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ส่ วนที 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
บริ ษัทมุ่งมันทีจะเป็ นผู้ผลิตนํามันไบโอดีเซล และนํามันปาล์มโอเลอีน จากนํามันปาล์มดิบคุณภาพดี เพือให้ ได้ ผลิตภัณฑ์
ทีมีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน โดยเน้ นประโยชน์ของผู้บริ โภคสินค้ าเป็ นหลัก ซึงการผลิตและจําหน่ายนํามันไบโอดีเซล ถือเป็ น
ส่วนหนึงทีช่วยผลักดันให้ เกิดการใช้ พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคูไ่ ปกับการคํานึงถึงคุณภาพและบริ การทีดีทีจะมอบ
สูส่ งั คม เพือสร้ างความไว้ วางใจให้ กบั ผู้บริ โภค คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น อันจะนําไปสู่การเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยังยืน
1.2 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “AIE”) จดทะเบียนก่อตังบริ ษัทเมือวันที 4 ตุลาคม 2549 ด้ วยทุน
จดทะเบียนเริ มต้ นเท่ากับ 300,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ทุนชําระ
แล้ ว 300,000,000 บาท โดยบริ ษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“AI”) ในฐานะบริ ษัทแม่ ได้ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการ
เติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทนจึงได้ จดั ตังบริ ษัทขึน โดย AI เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทในขณะนัน
และได้ ลงทุนเข้ าซือทรัพย์สินทีใช้ ในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นํามันปาล์มโอเลอีนจากผู้ประกอบการรายหนึง
โดยบริ ษัทเข้ าซือทรัพย์สินทังหมดทีใช้ ในการดําเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว ได้ แก่ ทีดิน อาคารสํานักงาน โรงงาน เครื องจักร
อุปกรณ์ เครื องมือเครื องใช้ ยานพาหนะ ฯลฯ และทรัพย์สินอืนๆ ทีใช้ ในการดําเนินธุรกิจแล้ ว บริ ษัทยังได้ รับสิทธิในตราสินค้ า “พา
โมลา” เพือใช้ เป็ นตราสินค้ าสําหรับการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นํามันปาล์มโอเลอีนจนถึงปั จจุบนั
บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจเพือผลิตและจําหน่ายพลังงานทดแทนนํามันไบโอดีเซล (Biodiesel : B100) ซึง
ผลิตจากนํามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) นอกเหนือจากดีเซลทีผลิตจากปิ โตรเลียม ด้ วยระบบการกลันและผลิตทีเป็ น
ระบบต่อเนืองและเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม รวมถึงผลิตและจํ าหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี (Refined Bleached
Deodorized Palm Olein : RBD Palm Olein) ภายใต้ ตราสินค้ า“พาโมลา” และจําหน่ายวัตถุดิบได้ แก่ นํามันปาล์มดิบ และนํามัน
ึ นผลพลอย
ปาล์มบริ สทุ ธิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) รวมถึงจําหน่ายผลิตภัณฑ์ซงเป็
ได้ จากกระบวนการผลิต ได้ แก่ กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) ไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ (Refined Bleached
Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลีเซอรี น (Crude Glycerine) เพือนําไปใช้ ในอุตสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ
อาทิ สบู่ ครี มเทียม/คอฟฟี เมต เครื องสําอาง รวมถึงนํากลับมาใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตนํามันไบโอดีเซล นอกจากนี บริ ษัทยังมี
รายได้ จากการรับจ้ างผลิต ซึงเกิดจากการให้ บริ การกลันนํามันปาล์มดิบให้ กบั ผู้ประกอบการในธุรกิจปิ โตรเลียมอีกด้ วย ทังนี นํามัน
ปาล์มดิ บทีบริ ษัทนํามาใช้ ในกระบวนการผลิตสินค้ าเพือจําหน่ายต้ องผ่านการคัดสรรคุณภาพเป็ นอย่างดี ด้ วยการคัดเลือกผู้
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จําหน่ายนํามันปาล์มดิบทีสกัดนํามันจากผลปาล์มคุณภาพเยียม เพือนํามาผ่านกระบวนการกลันด้ วยระบบสุญญากาศ เพือให้ ได้
ผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพและเป็ นไปตามมาตรฐานทีหน่วยงานราชการกําหนด
บริ ษัทมีการดําเนินงานทีสําคัญในช่วงทีผ่านมา ดังต่อไปนี
ปี
ปี 2549

-

-

ปี 2550

-

ปี 2551

-

ปี 2552

-

-

-

ปี 2553

-

เหตุการณ์สําคัญ
จดทะเบียนก่อตังบริ ษัทเมือวันที 4 ตุลาคม 2549 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ มต้ นเท่ากับ 300,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ทุนชําระแล้ ว 300,000,000 บาท
โดย AI ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัท
บริ ษั ท เข้ า ซื อทรั พย์ สิ น จากผู้ผ ลิต และจํ า หน่ า ยนํ ามัน ปาล์ ม โอเลอี น รายหนึง เพื อดํ า เนิ น ธุร กิ จผลิต และ
จําหน่ายนํามันไบโอดีเซล ให้ แก่กลุ่มผู้ค้านํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้ านํามันเชือเพลิง
พ.ศ. 2543 และผลิตและจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีน ภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” โดยมีกําลังการผลิต
เท่ากับ 300 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน
บริ ษัทมีการจัดโครงสร้ างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้ เข้ าซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 1 ราย จึงทําให้ AI มีสดั ส่วน
การถือหุ้นในบริษัทเพิมขึนจากร้ อยละ 75 เป็ นร้ อยละ 81 ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนัน
บริ ษัทได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ ใช้ เครื องหมายรับรองฮา
ลาล (HALAL) สําหรับนํามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ตรา พาโมลา, ไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ, นํามันเมล็ดใน
ปาล์มบริ สทุ ธิไม่แยกไข , นํามันปาล์มผ่านกรรมวิธี, กรดไขมันจากเมล็ดในปาล์ม, กรดปาล์ม และกลีเซอรี น
บริ ษัทได้ รับการรับรองระบบบริ หารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับการผลิตนํามันปาล์ม
ผ่า นกรรมวิธี และนํ ามัน ปาล์ ม โอเลอี น ผ่า นกรรมวิ ธี และการผลิต นํ ามัน ไบโอดี เ ซล จากสถาบัน รั บ รอง
มาตรฐานไอเอสโอ
บริ ษัทได้ รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤติทีต้ องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)
สําหรับการผลิตนํามันปาล์มผ่านกรรมวิธี และนํามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี จากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ
บริ ษัทได้ รับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะทีดีในสถานประกอบการ (GMP) สําหรับการผลิตนํามัน
ปาล์มผ่านกรรมวิธี และนํามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
บริ ษัทได้ รับการรับรองโคเชอร์ มาตรฐานอาหารยิว (Kosher) สําหรับนํามันปาล์มบริ สุทธิไม่แยกไข นํามัน
เมล็ดในปาล์มบริ สุทธิไม่แยกไข นํามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ไขมันปาล์มบริ สุทธิ กรดไขมันเมล็ดใน
ปาล์ม กรดไขมันปาล์ ม และกลีเซอรี น จากบริ ษัท ไทย คาชรุ ธ เซอร์ วิสเซส จํากัด ซึงให้ บริ การตรวจสอบ
คุณสมบัติอาหารของชาวยิว
บริ ษัทเข้ าร่วมเป็ นสมาชิก RSPO (Roundtable Sustainability of Palm Oil) ซึงเป็ นองค์กรระหว่างประเทศ
ซึงสนับสนุนให้ เกิดการใช้ นํามันปาล์มอย่างยังยืน
บริ ษัทมีการจัดโครงสร้ างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้ เข้ าซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 1 ราย ซึงทําให้ AI มีสดั ส่วน
การถือหุ้นในบริษัทเพิมขึนจากร้ อยละ 81.00 เป็ นร้ อยละ 82.00 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทในขณะนัน
บริ ษัทมีการจัดโครงสร้ างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้ เข้ าซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 2 ราย ซึงทําให้ AI มีสดั ส่วน
การถือหุ้นในบริษัทเพิมขึนจากร้ อยละ 82.00 เป็ นร้ อยละ 92.00 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทในขณะนัน
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ปี

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556

เหตุการณ์สําคัญ
- ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทครังที 1/2553 เมือวันที 14 กรกฎาคม 2553 และครังที 2/2553 เมือวันที
4 สิงหาคม 2553 มีมติพิเศษให้ เพิมทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็ น 370,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิมทุนเพือจําหน่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ
10 บาท เพือรองรับการลงทุนก่อสร้ างหอกลันนํามันปาล์มดิบ (หอกลัน 2) ซึงมีกําลังการผลิตเท่ากับ 800 ตัน
นํามันปาล์มดิบต่อวัน โดยทําให้ บริ ษัทมีกําลังการผลิตเพิมขึนจาก 300 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน เป็ น 1,100
ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน ทังนี ภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว ทําให้ AI มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน
บริ ษัทเพิมขึนจากร้ อยละ 92.00 เท่ากับร้ อยละ 93.14 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทในขณะนัน
- บริ ษัทได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) สําหรับการผลิตไบ
โอดี เซล ซึงกลุ่ม กิ จการเกี ยวกับ การประหยัด พลัง งานและพลัง งานทดแทน ประเภท 1.18 กิ จการผลิต
แอลกอฮอล์หรื อเชือเพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทังเศษขยะหรื อของเสีย สําหรับหอกลัน 2 โดยบริ ษัท
ได้ รับสิทธิและประโยชน์ทีสําคัญ ดังนี
1) ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรั บกํ าไรสุทธิทีได้ จากการประกอบกิ จการที ได้ รับการ
ส่งเสริ มเป็ นเวลา 8 ปี นับตังแต่วนั ทีเริ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ
2) ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องนําเงินปั นผลจากกิจการทีได้ รับการส่งเสริ ม ซึงได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลตามข้ อ 1) ไปรวมคํานวณเพือเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาทีได้ รับการส่งเสริ ม
3) ได้ รับลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คล สําหรับกําไรสุทธิทีได้ รับจากการลงทุนในอัตราร้ อยละ 50 นับ
แต่วนั ทีพ้ นกําหนดตามข้ อ 1) เป็ นระยะเวลา 5 ปี
4) ได้ รับ อนุญาตให้ ห ัก ค่าขนส่ง ค่า ไฟฟ้ า และค่า นํ าประปา สองเท่าของค่ า ใช้ จ่ ายดัง กล่า วเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน
5) ได้ รับอนุญาตให้ นําผลขาดทุนประจําปี ทีเกิดขึนในระหว่างเวลาทีได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ ตามข้ อ
1) ไปหักออกจากกําไรสุทธิทีเกิดขึน นับแต่วนั ทีพ้ นกําหนดเวลายกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลเป็ น
เวลา 5 ปี โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปี ใดปี หนึงหรื อหลายปี ก็ได้
ทังนี ปั จจุบนั บริษัทยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริ มการลงทุนดังกล่าว
- บริ ษัทฯได้ พฒ
ั นาเพิมกําลังการผลิตหอกลัน 1 เป็ น 350 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน ซึงทําให้ บริ ษัทฯมีกําลังการ
กลันรวม 1,150 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน
- บริ ษัทมีการจัดโครงสร้ างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้ เข้ าซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 2 ราย ซึงทําให้ AI มีสดั ส่วน
การถือหุ้นในบริษัทเพิมขึนจากร้ อยละ 93.14 เป็ นร้ อยละ 98.00 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทในขณะนัน
- หอกลัน 2 เริ มผลิตและมีรายได้ เชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
- ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2556 เมือวันที 9 เมษายน 2556 มีมติอนุมตั ิทีสําคัญ ดังนี
1) อนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนจาก 370,000,000 บาท เป็ น 960,000,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิมทุนเพือจําหน่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จํานวน 59,000,000 หุ้น มูล
ค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท ทังนี เพือนําไปชําระคืนหนีเงินกู้ยืมจากบริ ษัททีเกี ยวข้ อง และ
นําไปซือหุ้นสามัญของบริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จํากัด (AIPT) และบริ ษัท เอ
ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (AIL) เพือจัดโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทสําหรับการเตรี ยมความพร้ อมในการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

ปี

เหตุการณ์สําคัญ
นําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามแผน Spin-off ซึงภายหลังการเพิมทุน
ดังกล่าว ทําให้ AI เข้ าถือหุ้นในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 98.79 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัท
2) อนุมตั ิการเข้ าซือหุ้นสามัญของ AIPT และ AIL เพือจัดโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัท และเตรี ยม
ความพร้ อมในการนําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามแผน Spin-off
- ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2556 เมือวันที 2 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมตั ิเรื องต่างๆ ดังนี

1) อนุมัติการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และเปลียนชือเป็ น “บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี
จํากัด (มหาชน)”
2) อนุมตั ิเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้ บริ ษัทมี
จํานวนหุ้นสามัญเป็ น 960,000,000 หุ้น
3) อนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนจาก 960,000,000 บาท เป็ น 1,130,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ทําให้ บริ ษัทมี
ทุนจดทะเบียนเพิมขึนเป็ น 1,130,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,130,000,000
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
4) อนุมัติก ารจัด สรรหุ้นสามัญ เพิ มทุน จํ านวน 170,000,000 หุ้น รวมกับ หุ้น สามัญเดิม ของ
บริ ษัททีถือโดย AI จํานวน 275,000,000 หุ้น รวมเป็ นจํานวนหุ้นสามัญทีเสนอขายทังสิน
445,000,000 หุ้น เพือเสนอขายให้ กบั ประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของ AI
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

โครงสร้ างกลุม่ บริษัท - ก่อนปรับโครงสร้ าง
บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI)
ทุนจดทะเบียน 500 ล้ านบาท
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายลูกถ้ วยไฟฟ้ า
25.10%
บจก.พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ (PPCAI)
ทุนจดทะเบียน 263 ล้ านบาท
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายลูกถ้ วยไฟฟ้ า

ผู้ถือหุ้นอืน

99.84%
บจก.เอไอ เอนจิเนียริ ง เซอร์ วิสเซส (AIES)
ทุนจดทะเบียน 200 ล้ านบาท
ธุรกิจออกแบบและบริ หารวิศวกรรมไฟฟ้ า

99.99%
บจก.เอไอ โลจิสติกส์ (AIL)
ทุนจดทะเบียน 209 ล้ านบาท
ธุรกิจให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางทะเล
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1.21%

98.79%

บมจ.เอไอ เอนเนอร์ จี (AIE)
ทุนจดทะเบียน 960 ล้ านบาท
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํามันไบโอดีเซล นํามันปาล์มโอเลอีน วัตถุดบิ
และผลพลอยได้ จากการผลิต
99.99%

บจก.เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ (AIPT)
ทุนจดทะเบียน 460 ล้ านบาท
ธุรกิจท่าเทียบเรื อและให้ บริ การคลังนํามัน
เชือเพลิง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

โครงสร้ างกลุม่ บริษัท – หลังปรับโครงสร้ าง
บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI)
ทุนจดทะเบียน 500 ล้ านบาท
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายลูกถ้ วยไฟฟ้ า
25.10%

ผู้ถือหุ้นอืน

99.84%

บจก.พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ (PPCAI)
ทุนจดทะเบียน 263 ล้ านบาท
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายลูกถ้ วยไฟฟ้ า

บจก.เอไอ เอนจิเนียริ ง เซอร์ วิสเซส (AIES)
ทุนจดทะเบียน 200 ล้ านบาท
ธุรกิจออกแบบและบริ หารวิศวกรรมไฟฟ้ า

บมจ.เอไอ เอนเนอร์ จี (AIE)
ทุนจดทะเบียน 1,130 ล้ านบาท
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํามันไบโอดีเซล นํามันปาล์มโอเลอีน วัตถุดบิ
และผลพลอยได้ จากการผลิต
99.99%

99.99%
บจก.เอไอ โลจิสติกส์ (AIL)
ทุนจดทะเบียน 209 ล้ านบาท
ธุรกิจให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางทะเล

40.41%

59.59%

บจก.เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ (AIPT)
ทุนจดทะเบียน 460 ล้ านบาท
ธุรกิจท่าเทียบเรื อและให้ บริ การคลังนํามัน
เชือเพลิง

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษั ท เอไอ เอนเนอร์ จี จํ ากัด (มหาชน) มี โครงสร้ างการประกอบธุรกิ จ โดยมี บริ ษั ทย่อยจํ านวน 2 บริ ษั ท ดังแสดงใน
โครงสร้ างการถือหุ้น ดังต่อไปนี
โครงสร้ างการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

99.99%

99.99%
บริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด
ทุนจดทะเบียน 209,000,000 บาท
(ธุรกิจให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางทะเล)

บริษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จํากัด
ทุนจดทะเบียน 460,000,000 บาท
(ธุรกิจท่าเทียบเรื อและให้ บริ การคลังนํามันเชือเพลิง)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

บริษัทย่ อย
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด (AIL) ก่อตังขึนเมือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 มีทนุ จดทะเบียนจํานวนทังสิน 209 ล้ าน
บาท โดยบริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 มีวตั ถุประสงค์เพือประกอบธุรกิจให้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าทางทะเลโดยAIL มีเรื อขนส่งคุณภาพสูงให้ บริ การรวม 2 ลําคือ“เรื อธารี รัตนา 1” และ “เรื อธารี รัตนา 3” โดย AIL ได้ รับ
ใบแจ้ งเป็ นผู้ขนส่งนํามันเชือเพลิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้ านํามันเชือเพลิง พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน และได้ รับสิทธิในบัตรส่งเสริ มการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในกิจการเรื อขนส่งทางทะเล
รวมทังได้ รับใบรับรองระบบบริ หารงานคุณภาพ (ISO 9001) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สําหรับการบริ การขนส่งสินค้ า
ทางเรื อโดยวิธีการจัดจ้ างผู้บริ หารการเดินเรื อ ซึงเรื อของบริ ษัททุกลําได้ รับใบอนุญาตใช้ เรื อจากกรมการขนส่งทางนําและพาณิชย์
นาวี สําหรับการขนส่งนํามัน โดยบริษัทสามารถให้ บริ การขนส่งนํามันเชือเพลิง นํามันปาล์มดิบ และนํามันปาล์มกลันบริ สทุ ธิให้ กบั
ลูกค้ าทังในและระหว่างประเทศ ซึงปั จจุบนั AIL ให้ บริ การขนส่งนํามันปาล์มดิบให้ กบั บริษัท
บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ และ เทอร์ มินัลส์ จํากัด (AIPT) ก่อตังขึนเมือ เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 มีทุนจดทะเบียน
จํานวนทังสิน 460 ล้ านบาท โดย บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 มีวตั ถุประสงค์เพือ
ประกอบธุรกิจให้ บริ การท่าเทียบเรื อและคลังนํามันเชือเพลิง และโรงนําแข็งสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดย AIPT มีสถานะเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง AIPT มีทา่ เทียบเรื อนําลึกและคลังนํามันเชือเพลิง 2 แห่ง ตังอยู่ทีตําบลท่าฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึงท่าเทียบเรื อทังสองแห่งมีคลังนํามันทีให้ บริ การจัดเก็บนํามันเชือเพลิง
นํามันปาล์มดิบ และนํามันปาล์มกลันบริ สทุ ธิ โดยมีความสามารถในการกักเก็บนํามันรวมทังสินเท่ากับ 30,000 ตัน หรื อประมาณ
33,186,000 ลิตร แบ่งเป็ นคลังเก็บนํามันทีอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จํานวน 10 แท็งค์ มีขนาดความจุรวมเท่ากับ 20,000
ตัน หรื อประมาณ 22,124,000 ลิตร ตําบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 5 แท็งค์ มีขนาดความจุรวมเท่ากับ 10,000 ตัน
หรื อประมาณ 11,062,000 ลิตร โดยคลังนํามันของ AIPT ทีจังหวัดชุมพร ถือเป็ นคลังนํามันทีมีข้อได้ เปรี ยบทางภูมิศาสตร์ มากทีสุด
แห่งหนึง กล่าวคือ เป็ นคลังนํามันแห่งสุดท้ ายทีมีทําเลทีตังซึงเอือต่อการขนส่งเชือเพลิงทังทางบกและทางทะเล โดยเรื อขนส่งสินค้ า
สามารถเทียบเรื อทีท่าเทียบเรื อกลางทะเล (Jetty)ของ AIPTทีสามารถรองรับเรื อได้ คราวละ 2 ลํา โดย Jetty ดังกล่าวตังอยู่ห่างจาก
ชายฝั งเพียงประมาณ 1 กิโลเมตร และด้ วยระยะทางทีไม่ห่างจากชายฝั งมากนัก จึงช่วยให้ ผ้ เู ข้ าใช้ บริ การลดระยะเวลาในการขน
ถ่ายสินค้ าเข้ า – ออกจากเรื อ
1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทใหญ่
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์
วันทีก่อตัง
ทีตังสํานักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ ว
กรรมการบริ ษัท

จํากัด (มหาชน) (“AI”)
วันที 12 พฤษภาคม 2524
เลขที 254 ถนนเสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายลูกถ้ วยไฟฟ้าสําหรับใช้ ในระบบส่งและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
500,000,000 บาท
คณะกรรมการ 6 ท่านประกอบด้ วย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

ลําดับที
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ความสัมพันธ์กบั บริษัท

ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง
นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
ประธานกรรมการ
นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลู ย์
กรรมการ
นายโกวิท ธารี รัตนาวิบลู ย์
กรรมการ
ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายบุญเลิศ ขอเจริ ญพร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ นายโกวิท ธารี รัตนาวิบลู ย์ กรรมการสองใน
สามคนนีลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
- AI ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวน 948,354,060 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท หรื อ คิดเป็ น
สัด ส่วนร้ อยละ 98.79 ของทุนชํ าระแล้ วก่อนเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็ นครั งแรก ซึง
ภายหลังการเสนอขายครังนี AI จะถือหุ้นสามัญของบริ ษัทเท่ากับ 673,354,060 หุ้น หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 59.59 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัท
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกันได้ แก่ นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ และนายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์

บริษัทย่ อย
บริษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินัลส์ จํากัด (“AIPT”)
วันทีก่อตัง
วันที 10 เมษายน 2550
ทีตังสํานักงานใหญ่
เลขที 23/1 หมู่ที 7 ตําบลท่าจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจท่าเทียบเรื อและให้ บริ การคลังนํามันเชือเพลิง
ทุนจดทะเบียน และ ชําระแล้ ว 460,000,000 บาท
กรรมการบริ ษัท
1. นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 2. นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 3.นายโกวิท ธารี รัตนาวิบลู ย์
4.นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 5.นายนพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์
กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
- AIPT เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นสามัญของ AIPT จํานวน
45,999,998 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนชําระแล้ วของ AIPT
- มีกรรมการบริ ษัทร่ วมกันได้ แก่ นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ และนายนพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์
- นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การ
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด (“AIL”)
วันทีก่อตัง
วันที 15 กุมภาพันธ์ 2549
ทีตังสํานักงานใหญ่
เลขที 254 ถนนเสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางทะเล ซึงมีความชํานาญในการขนส่งนํามันเครื อง นํามันปาล์มดิบ นํามันเชือเพลิง และนํามันปาล์ม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

ทุนจดทะเบียน และ ชําระแล้ ว
กรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท

209,000,000 บาท
1. นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 2.นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 3.นายโกวิท ธารี รัตนาวิบลู ย์
4. นายประพัฒน์ ฉําเฉียวกุล 5. นายนพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์
กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
- AIL เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท โดยบริ ษัทเข้ าถื อหุ้นสามัญของ AIL จํ านวน
20,899,998 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนชําระแล้ วของ AIL
- มีกรรมการบริ ษัทร่ วมกัน ได้ แก่นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
และนายนพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์

บริษัททีเกียวข้ อง
บริษัท พีพซี ี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (“PPCAI”)
วันทีก่อตัง
วันที 23 กุมภาพันธ์ 2547
ทีตังสํานักงานใหญ่
เลขที 254 ถนนเสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผู้ผลิตและจําหน่ายลูกถ้ วยไฟฟ้าให้ กบั PPC Insulators Holding GmbH (PPC)
ทุนจดทะเบียน และ ชําระแล้ ว 263,000,000 บาท
กรรมการบริ ษัท
1.นายโกวิท ธารี รัตนาวิบลู ย์ 2.นายแองเจโล เบียนเชรี 3.นายอีวาน โคซัลโก
4.นายคอราโด พีโรลี
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการหนึงคนลงลายมือชือ และประทับตราสําคัญของบริษัท
- PPCAI เป็ นบริ ษัทร่ วมลงทุนระหว่าง AI และ PPC Insulators Holding GmbH (PPC)
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
ประเทศออสเตรี ย โดย AI เข้ าถือหุ้นสามัญของ PPCAI จํานวน 659,994 หุ้น มูลค่าที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 25.10 ของทุนชําระแล้ ว และ PPC ถือหุ้น
สามัญของ PPCAI จํานวน 1,970,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 74.90 ของทุนชําระแล้ ว
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์ วเิ ซส จํากัด (“AIES”)
วันทีก่อตัง
วันที 17 กันยายน 2535
ทีตังสํานักงานใหญ่
เลขที 254 ถนนเสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจให้ บริ การด้ านวิศวกรรมออกแบบ จัดหา และติดตังสถานีไฟฟ้าย่อย และสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง และบริ หารโครงการด้ านวิศวกรรมไฟฟ้ า
ทุนจดทะเบียน และ ชําระแล้ ว 200,000,000 บาท
กรรมการบริ ษัท
1.นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 2.นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 3.นายโกวิท ธารี รัตนาวิบลู ย์
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ความสัมพันธ์กบั บริษัท
- AIES เป็ นบริ ษัทย่อยของ AI โดย AI เข้ าถือหุ้นสามัญของ AIES จํานวน 19,967,856
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.84 ของทุนชําระแล้ ว
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

ของ AIES
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน ได้ แก่ นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ และนายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
บริษัท ชุมพรวิชัน จํากัด (“CV”)
วันทีก่อตัง
วันที 17 มิถนุ ายน 2545
เลขที 118/54 ถนนกรมหลวง ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ทีตังสํานักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ให้ บริ การเคเบิลทีวี
ทุนจดทะเบียน และ ชําระแล้ ว 1,000,000 บาท
กรรมการบริ ษัท
นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการหนึงคนลงลายมือชือ และประทับตราสําคัญของบริษัท
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
- นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ และบุคคลทีเกียวโยง เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 87.32
ของทุนชําระแล้ วของ CV
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน ได้ แก่ นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
- นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ดิจติ อล สกรี น เพลย์ จํากัด (“DSP”)
วันทีก่อตัง
วันที 4 พฤษภาคม 2541
ทีตังสํานักงานใหญ่
เลขที 88/12 หมู่ที 4 ซอยรามอินทรา 21 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและผลิต Digital Content และการสือสารด้ วย
คอมพิวเตอร์
ทุนจดทะเบียน และ ชําระแล้ ว 10,000,000 บาท
กรรมการบริ ษัท
1.นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 2. นายฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร
3.นางสาวผกามาส พงษ์ ศิริวรรณ์
นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ลงลายมือชือร่วมกับนายฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร หรื อ นางสาว
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผกามาส พงษ์ ศริ ิ วรรณ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
- นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70.00 ของทุนชําระแล้ วของ
DSP
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน ได้ แก่นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
บริษัท ดิจทิ เบรน จํากัด (“DB”)
วันทีก่อตัง
วันที 2 กุมภาพันธ์ 2552
เลขที 88/12 หมู่ที 4 ซอยรามอินทรา 21 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
ทีตังสํานักงานใหญ่
กรุงเทพมหานคร
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน และ ชําระแล้ ว
กรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท

บริ การประเมินอัจฉริ ยะภาพการเรี ยนรู้โดยกําเนิด
5,000,000 บาท
1.นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 2. นายฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร
3.นางสาวผกามาส พงษ์ ศิริวรรณ์
นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ลงลายมือชือร่วมกับนายฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร หรื อ นางสาว
ผกามาส พงษ์ ศริ ิ วรรณ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
- นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ เข้ าถือหุ้นในบริ ษัทผ่านการถือหุ้นในบริ ษัท ดิจิตอล สกรี น
เพลย์ จํากัด โดยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 45.00 ของทุนชําระแล้ วของ DB
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน ได้ แก่นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์

บริษัท พะงัน เคเบิลทีวี จํากัด (“PCT”)
วันทีก่อตัง
วันที 21 เมษายน 2546
ทีตังสํานักงานใหญ่
เลขที 210/11 หมู่ที 1 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ การเคเบิลทีวี
ทุนจดทะเบียน และ ชําระแล้ ว 1,000,000 บาท
กรรมการบริ ษัท
1.นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 2. นางกัญญา ธารี รัตนาวิบลู ย์
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการหนึงคนลงลายมือชือ และประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
- นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ และบุคคลเกียวโยงเข้ าถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 80.00 ของ
ทุนชําระแล้ วของ PCT
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน ได้ แก่นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
- นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ระนอง วิชัน จํากัด (“RV”)
วันทีก่อตัง
วันที 27 พฤษภาคม 2546
ทีตังสํานักงานใหญ่
เลขที 145/71 ตําบลบางนอน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ การเคเบิลทีวี
ทุนจดทะเบียน และ ชําระแล้ ว 1,000,000 บาท
1.นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 2. นางกัญญา ธารี รัตนาวิบลู ย์
กรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการหนึงคนลงลายมือชือ และประทับตราสําคัญของบริษัท
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
- นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ และบุคคลเกียวโยงเข้ าถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 77.00 ของ
ทุนจดทะเบียนบริ ษัท
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน ได้ แก่นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
- นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด ทุ่งคาปลาป่ น (“TP”)
วันทีก่อตัง
วันที 22 กรกฎาคม 2545
ทีตังสํานักงานใหญ่
เลขที 197 หมู่ที 5 ตําบลทุง่ คา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จําหน่ายปลาป่ น
ทุนจดทะเบียน และ ชําระแล้ ว 4,000,000 บาท
หุ้นส่วนผู้จดั การ
นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
- นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ และบุคคลเกียวโยงร่วมเป็ นหุ้นส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 100
ของจํานวนหุ้นส่วนทังหมดของ TP
- มีกรรมการร่วมกัน (หุ้นส่วนผู้จดั การ) ได้ แก่นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด โรงนําแข็งชาวประมงชุมพร (“IC”)
วันทีก่อตัง
วันที 12 พฤศจิกายน 2514
ทีตังสํานักงานใหญ่
เลขที 71/1 หมู่ที 3 ตําบลปากนํา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จําหน่ายนําแข็ง
ทุนจดทะเบียน และ ชําระแล้ ว 2,000,000 บาท
หุ้นส่วนผู้จดั การ
นายศิริกลู ธารี รัตนาวิบลู ย์
ผู้มีอํานาจลงนาม
นายศิริกลู ธารี รัตนาวิบลู ย์ ลงนามและประทับตราสําคัญห้ างหุ้นส่วน
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
- นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ กรรมการของบริษัท เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนคิดเป็ นร้ อยละ
50 ของจํานวนหุ้นส่วนทังหมดของ IC
บริษัท เซ้ าท์ อันดามันพรินเซ็สท์ จํากัด (“SP”)
วันทีก่อตัง
วันที 9 กันยายน 2535
ทีตังสํานักงานใหญ่
เลขที 43 ถนนศรี ถาวร หมู่ที 2 ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จําหน่ายนําแข็ง
ทุนจดทะเบียน และ ชําระแล้ ว 5,000,000 บาท
กรรมการบริ ษัท
1.นายวิโรจน์ ร่มเย็น 2.นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 3. นายเกรี ยงศักดิ เศรษฐวรพันธุ์
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการสองคนในสามคนลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
- นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ เข้ าถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัท
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน ได้ แก่ นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
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บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อย

ประเภทรายได้

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
จากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน
2554
2555
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
2,214.32 94.57 3,403.48 98.31
2,172.00 92.76 3,349.76 96.76
1,576.77 67.34 1,686.64 48.72
349.33 14.92 1,017.01 29.38
245.90 10.50 646.11 18.66
108.62
4.64 397.23 11.47
85.68
3.66 102.12
2.95
0.01
0.00
84.83
2.45
51.59
2.20
61.93
1.79
25.72
1.10
28.71
0.83
16.60
0.71
25.01
0.72

1. รายได้ จากการขาย
1.1 รายได้ จากธุรกิจนํามันปาล์ม
1.1.1 นํามันไบโอดีเซล
1.1.2 นํามันปาล์มโอเลอีน
1.1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้ /1
1) วัตถุดิบ
2) กรดไขมันปาล์ม
3) ไขมันปาล์มบริสทุ ธิ
4) กลีเซอรี น
1.2 รายได้ จากการจําหน่ายนําแข็ง
1.3 รายได้ จากการจําหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้ วย
ไฟฟ้า/2
2. รายได้ จากการรับจ้ างผลิต
64.76
3. รายได้ จากการเดินเรื อ
54.35
4. รายได้ จากการบริการท่ าเทียบเรื อ
0.03
รวมรายได้ 2,333.46
/3
รายได้ อืน
8.03
รายได้ รวม 2,341.49

2.77
18.16
0.52
2.32
28.58
0.83
0.001
0.00
99.66 3,450.23 99.66
0.34
11.71
0.34
100.00 3,461.94 100.00

งบการเงินรวม
(ตรวจสอบ)
2556
ล้ านบาท
%
4,083.10 96.70%
4,012.25 95.02%
2,481.28 58.76%
949.85 23.90%
580.75 12.34%
261.96 4.78%
126.06 2.99%
51.45 1.22%
141.28 3.35%
27.90 0.66%
42.96 1.02%
93.83
45.64
4,222.58
13.20
4,235.78

