทว่าจ้าง AIL ขนส่ง

นํามนัปาล์มโอเลอีนดงักล่าว ทงันี การดําเนินการดงักล่าวไม่ถือเป็นนโยบายในการดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัท แต่ขึนอยู่กบั

โอกาสและความเหมาะสมในการทํารายการดังกล่าว ซึงนอกจากการเพิมขึนของยอดรายได้จากการจําหน่ายนอก

ราชอาณาจกัรดงัทีกลา่วแล้ว ในงวดบญัชีปี 2555 บริษัทยงัสามารถจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนให้กบัลกูค้าได้เพิมขึน โดยมี

ปริมาณการจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนเพิมขึนจาก 8.13 ล้านกิโลกรัมในงวดบญัชีปี 2554 เป็น 28.52 ล้านกิโลกรัมในงวด

บญัชีปี 2555 หรือเพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 250.85 เมือเทียบกบัปีทีผ่านมา แม้ว่าราคาจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนจะมีการ

ปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เนืองตามทิศทางราคานํามนัปาล์มดิบของตลาดโลกในช่วงดงักลา่ว 

 

 บริษัทจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนให้กบักลุ่มลกูค้า 3 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มลกูค้าอตุสาหกรรม อาทิ 

โรงงานผลิตอาหารทีใช้นํามนัปาล์มโอเลอีนในขนัตอนการทอด และโรงงานอตุสาหกรรมต่อเนืองทีใช้นํามนัปาล์มโอเลอีนเป็น

สว่นผสมในการผลติ อาทิ นมข้น คกุกี และอาหารสตัว์ เป็นต้น 2) กลุม่ลกูค้าสําเร็จรูป ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหารทีเป็นเชน และ

ร้านค้าทวัไป และกลุ่มลกูค้าแบง่บรรจ ุซงึสงัซือนํามนัปาล์มโอเลอีนของบริษัทเพือแบ่งบรรจขุายอีกทอดหนึง ทงันี ในงวดบญัชี

ปี 2554 งวดบญัชีปี 2555 และงวดบญัชีปี  2556 บริษัทมีสดัส่วนการจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนสําหรับกลุ่มลกูค้า

อตุสาหกรรมคิดเป็น ร้อยละ 21.11 ร้อยละ 35.33 และร้อยละ 55.12 ของการจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนรวม มีสดัสว่นการ

จําหน่ายสําหรับกลุม่ลกูค้าสําเร็จรูปคิดเป็น ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 22.91 และร้อยละ 28.73 ของการจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเล

อีนรวม มีสดัส่วนการจําหน่ายสําหรับกลุ่มลกูค้าแบ่งบรรจคุิดเป็น ร้อยละ 3.89 ร้อยละ 4.78 และร้อยละ 16.15 ของการ

จําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนรวม ซงึหากพิจารณาทิศทางการจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนของบริษัทในช่วงทีผ่านมา จะพบว่า 

บริษัทมีสดัส่วนการจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนให้กบักลุ่มลกูค้าอตุสาหกรรมเพิมขึนอย่างต่อเนือง ซึงเป็นผลจากการดําเนิน

นโยบายการขายทีเน้นการสร้างยอดขายทีแน่นอนผ่านการจําหน่ายให้กบักลุ่มลกูค้าอตุสาหกรรมทีมีการสงัซือในรูปใบสงัซือ

และสญัญา ซึงมีระบรุะยะเวลาประมาณ 3 – 12 เดือน ในขณะทีสดัส่วนการจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนสําหรับกลุ่มลกูค้า

สําเร็จรูปและกลุม่ลกูค้าแบ่งบรรจมีุทิศทางลดลง โดยเฉพาะในงวดบญัชีปี 2555 ซงึมีสดัสว่นการจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีน

สําหรับกลุ่มลกูค้าสําเร็จรูป และกลุ่มลกูค้าแบ่งบรรจ ุคิดเป็นร้อยละ 22.91 และร้อยละ 4.78 ของยอดจําหน่ายนํามนัปาล์ม

โอเลอีนรวม ทงันี เนืองจากในงวดบญัชีปี 2555 บริษัทมีกําลงัการกลนันํามนัปาล์มดิบจากหอกลนั 1 เพียงหอกลนัเดียว ซงึมี
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กําลงัการกลนัเพียง 350 ตนันํามนัปาล์มดิบต่อวนั ซึงทําให้มีปริมาณนํามนัปาล์มบริสทุธิไม่แยกไขสําหรับใช้ในการผลิตไม่

เพียงพอ ในขณะทียอดการสงัซือนํามนัไบโอดีเซล และนํามนัปาล์มโอเลอีนสําหรับกลุ่มลกูค้าอตุสาหกรรมมีเพิมขึน จึงทําให้

บริษัทจําเป็นต้องนํานํามนัปาล์มบริสทุธิไม่แยกไขมาใช้ในการผลิตนํามนัไบโอดีเซลเพือจําหน่าย และผลิตนํามนัปาล์มโอเลอีน

สําหรับจําหน่ายให้กบักลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม ทงันี สําหรับสดัสว่นการจําหน่ายในงวดบญัชีปี 2556 สําหรับกลุม่ลกูค้าสําเร็จรูป 

และกลุ่มลกูค้าแบ่งบรรจ ุทีปรับตวัเพิมขึน มีสาเหตหุลกัจากกําลงัการกลนันํามนัปาล์มดิบของบริษัททีเพิมขึนจาก 350 ตนั

นํามนัปาล์มดิบต่อวนัเป็น 1,150 ตนันํามนัปาล์มดิบต่อวนั จากหอกลนั 2 จึงทําให้บริษัทสามารถจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีน

ได้เพิมมากขึน โดยมียอดจําหน่ายแต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายทีจะปรับลดการจําหน่ายนํามนัปาล์มโอเลอีนสําหรับกลุ่ม

ลกูค้าแบง่บรรจใุห้ลดลง ทงันี เพือลดการแข่งขนัทางอ้อมทีอาจจะเกิดขนึจากการจําหน่ายดงักลา่ว  
 

1.3 วตัถดุิบและผลพลอยได้  

 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายวตัถดิุบและผลพลอยได้จากการผลิต สําหรับ งวดบญัชีปี 2554 งวด

บญัชีปี 2555 และงวดบญัชีปี 2556 เท่ากบั  245.90 ล้านบาท 646.10 ล้านบาท และ 580.75 ล้านบาท ตามลําดบั โดย

วตัถดุิบทีบริษัทจําหน่ายได้แก่ นํามนัปาล์มดิบ ซึงเป็นวตัถดิุบตงัต้นทีใช้ในการผลิต และนํามนัปาล์มบริสทุธิไม่แยกไขซึงเป็น

นํามนัปาล์มบริสทุธิทีได้จากกระบวนการกลนัซึงต้องผ่านการกําจัดยางเหนียว ฟอกสี กําจัดกลิน แต่ยังไม่แยกไขออก โดย

จําหน่ายให้กบัผู้ผลิตและจําหน่ายนํามนัไบโอดีเซลและนํามนัปาล์มโอเลอีน รวมถึงผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมอาหารทงัใน

ประเทศและตา่งประเทศ ในขณะทีผลพลอยได้จากการผลติทีบริษัทจําหน่ายได้แก่ กรดไขมนัปาล์ม ไขมนัปาล์มบริสทุธิ และกลี

เซอรีน โดยเป็นการจําหน่ายให้กบัผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ อาทิ อตุสาหกรรมเครืองสําอาง และอาหารเสริม 

เป็นต้น ซงึการเพิมขึนของรายได้จากการจําหน่ายวตัถดิุบและผลพลอยได้ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา เป็นผลจากการเปลียนแปลงใน

ยอดจําหน่ายวตัถดิุบเป็นสําคญั  
 

 ในงวดบญัชีปี 2554 งวดบญัชีปี 2555 และงวดบญัชีปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายวตัถดุิบ

เท่ากบั  108.62 ล้านบาท 397.23 ล้านบาท และ 261.96  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.17 ร้อยละ 61.48 และร้อยละ 

45.11 ของยอดจําหน่ายวตัถดุิบและผลพลอยได้รวม โดยงวดบญัชีปี 2554 บริษัทจําหน่ายวตัถดิุบให้กบัผู้ ซือในประเทศทงัหมด 

ซึงการเพิมขึนของยอดจําหน่ายวตัถุดิบในงวดบญัชีปี 2554 เป็นผลจากการจําหน่ายนํามนัปาล์มบริสทุธิไม่แยกไขให้กับ

ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมนํามนัปาล์มทีขาดแคลนวตัถดิุบในการผลิต ในขณะทีงวดบญัชีปี 2555 บริษัทมีรายการจําหน่าย

วตัถดุิบให้กบัผู้ ซือในประเทศและสง่ออกต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 36.53 และร้อยละ 63.44 ของยอดจําหน่ายวตัถดิุบรวม 

โดยร้อยละ 78.17 ของยอดจําหน่ายในปีดงักล่าว เกิดจากปริมาณนํามนัปาล์มดิบทีมีมากจากการสงัซือเพือนํามาใช้ในการ

ทดสอบคณุภาพการกลนัของหอกลนันํามนัปาล์มดิบ หอที 2 (กําลงัการผลิตเท่ากบั 800 ตนันํามนัปาล์มดิบต่อวนั) ก่อนรับ

มอบเครืองจักรจากผู้ จําหน่ายในปี 2554 โดยการดําเนินการดงักล่าว บริษัทพบข้อบกพร่องในการติดตงัเครืองจักรของผู้

จําหน่าย ซึงทําให้คณุภาพนํามนัปาล์มบริสทุธิไม่แยกไขทีได้จากกระบวนการกลนันํามนัปาล์มดิบ มีคณุภาพตํากว่าเกณฑ์ที

บริษัทกําหนด บริษัทจึงจําเป็นต้องจําหน่ายวตัถดิุบทีมีมากกว่ากําลงัการผลิตนํามนัปาล์มดิบของหอกลนั 1 (กําลงัการผลิต