2.22%
1.08%
0.00%
100.00%
100.00

หมายเหตุ : - ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมือวันที 9 เมษายน 2556 มีมติอนุมตั ิการเข้ าซือหุ้นสามัญของ AIPT และ AIL เพือจัดโครงสร้ าง
กลุ่มบริ ษัท สําหรั บเตรี ยมความพร้ อมในการนํา บริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ (Spin-off) และป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต โดยบริ ษัทดําเนินการจัดโครงสร้ างกลุม่ ตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ วเสร็ จในเดือนเมษายน
2556 ทีผ่านมา โดยการดําเนินการดังกล่าว ถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน บริ ษัทจึงได้ จดั ทํางบการเงินรวมสําหรั บปี
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ซึงได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เพือนํามาแสดงเปรี ยบเทียบ โดยถือเสมือนว่า
AIPT และ AIL เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทมาโดยตลอด ดังนัน ข้ อมูลทางการเงินรวมสําหรับงวดบัญชีปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 จึงเป็ น
การจัดทําข้ อมูลทีรวมฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ AIPT และ AIL สําหรับงวดบัญชีนนๆ
ั ไว้ แล้ ว โดยไม่คํานึงถึงวันทีมีการ
ซือหุ้นของบริ ษัทย่อย ดังนัน เพือให้ เกิดความชัดเจนในการพิจารณาโครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริ ษัท การนําเสนอข้ อมูลโครงสร้ างรายได้
สําหรับงวดบัญชีปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 จึงเป็ นการนําเสนอข้ อมูลจากงบการเงินรวม ซึงเกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน ทีสะท้ อนให้ เห็นถึงมูลค่ารายได้ ของทังกลุม่ บริ ษัทได้ แก่ AIE AIPT และ AIL
/1
วัตถุดบิ และผลพลอยได้ :
1) รายได้ จากการจําหน่ายวัตถุดิบ หมายถึง รายได้ จากการจําหน่ายนํามันปาล์มดิบซึงเป็ นวัตถุดิบตังต้ นทีใช้ ในการผลิต และนํามัน
ปาล์มบริ สทุ ธิ ไม่แยกไข ซึงเป็ นนํามันปาล์มบริ สทุ ธิทีผ่านการกําจัดยางเหนียว, ฟอกสี, กําจัดกลิน แต่ยงั ไม่แยกไขออก (นํามัน
ปาล์มข้ น) ซึงใช้ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตนํามันปาล์มโอเลอีนและนํามันไบโอดีเซล โดยบริ ษัทจําหน่ายวัตถุดิบดังกล่าวให้ แก่
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)
ผู้ผลิตและจําหน่ายนํามันไบโอดีเซล และนํามันปาล์มโอเลอีน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทังในและต่างประเทศ ซึง
ในงวดบัญชีปี 2554 บริ ษัทจําหน่ายวัตถุดบิ ดังกล่าวให้ กบั ผู้ซือในประเทศทังหมด โดยในงวดบัญชีปี 2555 บริ ษัทจําหน่ายวัตถุดิบ
ให้ กบั ผู้ซือทังในประเทศและต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 36.53 และร้ อยละ 63.44 เมือเทียบกับมูลค่าการจําหน่ายวัตถุดิบรวม ซึง
ร้ อยละ 78.17 ของมูลค่าการจําหน่ายทังหมดเป็ นการจําหน่ายนํามันปาล์มดิบ ซึงเป็ นผลจากการสังซือนํามันปาล์มดิบ เพือรองรับ
การผลิตส่วนขยายจากหอกลันนํามันปาล์มดิบหอที 2 ทีมีกําลังการผลิตเพิมขึนเท่ากับ 800 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน แต่จาก
ขันตอนการทดสอบคุณภาพการกลันก่อนรับมอบเครื องจักร พบว่ามีข้อบกพร่ องในการติดตังเครื องจักรของผู้จําหน่ายเครื องจักร
ทําให้ บริ ษัทจําเป็ นต้ องจําหน่ายนํามันปาล์มดิบทีสังซือมาเพือรองรั บการผลิตของหอกลันที 2 ดังกล่าวให้ กับผู้ซือทังในและ
ต่างประเทศ เนืองจากเกรงว่าคุณภาพนํามันปาล์มดิบทีมีจะเปลียนไป ทังนี บริ ษัทไม่มีนโยบายสต็อกนํามันปาล์มดิบเพือเก็งกําไร
2) รายได้ จากการจําหน่ายผลพลอยได้ หมายถึง รายได้ จากการจําหน่ายผลพลอยได้ ทีเกิดจากกระบวนการผลิต ได้ แก่ กรดไขมัน
ปาล์ม ไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ และกลีเซอรี น ให้ กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมผลิตสบู่ โลชัน
เครื องสําอาง ครี มเทียม และนมข้ น เป็ นต้ น
/2
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสังซือวัสดุประกอบลูกถ้ วยไฟฟ้ าจาก AI เพือจําหน่ายให้ กับนิติบุคคลทีไม่ได้ มีความเกียวข้ องใดๆ กับผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้บริ หารบริ ษัท โดยนิติบคุ คลดังกล่าวไม่สามารถสังซือจาก AI ได้ โดยตรง เนืองจากเป็ นนโยบายภายในของกิจการ ทังนี
ปั จจุบนั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ หยุดการจําหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้ วยไฟฟ้ าในเดือนกันยายน 2556 ทีผ่านมา และไม่มีนโยบายสังซือ
วัสดุประกอบลูกถ้ วยไฟฟ้ าจาก AI มาจําหน่ายในอนาคต
/3
รายได้ อืนๆ หมายถึง รายได้ จากค่าขนส่งสินค้ า รายได้ จากการรับคืนสินค้ าคงเหลือจากการผลิต รายได้ จากการขายเศษวัสดุ และรายได้
อืน โดยรายได้ จากการขนส่งสินค้ าเกิดจากการขนส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าบางรายทีไม่สามารถจัดหารถขนส่งเองได้ ในบางช่วง โดยในงวด
บัญชีปี 2554 ถึงปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการขนส่งสินค้ าเท่ากับ 6.18 ล้ านบาท 8.16 ล้ านบาท และ 5.10 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
รายได้ จากการรับคืนสินค้ าคงเหลือ เกิดจากการรับคืนวัตถุดิบจากการรับจ้ างผลิตหรื อรับจ้ างกลันนํามันปาล์มดิบ ทีเป็ นผลจากส่วนเกิน
จากค่า Conversion การผลิตทีตกลงกับลูกค้ า
- ในปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนนอกราชอาณาจักร โดยบริ ษัทว่าจ้ าง AIL ขนส่งนํามันปาล์มโอเลอีนจาก
ผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียไปส่งให้ กับผู้ประกอบการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนในประเทศเวียดนาม โดยมีมลู ค่าคิดเป็ นร้ อยละ
36.98 ของมูลค่าการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนในปี ดังกล่าว ทังนี การดําเนินการข้ างต้ นไม่ถือเป็ นนโยบายในการดําเนินธุรกิจหลัก
ของบริ ษัท
- รายได้ จากการเดินเรื อ เป็ นรายได้ ทีเกิดในนาม AIL ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
- รายได้ จากการบริ การท่าเทียบเรื อ และรายได้ จากการจําหน่ายนําแข็ง เป็ นรายได้ ทีเกิดในนาม AIPT ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากผลิตภัณฑ์และบริ การหลัก ได้ แก่ 1) รายได้ จากการขาย แบ่งเป็ นรายได้ จากธุรกิจนํามัน
ปาล์ม รายได้ จากการจํ าหน่ายนําแข็งสําหรั บอุตสาหกรรมอาหาร และรายได้ จากการจําหน่ายวัสดุประกอบ 2) รายได้ จากการ
รับจ้ างผลิต 3) รายได้ จากการเดินเรื อ และ 4) รายได้ จากการบริ การท่าเทียบเรื อ ซึงสามารถอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์แยกตามการ
ดําเนินการของแต่ละกิจการได้ ดังนี ทีจําหน่ายและให้ บริการแบ่งเป็ น

- 14 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
1) รายได้ จากการขาย-ธุรกิจนํามันปาล์ ม
บริ ษัทมีผลิตภัณฑ์และบริ การทีผลิตและจําหน่ายในธุรกิจนํามัน
ปาล์มดังนี
1.1 นํามันไบโอดีเซล (Biodiesel: B100)
นํามันไบโอดี เซลเป็ นเชือเพลิงดีเซลชนิดหนึงที ผลิตจากแหล่ง
ทรั พ ยากรหมุน เวี ย น ได้ แ ก่ นํ ามัน จากพื ช อาทิ ปาล์ ม นํ ามัน สบู่ ดํ า เมล็ ด ราฟ
ทานตะวัน มะพร้ าว งา และถัวเหลือง เป็ นต้ น รวมถึงไขมันจากสัตว์ ซึงนํามันไบโอดี เ ซลสามารถนํ า ไปใช้ เป็ นเชื อเพลิ ง ทดแทนปิ โตรเลี ย มดี เ ซลในสัด ส่ ว นผสมที
แตกต่างกัน โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของเครื องยนต์ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม เนืองจากนํามันไบโอดีเซล
สามารถย่ อ ยสลายได้ โ ดยกระบวนการทางชี ว ภาพ รวมทังยัง ก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ทางอากาศน้ อ ยกว่ านํ ามัน ดี เ ซลที มี ผ ลิต จาก
ปิ โตรเลียม
สําหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ ให้ ความสําคัญกับการใช้ นํามันไบโอดีเซลโดยต่อเนืองตังแต่ปี 2548 ซึงคณะรัฐมนตรี ได้
มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริ มการใช้ นํามันไบโอดีเซลจากปาล์มนํามัน โดยสนับสนุนให้ มีการใช้ นํามันไบโอดีเซลผสม
นํามันดีเซลในสัดส่วนร้ อยละ 5 (B5) ตังแต่ปี 2548 เป็ นต้ นมา ซึงการใช้ นํามันไบโอดีเซลซึงผลิตจากพืชพลังงาน สามารถช่วยลดการนําเข้ า
นํามันจากต่างประเทศ ช่วยสร้ างความมันคงด้ านพลังงานให้ กบั ประเทศ และยังช่วยสร้ างความมันคงด้ านพลังงานให้ กบั ประเทศในด้ าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และสิงแวดล้ อมอีกด้ วย (ทีมา : กระทรวงพลังงาน)
บริ ษัทผลิตนํามันไบโอดีเซลเพือจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าตามคําสังซือ (Made to Order) โดยผู้ซือนํามันไบโอดีเซล
ของบริษัททังหมดเป็ นผู้ซือภายในประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2554 ถึงปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายนํามันไบโอดีเซลคิด
เป็ นร้ อยละ 72.60 ร้ อยละ 50.35 และร้ อยละ 61.69 ของรายได้ จากการจําหน่ายในธุรกิจนํามันปาล์ม ตามลําดับ โดยกลุ่มลูกค้ า
นํามันไบโอดีเซล ได้ แก่กลุม่ ผู้ค้านํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้ านํามันเชือเพลิง พ.ศ. 2543 ซึงนํามันไบโอดีเซลเป็ น
เชือเพลิงทดแทนดีเซลจากปิ โตรเลียม โดยนํานํามันจากพืชหรื อไขมันจากสัตว์ ซึงเป็ นสารประกอบอินทรี ย์ประเภทไตรกลีเซอไรด์
มาผ่านกระบวนการทางเคมีทีเรี ยกว่า ทรานส์เอสเตอริ ฟิเคชัน (Transesterification) ซึงเป็ นการทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ ได้ แก่
เมทานอล(Methanol) หรื อ เอทานอล (Ethanol) และตัวเร่ งปฏิกิริยาทีมีคณ
ุ สมบัติเป็ นด่าง อาทิ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ซึง
ทําให้ ได้ ผลิตผลเป็ นสารเอสเตอร์ (Ester) และผลิตภัณฑ์ซงเป็
ึ นผลพลอยได้ ซึงได้ แก่ กลีเซอรอล (Glycerol) ทังนี นํามันไบโอดีเซล
ทีได้ จะถูกเรี ยกตามชนิดของแอลกอฮอล์ทีนํามาใช้ ในการทําปฏิกิริยา และจะมีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับนํามันดีเซลทีผลิตจากนํามัน
ปิ โตรเลียมมากทีสุด โดยบริ ษัทผลิตนํามันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ซึงใช้ วตั ถุดิบเป็ นนํามันจากพืชทีได้ จากพืชนํามัน คือ
นํามันปาล์มดิบจากผลปาล์มนํามันคุณภาพดี
นํามันไบโอดีเซลทีบริ ษัทผลิตและจําหน่ายมี ลกั ษณะและคุณภาพเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการค้ านํามัน
เชือเพลิง พ.ศ. 2543 และต้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เรื องการกําหนดลักษณะและ
คุณภาพของนํามันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ของกรดไขมัน พ.ศ. 2552 ซึงนํามันไบโอดีเซลทีผลิตได้ จะถูกนําไปใช้ เป็ น
ส่วนผสมในเนือนํามันดีเซลหมุนเร็ ว (High Speed Diesel : HSD)เพือลดการนําเข้ านํามันดีเซล และเพิมการใช้ พลังงานทดแทนให้
มากขึน โดยปั จจุบนั ผู้ค้านํามันตามมาตรา 7 นํานํามันไบโอดีเซลไปเป็ นส่วนผสมในเนือนํามันดีเซลในสัดส่วนนํามันดีเซลร้ อยละ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

95 และนํามันไบโอดีเซลในสัดส่วนร้ อยละ 5 เรี ยก “นํามันดีเซล B5” ทังนี ลักษณะและคุณภาพของนํามันไบโอดีเซลทีบริ ษัท
จําหน่ายมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามข้ อกําหนดของหน่วยงานดังกล่าวทุกข้ อ ดังนี
ตารางแสดงข้ อกําหนดลักษณะและคุณภาพของ B100 ประเภทเมทิลเอสเตอร์ ของกรดไขมันและวิธีการทดสอบ
ลําดับ
ข้ อกําหนด
1
เมทิลเอสเตอร์
ร้ อยละโดยนําหนัก
(Methyl Ester,
% wt. )
2
ความหนาแน่น ณ อุณหภูมิ 15°ซ
กิโลกรัม/ลูกบาศก์ เมตร
(Density at 15°C,
kg/ m3)
3
ความหนืดณ อุณหภูมิ 40°ซ
เซนติสโตกส์
(Viscosity at 40°C,
cSt)
4
จุดวาบไฟ
องศาเซลเซียส
(Flash Point,
°C)
5
กํามะถัน
ร้ อยละโดยนําหนัก
(Sulphur,
%wt.)
6
กากถ่าน
ร้ อยละโดยนําหนัก
(ร้ อยละ 10 ของกากทีเหลือจากการกลัน)
(Carbon Residue , on 10 % distillation residue, %wt.)
7
จํานวนซีเทน
(Cetane Number)
8
เถ้ าซัลเฟต
ร้ อยละโดยนําหนัก
(Sulphated Ash,
%wt.)
9
นํา
ร้ อยละโดยนําหนัก
(Water,
% wt.)
10 สิงปนเปื อนทังหมด
ร้ อยละโดยนําหนัก
(Total Contaminate,
%wt.)
11 การกัดกร่อนของแผ่นทองแดง
(Copper Strip Corrosion)
12 เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยา
ชัวโมง
ออกซิเดชัน ณ อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส
(Oxidation Stability at 110°C,
hour)
13 ค่าความเป็ นกรด
มิลลิกรัมโปตัสเซียม
ไฮดรอกไซด์ /กรัม
(Acid Value,
mg KOH/g)
14 ค่าไอโอดีน
กรัมไอโอดีน/100กรัม
(Iodine Value,
g lodine/100 g)
15 กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์
ร้ อยละโดยนําหนัก
(Linolenic Acid Methyl Ester,
%wt.)
16 เมทานอล
ร้ อยละโดยนําหนัก
(Methanol ,
% wt.)
17 โมโนกลีเซอไรด์
ร้ อยละโดยนําหนัก
(Monoglyceride,
%wt.)
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อัตราสูงตํา

วิธีทดสอบ

ไม่ตํากว่า

96.5

EN 14103

ไม่ตํากว่า
และไม่สงู กว่า
ไม่ตํากว่า
และไม่สงู กว่า
ไม่ตํากว่า

860
900
3.5
5
120

ASTM D 1298

ไม่สงู กว่า

0.001

ASTM D 2622

ไม่สงู กว่า

0.3

ASTM D 4530

ไม่ตํากว่า

51

ASTM D 613

ไม่สงู กว่า

0.02

ASTM D 874

ไม่สงู กว่า

0.05

EN ISO 12937

ไม่สงู กว่า

0.0024

EN 12662

ไม่สงู กว่า

หมายเลข 1

ASTM D 130

ไม่ตํากว่า

10

EN 14112

ไม่สงู กว่า

0.5

ASTM D 664

ไม่สงู กว่า

120

EN 14111

ไม่สงู กว่า

12.0

EN 14103

ไม่สงู กว่า

0.20

EN 14110

ไม่สงู กว่า

0.80

EN 14105

ASTM D 445
ASTM D 93

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

ลําดับ
ข้ อกําหนด
18 ไดกลีเซอไรด์
ร้ อยละโดยนําหนัก
(Diglyceride,
%wt.)
19 ไตรกลีเซอไรด์
ร้ อยละโดยนําหนัก
(Triglyceride,
%wt.)
20 กลีเซอรี นอิสระ
ร้ อยละโดยนําหนัก
(Free glycerin,
%wt.)
21 กลีเซอรี นทังหมด
ร้ อยละโดยนําหนัก
(Total glycerin,
%wt.)
22 โลหะกลุม่ 1 (โซเดียมและโปแตสซียม) มิลลิกรัม/กิโลกรัม
(Group I metals (Na+K),
mg/kg)
โลหะกลุม่ 2 (แคลเซียมและแมกนีเซียม) มิลลิกรัม/กิโลกรัม
(Group II metals (Ca+Mg),
mg/kg)
23 ฟอสฟอรัส
ร้ อยละโดยนําหนัก
(Phosphorus,
%wt.)
24 สารเติมแต่ง (ถ้ ามี)
(Additive)
ทีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ:/1 : วิธีทดสอบอาจใช้ วิธีอืนทีเทียบเท่าก็ได้

อัตราสูงตํา

วิธีทดสอบ

ไม่สงู กว่า

0.20

EN 14105

ไม่สงู กว่า

0.20

EN 14105

ไม่สงู กว่า

0.02

EN 14105

ไม่สงู กว่า

0.25

EN 14105

ไม่สงู กว่า

5.0

ไม่สงู กว่า

5.0

EN 14108 และ
EN 14109
pr EN 14538

ไม่สงู กว่า

0.001

ASTM D 4951

ให้ เป็ นไปตามทีได้ รับความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมธุรกิจพลังงาน

ทังนี สามารถสรุปความแตกต่างระหว่างนํามันไบโอดีเซล และนํามันดีเซล ได้ ดงั นี
• จุดวาบไฟของนํามันไบโอดีเซล จะสูงกว่านํามันดีเซลประมาณ 120 องศาเซลเซียสขึนไป ในขณะทีจุด
วาบไฟของนํามันดีเซลจะอยู่ตํากว่า 50 องศาเซลเซียส ดังนัน นํามันไบโอดีเซลจึงมีความปลอดภัยในการ
ใช้ งานมากกว่านํามันดีเซล
• นํามันไบโอดีเซลไม่มีกํามะถัน จึงไม่ก่อให้ เกิดสารซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในกระบวนการเผาไหม้ เหมือน
นํามันดีเซล
• นํามันไบโอดีเซลก่อให้ เกิดควันดําจากการเผาไหม้ ของเครื องยนต์เพียงร้ อยละ 25 เมือเปรี ยบเทียบกับ
ควันดําทีเกิดจากการเผาไหม้ นํามันดีเซลของเครื องยนต์
• นํามันไบโอดีเซลช่วยลดปริมาณการปล่อยสารคาร์ บอนมอนอกไซด์ทีเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ เมือ
เปรี ยบเทียบกับนํามันดีเซล
• นํามันไบโอดีเซลมีคา่ ซีเทน (Cetane) หรื อค่าดัชนีการจุดติดๆ สูงกว่านํามันดีเซล ซึงทําให้ เครื องยนต์
สตาร์ ทติดง่ายกว่าเครื องยนต์ทีใช้ นํามันดีเซล
ทังนี กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื อง “กําหนดชนิดและอัตรา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณปริ มาณสํารองนํามันเชือเพลิง” พ.ศ. 2556 ซึงกําหนดให้ ผ้ คู ้ านํามันตามมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติการค้ านํามันเชือเพลิง พ.ศ. 2543 ต้ องสํารองนํามันเชือเพลิงทีผลิตในราชอาณาจักรเพิมขึนจากร้ อยละ 5 เป็ น
ร้ อยละ 6 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั วนั ที 1 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้ นไป จึงทําให้ มีผ้ คู ้ านํามันเชือเพลิงตามมาตรา 7 บางราย สังซือ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

นํามันไบโอดีเซลจากบริ ษัทเพิมขึนเพือรองรับปริ มาณการผลิตนํามันดีเซลทีเพิมขึนจากมาตรการข้ างต้ น ทังนี การสังซือดังกล่าว
เป็ นการสังซือเพียงครังเดียวเพือเก็บสํารองไว้ สําหรับเป็ นวัตถุดิบในการผลิตนํามันดีเซล โดยขอเช่าถังเก็บนํามันไบโอดีเซลของ
บริ ษัท เพือให้ เป็ นไปตามกําหนดโดยกรมธุรกิจพลังงาน โดยบริ ษัทเริ มมีรายได้ จากการให้ บริ การเช่าถังเก็บนํามันไบโอดีเซลในวันที
1 พฤศจิกายน 2556 ทังนี การเช่าพืนทีจัดเก็บดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจําหน่ายนํามันไบโอดีเซลของ
กิจการแต่อย่างใด
1.2 นํามันปาล์มโอเลอีน (Refined Breached Deodorized PlamOlein : RBD PlamOlein)
นํามันปาล์มโอเลอีน หรื อนํามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี เป็ นนํามันทีได้ จากกระบวนการกลันนํามันปาล์มดิบ
ซึงได้ จากการบีบสกัดนํามันจากผลปาล์มคุณภาพดีซงบริ
ึ ษัทใช้ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยนํามันปาล์มดิบจะถูกกลันเพือแยก
ไขมันบริ สทุ ธิออกเพือให้ ได้ นํามันปาล์มบริ สุทธิ หลังจากนันจึงนําเข้ าสู่กระบวนการบีบอัดแยกส่วนและตกผลึก เพือให้ ได้ นํามัน
ปาล์มโอเลอีนสําหรับใช้ ในการบริ โภค ซึงนํามันปาล์มโอเลอีนเป็ นนํามันทีมีกรดไขมันอิมตัว (Saturated Fatty Acid: SFA) ซึงเป็ น
กรดไขมันชนิดทีมีพนั ธะเดียวระหว่างอะตอมของคาร์ บอน อาทิ กรดบิวทิริก (C4) และกรดคาโพรอิก (C6) กรดคาไพรลิก (C8) กร
ดลอริ ก (C12) กรดไมริ สติก (C14) กรดพาลมิติก (C16) และกรดสเตียริ ก (C18) เป็ นต้ น ซึงกรดไขมันเหล่านีค่อนข้ างเฉือยต่อ
ปฏิกิริยาทางเคมี จึงทําให้ นํามันปรุ งอาหารทีมีสดั ส่วนของกรดไขมันอิมตัวสูง ทีมีอะตอมของคาร์ บอนมากกว่า14 ซึงเป็ น Long
Chain Fatty Acid (LCFA) ปริ มาณมาก มีจดุ หลอมเหลวและจุดเกิดควันสูง และสามารถทนความร้ อนได้ ดีกว่านํามันปรุ งอาหาร
ทีมีกรดไขมันอิมตัวโมเลกุลขนาดเล็ก หรื อ นํามันปรุ งอาหารทีมีกรดไขมันไม่อิมตัว (Unsaturated Fatty Acid: USFA) ในปริ มาณ
มาก
นํามันปาล์มโอเลอีน ถือเป็ นอาหารควบคุมเฉพาะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที 56 (พ.ศ.2524)
โดยประกาศดังกล่าว ได้ กําหนดวิธีการผลิตนํามันปาล์มทีสามารถผลิตได้ รวม 3 แบบได้ แก่ 1) วิธีธรรมชาติ คือการบีบอัดให้ ได้
นํามันปาล์มดิบแล้ วจึงนํามาทําความสะอาดโดยการล้ าง ตังไว้ ให้ ตกตะกอน การกรอง หรื อการหมุนเหวียง 2) วิธีผ่านกรรมวิธี โดย
นํามันปาล์มทีได้ จากวิธีธรรมชาติข้างต้ น มาผ่านกรรมวิธีเพือทําให้ บริ สทุ ธิอีกครังหนึง และ 3) วิธีอืนใดทีได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทังนี บริ ษัทเข้ าข่ายการผลิตตามลําดับที 2 คือการผลิตด้ วยการผ่านกรรมวิธี โดยนํามัน
ปาล์มโอเลอีนทีบริ ษัทผลิตและจําหน่าย จะมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที 56 ( พ.ศ. 2524) ทุก
ประการ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังนี
(1) มีค่าของกรด (Acid value) ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ต่อนํามัน 1 กรัม สําหรับนํามันปาล์ม
ทีทําโดยวิธีธรรมชาติ และไม่เกิน 0.6 มิลลิกรัม โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ต่อนําหนัก 1 กรัม สําหรับนํามันปาล์ม
ทีทําโดยวิธีผา่ นกรรมวิธี
(2) มีค่าเพอร์ ออกไซด์ (Peroxide value) ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมสมมูลย์เพอร์ ออกไซด์ออกซิเจน ต่อนํามัน 1 กิโลกรัม
(3) มีสว่ นประกอบของกรดไขมันเป็ นร้ อยละของกรดไขมันทังหมด โดยใช้ วิธีกาซลิควิดโครมาโตกราฟฟี หรื อ จี
แอลซี (Gas Liquid Chromatography:GLC) ดังนี
กรดลอริ ค(Lauric acid)
ไม่เกิน 1.2
กรดไมริ สติค(Myristic acid)
ระหว่าง 0.5 ถึง 5.9
กรดปาล์มมิติค(Palmitic acid)
ระหว่าง 32 ถึง 59
กรดปาล์มมิโตลีอคิ (Palmitoleic acid) ไม่เกิน 0.6
กรดสเตียริ ค(Stearic acid)
ระหว่าง 1.5 ถึง 8.0
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

กรดโอลีอิค(Oleic acid)
ระหว่าง 27 ถึง 52.0
กรดไลโนลีอคิ (Linoleic acid)
ระหว่าง 5.0 ถึง 14
กรดไลโนลีนิค(Linolenic acid)
ไม่เกิน 1.5
กรดอราซิดิค(Arachidic acid)
ไม่เกิน 1.0
(4) มีคา่ สปอนิฟิเคชัน(Saponification value) ระหว่าง 190 ถึง 209 มิลลิกรัมโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ต่อนํามัน
1 กรัม
(5) มีค่าไอโอดีนแบบวิจส์(Iodine value, Wijs) ดังนี
(ก) ระหว่าง 50 - 56 สําหรับนํามันปาล์มจากเนือปาล์ม
(ข) ไม่น้อยกว่า 55 สําหรับนํามันปาล์มโอลีอนิ จากเนือปาล์ม
(ค) ไม่เกิน 48 สําหรับนํามันปาล์มสเตียริ นจากเนือปาล์ม
(6) มีสารทีสปอนิฟายไม่ได้ (Unsaponifiable matter) ไม่เกินร้ อยละ 1.2 ของนําหนัก
(7) มีสงที
ิ ระเหยได้ (Volatile matter) ทีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ไม่เกินร้ อยละ 0.2 ของนําหนัก
(8) มีปริ มาณสบู่ (Soap content) ไม่เกินร้ อยละ 0.005 ของนําหนัก
(9) มีกลินและรสตามลักษณะเฉพาะของนํามันปาล์มจากเนือปาล์ม
(10) มีสิงอืนทีไม่ละลาย (Insoluble impurities) ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ของนําหนัก
(11) มีปริ มาณคาโรทีนอยทังหมด คํานวณเป็ นเบตา-คาโรทีน ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม ต่อนํามัน 1 กิโลกรัม
และไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม ต่อนํามัน 1 กิโลกรัม สําหรับนํามันปาล์มทีทําโดยวิธีธรรมชาติ
(12) ไม่มีกลินหืน
(13) ไม่มีนํามันแร่

บริ ษัทผลิตและจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” ให้ กบั ลูกค้ าทังในประเทศและส่งออก
ไปจําหน่ายยังต่างประเทศได้ แก่ ประเทศพม่า และประเทศลาว (จําหน่ายเป็ นเงินสกุลบาท) โดยในงวดบัญชีปี 2554 ถึงปี 2556
บริ ษัทมีสดั ส่วนจากการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนคิดเป็ นร้ อยละ 16.08 ร้ อยละ 30.36 และร้ อยละ 23.67 ของรายได้ จากการ
จําหน่ายในธุรกิจนํามันปาล์ม โดยแบ่งเป็ นการจําหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศสําหรับงวดบัญชีปี 2554 เท่ากับร้ อย
ละ 14.81 และร้ อยละ 1.27 งวดบัญชีปี 2555 เท่ากับร้ อยละ 18.65 และร้ อยละ 11.71 และปี 2556 เท่ากับร้ อยละ 23.40 และร้ อย
ละ 0.50 ตามลําดับ ทังนี กลุ่มลูกค้ าผู้ใช้ นํามันปาล์มโอเลอีนของบริ ษัทแบ่งเป็ น 1) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารขนาดใหญ่
อาทิ อุตสาหกรรมผลิตขนมขบเคียว เนยเทียม และอาหารปรุงสุกต่างๆ ซึงส่วนมากจะสังซือเป็ นรถแทงค์ 2) กลุ่มลูกค้ าสําเร็ จรู ป
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ได้ แก่ โรงแรม ร้ านอาหารทีเป็ นเชน และร้ านค้ าทัวไปซึงสังซือเป็ นรู ปภาชนะบรรจุขนาดต่างๆ อาทิ แกลลอน ปี บ ขวด และถุง 3)
ั ฑ์สําหรับนํามันปาล์มโอเล
ร้ านค้ าทีสังซือนํามันปาล์มโอเลอีนของบริ ษัทเพือแบ่งจําหน่ายอีกทอดหนึง ทังนี บริ ษัทมีขนาดบรรจุภณ
อีนทีหลากหลายเพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ารวมทังสิน 10 ขนาด โดยมีรายละเอียดดังตาราง
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ขนาดภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ของนํามันปาล์มโอเลอีนทีบริ ษัทจําหน่าย
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1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้
บริ ษัทจําหน่ายวัตถุดิบได้ แก่ นํามันปาล์มดิบซึงเป็ นวัตถุดิบตังต้ นในการผลิตนํามันไบโอดีเซล และจําหน่าย
นํามันปาล์มบริ สทุ ธิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) ซึงเป็ นวัตถุดิบหลักทีใช้ ในการผลิต
นํามันไบโอดีเซล และนํามันปาล์มโอเลอีน โดยบริ ษัทจําหน่ายวัตถุดิบดังกล่าวให้ กบั ผู้ซือทังในและต่างประเทศ โดยในงวดบัญชีปี
2553 ถึงปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายวัตถุดิบคิดเป็ นร้ อยละ 5.00 ร้ อยละ 11.86 และร้ อยละ 14.47 ของรายได้ จากการ
จําหน่ายในธุรกิจนํามันปาล์ม โดยในงวดบัญชีปี 2554 บริ ษัทมีสดั ส่วนการจําหน่ายวัตถุดิบให้ กบั ผู้ซือในประเทศคิดเป็ นร้ อยละ
100 ของรายได้ จากการจําหน่ายวัตถุดิบทังหมด งวดบัญชีปี 2555 บริ ษัทมีสดั ส่วนการจําหน่ายวัตถุดิบให้ กบั ผู้ซือในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศเทีย บกับรายได้ จากการจํ าหน่ายวัต ถุดิบทังหมดคิด เป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 36.53 และร้ อยละ 63.44
ตามลําดับ และปี 2556 บริ ษัทมีสดั ส่วนการจําหน่ายวัตถุดิบให้ กบั ผู้ซือในประเทศและส่งออกต่างประเทศเทียบกับรายได้ จากการ
จําหน่ายวัตถุดิบทังหมดคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 58.52 และร้ อยละ 41.48 ตามลําดับ
นอกจากนี บริ ษัทยังมีรายได้ จากการจําหน่ายผลพลอยได้ ทีเกิดจากกระบวนการผลิต ได้ แก่ กรดไขมันปาล์ม
(Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) ไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin)
และกลีเซอรี น (Crude Glycerine) โดยบริ ษัทจําหน่ายผลพลอยได้ ดงั กล่าวให้ กบั ผู้ซือทังในและต่างประเทศ ซึงในงวดบัญชีปี 2554
ถึงปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายผลพลอยได้ ทีเกิดจากกระบวนการผลิตคิดเป็ นร้ อยละ 6.32 ร้ อยละ 7.43 และร้ อยละ
7.94 ของรายได้ จากการจําหน่ายในธุรกิจนํามันปาล์ม โดยแบ่งเป็ นการจําหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศสําหรับ ปี 2554
เท่ากับร้ อยละ 4.88 และร้ อยละ 1.44 ปี 2555 เท่ากับ 5.29 และร้ อยละ 2.14 และปี 2556 เท่ากับร้ อยละ 2.92 และร้ อยละ 5.01
ตามลําดับ โดยผลพลอยได้ จากการผลิตทีจําหน่ายจะถูกนําไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ อาทิ สบู่ ครี มเทียม/
คอฟฟี เมต เครื องสําอาง รวมถึงนํากลับมาใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตนํามันไบโอดีเซล โดยสามารถอธิบายเกียวกับการจําหน่ายผล
พลอยได้ จากการผลิตแยกตามประเภทได้ ดังนี

• กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate: PFAD):
เป็ นผลพลอยได้ ทีเกิดจากกระบวนการกลันนํามันปาล์มดิบ ซึงนํานํามันปาล์มดิบมาผ่านกระบวนการขจัดกลินและแยก
ไขมันอิสระให้ เป็ นนํามันปาล์มบริ สทุ ธิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) ซึงมีลกั ษณะเป็ น
ของแข็งสีนําตาลอ่อน ณ อุณหภูมิปกติ ทังนี บริ ษัทจําหน่ายกรดไขมันปาล์มให้ กับลูกค้ าทังในประเทศและส่งออกไปจําหน่าย
ต่างประเทศ ได้ แก่ ประเทศพม่า และประเทศลาว เป็ นเงินสกุลบาท เพือนําไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ อุตสาหกรรม
โอลีโอเคมีคอล อุตสาหกรรมเพือสุขภาพ อาทิ การผลิตวิตามิน E รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตนํามันไบโอดีเซล
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• ไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin: RBD Stearin)
เป็ นผลพลอยได้ ทีเกิดจากกระบวนการผลิตนํามันปาล์มโอเลอีน ซึงเป็ นผลิตผลทีได้ จากขันตอนการบีบอัดแยกส่วนผ่าน
เครื องแยกไขนํามัน (Membrane Filter) ของนํามันปาล์มบริ สทุ ธิไม่แยกไข โดยมีลกั ษณะเป็ นของแข็งสีขาวในอุณหภูมิปกติ ทังนี
บริ ษัทจําหน่ายไขมันปาล์มบริ สทุ ธิให้ กบั ลูกค้ าในประเทศ 100% โดยนําไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น อุตสาหกรรม
การผลิตเนยเทียม เนยขาว ฯลฯ รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตสบูโ่ อลีโอเคมีคอลและยังสามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ในกระบวนการผลิตไบ
โอดีเซลได้ อีกด้ วย
• กลีเซอรี น (Crude Glycerine)
เป็ นผลพลอยได้ ทีเกิดจากกระบวนการผลิตนํามันไบโอดีเซล ซึงเป็ นผลิตผลทีได้ จากขันตอนการทําปฏิกิริยาทางเคมีของ
ส่วนผสมระหว่างนํามันปาล์มบริ สุทธิไม่แยกไข ตัวทําลาย และสารเร่ งปฏิกิริยา โดยบริ ษัทจําหน่ายกลีเซอรี นให้ กับลูกค้ าทังใน
ประเทศและส่งออกต่างประเทศ ได้ แก่ ประเทศจีน โดยจําหน่ายเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึงกลีเซอรี นสามารถนําไปกลันให้
บริ สุ ท ธิ และนํ า ไปเป็ นสารตังต้ นในการผลิ ต เครื องสํ า อาง อี ก ทัง หากผ่ า นกระบวนการกลันให้ บริ สุท ธิ มากขึ นเพื อให้ ได้
Pharmaceutical Grade Glycerine ซึงกลีเซอรี นทีได้ จะมีความบริ สทุ ธิมากกว่าร้ อยละ 99.50จะสามารถนํามาใช้ เป็ นส่วนผสมใน
อุตสาหกรรมยาได้ อีกด้ วย
2) รายได้ จากการรับจ้ างผลิต
บริ ษัทมีรายได้ จากการรับจ้ างผลิต ซึงเกิดจากการให้ บริ การกลันนํามันปาล์มดิบ(Crude Palm Oil : CPO) และ
นํามันเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : CPKO) เพือให้ ได้ นํามันปาล์มบริ สทุ ธิไม่แยกไข (Refined Bleached
Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) และนํามันเมล็ดในปาล์มบริ สทุ ธิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm
Kernel Oil : RBD Palm Kernel Oil : RBDPKO) โดยผู้ว่าจ้ างจะเป็ นผู้จดั หา CPO และ CPKO รวมถึงรับภาระในการขนส่ง
วัตถุดิบดังกล่าวมายังโรงงาน รวมถึงรับสินค้ าทีโรงงานเอง ซึงบริ ษัทจะนําวัตถุดิบทีได้ รับเข้ าสู่กระบวนการกลันด้ วยหอกลันทีมี
ประสิทธิภาพเพือให้ ได้ ผลผลิตทีมีคุณภาพตามทีผู้ว่าจ้ างต้ องการ ทังนี ผู้ว่าจ้ างได้ แก่ ผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ค้านํามันเชือเพลิง
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้ านํามันเชือเพลิง พ.ศ.2543 ซึงปั จจุบนั บริ ษัทให้ บริ การรับจ้ างกลันให้ กบั ผู้ค้านํามัน
เชือเพลิงตามมาตรา 7 รายหนึง โดยรับจ้ างกลันให้ กบั ผู้ว่าจ้ างรายดังกล่าวต่อเนืองกว่า 3 ปี ผ่านการสังจ้ าง ทังนี เมือวันที 3
พฤษภาคม 2556 บริ ษัทได้ ลงนามข้ อตกลงรับจ้ างกลัน CPO และ CPKO เพือให้ ได้ RBD Palm Oilและ RBDPKO กับผู้ว่าจ้ าง
ดังกล่าวซึงมีปริ มาณการว่าจ้ างกลันและราคารับจ้ างกลันทีแน่นอน โดยระบุระยะเวลาจ้ างรวม 5 ปี ซึงการให้ บริ การรับจ้ างกลัน
นํามันปาล์มดิบและนํามันเมล็ดในปาล์ม ถือเป็ นการสร้ างรายได้ คงทีให้ กบั บริ ษัทและเป็ นการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าเพือ
สร้ างโอกาสในการดําเนินธุรกิจในอนาคต ดังนัน ในงวดบัญชีปี 2554 ถึงปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการรับจ้ างผลิตคิดเป็ นร้ อยละ
2.77 ร้ อยละ 0.52 และร้ อยละ 2.22 ของรายได้ รวมตามลําดับ
¾ ลักษณะผลิตภัณฑ์ ของบริษัทย่ อย

1) รายได้ จากการเดินเรือ
รายได้ จากการเดินเรื อ เป็ นรายได้ ทีเกิดขึนในนามบริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด (AIL)ซึงดําเนินธุรกิจให้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าทางทะเลโดยAIL มีเรื อขนส่งคุณภาพสูงให้ บริ การรวม 2 ลําคือ“เรื อธารี รัตนา 1” และ “เรื อธารี รัตนา 3” โดยบริ ษัท
สามารถให้ บริ การขนส่งนํามันเชือเพลิง นํามันปาล์มดิบ และนํามันปาล์มกลันบริ สุทธิให้ กับลูกค้ าทังในและระหว่างประเทศ ซึง
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บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

ปั จจุบนั AIL ให้ บริ การขนส่งนํามันปาล์มดิบให้ กบั บริ ษัท และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม รวมถึงขนส่งนํามันเมล็ด
ในปาล์มให้ กบั ผู้ค้านํามันตามมาตรา 7 รายหนึง โดยเรื อธารี รัตนา 1 และเรื อธารี รัตนา 3 มีรายละเอียดเกียวกับประเภทเรื อและการ
ให้ บริ การ ดังนี
ตารางแสดงข้ อมูลเบืองต้ นเกียวกับเรือขนส่ งของ AIL
ชือเรื อ
ธารี รัตนา 1

ใบอนุญาตใช้ เรือ
ขนส่ง CPO และเชือเพลิง

ประเภทเรื อ
กลทะเลใกล้ ฝัง

ขนาด / เส้ นทาง
- ขนาดเรื อ (Tanker)1,500ตันกรอสส์
- ขนส่งภายในประเทศ
ธารี รัตนา 3
ขนส่ง CPO และเชือเพลิง
กลทะเลเฉพาะเขต - ขนาดเรื อ (Double – Hull) 2,500ตันกรอสส์
- ขนส่งระหว่างประเทศ
หมายเหตุ: ในปี 2555 AIL ได้ จําหน่ายเรื อ “ธารี รัตนา 2” ให้ กบั บุคคลภายนอก ซึงไม่ได้ มีความเกียวโยงใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และ
ผู้บริ หารของบริ ษัท

ภาพถ่ ายเรื อธารีรัตนา 1
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

ภาพถ่ ายเรื อธารีรัตนา 3

ทังนี ในงวดบัญชีปี 2554 ถึงปี 2556 AIL มีรายได้ จากการให้ บริการ AIE คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30.35 ร้ อยละ 60.16
และร้ อยละ 41.76 ของรายได้ จากการเดินเรื อรวม ซึง AIE ว่าจ้ าง AIL ขนส่งวัตถุดิบได้ แก่นํามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil :
CPO) จากคลังนํามันของ AIPT ทีอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มาส่งทีคลังนํามันของ AIPT ทีตําบลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาคร
โดย AIL ใช้ เรื อธารี รัตนา 1 ในการให้ บริ การขนส่ง ซึงปั จจุบนั เรื อลําดังกล่าวให้ บริ การกับ AIE เต็มกําลัง โดยเรื อธารี รัตนา 3
ให้ บริ การลูกค้ ารายอืนทีไม่มีความเกียวข้ องใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริ หารของ AIE ซึงปั จจุบนั เรื อธารี รัตนา 3 ให้ บริ การ
คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 70 ของความสามารถในการขนส่ง ทังนี สําหรับงวดบัญชีปี 2554 ถึงปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการ
เดินเรื อเท่ากับร้ อยละ 2.32 ร้ อยละ 0.83 และร้ อยละ 1.08 ตามลําดับ
2) รายได้ จากการบริการท่ าเทียบเรื อ และรายได้ จากการจําหน่ ายนําแข็ง
รายได้ จากการบริ การท่าเทียบเรื อ และรายได้ จากการจําหน่ายนําแข็ง เป็ นรายได้ ทีเกิดขึนในนาม บริ ษัท เอไอ
พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จํากัด (AIPT) ซึงดําเนินธุรกิจให้ บริ การท่าเทียบเรื อและคลังนํามันเชือเพลิง และโรงนําแข็งสําหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร โดย AIPT มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง AIPT มีท่าเทียบเรื อนําลึกและคลังนํามันเชือเพลิง 2 แห่ง
ตังอยูท่ ีอําเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึงท่าเทียบเรื อทังสองแห่งมีคลังนํามันทีให้ บริ การ
จัดเก็บนํามันเชือเพลิง นํามันปาล์มดิบ และนํามันปาล์มกลันบริ สุทธิ โดยมีความสามารถในการกักเก็บนํามันรวมทังสินเท่ากับ
30,000 ตัน หรื อประมาณ 33,186,000 ลิตร แบ่งเป็ นคลังเก็บนํามันทีอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จํานวน 10 แท็งค์ มีขนาด
ความจุรวมเท่ากับ 20,000 ตัน หรื อประมาณ 22,124,000 ลิตร อําเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 5 แท็งค์ มีขนาดความ
จุรวมเท่ากับ 10,000 ตัน หรื อประมาณ 11,062,000 ลิตร โดยคลังนํามันของ AIPT ทีจังหวัดชุมพร ถือเป็ นคลังนํามันทีมีข้อ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

ได้ เปรี ยบทางภูมิศาสตร์ มากทีสุดแห่งหนึง กล่าวคือ เป็ นคลังนํามันแห่งสุดท้ ายทีมีทําเลทีตังซึงเอือต่อการขนส่งเชือเพลิงทังทางบก
และทางทะเล โดยเรื อขนส่งสินค้ าสามารถเทียบเรื อทีท่าเทียบเรื อกลางทะเล (Jetty)ของ AIPTทีสามารถรองรับเรื อได้ คราวละ 2 ลํา
โดย Jetty ดังกล่าวตังอยู่ห่างจากชายฝั งเพียงประมาณ 1 กิโลเมตร และด้ วยระยะทางทีไม่ห่างจากชายฝั งมากนัก จึงช่วยให้ ผ้ เู ข้ า
ใช้ บริ การลดระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้ าเข้ า – ออกจากเรื อ นอกจากนี ด้ วยภูมิศาสตร์ ทีดีดงั กล่าว ทําให้ มีผ้ สู นใจทีจะขอเช่า
พืนทีคลังนํามันเชือเพลิงทีชุมพร สําหรับจัดเก็บนํามันเชือเพลิงเพือรองรับนโยบายของภาครัฐเกียวกับยุทธศาสตร์ นํามันทีผู้ค้า
นํามันตามมาตรา 7 จะต้ องสํารองนํามันเชือเพลิงเพิมขึน ทังนี นโยบายภาครัฐข้ างต้ นเริ มมีผลบังคับใช้ เมือวันที 1 พฤศจิกายน
2556 ทีผ่านมา
ปั จจุบนั คลังนํามันเชือเพลิงของ AIPT ทังหมดให้ บริ การกับบริ ษัทเพียงรายเดียว โดยเป็ นการให้ บริ การเก็บนํามัน
ปาล์มดิบ(Crude Palm Oil : CPO) สําหรับนํามาใช้ ในการผลิตสินค้ าและจําหน่าย โดย CPO ดังกล่าวมีทีมาจากโรงงานบีบสกัด
นํามันปาล์มในภาคใต้ ซึงเป็ นผู้จดั จําหน่ายนํามันปาล์มดิบให้ กบั บริ ษัท ซึงนอกจากรายได้ จากการให้ บริ การท่าเทียบเรื อและคลัง
นํามันเชือเพลิงแล้ ว AIPT ยังมีรายได้ จากธุรกิจโรงนําแข็งสําหรับอุตสาหกรรมอาหารทีตําบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาครซึงโรง
นําแข็งสําหรับอุตสาหกรรมอาหารดังกล่าวตังอยูบ่ นพืนทีท่าเทียบเรื อเดิมก่อนที AIPT จะซือจากเจ้ าของกรรมสิทธิเดิม และนําทีดิน
รอบบริ เ วณมาพัฒ นาเพื อดํ า เนิ น ธุร กิ จ คลัง นํ ามัน เชื อเพลิ ง เพิ มเติ ม โดยนํ าแข็ ง ที ผลิ ต ได้ มี ก ลุ่ม ลูก ค้ า เป็ นผู้ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหาร ได้ แก่ โรงลูกชิน โรงแล่ปลา โรงงานผลิตและจําหน่ายปลากระป๋ อง และอาหารทะเลแปรรู ปต่างๆ ทังนี ในงวด
บัญชีปี 2554 ถึงปี 2556 บริษัทมีรายได้ จากการบริ การท่าเทียบเรื อและการจําหน่ายนําแข็ง คิดเป็ นร้ อยละ 1.10 ร้ อยละ 0.83 และ
ร้ อยละ 0.65 ของรายได้ รวม โดยในงวดบัญชีปี 2555 AIPT ไม่มีรายได้ จากการบริ การท่าเทียบเรื อให้ กับลูกค้ ารายอืนนอกจาก
ให้ บริ การกับบริ ษัทเพียงรายเดียว ซึงบริ ษัททําสัญญาเช่าระยะสันกับ AIPT โดยครอบคลุมการให้ บริ การท่าเทียบเรื อและคลังนํามัน
เชือเพลิงทังหมดของ AIPT
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

ตารางแสดงข้ อมูลเบืองต้ นเกียวกับท่ าเทียบเรื อและคลังนํามันเชือเพลิงของ AIPT
การให้ บริการ
จํานวน/ คุณสมบัติ
ลักษณะการให้ บริการ
ท่ าเทียบเรื อ และคลังนํามันเชือเพลิง ทีตําบลท่ าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร
1. ท่าเทียบเรื อ
2. ถังเก็บนํามัน

- ท่าเทียบเรื อขนาดไม่เกิน 500ตันกรอสส์
- ความจุถงั ละ 2 ล้ านลิตร
- มีจํานวนทังสิน 5 แท็งค์
- มีระบบทําความร้ อนเพือรักษาระดับความชืน
ของสินค้ า
ท่ าเทียบเรื อ และคลังนํามันเชือเพลิง ทีอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
2. ท่าเทียบเรื อกลางทะเล - หลักเทียบเรื อขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์
(Jetty)
- สามารถรองรับเรื อเทียบท่าได้ ครังละ 2 ลํา
- มีทอ่ ลําเลียงขนาด 10 นิว -มีกําลังสูบ 400,000
ลิตร/ชัวโมง
3. ถังเก็บนํามัน
- ความจุถงั ละ 2 ล้ านลิตร
- มีจํานวนทังสิน 10 แท็งค์
- มีระบบทําความร้ อนเพือรักษาระดับความชืน
ของสินค้ า

- ให้ บริ การเทียบท่าแก่เรื อขนส่งทางทะเล
- ให้ บริ การในการเก็บนํามันเชือเพลิง
นํามันปาล์มดิบและนํามันปาล์มกลัน
บริ สทุ ธิ

- ให้ บริ การเทียบท่าแก่เรื อขนส่งทางทะเล

- ให้ บริ การเก็บนํามันเชือเพลิง นํามัน
ปาล์มดิบและนํามันปาล์มกลันบริ สทุ ธิ

ภาพถ่ ายท่ าเทียบเรือ และคลังนํามันเชือเพลิง ทีตําบลท่ าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

ภาพถ่ ายท่ าเทียบเรื อ และคลังนํามันเชือเพลิง ทีอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

สิทธิประโยชน์ ทได้
ี รับการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมีรายละเอียด
สิทธิประโยชน์ทีได้ รับ ดังนี
วันทีเริมใช้
ประเภทกิจการ
บัตรส่ งเสริม
วันทีครบ
เพือส่ งเสริมการลงทุน
สิทธิในบัตร
ทีได้ รับการส่ งเสริม
เลขที
กําหนด
ในกิจการ
ส่ งเสริม
บมจ. เอไอ เอนเนอร์ จี
1922(1)/2553 ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิ
ผลิตนํามันไบโอดีเซล
บจก. เอไอ โลจิสติกส์
2029(2)/2549 27 มิ.ย. 2549
26 มิ.ย.2557
ขนส่งทางเรื อ
1434(2)/2550 11 มิ.ย. 2550
10 มิ.ย.2558
ขนส่งทางเรื อ
บจก. เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ 1373(2)/2552
1 ก.ค. 2552
30 มิ.ย.2560 ขนถ่ายสินค้ าสําหรับเรื อเดินทะเล
เทอร์ มินลั ส์
1374(2)/2552
7 ส.ค. 2552
5 ส.ค.2560
ขนถ่ายสินค้ าสําหรับเรื อเดินทะเล
หมายเหตุ: - บริ ษัทยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยคาดว่าใช้ สทิ ธิประโยชน์ได้ ภายในไตรมาสที 4 ปี 2556
- ทีผ่านมาบจก.เอไอ โลจิสติกส์ และบจก.เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ มีผลการดําเนินงานขาดทุน จึงยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ
ประโยชน์แต่อย่างใด

สิทธิประโยชน์ทีสําคัญทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน มีดงั นี
1. ในนามบริ ษัท : ผลิตนํามันไบโอดีเซล
1) ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิทีได้ รับจากการประกอบกิจการทีได้ รับการส่งเสริมเป็ นเวลา
8 ปี นับตังแต่วนั ทีเริ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน
2) ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนําเงินปั นผลจากกิจการทีได้ รับการส่งเสริมซึงได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามข้ อ 1)
ไปรวมคํานวณเพือเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาทีได้ รับการส่งเสริ ม
3) ได้ รับลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คล สําหรับกําไรสุทธิทีได้ รับจากการลงทุนในอัตราร้ อยละ 50 นับแต่วนั ทีพ้ น
กําหนดตามข้ อ 1) เป็ นระยะเวลา 5 ปี
4) ได้ รับอนุญาตให้ หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่านําประปา สองเท่าของค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 10 ปี
นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน
5) ได้ รับอนุญาตให้ นําผลขาดทุนประจําปี ทีเกิดขึนในระหว่างเวลาได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ ตามข้ อ 1) ไปหักออก
จากกําไรสุทธิทีเกิดขึน นับแต่วนั ทีพ้ นกําหนดเวลายกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นเวลา 5 ปี โดยจะเลือกหัก
จากกําไรสุทธิของปี ใดปี หนึงหรื อหลายปี ก็ได้
2. ในนามบจก.เอไอ โลจิสติกส์: ขนส่งทางเรื อ
1) ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับกํ าไรสุทธิทีได้ จากการประกอบกิจการทีได้ รับการส่งเสริ มเป็ น
เวลา 8 ปี โดยมีการจํากัดวงเงินได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามแต่ละบัตรส่งเสริ มไม่เกิน 66.26 ล้ าน
บาท และ 107.00 ล้ านบาท ตามลําดับ
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2) ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนําเงินปั นผลของกิจการทีได้ รับการส่งเสริ ม ซึงได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามข้ อ 1)
ไปรวมคํานวณเพือเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาทีได้ รับการส่งเสริ มทุกบัตรส่งเสริ ม
3) ได้ รับอนุญาตให้ นําผลขาดทุนประจําปี ทีเกิดขึนในระหว่างเวลาได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ ตามข้ อ 1) ไปหักออก
จากกําไรสุทธิทีเกิดขึน นับแต่วนั ทีพ้ นกําหนดเวลายกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นเวลา 5 ปี โดยจะเลือกหัก
จากกําไรสุทธิของปี ใดปี หนึงหรื อหลายปี ก็ได้ ทกุ บัตรส่งเสริม.
3. ในนามบจก.เอไอ พอร์ ต แอนด์เทอร์ มินลั ส์: ขนถ่ายสินค้ าสําหรับเรื อเดินทะเล
1) ได้ รับยกเว้ นภาษี เงิน ได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิทีได้ นจากการประกอบกิจการทีได้ รับการส่งเสริมเป็ นเวลา
8 ปี โดยมีการจํากัดวงเงิน ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามแต่ละบัตรส่งเสริมไม่เกิน 303.49 ล้ านบาท
และ 200.00 ล้ านบาท
2) ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนําเงินปั นผลจากการกิจการทีได้ รับการส่งเสริ ม ซึงได้ รับยกเว้ นภาษี เงินนิติบคุ คลตามข้ อ
1) ไปรวมคํานวณ เพือเสียภาษี เงินตลอดระยะเวลาทีได้ รับการส่งเสริ มทุกบัตรส่งเสริ ม
3) ได้ รับอนุญาตให้ นําผลขาดทุนประจําปี ทีเกิดขึนในระหว่างเวลาได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ ตามข้ อ 1) ไปหักออก
จากกําไรสุทธิทีเกิดขึน นับแต่วนั ทีพ้ นกําหนดเวลายกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เป็ นเวลา 5 ปี โดยจะเลือกหัก
จากกําไรสุทธิของปี ใดปี หนึงหรื อหลายปี ก็ได้ ทุกบัตรส่งเสริม
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 การตลาด
1) กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการควบคุมในทุกขันตอนการผลิตเพือให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ ทีดีและมีคุณภาพเป็ นไปตาม
มาตรฐานทีหน่วยงานราชการกําหนดทังนํามันไบโอดีเซลและนํามันปาล์มโอเลอีน โดยบริ ษัทเข้ มงวดตังแต่การคัดสรรนํามันปาล์ม
ดิบซึงถือเป็ นวัตถุดิบตังต้ นในการผลิตนํามันไบโอดีเซลและนํามันปาล์มโอเลอีนโดยกําหนดลักษณะและคุณสมบัติของ นํามัน
ปาล์มดิบทีจะสังซือมาเพือเข้ าสู่กระบวนการผลิต และกําหนดให้ ฝ่ายจัดซือจะต้ องสังซือนํามันปาล์มดิบจากผู้จําหน่ายทีได้ รับการ
ขึนทะเบียนกับบริ ษัทแล้ วเท่านัน นอกจากนี บริ ษัทจะแจ้ งไปยังผู้จําหน่ายให้ จดั ส่งตัวอย่างนํามันปาล์มดิบเข้ ามาทดสอบทีโรงงาน
ก่อนการสังซือ รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพอีกครังก่อนนําเข้ าสู่สายการผลิต และตรวจสอบคุณภาพสินค้ าสําเร็ จรู ปภายหลัง
ผลิต แล้ ว เสร็ จ ก่ อ นจัด ส่ง ไปยัง ลูก ค้ า เพื อสร้ างความมันใจให้ กับ ลูก ค้ าและลดความเสี ย หายที อาจเกิ ด ขึนจากเปลี ยนแปลง
คุณ สมบัติของสินค้ าสํ า เร็ จรู ปก่ อ นการจัด ส่ง ทังนี สิน ค้ าของบริ ษัท ทังนํามันไบโอดี เ ซลและนํ ามันปาล์ ม โอเลอี น ที ผลิตได้ มี
คุณสมบัติเป็ นไปตามข้ อกําหนดหรื อประกาศของหน่วยงานราชการทุกประการโดยบริ ษัทได้ รับใบรับรองคุณภาพจากหน่วยงาน
ราชการและเอกชนต่างๆ อาทิ ISO 9001: 2008 HALAL HACCP GMP Kosher และ RSPOซึงแสดงให้ เห็นถึงการให้ ความสําคัญ
กับ การพัฒ นาในส่ ว นงานต่ า งๆ ที เกี ยวข้ อ งกับ การผลิ ต และจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ของบริ ษั ท นอกจากนี บริ ษั ท ยัง มุ่ง มันที จะเพิ ม
ประสิทธิภาพในการผลิตเพือลดส่วนสูญเสียและเพิมปริ มาณสินค้ าทีจําหน่ายได้ ต่อหน่วยวัตถุดิบ รวมไปถึงลดต้ นทุนการผลิต
ควบคู่ไปกับการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่ค้า (Supplier) และลูกค้ าของบริ ษัทอย่างต่อเนือง
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1) กลยุทธ์ ด้านการกําหนดราคาขาย (Price)
นํามันไบโอดีเซล บริ ษัทจําหน่ายนํามันไบโอดีเซลผ่านการเข้ าร่ วมประมูลราคากับผู้ค้านํามันตามมาตรา 7 ซึง
โดยทัวไปบริ ษัทจะพิจารณากําหนดราคาขายโดยการอ้ างอิงจากราคาประกาศของคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน ซึงจะ
ประกาศราคาอ้ างอิงเอทานอลแปลงสภาพและไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ของกรดไขมัน โดยหน่วยงานดังกล่าวจะประกาศ
ราคาเป็ นรายสัปดาห์ ซึงราคาดังกล่าวเป็ นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโดยรวมในขณะนัน โดยบริ ษัทจะคิดส่วนลดจาก
ราคาประกาศให้ แก่ลกู ค้ าตามโครงสร้ างต้ นทุนวัตถุดิบและค่าบริ หารจัดการของบริ ษัทในช่วงเวลานัน ซึงการพิจารณาให้ สว่ นลดจะ
พิจารณาจากปริ มาณการสังซือและระยะเวลาในการขายตามสัญญา ซึงโดยส่วนใหญ่ระยะเวลาสัญญาจะแตกต่างกันไปตาม
นโยบายของผู้ซือ กล่าวคือ ผู้ซือบางรายระบุระยะเวลาสัญญานานตังแต่ 3 เดือนถึง 12 เดือน ขึนอยู่กบั แผนความต้ องการใช้ ของผู้
ซือ ซึงผู้ซือแต่ละรายจะแจ้ งเงือนไขการจัดส่งทีชัดเจน อาทิ มารับทีโรงงานเอง หรื อแจ้ งให้ บริ ษัทจัดส่งให้ ทังนี กรณีให้ บริ ษัทเป็ นผู้
จัดส่งให้ ราคาสินค้ าทีจําหน่ายก็จะมีราคาสูงขึนจากค่าใช้ จ่ายในการขนส่งทีเพิมขึน
นํามันปาล์มโอเลอีน สําหรับการกําหนดราคาของสินค้ าประเภทนี บริ ษัทจะดําเนินนโยบายในการกําหนดราคาโดย
วิธีส่วนเพิมจากต้ นทุน (Cost Plus Margin) ซึงต้ นทุนในการผลิตจะผันแปรไปตามต้ นทุนวัตถุดิบหลัก ได้ แก่ ราคานํามันปาล์มดิบ
ในแต่ละช่วง โดยผู้บริ หารจะพิจารณากําหนดราคาร่ วมกับการพิจารณาราคาขายนํามันปาล์มโอเลอีนของผู้ผลิตรายอืนในตลาด
เพือให้ การกําหนดราคาเป็ นไปอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ ทังนีการพิจารณาให้ เครดิตแก่ลกู ค้ าบริ ษัทจะพิจารณาจาก
ขนาดธุรกิจ ปริ มาณการสังซือ ประวัติการดําเนินธุรกิจ และความสามารถในการการจ่ายชําระเงินของลูกค้ าเป็ นหลัก โดยบริ ษัท
กําหนดอํานาจในการพิจารณาอนุมตั ิวงเงินเครดิตไว้ อย่างชัดเจน
ทังนี สําหรับการกําหนดราคาจําหน่ายผลพลอยได้ จากการผลิต บริ ษัทจะพิจารณากําหนดราคาโดยอ้ างอิงจากราคา
ตลาดซึงอิงตามประกาศของกรมการค้ าภายใน เป็ นหลัก
2) กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
นํามันไบโอดีเซล (B100) สําหรับช่องทางการจัดจําหน่ายนํามันไบโอดีเซลของบริ ษัทนัน จะเป็ นในรู ปแบบของการ
เข้ าร่ วมประมูลสัญญาการจัดส่งนํามันไบโอดีเซลกับลูกค้ า โดยลูกค้ าแต่ละรายจะแจ้ งเชิญมายังบริ ษัท เพือเข้ าร่วมประมูลสัญญา
งานดังกล่าวซึงลูกค้ าแต่ละรายจะมีช่วงเวลาในการเรี ยกประมูลแตกต่างกัน กล่าวคือ บางรายเรี ยกประมูลปี ละ 1 ครัง ในขณะที
บางรายเรี ยกประมูลปี ละ 2-4 ครัง ซึงขึนอยู่กับนโยบายการสังซือของลูกค้ าแต่ละราย ทังนี ส่วนใหญ่ระยะเวลาของสัญญาจะมี
ตังแต่ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
นํามันปาล์มโอเลอีนบริ ษัทจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนโดยตรงไปยังกลุม่ ลูกค้ าทังกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรม กลุ่ม
ลูกค้ าสําเร็ จรู ป ได้ แก่ โรงแรม ร้ านอาหารทีเป็ นเชน และร้ านค้ าทัวไป รวมถึงกลุ่มลูกค้ าทีสังซือเพือแบ่งจําหน่ายอีกทอดหนึง โดย
ฝ่ ายขายของบริ ษัทจะเป็ นผู้ติดต่อไปยังลูกค้ าทีมีความต้ องการโดยตรงซึงปั จจุบนั บริ ษัทมีทีมขายนํามันปาล์มโอเล-อีนรวมทังหมด
ั ษัทดําเนินการจัดส่งสินค้ า
8 คน โดยแยกดูแลกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรม 2 คน และกลุม่ ลูกค้ าอืน 6 คน โดยในการจัดส่งสินค้ ามีทงบริ
ให้ กบั ลูกค้ า และลูกค้ ามารับสินค้ าจากโรงงานโดยตรงทังนี ปั จจุบนั บริ ษัทได้ วางจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนในซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ขนาดกลาง และร้ านค้ าปลีกรายใหญ่ได้ แก่ Big C , The Mall และ Max Value เพือรักษาตราสินค้ าให้ คงอยูใ่ นกลุม่ ตลาดผู้มีรายได้
ปานกลาง โดยในอนาคตบริ ษัทคาดว่าจะขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้ าผ่านทางร้ านค้ าปลีกรายใหญ่ (Modern Trade)เพิมขึน
ทังนี เพือเป็ นการเพิมช่องทางในการจัดหน่ายไปยังผู้บริ โภคทีมีรายได้ ปานกลางถึงสูงมากขึน รวมทังเพือเป็ นการสร้ างความจดจํา
(Brand Recognition) ในตราสินค้ า “พาโมลา” แก่ผ้ บู ริ โภค
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3) กลยุทธ์ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion)
บริ ษัทดําเนินกลยุทธ์ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยให้ ความสําคัญกับการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตามลักษณะและคุณสมบัติทีกําหนดโดยหน่วยงานราชการและลูกค้ าควบคู่ไปกับการสร้ างความสัมพันธ์
อันดีกบั ลูกค้ า ซึงถือเป็ นแนวทางในการรักษาฐานลูกค้ าเดิมให้ ยงั คงอยู่กับบริ ษัท รวมถึงการขยายฐานลูกค้ าไปยังลูกค้ ารายใหม่
อย่างต่อเนืองโดยอยู่ภายใต้ นโยบายทีฝ่ ายบริ หารกําหนด นอกจากนี บริ ษัทยังให้ ความสําคัญกับการรับฟั งความคิดเห็นของผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิงนํามันปาล์มโอเลอีน ซึงบริ ษัทได้ สํารวจความพึงพอใจของลูกค้ าเกียวกับคุณภาพของ
นํามันปาล์มโอเลอีนอย่างต่อเนือง และบริ ษัทยังเปิ ดโอกาสให้ ลกู ค้ าได้ เข้ าเยียมชมการผลิตภายในโรงงาน เพือสร้ างความมันใจ
เกียวกับคุณภาพการผลิตของบริ ษัท โดยลูกค้ าทีเข้ าเยียมชมโรงงานส่วนใหญ่ได้ แก่ กลุ่มลูกค้ าประเภทอุตสาหกรรม และกลุ่ม
ลูกค้ าสําเร็ จรูป
2.2.2 กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัท แบ่งออกตามประเภทสินค้ าของบริ ษัท ได้ ดงั นี
1) นํามันไบโอดีเซล
กลุ่มลูกค้ าหลักของบริ ษัทสําหรับผลิตภัณฑ์นํามันไบโอดีเซล ได้ แก่ กลุม่ ผู้ค้านํามันเชือเพลิงตามพระราชบัญญัติ
การค้ านํามันเชือเพลิง พ.ศ. 2543 มาตรา 7 หรื อผู้ค้านํามันเชือเพลิงตามมาตรา 7 ซึงหมายถึง ผู้ค้านํามันทีมีปริ มาณการค้ านํามัน
เชือเพลิงแต่ละชนิดหรื อรวมกันทุกชนิดปี ละตังแต่ 100,000 เมตริ กตัน หรื อ ประมาณ 120 ล้ านลิตรขึนไป หรื อผู้ทีทําการค้ าก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลวปี ละตังแต่ 50,000 เมตริ กตันขึนไป ซึงส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็ นผู้ค้านํามันรายใหญ่ของประเทศ (Major Oil) โดยใน
การจําหน่าย บริษัทจะทําสัญญากับลูกค้ าโดยมีอายุสญ
ั ญาตังแต่ 3 – 12 เดือนแล้ วแต่นโยบายของลูกค้ าแต่ละราย โดยลูกค้ าส่วน
ใหญ่ของบริ ษัท จะกําหนดปริ มาณการรับซือหรื อช่วงของปริ มาณการรับซือทีชัดเจนในสัญญา ซึงในการได้ มาซึงสัญญาจําหน่าย
บริ ษัทจะได้ รับแจ้ งให้ เข้ าร่วมประมูลจากลูกค้ าโดยตรง
2) นํามันปาล์มโอเลอีน
กลุม่ ลูกค้ านํามันปาล์มโอเลอีนสามารถแบ่งตามประเภทกลุม่ ผู้ใช้ เป็ น 3 กลุม่ ดังนี
2.1 กลุม่ ลูกค้ าประเภทอุตสาหกรรมภาคการผลิต
กลุ่มลูกค้ าดังกล่าว หมายถึงกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารขนาดใหญ่ รวมถึงโรงงานผลิตขนม
ขบเคียว เนยเทียม และอาหารปรุ งสุกต่างๆ อาทิ บริ ษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริ ษัท ทรี ท็อป เคมิคลั แอนด์ฟ้ ดส์
ู
จํากัด บริ ษัท คาร์ กิลมีทส์ (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท อาหารยอดคุณ จํากัด และบริ ษัท นําเชา (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นต้ น ซึง
กลุ่มลูกค้ าประเภทอุตสาหกรรม จะสังซือนํามันปาล์มโอเลอีนในปริ มาณมากเพือนําไปใช้ ในกระบวนการผลิต ซึงส่วนใหญ่จะ
นําไปใช้ ในขันตอนการทอดเพือให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพตามต้ องการ โดยก่อนการสังซือบริ ษัทจะจัดส่งตัวอย่างนํามันปาล์ม
โอเลอีนไปยังลูก ค้ าเพื อทดสอบคุณสมบัติ รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ลูกค้ าส่งตัวแทนเข้ าเยียมชมโรงงาน เพื อสร้ างความมันใจใน
คุณภาพของสินค้ าและสร้ างความเชือมันทางธุรกิจให้ กับลูกค้ า ซึงลูกค้ าบางรายจะกําหนดคุณสมบัติของนํามันปาล์มโอเลอีน
เพิมเติมมาอย่างชัดเจน อาทิ กําหนดให้ นํามันปาล์มโอเลอีนต้ องมีค่า Iodine Value หรื อค่าไอโอดีนเท่ากับ 50 – 55 กรัมต่อนํามัน
ปาล์มโอเลอีน 100 กรัม จากเดิมซึงมีค่ามาตรฐานอยูท่ ีไม่น้อยกว่า 55 สําหรับนํามันปาล์มโอเลอีนจากเนือปาล์ม เป็ นต้ น ทังนี บริ ษัท
จําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนให้ กับกลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรมผ่านการเข้ าประมูลราคาเพือทําสัญญาจําหน่ายตังแต่ 3 – 12 เดือน
และจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าจากการได้ รับเอกสารคําสังซือ ซึงความแตกต่างดังกล่าวขึนอยูก่ บั นโยบายในการสังซือของลูกค้ าในแต่ละ
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ช่วงเวลา โดยลูกค้ าจะสังซือสินค้ าล่วงหน้ าและให้ บริ ษัททยอยส่งมอบสินค้ า หรื อทยอยเข้ ามารับสินค้ าด้ วยตนเองตามเงือนไขเวลา
ทีกําหนด
2.2 กลุม่ ลูกค้ าสําเร็จรูป
ได้ แก่ กลุ่มลูกค้ าซึงดําเนินธุรกิจ โรงแรม ร้ านอาหารทีเป็ นเชนซึงมีจํานวนสาขากระจายอยู่ทวประเทศ
ั
อาทิ บริ ษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ จํากัด บริ ษัท เดอะ บาร์ บีคิว พลาซ่า จํากัด บริ ษัท ไทยฮะจิบงั จํากัด และบริ ษัท โออิชิ เทรดดิง
จํากัด เป็ นต้ น รวมถึงร้ านค้ าทัวไปทัวประเทศ ทีใช้ นํามันปาล์มโอเลอีนในขันตอนการทอด หรื อขันตอนการผัดเพื อให้ บริ การ
จําหน่ายอาหารแก่ผ้ ทู ีมารับบริ การ โดยกลุม่ ลูกค้ าสําเร็ จรู ปจะสังซือนํามันปาล์มโอเลอีนในขนาดบรรจุต่างๆ ทังแบบแกลลอน ปี บ
ขวด และถัง ซึงขนาดบรรจุทีได้ รับความนิยมจากลูกค้ ามากทีสุดได้ แก่ ปี บขนาดบรรจุ 13.75 ลิตร และ 18 ลิตร และแบบถุงขนาด
บรรจุ 1 ลิตร ซึงง่ายต่อการใช้ งานและมีปริ มาณทีเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ าสําเร็ จรู ป ทังนี ในการจําหน่ายสินค้ าให้ กับกลุ่มลูกค้ า
สําเร็ จรู ปจะเป็ นการจําหน่ายตามคําสังซือทีได้ รับจากลูกค้ าแบบเป็ น Lot โดยบริ ษัททยอยจัดส่งไปยังสถานทีทีลูกค้ าจะเป็ นผู้
กําหนด
2.3 กลุม่ ลูกค้ าแบ่งบรรจุ (Repack)
ได้ แก่ กลุ่มลูกค้ าทีสังซือนํามันปาล์มโอเลอีนเพือแบ่งจําหน่ายต่อ โดยลูกค้ ากลุ่มแบ่งบรรจุมีทงลู
ั กค้ าที
อยู่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ซึงมีทงผู
ั ้ ประกอบรายใหญ่ทีดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีน และผู้ประกอบการ
ขนาดกลางถึงขนาดเล็กทีจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนและนํามันพืชชนิดอืนๆ รวมถึงร้ านโชว์ห่วยขนาดเล็กตามตลาด ทังนี กลุ่ม
ลูกค้ า Repack จะสังซือนํามันปาล์มโอเลอีนจากบริษัทในขนาดบรรจุเป็ นรถแทงค์ความจุ 15 – 30 ตัน
ทังนี หากพิจ ารณาสัดส่ว นการจํ า หน่า ยนํ ามัน ปาล์ ม โอเลอี น แยกตามกลุ่ม ลูก ค้ าอุต สาหกรรม กลุ่ม ลูก ค้ า
สําเร็ จรู ป และกลุ่มลูกค้ าแบ่งบรรจุ สําหรับงวดบัญชีปี 2553 ถึงปี 2555 และปี 2556 จะพบว่าสัดส่วนการจําหน่ายนํามันปาล์ม
โอเลอีนสําหรับกลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้ าแบ่งบรรจุ และกลุ่มลูกค้ าสําเร็ จรู ป มีแนวโน้ มเพิมขึนอย่างต่อเนือง มีแนวโน้ ม
สัดส่วนการจําหน่ายลดลง ซึงเป็ นผลจากการดําเนินนโยบายการขายทีเน้ นการสร้ างยอดขายทีแน่นอนผ่านการจําหน่ายให้ กบั กลุม่
ลูกค้ าอุตสาหกรรม ทีมีลกั ษณะการสังซือในรู ปสัญญาและใบสังซือ ซึงระบุระหว่างตังแต่ 3 – 12 เดือน และเอกสารการสังซือ
ในขณะทีการจําหน่ายสินค้ าให้ กบั กลุ่มลูกค้ าแบ่งบรรจุ และกลุ่มลูกค้ าสําเร็ จรู ป มีลกั ษณะการสังซือผ่านใบสังซือ ซึงมีความไม่
แน่นอน