เท่ากบั 350 ตนันํามนัปาล์มดิบต่อวนั) ให้กบัผู้ ซือทงัในและต่างประเทศ เนืองจากนํามนัปาล์มดิบหากเก็บนานจะมีคณุสมบติั

เปลียนไป ซงึจะสง่ผลกระทบต่อต้นทนุการผลิตของบริษัท นอกจากนี งวดบญัชีปี  2556 บริษัทมีรายการจําหน่ายนํามนัปาล์ม

ดิบคิดเป็นร้อยละ 46.71 ของยอดจําหน่ายวตัถดิุบ โดยเป็นการจําหน่ายให้กบัผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมนํามนัปาล์มทงัที

อยูต่า่งประเทศ และในประเทศ ทงันี บริษัทไมมี่นโยบายสตอ็กนํามนัปาล์มดิบเพือเก็งกําไร 
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2) รายได้จากการจาํหน่ายนําแขง็ 
 รายได้จากการจําหน่ายนําแข็ง เป็นรายได้ทีเกิดในนาม AIPT ซงึไม่ถือเป็นการดําเนินธุรกิจหลกัของกิจการ (AIPT 

ดําเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและคลงันํามนัเชือเพลิง : รายละเอียดเพิมเติมหวัข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสาย

ผลิตภณัฑ์) โดยโรงนําแข็งของ AIPT ตงัอยู่ทีอําเภอท่าฉลอม จงัหวดัสมทุรสาคร ซึงนําแข็งทีผลิตได้ จะถกูจําหน่ายให้กบั

อตุสาหกรรมอาหารต่างๆ อาทิ โรงลกูชิน โรงงานผลิตแล่ปลา โรงงานผลิตและจําหน่ายปลากระป๋อง และอาหารทะเลแปรรูป

ต่างๆ ทงันี AIPT ได้กรรมสิทธิโรงนําแข็งจากเจ้าของกรรมสิทธิเดิม ซึงบริษัทได้นําทีดินรอบบริเวณมาพฒันาเป็นธุรกิจคลงั

นํามนัเชือเพลิงเพิมเติม โดยในงวดบญัชีปี 2554 งวดบญัชีปี 2555 และงวดบญัชีปี  2556 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่าย

นําแข็งเท่ากบั 25.72 ล้านบาท 28.71 ล้านบาท และ 20.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.10 ร้อยละ 0.83 และร้อยละ 0.65 

ของยอดรวมรายได้ ตามลําดบั  
 

3) รายได้จากการจาํหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้า 
 รายได้จากการจําหน่ายวสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟ้า เป็นรายได้ทีเกิดขนึจากการจําหน่ายวสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟ้า

ให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้าในประเทศรายหนึง ซึงไม่สามารถสงัซือสินค้าดังกล่าวจาก AI ได้โดยตรง อัน

เนืองมาจากนโยบายภายในของผู้ประกอบการรายได้ดงักล่าว โดยใน งวดบญัชีปี 2554 เกิดขึนในนาม AIPT ทงัจํานวน งวด

บญัชีปี 2555 และงวดบญัชีปี  2556 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายวสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 84.40 และร้อย

ละ 21.88 ของรายได้จากการจําหน่ายวสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟ้ารวม โดยส่วนทีเหลือเป็นรายได้ทีเกิดในนาม AIPT ทงัหมด 

ทงันี ปัจจบุนับริษัทและ AIPT ได้หยดุการจําหน่ายวสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟ้าในเดือนกนัยายน 2556 ทีผ่านมา และบริษัทไม่มี

นโยบายสงัซือวสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟ้าจาก AI มาจําหน่ายในอนาคต  
 

รายได้จากการรับจ้างผลิต 
 รายได้จากการรับจ้างผลิต เป็นรายได้ในนามบริษัท ทีเกิดจากการให้บริการรับจ้างกลนันํามนัปาล์มดิบและนํามนั

เมล็ดในปาล์มเพือให้ได้นํามนัปาล์มบริสทุธิไม่แยกไขและนํามนัเมล็ดในปาล์มบริสทุธิไม่แยกไข โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จดัหา

นํามนัปาล์มดิบและ นํามนัเมล็ดในปาล์ม รวมถึงรับภาระในการขนสง่วตัถดิุบดงักลา่วมายงัโรงงาน รวมถึงรับสินค้าทีโรงงาน

เอง โดยปัจจุบนับริษัทให้บริการรับจ้างกลนักับผู้ ว่าจ้างซึงเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ ค้านํามนัเชือเพลิงตามมาตรา 7 แห่ง

พระราชบญัญัติการค้านํามนัเชือเพลิง พ.ศ. 2543 รายหนึง โดยว่าจ้างบริษัทกลนันํามนัปาล์มดิบและนํามนัเมล็ดในปาล์ม

ต่อเนืองกว่า 3 ปีผ่านการสงัจ้าง โดยในงวดบญัชีปี 2554 งวดบัญชีปี 2555 และงวดบญัชีปี  2556 บริษัทมีรายได้จากการ

รับจ้างกลนัเท่ากบั 58.05 ล้านบาท 64.76 ล้านบาท 18.17 ล้านบาท และ 93.83 ล้านบาท หรือคิดสดัส่วนต่อยอดรวมรายได้

เท่ากบัร้อยละ  2.77 ร้อยละ 0.52 และร้อยละ 2.22  ตามลําดบั โดยในงวดบญัชีปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างกลนั

เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 11.56 เมือเทียบกบังวดบญัชีปี 2553 ในขณะทีในงวดบญัชีปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างกลนั

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 71.94 เมือเทียบกบังวดบญัชีปี 2554 ทงันี เป็นผลจากบริษัทสามารถขยายฐานลกูค้าในสว่นของนํามนัไบ

โอดีเซล และนํามันปาล์มโอเลอีนได้เพิมมากขึน  ส่งผลให้กําลังการผลิตของบริษัทมีไม่เพียงพอทีจะให้บริการรับจ้างผลิต 

เนืองจากในขณะนนั บริษัทมีหอกลนันํามนัปาล์มดิบเพียงหอเดียว ซึงมีกําลงัการกลนัเพียง 350 ตนันํามนัปาล์มดิบต่อวนั จึง

เป็นสาเหตใุห้รายได้ในส่วนดงักล่าวลดลงอย่างมีนยัสําคญั ทงันี สําหรับงวดบญัชีปี  2556 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างกลนั

เพิมขนึจาก 18.16 ล้านบาทในงวดบญัชีปี 2555 เป็น 93.83 ล้านบาท หรือเพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 516.69  เมือเทียบกบัปี 2555 

ซงึเป็นผลจากหอกลนันํามนัปาล์มดิบ หอที 2 สามารถสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ได้ตงัแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2556 ทีผ่านมา ซึงทํา
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 
 

ให้บริษัทมีหอกลนัทีสามารถกลนันํามนัปาล์มดิบได้สงูสดุเทา่กบั 1,150 ตนันํามนัปาล์มดิบตอ่วนั จงึทําให้บริษัทสามารถรับจ้าง

กลนัได้มากขึน แต่ทงันี รายได้จากการรับจ้างกลนัดงักล่าว เป็นไม่ถือเป็นการดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัท แต่เป็นเพียงการ

ให้บริการเพือนํามารองรับคา่ใช้จ่ายคงทีของบริษัท 
 

รายได้จากการเดนิเรือ 
 รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ทีเกิดขึนในนาม AIL ซึงดําเนินธุรกิจให้บริการเรือขนส่งสินค้าทางทะเล โดยเรือ

ขนสง่คณุภาพสงูรวม 2 ลํา ได้แก่ “เรือธารีรัตนา 1” และ “เรือธารีรัตนา 3” (ในปี 2555 AIL ได้จําหน่ายเรือ “ธารีรัตนา 2” ให้กบั

บคุคลภายนอก ซงึไม่ได้มีความเกียวโยงใดๆ กบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท) โดยเรือทงัสองลําของกิจการ ได้รับ

ใบอนญุาตในการขนส่งนํามนัเชือเพลิง นํามนัปาล์มดิบ และนํามนัปาล์มกลนับริสทุธิ รวมถึงได้รับการส่งเสริมการลงทนุตาม

พระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ทีเรือแต่ละลําได้รับ จะครบกําหนดในวนัที 26 มิถนุายน 2557 

และวนัที 10 มิถนุายน 2558 ทงันี AIL ให้บริการขนสง่นํามนัเชือเพลงิ นํามนัปาล์มดิบ และนํามนัปาล์มกลนับริสทุธิให้กบับริษัท 

รวมถงึลกูค้าอืนทีดําเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมนํามนัปาล์มทงัในและระหวา่งประเทศ  

 งวดบญัชีปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการเดินเรือเท่ากบั 54.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.32 ของยอด

รวมรายได้ ในขณะทีงวดบญัชีปี 2555 มีรายได้จากการเดินเรือเท่ากบั 28.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.83 ของ

ยอดรวมรายได้ โดยมีอตัราเติบโตลดลงคิดเป็นร้อยละ 47.41 เมือเทียบกบังวดบญัชีปี 2554 สืบเนืองมาจากในปีดงักลา่ว AIL 

เน้นให้บริการขนส่งสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทเป็นหลกั จึงทําให้รายได้จากการเดินเรือทีปรากฏในงบการเงินรวมลดลงอย่างมี

นยัสําคญั โดยสําหรับงวดบญัชีปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการเดินเรือเท่ากบั 45.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.08 

ของยอดรวมรายได้ 
      

รายได้จากการบริการท่าเทยีบเรือ 
 รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ เป็นรายได้ทีเกิดขึนในนาม AIPT โดยถือเป็นธุรกิจหลกัของ AIPT ซงึให้บริการ

ท่าเทียบเรือและคลงันํามนัเชือเพลิงรวม 2 แห่ง ได้แก่ อําเภอท่าฉลอม จงัหวดัสมทุรสาคร และอําเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 

(รายละเอียดเพิมเติมหวัข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์) ทงันี AIPT ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม

พระราชบญัญติัสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ทีได้เป็นสิทธิประโยชน์จากกิจการขนถ่ายสินค้าสําหรับเรือเดิน