กลุ่มลูกค้ า
กลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรม
กลุม่ ลูกค้ าสําเร็จรูป
กลุม่ ลูกค้ าแบ่งบรรจุ
ลูกค้ านอกราชอาณาจักร *
รวมรายได้
ทีมา: ข้ อมูลจากบริ ษัท

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ (งบตรวจสอบ)
2553
15.14%
46.45%
38.41%
100.00%

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)
จากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
2554
2555
21.11%
35.33%
75.00%
22.91%
3.89%
4.78%
36.98%
100.00%
100.00%
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งบการเงินรวม
(งบตรวจสอบ)
2556
52.84%
35.32%
11.85%
100.00%
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หมายเหตุ: - * ในปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ การจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนนอกราชอาณาจักรคิดเป็ นร้ อยละ 36.98 ของรายได้ จาก
การจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนในปี ดังกล่าว ซึงบริ ษัทสังซือนํามันปาล์มโอเลอีนจากผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย
และขนส่งทางเรื อไปยังผู้ซือในประเทศเวียดนาม (ขายเป็ นเงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐ) โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในค่า
ขนส่งทีเกิดขึน ซึงบริ ษัทได้ ว่าจ้ าง AIL ขนส่ง ทังนี รายได้ ดงั กล่าวไม่ถือเป็ นรายได้ หลักตามนโยบายการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทแต่อย่างใด
3) วัตถุดิบและผลพลอยได้
กลุม่ ลูกค้ าทีสังซือวัตถุดิบจากบริ ษัท คือ กลุม่ ผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากนํามันปาล์ม
ซึงมีความต้ องการนํามันปาล์มดิบสําหรับใช้ เป็ นวัตถุดิบตังต้ นในการผลิต และนํามันปาล์มบริ สทุ ธิไม่แยกไข ซึงใช้ เป็ นวัตถุดิบหลัก
ในการผลิตนํามันไบโอดีเซลและนํามันปาล์มโอเลอีน โดยกลุ่มลูกค้ าทีสังซือผลพลอยได้ จากการผลิตได้ แก่ กลุ่มผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ ซึงมีความต้ องการใช้ ผลพลอยได้ จากการกระบวนการกลันนํามันปาล์มดิบ ได้ แก่ กรดไขมันปาล์มจาก
กระบวนการกลันนํามันปาล์มดิบ กลีเซอรี นจากกระบวนการผลิตนํามันไบโอดีเซล และไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ จากกระบวนการผลิต
นํามันปาล์มโอเลอีนโดยกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนืองดังกล่าวจะใช้ กรดไขมันปาล์ม กลีเซอรี น และไขมันปาล์มบริ สทุ ธิเป็ นวัตถุดิบตัง
ต้ นในการผลิตเครื องสําอางสบู่ อาหารเสริ ม รวมไปถึงนําไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตนํามันไบโอดีเซล ทังนี ลูกค้ าทีสังซือผลพลอย
ได้ จากการผลิต จะว่าจ้ างรถขนส่งมารับด้ วยตัวเอง แต่สําหรับลูกค้ าทีสังซือวัตถุดิบจากบริ ษัท จะมีเงือนไขการจัดส่งแตกต่างกันไป
ตามการเจรจา โดยบางรายจะแจ้ งให้ บริษัทดําเนินการจัดส่งให้ ในขณะทีบางรายจะจัดรถมาขนวัตถุดิบด้ วยตนเองทีหน้ าโรงงาน
4) รับจ้ างผลิต
กลุ่มลูกค้ าของบริ ษัท คือ ผู้ประกอบการซึงเป็ นผู้ผลิตนํามันไบโอดีเซลเพือจําหน่ายหรื อกลุ่มผู้ค้านํามันเชือเพลิง
ตามมาตรา 7 ซึงลูกค้ าจะเป็ นผู้จดั หาวัตถุดิบมายังบริ ษัท ทังในรู ปแบบของนํามันปาล์มดิบ (CPO) และนํามันเมล็ดในปาล์ม
(CPKO)เพือว่าจ้ างให้ บริ ษัทกลันวัตถุดิบดังกล่าวเป็ นนํามันปาล์มบริ สทุ ธิไม่แยกไข (RBD Palm Oil) และนํามันเมล็ดในปาล์มไม่
แยกไข (RBD Palm Kernel Oil) สําหรับนําไปใช้ เป็ นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตนํามันไบโอดีเซล ซึงบริ ษัทรับคําสังจ้ างผลิตจาก
ลูกค้ าผ่านการสังจ้ าง โดยจะระบุปริ มาณผลิตภัณฑ์ทีได้ จากการกลัน คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทีกลันได้ และระยะเวลาการจัดส่งไว้
อย่างชัด เจน ซึงปั จจุบนั บริ ษัทให้ บริ การรั บจ้ า งกลันกับผู้ว่าจ้ างรายหนึงซึงว่าจ้ างบริ ษัทต่อเนืองกว่า 3 ปี โดยเมื อวัน ที 3
พฤษภาคม 2556 บริ ษัทได้ ลงนามในข้ อตกลงรับจ้ างกลัน CPO และ CPKO เพือให้ ได้ RBD Palm Oil และ RBDPKO กับผู้ว่าจ้ าง
ดังกล่าวซึงมีการกําหนดปริ มาณการว่าจ้ างกลันทีแน่นอน โดยระบุระยะเวลาจ้ างรวม 5 ปี ซึงผู้ว่าจ้ างเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
เกียวกับการขนส่งทังหมด รวมทังระบุเพิมเติมเกียวกับเงือนไขการจัดหาพาหนะในการขนส่งทางทะเล ซึงได้ มอบหมายให้ บริ ษัท
เป็ นผู้ประสานงานจัดหา ทังนี บริ ษัทกําหนดราคารับจ้ างผลิตโดยวิธีสว่ นเพิมจากต้ นทุน (Cost Plus Margin)
2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ปริ มาณการผลิตและการใช้ นํามันปาล์มในประเทศไทย
ข้ อมูลจากศูนย์วิจยั กสิกรไทย ซึงรวบรวมจากสํานักส่งเสริ มการค้ าสินค้ าเกษตร กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ได้ คาดการณ์ แนวโน้ มปริ มาณผลผลิตนํามันปาล์มดิบภายในประเทศว่าจะมีแนวโน้ มเพิมขึนจากปี 2553 จํานวน 1.288 ล้ านตัน
เป็ น 2.043 ล้ านตันในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 โดยในช่วงดังกล่าวมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตนํามันปาล์มดิบส่วนใหญ่ทีได้ จะ
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ถูกนําไปใช้ เพือการบริ โภคในประเทศประมาณ 1.05 ล้ านตัน ใช้ เพือผลิตไบโอดีเซล 0.648 ล้ านตัน และส่งออกนํามันดิบจํานวน
0.3 ล้ านตัน

ทังนี มีการคาดการณ์ สดั ส่วนการใช้ นํามันปาล์มดิบภายในประเทศเพือการบริ โภคเป็ นส่วนใหญ่ ซึงสามารถอธิบายถึง
สัดส่วนการใช้ นํามันปาล์มได้ ดงั นี
• นํ า ไปผลิต นํ ามัน พื ชและนํ า ไปใช้ ใ นอุตสาหกรรมอาหาร
ประมาณร้ อยละ 51โดยนํ ามัน ปาล์ ม นับ ว่า เป็ นนํ ามัน พื ช ที มี ก ารใช้
บริ โภคมากทีสุดในประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 65 ของมูลค่าตลาดนํามันพืช
ทังหมด เนืองจากนํามันปาล์มมีราคาทีค่อนข้ างถูกหากเทียบกับนํามัน
พื ช ประเภทอื น กอปรกับ คุณ สมบัติ ที เหมาะในการประกอบอาหาร
ประเภททอด ซึงไม่ทําให้ อาหารมีก ลินหืน จึงทําให้ คนส่วนใหญ่นิย ม
เลือกบริ โภคนํามันปาล์ ม รวมทังอุตสาหกรรมอาหารอืนๆ ในรู ปแบบ
ของนํ ามั น พื ช ที ใช้ ในการประกอบอาหาร และใช้ เป็ นวั ต ถุ ดิ บ ใน
อุตสาหกรรมอาหารต่างๆ อาทิ ขนมขบเคียว บะหมีกึงสําเร็ จรู ป นมข้ น
หวาน ครี มและเนยเทียม
• ใช้ ผลิตไบโอดีเซลประมาณร้ อยละ 38 โดยเป็ นการผลิต
เพือเป็ นพลังงานทดแทน สําหรับช่วยลดการใช้ นํามันดีเซล รวมถึงเพือเพิมความมันคงทางด้ านพลังงานให้ กบั ประเทศ อีกทัง ยังจะ
ช่วยลดปั ญหาผลกระทบทางด้ านสิงแวดล้ อมอีกด้ วย โดยเป็ นทีน่าสังเกตว่าในช่วงตังแต่ปี 2551 เป็ นต้ นมา สัดส่วนการใช้ นํามัน
ปาล์มในภาคพลังงานมีแนวโน้ มเพิมมากขึน จากร้ อยละ 21 ในปี 2551 เพิมเป็ นร้ อยละ 28 ในปี 2554 และสําหรับในปี 2555 คาด
ว่าการใช้ นํามันปาล์มในภาคพลังงานจะยังคงมีสดั ส่วนสูงถึงร้ อยละ 35-40 ของการใช้ นํามันปาล์มทังหมด
• อุตสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ เช่น ใช้ ทําสบูแ่ ละอืนๆ ประมาณร้ อยละ 11
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ภาวะอุตสาหกรรมไบโอดีเซล
ท่ามกลางภาวะความผันผวนและการปรั บ ตัว สูงขึนของราคาพลังงาน อัน เป็ นปั จจัยสํา คัญในการขับเคลือนระบบ
เศรษฐกิจ โดยเครื องชีวัดทีสําคัญอย่างหนึง คือ ราคานํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึนมาก ทังนี จากสภาวะดังกล่าว ส่งผลให้
ประเทศไทยซึงเป็ นประเทศทีพึงพาการนําเข้ าพลังงาน จําต้ องรับภาระการนําเข้ าพลังงานจากต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก
จากปริมาณการนําเข้ าพลังงานทีปรับตัวเพิมขึน ภาครัฐได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของพลังงานและการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว ซึงจําเป็ นต้ องมีความเสถียรภาพและความมันคงในภาคพลังงาน อันเป็ นพืนฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ อีกทัง
พลังงานเชือเพลิงส่วนใหญ่มีรูปแบบการใช้ ทีเมือใช้ แล้ วหมดไป (Non-renewable energy) ดังนัน ภาครัฐจึงมีนโยบายทีจะผลักดัน
ให้ เกิดการใช้ พลังงานทดแทน (Renewable energy) มากขึน ทังนี เพือเป็ นการลดการใช้ พลังงานทีใช้ แล้ วหมดไป อีกทังยังเป็ นการ
ลดปั ญหาภาวะโลกร้ อน เนืองจากการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ซึงเป็ นปั ญหาที ทัวโลกกํ าลังให้ ความสนใจและเร่ งหามาตรการ
ควบคุม ซึงมาตรการกีดกันทางการค้ าเป็ นมาตรการทีมีแนวโน้ มจะถูกนํามาใช้ อย่างแพร่หลายในอนาคต ถึงแม้ วา่ ประเทศไทยยัง
ไม่ถกู บังคับใช้ มาตรการดังกล่าวในปั จจุบนั แต่ก็ควรลดปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกและส่งเสริ มพลังงานทดแทนเพือเป็ นจุดเริ มต้ นของ
การเป็ นสังคมคาร์ บอนตํา (Low Carbon Society) นอกจากนี ยังเป็ นการลดการพึงพิงการนําเข้ าพลังงานจากต่างประเทศ และ
เป็ นการกระจายความเสียงในการจัดหาเชือเพลิง ซึงเป็ นการสร้ างเสถียรภาพและความมันคงทางพลังงานของประเทศในอนาคต
ดังนัน รัฐบาลจึงมอบหมายให้ กระทรวงพลังงานจัดทํา “แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ในอีก 10 ปี (พ.ศ.
2555-2564) (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) หรื อ (AEDP) เพือกําหนดแผนงานในการพัฒนาไปสู่
สังคมคาร์ บอนตํา ดังภาพ

ทีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ประเภท
หน่ วย
เป้าหมายเดิม
1. พลังงานแสงอาทิตย์
KTOE
38
2. พลังงานชีวมวล
KTOE
6,760
3. ก๊ าซชีวภาพ
KTOE
600
- 36 -

เป้าหมายใหม่
100
8,200
1,000
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3.1 ก๊ าซชีวภาพ
3.2 CBG (5% ของ NGV)
4. พลังงานจากขยะ
รวม

KTOE
KTOE

35
7,433

797
203
35
9,335

รวม

ล้ านลิตร/วัน
ล้ านลิตร/วัน
ล้ านลิตร/วัน
ล้ านลิตร/วัน

9.0
4.5
13.5
14%
12% (ไม่รวม NGV)

9.0
5.97
25.0
39.97
44%
25%

เชือเพลิงชีวภาพ
1. เอทานอล
2. ไบโอดีเซล
3. เชือเพลิงใหม่ทดแทนดีเซล

สัดส่วนทดแทนนํามัน
สัดส่วนพลังงานทดแทนต่อการใช้
พลังงานชันสุดท้ ายของประเทศ
ทีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน

แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในส่ วนทีเกียวข้ องกับไบโอดีเซล
แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในส่วนทีเกียวข้ องกับไบโอดีเซล มีเป้าหมายการผลิตไบโอดีเซล
(เชือเพลิงทดแทนดีเซล) ในปี 2564 คือ 5.97 ล้ านลิตรต่อวัน ซึงแผน AEDP มุ่งเน้ นการพัฒนาทีสําคัญ 2 ด้ าน ดังนี
1. ด้ านอุปทาน
ส่งเสริ มการปลูกปาล์มในพืนทีทีเหมาะสมโดยไม่แย่งพืนทีพืชอาหาร โดย
– ส่งเสริ มให้ มีพืนทีปลูกปาล์ม 5.5 ล้ านไร่ และมีปาล์มให้ ผลผลิตรวม 5.3 ล้ านไร่ภายในปี 2564
– มีกําลังการผลิตนํามันปาล์มดิบ ไม่น้อยกว่า 3.05 ล้ านตันต่อปี
– ส่งเสริ มให้ เป้าหมายผลิตภาพ หรื อ yield ไม่น้อยกว่า 3.2 ตันต่อไร่ตอ่ ปี มีอตั ราสัดส่วนการให้ นํามัน (Oil
Content) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 18
2. ด้ านอุปสงค์
– บริหารจัดการสัดส่วนการผสมนํามันไบโอดีเซลให้ สอดคล้ องกับปริมาณการผลิตนํามันปาล์มภายในประเทศ
– ทดลองนําร่ อง B10 หรื อ B20 ใน Fleet รถบรรทุก หรื อ เรื อประมงเฉพาะ
– เตรี ยมพัฒนามาตรฐานไบโอดีเซล (Fatty Acid Methyl Ester : FAME) ให้ สามารถมีสดั ส่วนผสมในนํามันดีเซล
ถึงร้ อยละ 7 (B7)
นอกจากนี แผน AEDP ยังมุ่งเน้ นการพัฒนาให้ มีการบริ หารจัดการแบบครบวงจร ตังแต่การปลูกปาล์มนํามัน การสกัด
นํามัน การผลิตนํามันพืชบริ โภค การผลิตไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมต่อเนือง การนําเข้ า การส่งออก และการวิจยั และพัฒนา
(R&D) เพือลดต้ นทุนและสร้ างมูลค่าเพิมสูงสุดให้ แก่ประเทศ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

ภาคอุปทาน
สําหรั บประเทศไทย วัตถุดิบสําคัญทีใช้ ในการผลิตนํามันไบโอดีเซล คือ ปาล์มนํามัน ซึงถือว่าเป็ นพืชทีสามารถสกัด
ออกมาเป็ นวัตถุดิบทีใช้ ในกระบวนการการผลิตไบโอดีเซลได้ ดีและมีคณ
ุ ภาพชนิดหนึงโดยถือเป็ นพลังงานทดแทนดีเชลด้ วยการใช้
พืชทีสามารถปลูกใหม่ได้ โดยสามารถลดสัดส่วนของการใช้ นํามันซึงมีวตั ถุดิบจากฟอสซิล ซึงเป็ นพลังงานทีไม่สามารถทดแทนได้
ในระยะเวลาอันสัน ทังนี ตามแผน AEDP มีเป้าหมายในการเพิมพืนทีเพาะปลูกเป็ น 5.5 ล้ านไร่ ภายในปี 2564 ซึงในปี 2554
ประเทศไทยมีพืนทีเพาะปลูกปาล์มนํามันทังสิน 3.75 ล้ านไร่ โดยในปี 2555 พืนทีเพาะปลูกได้ เพิมขึนเป็ นประมาณ 4.84 ล้ านไร่
โดยมีอตั ราการเพิมขึนคิดเป็ นร้ อยละ 29.07 ซึงอัตราการเติบโตดังกล่าวสามารถรองรับการพัฒนาไบโอดีเซลตามแผน AEDP (ทีมา
: ข้ อมูลสถานการณ์ปาล์มนํามัน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
นอกจากพืนทีเพาะปลูกแล้ ว ผลผลิตรวมปาล์มนํามันของประเทศก็มีการปรั บตัวเพิมขึนด้ วยเช่นกัน โดยเพิมขึนจาก
10.25 ล้ านตันในปี 2554 เป็ น 11.36 ล้ านตัน และ 12.81 ล้ านตันในปี 2555 และปี 2556 ตามลําดับ โดยสามารถขยับเข้ าใกล้
เป้าหมายผลผลิตเพือรองรับแผน AEDP ในปี 2564 ทังนี ปั จจัยของการเพิมขึนของผลผลิตปาล์มนํามันเกิดจากมีปาล์มทีเริ มให้ ผล
ผลิตปี 2555 เพิมขึนจากปี 2554 กอปรกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนให้ เกษตรกรขยายเนือทีเพาะปลูกในทีนาร้ าง หรื อทีนาลุ่ม
และปลูกทดแทนสวนยางพาราและไม้ ผล โดยราคาผลปาล์มดิบในช่วง 4 ปี ทีผ่านมาปรับตัวเพิมขึนอย่างต่อเนืองจากเดิมโดยมี
ราคาเฉลียต่อกิโลกรัมเท่ากับ 4.81 บาทในปี 2551 ถึงปี 2556 ซึงเป็ นแรงจูงใจทีทําให้ เกษตรกรขยายพืนทีเพาะปลูกมากขึน
ทังนี ในช่ วงปี 2555 – 2556 นันภาครั ฐได้ กํา หนดมาตรการแก้ ไขปั ญหานํ ามัน ปาล์ ม และราคาผลปาล์ ม ตกตํ า โดย
คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํามันแห่งชาติ (กนป.) มีมติให้ รับซือผลปาล์มนํามันในราคาไม่ตํากว่า กก. ละ 4 บาท และรับซือ
นํามันปาล์มดิบในราคา กก. ละ 25 บาท นัน มีสว่ นช่วยยกระดับราคาผลปาล์มให้ สงู ขึน
กราฟแสดงราคาเฉลียปาล์ มทะลาย และนํามันปาล์ มดิบเกรด A ระหว่ างปี 2551 – ปี 2556

ทีมา :กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

กราฟแสดงผลผลิตปาล์ มนํามันภายในประเทศ

ทีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคอุปสงค์
ปั จจุบนั รายชือผู้ผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ของกรดไขมัน (B100) ทีได้ รับความเห็นชอบการจําหน่ายหรื อมีไว้
เพือจําหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ เดือนมิถุนายน 2556 มีทงสิ
ั น 11 ราย คิดเป็ นกําลังการผลิต
รวมทังสินประมาณ 4,955,800 ลิตรต่อวัน โดยคาดการณ์ปริ มาณการผลิตนํามันไบโอดีเซลประมาณร้ อยละ 70 ของกําลังการผลิต
หรื อคิดเป็ นประมาณ 3.49 ล้ านลิตรต่อวัน โดยมีปริ มาณการใช้ นํามันไบโอดีเซลเฉลียประมาณ 2.7 ล้ านลิตรต่อวัน ซึงปริ มาณการ
ใช้ นํามันไบโอดีเซลมีแนวโน้ มปรับตัวเพิมขึนจากการใช้ นโยบายของภาครัฐ ทีสนับสนุนให้ เพิมสัดส่วนการใช้ นํามันไบโอดีเซลเป็ น
ส่วนผสมในนํามันดีเซล ซึงคาดว่าจะบังคับใช้ ในวันที 1 มกราคม 2557 รวมทังนโยบายเกียวกับการสํารองนํามันเชือเพลิงเพิมขึน
ตามยุทธศาสตร์ ชาติ (ทีมา : ฝ่ ายบริ หารบริ ษัท, หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที 9 เมษายน 2556 และกระทรวงพลังงาน)
โดยมีรายละเอียด ดังนี
ลําดับ

บริษัท

1
2
3
4
5
6

บจก.นํามันพืชปทุม
บมจ.พลังงานบริ สทุ ธิ
บจก. ไทยโอลีโอเคมี
บมจ. เอไอ เอนเนอร์ จี
บจก. บางจากไบโอฟูเอล
บจก. แอ็บโซลูทพาวเวอร์ พี

กําลังการผลิต
(ลิตร/วัน)
1,400,000
800,000
685,800
500,000
300,000
300,000
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วัตถุดบิ ทีใช้
RBDPO, Palm Stearin, CPO
Palm Stearin, CPO
CPO
RBDPO, RBDPS
CPO, Palm Stearin
CPO, RBDPO, Palm Stearin

จังหวัดทีตัง
โรงงาน
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรสาคร
พระนครศรี อยุธยา
ระยอง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

กําลังการผลิต
จังหวัดทีตัง
วัตถุดบิ ทีใช้
(ลิตร/วัน)
โรงงาน
7
บจก. เพียวไบโอดีเซล*
300,000 CPO, RBDPO, Palm Stearin
ระยอง
8
บจก. นิวไบโอดีเซล
220,000
CPO
สุราษฎร์ ธานี
9
บจก. บี.กริ ม กรีน เพาเวอร์
200,000
Palm Stearin
ชุมพร
10
บจก. วีระสุวรรณ
200,000
Palm Stearin, RBDPO
สมุทรสาคร
11
บมจ. บางจากปิ โตรเลียม
50,000 นํามันพืชใช้ แล้ ว, CPO, RBDPO
กรุงเทพฯ
รวม
4,955,800
ทีมา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ เดือนมิถนุ ายน 2556
หมายเหตุ: - CPO คือ นํามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil)
- RBDPO คือ นํามันปาล์มกึงบริ สทุ ธิ (Refined Bleached and Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil)
- Palm Stearin คือ ไขปาล์มบริ สทุ ธิ
- * บจก.เพียวไบโอดีเซล ได้ หยุดการผลิตนํามันไบโอดีเซลตังแต่ปี 2555
ลําดับ

บริษัท

ปั จจัยผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตและจําหน่ ายนํามันไบโอดีเซล
เนื องจากไบโอดีเซลจัดอยู่ใ นหมวดพลังงาน ซึงมี หลายส่วนธุรกิ จที เกี ยวข้ อง โดยปั จจัยที คาดว่าจะเป็ นตัวผลัก ดัน
อุตสาหกรรมไบโอดีเซล คือ จํานวนรถยนต์ทีเพิมขึนจากนโยบายรถคันแรก, การเติบโตในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และส่วนต่าง
ต้ นทุนระหว่างการใช้ ก๊าซ LPG กับนํามันไบโอดีเซลลดลง
จํานวนรถยนต์ทีเพิมขึนจากนโยบายรถคันแรก: สืบเนืองจากภาวะนําท่วมในช่วงปลายปี 2554 ทีทําให้ ความต้ องการใน
การซือรถยนต์ภายในประเทศชะงักกอปรกับนโยบายลดภาษี สําหรับรถยนต์คนั แรกทีคลอบคลุมรถยนต์สว่ นบุคคลขนาดเล็กรุ่ นไม่
เกิน 1,500 ซีซี (Personal Car : PC) และรถกระบะไม่จํากัดซีซี (Pickup) ซึงราคารถยนต์ต้องมีมลู ค่าไม่เกิน 1,000,000 บาท โดย
นโยบายดังกล่าวผลักดันให้ มีจํานวนรถยนต์ในประเทศเพิมมากขึน

ทีมา: สถาบันยานยนต์
หมายเหตุ: - PC (< 1,500 cc.) หมายถึง รถยนต์สว่ นบุคคลขนาดเล็กรุ่นไม่เกิน 1,500 ซีซี
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

- PC (> 1,500 cc.) หมายถึง รถยนต์สว่ นบุคคลขนาดเล็กรุ่นเกิน 1,500 ซีซี
- Pickup หมายถึงรถกระบะ

จากการทีรัฐบาลมีนโยบายลดภาษี สําหรับผู้ซือรถยนต์คนั แรก โดยจะต้ องทําการจองภายในปี 2555 ส่งผลให้ จํานวน
ปริ มาณการซือรถยนต์ในประเทศเพิมสูงขึนเป็ นประวัติการณ์ โดย ศูนย์วิจยั กสิกรไทยคาดว่ายอดซือรถในปี 2555 จะมีจํานวนอยู่
ระหว่าง 1,420,000 คัน ถึง 1,460,000 คัน หรื อเป็ นการขยายตัวร้ อยละ 79 ถึง 84 จากปี 2554 ทีตลาดรถยนต์ภายในประเทศมี
ยอดซือเพียง 795,241 คัน หรื อหดตัวร้ อยละ 0.6 เมือเทียบกับปี 2553 ทังนีจากกราฟยอดจําหน่ายรถยนต์ในประเทศแสดงให้ เห็น
ถึงจํานวนการจําหน่ายรถยนต์ แต่ละเดือนในระหว่างปี 2552 – 2555 และ เดือนมกราคม 2556 โดยยอดจําหน่ายรถยนต์ในปี
2555 มียอดจําหน่ายเฉลียอยูท่ ีเดือนละ 120,000 คัน ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดยอดจําหน่ายรถยนต์ในประเทศจะพบว่ารถที
จําหน่ายมากทีสุดในปี 2555 ได้ แก่ รถกระบะ โดยไตรมาสที 1 – 3 ของปี 2555 มีสดั ส่วนการจําหน่ายคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 57
ร้ อยละ 47 และ 45 ตามลําดับ ส่งผลให้ จํานวนรถกระบะในประเทศมีจํานวนเพิมสูงขึนมาก ซึงย่อมส่งผลต่อปริ มาณความต้ องการ
ใช้ นํามันไบโอดีเซลทีมีแนวโน้ มปรับตัวเพิมขึนตามปริ มาณรถกระบะทีปรับตัวเพิมขึนดังกล่าว
การเติบโตของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์: ภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์เป็ นภาคธุรกิจทีต้ องใช้ ยานพาหนะเพือการ
พาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิงในภาคของธุรกิจขนส่งทางบก (Inland Transportation) ซึงต้ องใช้ รถกระบะและรถบรรทุกซึงระบบ
เครื องยนต์จะใช้ นํามันดีเซลเป็ นเชือเพลิงหลัก ดังนัน การเติบโตของภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์จึงถูกโยงเป็ นความสัมพันธ์ที
ส่งเสริ มการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตนํามันไบโอดีเซลเช่นกัน และด้ วยโอกาสในการเติบโตจากนโยบายการเปิ ดเสรี ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของภาครัฐทีจะช่วยให้ ผ้ ูประกอบการขนส่งสามารถขยายตลาดไปยังประเทศเพือนบ้ านได้ มากขึน
เนืองจากประเทศไทยเป็ นประเทศทีได้ เปรี ยบในเชิงภูมิศาสตร์ เมือเทียบกับประเทศกลุม่ อาเซียน โดยภูมิศาสตร์ ของประเทศตังอยู่
พรหมแดนใจกลางเส้ นทางทีต้ องเชือมต่อระหว่างประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้ แก่ ประเทศจีนและประเทศอินเดีย กับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน ได้ แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย (ทีมา: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย) จึงทําให้ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์มี
แนวโน้ มการเติบโตในอนาคต ซึงย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้ องการใช้ นํามันไบโอดีเซลทีจะเพิมขึนในอนาคตด้ วย
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ส่วนต่างระหว่างต้ นทุนการใช้ ก๊าซ LPG กับนํามันไบโอดีเซลลดลง: เนืองจากปั จจุบนั รัฐบาลมีการอุดหนุนราคาก๊ าซหุงต้ ม
(LPG) เพือใช้ ในประเทศ เนืองจากปริ มาณการใช้ ก๊าซ LPG ทีเพิมขึนพร้ อมๆ กับภาระในการอุดหนุนราคาพลังงานของภาครัฐที
เพิมขึนเช่นกัน โดยปริ มาณการผลิตก๊ าซ LPG ยังไม่เพียงพอต่อความต้ องการใช้ ในประเทศ ซึงทําให้ ต้องนําเข้ าบางส่วนจาก
ต่างประเทศในราคาทีสูง แต่นําจําหน่ายในประเทศในราคาตํากว่าต้ นทุนการนําเข้ าเพือช่วยเหลือประชาชน (ภาครัฐอุดหนุนราคา
สําหรับก๊ าซ LPG ซึงนําเข้ าในอัตราประมาณ 28 บาทต่อกิโลกรัม) โดยรัฐบาลได้ แยกโครงสร้ างก๊ าซ LPG ตามประเภทการใช้ งาน
ได้ แก่ การใช้ ในภาคครัวเรื อน และใช้ ในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม ซึงรัฐบาลมีแผนทีจะปรับราคาก๊ าซ LPG สําหรับภาคขนส่งขึน
เพือให้ สะท้ อนต้ นทุนทีแท้ จริ งของการใช้ งาน ซึงการดําเนินการดังกล่าวจะมีผลทําให้ ส่วนต่างระหว่างต้ นทุนการใช้ ก๊าซ LPG และ
นํามันไบโอดีเซลลดลง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้ เชือเพลิงของภาคขนส่ง ทีอาจหันมาใช้ นํามันไบโอดีเซลเพิมขึนใน
อนาคต เนืองจากการใช้ ก๊าซ LPG เป็ นเชือเพลิง แม้ จะช่วยประหยัดต้ นทุนในการขนส่ง แต่เจ้ าของรถก็ยงั คงต้ องรับภาระความ
เสียงจากอายุการใช้ งานของเครื องยนต์ทีสันลง ทําให้ มีค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบํารุ งมากขึน รวมถึงการเผชิญความเสียงจากความไม่
ปลอดภัยในการใช้ LPG เป็ นเชือเพลิงอีกด้ วย
ภาวะอุตสาหกรรมนํามันปาล์ มโอเลอีน
ตลาดอุตสาหกรรมนํามันพืชในปั จจุบนั ยังมีการคาดการณ์วา่ จะมีความต้ องการนํามันพืชมากขึน จากแนวโน้ มการฟื นตัว
ของความต้ องการใช้ ในภาคครั วเรื อน ภาคอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ รวมถึงภาคการผลิตพลังงาน
ทดแทน โดยตลาดนํามันพืชโดยรวมของไทยคาดว่ามีมลู ค่าในแต่ละปี ประมาณ 20,000 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโตประมาณ
ร้ อยละ 8 – 10 ทุกปี อีกทัง แนวโน้ มความต้ องการใช้ นํามันพืชเพือผลิตพลังงานทดแทนทีเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง ส่งผลให้ มี
ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ าสู่ตลาดนํามันพืช และเพือป้อนเป็ นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนด้ วย โดยนํามันพืชสามารถ
จําแนกตามพืชทีนํามาสกัด ซึงปั จจุบนั มีด้วยกัน 7 ชนิด ได้ แก่
1) นํามันมะพร้ าว (Coconut Oil)
2) นํามันปาล์ม (Palm Oil) สกัดจากผลปาล์มนํามัน มีกรดไขมันอิมตัวประมาณ 50% เป็ นกรดปาล์มมิติก 44%
กรดไขมันไม่อิมตัวโอเลอิก 39% ใช้ ปรุ งอาหารและทอดอาหาร ซึงอุดมไปด้ วยสารแคโรทีนและวิตามินอี เป็ น
นํามันทีคงตัว ไม่เหม็นหืน ไม่เกิดฟองโดยเฉพาะทีอุณหภูมิสงู
3) นํามันเมล็ดทานตะวัน (Sunflower Seed Oil)
4) นํามันรํ าข้ าว (Rice bran Oil)
5) นํามันถัวลิสง (Peanut Oil)
6) นํามันงา (Sesame Oil)
7) นํามันเมล็ดคําฝอย (Safflower Seed Oil)
ประเทศไทยมีพืชนํามันทีสามารถนํามาผลิตนํามันเพือใช้ บริ โภคและใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆหลายชนิด ได้ แก่ ถัวเหลือง
ปาล์มนํามัน มะพร้ าว รํ าข้ าว เมล็ดทานตะวัน ดังทีกล่าวข้ างต้ น ดังนัน อุตสาหกรรมนํามันจึงกลายเป็ นอุตสาหกรรมทีสําคัญ
อุตสาหกรรมหนึงของประเทศไทย โดยมีทงอุ
ั ตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และอุตสาหกรรมในครัวเรื อน นอกจากนี เมล็ด
นํ ามัน พื ช หลัง จากผ่ า นกระบวนการสกัด เอานํ ามัน ออกแล้ ว ยัง สามารถนํ า กากที ได้ ไ ปใช้ ประโยชน์ เ ป็ นวัต ถุ ดิ บ สํ า คัญ ใน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ได้ อีกทางหนึงด้ วย อุตสาหกรรมนํามันพืชจึงเป็ นส่วนหนึงทีมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
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ประเทศไทย เนืองจากเป็ นอุตสาหกรรมทีแปรรู ปสินค้ าเกษตรในประเทศให้ เป็ นสินค้ าอุตสาหกรรม ดังนันอุตสาหกรรมนํามันพืชจึง
เป็ นการสนับสนุนเกษตรกรให้ มีรายได้ มากขึนโดยการเลือกใช้ วตั ถุดิบทีมีอยู่ในประเทศนําไปแปรรู ปเป็ นสินค้ าจําหน่ายเพือเพิม
มูลค่า
ปั จจุบนั การบริ โภคนํามันพืชมีแนวโน้ มสูงขึน นํามันพืชทีผลิตได้ ภายในประเทศมีปริ มาณไม่เพียงพอกับความต้ องการ
ของตลาด อุตสาหกรรมนํามันพืชในประเทศมีล่ทู างในด้ านการตลาดกว้ างขึน ซึงนอกจากความต้ องการภายในประเทศจะเพิมขึน
แล้ ว ความต้ องการนํามันพืชในตลาดโลกก็ยงั อยู่ในระดับสูงด้ วย ซึงความต้ องการนํามันจากพืชและไขสัตว์ในตลาดโลกขึนอยู่กบั
การเพิมขึนของจํานวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยแนวโน้ มราคามีความไม่แน่นอน ขึนอยู่กบั อุปสงค์และอุปทานใน
ขณะนัน ซึงจากข้ อมูลของ Oil World ผลผลิตต่อปี ของนํามันพืชและไขสัตว์หลัก 17 ชนิดทัวโลกเพิมขึนจาก 80.7 ล้ านตันในปี
2533 เป็ น 185 ล้ านตันในปี 2555 เป็ นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจทีแข็งแกร่ งในประเทศทีกําลังพัฒนาขนาดใหญ่ อาทิ ประเทศ
อินเดีย และประเทศจีน ซึงถือเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการบริ โภคทีสูงขึน
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การเพิมขึนของการบริโภคนํามันพืชและไขสัตว์ในตลาดโลก

2553: 80.7 ล้ านตัน

2555: 185 ล้ านตัน

สําหรับประเทศไทย นํามันปาล์มและนํามันถัวเหลือง เป็ นนํามันพืชทีมีผ้ ูบริ โภคมากทีสุด ประมาณร้ อยละ 90 ของ
ปริ มาณการบริ โภคทังหมด ส่วนนํามันพืชชนิดอืนทีใช้ วตั ถุดิบเป็ นรํ าข้ าว ข้ าวโพด เมล็ดทานตะวัน มะกอก และเมล็ดองุน่ ยังไม่เป็ น
ทีนิยมมากนักในประเทศไทย เนืองจากมีราคาสูง ซึงทําให้ ตลาดนํามันกลุม่ ดังกล่าวมีสดั ส่วนในตลาดอยู่เพียงประมาณร้ อยละ 10
เท่านัน ซึงโดยเฉลียราคานํามันพืชทีผลิตจากพืชนํามันดังกล่าวจะมีราคาประมาณขวดละ 30-50 บาท (ขนาดบรรจุ 1 ลิตร) ทังนี
หากพิจารณาราคานํามันปาล์มเทียบกับราคานํามันถัวเหลือง จะพบว่าราคานํามันปาล์มจะมีราคาถูกกว่านํามันถัวเหลืองมาโดย
ต่อเนืองตังแต่ในอดีต ทําให้ นํามันปาล์มเป็ นทีนิยมในประเทศไทย ทังในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ร้ านอาหาร เละการ
บริ โภคในครัวเรื อน
กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบราคาขายปลีกนํามันพืชขนาดบรรจุขวด ลิตร 1
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กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบราคาเฉลียนํามันถัวเหลืองและนํามันปาล์มขนาดบรรจุขวด 1 ลิตร

ผลิตภัณฑ์ นํามันปาล์ มโอเลอีน
ด้ านคู่แข่ งรายใหม่
คู่แข่งขันรายใหม่สามารถเข้ ามาสู่อตุ สาหกรรมปาล์มนํามันได้ ยาก เนืองจากต้ องใช้ เงินลงทุนสูงโดยเฉพาะเงินลงทุนค่า
เครื องจักรทียังต้ องพึงพาการนําเข้ าจากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ แม้ ว่าไทยจะสามารถผลิตเครื องจักรบางชนิดได้ เอง แต่ก็ต้อง
อาศัยผู้เชียวชาญในการผลิต รวมทังแหล่งวัตถุดิบปาล์มนํามันทีมีจํากัดยังเป็ นอุปสรรคสําคัญให้ มีผ้ ปู ระกอบการเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรม
นีได้ ยาก นอกจากนีการดําเนินธุรกิจปาล์มนํามันจะต้ องใช้ เงินหมุนเวียนในการรับซือวัตถุดิบสูงมาก เนืองจากเกษตรกรมีอํานาจ
ต่อรองสูง จึงสามารถเลือกขายวัตถุดิบให้ กบั โรงงานทีจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบทีต้ องการมากทีสุด
คู่แข่ งรายเดิมในอุตสาหกรรม
เนืองจากอุตสาหกรรมนํามันปาล์มมีต้นทุนคงทีสูง ทําให้ ผ้ ทู ีเข้ ามาในอุตสาหกรรมนี เมือเข้ ามาในอุตสาหกรรมแล้ ว ไม่
สามารถออกจากอุตสาหกรรมได้ โดยง่าย ส่งผลให้ สภาวะการแข่งขันในตลาดนํามันปาล์มค่อนข้ างรุ นแรง แม้ ว่าจะมีค่แู ข่งน้ อยราย
แต่ก็เป็ นเจ้ าตลาดทีมีกําลังผลิตสูง และเป็ นทีรู้จกั ของผู้บริโภคดีอยูแ่ ล้ ว ดังนันจึงเน้ นการใช้ กลยุทธ์ทางด้ านราคาในการแข่งขัน โดย
ผู้บริ โภคจะพิจารณาเลือกซือจากราคาสินค้ าทีถูกกว่า หรื อมีกลยุทธ์การขายทีจูงใจกว่า โดยเฉพาะในห้ างค้ าปลีก นอกจากนี การ
แข่งขันยังขึนอยูก่ บั การได้ มาของวัตถุดิบทีจะทําให้ ได้ เปรี ยบกว่าคูแ่ ข่งในด้ านราคา ดังนันผู้ประกอบการบางรายจึงทําตลาดเฉพาะ
พืนที ซึงให้ ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าการทําตลาดทังประเทศ ขณะทีบางรายใช้ แผนการขยายกําลังการผลิตของตนเพิมมากขึน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

ส่ วนแบ่ งทางการตลาดของนํามันปาล์ มโอเลอีน

ทีมา : ฝ่ ายวิจยั บริ ษัท ยูเค คอนซัลทิง จํากัด (ตุลาคม 2555)
ในปี 2554 นํามันพืชมีมลู ค่าตลาดประมาณ 25,000 ล้ านบาท โดยนํามันปาล์มครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากทีสุด
ประมาณ 65% โดยผู้ประกอบการทีมีส่วนแบ่งทางการตลาดนํามันปาล์มรายใหญ่ได้ แก่ บริ ษัท มรกตอินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
ภายใต้ ตราสินค้ า “มรกต” ประมาณร้ อยละ 37 บริ ษัท นํามันพืชปทุม จํากัด ภายใต้ ตราสินค้ า “เกสร” ประมาณร้ อยละ 22 บริ ษัท
ลําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ภายใต้ ตราสินค้ า “หยกไฮเอ” ประมาณร้ อยละ 17 และบริ ษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํามัน
ปาล์ม จํากัด (มหาชน) ภายใต้ ตราสินค้ า “ลีลา” ประมาณร้ อยละ 12 นอกจากนี ยังมีผ้ ผู ลิตและจําหน่ายนํามันปาล์มขนาดกลาง
และขนาดเล็ก อาทิ บริ ษัท โอลีน จํากัด ภายใต้ ตราสินค้ า “โอลีน” บริ ษัท พี เอส แปซิฟิก จํากัด ภายใต้ ตราสินค้ า “แวว” บริ ษัท
กลุม่ ปาล์มธรรมชาติ จํากัด ภายใต้ ตราสินค้ า “ผึง” บริ ษัท สุขสมบูรณ์นํามันปาล์ม จํากัด ภายใต้ ตราสินค้ า “ทับทิม” บริ ษัท ที เอส
อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด ภายใต้ ตราสินค้ า “ราชา” และ House Brand ต่างๆ อาทิ โลตัส บิกซี และแม็คโคร ทังนี การแข่งขันใน
ตลาดนํามันปาล์ มโอเลอีน จะเน้ นการแข่งขันด้ านการบริ หารต้ นทุนเพือให้ เกิ ดประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเน้ น กลยุทธ์ การ
จําหน่ายทีใกล้ ชิดกับลูกค้ าเพือสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี เพือให้ ได้ ยอดสังซือทีต่อเนือง โดยลูกค้ าจะไม่ยึดติดกับตราสินค้ า แต่จะ
พิจารณาตัดสินใจซือสินค้ าจากปั จจัยด้ านราคาเป็ นหลัก ควบคู่ไปกับการมีขนาดบรรจุทีหลากหลายทีสามารถตอบสนองความ
ต้ องการใช้ ให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างคล่องตัว
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทมีสํานักงานและโรงงานตังอยู่เลขที 55/2 หมู่ที 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลคลองมะเดือ อําเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร ซึงประกอบด้ วย อาคารสํานักงาน หอกลันนํามันปาล์ม อาคารโรงงานผลิตนํามันไบโอดีเซล อาคารผลิตนํามัน
ปาล์มโอเลอีน ถังเก็บวัตถุดิบ ห้ องบรรจุ คลังสินค้ านํามันปาล์มโอเลอีน อาคารซ่อมบํารุง และโรงจอดรถ โดยบริ ษัทมีกําลังการผลิต
นํามันปาล์มบริ สทุ ธิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) จากหอกลันทีมีรวม 2 หอเท่ากับ
1,150 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน และมีกําลังการผลิตนํามันไบโอดีเซลที 400,000 ลิตรต่อวัน กําลังการผลิตนํามันปาล์มโอเลอีนที
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
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350,000 ลิตรต่อวัน ทังนี สามารถอธิบายกระบวนการผลิตนํามันไบโอดีเซล และกระบวนการผลิตนํามันปาล์มโอเลอีน โดยย่อได้
ดังนี
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด(มหาชน)

1. กระบวนการกลัน
นํามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil)

ขันตอนการผลิตนํามันปาล์ มโอเลอีน
และขันตอนการผลิตนํามันไบโอดีเซล (B100)

ขันตอนการขจัดยางเหนียวออกจาก CPO (Degumming CPO)
ขันตอนการฟอกสี CPO (Bleached CPO)
ขันตอนกรองแป้ งฟอกสีออกจาก CPO (Filtration CPO)
ขันตอนการขจัดกลิน และกลันแยกกรดไขมันปาล์มออกจาก CPO
กรดไขมันปาล์ม
(PFAD)

นํามันปาล์มบริสทุ ธิไม่แยกไข
(RBD Palm Oil)
3. กระบวนการผลิตนํามันไบโอดีเซล (B100)

2. กระบวนการผลิตนํามันปาล์ มโอเลอีน
กระบวนการแยกไข (Dry Fractionation Process)
: กระบวนการบีบอัดไขมันปาล์มบริสทุ ธิออกจาก
นํามันปาล์มบริสทุ ธิ ผ่าน Filter Press โดยใช้
Membrane
ปาล์มสเตียรี น
(RBD Palm Stearin)

นํามันปาล์มโอเลอีน
(RBD Palm Olein)

ขันตอนการทําปฎิกิริยา
(Mixing / Reactor)

ขันตอนการล้ างนํา
(Washing)

กลีเซอรี น (Glycerin)
เมทานอล
(Solvent + ตัวทําละลาย)
Sodium Methylate
(Catalyst+ตัวเร่งปฏิกิริยา)

ทีมา : ข้ อมูลจากบริษัท
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นํามันไบโอดีเซล
(ก่อนขจัดความชืน)
นํา+สบู่

เมทานอล นํากลับไปใช้ ใหม่

ขันตอนขจัดความชืน
(Drying)

นํามันไบโอดีเซล
(B100)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

1. กระบวนการกลัน
กระบวนการกลันของบริ ษัท เป็ นระบบการกลันแบบสุญญากาศ ซึงเป็ นระบบแบบปิ ดทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม
โดยสังการและควบคุมด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ อีกทังยังอยูภ่ ายใต้ การควบคุมและดูแลโดยวิศวกรผู้ชํานาญการของบริษัท ซึงใน
ปั จจุบนั บริษัทมีหอกลันจํานวน 2 หอ มีกําลังการกลันรวมกันทังสิน 1,150 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน ซึงกระบวนการกลันนํามัน
ปาล์มดิบสามารถแบ่งขันตอนได้ ดังนี
- ขันตอนการขจัดยางเหนียว (Degumming): นํานํามันปาล์มดิบเข้ าสู่หอกลัน โดยเพิมความร้ อนเพือปรับ
ุ หภูมิสงู และใส่กรดฟอสฟอริ ค (Phosphoric Acid) เข้ าไปทําปฏิกิริยา โดยใช้ นําหรื อไอนําผสมกับ
ให้ อณ
นํามัน ซึงจะทําให้ สารประกอบทีละลายในนําและนํายางเหนียวแยกตัวออกจากกัน หลังจากนัน จึงทําการ
แยกออกด้ ว ยการกรอง ซึงวิธีก ารนี เป็ นการกํ า จัด สาเหตุของการเปลียนแปลงกลินและรสของนํ ามัน ที
เปลียนแปลงได้ งา่ ย
- ขันตอนการฟอกสี (Bleached): นํานํามันปาล์มดิบทีผ่านขันตอนการขจัดยางเหนียว เข้ าสู่การฟอกสีโดย
เพิมอุณหภูมินํามันปาล์มดิบให้ สงู ขึน และนําไปผสมเข้ ากับแป้งฟอกสี (Bleaching Earth) เพือลดความขุ่น
และทําให้ นํามันปาล์มดิบมีสีใส เหมาะแก่การบริโภค
- ขันตอนการกรองแป้งฟอกสี (Filtration): นํานํามันปาล์มดิบทีผ่านขันตอนการฟอกสี เข้ าสู่เครื องกรอง
เพือทําการกรองแป้ งฟอกสีและสิงเจือปนอืนๆ ออกจากนํามันปาล์มดิบ
- ขั นตอนการการขจั ด กลิ น (Deodorized): นํ า นํ ามัน ที ได้ จ ากกระบวนการกรองแยกแป้ งฟอกสี เข้ า สู่
กระบวนการกําจัดกลิน โดยเพิมอุณหภูมินํามันให้ สงู ขึน เพือแยกกรดไขมันปาล์ม (PFAD) ออกโดยการ
ระเหยออกมา โดยใช้ ระบบสุญญากาศ ซึงทําการดูดกรดไขมันปาล์มทีระเหยออกมาจากกระบวนการ
ดังกล่าว เข้ าสูก่ ระบวนการควบแน่น ซึงจะทําให้ ได้ ผลผลิตเป็ นนํามันปาล์มกึงบริ สทุ ธิ (RBD Palm Oil) ซึง
จะถูกดูดเข้ าสูถ่ งั จัดเก็บเพือใช้ ในการผลิตนํามันปาล์มโอเลอีนและนํามันไบโอดีเซล (B100) ต่อไป
2. กระบวนการผลิตนํามันปาล์ มโอเลอีน
การผลิตนํามันปาล์มโอเลอีน บริ ษัทนํานํามันปาล์มกึงบริ สทุ ธิทีได้ จากการกระบวนการกลันนํามันปาล์มดิบ เข้ าสู่
กระบวนการผลิตนํามันปาล์มโอเลอีน โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
- ขันตอนกระบวนการแยกไข (Dry Fractionation Process): นํานํามันปาล์มกึงบริ สทุ ธิเข้ าสูก่ ระบวนการ
แยกไข โดยนํ าเข้ าถังเพื อให้ ตกผลึก (Crystallization) โดยการลดอุณหภูมิอย่างช้ าๆ ซึงนํ ามันจะฟอร์ ม
ผลึกสเตียรี น จากนันจึงแยกผลึกออกโดยใช้ เครื องกรอง (Membrane Filter Press) ซึงควบคุมโดยระบบ
Programmable Logic Controller (PLC) จํานวน 2 เครื อง โดยมีกําลังการผลิตรวมทังสิน 350 ตันนํามัน
ปาล์มกึงบริ สุทธิต่อวัน โดยระบบดังกล่าวถือเป็ นระบบทีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการผลิตนํามัน
ปาล์มโอเลอีน โดยนํามันปาล์มกึงบริ สุทธิทีเข้ าสู่เครื องดังกล่าวจะถูกแยกไขด้ วยการบีบอัดด้ วยผ้ ากรอง
(Membrane Filter) ซึงผลผลิตทีได้ จากกระบวนการนีจะเป็ นนํามันปาล์มโอเลอีน (RBD Palm Olein) และ
ปาล์มสเตียรี น (RBD Palm Stearin) ซึงปาล์มสเตียรี นสามารถนํากลับมาเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตนํามันไบโอ
ดีเซลได้ สําหรับนํามันปาล์มโอเลอีนจะถูกจัดเก็บไว้ ในแทงค์สแตนเลสป้องกันสิงปนเปื อนต่างๆ เพือรอ
จําหน่ายลงรถแทงค์สําหรั บลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรม และ/หรื อนําไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ เป็ น
สินค้ าสําเร็ จรูปจําหน่ายภายใต้ ตรา “พาโมลา”
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บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

3. กระบวนการผลิตนํามันไบโอดีเซล (B100)
ผลิตนํามันไบโอดีเซล (B100) บริ ษัทนํานํามันปาล์มกึงบริ สทุ ธิ (RBD Palm Oil) ทีได้ จากกระบวนการกลัน เข้ าสู่
กระบวนการผลิตนํามันไบโอดีเซล โดยเครื องจักรทีบริ ษัทใช้ ในการผลิตเป็ นเครื องจักรทีใช้ ระบบ Programmable Logic
ั
งนี
Controller (PLC) ซึงมีกําลังการผลิต 400 ตันต่อวัน โดยมีขนตอนดั
- ขันตอนการทําปฏิกิริยา (Mixing/Reactor): นํานํามันปาล์มกึงบริ สทุ ธิ (RBD Palm Oil)และ/หรื อสเตียรี น
เข้ าสู่ถังแบบปิ ดทีใช้ เป็ นทีเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้ วยการควบคุมอุณหภูมิ ความดันและความเข้ มข้ นของสาร
โดยการผสมกับสารทําปฎิกิริยา (Solvent) คือ เมทานอล (Methanol) และตัวเร่ งปฏิกิริยา (Catalyst) คือ
โซเดียมเมทาเลต (Sodium Methylate) หลังจากนัน จึงนําเข้ าสู่ถงั Setting เพือให้ เกิดการแยกชันระหว่าง
กลีเซอรี น (Glycerine) และนํามันไบโอดีเซลทียังไม่ได้ กําจัดสบูอ่ อก (Unwashed Biodiesel: UWB) ซึง
ภายหลังจากการแยกชันเสร็ จสิน จึงนํานํามันไบโอดีเซลทียังไม่กําจัดสบู่เข้ าสู่กระบวนการ Recovery
Methanol ซึงผ่านระบบแลกเปลียนความร้ อน โดยนํามันไบโอดีเซลทียังไม่ได้ กําจัดสบูจ่ ะผ่านทางด้ านบน
ของตัวถัง ซึงจะผ่านหัวฉีด เพือแยกเมทานอลออกจากนํามันไบโอดีเซล โดยมทานอลจะลอยตัวอยู่ด้านบน
และจะถูกดูดออกด้ วยระบบสุญญากาศ โดยสามารถนํากลับมาเป็ นสารปฎิกิ ริยา (Solvent) เพือใช้ ใ น
กระบวนการผลิตนํามันไบโอดีเซลต่อไปได้ สําหรับนํามันไบโอดีเซลทีได้ จะเป็ นนํามันไบโอดีเซลทียังไม่
กําจัดสบู่ ซึงจะถูกนําไปเข้ าสูก่ ระบวนการล้ างนํา (Washing) ต่อไป
- ขันตอนการล้ างนํา (Washing): นํานํามันไบโอดีเซลทียังไม่ได้ กําจัดสบู่ไปผสมกับนําและกวนให้ เข้ ากัน
หลังจากนัน จึงเข้ าสู่เครื องเหวียงแยกนําออก (Separator) ซึงเครื องเหวียงจะเป็ นตัวแยกนํามันไบโอดีเซล
และนําผสมสบู่ (Soap) ออกจากกัน เนืองจากสารทัง 2 มีความหนาแน่นต่างกัน ซึงนําทีได้ จากการเหวียง
แยกนํามันนันจะเป็ นนําสบู่ (Soap) ทีขจัดออกจากนํามันไบโอดีเซลปนอยู่ สําหรับนํามันไบโอดีเซลทีได้ จาก
ั
ดความชืนต่อไป
การล้ างนําจะถูกนําเข้ าสูข่ นตอนการขจั
- ขันตอนการขจัดความชืน (Drying): นํานํามันไบโอดีเซลทีผ่านขันตอนการล้ างนําแล้ ว เข้ าสู่กระบวนการ
ขจัดความชืนโดยใช้ ความร้ อนและระบบสุญญากาศเพือดึงไอนําออก ซึงจะได้ ผลิตภัณฑ์นํามันไบโอดีเซล
(B100) ทีพร้ อมจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าต่อไป
การจัดซือวัตถุดบิ
วัตถุดิบหลักทีใช้ ในการผลิตนํามันไบโอดีเซล และนํามันปาล์มโอเลอีน ได้ แก่ นํามันปาล์มดิบ (CPO) สารเคมีต่างๆ
ได้ แก่เมทานอล โซเดียมเมทิลเลต แป้งฟอกสี และกรดฟอสฟอริ ก เชือเพลง และภาชนะบรรจุสําหรับนํามันปาล์มโอเลอีน โดย
บริ ษัทสังซือวัตถุดิบ สารเคมี เชือเพลิง และภาชนะบรรจุจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายหลายรายในประเทศ ซึงฝ่ ายวางแผนของ
บริ ษัทจะพิจารณากําหนดแผนการสังซือวัตถุดิบให้ สอดคล้ องกันแผนการขายของฝ่ ายขาย ทังนี บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายใน
การจัดซื อวัตถุดิบโดยพิจารณาคัดเลือกผู้จําหน่ายวัตถุดิบจากรายชื อผู้จําหน่ายทีผ่านการประเมิ นคุณสมบัติ (Approved
Supplier List)เพือเปรี ยบเทียบราคาก่อนการสังซือซึงบริ ษัทกําหนดหลักเกณฑ์เพือประเมินผู้จําหน่ายในด้ านต่างๆ ได้ แก่
คุณภาพวัตถุดิบ ราคา การส่งมอบ คุณภาพการบริ การ และการได้ รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ (ISO) โดยมีการติดตาม
เพืออัพเดทคุณสมบัติของผู้จําหน่ายวัตถุดิบในทะเบียนรายชือผู้จําหน่ายทุกๆ 6 เดือน เพือป้องกันความเสียงทีอาจจะเกิดขึน
หากเกิดการเปลียนแปลงในคุณสมบัติทีสําคัญของผู้จําหน่ายทีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและการจัดส่งวัตถุดิบให้ กบั บริ ษัท
ทังนี หากพิจารณาการจัดซือวัตถุดิบทีนํามาใช้ ในการผลิตของบริ ษัท โดยแยกพิจารณาตามประเภทวัตถุดิบทีสําคัญ สามารถ
อธิบายได้ ดังนี
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1. นํามันปาล์มดิบ (CPO) : บริ ษัทสังซือนํามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดหรื อโรงบีบนํามันปาล์มทีตังอยู่ภาคใต้ ของ
ประเทศ ได้ แก่ โรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนองจังหวัดกระบี จังหวัดพังงา และจังหวัดสงขลา ซึงโดย
ปกติธุรกิจ ผู้ประกอบการทีใช้ นํามันปาล์มดิบในการผลิตสินค้ า มักจะไม่เปลียนการสังซือไปจากผู้จําหน่ายนํามันปาล์มดิบที
เป็ นคู่ค้าเดิม เนืองจากคุณภาพนํามันปาล์มดิบเป็ นไปตามสูตรการผลิต รวมถึงการวางแผนการผลิตทีสอดคล้ องกันระหว่าง
ผู้ประกอบการและผู้จําหน่ายนํามันปาล์มดิบ และความเชือมันระหว่างผู้บริ หารของสองฝ่ าย โดยในการสังซือนํามันปาล์มดิบ
ซึงถือเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้ าของบริษัท บริษัทได้ กําหนดเกณฑ์คณ
ุ สมบัตินํามันปาล์มดิบทีสังซือไว้ อย่างชัดเจน เพือ
ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิให้ กบั ฝ่ ายจัดซือ และเพือให้ ง่ายแก่การควบคุมต้ นทุนในการผลิตจากการปรับส่วนผสมเพือให้ ได้
สินค้ าทีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ทังนี บริ ษัทจะสังซือนํามันปาล์มดิบล่วงหน้ าก่อนการผลิตประมาณ 4-6 สัปดาห์ โดยการ
จัดส่งจะทยอยส่งโดยขึนอยู่กับการเจรจาระหว่างบริ ษัทและผู้จําหน่ายนํามันปาล์ มดิบ ซึงมีทังจัดส่งไปยังโรงงานทีจังหวัด
สมุทรสาครโดยรถ (ผู้จําหน่ายนํามันปาล์มดิบเป็ นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง) และจัดส่งไปยังคลังนํามันของ AIPT ทีจังหวัดชุมพร
โดยบริ ษัทว่าจ้ าง AIL ขนส่งมายังท่าเทียบเรื อและคลังนํามันของ AIPT ทีจังหวัดสมุทรสาคร ซึงบริ ษัทจะจัดรถขนส่งมารับ
นํามันปาล์มดิบจากท่าเทียบเรื อไปทีโรงงานจังหวัดสมุทรสาครอีกทอดหนึง โดยในการสังซือนํามันปาล์มดิบ ซึงเป็ นหนึงใน
รายการสินค้ าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้ วยราคาสินค้ าและบริ การ ณ วันที 25 มกราคม 2555 ในหมวด
อาหารประเภทนํามัน และไขมันทีได้ จากพืชหรื อสัตว์ทงที
ั บริ โภคได้ หรื อไม่ได้ ฝ่ ายจัดซือของบริ ษัทจะพิจารณาราคาสังซือโดย
อ้ างอิงจากราคานํ ามันปาล์มดิบทีประกาศโดยกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึงจะประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซด์ของ
กรมการค้ าฯ เป็ นประจําทุกวัน เพือเปรี ยบเทียบราคาและใช้ เป็ นเกณฑ์ในการเจรจา นอกจากนี ก่อนออกใบสังซือ บริ ษัทจะแจ้ ง
ขอให้ ผ้ จู ําหน่ายวัตถุดิบจัดส่งตัวอย่างนํามันปาล์มดิบ เข้ ามาทดสอบคุณภาพโดยเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทก่อนสังซือ และเมือมีการ
จัดส่ง บริ ษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพนํามันปาล์มดิบอีกครังก่อนนําเข้ าสู่คลังเก็บวัตถุดิบ เพือป้องกันความเสียงทีอาจจะ
เกิดขึนจากการเปลียนแปลงคุณสมบัติของนํามันปาล์มดิบทีเกิดขึนระหว่างการขนส่ง อาทิ ค่าความชืนเพิมขึน จากการรัวซึม
ของนําภายนอกแทงค์เข้ าไปในแทงค์ อันเนืองมาจากฝนตก เป็ นต้ น
2. สารเคมี : ในการผลิต นํ ามัน ไบโอดี เซล และนํ ามัน ปาล์ ม โอเลอี น บริ ษั ท ต้ อ งใช้ ส ารเคมี เ พื อเพิ มคุณ สมบัติ
ผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน อาทิ เมทานอล โซเดียมเมทิลเลต แป้งฟอกสี และกรดฟอสฟอริ ก เป็ นต้ น โดยบริ ษัทสังซือ
สารเคมีดังกล่าวจากผู้จําหน่ายในประเทศหลายราย โดยบริ ษัทจะสังซือสารเคมีล่วงหน้ าตามแผนการผลิตจากผู้จําหน่าย
สารเคมี ทังนี ผู้จําหน่ายสารเคมีจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง เพือขนส่งสารเคมีมายังบริ ษัท
3. เชือเพลิง : บริ ษัทมีหอกลันนํามันปาล์มดิบรวม 2 หอกลัน โดยเชือเพลิงทีใช้ ในการผลิต ได้ แก่ กะลาปาล์มสําหรับ
กระบวนการกลัน และใช้ นํามันเตาสําหรับทําความร้ อนในเครื อง High Pressure Boiler ทังนี เชือเพลิงทัง 2 ประเภท บริ ษัท
สังซือจากผู้จําหน่ายภายในประเทศ โดยสังซือกะลาปาล์มจากผู้จําหน่ายซึงเป็ นผู้รวบรวมกะลาปาล์มจากโรงงานสกัดนํามัน
ปาล์มทัวประเทศมาจําหน่าย และสังซือนํามันเตาจากผู้ประกอบการผลิตนํามันเตาจําหน่าย ทังนี บริ ษัทจะสังซือเชือเพลิง
ดังกล่าวตามแผนการใช้ ทีกําหนด โดยผู้จําหน่ายจะเป็ นผู้จดั ส่งเชือเพลิงดังกล่าวมาทีโรงงานโดยตรง
4. ภาชนะบรรจุ : สําหรับการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทนํามันปาล์มโอเลอีน ซึงบริ ษัทจําหน่ายให้ กบั ผู้ซือในภาชนะ
บรรจุขนาดต่างๆ เพือตอบสนองความต้ องการให้ กบั ผู้ซือ ตังแต่กลุ่มผู้ซืออุตสาหกรรม ไปจนถึงกลุ่มผู้ซือประเภทครัวเรื อน โดย
บริ ษัทมีขนาดภาชนะบรรจุรวม 9 ขนาด โดยภาชนะบรรจุดงั กล่าว บริ ษัทสังซือจากผู้ผลิตและจําหน่ายภาชนะบรรจุหลายราย
ภายในประเทศ โดยผู้จําหน่ายจะจัดส่งภาชนะมายังโรงงานโดยตรง
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ผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
ในกระบวนการผลิตนํามันปาล์มดิบ เพือนํามาใช้ เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตนํามันไบโอดีเซลและนํามันปาล์มโอเล
อีนเพือจําหน่าย บริ ษัทจะได้ ผลพลอยได้ ทีเกิดจากกระบวนการผลิตนํามันปาล์มบริ สทุ ธิ (RBD Palm Oil) การผลิตนํามันไบโอ
ดีเซล และการผลิตนํามันปาล์ มโอเลอีน คือ กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์มบริ สุทธิ และกลีเซอรี น ตามลํ าดับ โดยบริ ษัทจะ
จํ าหน่ายผลพลอยได้ จากการผลิต ดังกล่าวให้ กับผู้ซือ ซึงดํ าเนินธุรกิ จในอุตสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ ดังนัน ผลกระทบต่อ
สิงแวดล้ อมทีเกิดจากวัตถุดิบเหลือใช้ จากกระบวนการผลิตจึงถือว่าน้ อยมาก นอกจากนี กระบวนการผลิตนํามันไบโอดีเซลของ
บริ ษัท ถูกออกแบบให้ เป็ นระบบทีมีกระบวนการผลิตแบบปิ ด เพือลดปฏิกิริยาระหว่างไบโอดีเซลกับออกซิเจน รวมถึงป้องกัน
การระเหยของเมทานอลซึงบริ ษัทสามารถนํากลับเข้ าสู่กระบวนการผลิตอีกครั งได้ นอกจากนี กระบวนการผลิตแบบปิ ด
ดัง กล่า ว ยัง ช่ว ยกันไม่ ใ ห้ ส ารเคมี ซึงใช้ เ ป็ นวัต ถุดิบ ในการผลิต ถูก ปล่อ ยออกสู่ภ ายนอก ทังในรู ป ของอากาศและนํ าเสี ย
นอกจากนี สําหรับสารเคมีและภาชนะบรรจุสารเคมีภายหลังการใช้ งานแล้ วเสร็ จ บริ ษัทยังกําหนดนโยบายให้ มีการจัดเก็บโดย
แยกส่วนอย่างชัดเจน พร้ อมทังติดประกาศกันพืนทีเป็ นสัดส่วนเพือป้องกันความเสียงทีอาจจะเกิดขึนจากปฏิกิริยาเคมี โดย
บริ ษัทได้ ว่าจ้ างผู้ให้ บริ การกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีเข้ ามารับซือซึงบริ ษัทดังกล่าวจะเข้ ามารับซือเป็ นรายเดือน ทังนี ปั จจุบนั
บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรื อคดีฟ้องร้ องใดๆ ทีเกียวกับสิงแวดล้ อม
2.4 งานทียังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่ มี -
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3. ปั จจัยความเสียง
ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสียง รวมทังรายละเอียดข้ อมูลอืนๆ ทีปรากฏในเอกสารฉบับนีอย่างรอบคอบก่อน
การตัดสินใจลงทุน โดยปั จจัยความเสียงที ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี อ้ างอิงจากข้ อมูลปั จจุบันและคาดการณ์ อนาคตเท่า ที
สามารถระบุได้ ซึงปั จจัยความเสียงทีมีนยั สําคัญบางประการ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหุ้นของบริ ษัท โดยปั จจัย
ความเสียงทีระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี มิได้ เป็ นปั จจัยความเสียงทังหมดทีมีอยู่ กล่าวคือ อาจมีปัจจัยความเสียงอืนๆ ทีบริ ษัทยัง
ไม่อาจทราบได้ และอาจมีปัจจัยความเสียงบางประการทีบริ ษัทเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษัทในขณะนี แต่
ในอนาคตอาจกลายเป็ นปั จจัยความเสียงทีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อรายได้ ผลกําไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง แหล่ง
เงินทุน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท ดังนัน ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลอย่าง
รอบคอบ
นอกจากนี ข้ อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรื อเจตนารมณ์ของบริ ษัท
ทีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี อาทิ “แผนการ” “ประสงค์” “ต้ องการ” “คาดว่า” “เห็นว่า” “เชือว่า” “ประมาณ” “อาจจะ” หรื อคํา
หรื อข้ อความอืนใดในทํานองเดียวกัน เป็ นคําหรื อข้ อความทีบ่งชีถึงสิงทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต ซึงมีความไม่แน่นอน และผลที
เกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ได้
3.1 ความเสียงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสียงจากการแข่ งขันในธุรกิจ
บริ ษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํามันไบโอดีเซล (B100) นํามันปาล์มโอเลอีน และวัตถุดิบและผลพลอยได้
จากการผลิต ซึงหากพิจารณาถึงการเติบโตของธุรกิจในแต่ละผลิตภัณฑ์แล้ ว นํามันไบโอดีเซล ถือเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีการเติบโต
และการแข่งขันสูงทีสุดเมือเทียบกับผลิตภัณฑ์ทีจําหน่ายประเภทอืน จากการปรับเพิมสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในนํามันดีเซล
เพือทดแทนการใช้ นํามันทีมีแนวโน้ มราคาทีสูงขึน ซึงภาครัฐได้ ทยอยปรับเพิมสูตรผสมดังกล่าวจากการบังคับใช้ B2 ในอดีต
จนปั จจุบนั ได้ ปรับบังคับใช้ เป็ น B5 ทัวประเทศ (นํามันไบโอดีเซล B2 หมายถึงนํามันดีเซลซึงมีส่วนผสมของนํามันไบโอดีเซล
ร้ อยละ 2 และนํามันดีเซลร้ อยละ 98) และมีแนวโน้ มทีจะกําหนดเป้ าหมายประกาศมาตรฐาน B7 เพือบังคับใช้ อย่างเป็ น
ทางการโดยกระทรวงพลังงานในวันที 1 มกราคม 2557 (ทีมา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที 9 เมษายน 2556) ซึง
การปรับเพิมสัดส่วนดังกล่าว แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มการเติบโตของปริ มาณความต้ องการใช้ นํามันไบโอดีเซลทีจะเพิมขึนใน
อนาคต และด้ วยการกําหนดแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึงคณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ
ส่งเสริ มการใช้ ไบโอดีเซลจากปาล์มนํามันเมือวันที 18 มกราคม 2548 โดยในวันที 17 พฤษภาคม 2548 กระทรวงพลังงาน
ร่ วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง ได้ จัดทํ าแผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริ มการใช้ ไบโอดีเซล
(B100) เพือให้ เกิดการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ อย่างเป็ นรูปธรรม ซึงด้ านหนึงเป็ นการสนับสนุนให้ มีผ้ ปู ระกอบการผลิตนํามันไบ
โอดีเซลเพิมมากขึน โดยการให้ สิทธิประโยชน์ด้านภาษี จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ส่งผลทําให้ ณ
เดือนมีนาคม 2556 มีผ้ ผู ลิตและจําหน่ายนํามันไบโอดีเซล (B100) ประเภทเมทิลเอสเตอร์ ของกรดไขมัน (B100) ทังสิน 11 ราย
(ไม่รวมบริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด) โดยมีกําลังการผลิตรวมทังสินประมาณ 4.65 ล้ านลิตรต่อวัน ดังนัน จากความเป็ นไปได้
ในการเติบโตของธุรกิจนํามันไบโอดีเซลจากผลของการสนับสนุนของภาครัฐ อาจทําให้ มีผ้ ูประกอบการรายใหม่ทีมีเงินทุน
เพียงพอ ทีจะเข้ ามาดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํามันไบโอดีเซลเพิมขึน นอกจากนี จากนโยบายของภาครัฐเกียวกับการเปิ ด
เสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึงจะทําให้ มีการเข้ า-ออกของสินค้ าโดยเสรี โดยสําหรับอุตสาหกรรมนํามันปาล์มของ
ไทยทีมีโครงสร้ างการผลิตส่วนใหญ่จากเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ทําให้ การผลิตนํามันปาล์มของไทยมีต้นทุนทีสูง
- 53 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