ทะเล โดยสทิธิประโยชน์ทีได้รับจะครบกําหนดวนัที 30 มิถนุายน 2560 และวนัที 5 สิงหาคม 2560 ตามลําดบั ทงันี ในช่วง 3 ปี

ทีผ่านมา รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือและคลงันํามนัเชือเพลิงทีเกิดขึนกว่าร้อยละ 99.99 เป็นรายได้ทีเกิดจากการ

ให้บริการแก่บริษัทเป็นหลกั โดยบริษัททําสญัญาเช่าระยะสนักบั AIPT ซึงครอบคลมุการให้บริการท่าเทียบเรือและคลงันํามนั

เชือเพลงิของ AIPT ทงัทีอําเภอทา่ฉลอม จงัหวดัสมทุรสาคร และอําเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร จึงทําให้รายได้จากการบริการ

ท่าเทียบเรือทีปรากฏในงบการเงินงวดบญัชีปี 2554 มีจํานวนเพียง 0.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของยอดรวม

รายได้ ในขณะที งวดบญัชีปี 2555 และงวดบญัชีปี 2556 ไม่มีรายได้จากการบริการท่าเทียบเรือเนืองจาก AIPT ให้บริการแก่

บริษัทเพียงรายเดียว  
  
รายได้อืน 

 บริษัทมีรายได้อืนในงวดบญัชีปี 2554 งวดบญัชีปี 2555 และงวดบญัชีปี  2556 เท่ากบั  8.03 ล้านบาท 11.71 ล้าน

บาท และ 13.20  ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 0.34 ร้อยละ 0.34 และร้อยละ 0.31 ของรายได้รวมตามลําดบั ทงันี 

รายได้อืนในนามบริษัทประกอบด้วย รายได้จากคา่ขนสง่สนิค้า รายได้จากการรับคืนสนิค้าคงเหลือจากการผลิต รายได้จากการ
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 
 

ขายเศษวสัด ุและรายได้อืน โดยรายได้จากการขนส่งสินค้าเกิดจากการขนส่งสินค้าให้กบัลกูค้าบางรายทีไม่สามารถจดัหารถ

ขนส่งเองได้ในบางช่วง โดยบริษัทมีรายได้จากการขนส่งสินค้า งวดบัญชีปี 2554 เท่ากับ 6.18 ล้านบาท งวดบัญชีปี 2555 

เท่ากบั 8.16 ล้านบาท และงวดบญัชีปี 2556 เท่ากบั 5.20 ล้านบาท ตามลําดบั โดยรายได้จากการรับคืนสินค้าคงเหลือ เกิด

จากการรับคืนวตัถดุิบจากการรับจ้างผลติหรือรับจ้างกลนันํามนัปาล์มดิบ ทีเป็นผลจากสว่นเกินจากค่า Conversion การผลิตที

ตกลงกบัลกูค้า ในขณะทีรายได้อืนในนามบริษัทย่อยประกอบด้วย รายได้ค่าบริการนําจืด รายได้ค่าบริการไฟฟ้า รายได้จาก

การเศษวสัด ุและอืนๆ 

ทงันี ในส่วนของรายได้ทีบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 

ตามรายละเอียดทีระบใุนหวัข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ รวมจํานวนบตัรสง่เสริมทีบริษัทและบริษัทย่อย

ได้รับทงัสนิ 5 ฉบบั ในช่วง 3 ปีทีผา่นมา และงวดบญัชี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย รายได้จากการเดินเรือ 

และรายได้จากการขนถ่ายสนิค้าสําหรับเรือเดินทะเลในประเทศและตา่งประเทศ ทีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ ดงันี 

 

รายการ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายได้จากในประเทศ 40.38 35.71 41.15 

 AIL 24.21 19.70 19.20 

 AIPT 16.17 16.01 21.95 

รายได้จากต่างประเทศ 53.82 53.03 36.20 

 AIL 53.82 53.03 36.20 

รวม 94.20 88.74 77.35 
หมายเหต ุ:  ในงวดบญัชีปี 2555 AIL ได้จําหน่ายเรือ “ธารีรัตนา 2” ให้กบับคุคลภายนอก ซงึไม่ได้มีความเกียวโยงใดๆ กบัผู้ ถือหุ้น 

กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 
 

ต้นทุนขาย และกาํไรขันต้น 
 รายการต้นทนุขายและบริการแบ่งเป็น ต้นทนุขาย ต้นทนุการรับจ้างผลิต ต้นทนุบริการเดินเรือ และต้นทนุบริการท่า

เทียบเรือ โดยในงวดบญัชีปี 2554 งวดบญัชีปี 2555 และงวดบญัชีปี  2556 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการเท่ากบั  2,342.25 

ล้านบาท 3,386.70 ล้านบาท และ 3,841.22 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 100.38 ร้อยละ 98.16 และร้อยละ 90.69 เมือเทียบ

กบัยอดรวมรายได้ ทงันี ในงวดบญัชีปี 2554 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการเพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 82.19 ซงึเป็นผลจากเพิมขึน

ของรายการต้นทนุขายทีเพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 80.39 เมือเทียบกบัปีทีผ่านมา จากความผนัผวนของราคานํามนัปาล์มดิบที

ปรับเปลียนอยา่งมากในช่วงเวลาสนั อนัเนืองมาจากราคานํามนัปาล์มดิบในตลาดโลกทีปรับตวัเพิมขึน กอปรกบัผลผลิตปาล์ม

นํามนัและนํามนัปาล์มดิบในประเทศตกตําจากปัญหาอทุกภยัในพืนทีเพาะปลกูภาคใต้ และการเก็บกําไรของผู้ประกอบการโรง

หีบปาล์มนํามนั จึงส่งผลทําให้เกิดปัญหาด้านอุปทานนํามนัปาล์มดิบในประเทศ ทําให้ราคานํามนัปาล์มดิบในช่วงปลายปี 

2553 ตอ่เนืองถงึต้นปี 2554 มีราคาสงูกวา่ปกติ ในขณะทีรัฐบาลมีมาตรการเข้ามาแก้ปัญหานํามนัปาล์มดิบขาดแคลนโดยการ

ประกาศนําเข้า ซงึมีผลทางจิตวิทยาทีช่วยให้ปริมาณนํามนัปาล์มดิบในท้องตลาดมีมากขึน ราคาในช่วงเดือนมีนาคม 2554 จึง

ปรับลดลงอย่างรุนแรงจากประมาณ 58 บาทต่อกิโลกรัม เป็นประมาณ 35 บาทต่อกิโลกรัม ซงึจากความผนัผวนดงักลา่วทําให้

กิจการมีต้นทนุนํามนัปาล์มดิบถวัเฉลียในปี 2554 เพิมสงูขนึมาก สําหรับงวดบญัชีปี 2555 แม้ว่าระดบัราคานํามนัปาล์มดิบเริม

ปรับตัวลดลงจากปริมาณสต๊อกนํามันปาล์มดิบของตลาดโลกและผลผลิตในประเทศทีเพิมมากขึน กอปรกับระดับราคามี
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เสถียรภาพมากขึนจากนโยบายของภาครัฐ ซงึเข้ามารับซือนํามนัปาล์มออกจากตลาด รวมถึงกําหนดราคารับซือผลปาล์มและ

นํามนัปาล์มดิบ โดยการดําเนินการดงักลา่วสง่ผลทําให้บริษัทสามารถบริหารจดัการต้นทนุวตัถดิุบได้ดีขึน แต่เนืองจากแผนการ

ดําเนินงานของหอกลนัที 2 คลาดเคลือนไปจากทีกําหนดไว้ (แผนจะเปิดใช้หอกลนัที 2 ในช่วงต้นปี 2555) จึงทําให้บริษัท

จําเป็นต้องจําหน่ายนํามนัปาล์มดิบทีสงัซือไว้ตงัแต่ช่วงปลายปี 2554 เพือรองรับหอกลนัที 2 ให้แก่ผู้ ซือทงัในและต่างประเทศ

ในราคาทีตํากว่าต้นทนุนํามนัปาล์มถวัเฉลียทีมี ทงันี สําหรับงวดบญัชีปี 2556 บริษัทสามารถสร้างรายได้จากหอกลนันํามนั

ปาล์มดิบสว่นเพิม (หอกลนัที 2)  ซงึทําให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) สง่ผลให้สดัสว่นต้นทนุขายตอ่ยอด

รายได้รวมปรับตวัลดลงจากร้อยละ 96.66 ในงวดบญัชีปี 2555 เป็นร้อยละ 90.69 ในงวดบญัชีปี 2556 

 บริษัทมีกําไรขนัต้นในงวดบญัชีปี 2554 บริษัทมีขาดทนุขนัต้นเท่ากบั 8.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรขนัต้น

ติดลบเท่ากบั 0.38 ในขณะทีงวดบญัชีปี 2555 และงวดบญัชีปี  2556 บริษัทมีกําไรขนัต้นเท่ากบั 63.53 ล้านบาท และ 381.36 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิเทา่กบัร้อยละ 1.84 และร้อยละ 9.03 ตามลําดบั 

 
ค่าใช้จ่าย 
 บริษัทมีรายการค่าใช้จ่ายสําหรับงวดบญัชีปี 2554 งวดบญัชีปี 2555 และงวดบญัชีปี  2556 เท่ากบั  59.58 ล้าน

บาท 105.12 ล้านบาท และ 114.36 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นต่อยอดรวมรายได้เท่ากบั ร้อยละ 2.55 ร้อยละ 3.04 และร้อยละ 

2.70 ตามลําดบั ซงึจะเหน็ได้วา่บริษัทสามารถรักษาสดัสว่นคา่ใช้จ่ายตอ่ยอดรวมรายได้ในช่วง 3 ปีทีผา่นมาได้ค่อนข้างคงที แต่

หากพิจารณามลูค่าของรายการค่าใช้จ่ายในช่วง 3 ปีทีผ่านมา จะพบว่าในงวดบญัชีปี 2555 บริษัทมีรายการค่าใช้จ่ายเพิมขึน