กว่าประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ได้ แก่ ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย จึงถือเป็ นจุดอ่อนสําคัญทีอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมนํามันปาล์มของไทย หากเข้ าสูก่ ารเปิ ด AEC ในปี 2558 ซึงอาจทําให้ มีค่แู ข่งขัน
จากต่างชาติเข้ ามาในอุตสาหกรรมนํามันปาล์มเพิมมากขึน อันจะส่งผลกระทบทําให้ การแข่งขันในธุรกิจเพิมสูงขึนในทีสุด
บริษัทได้ เตรี ยมพร้ อมเพือรับมือกับการแข่งขันทีอาจมีความรุนแรงขึนในอนาคต โดยบริษัทให้ ความสําคัญกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนือง เพือเสริ มสร้ างประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการผลิตอย่างสูงสุด
ซึงจะส่งผลให้ บริษัทสามารถควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการผลิตลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน โดยทียังคงสามารถ
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นํามันไบโอดีเซลเอาไว้ ตามเกณฑ์กําหนด ซึงทีผ่านมาบริ ษัทได้ ลงทุนปรับปรุงระบบการผลิต และ
กระบวนการกลันของหอกลันนํามันปาล์มดิบที 1 (หอกลัน 1) ซึงสามารถขยายกําลังการกลันได้ เพิมมากขึนจาก 300 ตัน
นํามันปาล์มดิบต่อวัน เป็ น 350 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน นอกจากนี ในปี 2553 บริ ษัทได้ เริ มลงทุนก่อสร้ างหอกลันนํามัน
ปาล์มดิบที 2 (หอกลัน 2) เพิมเติม ซึงใช้ เทคโนโลยีการกลันเป็ นระบบกลันสุญญากาศแบบปิ ดเช่นเดียวกันกับหอกลัน 1 โดยมี
กําลังการผลิต 800 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน ซึงสามารถดําเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาสที 1 ของปี 2556 ทีผ่านมา โดย
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกําลังการกลันนํามันปาล์มดิบอยู่ที 1,150 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน ส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับผลประโยชน์จากการ
ประหยัดเชิงขนาด (Economy of Scale) เพิมขึน นอกจากนี บริ ษัทยังมีแผนการลงทุนเพิมเติมเพือเพิมประสิทธิภาพและลด
ต้ นทุนการผลิต โดยการนํากรดไขมันปาล์มซึงเป็ นหนึงในผลพลอยได้ จากการผลิต กลับมาใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตนํามันไบ
โอดีเซล รวมถึงการลงทุนปรับปรุ งกระบวนการผลิตนํามันไบโอดีเซลเพือนําเมทานอลทีเหลือทิงกลับมาใช้ ให้ ได้ มากขึนกว่า
ปั จจุบนั ทีทําอยู่
3.1.2 ความเสียงจากการพึงพิงลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษัทจําหน่ายผลิตภัณฑ์แยกเป็ น 3 ประเภทหลักได้ แก่ นํามันไบโอดีเซล (B100) นํามันปาล์มโอเลอีน และ
วัตถุดิบและผลพลอยได้ จากการผลิต โดยในงวดบัญชีปี 2555 บริ ษัทมีสดั ส่วนการจําหน่ายสินค้ าทัง 3 ประเภทคิดเป็ นร้ อยละ
50.35 ร้ อยละ 30.36 และ ร้ อยละ 19.29 ตามลําดับ และปี 2556 บริ ษัทมีสดั ส่วนการจําหน่ายสินค้ าทัง 3 ประเภทคิดเป็ นร้ อย
ละ 61.83 ร้ อยละ 23.67 และร้ อยละ 14.50 ตามลําดับ โดยการจําหน่ายนํามันไบโอดีเซลทังหมดของบริ ษัท เป็ นการจําหน่าย
ให้ กบั กลุ่มผู้ค้านํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้ านํามันเชือเพลิง พ.ศ. 2543 ซึงเป็ นการจําหน่ายตามคําสังซือ
(Made to Order) ผ่านการได้ รับเชิญจากลูกค้ าเพือร่ วมประมูล โดยรูปแบบการสังซือหากประมูลได้ จะอยู่ในรู ปของสัญญา
สังซือซึงมีระยะเวลาประมาณ 3 – 12 เดือน แล้ วแต่แผนงานและนโยบายภายในของลูกค้ าแต่ละราย โดยลูกค้ าส่วนใหญ่ของ
บริ ษัท จะกําหนดปริ มาณการรับซือหรื อช่วงของปริ มาณการรับซือทีชัดเจนในสัญญา ซึงในปี 2556 บริ ษัทจําหน่ายนํามันไบโอ
ดีเซลให้ แก่ลกู ค้ ารวม 8 ราย ซึงในงวดปี 2556 บริ ษัทมีรายการจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ ารายหนึงมากกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าการ
จําหน่ายนํามันไบโอดีเซลรวม (ไม่มีความเกียวข้ องใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้บริ หารของ
บริ ษัท) โดยสัญญาสังซือของลูกค้ ารายดังกล่าวสินสุดเมือเดือนสิงหาคม 2556 ทีผ่านมา และได้ ลงนามในสัญญาสังซือ
นํามันไบโอดีเซลต่อกับบริ ษัทเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว และทีผ่านมาลูกค้ ารายดังกล่าวได้ มีการทําสัญญาสังซือสินค้ ากับบริ ษัทมา
โดยต่อเนือง ดังนัน บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสียงหากลูกค้ ารายดังกล่าวลดปริ มาณการสังซือสินค้ าจากบริ ษัท หรื อยกเลิกคํา
สังซือทีมี ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทได้ ในทีสุด
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการซืออาจปรับลดลงได้ ตามความต้ องการซือของลูกค้ าในแต่ละช่วง ซึงบริ ษัทเชือมันว่า
โอกาสทีจะสูญเสียลูกค้ ามีน้อย เนืองจากผู้ประกอบการผลิตและจําหน่ายนํามันไบโอดีเซลมีน้อยราย ในขณะทีปริ มาณความ
ต้ องการใช้ ปรับตัวเพิมสูงขึนตามนโยบายของภาครัฐทีผลักดันให้ เกิดการใช้ นํามันไบโอดีเซลให้ มากขึนตามแผนการพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ในอีก 10 ปี (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2564) รวมถึงการประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน เกียวกับการกําหนดเงือนไขให้ ผ้ คู ้ านํามันตามมาตรา 7 ต้ องสํารองนํามันเชือเพลิงทีผลิตในราชอาณาจักร
ั วนั ที 1 พฤศจิกายน 2556 ทีผ่านมา ซึงส่งผลทําให้ ผ้ คู ้ านํามันตาม
เพิมขึนจากร้ อยละ 5 เป็ นร้ อยละ 6 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
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มาตรา 7 ต้ องสังซือนํามันไบโอดีเซลซึงเป็ นวัตถุดิบในการผลิตนํามันดีเซลเพิมขึน รวมถึงต้ องจัดหาพืนทีเช่าสําหรับจัดเก็บ
นํามันไบโอดีเซลดังกล่าว
3.1.3 ความเสียงจากเครืองหมายการค้ าสําหรับผลิตภัณฑ์ นํามันปาล์ มโอเลอีน
บริษัทผลิตและจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” หรื อ “PAMOLA” ซึงบริ ษัทได้ รับสิทธิใน
เครื องหมายการค้ าดังกล่าวจากการเข้ าซือทรัพย์สินทีใช้ ในการดําเนินธุรกิจจากเจ้ าของกรรมสิทธิเดิม ซึงประสบปั ญหาสภาพ
คล่องทางการเงิน และอยู่ภายใต้ การดําเนินการตามแผนฟื นฟูกิจการตามคําสังศาลล้ มละลาย โดยบริ ษัทได้ เข้ าเจรจาซือ
ทรัพย์ สินทังหมดกับเจ้ าหนีของเจ้ าของกรรมสิทธิเดิม ซึงตราสินค้ าดังกล่าว ได้ ถูกจดทะเบียนไว้ สําหรับการจําหน่ายสินค้ า
หลายประเภทได้ แก่ นํามันพืชใช้ ปรุ งอาหาร และเนย ข้ าวสาร นําดืม และเมล็ดงา ตามเครื องหมายการค้ าเลขที ค115789
เลขที ค115816 เลขที ค115793 และเลขที ค115792 โดยเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ของเจ้ าของกรรมสิทธิเดิม ได้ ยืนคําร้ องต่อ
ศาลล้ มละลายกลางเพือให้ ศาลมีคําสังเพิกถอนการโอนเครื องหมายการค้ า “พาโมลา” ระหว่างเจ้ าขอกรรมสิทธิเดิมกับบริ ษัท
โดยเรี ยกร้ องค่าชดใช้ กรณีไม่โอนเครื องหมายการค้ ากลับเข้ าสูก่ องทรัพย์สนิ ของเจ้ าของกรรมสิทธิเดิมเป็ นเงินจํานวน 3.75 ล้ าน
บาท และดอกเบียในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี (น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม) ซึง ณ วันที 9 สิงหาคม 2555 ศาลล้ มละลาย
กลางได้ มีคําสังยกเลิกคําร้ องดังกล่าว โดยศาลได้ ระบุในคําสังศาลชัดเจนว่า “การซือขายดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจากมติที
ประชุมเจ้ าหนีและได้ มีการเสนอต่อศาล ซึงศาลได้ มีคําสังอนุญาตให้ มีการซือขายกิจการดังกล่าว โดยการซือขายกิจการพร้ อม
เครื องหมายการค้ าดังกล่าว บริษัทได้ เสียค่าตอบแทนและทําตามขันตอนทางกฎหมายจนครบถ้ วน จึงเห็นว่า บริ ษัทได้ มีการซือ
กิจการโดยเสียค่าตอบแทนอย่างสุจริ ต และเป็ นไปโดยชอบด้ วยกฎหมาย ศาลจึงมีคําสังให้ ผ้ รู ้ องไม่มีสิทธิร้องขอให้ ดําเนินการ
ตามคําร้ องดังกล่าว” ทังนี เมือวันที 4 ตุลาคม 2555 เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ของเจ้ าของกิจการเดิมได้ ยืนอุทธรณ์ ต่อศาล
ล้ มละลายกลาง เพือขอให้ ศาลพิจารณากลับคําสังศาลล้ มละลายกลาง โดยบริ ษัทได้ ยืนโต้ แย้ งการอุทธรณ์ดงั กล่าวเมือวันที 7
ธันวาคม 2555 และปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดําเนินการตามขันตอนทางกฎหมาย ดังนัน บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสียงจาก
เครื องหมายการค้ าทีอาจถูกระงับการใช้ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการจําหน่ายสินค้ าในตรา “พาโมลา” ได้
ทังนี ในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา ปรากฏยอดจําหน่ายในงวดบัญชีปี 2555 เท่านัน) โดยในงวดบัญชีปี 2555 และงวด
บัญชีปี2556 บริษัทมีสดั ส่วนการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนให้ กบั กลุม่ อุตสาหกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 35.33 และร้ อยละ 55.12
ของยอดจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนรวม รองลงมาได้ แก่การจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนให้ กบั กลุ่มลูกค้ าสําเร็ จรู ป ภายใต้
ตราสินค้ า “พาโมลา” คิดเป็ นร้ อยละ 22.91 และร้ อยละ 28.13 ของยอดจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนรวม โดยรายได้ จากการ
จําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าสําเร็ จรูปในงวดบัญชีปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 มีสดั ส่วนต่อยอดรายได้ รวม
คิ ด เป็ นสัด ส่ ว นเพี ย งประมาณร้ อยละ 6 ซึ งจะเห็ น ได้ ว่ า บริ ษั ท เน้ น การจํ า หน่ า ยนํ ามัน ปาล์ ม โอเลอี น ให้ กับ กลุ่ม ลูก ค้ า
อุตสาหกรรมเป็ นหลัก โดยกลุม่ ลูกค้ าดังกล่าวสังซือนํามันปาล์มโอเลอีนในปริมาณมากเพือใช้ ในกระบวนการทอด โดยไม่ได้ ยดึ
ติดตราสินค้ า แต่เน้ นให้ มีคณ
ุ สมบัติตามกําหนด อาทิ ค่า Iodine Value เป็ นต้ น นอกจากนี สําหรับการจําหน่ายสินค้ าให้ กบั
กลุ่มลูกค้ าสําเร็ จรูป บริ ษัทได้ เตรี ยมแผนรองรับความเสียงดังกล่าว โดยบริ ษัทได้ ดําเนินการจดเครื องหมายการค้ าเพิมเติมกับ
สํานักเครื องหมายการค้ า กรมทรัพย์สินทางปั ญญา ซึงเมือวันที 5 สิงหาคม 2556 บริ ษัทได้ รับแจ้ งจากนายทะเบียนอนุมตั ิการ
จดทะเบียนเครื องหมายการค้ าดังกล่าวเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว
3.1.4 ความเสียงจากการเปลียนแปลงนโยบายของภาครัฐ
ปาล์มนํามันเป็ นพืชเศรษฐกิจทีมีความสําคัญ ซึงช่วยสร้ างความมันคงด้ านอาหารและด้ านพลังงานของประเทศ
โดยนํ ามันปาล์ มดิบทีได้ จากโรงสกัดปาล์มของประเทศไทย ถูกแบ่งสัดส่วนไปใช้ ในภาคธุรกิจต่างๆ ได้ แก่ ธุรกิจพลังงาน
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทีไม่ใช่อาหารอืนๆ อาทิ สบู่ และเครื องสําอาง เป็ นต้ น โดยการผลิตนํามันปาล์มของ
ประเทศมีปริ มาณเพียงพอสําหรับการใช้ บริ โภคภายในประเทศเท่านัน ซึงปาล์มนํามันและนํามันปาล์มดิบทีได้ จากการสกัด
ปาล์มนํ ามัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทีใช้ นํามันปาล์มดิบเป็ นวัตถุดิบในการผลิต ถูกควบคุมโดยภาครั ฐผ่านกระทรวงต่างๆ ทัง
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ทางตรงและทางอ้ อม อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ เป็ นต้ น เนืองจากนํามัน
ปาล์มดิบทีได้ จากการสกัดปาล์มนํามัน ถือเป็ นวัตถุดิบตังต้ นในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังทีกล่าว โดยทิศทางราคานํามันปาล์มดิบ
ของไทยถูกกําหนดให้ อ้างอิงตามทิศทางราคานํามันปาล์มดิบในตลาดมาเลเซีย ซึงถือเป็ นตลาดนํามันปาล์มทีใหญ่ทีสุดในโลก
เนืองจากประเทศมาเลเซียมีสดั ส่วนการส่งออกนํามันปาล์มดิบสูงถึงร้ อยละ 91 ของปริ มาณนํามันปาล์มดิบโลก โดยทีผ่านมา
อุตสาหกรรมนํามันปาล์มไทยต้ องประสบกับปั จจัยต่างๆ ทีทําให้ เกิดความผันผวนของราคา ซึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ปาล์มนํามันตังแต่ต้นนํา ได้ แก่ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํามัน กลางนํา ได้ แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจนํามันปาล์ม ไปจนถึงปลาย
นําได้ แก่ ผู้บริ โภค ดังจะเห็นได้ จากช่วงปี 2553 ทีเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างรุนแรง ทําให้ ภาคใต้ ของประเทศ
ต้ องเผชิญกับปั ญหาฝนแล้ งในช่วงกลางปี 2553 และอุทกภัยในช่วงปลายปี จนเป็ นเหตุนํามันปาล์มขาดตลาด เนืองจากผล
ปาล์มนํามันและนํามันปาล์มออกสู่ตลาดลดลงอย่างมาก ทําให้ ระดับราคานํามันปาล์มปรับตัวสูงขึน ส่งผลทําให้ ต้นทุนการ
ผลิตสินค้ าบริโภคจากนํามันปาล์มปรับตัวสูงขึนตาม และสูงขึนต่อเนืองไปจนถึงต้ นปี 2554 ซึงเหตุการณ์ดงั กล่าว ส่งผลกระทบ
เป็ นวงกว้ างทําให้ นํามันพืชประเภทอืนๆ อาทิ นํามันถัวเหลือง นํามันทานตะวัน และนํามันรํ าข้ าว ประสบปั ญหาขาดตลาดและ
มีราคาปรับตัวสูงขึนตามไปด้ วย จนทําให้ รัฐบาลต้ องออกมาขอความร่ วมมือจากผู้ประกอบการผลิตนํามันปาล์มโอเลอีนให้
จําหน่ายในราคาไม่เกินขวดละ 42 บาท
จากความผันผวนของราคาและปริ มาณนํามันปาล์มดิบทีมีอย่างต่อเนือง รัฐบาลจึงออกนโยบายทีจะเข้ าควบคุม
ความผันผวนทีเกิดขึน โดยภาครัฐจะใช้ นโยบายเข้ าควบคุมโดยการปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในนํามันดีเซล เช่น จาก
ปั จจุบนั B5 ให้ ลดลงเหลือ B4 ในกรณีทีสต๊ อกนํามันปาล์มดิบในประเทศลดลง และปรับปรับเพิมสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลใน
นํามันดีเซลเมือสต๊ อกนํามันปาล์มดิบในประเทศมีปริ มาณสูงขึน ทังนีเพือเป็ นการควบคุมปริ มาณการใช้ นํามันปาล์มดิบให้ มี
เพียงพอต่อความต้ องการโดยคํานึงถึงความเพียงพอในการใช้ บริโภคเป็ นหลัก อีกทังการกําหนดราคารับซือผลปาล์มและนํามัน
ปาล์มดิบในกรณีทีราคานํามันปาล์มดิบผันผวน และใช้ นโยบายรับซือนํามันปาล์มดิบออกจากตลาด กรณีทีสต๊ อกนํามันปาล์ม
ดิบในประเทศสูงเกินไป และใช้ นโยบายการนําเข้ านํามันปาล์มดิบจากต่างประเทศ กรณีทีปริมาณนํามันปาล์มดิบในประเทศไม่
เพียงพอต่อความต้ องการ (ปั จจุบนั ประเทศไทยยังคงมีมาตรการควบคุมการนําเข้ านํามันปาล์ม แม้ ว่าจะปรับลดอัตราภาษี
นําเข้ านํามันปาล์มเหลือร้ อยละ 0 ตังแต่ปี 2553 โดยกําหนดให้ นํามันปาล์มเป็ นสินค้ าทีต้ องขออนุญาตนําเข้ า และสามารถ
นําเข้ าโดย องค์ การคลังสินค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ แต่เพียงผู้เดียว เพือไม่ให้ เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนํ ามันปาล์มใน
ประเทศ) ซึงการใช้ น โยบายต่ า งๆ ดัง กล่า ว จะส่ง ผลกระทบต่อ ผู้ป ระกอบการในทุก ส่ว นของอุต สาหกรรมนํ ามัน ปาล์ ม
นอกจากนี กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนดให้ นํามันพืช นํามันเชือเพลิง และผลปาล์มนํามัน เป็ นสินค้ าควบคุม
ตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยราคาสินค้ าและบริ การ พ.ศ. 2542 ซึงนํามันพืช และนํามันเชือเพลิง จัดอยู่ในประเภทสินค้ าทีมี
ความอ่อนไหวเป็ นพิเศษ (Sensitive List : SL) ซึงกรมการค้ าภายในจะติดตามราคาและภาวะเป็ นประจําทุกวัน ดังนัน จากที
กล่าวมาข้ างต้ น เนืองจากบริ ษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากนํามันปาล์มดิบทีได้ จากผลปาล์มนํามัน ซึง
ถือเป็ นสินค้ าทีถูกควบคุมดูแลโดยหน่วยงานรัฐ บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสียงจากการเปลียนแปลงในนโยบายทีเกี ยวข้ อง
ดังกล่าว
3.1.5 ความเสียงจากอุบัตเิ หตุและเหตุการณ์ ทไม่
ี คาดคิด
บริ ษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากนํามันปาล์มดิบ โดยบริ ษัทย่อยของบริ ษัท 2 แห่งได้ แก่
บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จํากัด (AIPT) และบริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด (AIL) ดําเนินธุรกิจให้ บริ การท่าเทียบ
เรื อและคลังนํามันเชือเพลิง และให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางทะเล (ขนส่งนํามันเชือเพลิง นํามันปาล์มดิบ และนํามันปาล์มกลัน
บริ สทุ ธิ) ทังในประเทศและต่างประเทศ ซึงบริ ษัทและบริ ษัทย่อยดําเนินธุรกิจเกียวข้ องกับนํามันเชือเพลิง โดยอาจได้ รับความ
เสียงจากเหตุการณ์ทีไม่คาดคิด อาทิ เหตุการณ์ระเบิด การรัวไหลของนํามัน และอุบตั ิเหตุจากการขนส่งทางเรื อ เป็ นต้ น ซึงอาจ
ทําให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับความเสียหาย อันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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ของกิจการได้ ทังนี บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความเสียงดังกล่าว โดยได้ กําหนดแนวทางเพือป้องกันความเสียงทีอาจจะ
เกิดขึน ผ่านการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายงานต่างๆ ของแต่ละบริ ษัท ด้ วยการส่งเข้ ารับการอบรมใน
หน่วยงานราชการและเอกชนทีเกียวข้ อง รวมถึงการสร้ างความเป็ นอันหนึงอันเดียวกันในทีมงานของแต่ละฝ่ าย เพือให้ เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้ าใจในการทํางาน ควบคู่ไปกับการกํากับและควบคุมของผู้บริ หารงานแต่ละฝ่ าย รวมถึงจัดให้ มีการ
ฝึ กซ้ อมและกําหนดแนวทางปฏิบตั ิหากเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉินเป็ นประจําทุกปี นอกจากนี บริ ษัทยังจัดให้ มีการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างต่อเนือง และทําประกันภัยเพือป้องกันความเสียงทีอาจจะเกิดขึนกับบริ ษัทประกันภัย
ชันนําทังในและต่างประเทศ ซึงคุ้มครองความเสียงทังหมดทีอาจจะเกิดขึน ทังทรัพย์สินทีใช้ ในการดําเนินธุรกิจและสต๊ อกนํามัน
ทังความเสียงทีเกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและความเสียงทีเกิดจากอุบตั ิภยั โดยหากเกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าว บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยอาจได้ รับผลกระทบในระดับหนึง แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ บริ ษัท และ AIPT ไม่เคย
ประสบเหตุการณ์ดงั กล่าว ยกเว้ น AIL ซึงเคยประสบอุบตั ิเหตุถกู ชนจากเรื อขนส่งต่างชาติบนน่านนําต่างประเทศในปี 2551 ซึง
AIL ได้ เรี ยกร้ องค่าชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยเดิม แต่ไม่ได้ รับเนืองจากความคุ้มครองไม่ครอบคลุมการเกิดเหตุการณ์ใน
น่านนําต่างประเทศ จึงทําให้ AIL ยกเลิกกรมธรรม์และเปลียนแปลงบริ ษัทประกันภัยใหม่ซงครอบคลุ
ึ
มความคุ้มครองดังกล่าว
โดยนับแต่นนมา
ั AIL ไม่เคยประสบเหตุการณ์ดงั กล่าว
3.2 ความเสียงเกียวเนืองกับการผลิต
3.2.1 ความเสียงจากการขาดแคลนวัตถุดบิ
บริ ษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายพลังงานทดแทนนํามันไบโอดีเซลจากนํามันปาล์ม รวมถึงผลิตและจําหน่าย
นํามันปาล์มโอเลอีน ภายใต้ ตราสินค้ า“พาโมลา” และจําหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซงเป็
ึ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิต
โดยบริ ษัทใช้ นํามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) เป็ นวัตถุดิบตังต้ นทีใช้ ในการผลิต ซึงตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดบัญชีปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนนํามันปาล์มดิบคิดเป็ นร้ อยละ 92.20 และร้ อยละ 86.55
ของต้ นทุนวัตถุดิบรวม ตามลําดับ โดยการสังซือนํามันปาล์มดิบ จะอยู่ในรู ปหนังสือสัญญาหรื อข้ อตกลงการสังซือระยะสัน
ประมาณ 1 เดือน ซึงระบุราคารับซือชัดเจน แต่ไม่มีการทําสัญญาระยะยาวกับผู้จําหน่ายรายใดรายหนึงโดยเฉพาะ ดังนัน
บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสียงจากการจัดหาวัตถุดิบ หากผู้จําหน่ายไม่สามารถจัดหานํามันปาล์มดิบเพือจําหน่ายให้ กบั บริ ษัท
ได้ อย่างเพียงพอ หรื องดการจําหน่ายนํามันปาล์มดิบให้ กบั บริ ษัทจากสาเหตุนโยบายภายในของผู้จําหน่ายเอง ซึงอาจทําให้
บริษัทสูญเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกิจการได้
บริ ษัทตระหนักถึงประเด็นความเสียงข้ างต้ น และได้ กําหนดแนวทางป้ องกันความเสียงดังกล่าว โดยการสังซือ
วัตถุดิบจากผู้จําหน่ายทีมีศกั ยภาพกว่า 20 ราย ควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้จําหน่ายวัตถุดิบมาโดยต่อเนือง
โดยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนผู้จําหน่ายวัตถุดิบทีอยู่ใน Vendor List ของบริ ษัท เป็ นคู่ค้ากับบริ ษัทมายาวนานกว่า 3 ปี
นอกจากนี ปั จจุบนั ประเทศไทยมีจํานวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ ามันมากกว่า 1.28 แสนครัวเรื อน โดยในปี 2554 มีพืนที
เพาะปลูกปาล์มนํามันทังสิน 3.75 ล้ านไร่ และปี 2555 พืนทีเพาะปลูกเพิมขึนเป็ นประมาณ 4.84 ล้ านไร่ หรื อเพิมขึนคิดเป็ น
ร้ อยละ 29.07 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา (ทีมา : ข้ อมูลสถานการณ์ปาล์มนํามัน, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) ซึงการเพิมขึนดังกล่าว เป็ นผลจากแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในส่วนทีเกียวข้ องกับ
นํามันไบโอดีเซลของภาครัฐ ทีระบุเป้าหมายการผลิตไบโอดีเซลในปี 2564 ให้ ได้ เท่ากับ 5.97 ล้ านลิตรต่อวัน โดยแผนดังกล่าว
มุ่งเน้ นการพัฒนาทีสําคัญทังด้ านอุปสงค์และอุปทาน โดยในส่วนอุปทานเน้ นการส่งเสริ มให้ มีพืนทีปลูกปาล์มนํามันเท่ากับ
5.50 ล้ านไร่ และมีปาล์มทีให้ ผลผลิตรวม 5.30 ล้ านไร่ ให้ ได้ ภายในปี 2564 กอปรกับในช่วงปี 2554 ราคาปาล์มนํามันมีการ
ปรับตัวเพิมสูงขึนถึงกิโลกรัมละ 5- 6 บาท จึงทําให้ เกษตรกรจํานวนมากหันมาปลูกปาล์มนํามันมากขึน ส่งผลให้ ปริ มาณผล
ปาล์มดิบทีออกสูต่ ลาดเพิมขึนจาก 10.25 ล้ านตันในปี 2554 เป็ น 11.60 ล้ านตันในปี 2555 หรื อเพิมขึนคิดเป็ นร้ อยละ 13.17
เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา และยังคงมีแนวโน้ มเพิมขึนต่อเนืองจากพืนทีเพาะปลูกทีมี ในขณะทีบริษัทมีกําลังการผลิตนํามันปาล์ม
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บริ สทุ ธิไม่แยกไขเท่ากับ 1,150 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน ดังนัน บริ ษัทจึงมันใจว่าจะได้ รับความเสียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
น้ อย
3.2.2 ความเสียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
บริ ษัทใช้ นํามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) เป็ นวัตถุดิบหลักตังต้ นสําหรับใช้ ในการผลิตนํามันไบโอดีเซล
และนํามันปาล์มโอเลอีนเพือจําหน่าย ซึงราคานํามันปาล์มดิบในตลาดโลกถูกกําหนดให้ เป็ นไปตามทิศทางของตลาดนํามัน
ปาล์มดิบในประเทศมาเลเซีย เนืองจากประเทศมาเลเซียมีอตั ราส่วนการส่งออกนํามันปาล์มดิบต่อผลผลิตสูงทีสุดในโลก โดย
ปั จ จัย ที ส่ง ผลกระทบต่อ ราคานํ ามัน ปาล์ ม ดิ บ ได้ แ ก่ การเปลี ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ ความต้ อ งการบริ โ ภค สภาพ
ภูมิอากาศ ปริ มาณนํามันปาล์มดิบค้ างสต๊ อก และราคานํามันทดแทนชนิดอืนๆ อาทิ นํามันถัวเหลือง และนํามันรํ าข้ าว เป็ นต้ น
ทังนี ในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา นํามันปาล์มดิบในตลาดโลกมีความผันผวนค่อนข้ างสูง ดังจะเห็นได้ จากการลดลงของราคานํามัน
ปาล์มดิบจาก 3,389 ริ งกิตต่อตันในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2555 มาเป็ น 2,314 ริ งกิตต่อตันในปี 2556 หรื อลดลง
คิดเป็ นร้ อยละ 31.72 เมือเทียบกับปี 2555 ซึงการเปลียนแปลงดังกล่าวเกิดจากปั จจัยทางธรรมชาติและภาวะเศรษฐกิจโลกที
ยังไม่ฟืนตัว (ทีมา : ศูนย์วิจยั กสิกรไทย)
สําหรับประเทศไทย ราคานํามันปาล์มดิบมีทิศทางความผันผวนเป็ นไปตามความผันผวนของราคานํามันปาล์ม
ดิบในตลาดโลก โดยราคานํามันปาล์มดิบในปี 2556 ปรับตัวลดลงจากในปี 2555 คิดเป็ นร้ อยละ 22.27 (ราคาเฉลียในปี 2555
เท่ากับ 30.86 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2556 เท่ากับ 25.24 บาทต่อกิโลกรัม) (ทีมา : กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์)) โดย
ในช่วงปลายปี 2553 – ต้ นปี 2554 ราคานํามันปาล์มดิบภายในประเทศผันผวนและปรับตัวสูงขึนจากราคาตลาดโลกทีประเทศ
มาเลเซียมาก ทังนี เป็ นผลจากประเทศไทยประสบปั ญหาอุทกภัยในเขตพืนทีเพาะปลูกปาล์มนํามันในภาคใต้ ส่งผลให้ ผลผลิต
ปาล์มนํามันตกตํา กอปรกับมีการเก็งกําไรของผู้ประกอบการโรงหีบปาล์มนํามัน จึงส่งผลกระทบต่ออุปทานนํามันปาล์มดิบใน
ประเทศ จึงทําให้ ราคานํามันปาล์มดิบในประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสูงผิดปกติไปอยู่ทีราคา 58.02 บาทต่อกิโลกรัม
ในขณะทีรัฐบาลมีมาตรการเข้ ามาแก้ ปัญหานํามันปาล์มดิบขาดแคลนโดยการประกาศนําเข้ า ซึงมีผลทางจิตวิทยาทีช่วยให้
ปริมาณนํามันปาล์มดิบในท้ องตลาดมีมากขึน จึงทําให้ ราคาในช่วงเดือนมีนาคม 2554 ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจากประมาณ
58 บาทต่อกิโลกรัมดังทีกล่าว เป็ นประมาณ 35 บาทต่อกิโลกรัม ดังนัน จากทีกล่าวมาข้ างต้ น บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสียง
จากความผันผวนของราคานํามันปาล์มดิบ ทีมีความอ่อนไหวต่อปั จจัยทีเข้ ามากระทบทังปั จจัยภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ ซึงความผันผวนของราคานํามันปาล์มดิบอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของกิจการได้
บริ ษั ทตระหนัก ถึ ง ความเสี ยงดัง กล่า ว และได้ กํ า หนดนโยบายเพื อใช้ เ ป็ นแนวทางปฏิ บัติสํ า หรั บ ฝ่ ายงานที
เกี ยวข้ อ ง โดยเน้ น ให้ ค วามสํ า คัญ กับ การติ ด ตามสถานการณ์ ร าคาอย่ า งใกล้ ชิ ด ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ อาทิ สื อโทรทัศ น์
หนังสือพิมพ์ และเว็บไซด์ของหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง อาทิ กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ควบคู่ไปกับการติดตาม
สถานการณ์ราคาผ่านคู่ค้าอย่างต่อเนือง ซึงช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้ ในระดับหนึง นอกจากนี
ด้ วยมาตรการของภาครัฐ เพือควบคุมไม่เกิดความผันผวนของราคาทีรุ นแรง อาทิ การกําหนดราคารับซือผลปาล์มและนํามัน
ปาล์มดิบในกรณีทีราคานํามันปาล์มดิบผันผวนและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํามัน และการรับซือนํามันปาล์มดิบ
ออกจากตลาดในกรณีทีสต๊ อกนํามันปาล์มดิบในประเทศสูงเกินไป ซึงรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ ขยายระยะเวลาการรับซือ
ตามโครงการแก้ ไขปั ญหานํามันปาล์มดิบและราคาผลปาล์มนํามันตกตําปี 2555 – 2556 รอบ 2 ปริ มาณ 50,000 ตันในราคา
ตันละ 25,000 บาท ไปจนถึงสินเดือนกันยายน 2556 ซึงการดําเนินมาตรการของภาครัฐในรู ปแบบต่างๆ จะช่วยทําให้ ราคา
ปาล์มนํามันและนํามันปาล์มดิบมีความผันผวนลดลง ดังนัน จากทีกล่าวมาข้ างต้ น บริ ษัทคาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากความ
เสียงดังกล่าวในระดับหนึง
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3.2.3 ความเสียงจากการพึงพิงผู้จาํ หน่ ายวัตถุดบิ
บริ ษัทใช้ วัตถุดิบในการผลิตสินค้ าเพือจําหน่ายโดยแบ่งเป็ น 4 ประเภทหลัก ได้ แก่ นํ ามันปาล์มดิบ สารเคมี
เชือเพลิง และภาชนะบรรจุ โดยผู้จําหน่ายทุกรายทีบริ ษัทสังซือ จะต้ องได้ รับการขึนทะเบียนเป็ น Vendor List ของบริ ษัท ซึง
บริษัทสังซือวัตถุดิบประเภทต่างๆ จากผู้จําหน่ายหลายราย ยกเว้ นวัตถุดิบประเภทเชือเพลิง โดยเชือเพลิงทีบริ ษัทใช้ ในการผลิต
แบ่งเป็ น 2 ประเภทได้ แก่ กะลาปาล์ม และนํามันเตา ซึงถูกนํามาใช้ เพือให้ ความร้ อนในกระบวนการผลิต ทังนี ในบัญชีปี 2556
บริษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนกะลาปาล์มและต้ นทุนนํามันเตาคิดเป็ นร้ อยละ 62.68 และร้ อยละ 37.32 ของต้ นทุนค่าเชือเพลิงทังหมด
ซึงสาเหตุทีบริษัทใช้ กะลาปาล์มเป็ นเชือเพลิงหลักเนืองจากกะลาปาล์มให้ ความร้ อนไม่ต่างจากนํามันเตา แต่มีราคาถูกกว่า ซึง
ในงวดบัญชีปี 2556 บริษัทสังซือกะลาปาล์มจากผู้จําหน่ายรายหนึง (ดําเนินธุรกิจเป็ นผู้รวบรวมกะลาปาล์มจากโรงบีบสกัดทัว
ประเทศ และนํากะลาปาล์มทีได้ มาจําหน่ายให้ กบั ผู้ประกอบการทีต้ องการ ทังนี ผู้จําหน่ายดังกล่าวไม่มีความเกียวโยงใดๆ กับ
ผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้บริ หารของบริษัท) โดยมีมลู ค่าการสังซือมากกว่าร้ อยละ 50 ของมูลค่าการ
สังซือเชือเพลิงรวม เนืองจากผู้จําหน่ายรายดังกล่าวสามารถจัดหากะลาปาล์มทีมีคุณภาพและปริ มาณเป็ นไปตามทีบริ ษัท
ต้ องการ โดยบริษัทสังซือกะลาปาล์มจากผู้จําหน่ายรายดังกล่าวต่อเนืองนานกว่า 2 ปี ดังนัน บริษัทจึงอาจได้ รับความเสียงจาก
การพึงพิงผู้จําหน่ายเชือเพลิง หากผู้จําหน่ายงดจําหน่ายสินค้ าให้ กบั บริ ษัท หรื อไม่สามารถจําหน่ายสินค้ าให้ กบั บริ ษัทได้ จาก
สาเหตุภายในของผู้จําหน่ายเอง ซึงบริ ษัทตระหนักถึงความเสียงดังกล่าว และได้ กําหนดแนวทางเพือลดการพึงพิงผู้จําหน่าย
รายใหญ่รายใดรายหนึง โดยฝ่ ายจัดซือได้ พิจารณาคัดเลือกผู้จําหน่ายเพิมเติม ซึงทีผ่านมา บริ ษัทได้ สงซื
ั อกะลาปาล์มจากผู้
จําหน่ายรายอืนเพือลดการพึงพิง แต่กะลาปาล์มทีได้ มีคณ
ุ ภาพไม่เป็ นไปตามทีต้ องการ ซึงมีผลทําให้ ความร้ อนทีได้ ไม่เป็ นไป
ตามมาตรฐานทีบริ ษัทกําหนด ดังนัน ในอนาคต หากบริ ษัทสามารถจัดหาผู้จําหน่ายรายใหม่ทีสามารถจัดส่งกะลาปาล์มตาม
คุณภาพและปริมาณทีบริษัทต้ องการได้ บริษัทจะดําเนินการลดการพึงพิงการสังซือดังกล่าว
3.3 ความเสียงด้ านการเงิน
3.3.1 ความเสียงจากการพึงพิงแหล่ งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชือจากเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
ภายในประเทศแห่งหนึง โดยมีภาระหนีรวมทังสินเท่ากับ 182.25 ล้ านบาท (แบ่งเป็ นภาระหนีในนามบริ ษัทเท่ากับ 71.39
ล้ านบาท และภาระหนีในนามบริ ษัทย่อยได้ แก่ AIPT เท่ากับ 110.86 ล้ านบาท) มีภาระต้ นทุนทางการเงินเท่ากับ 48.07 ล้ าน
บาท (แบ่งเป็ นภาระต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทเท่ากับ 37.53 ล้ านบาท และภาระต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทย่อยเท่ากับ
10.54 ล้ านบาท) โดยภาระหนีร้ อยละ 51.37 ของภาระหนีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวม เป็ นภาระหนีทีเกิดจากวงเงินกู้ยืม
ระยะสันเพือใช้ หมุนเวียนในกิจการ ได้ แก่ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี วงเงิน L/C, T/R วงเงินตัวสัญญาใช้ เงิน และวงเงิน Forward
Contract ซึงภาระหนีส่วนทีเหลืออีกร้ อยละ 48.63 ของภาระหนีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวม เป็ นภาระหนีทีเกิดจากวงเงิน
กู้ยืมระยะยาวสําหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงทีผ่านมา โดยวงเงินกู้ระยะยาวดังกล่าวระบุเงือนไข
ให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยต้ องดํารงอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่า 2 : 1 และดํารงอัตราส่วน
ความสามารถในการชําระหนีในอัตราไม่ตํากว่า 1.5 : 1 และ 1.2 : 1 ตามลําดับ ดังนัน จากการพึงพิงแหล่งเงินทุนจากเจ้ าหนี
สถาบันการเงินตามทีกล่าว หากบริ ษัทไม่สามารถรักษาอัตราส่วนทางการเงินได้ ตามเงือนไขทีระบุในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
รวมถึงไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขอืนๆ ของสัญญาได้ บริ ษัทอาจได้ รับความเสียงจากการถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชือ ซึงอาจส่งผล
กระทบต่อสภาพคล่องของกิจการและความสามารถในการดําเนินธุรกิจ อันจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกิจการได้
นอกจากนี ด้ วยภาระหนีทีมี บริ ษัทอาจได้ รับความเสียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบียเงินกู้ ซึงเป็ นต้ นทุนทางการเงินของ
กิจการทีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานได้ ในทีสุด
บริ ษัทตระหนักถึงความเสียงดังกล่าว โดยวงเงินกู้ยืมระยะยาวทีระบุเงือนไขการดํารงอัตราส่วนทางการเงินมี
ทังสิน 4 วงเงิน รวมวงเงินจํานวน 204.75 ล้ านบาท แบ่งเป็ นในนามบริ ษัทเท่ากับ 69.75 ล้ านบาท และในนามบริ ษัทย่อยได้ แก่
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AIPT เท่ากับ 135.00 ล้ านบาท โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 มีภาระหนีคงเหลือเท่ากับ 31.39 ล้ านบาท และ 57.24 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยในงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.15 : 1 ซึงตํากว่าเงือนไขทีระบุ
ข้ างต้ น และมีอตั ราส่วนความสามารถในการชําระหนีเท่ากับ 6.12 ซึงสูงกว่าเงือนไขทีระบุ นอกจากนี การระบุเงือนไขดังกล่าว
ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาให้ วงเงินสินเชือของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแต่อย่างใด เนืองจากตลอดระยะเวลาการได้ รับ
การสนับสนุนวงเงินสินเชือ บริ ษัทและบริษัทย่อยได้ จ่ายชําระคืนเงินต้ นและดอกเบียให้ กบั เจ้ าหนีสถาบันการเงินดังกล่าวด้ วยดี
มาโดยต่อเนือง นอกจากนี เพือลดการพึงพิงแหล่งเงินทุนจากเจ้ าหนีสถาบันการเงิน บริ ษัทจึงมีนโยบายทีจะเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือนําเงินทีได้ รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครังนี ไปใช้ เป็ นเงินลงทุนในทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบ
ธุรกิจ และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการแทนการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินบางส่วน รวมถึงนํา
เงินทีได้ ส่วนหนึงไปชําระคืนหนีเงินกู้ยืม โดยทําให้ ณ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีภาระหนีกับเจ้ าหนีสถาบันการเงินลดลง ซึง
สามารถลดความเสียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบียได้ ระดับหนึง
3.3.2 ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน
งบการเงินงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศในสกุลดอลล่าร์
สหรัฐฯ รวมเท่ากับ 0.14 ล้ านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐฯ แปลงเป็ นเงินบาทเท่ากับ 4.63 ล้ านบาท โดยเป็ นรายการทีเกิดในนาม
บริ ษัทเท่ากับ 0.14 ล้ านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐฯ ซึงเกิดจากการจําหน่ายกลีเซอรี นให้ กบั ลูกค้ ารายหนึงในประเทศจีน ไม่ได้ ทํา
ป้องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน ดังกล่าว เนืองจากมีจํานวนน้ อย โดยบริ ษัทจะพิจารณาใช้ วงเงินสัญญาขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ าในกรณีทีมีธุรกรรมเป็ นเงินตราต่างประเทศในจํานวนทีมีนยั สําคัญ ควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารและ
ความเคลือนไหวของอัตราแลกเปลียนอย่างใกล้ ชิด เพือประเมินสถานการณ์และหาแนวทางป้ องกันความเสียงทีอาจจะ ดังนัน
บริษัทจึงมันใจว่าหากเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลียน บริ ษัทจะได้ รับผลกระทบอย่างไม่มีนยั สําคัญ
3.4 ความเสียงด้ านการบริหาร การจัดการ
3.4.1 ความเสียงด้ านการพึงพิงผู้บริหารหลัก
บริษัทก่อตังขึนในปี 2549 โดยมีกลุม่ ครอบครัวธารี รัตนาวิบลู ย์เป็ นผู้บริหารหลัก และเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ผ่านการถือ
หุ้นใน AI ในสัดส่วนร้ อยละ 98.79 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัท โดยมี 1) นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ ดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการบริ ห าร
2) นายธนิต ย์ ธารี รัต นาวิ บูล ย์ ดํ า รงตํ า แหน่ ง รองประธานกรรมการ และ
กรรมการบริหาร 3) นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ และ 4) นาย
นพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ กรรมการบริ หาร และผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ซึงทัง 4 ท่านล้ วน
แต่เป็ นผู้ทีมีความรู้ความเข้ าใจในธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํามันไบโอดีเซลและนํามันปาล์มโอเลอีน โดยได้ สร้ างความน่าเชือถือ
ให้ กบั บริษัท และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าทังในประเทศและต่างประเทศมาโดยต่อเนืองตลอดระยะเวลา 7 ปี ทีผ่านมา
ซึงหากมีการเปลียนแปลงผู้บริหารหลักอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทได้
บริ ษัทได้ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีความรับผิดชอบและอํานาจอนุมัติในแต่ละตําแหน่งและส่วนงานต่างๆ
อย่างชัดเจน โดยมีการกระจายอํานาจในการบริ หารและการจัดการอย่างเป็ นระบบผ่านผังอํานาจอนุมตั ิทีได้ กําหนดไว้ อีกทัง
ยังมีการมอบหมายหน้ าทีและความรับผิดชอบต่างๆ ให้ แก่ผ้ ทู ีมีความรู้และความสามารถอย่างเหมาะสม ทังนี บริ ษัทยังมีระบบ
จัดเก็บข้ อมูลและฐานข้ อมูลทีดี ซึงมีการแลกเปลียนข่าวสารข้ อมูลทีจําเป็ นต่างๆ รวมถึงบริษัทยังได้ กําหนดแนวทางเพือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริ ษัท ด้ วยการส่งเข้ าอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพือเพิมพูนความรู้ ความสามารถแก่
พนักงานและลดการพึงพิงพนักงานรายใดรายหนึงโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับการส่งเสริ มให้ พนักงานรู้ สึกถึงความเป็ นส่วนหนึง
ของบริ ษัท ด้ วยการดูแลและจัดสวัสดิการทีเหมาะสมให้ แก่พนักงานแต่ละระดับเพือเป็ นการสร้ างขวัญและกําลังใจในการ
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ทํางาน นอกจากนี บริ ษัทยังมี นโยบายสรรหาบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถเข้ ามาร่ วมงานกับบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับ
แผนการดําเนินธุรกิจอีกด้ วย
3.4.2 ความเสียงในกรณีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มากกว่ าร้ อยละ 50
กลุ่มครอบครัวธารี รัตนาวิบูลย์ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทผ่านการถือหุ้นในบริ ษัท โดย ณ วันที 25 ธันวาคม
2556 ครอบครัวธารี รัตนาวิบลู ย์มีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท โดยแบ่งเป็ นการถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้ อยละ 12.36 และถือ
ทางอ้ อมผ่านทาง AI ในสัดส่วนร้ อยละ 59.59 ซึงกลุม่ ครอบครัวธารี รัตนาวิบลู ย์จะมีอิทธิพลในกําหนดนโยบายการบริ หารงาน
ของบริ ษัทไปในทิศทางใดทิศทางหนึง เนืองจากสามารถควบคุมมติทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทีให้ ถือเอา
คะแนนเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้ นเรื องทีกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัท กําหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของทีประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึงเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน จากจํานวนกรรมการทังหมด
8 ท่าน ซึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านล้ วนแต่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิทีมีความรู้ ความสามารถเป็ นทีรู้ จกั และยอมรับในสังคม โดย
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทมี หน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัท ซึงเป็ นไปตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และมี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระทีมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.28/2551 ซึงถือเป็ น
การช่วยเสริ มประสิทธิภาพและสร้ างการตรวจสอบและถ่วงดุลทีดี รวมถึงสร้ างความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการของบริ ษัท
นอกจากนี บริ ษัทยังได้ ว่าจ้ างบริ ษัท สูค่ วามสําเร็ จ จํากัด เพือเข้ าทําหน้ าทีเป็ นหน่วยงานตรวจสอบภายในทีมีความเป็ นอิสระ
จากฝ่ ายจัดการและขึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี คณะกรรมการของบริ ษัทยังคํานึงถึงการให้ ความสําคัญกับ
การกํากับดูแลกิจการทีดี ด้ วยการปฏิบตั ิตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดีอย่างเคร่ งครัด และสมําเสมอ ดังนัน บริ ษัทจึง
มันใจว่าผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท จะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน
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4. ทรั พย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