คิดเป็นร้อยละ 76.44 เมือเทียบกบังวดบญัชีปี 2554 ซงึเป็นผลจากการเพิมขนึของรายการค่าใช้จ่ายในการขายทีปรับตวัเพิมขึน

คิดเป็นร้อยละ 177.95 เมือเทียบกบังวดบญัชีปี 2554 โดยเกิดจากรายการขาดทนุจากการจําหน่ายนํามนัปาล์มดิบทีนํามาใช้

ทดสอบคุณภาพหอกลนัที 2 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าประกนัภยัสินค้า ทีปรับตวัเพิมขึนตามการขยายตวัของยอดรวม

รายได้ ในขณะทีรายการคา่ใช้จ่ายในการบริหารในงวดบญัชีปี 2555 ปรับตวัเพิมขึนจากงวดบญัชีปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 23.54 

โดยเกิดจากรายการขาดทนุจากมลูค่าสินค้าลดลง และรายการขาดทนุจากการจําหน่ายเรือเดินทะเลและอปุกรณ์ ทงันี ในงวด

บญัชีปี  2556 บริษัทมีรายการค่าใช้จ่ายเท่ากบั 114.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.70 ของยอดรวมรายได้ โดยแบ่งเป็น

ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 59.92 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 52.56 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการเท่ากบั 

1.88 ล้านบาท  

 
กาํไรสุทธิและอัตรากาํไรสุทธิ 
 บริษัทมีกําไรสทุธิสําหรับงวดบญัชีปี 2554 และงวดบญัชีปี 2555 บริษัทมีขาดทนุสทุธิเท่ากบั 119.57 ล้านบาท 

96.70 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิติดลบเท่ากบัร้อยละ 5.11 และร้อยละ 2.79 ตามลําดบั โดยสาเหตขุองการขาดทนุใน

งวดบญัชีปี 2554 และงวดบญัชีปี 2555 มีสาเหตดุงัทีกลา่วไว้ในรายการต้นทนุและค่าใช้จ่าย ทงันี สําหรับงบการเงินงวดบญัชี

ปี 2556  ซงึได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิสําหรับงวดเท่ากบั 195.15 ล้านบาท คิดเป็น

อตัรากําไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 4.85  ทงันี ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับงวด 

เนืองจากยงัคงมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทนุสทุธิ 5 รอบปีบญัชี  (Tax Shield) โดยรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที

ปรากฏในงบการเงินงวดบญัชีปี 2556  จํานวน 36.97 ล้านบาท เป็นผลจากภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากผลแตกต่างชวัคราว 

ซงึเป็นผลจากการนํามาตรฐานบญัชีฉบบัที 12 เรืองภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิในปี 2556  
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในงวดบญัชีปี 2554 และงวดบญัชีปี 2555 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นติด

ลบเท่ากบัร้อยละ 37.95 และร้อยละ 28.34 ตามลําดบั ซงึสาเหตทุีอตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของบริษัทลดลงต่อเนือง เป็น

ผลจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุจากผลกระทบทีได้รับจากการเพิมขึนของต้นทนุขายในงวดบญัชีปี 2554 และการ

เพิมขึนของรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในงวดบญัชีปี 2555 โดยบริษัทมีรายการขาดทนุสะสมสําหรับงวดบญัชีปี 

2554 เท่ากบั 166.39 ล้านบาท และงวดบญัชีปี 2555 เท่ากบั 218.24 ล้านบาท ทงันี ในงวดบญัชีปี 2554 และงวดบญัชีปี 

2555 บริษัทมีรายการสว่นได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ ซงึเป็นผลจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั เท่ากบั 145.93 

ล้านบาท และ 181.07 ล้านบาท ทงันี สําหรับงบการเงินงวดบญัชีปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้นํานโยบายการบญัชีเกียวกบั

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ เพือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 เรืองภาษีเงินได้ ทําให้บริษัทและบริษัทย่อย

ต้องปรับย้อนหลงังบการเงิน เสมือนว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกทรัพย์สินภาษีเงินได้มาตลอด จึงส่งผลให้ ณ วันที 1 

มกราคม 2556 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิมขึน 41.04 ล้านบาท และส่งผลให้ขาดทนุสะสมลดลง 

41.04 ล้านบาท เหลือ 177.19 ล้านบาท แต่ในงวดบญัชีปี 2556 บริษัทมีกําไรสทุธิสําหรับงวดเท่ากบั 195.15  ล้านบาท โดย

เป็นสว่นทีเป็นของบริษัทเท่ากบั 199.90 ล้านบาท จึงทําให้มีกําไรสะสม 22.71 ล้านบาท และรายการส่วนเกินทนุจากการจดั

โครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนัติดลบเทา่กบั 5.23 ล้านบาท (รายละเอียดเพิมเติม : คําอธิบายรายการสว่นของผู้ ถือ

หุ้น) ซึงแสดงให้เห็นถึงทิศทางการดําเนินงานทีดีของกิจการ จากความสามารถในการบริหารต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีดีขึนตามที

กลา่ว ทงันี  ในช่วง 3 ปีทีผา่นมา บริษัทและบริษัทยอ่ยไมมี่การจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด  
 

ฐานะทางการเงนิของบริษัท 
 
สินทรัพย์ 
 สนิทรัพย์รวมของบริษัท  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 เท่ากบั 2,086.51 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 เท่ากบั 

2,314.63 ล้านบาท และ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 เท่ากบั 2,022.90  ล้านบาท โดยรายการสินทรัพย์ทีสําคญั ทีสง่ผลต่อการ

เปลียนแปลงในสนิทรัพย์รวมของบริษัท มีดงันี 
 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเหลือ 63.01 ล้านบาท และ

ลดลงต่อเนืองเป็น 18.84 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 ทงันี การลดลงของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ สินปี 2554 ต่อเนืองถึงสินปี 2555 มีสาเหตหุลกัมาจากกิจการมีผลการดําเนินงานขาดทนุจากสาเหตคุวามผนัผวนของ

ต้นทนุการผลิตในธุรกิจนํามนัปาล์ม กอปรกบัในงวดบญัชีปี 2554 และงวดบญัชีปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทนุใน

ทรัพย์สินเพือการดําเนินธุรกิจ แม้ว่าจะได้รับการสนบัสนนุวงเงินสินเชือจากเจ้าหนีสถาบนัการเงินเพิมขึนก็ตาม ทงันี สําหรับ

รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตามปรากฏในงบการเงินระหว่างกาลรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมี

รายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเทา่กบั 73.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.61 ของสนิทรัพย์รวม 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 
 

- ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 เทา่กบั 174.29 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 เท่ากบั 289.58 ล้านบาท และ ณ 

วนัที 31 ธันวาคม 2556 เท่ากบั 273.96 ล้านบาท โดยในปี 2554 ถึงปี 2555 และ ณ วนัที 31 ธันวาคม  2556 ประกอบด้วย

รายการลกูหนีการค้า-สทุธิ 167.33 ล้านบาท 283.64 ล้านบาท 265.96 ล้านบาท ลกูหนีอืน ซึงได้แก่รายการค่าใช้จ่ายจ่าย

ลว่งหน้า ดอกเบียค้างรับ เงินทดรองจ่าย เงินมดัจํา และลกูหนีอืนเท่ากบั 6.96 ล้านบาท 5.94 ล้านบาท  8.00 ล้านบาท ทงันี 

การเปลียนแปลงของรายการลกูหนีการค้ามีความสอดคล้องกบัการเปลียนแปลงของยอดรายได้ทีปรับตวัเพิมขึนอย่างต่อเนือง

ตงัแตปี่ 2554 ถงึปี 2556 โดยบริษัทมีนโยบายการตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญู ซงึพิจารณาจากลกูหนีการค้าทีค้างชําระเกินกว่า 1 

ปี และฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้ววา่จะไมส่ามารถเรียกเก็บเงินจากลกูหนีรายดงักลา่วได้  

 

 ทงันี ลกูหนีการค้าสว่นใหญ่เป็นลกูหนีการค้าทียงัไม่ถึงกําหนดชําระ โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม  2556 บริษัทยอด

ลกูหนีการค้าทียงัไมถ่งึชําระเทา่กบั 222.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 82.64  ของยอดรวมลกูหนีการค้า ซงึสว่นใหญ่

ได้แก่กลุม่ผู้ ค้านํามนัตามมาตรา 7 ทีสงัซือนํามนัไบโอดีเซลกบับริษัท โดยลกูค้ากลุม่ดงักลา่วจะจ่ายชําระค่าสินค้าให้กบับริษัท

ตรงกําหนด สําหรับลกูหนีการค้าทียงัไม่จ่ายชําระค่าสินค้าให้กบับริษัท โดยเป็นกลุม่ลกูหนีการค้าทีมีอายเุกินกําหนดชําระสว่น

ใหญ่ จะเป็นลกูหนีการค้าทีเกิดจากการสงัซือนํามนัปาล์มโอเลอีนกบับริษัท โดยจะพบว่า ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมี

ยอดลกูหนีการค้าทีมีอายเุกินกําหนดชําระรวมเท่ากบั 41.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.46 ของยอดรวมลกูหนีการค้า 

แบ่งเป็นลกูหนีการค้าทีมีอายเุกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือนเท่ากบั 37.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.07 ของยอดรวมลกูหนี

การค้า และลกูหนีทีมีกําหนดชําระเกินกว่า 3 เดือนรวมเท่ากบั 3.77  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของยอดรวมลกูหนีการค้า 

โดยสามารถสรุปยอดลกูหนีการค้าตามอายลุกูหนี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 และ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 ได้ดงันี 
 

ลูกหนีการค้า 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2555 

งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2556 

ตวัเงินรับ 0.68 - 

ลกูหนีการค้า   

 ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 211.71 222.91 

 เกินกําหนดไมเ่กิน 3 เดือน 71.25 37.94 

 เกินกําหนด 12 เดือน 3.75 3.76 

รวม 287.39 288.04 

หกั คา่เผือหนีสงสยัจะสญู (3.75) (3.76) 