สินทรั พย์ ทใช้
ี ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการทรัพย์สนิ ทีใช้ ในการดําเนินธุรกิจ ดังนี
รายการ

การใช้ งาน

1. ทีดิน
1.1 ทีดินโฉนดเลขที 1533 และ 1534 ตังอยู่ทีตําบลคลอง
ทีตังสํานักงาน และ
มะเดือ อําเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร รวมเนือที
โรงงาน
31-2-19 ไร่
1.2 ทีดินโฉนดเลขที 64303 และ 64304 ตังอยู่ทีตําบลหาด
ทีตังสํานักงาน คลัง
ทรายรี อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เนือทีดินรวม 2-3 นํามัน และท่าเทียบเรื อ
53.3 ไร่
1.3 ทีดินโฉนดเลขที 18643 ตังอยู่ทีตําบลปากนํา อําเภอเมือง
ทีตังสํานักงาน คลัง
ชุมพร จังหวัดชุมพร เนือทีดิน 6-2-9.9 ไร่
นํามัน และท่าเทียบเรื อ
1.4 ทีดินโฉนดเลขที 108147, 13397 และ 17797 ตังอยู่ที
ทีตังโรงนําแข็ง คลัง
ตําบลท่าจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
นํามัน และท่าเทียบเรื อ
เนือทีดินรวม 9-2-30.9 ไร่
2. ส่วนปรับปรุงทีดิน
ใช้ ในการดําเนินงาน
3. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
3.1 อาคารสํานักงานและโรงงานเลขที 55/2 หมูท่ ี 8 ถนน
ใช้ ในการดําเนินงาน
เศรษฐกิจ 1 ตําบลคลองมะเดือ อําเภอกระทุม่ แบน จังหวัด
สมุทรสาคร

กรรมสิทธิ
บริ ษัท

AIPT

บริ ษัท และ AIPT
บริ ษัท
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มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
(บาท)

ภาระผูกพัน

157,135,835 ติดภาระจํ านองเป็ นหลักประกันวงเงิ นกู้ยืมจากเจ้ าหนี
สถาบันการเงินแห่งหนึง พร้ อมสิงปลูกสร้ างโดยมีมลู ค่า
จํานองรวมเท่ากับ 410.00 ล้ านบาท

134,115,454

2,760,335

ติดภาระจํานองเป็ นหลักประกันวงเงินกู้ยืมจากเจ้ าหนี
สถาบันการเงินแห่งหนึง พร้ อมสิงปลูกสร้ างโดยมีมลู ค่า
จํานองรวมเท่ากับ 440.00 ล้ านบาท
ยกเว้ นโฉนดเลขที 17797
- ไม่มี -

114,037,679 ติดภาระจํ านองเป็ นหลักประกันวงเงิ นกู้ยืมจากเจ้ าหนี
สถาบั น การเงิ น แห่ ง หนึ ง ร่ วมกั บ ที ดิ น ซึ งเป็ นที ตั ง
สํา นัก งาน และโรงงาน โดยมี มูล ค่า จํ า นองรวมเท่า กับ
410.00 ล้ านบาท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

3.2 อาคารสํานักงาน คลังนํามัน ท่าเทียบเรื อ และโรงนําแข็ง
ตังอยู่เลขที 23/1 หมูท่ ี 7 ตําบลท่าจีน อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และเลขที 1/9 หมูท่ ี 1
ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ใช้ ในการดําเนินงาน

AIPT

รายการ

การใช้ งาน

กรรมสิทธิ

ใช้ ในการดําเนินงาน

บริ ษัท และ AIPT

ใช้ ในการดําเนินงาน

บริ ษัท

ใช้ ในการดําเนินงาน

AIPT

ใช้ ในการดําเนินงาน
ใช้ ในการดําเนินงาน

AIL
บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย
บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย
บริ ษัท

4. ระบบสาธารณูปโภค
5. เครื องจักร อุปกรณ์ และเครื องมือ
5.1 เครื องจักร อุปกรณ์ และเครื องมือสําหรับธุรกิจนํามัน
5.2 เครื องจักร อุปกรณ์ และเครื องมือสําหรับธุรกิจคลังนํามัน
และท่าเทียบเรือ
6. เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์
7. เครื องตกแต่งและเครื องใช้ สํานักงาน
8. ยานพาหนะ

ยานพาหนะ

9. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ างและติดตัง

ใช้ ในการดําเนินงาน
รวม
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301,014,248 ติดภาระจํ านองเป็ นหลักประกันวงเงิ นกู้ยืมจากเจ้ าหนี
สถาบั น การเงิ น แห่ ง หนึ ง ร่ วมกั บ ที ดิ น ซึ งเป็ นที ตั ง
สํา นัก งาน และโรงงาน โดยมี มูล ค่า จํ า นองรวมเท่า กับ
440.00 ล้ านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
(บาท)
14,991,265
- ไม่มี 301,612,460 ติดภาระจํ านองเป็ นหลักประกันวงเงิ นกู้ยืมจากเจ้ าหนี
สถาบันการเงินแห่งหนึง โดยมีมูลค่าจํานองรวมเท่ากับ
162.00 ล้ านบาท
39,520,625 ติดภาระจํ านองเป็ นหลักประกันวงเงิ นกู้ยืมจากเจ้ าหนี
สถาบันการเงินแห่งหนึง โดยมีมูลค่าจํานองรวมเท่ากับ
45.00 ล้ านบาท
73,893,760
- ไม่มี 2,337,426
- ไม่มี 50,286,640

- ไม่มี -

73,009,451
1,264,715,897

- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

4.2 ทรั พย์ สินไม่ มีตัวตน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีมลู ค่ารายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเท่ากับ 0.11 ล้ านบาท ได้ แก่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในกรรมสิทธิบริ ษัทเท่ากับ 0.10 ล้ านบาท และกรรมสิทธิ AIPT เท่ากับ 0.01
ล้ านบาท
4.3

สัญญาสําคัญทีเกียวข้ องในการดําเนินธุรกิจ

สัญญาจําหน่ าย และสัญญาการใช้ บริการถังเก็บนํามันไบโอดีเซล (B100)
คูส่ ญ
ั ญา
: บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
วันทีลงนามสัญญา
: 28 มีนาคม 2556
ลักษณะสัญญา
: บริษัทจะขายสินค้ าไบโอดีเซล (B100) ให้ แก่ลกู ค้ า ในปริมาณทีตกลงกัน
อายุสญ
ั ญา
: ตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557
การชําระค่าสินค้ า
: ภายใน 19 วันนับจากวันส่งมอบ (วันส่งมอบนับเป็ นวันทีศูนย์)
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีลงนามสัญญา
ลักษณะสัญญา

การชําระค่าสินค้ า และ
บริการ

: บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
: 1 กันยายน 2556
: 1) บริษัทจะขายสินค้ าไบโอดีเซล (B100) ให้ แก่ลกู ค้ า ในปริ มาณทีตกลงกัน
2) บริษัทให้ บริการถังเก็บนํามันไบโอดีเซล (B100) แก่ลกู ค้ า ในปริมาณทีตกลงกัน
: 1) สัญญาสังซือนํามันไบโอดีเซล : ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2557
2) สัญญาให้ บริการถังเก็บนํามันไบโอดีเซล (B100) ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31
ั ญาทัง
ตุลาคม 2557 และมีผลบังคับใช้ ตอ่ ไปอีกทุก 1 ปี ภายใต้ เงือนไขและราคาทีคูส่ ญ
สองฝ่ ายตกลงร่วมกัน
: 1) ชําระค่าสินค้ า : ภายใน 19 วันนับจากวันส่งมอบ (วันส่งมอบนับเป็ นวันทีศูนย์)
2) ชําระค่าบริการ : ภายใน 10 วัน นับจากวันทีได้ รับใบแจ้ งหนี

คูส่ ญ
ั ญา
วันทีลงนามสัญญา
ลักษณะสัญญา
อายุสญ
ั ญา
การชําระค่าสินค้ า

:
:
:
:
:

อายุสญ
ั ญา

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
20 พฤศจิกายน 2555
บริษัทจะขายสินค้ าไบโอดีเซล (B100) ให้ แก่ลกู ค้ า ในปริมาณทีตกลงกัน
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556
สําหรับใบแจ้ งหนีทีส่งถึงลูกค้ าตังแต่วนั ที 1 – 15 ของเดือน ให้ ชําระค่าสินค้ าภายในวันที
สุดท้ ายของเดือนทีสังซือ และสําหรับใบแจ้ งหนีทีส่งถึงลูกค้ าตังแต่ 16-31 ของเดือน ให้ ชําระ
ค่าสินค้ าภายในวันที 15 ของเดือนถัดไป
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา
วันทีลงนามสัญญา
ลักษณะสัญญา
อายุสญ
ั ญา
การชําระค่าสินค้ า

:
:
:
:
:

คูส่ ญ
ั ญา
วันทีลงนามสัญญา
ลักษณะสัญญา

: บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด
: 1 พฤศจิกายน 2556
: 1) บริษัทจะขายสินค้ าไบโอดีเซล (B100) ให้ แก่ลกู ค้ า ในปริมาณทีตกลงกัน
2) บริษัทให้ บริการถังเก็บนํามันไบโอดีเซล (B100) แก่ลกู ค้ า ในปริมาณทีตกลงกัน
: ตังแต่วนั ที 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2557
: 1) ชําระค่าสินค้ า : ภายใน 10 วันนับจากวันทีส่งมอบ
2) ชําระค่าบริการ : ภายใน 15 วันนับจากวันทีได้ รับใบแจ้ งหนี

อายุสญ
ั ญา
การชําระค่าสินค้ า และ
บริการ

บริษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
25 ธันวาคม 2555
บริษัทจะขายสินค้ าไบโอดีเซล (B100) ให้ แก่ลกู ค้ า ในปริมาณทีตกลงกัน
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556
สําหรับใบแจ้ งหนีทีส่งถึงลูกค้ าตังแต่วนั ที 1 – 15 ของเดือน ให้ ชําระค่าสินค้ าภายในวันที
สุดท้ ายของเดือนทีสังซือ และสําหรับใบแจ้ งหนีทีส่งถึงลูกค้ าตังแต่ 16-31 ของเดือน ให้ ชําระ
ค่าสินค้ าภายในวันที 15 ของเดือนถัดไป

หมายเหตุ : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื อง “กําหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณปริ มาณสํารองนํามันเชือเพลิง” พ.ศ. 2556 ซึงกําหนดให้ ผ้ คู ้ านํามันตามมาตรา
7 แห่งพระราชบัญญัติการค้ านํามันเชือเพลิง พ.ศ. 2543 ต้ องสํารองนํามันเชือเพลิงทีผลิตในราชอาณาจักร
เพิมขึนจากร้ อยละ 5 เป็ นร้ อยละ 6 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั วนั ที 1 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้ นไป จึงทําให้ มีผ้ คู ้ า
นํามันเชื อเพลิงตามมาตรา 7 บางราย สังซือนํ ามันไบโอดีเซลกับบริ ษัทเพิมเติม รวมทังขอเช่าพืนทีจัดเก็บ
นํามันไบโอ-ดีเซล จํานวนดังกล่าว ทังนี การสังซือดังกล่าวเป็ นการสังซือเพียงครังเดียว เพือเก็บสํารองไว้ ในถังที
ขอเช่าเก็บ เพือสํารองสําหรับการผลิตนํามันดีเซล เพือให้ เป็ นไปตามกําหนดโดยกรมธุรกิจพลังงาน ทังนี การเช่า
พืนทีจัดเก็บดังกล่าว ไม่สง่ ผลกระทบต่อความสามารถในการจําหน่ายนํามันไบโอดีเซลของกิจการแต่อย่างใด
4.4 กรมธรรม์
4.4.1 กรมธรรม์ ในนามบริษัท
คูส่ ญ
ั ญา
เลขทีกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สนิ เอาประกัน

:
:
:
:

ทีตังทรัพย์สิน
ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง

:
:
:

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
000-12-11-IAR-000926
ประกันความเสียงภัยทรัพย์สิน (Property All Risks Policy Schedule)
โรงงาน และอาคารสิงปลูกสร้ าง รวมถึงเครื องจักรและอุปกรณ์ เฟอร์ นิเจอร์ และสินค้ าคงเหลือ
ทุกชนิดทีเป็ นกรรมสิทธิของบริ ษัท
เลขที 55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลคลองมะเดือ อําเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร
1 ปี ตังแต่วนั ที 20 เมษายน 2556 ถึง 20 เมษายน 2557
683,230,000 บาท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ผู้รับผลประโยชน์

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามภาระผูกพันจากสัญญากู้เงิน

คูส่ ญ
ั ญา
เลขทีกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สนิ เอาประกัน

:
:
:
:

ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง

:
:

ผู้รับผลประโยชน์

:

บริษัท สินมันคง ประกันภัย จํากัด
100-13-700-1-001211
ประกันภัยสินค้ าทีขนส่งภายในประเทศ
นํามันปาล์มโอเลอีน บรรจุขวด ปี บ ถัง แท้ งค์ สําหรับการขนส่งโดยพาหนะของบริ ษัททีระบุไว้
ในกรมธรรม์
1 ปี ตังแต่วนั ที 7 มิถนุ ายน 2556 ถึงวันที 7 มิถนุ ายน 2557
รถกระบะ ไม่เกิน 200,000 บาทต่อครัง รถบรรทุกตู้ทบึ 6 ล้ อ ไม่เกิน 400,000 บาทต่อครัง รถ
บรรทุกแท๊ งค์นํามัน 10 ล้ อ ไม่เกิน 600,000 บาทต่อครัง รถเทรลเลอร์ ไม่เกิน 1,800,000 บาท
ต่อครัง ทังนี บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกจํานวนหนึง
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา
เลขทีกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สนิ เอาประกัน
ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท สินมันคง ประกันภัย จํากัด
100-13-700-1-001646
ประกันภัยสินค้ าทีขนส่งภายในประเทศ
นํามันปาล์มบรรจุแท็งค์ สําหรับการขนส่งโดยพาหนะของบริษัททีระบุไว้ ในกรมธรรม์
1 ปี ตังแต่วนั ที 18 สิงหาคม 2556 ถึงวันที 18 สิงหาคม 2557
ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อครัง ทังนี บริษัทต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกจํานวนหนึง
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา
เลขทีกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สนิ เอาประกัน
ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท สินมันคง ประกันภัย จํากัด
100-13-700-1-001035
ประกันภัยสินค้ าทีขนส่งภายในประเทศ
นํามันปาล์มบรรจุแท็งค์ สําหรับการขนส่งโดยพาหนะของบริษัททีระบุไว้ ในกรมธรรม์
1 ปี ตังแต่วนั ที 16 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที 16 พฤษภาคม 2557
ไม่เกิน 600,000 บาทต่อครัง ทังนี บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกจํานวนหนึง
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา
เลขทีกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สนิ เอาประกัน
ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท สินมันคง ประกันภัย จํากัด
100-12-700-1-000390
ประกันภัยสินค้ าทีขนส่งภายในประเทศ
นํามันปาล์มบรรจุแท็งค์ สําหรับการขนส่งโดยพาหนะของบริษัททีระบุไว้ ในกรมธรรม์
1 ปี ตังแต่วนั ที 14 มีนาคม 2556 ถึงวันที 14 มีนาคม 2557
ไม่เกิน 600,000 บาทต่อครัง ทังนี บริษัทต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกจํานวนหนึง
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)
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บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

4.4.2 กรมธรรม์ ในนามบริษัทย่ อย
บริษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มนิ ัลส์ จํากัด
คูส่ ญ
ั ญา
เลขทีกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง

:
:
:
:
:

ผู้รับผลประโยชน์

:

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
712-01588-67
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3
1 ปี เริม ตังแต่วนั ที 19 ธันวาคม 2555 ถึง 19 ธันวาคม 2556
ไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อครัง โดยมีข้อตกลงคุ้มครองและจํานวนเงินจํากัดความรับผิดชอบ
ดังนี 1.เสียชีวิต หรื อทุพพลภาพถาวรสินเชิงชดใช้ 100,000 บาท ต่อคน 2.ค่ารักษาพยาบาลให้
จ่ายตามความเป็ นจริงไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ทังนีในกรณีข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่เกิน
100,000 บาท ต่อคน 3.ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของผู้ได้ รับความเสียหาย ชดใช้ ตามความ
เสียหายทีเกิดขึนจริง ทังนี จํานวนเงินจํากัดความรับผิดส่วนแรกทีผู้เอาประกันต้ องรับผิดชอบ
เองเท่ากับร้ อยละ 10 ของความสูญเสียหรื อเสียหาย หรื อขันตํา 75,000 บาทในแต่ละครังและ
ทุกครัง สําหรับความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของผู้ได้ รับความเสียหาย
บริษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จํากัด

คูส่ ญ
ั ญา
เลขทีกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทีตังทรัพย์สินหรื อ
เก็บทรัพย์สนิ เอา
ประกัน
ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:
:

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
713-01551-10254
ประกันความเสียงภัยทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance Policy)
23/1 หมู่ 7 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

:
:
:

1 ปี เริม ตังแต่วนั ที 1 มิถนุ ายน 2556 ถึง 1 มิถนุ ายน 2557
392,120,000 บาท
บริษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จํากัด

คูส่ ญ
ั ญา
เลขทีกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทีตังทรัพย์สินหรื อ
เก็บทรัพย์สนิ เอา
ประกัน
ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:
:

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
713-01551-10255
ประกันความเสียงภัยทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance Policy)
1/9 หมู่ 1 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

:
:
:

1 ปี เริม ตังแต่วนั ที 1 มิถนุ ายน 2556 ถึง 1 มิถนุ ายน 2557
740,640,000 บาท
บริษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จํากัด
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บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด
คูส่ ญ
ั ญา
: บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เลขทีกรมธรรม์
: 00/2013-HL000394-CHL
ประเภทกรมธรรม์
: ประกันความเสียงภัยทรัพย์สินทางทะเล (MARINE HULL INSURANCE) ของเรื อธารี รัตนา 1
และทรัพย์สินทีติดตังอยูก่ บั ตัวเรื อ
ระยะเวลา
: 1 ปี ตังแต่วนั ที 18 เมษายน 2556 ถึง 18 เมษายน 2557
วงเงินคุ้มครอง
: 50,000,000 บาท
พืนทีคุ้มครอง
น่านนําไทย ระหว่างจังหวัดตราด ถึง จังหวัดนราธิวาส (Near Coastal Voyage Only)
ผู้รับผลประโยชน์
: บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด
คูส่ ญ
ั ญา
เลขทีกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์

:
:
:

ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
พืนทีคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:

คูส่ ญ
ั ญา
เลขทีกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง

:
:
:
:
:

พืนทีคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:

คูส่ ญ
ั ญา
เลขทีกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์

:
:
:

ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง

:
:

:

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
00/2013-HL000393-CHL
ประกันความเสียงภัยทรัพย์สินทางทะเล (MARINE HULL INSURANCE) ของเรื อธารี รัตนา 3
และทรัพย์สินทีติดตังอยูก่ บั ตัวเรื อ
1 ปี ตังแต่วนั ที 6 เมษายน 2556 ถึง 6 เมษายน 2557
90,000,000 บาท
ประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด
Shipowners’ Asia Pte limited
779744
ประกันความเสียงภัยทรัพย์สินทางทะเล สําหรับ เรื อธารี รัตนา 1
1 ปี ตังแต่วนั ที 20 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2557
มลพิษ 1,000,000,000 USD
2,500 USD ต่อลูกเรื อต่อครัง
10,000 USD สําหรับค่าเสียหายอืนๆต่อครัง
ชายฝั งและน่านนําประเทศไทย
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด
Shipowners’ Asia Pte limited
770534
ประกันความเสียงภัยทรัพย์สินทางทะเลและประกันความเสียงต่ออนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่า
ด้ วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษนํามัน ค.ศ. 2001 สําหรับ เรื อธารี รัตนา 3
1 ปี ตังแต่วนั ที 20 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2557
มลพิษ 1,000,000,000 USD
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บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

พืนทีคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:

2,500 USD ต่อลูกเรื อต่อครัง
10,000 USD สําหรับค่าเสียหายอืนๆต่อครัง
ประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด

4.5 เครื องหมายการค้ า
บริ ษัทมีตราสินค้ าทีใช้ สําหรับการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นํามันปาล์มโอเลอีน 1 ตราสินค้ า ซึงเป็ นตราสินค้ าทีบริ ษัทใช้
มาโดยต่อเนือง โดยมีรายละเอียดตราสินค้ า ดังนี
ตราสินค้ า

ภาพตราสินค้ า

ผู้ถือกรรมสิทธิ

พาโมลา / PAMOLA

บริษัท

ประเภทสินค้ า
สินค้ านํามันพืชใช้ ปรุงอาหาร
เนย ข้ าวสาร เมล็ดงา นําดืม

หมายเหตุ : บริ ษัทได้ รับกรรมสิทธิ ในตราสินค้ า “พาโมลา” จากการเข้ าซือทรัพย์สินทีใช้ ในการดําเนินธุรกิจจากเจ้ าของกิจการเดิมในปี 2549 โดย
ปั จ จุบัน บริ ษั ท มี ค ดี ค วามเกี ยวกับ ตราสิ น ค้ า กับ เจ้ า พนัก งานพิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ ข องเจ้ า ของกิ จ การเดิ ม ในฐานะผู้คัด ค้ า น และผู้ร้ อง
ตามลําดับ ในประเด็นเกียวกับกรรมสิทธิในตราสินค้ า ซึงเจ้ าหนีการค้ าของเจ้ าของกิจการเดิมเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากการไม่ได้ รับชําระ
หนีค่าวัตถุดิบเป็ นตราสินค้ า “พาโมลา” โดยขอให้ ศาลล้ มละลายกลางพิจารณาเพิกถอนการโอนเครื องหมายการค้ า “พาโมลา” ให้ กบั
บริ ษัท ทังนี ศาลล้ มละลายกลางได้ มีคําสังยกคําร้ องดังกล่าวเมือวันที 9 สิงหาคม 2555 โดยปั จจุบนั บริ ษัทได้ ยืนโต้ แย้ งการอุทธรณ์ เมือ
วันที 7 ธันวาคม 2555 และอยู่ระหว่างการดําเนินการตามขันตอนทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ตลาดผู้บริ โภคนํามันปาล์มโอเลอีน เป็ น
ตลาดทีไม่ยึดติดกับตราสินค้ าแต่อย่างใด อีกทัง บริ ษัทได้ ยืนจดตราสินค้ าเพิมเติม ซึง ณ วันที 5 สิงหาคม 2556 บริ ษัทได้ รับแจ้ งจาก
นายทะเบียนสํานักเครื องหมายการค้ า กรมทรัพย์สินทางปั ญญา เกียวกับการอนุมตั ิการจดทะเบียนเครื องหมายการค้ าดังกล่าวเป็ นที
เรี ยบร้ อยแล้ ว (รายละเอียดเพิมเติมหัวข้ อ 1.3 ปั จจัยความเสียง)