ลูกหนีการค้า-สุทธิ 283.64 265.96 
 

 บริษัทกําหนดนโยบายเทอมเครดิตสําหรับการรับชําระเงินจากลกูค้าระหว่าง 30-60 วนั ขึนอยู่กบัประเภทของ

สินค้า โดยกําหนดนโยบายการติดตามหนีสําหรับลกูหนีการค้าทีค้างชําระเกินกว่า 30 วนั ผ่านการออกจดหมายทวงถามไปยงั

ลกูหนีรายดงักล่าวอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึงทีผ่านมา บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีเฉลียค่อนข้างคงที 24.22 วนัในปี 

2554 เป็น 23.88 วนัในปี 2555 โดยบริษัทกําหนดนโยบายการเรียกเก็บหนีจากลกูหนีการค้าทีมีความเข้มงวดในการติดตามหนี 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 
 

จึงทําให้บริษัทสามารถบริหารจัดการหนีได้ค่อนข้างคงที และมีลูกหนีทีมีอายุเกินกว่ากําหนดชําระน้อย ทังนี ณ วันที 31 

ธนัวาคม 2556 บริษัทระยะเวลาเก็บหนีเฉลียเทา่กบั 25.00 วนั   

 

 
- สินค้าคงเหลือ 

 รายการสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย วตัถดิุบและสารเคมี งานระหว่างผลิต สินค้าสําเร็จรูป และวัสดสุินเปลือง 

โดย  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 เท่ากบั 585.79 ล้านบาท และ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 เท่ากบั 787.94 ล้านบาท โดยการ

เปลียนแปลงของรายการสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ เกิดจากการเปลียนแปลงในรายการวัตถุดิบและสารเคมีเป็นหลกั ซึงการ

เพิมขึนในปี 2554 เป็นผลจากการปรับตวัเพิมขึนของราคานํามนัปาล์มดิบทีปรับตวัเพิมสงูขึนอย่างต่อเนืองตงัแต่ช่วงปลายปี 

2553 จากภาวะการขาดแคลนนํามนัปาล์มดงัทีกล่าว กอปรกบัในช่วงปลายปี 2554 บริษัทสงัซือนํามนัปาล์มดิบเพิมขึน เพือ

รองรับการผลิตสว่นขยายจากหอกลนันํามนัปาล์มดิบหอที 2 ทีมีกําลงัการผลิตเพิมขึนเท่ากบั 800 ตนันํามนัปาล์มดิบต่อวนั ซงึ

บริษัทมีแผนทีจะเปิดใช้หอกลนัที 2 ในช่วงต้นปี 2555 แต่เนืองจากขนัตอนการทดสอบคณุภาพการกลนัก่อนรับมอบเครืองจกัร

ในปี 2555 พบวา่มีข้อบกพร่องในการติดตงัเครืองจกัรของผู้ จําหน่ายเครืองจกัร ทําให้บริษัทจําเป็นต้องจําหน่ายนํามนัปาล์มดิบ

ทีสงัซือมาเพือรองรับการผลิตของหอกลนัที 2 ดงักลา่ว ให้กบัผู้ ซือทงัในและต่างประเทศ เนืองจากเกรงว่าคณุภาพนํามนัปาล์ม

ดิบทีมีจะเปลียนไป โดยสําหรับการเพิมขึนของรายการสินค้าคงเหลือในปี 2555 เป็นผลจากการเพิมขึนนํามนัปาล์มดิบทีบริษัท

สงัซือเพิมเติมเพือทดสอบคณุภาพการกลนัของหอกลนัที 2 ภายหลงัการปรับแก้ไขเป็นทีเรียบร้อยแล้ว กอปรกบัการเพิมขึนของ

รายการสนิค้าระหวา่งผลติและรายการสนิค้าสําเร็จรูป ทีเพิมขึนจากยอดการสงัซือนํามนัไบโอดีเซลของผู้ ค้ามาตรา 7 รายหนึงที

มีคําสงัซือเข้ามาในช่วงปลายปี 2555 จงึทําให้ในปี 2555 บริษัทมีรายการสนิค้าคงเหลือเพิมขึน คิดเป็นร้อยละ 34.51 เมือเทียบ

กบัปี 2554 ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม  2556 บริษัทมีรายการสินค้าคงเหลือสทุธิเท่ากบั 370.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

18.32 ของสินทรัพย์รวม โดยการปรับตวัลดลงของรายการสินค้าคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 เป็นผลจากหอกลนัที 2 

เริมดําเนินการผลติได้ในไตรมาสที 1 ปี 2556 โดยปัจจบุนับริษัทกําหนดนโยบายในการบริหารสินค้าคงเหลือประเภทวตัถดิุบไม่

เกิน 45 วนั ทงันี ขนึอยูก่บัปริมาณเงินทนุหมนุเวียนทีบริษัทมีแตล่ะช่วงเวลา  
 
 

- ทดีนิ อาคาร เรือเดนิทะเล และอุปกรณ์-สุทธิ 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 เพิมขึนเป็น 1,254.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.11 ของสินทรัพย์รวม และ

ลดลงเหลือ 1,207.68 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 หรือคิดเป็นร้อยละ 52.18 ของสินทรัพย์รวม และ ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2556 บริษัทมีรายการทีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอปุกรณ์-สทุธิเท่ากบั 1,264.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

62.52 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการมีหลกัประกอบด้วย ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร ระบบ

สาธารณปูโภค เครืองจกัร อปุกรณ์ และเครืองมือ เรือเดินทะเลและอปุกรณ์ เครืองตกแต่งและเครืองใช้สํานกังาน ยานพาหนะ 

และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตงั ทงันี รายการสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นรายการทีดิน อาคารและเครืองจกัร ซงึบริษัทและ

บริษัทย่อยใช้เป็นหลกัประกนัในการคําประกนัวงเงินสินเชือกบัเจ้าหนีสถาบนัการเงินแห่งหนึง (รายละเอียดเพิมเติมหวัข้อ 2.5 

ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ) ทงันี ในช่วงปี 2554 ถึงปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการลงทนุ เพือขยายและ/หรือปรับปรุงประสทิธิภาพในการผลติและการให้บริการของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงันี 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 
 

รายละเอียดการลงทุน (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

สว่นปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิม 9.87 19.28 40.82 

ลงทนุในหอกลนั 2 117.39 10.57 25.10 

ลงทนุในคลงัเก็บนํามนัของ AIE - - 29.34 

ปรับปรุงอาคารสํานกังานและโรงงาน - - 8.98 

สว่นปรับปรุงเรือเดินทะเล 3.87 5.54 0.64 

ทา่เรือและถงัเก็บนํามนัเชือเพลิง 1.43 4.37 1.48 

รวม 132.56 39.76 106.36 

 

- สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเกียวกบัภาษีเงินได้ โดยได้นํานโยบาย

การบญัชีเกียวกบัภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ เพือให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที 12 เรืองภาษีเงินได้ ซงึทําให้บริษัท

และบริษัทย่อยต้องปรับย้อนหลงังบการเงิน  เสมือนว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้บนัทึกสินทรัพย์หรือหนีสินภาษีเงินได้มาตลอด 

ทงันี สินทรัพย์หรือหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จะคํานวณขึนจากผลแตกต่างชวัคราว ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนีสิน กบัราคาตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหนีสินนนั ซงึจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตดับญัชี

เป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมือรายได้รับรู้เป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายทีบันทึกไว้ เกิดขึนจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการ

คํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ทงันี บริษัทรับรู้ผลต่างชวัคราวทีต้องหกัภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

หรือบวกภาษีเป็นหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกําไรทางภาษีจากการ

ดําเนินงานในอนาคตเพียงพอทีจะนําสินทรัพย์หรือหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีนนัมาใช้ประโยชน์ได้ และบริษัทจะทบทวน

มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมลูค่าตาม

บญัชีดงักล่าว เมือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์หรือหนีสินภาษี

เงินได้รอการตดับญัชีทงัหมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 
 

 จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่า ส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัที 1 มกราคม 2556 มี

รายการบญัชีเพิมขึน ได้แก่ รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี เท่ากบั 41.04 ล้านบาท และมีรายการขาดทนุสะสม

ลดลงเท่ากบั 41.04 ล้านบาท ในขณะที ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556  บริษัทมีรายการสินทรัพย์เงินได้รอการตดับญัชี โดย

คํานวณจากอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับบญัชีปี 2556 ทีร้อยละ 20 เท่ากบั  4.30  ล้านบาท  โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะ

รับรู้ผลตา่งชวัคราวทีต้องหกัภาษีเป็นสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกําไร

ทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอทีจะนําสนิทรัพย์ดงักลา่วมาใช้ประโยชน์ได้ 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 
 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2556 
 

ผลสะสมแตกต่างชัวคราวทรัีบรู้ในงบกาํไรขาดทุน   

คา่เผือสงสยัจะสญู 4.07 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6.71 

ผลขาดทนุสะสมยกมาไมเ่กิน 5 รอบระยะเวลาบญัชี 9.58 

ผลแตกต่างชัวคราวทรัีบรู้ในกาํไรสะสม  

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 1.16 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีซงึคาํนวณจาก  
อัตราภาษีเงนิได้ร้อยละ 20 

4.30 

 

สภาพคล่อง 
 
 บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียนปรับตวัเพิมขึนเป็น 826.53 ล้านบาท และเป็น 1,098.97 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 

2554 และ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556  บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียนรวมลดลงเป็น 725.46 ล้าน

บาท ซงึสาเหตหุลกัในการเพิมขึนของสินทรัพย์หมนุเวียนในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2554  ถึงปี 2555 เป็นผลจากการเพิมขึน

ของลกูหนีการค้าและสินค้าคงเหลือ โดยการลดลงของรายการสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 เป็นผลจากการ

ลดลงของรายการสินค้าคงเหลือจากหอกลนันํามนัปาล์มดิบที 2 ทีสามารถดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 

2556 ในขณะทีบริษัทมีหนีสินหมนุเวียน เท่ากบั 1,578.23 ล้านบาท และ 1,886.98 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 และ 

วนัที 31 ธันวาคม 2555 โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนีสินหมนุเวียนเท่ากบั 204.05 ล้านบาท ซงึสาเหตหุลกัใน

การเพิมขึนของหนีสินหมนุเวียนในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2554 ถึงปี 2555 มาจากการเพิมขึนของเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน

กู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินและเจ้าหนีการค้า ซงึปรับตวัเพิมขึนสอดคล้องกบัยอดรายได้ ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 

หนีสนิหมนุเวียนลดลง จากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ระยะสนัจากสถาบนัการเงิน   

 จากการเปลียนแปลงของสินทรัพย์หมนุเวียนและหนีสินหมนุเวียนดงักล่าว ส่งผลให้บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่อง

จาก  0.52 เท่าในปี 2554 และเป็น 0.58 เท่าในปี 2555 โดยงวดบญัชีปี  2556 มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเพิมขึนเป็น 3.56 เท่า มี

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วจาก 0.15 เท่าในปี 2554 เป็น 0.16 เท่าในปี 2555 และเพิมขึนเป็น 2.20 เท่าในงวดบญัชีปี  

2556 โดยการปรับตัวเพิมขึนของอัตราส่วนสภาพคล่องเป็นผลจากการเพิมขึนของรายการสินทรัพย์หมุนเวียนทีเพิมขึนใน

สดัสว่นทีมากกวา่การเพิมขนึของรายการหนีสินหมนุเวียน  โดยมีรายการสินทรัพย์หมนุเวียนทีเปลียนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญั

ดงัทีกลา่วข้างต้น แต่หากพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทจะพบว่าบริษัทมี Cash Cycle เท่ากบั 28.77 วนัในปี 2554 เท่ากบั 

21.80 วนัในปี 2555 และเท่ากบั   -0.94  วนัในงวดบญัชีปี 2556 ซงึมีสาเหตขุองการปรับตวัลดลงจากความสามารถในการ

บริหารจดัการเพือติดตามหนีได้ดีขึน  กอปรกบัการเจรจากบัเจ้าหนีการค้าทีทําให้บริษัทได้เงือนไขเทอมเครดิตทีดี ดงัจะเห็นได้

จากระยะเวลาเก็บหนีเฉลียและระยะเวลาขายสินค้าเฉลียลดลง 24.22 วนั และ 8.02 ในปี 2554 มาเป็น 23.88 วนั และ 6.66 

วนั ในปี 2555 และ 23.28 วนั และ 34.72วนั ในปี 2556  ตามลําดบั 
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แหล่งทมีาของเงนิทนุ 
หนีสิน 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 เท่ากบั 1,736.97 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 เท่ากบั 1,981.80 ล้านบาท และ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 เทา่กบั 270.31 ล้านบาท โดยรายการหนีสนิทีมีการเปลียนแปลงทีสําคญั มีดงันี 

 

- เงนิกู้เบกิเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงนิ 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 เพิมขึนเป็น 920.95 ล้านบาท และเพิมขึนเป็น 1,262.99 ล้านบาท ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2555 ซึงการเพิมขึนของรายการเงินกู้ เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินในช่วงทีผ่านมา 

สอดคล้องกบัการเพิมขึนของยอดรายได้ ซึงมีการเปลียนแปลงดงัทีกล่าวข้างต้น ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมี

รายการเงินกู้ เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลงเหลือ 93.62 ล้านบาท ซงึเป็นผลจากการจ่ายชําระคืน

หนีให้กบัเจ้าหนีสถาบนัการเงิน เพือยกเลกิการใช้วงเงินสนิเชือกบัเจ้าหนีสถาบนัการเงินรวม 4 แห่งทีมีบริษัทแม่เป็นผู้ คําประกนั

หนี โดยเป็นแนวทางจากการจดัโครงสร้างเพือเตรียมความพร้อมในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Spin-Off)  
 

- เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 
 รายการเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน ประกอบด้วย รายการเจ้าหนีการค้า เจ้าหนีทรัพย์สิน และเจ้าหนีอืน อาทิ 

รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายการเงินรับลว่งหน้าค่าสินค้า โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 

และ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรายการเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนเท่ากบั 57.81 ล้านบาท 146.23 ล้านบาท และ 

63.70 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.77 ร้อยละ 6.32 และร้อยละ 23.56 ตามลําดบั โดยมีรายการเจ้าหนีการค้า 35.77 ล้าน

บาท 128.86 ล้านบาท และ 46.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.71 ร้อยละ 5.56 และร้อยละ 17.34 ของหนีสินรวม 

ตามลําดับ ทังนี เจ้าหนีการค้าส่วนใหญ่ เป็นเจ้าหนีการค้าค่าวัตถุดิบ ซึงบริษัทสังซือจากในประเทศเป็นหลัก โดยการ

เปลียนแปลงของรายการเจ้าหนีการค้ามีทิศทางเป็นไปตามการเปลียนแปลงของยอดรายได้ของบริษัทดงัทีกลา่วไว้ข้างต้น ทงันี 

หากพิจารณาระยะเวลาการชําระหนีเฉลียในช่วง 3 ปีทีผ่านมา จะพบว่า บริษัทมีระยะเวลาการชําระหนีเพิมขึนเฉลียจาก เป็น 

3.47 วนัในปี 2554 เป็น 8.75 วนัในปี 2555 และ 22.50 วนัในงวดบญัชีปี 2556 ซงึเป็นผลจากความสามารถในการเจรจากบั

เจ้าหนีการค้าเพือให้ได้เทอมเครดิตทีดี  

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) 
จากการรวมธุรกจิภายใต้การ

ควบคุมเดียวกนั 
งบการเงนิรวม  
ณ 31 ธ.ค.56 

ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 

เจ้าหนีการค้า 35.77  128.86  46.86  

เจ้าหนีทรัพย์สนิ 13.65  4.36  6.03  

เจ้าหนีอืน 8.39  13.01  10.81  

รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 57.81  146.23 63.710 
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- เงนิกู้ยืมระยะสันจากกจิการทเีกียวข้องกัน 
 บริษัทมีรายการเงินกู้ ยืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวข้อง โดยเป็นการขอรับการสนบัสนนุทางการเงินระยะสนัจาก

บริษัทแม ่หรือ AI เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีรายการเงินกู้ ยืมระยะ

สนัจากบริษัททีเกียวข้องเท่ากบั  449.00 ล้านบาท และเป็น 394.00 ล้านบาทในปี 2555 ทงันี การกู้ ยืมเงินระยะสนัจากกิจการ

ทีเกียวข้องดังกล่าว เป็นการกู้ ยืมเงินเพือนํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ซึงภายหลังการจัด

โครงสร้างกลุ่มบริษัท เพือขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเตรียมความพร้อมในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ ตามแผนการ Spin-off ของกิจการซึงดําเนินการแล้วเสร็จในปี 2556  บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายชําระคืนหนีเงิน

กู้ ยืมดงักลา่วให้กบั AI เป็นทีเรียบร้อยแล้ว  
 

- เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีรายการเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (รวมสว่นทีครบกําหนดชําระ

ภายใน 1 ปี) เท่ากบั 284.71ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 เป็น 152.86 ล้านบาท  และ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 

เท่ากบั  88.63 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 13.64 ร้อยละ 6.60 และร้อยละ 4.38 ตามลําดบั โดยการลดลงของรายการเงิน

กู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เป็นการลดลงตามเงือนไขการผ่อนชําระทีกิจการมีกบัเจ้าหนีสถาบนัการเงิน โดยบริษัทและ

บริษัทย่อยขอรับการสนบัสนนุวงเงินสินเชือระยะยาวเพือใช้ลงทนุในทรัพย์สินทีใช้ในการดําเนินธุรกิจ อาทิ ทีดิน อาคาร และ

เครืองจกัร ทงันี การกู้ ยืมดงักล่าว บริษัทและบริษัทย่อยนําทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจจํานองเป็นหลกัประกนัเงินกู้กบั

เจ้าหนีสถาบนัการเงิน  
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ากบั 349.54 ล้านบาท และ 332.83 ล้านบาท ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2555 มีรายการสว่นได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุซงึเท่ากบั 145.93 ล้านบาท และ 181.07 ล้านบาท ตามลําดบั โดย

รายการดงักล่าว เกิดจากการจดัทํางบการเงินรวมจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั ซึงบริษัทจดัทําขึนเพือแสดง

เปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่า AIL และ AIPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัทมาโดยต่อเนือง ซึงเป็นผลจากการจดัโครงสร้างกลุ่ม

บริษัท โดยการเข้าซือหุ้นสามญัของ AIPT และ AIL จาก AI ซงึการดําเนินการดงักลา่ว ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ

เดียวกนั ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีรายการขาดทนุสะสมเท่ากบั 166.39 ล้าน

บาท และ 218.24 ล้านบาท ซงึเป็นผลจากรายการขาดทนุสทุธิทีเกิดขนึในงวดบญัชีดงักลา่วตามทีได้กลา่วข้างต้น  

 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรายการสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 1,752.59 ล้านบาท ซงึปรับตวัเพิมขึนจากสินปี 

2555 เท่ากบั 1,378.71 ล้านบาท จากการเพิมทนุจดทะเบียนอีก 590.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทนุเพือจําหน่าย

ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม โดยมีวตัถปุระสงค์เพือจ่ายชําระเงินกู้ ยืมจากบริษัททีเกียวข้องจํานวน 150.00 ล้านบาท และเพือนําไปใช้ใน

การซือหุ้นสามญัของ AIL และ AIPT จาก AI เพือจดัโครงสร้างกลุม่บริษัทสําหรับป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และ

เตรียมความพร้อมในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ กอปรกบัทีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2556  เมือ

วนัที 2 พฤษภาคม 2556 (ก่อนการแปรสภาพ) ได้มีมติอนมุติัการเพิมทนุจดทะเบียนจาก 960.00 ล้านบาทเป็น 1,130.00 ล้าน

บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทนุเพือจําหน่ายให้กบัประชาชนเป็นครังแรกจํานวน 170 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัใหมพ่ร้อมกบัการนําหุ้นสามญัเดิมทีถือโดยบริษัทแม่ออกจําหน่ายจํานวน 275 ล้านหุ้น ซงึได้ทํา
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การออกจําหน่ายและเรียกชําระหุ้นสามญัจํานวน 170 ล้านหุ้นแล้ว ณ วนัที 25 ธันวาคม 2556  นอกจากนี บริษัทมีการนํา

นโยบายการบญัชีเกียวกับภาษีเงินได้มาถือปฏิบติั ซึงมีผลทําให้บริษัทมีขาดทุนสะสมลดลงจากนโยบายการบญัชีดังกล่าว

เท่ากบั 41.04 ล้านบาท กอปรกบักิจการมีกําไรสทุธิสําหรับงวดเท่ากบั 195.15  ล้านบาท จึงทําให้บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้น

เพิมขึนเป็น 1,752.59 ล้านบาทในงวดบญัชีดงักลา่ว ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรายการกําไรสะสมเท่ากบั 22.71 

ล้านบาท มีรายการส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั เท่ากบั 605.11 ล้านบาท และมีรายการส่วนเกินทนุจากการจัดโครงสร้างธุรกิจ

ภายใต้การควบคมุเดียวกนัติดลบเท่ากบั 5.23 ล้านบาท ซงึเกิดจากการจดัโครงสร้างกลุม่บริษัทโดยการลงทนุในหุ้นสามญัของ 

AIPT และ AIL ตามแผน Spin-off โดยมลูค่าดงักลา่วเป็นผลจากบริษัทจ่ายชําระค่าหุ้นให้กบั AI ในจํานวนทีสงูกว่ามลูค่า

สนิทรัพย์สทุธิตามบญัชี ณ วนัทีลงทนุคือวนัที 10 เมษายน 2556 กลา่วคือ บริษัทชําระเงินจากการลงทนุในหุ้นสามญัของ AIPT 

และ AIL ให้กบั AI เป็นมลูค่าเท่ากบั 435.07 ล้านบาท ในขณะทีมลูค่าสินทรัพย์สทุธิตามบญัชี ณ วนัลงทนุ (วนัที 10 เมษายน 

2556) เทา่กบั 429.85 ล้านบาท 

 

  สําหรับอตัราสว่นหนีสินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 

เท่ากบั 4.97 เท่า และ 5.95 เท่า และ วนัที 31 ธันวาคม 2555 ซึงการเปลียนแปลงดงักล่าวเกิดจากเพิมขึนของเงินกู้ ยืมจาก

สถาบนัการเงิน ซงึเพิมขึนมากกว่าการเพิมขึนของรายการสว่นของผู้ ถือหุ้น ทงันี ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2556 บริษัทมีอตัราสว่น

หนีสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงเป็น 0.15 เทา่ โดยมีสาเหตหุลกัจากการทีบริษัทมีการเพิมทนุจดทะเบียนบริษัท โดยการออกหุ้น

สามญัเพิมทนุดงัทีกลา่ว รวมถงึได้จ่ายชําระเงินกู้ ยืมจากกิจการทีเกียวข้องกนั รวมถึงการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสนัให้กบัเจ้าหนี

สถาบนัการเงิน กอปรกบัในช่วงเวลาดงักล่าวบริษัทมีผลกําไรสทุธิสําหรับงวด จึงทําให้บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิมขึน ทําให้

อตัราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงตามทีกลา่ว 

 

กระแสเงนิสด 
 ในงวดบญัชีปี 2554 และปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานติดลบเท่ากบั 400.15 ล้านบาท 

และ 172.97 ล้านบาท ตามลําดบั ซงึเกิดจากในงวดบญัชีปี 2554 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุจากความผนัผวนของราคา

วตัถดุิบ กอปรกบัมีการเพิมขึนของรายการสินค้าคงเหลือโดยเฉพาะนํามนัปาล์มดิบเพือใช้ในการทดสอบหอกลนันํามนัปาล์ม

ดิบหอที 2 ในขณะทีงวดบญัชีปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบจากผลการดําเนินงานขาดทนุจากผลของ

การปรับเพิมในรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ รวมถึงการมีรายการลกูหนีการค้า

เพิมขึนตามยอดขายทีเพิมขึน แม้ว่าบริษัทจะมีรายการเจ้าหนีการค้าทีเพิมขึนจากการเจรจาทีได้เงือนไขเทอมเครดิตทีดีขึน 

สําหรับงวดบญัชีปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเพิมขึนเป็น 687.58 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจการมี

กําไรสุทธิสําหรับงวด รวมถึงมีรายการสินค้าคงเหลือลดลงจากการลดลงของรายการวตัถุดิบโดยเฉพาะนํามันปาล์มดิบ ซึง

บริษัทนํามาใช้ในหอกลนัที 2 ทีเพิงเริมสร้างรายได้เชิงพาณิชย์เมือเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 ทีผ่านมา โดยบริษัทมีกระแสเงินสด

จากกิจกรรมการลงทนุติดลบในงวดบญัชีปี 2554 เท่ากบั 123.91 ล้านบาท งวดบญัชีปี 2555 เท่ากบั 35.27 ล้านบาท และงวด

บญัชีปี 2556 เท่ากบั 576.49 ล้านบาท โดยสาเหตทีุทําให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุติดลบ เนืองจากรายการเงินสด

จ่ายเพือซือหุ้นใน AIPT และ AIL จาก AI ตามแผน Spin-Off รวมทงัรายการลงทนุในทรัพย์สนิทีใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

และบริษัทย่อยเพือใช้ในการดําเนินธุรกิจ ทงันี สําหรับกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการจดัหาเงินของบริษัทในงวดบญัชีปี 

2554 และงวดบญัชีปี 2555 มีมลูค่าเท่ากบั 529.88 ล้านบาท และ 164.08 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในงวดบญัชีปี 2556 

บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงินติดลบเท่ากบั 56.82 ล้านบาท โดยสาเหตทีุบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจาก
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กิจกรรมการจดัหาเงินติดลบในงวดบญัชีปี 2556 เป็นผลจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน รวมถึงการ

จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมจากกิจการทีเกียวข้อง รวมเป็นเงินจํานวนเท่ากบั 1,627.61 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทจะมีเงินสดรับจากการ

เพิมทนุจํานวน 1,365.11 ล้านบาทก็ตาม 
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รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท เอกสารแนบ 1  

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/วนัทไีด้รับ

แต่งตงั 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 

/ ประธานกรรมการ / 

กรรมการบริหาร 

(กรรมการผู้ มีอาํนาจลงลาย 

   ชือผกูพนับริษัท) 

63 -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ   

   สาขาการจดัการ    

  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ปริญญาโท Master of    

  Business  Administration  

4.71 - บิดานายนพพล  

ธารีรัตนาวิบลูย์ 

- พีชายนายอนรุักษ์   

และนายธนิตย์  ธารีรัตนา

วิบลูย์ 

2547-ปัจจบุนั 

 

2538-ปัจจบุนั 

2550-ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการ 

 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

 

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จํากดั 

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ 

จํากดั  

    (Executive Program) 

   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร      

    ป.ร.อ. รุ่นที  13 

-  Chairman 2000  - IOD 

  

 

2549-ปัจจบุนั 

2549-2556 

2547-2550 

2526-2546 

กรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการ 

กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เอไอ โลจิสตกิส์ จํากดั 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั 

บริษัท พี พี ซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากดั 

บริษัท อาเชียน อนิซูเลเตอร์ จํากดั  

  - Director Accreditation Program – IOD 

- Director Certification Program – IOD 

- สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที  15 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/วนัทไีด้รับ

แต่งตงั 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 

/ รองประธานกรรมการ / 

กรรมการบริหาร 

(กรรมการผู้ มีอาํนาจลงลาย 

   ชือผกูพนับริษัท) 

56 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

   สาขาเครืองกล  

   Northeastern University,  

   Boston Massachusetts,    

   U.S.A. 

1.74 - น้องชายนายณรงค์   

และนายอนรุักษ์  ธารี

รัตนาวิบลูย์ 

2547-ปัจจบุนั 

 

2538-ปัจจบุนั 

2550-ปัจจบุนั 

 

ประธานเจ้าหน้าที

บริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผู้จดัการ 

 

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จํากดั 

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ 

จํากดั  

  -   ปริญญาโท  

   Master of Business 

   Administration  

   (International Program) 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- Director Accreditation Program – IOD 

  2549-ปัจจบุนั 

2549-2556 

2547-2550 

2531-2546 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เอไอ โลจิสตกิส์ จํากดั 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั 

บริษัท พี พี ซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากดั 

บริษัท อาเชียน อนิซูเลเตอร์ จํากดั  

  - Director Certification Program – IOD 

- สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที  17 

     

   

 

 

 

 

 

     

- 154 - 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/วนัทไีด้รับ

แต่งตงั 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท 

3. นายอนรุักษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 

/ กรรมการบริหาร / กรรมการ

ผู้จดัการ 

(กรรมการผู้ มีอาํนาจลงลาย 

   ชือผกูพนับริษัท) 

60 -  ปริญญาตรี  

   สาขาเศรษฐศาสตร์ 

  Adelphi University,  

   Long Island, New York, U.S.A. 

-   ปริญญาโท  

Master of Business Administration 

Marshall University,  

0.45 - น้องชายนายณรงค์   

ธารีรัตนาวิบลูย์ 

- พีชายนายธนิตย์  

ธารีรัตนาวิบลูย์ 

- บิดานางสาวพิมพ์วรรณ  

ธารีรัตนาวิบลูย์ 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

2546-ปัจจบุนั 

2546-ปัจจบุนั 

2545-ปัจจบุนั 

2545-ปัจจบุนั 

2549-2556 

กรรมการบริหาร 

 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการ 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ 

จํากดั 

บริษัท พะงนั เคเบลิทีวี จํากดั 

บริษัท ระนอง วชินั จํากดั 

บริษัท ชมุพรวชินั จํากดั 

ห้างหุ้นสว่นฯ ทุง่คาปลาป่น 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั 

    West Virginia, U.S.A. 

-Financial Statements for Directors-IOD 

- Director Certification Program – IOD 

- Director Accreditation Program – IOD 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

     

- 155 - 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/วนัทไีด้รับ

แต่งตงั 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ 

/ กรรมการบริหาร / 

ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน / เลขานกุารบริษัท 

 

29 -  ปริญญาตรี  

   สาขาการเงิน 

  University of Essex, UK 

-   ปริญญาโท  

 Master of Business Administration, 

SASIN Graduate Institute of Business 

Administration of Chulalongkorn 

University 

3.36 - บตุรของนายณรงค์   

ธารีรัตนาวิบลูย์ 

 

2554-ปัจจบุนั 

 

2554-ปัจจบุนั 

2554-2556 

2550-2551 

กรรมการบริหาร 

 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

Trainee 

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ 

จํากดั  

บริษัท เอไอ โลจิสตกิส์ จํากดั 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั 

Finansa Securities Ltd. 

(กรรมการผู้ มีอาํนาจลงลาย 

   ชือผกูพนับริษัท) 

 - Director Certification Program – IOD 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/วนัทไีด้รับ

แต่งตงั 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท 

5. นายดํารงค์ จงูวงศ์ 

/ กรรมการ 

 

68 - ปริญญาโท  

 พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (พบ.ม) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

- Director Accreditation Program – IOD 

-  Director Certification Program – IOD 

ไมม่ี ไมม่ี 2525-2551 

 

2551-2556 

2556-2556 

ผู้ช่วยผู้วา่การ การ

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

ทีปรึกษา 

กรรมการอิสระ 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

 

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/วนัทไีด้รับ

แต่งตงั 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท 

6. นายกวีพงษ์ หิรัญกส ิ(ดร.) 

/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

64 - ปริญญาตรี 

พาณิชยศาสตร์บณัฑิต  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- ปริญญาโท 

Master of Business Administration  

 (International Program)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาเอก 

Doctor of Philosophy – Social Science 

Mahadh University, India. 

- Director Accreditation Program – IOD 

-  Director Certification Program – IOD 

ไมม่ี ไม่มี 2556-ปัจจบุนั 

 

2527-2553 

 

กรรมการ 

 

รองผู้วา่การ การไฟฟ้า

นครหลวง 

 

บริษัท นิวซติ ี(กรุงเทพฯ) 

จํากดั (มหาชน) 

การไฟฟ้านครหลวง 

 

  -หลกัสตูร Enterprise-wide Risk 

Management (ERM) Masterclass 

- หลกัสตูรการตรวจสอบภายใน
ภาคปฏิบตัิสาํหรับหวัหน้างานและผู้

บริหารงานตรวจสอบภายในของ

รัฐวิสาหกิจ 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/วนัทไีด้รับ

แต่งตงั 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท 

7. นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต์ 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์) 

/ กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

 

61 - ปริญญาตรี 

นิตศิาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาโท 

บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ไมม่ี ไมม่ี 2552-2554 

 

2545-2553 

 

ประธานกรรมการ

ดําเนินโครงการ 

คณบดีคณะ

บริหารธรุกิจ 

 

โครงการปริญญาโทสาํหรับผู้บริหาร 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  - ประกาศนียบตัรกฎหมายและการพฒันา,  

สถาบนัสงัคมศกึษา (ISS) กรุงเฮก ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ 

- Director Accreditation Program – IOD 

- Director Certification Program – IOD 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/วนัทไีด้รับ

แต่งตงั 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท 

8. นายโชติ สนธิวฒันานนท์ 

/ กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

 

58 - ปริญญาตรี 

บริหารธรุกิจบณัฑติ สาขาการบญัชี, 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาโท 

Executive MBA, 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

0.01 

(หรือ 75,000 

หุ้น) 

ไมม่ี 2555-2556 

 

2553-2555 

2534-2553 

 

ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

ผู้จดัการโรงงาน 

สมหุ์บญัชี 

บริษัท ริชีเพลซ 2002 จํากดั 

 

บริษัท จอมพนัธ์กรุ๊ป จํากดั 

บริษัท วชัรพล จํากดั 

 

  - Director Certification Program – IOD 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/วนัทไีด้รับ

แต่งตงั 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท 

9. นางสาวปิยนาฏ นามไพโรจน์ 

/ ผู้จดัการบญัชีและการเงิน 

 

41 - ปริญญาตรี 

บญัชีบณัฑิต, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

ไมม่ี ไมม่ี 2555-2556 

2550-2554 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

หวัหน้าสว่นฝ่ายบญัชี 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/วนัทไีด้รับ

แต่งตงั 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท 

10. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี

รัตนาวิบลูย์ 

/ ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและจดัซือ / 

เลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

29 - ปริญญาตรี 

Bachelor of Commerce – Accounting, 

Macquarie University, Sydney, Australia 

- ปริญญาโท 

Master of International Business, 

Monash University, Melbourne, Australia 

ไมม่ี - บตุรีของนายอนรุักษ์ ธารี

รัตนาวิบลูย์ 

2551-2553 

 

2554-2555 

AO – Special Asset 

Management (W) 

RM – Corporate 

Banking 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/วนัทไีด้รับ

แต่งตงั 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท 

11. นายพลฏัฐ์ แปลนาค 

/ ผู้จดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ 

 

44 - ปริญญาตรี 

บริหารธรุกิจ, มหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยธุยา 

- ปริญญาโท 

บริหารธรุกิจ, มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไมม่ี ไมม่ี 2547-2556 

 

2547-ปัจจบุนั 

ผู้จดัการฝ่ายประกนั

คณุภาพ 

QMR 

บริษัท พีพีซี เอเชียน อนิซูเลเตอร์ จํากดั 

 

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จาํกดั 

(มหาชน) 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/วนัทไีด้รับ

แต่งตงั 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท 

12. นายอนชุา บญุณโร 

/ ผู้จดัการฝ่ายขาย 

 

37 - ปริญญาตรี 

การจดัการ, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาโท 

การตลาด, มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ไมม่ี ไมม่ี 2553-2556 

2545-2550 

 

ผู้จดัการฝ่ายขาย 

ผู้จดัการแผนกขาย 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง จํากดั 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/วนัทไีด้รับ

แต่งตงั 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท 

13. นายฐิติวชัร์ ธญัศกัดดิํารงค์ 

/ ผู้จดัการฝ่ายผลติ 

 

53 - สายอาชีพ ไมม่ี ไมม่ี 2520-2548 

2549-2554 

 

หวัหน้าสว่นแผนกผลติ 

หวัหน้าสว่นฝ่ายผลติ 

บริษัท พาโมลา จํากดั 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/วนัทไีด้รับ

แต่งตงั 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท 

14. นายชยัณรงค์ แสนภวูา 

/ ผู้จดัการฝ่ายผลติ 

 

31 - ปริญญาตรี 

วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาเคมี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไมม่ี ไมม่ี 2550-2555 

 

หวัหน้าสว่นควบคมุ

คณุภาพ 

 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

 รายละเอียดเกียวกบักรรมการของบริษัทย่อยและบริษัททีเกียวข้อง     เอกสารแนบ 2 

หมายเหต ุ

1. x = ประธานกรรมการ :  / = กรรมการ : // = กรรมการบริหาร 
2. รายชือบริษัทย่อย 

2.1 บริษัท เอไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด 

2.2 บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จาํกัด 

3. รายชือบริษัททเีกียวข้อง 
3.1 บริษัท เอเชียน อนิซูเลเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

3.2 บริษัท พพีซีี เอเชียน อนิซูเลเตอร์ จาํกัด 

3.3 บริษัท เอไอ เอนจเินียริง เซอร์วเิซส จาํกัด 

3.4 บริษัท ชุมพรวิชัน จาํกัด 

3.5 บริษัท ดจิติอล สกรีน เพลย์ จาํกัด 

3.6 บริษัท ดจิทิ เบรน จาํกัด 

3.7 บริษัท พะงัน เคเบลิทวีี จาํกัด 

3.8 บริษัท ระนอง วชัิน จาํกดั 

3.9 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ทุ่งคาปลาป่น 

บริษัทย่อยและบริษัททเีกียวข้อง 

รายชือกรรมการ บริษัท 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 

 นายณรงค์  ธารีรัตนาวิบลูย์ X // // X  //         

นายธนิตย์  ธารีรัตนาวิบลูย์ // // // //  //  // //      

นายอนรัุกษ์  ธารีรัตนาวิบลูย์ //  //    //   // // // / // 

นายนพพล  ธารีรัตนาวิบลูย์ // // //            

นายดํารงค์ จงูวงศ์ /              

ดร.กวีพงษ์ หิรัญกส ิ /              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมัพนัธ์ หุน่พยนต์ /              

นายโชติ สนธิวฒันานนท์ /              
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

3.10 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด โรงนําแข็งชาวประมงชุมพร 

3.11 บริษัท เซ้าท์อันดามันพรินเซ็สท์ จาํกดั 

 

กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 

เพือเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุบริษัทในกลุม่ บริษัทได้เสนอให้กรรมการหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการใน 

บริษัทย่อย เพือเป็นการกํากบันโยบายและแผนทางธรุกิจเพือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ มีสว่นได้เสีย 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน     เอกสารแนบ 3 

 

บริษัทได้วา่จ้าง “บริษัท สูค่วามสําเร็จ จํากดั” เข้าทําหน้าทีเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท สูค่วามสําเร็จ 

จํากดั ได้หมอบหมายให้ นายไพศาล ภูรั่ตน์เจริญชยั ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล เลขที 30807 โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

ทีอยู ่:  เลขที 549/287 ถนนจริญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขนุศรี 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  

โทรศพัท์ :  080-598-7594 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน     เอกสารแนบ 4 

 
 

- ไม่มี - 
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