4.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด (AIL) โดยบริ ษัทเข้ า
ถือหุ้นใน AIL เท่ากับ 20.90 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน AIL คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุนเท่ากับ 82.67 ล้ านบาท และบริ ษัท เอไอ พอร์ ต แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จํากัด (AIPT) โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นใน AIPT เท่ากับ
46 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน AIPT คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนเท่ากับ 352.39
ล้ านบาท ทังนี บริ ษั ทได้ กํ าหนดแนวทางในการพิจารณาลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ ว ม รวมทังโครงการลงทุนแต่ล ะ
โครงการ โดยให้ ความสําคัญกับการพิจาณาลงทุนในธุรกิจทีเกื อหนุนและเอือประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ น
สําคัญ ควบคู่ไปกับการคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสียง และสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัทอย่างรอบคอบ
ซึงการลงทุนดังกล่าวจะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท และทีประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจอนุมัติที
กําหนดไว้ และต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดและประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายต่างๆทีเกียวข้ อง โดยบริ ษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทเข้ า
ไปเป็ นกรรมการ เพือควบคุมทิศทางและนโยบายการบริ หารงานให้ สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ และบริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัททีมีจํานวนสูง
กว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
คดีฟ้องร้ องเครื องหมายการค้ าสําหรั บผลิตภัณฑ์ นํามันปาล์ มโอเลอีน
บริษัทผลิตและจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” หรื อ “PAMOLA” ซึงบริ ษัทได้ รับสิทธิใน
เครื องหมายการค้ าดังกล่าวจากการเข้ าซือทรัพย์สินทีใช้ ในการดําเนินธุรกิจจากเจ้ าของกรรมสิทธิเดิม ซึงประสบปั ญหาสภาพ
คล่องทางการเงิน และอยู่ภายใต้ การดําเนินการตามแผนฟื นฟูกิจการตามคําสังศาลล้ มละลาย โดยบริ ษัทได้ เข้ าเจรจาซือ
ทรัพย์ สินทังหมดกับเจ้ าหนีของเจ้ าของกรรมสิทธิเดิม ซึงตราสินค้ าดังกล่าว ได้ ถูกจดทะเบียนไว้ สําหรับการจําหน่ายสินค้ า
หลายประเภทได้ แก่ นํามันพืชใช้ ปรุ งอาหาร และเนย ข้ าวสาร นําดืม และเมล็ดงา ตามเครื องหมายการค้ าเลขที ค115789
เลขที ค115816 เลขที ค115793 และเลขที ค115792 โดยเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ของเจ้ าของกรรมสิทธิเดิม ได้ ยืนคําร้ องต่อ
ศาลล้ มละลายกลางเพือให้ ศาลมีคําสังเพิกถอนการโอนเครื องหมายการค้ า “พาโมลา” ระหว่างเจ้ าขอกรรมสิทธิเดิมกับบริ ษัท
โดยเรี ยกร้ องค่าชดใช้ กรณีไม่โอนเครื องหมายการค้ ากลับเข้ าสูก่ องทรัพย์สนิ ของเจ้ าของกรรมสิทธิเดิมเป็ นเงินจํานวน 3.75 ล้ าน
บาท และดอกเบียในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี (น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม) ซึง ณ วันที 9 สิงหาคม 2555 ศาลล้ มละลาย
กลางได้ มีคําสังยกคําร้ องดังกล่าว โดยศาลได้ ระบุในคําสังศาลชัดเจนว่า “การซือขายดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจากมติที
ประชุมเจ้ าหนีและได้ มีการเสนอต่อศาล ซึงศาลได้ มีคําสังอนุญาตให้ มีการซือขายกิจการดังกล่าว โดยการซือขายกิจการพร้ อม
เครื องหมายการค้ าดังกล่าว บริษัทได้ เสียค่าตอบแทนและทําตามขันตอนทางกฎหมายจนครบถ้ วน จึงเห็นว่า บริ ษัทได้ มีการซือ
กิจการโดยเสียค่าตอบแทนอย่างสุจริ ต และเป็ นไปโดยชอบด้ วยกฎหมาย ศาลจึงมีคําสังให้ ผ้ รู ้ องไม่มีสิทธิร้องขอให้ ดําเนินการ
ตามคําร้ องดังกล่าว” ทังนี เมือวันที 4 ตุลาคม 2555 เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ของเจ้ าของกิจการเดิมได้ ยืนอุทธรณ์ ต่อศาล
ล้ มละลายกลาง เพือขอให้ ศาลพิจารณากลับคําสังศาลล้ มละลายกลาง โดยบริ ษัทได้ ยืนโต้ แย้ งการอุทธรณ์ดงั กล่าวเมือวันที 7
ธันวาคม 2555 และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดําเนินการตามขันตอนทางกฎหมายของศาลฎีกา
อย่างไรก็ดี ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเชือว่า จะไม่ได้ รับผลเสียหายที มีสาระสําคัญเกี ยวกับการถูกคัดค้ านในคดี
ดังกล่าว จึงไม่ได้ บนั ทึกตังสํารองสําหรับผลเสียหายทีอาจจะเกิดขึนในงบการเงิน
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บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

6. ข้ อมูลทัวไปและข้ อมูลสําคัญอืน

6.1 บริษัท
ชือบริษัท
ปี ทีก่อตัง
เครื องหมายหุ้น
ทะเบียนเลขที
ประกอบธุรกิจ

ทีตังสํานักงานและโรงงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
Email
Website
ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ ว
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ
ปี ทีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรั พย์
ติดต่ อ
ผู้สอบบัญชี

บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)
2549
AIE
0107556000311
ผลิตและจําหน่ายพลังงานทดแทนนํามันไบโอดีเซลจากนํามันปาล์ม ด้ วยระบบการกลัน
และผลิตทีเป็ นระบบต่อเนืองและเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม รวมถึงผลิตและจําหน่าย
นํามันปาล์มโอเลอีน ภายใต้ ตราสินค้ า“พาโมลา” และจําหน่ายวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ซงึ
เป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิต ได้ แก่ กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์มบริสทุ ธิ และ
กลีเซอรี น
เลขที 55/2 หมู่ที 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลคลองมะเดือ อําเภอกระทุม่ แบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
034-877-485-8
034-877-491-2
aienergy@aienergy.co.th
http://www.aienergy.co.th
1,130,000,000 บาท (หนึงพันหนึงร้ อยสามสิบล้ านบาท)
1,130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
2557
นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 66-34877-485 โทรสาร 66-34877-491-2
e-mail : aienergy@aienergy.co.th
ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที 1378 หรื อ นายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา
สอบบัญชีอนุญาตเลขที 3196 หรื อนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที 5202 ในนามสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เลขที 518/3 อาคารภาณุนี
ชัน 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ /โทรสาร 02252-2860 , 0-2255-2518 , 0-2254-1210 , 0-2250-0634

- 71 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

6.2 บริษัทย่ อย
ชือบริษัท
วันทีก่ อตัง
ทะเบียนเลขที
ประกอบธุรกิจ
ทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์ สาํ นักงานใหญ่
โทรสารสํานักงานใหญ่
Email
ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ ว
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ
ทีตังสํานักงานสาขา
โทรศัพท์ สาํ นักงานสาขา
โทรสารโสํานักงานสาขา
Email
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ชือบริษัท
วันทีก่ อตัง
ทะเบียนเลขที
ประกอบธุรกิจ
ทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์ สาํ นักงานใหญ่
โทรสารสํานักงานใหญ่
Email
ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ ว
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ

บริษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จํากัด (“AIPT”)
วันที 10 เมษายน 2550
0105550040092
ธุรกิจท่าเทียบเรื อและให้ บริการคลังนํามันเชือเพลิง
เลขที 23/1 หมู่ที 7 ตําบลท่าจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
034-497-184
034-497-186
aiport1@asianinsulators.com
460,000,000 บาท (สีร้ อยหกสิบล้ านบาท)
46,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เลขที 1/9 หมู่ที 1 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
077-522-709-10
077-522-711
aiport2@asianinsulators.com
- AIPT เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริ ษทั เข้ าถือหุ้นสามัญของ AIPT จํานวน
45,999,998 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนชําระแล้ วของ AIPT
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกันได้ แก่ นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบูลย์ และนายนพพล ธารี รัตนาวิบูลย์ นายธนิตย์ ธารี รัตนา
วิบลู ย์ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การ
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด (“AIL”)
วันที 15 กุมภาพันธ์ 2549
0105549021411
ธุรกิจให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางทะเล ซึงมีความชํานาญในการขนส่งนํามันเครื อง นํามัน
ปาล์มดิบ นํามันเชือเพลิง และนํามันปาล์ม
เลขที 254 ถนนเสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
02-540-2528
02-517-1465
logistics@asianinsulators.com
209,000,000 บาท (สองร้ อยเก้ าล้ านบาท)
20,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
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บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

- AIL เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นสามัญของ AIL จํานวน
20,899,998 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุน
ชําระแล้ วของ AIL
- มีกรรมการบริ ษัทร่ วมกัน ได้ แก่นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
และนายนพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์
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บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 1,130,000,000 บาท (หนึงพันหนึงร้ อยสามสิบล้ านบาท) เรี ยกชําระแล้ ว 1,130,000,000 บาท
(หนึงพันหนึงร้ อยสามสิบล้ านบาท) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชือผู้ถือหุ้น ณ วันทีปิ ดสมุดผู้ถือหุ้น เมือ 25 ธันวาคม 2556
รายชือผู้ถือหุ้นใหญ่
1. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน)1
2. นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
3. นายนพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์
4. นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
5. นางโสภา ธารี รัตนาวิบลู ย์
6. นางจารุณี วรกิจจานุวฒ
ั น์
7. นายโกวิท ธารี รัตนาวิบลู ย์
8. นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
9. นายณพล กรินทรากุล
10. รายอืนๆ
รวม

จํานวนหุ้น (หุ้น)
673,354,060
53,234,722
38,000,254
19,715,720
10,104,742
7,511,797
5,250,000
5,050,000
4,450,000
313,328,705
1,130,000,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
59.59
4.71
3.36
1.74
0.89
0.66
0.46
0.45
0.39
27.73
100

หมายเหตุ
1

บริ ษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายลูกถ้ วยไฟฟ้ าทีใช้ ใน

ระบบส่งและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า มีรายชือผู้ถือหุ้นตามตารางดังนี
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บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)
รายชือผู้ถือหุ้น ณ วันทีปิ ดสมุดผู้ถือหุ้น เมือ 11 ธันวาคม 2556
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชือผู้ถือหุ้นใหญ่
นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลู ย์
นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลู ย์
นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลู ย์
นายนพพล ธารีรัตนาวิบลู ย์
นางโสภา ธารีรัตนาวิบลู ย์
นางจารุ ณี วงค์ กจิ จาณุวัฒน์
นายศิริกูล ธารี รัตนาวิบลู ย์
นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบลู ย์
นายณพล กรินทรากุล
รายอืนๆ
รวม

จํานวนหุ้น (หุ้น)
106,469,445
39,431,440
10,500,000
76,000,510
20,209,485
31,403,595
10,192,000
10,100,000
8,900,000
164,369,730
500,000,000

7.3 การออกหลักทรั พย์ อืน

- ไม่ มี -
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สัดส่ วนการถือหุ้น
21.29
7.89
2.10
15.20
4.04
6.28
2.04
2.02
1.78
32.88
100.00

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
• นโยบายการจ่ ายปั นผลของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิทีเหลือหลังจากหักภาษี
และสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
จะขึนกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงือนไขทางกฎหมาย โดยทางบริ ษัทคํานึงถึงความจําเป็ นและเหมาะสมของปั จจัยอืนๆ ใน
อนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนันจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี มติคณะกรรมการของ
บริ ษัททีอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตั ิ อนึง คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจในการพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัท ทังนี จะต้ องรายงานให้ ที
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป และบริ ษัทต้ องตังสํารองตามกฎหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิจนจํานวน
เงินทีตังสํารองมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ทีผ่านมาบริษัทยังมิเคยจ่ายเงินปั นผล
• นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อย
บริ ษัทไม่ได้ กําหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยขึนอยู่กบั ผลดําเนินงานของ
แต่ละบริษัทย่อย การจ่ายเงินปั นผลจากบริษัทย่อยให้ กบั บริษัทเป็ นไปตามข้ อกําหนดของแต่ละบริ ษัทและต้ องได้ รับการอนุมตั ิจาก
ทีประชุมผู้ถือหุ้น การปั นผลระหว่างกาลสามารถดําเนินการได้ ในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย บริ ษัทย่อยจะต้ องมีผลกําไรจาก
การประกอบธุรกิจ หากผลประกอบการเป็ นขาดทุนจะไม่มีการจ่ายเงินปั นผลจนกว่าการขาดทุนจะกลับมาเป็ นผลกําไร และบริ ษัท
ย่อยต้ องตังสํารองตามกฎหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิจนจํานวนเงินทีตังสํารองมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทย่อย

- 76 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

8. โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

เลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ธุรกิจท่าเทียบเรื อ
และคลังนํามัน

ธุรกิจขนส่งสินค้ า
ทางทะเล
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8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
รายชือคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 8 ท่าน ดังนี
ลําดับ
รายชือ
ตําแหน่ ง
1
นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
ประธานกรรมการ
2
นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
รองประธานกรรมการ
3
นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
กรรมการ
4
นายนพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์
กรรมการ
5
นายดํารงค์ จูงวงศ์
กรรมการ
6
ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7
ผศ.สัมพันธ์ หุน่ พยนต์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8
นายโชติ
สนธิวฒ
ั นานนท์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายนพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์ ทําหน้ าทีเป็ นเลขานุการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท : นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์, นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์, นายอนุรักษ์ ธารี
รัตนาวิบลู ย์ และนายนพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์ สองในสีคนนีลงลายมือชือ
ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ข้ อจํากัดอํานาจของกรรมการ : -ไม่มีการเข้ าประชุมของกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
รายชือคณะกรรมการ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นายณรงค์
นายธนิตย์
นายอนุรักษ์
นายนพพล
นายดํารงค์
ดร.กวีพงษ์
ผศ.สัมพันธ์
นายโชติ

ธารี รัตนาวิบลู ย์
ธารี รัตนาวิบลู ย์
ธารี รัตนาวิบลู ย์
ธารี รัตนาวิบลู ย์
จูงวงศ์
หิรัญกสิ
หุน่ พยนต์
สนธิวฒ
ั นานนท์

ปี 2553
กรรมการ
บริษัท
4/4
4/4
4/4
-

ปี 2554
กรรมการ
บริษัท
3/3
3/3
3/3
2/3
-

ปี 2555
กรรมการ
บริษัท
5/5
4/5
5/5
5/5
-

ปี 2556
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
8/8
8/8
8/8
8/8
5/8
2/5
5/8
5/5
3/8
3/5
3/8
3/5

หมายเหตุ : - ตัวเลขแสดงจํานวนครังทีกรรมการเข้ าร่วมการประชุม ต่อจํานวนครังการประชุม
- ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2556 เมือวันที 9 เมษายน 2556 มีมติแต่งตังกรรมการบริ ษัทเข้ าใหม่จํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ ดร.กวีพงษ์
หิรัญกสิ เข้ าดํารงตําแหน่งในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายดํารงค์ จูงวงศ์ ใน
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ฐานะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จึงเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถเข้ าร่ วมการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททีเกิดขึนก่อนหน้ านัน
ได้ ทังนี เมือวันที 15 พฤษภาคม 2556 นายดํารงค์ จูงวงศ์ ได้ มีหนังสือแจ้ งลาออกจากการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระของบริ ษัท แต่ยังคงดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท เพือทําหน้ าทีบริ หารจัดการงานของบริ ษัทตามหน้ าทีความ
รับผิดชอบของกรรมการบริ ษัทต่อไป ซึงทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทครังที 1/2556 เมือวันที 31 พฤษภาคม 2556 (ครังแรก
ั นานนท์ เพือดํารงตําแหน่งกรรมการ
หลังแปรสภาพ) ได้ มีมติแต่งตังกรรมการบริ ษัทเข้ าใหม่จํานวน 1 ท่าน ได้ แก่ นายโชติ สนธิวฒ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระแทนนายดํารงค์ จูงวงศ์

8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team)
รายชือคณะผู้บริ หาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 8 ท่าน ดังนี
ลําดับ
รายชือ
ตําแหน่ ง
1
คุณอนุรักษ์
ธารี รัตนาวิบลู ย์
กรรมการผู้จดั การ และ
รักษาการผู้จดั การฝ่ ายโรงงาน
2
คุณนพพล
ธารี รัตนาวิบลู ย์
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
3
คุณปิ ยนาฏ
นามไพโรจน์
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
4.
คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์
ผู้จดั การฝ่ ายบุคคลและจัดซือ
5.
คุณอนุชา
บุญณโร
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
6.
คุณพลัฏฐ์
แปลนาค
ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ
7.
คุณฐิ ติวชั ร์
ธัญศักดิดํารงค์
ผู้จดั การฝ่ ายผลิต
8.
คุณชัยณรงค์
แสนภูวา
ผู้จดั การฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการและผู้บริ หารปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรั บผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. เป็ นผู้บริ หารจัดการ และควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท รวมถึงอาจมอบอํานาจให้ ผ้ บู ริ หาร
หรื อบุคคลอืนใด ดําเนินการเกียวกับการดําเนินงานตามปกติประจําวันของบริษัท
2. เป็ นผู้กําหนดและกํากับดูแลการดําเนินการโดยรวมในทางปฏิบตั ิ เพือให้ เป็ นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริหารกําหนด
3. ดําเนินการตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริหารได้ มอบหมาย
4. มีอํานาจในการอนุมตั ิการซือ เช่า หรื อลงทุนตามแผนงานทีได้ มีมติอนุมตั ิไว้ แล้ ว หรื อมีอํานาจในการอนุมตั ิหรื อ
ยกเลิกการซือ การจ้ าง การเช่า การเช่าซือ การขายทรัพย์สนิ การลงทุน และการชําระราคาหรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ
ทีจําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
5. มี อํ า นาจในการอนุมัติ ก ารซื อทรั พ ย์ สิน หรื อ การชํ า ระราคาหรื อ ค่า ใช้ จ่ า ยต่า ง ๆ อัน สื บ เนื องมาจากการ
ดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ตามสัญ ญา และ/หรื อ ข้ อ ตกลงกับ คู่ค้ า โดยมี ร ายละเอี ย ดตามผัง อํ า นาจอนุมัติ ที
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
6. เป็ นผู้พิจารณาเรื อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริ ษัทเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อ คณะกรรมการบริหารตามลําดับของความสําคัญ
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7. มีอํานาจจ้ าง แต่งตัง โยกย้ าย ปลดออก ให้ ออก เลิกจ้ าง กําหนดอัตราค่าจ้ าง ให้ เงินรางวัล ปรับขึนเงินเดือน
และค่าตอบแทนอืน ๆ ของพนักงานทังหมดของบริษัท ในตําแหน่งตํากว่าผู้จดั การฝ่ ายลงไป
8. มีอํานาจดําเนินการเปิ ดและปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพือความสะดวก
ในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้ องคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัท เป็ นสําคัญ
9. ขออนุมตั ิการแต่งตังทีปรึกษาด้ านต่าง ๆ ทีจําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริ ษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริ หาร
ของบริษัท
10. มีอํานาจออกคําสัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพือรักษาไว้ ซงระเบี
ึ
ยบวินยั ภายในองค์กร
11. นําเสนอแนวทางการบริหารให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการบริหารได้ พิจารณา
12. สรุปผลการดําเนินงานเพือนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
13. กํากับดูแลและบริ หารงานในส่วนงานการบริหารการขายและการตลาดทังภายในประเทศและต่างประเทศ
ทังนี การมอบหมายอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้ างต้ นนัน กรรมการผู้จัดการ
จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และจะไม่รวมถึงอํานาจ และ/หรื อ
การมอบอํานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดทีตน หรื อผู้รับมอบอํานาจช่วง หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง (ตามทีนิยามไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดขัดแย้ งกับบริษัท ซึงการอนุมตั ิรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพือพิจารณาอนุมตั ิรายการ
ดังกล่าว ตามทีข้ อบังคับของบริษัท หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด
การอืนใดนอกเหนือจากทีกล่าวข้ างต้ น กรรมการผู้จดั การไม่สามารถกระทําได้ เว้ นแต่จะได้ รับมอบหมายจากทีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เป็ นคราว ๆ ไป
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

สรุ ปตารางอํานาจอนุมัตทิ ัวไป
รายการ
1. อนุมตั ิเพิมเติม
งบประมาณค่าใช้ จ่าย
นอกเหนืองบประมาณ
ประจําปี
2. อนุมตั ิเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ตาม
งบประมาณประจําปี
3. อนุมตั ิเสนอราคาเพือ
เข้ าประมูล B100

4. อนุมตั ิขอรับการ
สนับสนุนวงเงินสินเชือ

คณะกรรมการ
บริษัท
กรณีเปลียนแปลง
เกินกว่าร้ อยละ 20
เกินกว่า 500 ล้ าน
บาท

คณะกรรมการบริหาร
-

ไม่เกิน 500 ล้ านบาท

-

- เกินกว่า 50 ล้ านบาท
- ทังนี หากเกินกว่า 200 ล้ าน
บาท ต้ องแจ้ งให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบใน
การประชุมครังถัดไป
เกินกว่า 1,000 ล้ าน - ตังแต่ 20 ล้ านบาท แต่ไม่เกิน
บาท
500 ล้ านบาท
- กรณี ตังแต่ 500 ล้ านบาท แต่
ไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท ต้ อง
แจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ทราบในการประชุมครังถัดไป
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กรรมการ
ผู้จัดการ
กรณีเปลียนแปลง
ไม่เกินร้ อยละ 20

ผู้อาํ นวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
-

ไม่เกิน 50 ล้ าน
บาท

-

ไม่เกิน 50 ล้ าน
บาท

-

-

เงินกู้ยืมระยะสันไม่
เกิน 1 ปี ตามวงเงินที
ได้ รับอนุมตั ิตาม
งบประมาณ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างภายในบริษัท (Organization chart)

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการบริหารความเสียง

ผู้อํานวยการฝ่ าย
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้จดั การ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้จดั การ
ฝ่ ายบุคคลและจัดซือ

ผู้จดั การ
ฝ่ ายขาย

ผู้จดั การ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
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ผู้จดั การ
ฝ่ ายผลิต

ผู้จดั การ
ฝ่ ายโรงงาน

ผู้จดั การ
ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

8.3 เลขานุการบริษัท
ตามข้ อกําหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ.2535 กําหนดให้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี
เลขานุการบริ ษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรื อคณะกรรมการบริ ษัท โดยทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2556 (หลัง
แปรสภาพ) เมือวันที 15 พฤษภาคม 2556 มีมติแต่งตังให้ นายนพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์ ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท โดยมี
คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งปรากฏในเอกสารแนบ 1 และมีหน้ าทีและความรับผิดชอบ ดังนี
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรั กษารายงานการมีส่วนได้ เสียที รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษัทได้ รับรายงาน
3. จัดทําระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานทีเกียวข้ องกับการแสดงข้ อมูลดังต่อไปนี รวมทังดูแลให้ มีการ
เก็บรักษาเอกสารหรื อหลักฐานดังกล่าวให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและสามารถตรวจสอบได้ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
ห้ าปี นับแต่วนั ทีมีการจัดทําเอกสารหรื อข้ อมูลดังกล่าว
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้ างต้ น ให้ หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ หรื อ
ระบบอืนใดทีสามารถเรี ยกดูได้ โดยไม่มีการเปลียนแปลงข้ อความ
(1) การให้ ข้อมูลประกอบการขอมติทีประชุมผู้ถือหุ้น
(2) งบการเงินและรายงานเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท หรื อรายงานอืนใดทีต้ อง
เปิ ดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรื อ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
(3) ความเห็นของบริษัทเมือมีผ้ ทู ําคําเสนอซือหุ้นของบริ ษัทจากผู้ถือหุ้นเป็ นการทัวไป
(4) การให้ ข้อมูลหรื อรายงานอืนใดเกียวกับกิจการทีบริ ษัทจัดทําขึนเพือเผยแพร่ตอ่ ผู้ถือหุ้นหรื อประชาชน
ทัวไป ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
4. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดต่อไป
5. ต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น และไม่
กระทําการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
6. ต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยียงวิญ ชู นผู้ประกอบธุรกิจเช่นนันจะพึงกระทํา
ภายใต้ สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
(1) การตัดสินใจได้ กระทําไปด้ วยความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นไปเพือประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัทเป็ นสําคัญ
(2) การตัดสินใจได้ กระทําบนพืนฐานข้ อมูลทีเชือโดยสุจริ ตว่าเพียงพอ และ
(3) การตัดสินใจได้ กระทําไปโดยตนไม่มีสว่ นได้ เสีย ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในเรื องทีตัดสินใจนัน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ทังนี ในกรณีทีเลขานุการบริษัทพ้ นจากตําแหน่งไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ คณะกรรมการแต่งตังเลขานุการบริ ษัทคน
ใหม่ภายในเก้ าสิบวันนับแต่วนั ทีเลขานุการบริ ษัทคนเดิมพ้ นจากตําแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีได้
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯทีเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสม และสอดคล้ องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริ ษัทฯ และเปรี ยบเทียบ
อ้ างอิงกับบริ ษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทังนี ทีผ่านมา บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด
โดยทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2556 เมือวันที 2 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนให้ แก่
กรรมการบริ ษัทฯ สําหรับปี 2556 ไว้ จํานวนไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี
องค์ ประกอบค่ าตอบแทนกรรมการ

ปี 2556

1) ค่ าตอบแทนรายเดือน
-

ประธานกรรมการ

18,000 บาท / ท่าน / เดือน

-

กรรมการ

15,000 บาท / ท่าน / เดือน

2) ค่ าเบียประชุม
-

ประธานกรรมการ

18,000 บาท / ท่าน / ครัง

-

กรรมการ

15,000 บาท / ท่าน / ครัง

หมายเหตุ : ค่ าเบียประชุมกําหนดจ่ ายเป็ นรายครังเฉพาะครังทีเข้ าร่ วมประชุม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

2556

2556

เบียประชุม (บาท)

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)

108,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
120,000.00
198,000.00
120,000.00
90,000.00
906,000.00

162,000.00
135,000.00
135,000.00
135,000.00
135,000.00
162,000.00
135,000.00
105,000.00
1,104,000.00

1. นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์
2. นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์
3. นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบูลย์
4. นายนพพล ธารี รัตนาวิบูลย์
5. นายดํารงค์ จูงวงศ์
6. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
8. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์
รวมทังสิน

ข. ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนผู้บริ หารจะเป็ นไปตามนโยบายและความรับผิดชอบและเชือมโยงถึงผลประกอบการของบริ ษัท
และผลดําเนินการของแต่ละบุคคลและอุตสาหกรรมแบบเดียวกัน
ปี 2554
ปี
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน
(คน)
(บาท)
(คน)
เงินเดือน
3
4,527,612
6
โบนัส
3
337,310
6
เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ
อืนๆ
3
204,000
6
รวม

5,068,922

2555
จํานวนเงิน
(บาท)
4,861,703
366,102
485,000

ปี 2556
จํานวน
จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)
8
6,785,884
8
851,516
5
130,047
8
275,880

5,712,805

8,043,327

หมายเหตุ : - ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1 /2555 เมือวันที 17 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมตั ิจดั ตังกองทุนสํารองเลียงชีพ โดยบริ ษัทดําเนินการจัดตัง
แล้ วเสร็จเมือวันที 20 พฤศจิกายน 2555

(2) ค่ าตอบแทนอืน
- ไม่มี –
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8.5 บุคลากร
(1) จํานวนพนักงานทังหมด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีจํานวนพนักงาน ดังนี
ประเภท/ฝ่ าย/แผนก
พนักงานประจํา
ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายบุคคลและจัดซือ
ฝ่ ายขาย
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
ฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายโรงงาน
ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
พนักงานรายวัน
รวม

ปี 2553
142
3
8
11
12
3
42
49
14
20
162

จํานวน (คน)
ปี 2554
ปี 2555
154
178
3
6
11
11
11
16
11
10
3
3
53
59
46
56
16
17
20
14
174
192

(2) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้ างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน
รู ปแบบผลตอบแทน
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ค่าตอบแทนของพนักงานประจําใน
25,506,640.75 28,414,990.60 34,237,451.50
รูปของเงินเดือน ค่าคอมมิชชันฝ่ าย
ขาย โบนัส และเงินสมทบกองทุน
สํารองเลียงชีพ
ค่าตอบแทนของลูกจ้ างในรูปค่าจ้ าง
1,828,613.75
1,694,407.50
1,790,862.00
ค่าอบรมสัมมนา
17,850.00
13,200.00
14,400.00
รวม
27,353,104.50 30,122,598.10 36,042,713.50

(3) ข้ อพิพาทด้ านแรงงานทีสําคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่ านมา
-ไม่มี-
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ปี 2556
191
8
10
11
12
3
56
78
13
36
227

ปี 2556
42,478,104.25

2,304,214.00
499,438.87
45,281,757.12

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

(4) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการเพิมพูนทักษะและความรู้ ในการปฏิบตั ิงานให้ กบั
ฝ่ ายงานต่างๆ โดยบริ ษัท ได้ กําหนดแผนงานในการจัดส่งบุคลากรในแต่ล ะฝ่ ายงาน เพื อเข้ าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของ
หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน นอกจากนี บริ ษัทยังจัดฝึ กอบรมภายในฝ่ ายงานของบริ ษัทเพือให้ หวั หน้ างานหรื อผู้บริ หารของ
ฝ่ ายงานต่างๆ ได้ ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้ กบั ทีมงาน ควบคู่ไปกับการเรี ยนรู้ ในภาคปฏิบตั ิจริ ง นอกจากนี บริ ษัท
ยังให้ ความสําคัญกับการสร้ างขวัญและกําลังใจให้ กับบุคลากรของบริ ษัท โดยการพิจารณาปรับปรุ งสวัสดิการของพนักงาน
อย่างต่อเนืองตามความเหมาะสม และเป็ นไปตามสายการบังคับบัญชา
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิทีดีสําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) รวมทังได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิทีดีเกียวกับการกํากับดูแล
กิจการ เพือให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริ หารงาน และก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องกับบริ ษัท
ซึงสามารถอธิบายได้ ดังนี
หมวดที 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อการรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้ อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการใช้ สิทธิต่างๆ และได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิเพือสร้ างความมันใจว่า
ั นฐาน ดังนี
ผู้ถือหุ้นจะได้ รับการคุ้มครองสิทธิขนพื
1. บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้ าการดําเนินงานของกิจการอย่างสมําเสมอ โดยการแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยตรงหรื อผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะเลือกใช้ สถานทีทีสามารถเดินทางไปได้ สะดวก รวมถึงเลือกวันและเวลาที
เหมาะสม
3. บริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมทังข้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ
สําหรับการพิจารณา ให้ ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึงเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท และ/หรื อ
ตามทีกฎหมายกําหนด และกําหนดให้ มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้ถือ
หุ้นในทุกวาระ รวมถึงกําหนดให้ มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสําคัญๆ หรื อตามที
กฎหมายกําหนด
4. ก่อนเริ มการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ ถือปฏิบัติให้ มีการแถลงแก่ผ้ ูถือหุ้นให้ ทราบถึงสิทธิ ตามข้ อบังคับของ
บริ ษัท การดําเนินการประชุม วิธีการใช้ สิทธิ ลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทังการตังคําถาม
ใดๆ ต่อทีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานทีประชุม กรรมการ และกรรมการทีดํารงตําแหน่ง
เฉพาะเรื องต่างๆ ได้ เข้ าร่วมประชุมเพือให้ ข้อมูลและตอบข้ อซักถามต่างๆ ทังนี ประธานกรรมการหรื อประธาน
ทีประชุมจะจัดสรรเวลาให้ อย่างเหมาะสม โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสสอบถาม
หรื อแสดงความเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที
5. หลังเสร็ จสินการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษั ท จะแจ้ งมติที ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ทัน ที ก่อ นตลาด
หลักทรัพย์ฯ เปิ ดทําการซือขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริ ษัทจะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง โดย
มีเนื อหาทีประชุมถูกต้ อง ครบถ้ วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม การแจงคะแนนนับทุกๆ
วาระ และข้ อซักถามหรื อข้ อคิดเห็นทีสําคัญ เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้ งรายงานการประชุม
ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันทีประชุมผู้ถือหุ้น
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6. ในกรณี ทีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคลใดๆเข้ าร่วมประชุมแทนตนเองได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึงแบบใดทีบริ ษัทได้
จัดส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
หมวดที 2 : การปฏิบตั ติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. ปฏิบตั ิและอํานวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทําการใดๆทีเป็ นการจํากัดหรื อละเมิด
หรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. จัดส่งหนังสือมอบอํานาจโดยเสนอรายชือกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ท่าน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณาคัดเลือกเป็ น
ผู้รับมอบอํ านาจในการประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆแทน ในกรณี ทีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ ว ม
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยตนเองได้ เพือสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้ เอง
3. กรณีทีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้ งความประสงค์มายังบริ ษัทเพือขอเสนอให้ เพิมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื องใดเรื อง
หนึงไม่น้อยกว่า 3 วันทํ าการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วและมี
ความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท และผู้ถือหุ้น ทางบริ ษัทมีนโยบายทีจะอํานวยความสะดวก
ในการนําเสนอวาระดังกล่าวเข้ าทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดําเนินการแจ้ งเพิมวาระการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนีผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้บริ หารจะไม่เพิมวาระการประชุมทีไม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ า
โดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญทีผู้ถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
4. กรณีทีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้ งความประสงค์มายังบริ ษัท เพือขอเสนอชือบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
โดยได้ แจ้ งความประสงค์ผ่านมายังบริ ษัท พร้ อมจัดส่งข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติและหนังสือ
แสดงความยินยอมของบุคคลทีได้ รับการเสนอชื อมาอย่างครบถ้ วน ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 เดื อนก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทมีนโยบายทีจะเสนอบุคคลดังกล่าวเข้ าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการทีครบกําหนดออก
ตามวาระในแต่ละปี เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงมติตอ่ ไป
5. กําหนดมาตรการป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเกียวข้ องซึงรวมถึง
กรรมการ และผู้บริ หารของบริษัททีเกียวข้ องกับข้ อมูล (รวมทังคูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าว)
6. กําหนดแนวทางในการป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท (Insider Trading) โดยกําหนดในคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในหัวข้ อจริ ยธรรมและบทลงโทษทางวินยั ซึงได้ มีการเผยแพร่ให้ พนักงานทุกคนทราบ
7. การส่งเสริ มให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทีสําคัญ เช่น การทํารายการเกียวโยง
การทํ ารายการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึงสินทรั พย์ เป็ นต้ น เพื อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี มีข้อ
โต้ แย้ งในภายหลัง
8. กําหนดนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลสําคัญอันมีผลต่อการลงทุน
โดยบริ ษัทจะแจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครังไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ
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9. เปิ ดทํ า การซื อขายหลัก ทรั พ ย์ ร อบถัด ไป โดยกรรมการและผู้บ ริ ห ารบริ ษั ท จะต้ อ งรายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ทกุ ครังทีมีการซือหรื อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
หมวดที 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทเคารพในสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริ หาร ลูกค้ า กิจการคู่ค้า ตลอดจน
สังคมจะได้ รับการดูแล และได้ กําหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิไว้ ในบรรษัทภิบาล เพือให้ เกิดความมันใจว่าสิทธิ ตามกฎหมายใดๆ ที
เกียวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ เสีย นอกจากนีบริ ษัทยังได้ เสริ มสร้ างความร่ วมมือกับผู้มีส่วนได้ เสียในกลุ่มต่างๆ เพือให้ สามารถดําเนิน
กิจการต่อไป มีความมันคง และตอบแทนผลประโยชน์ทีเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย เพือสร้ างความสําเร็จในระยะยาว
บริ ษัทมีจิตสํานึกและตระหนักความเป็ นส่วนหนึงของสังคม ซึงมีความรับผิดชอบในรับผิดชอบในการช่วยเหลือ
สังคม รวมทังให้ การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพือเกือกูลสังคมในวาระและโอกาสทีเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อม
ของชุมชนและสังคมเพือชีวิตความเป็ นอยูท่ ีดีขนึ
หมวดที 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทมีช่องทางติดต่อเพือเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท www.aienergy.co.th โดยบริ ษัทมี
นโยบายทีจะให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลทีถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน และผู้ที
เกียวข้ องทราบ ทังในส่วนของข่าวสาร ข้ อมูลบริ ษัท รายงานทางการเงิน ข้ อมูลทีนําเสนอแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน และ
ข้ อมูลสําคัญอืนทีมีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยภายหลังจากทีบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ นําหุ้นสามัญเข้ าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว บริ ษัทจะมีช่องทางในการติดต่อกับนักลงทุนและช่องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี
1.
2.
3.

ข้ อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัท
ข้ อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ www.setsmart.com ซึงบริ ษัทจะนํ าส่งข้ อมูลงบการเงินทุกครังพร้ อมกับ
ข้ อมูลทีจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต.
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (Annual Report)

หมวดที 5 : ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 8 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการทีเป็ นผู้บริ หารจํานวน 4 ท่าน กรรมการทีไม่ได้ เป็ น
ผู้บริ หาร 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึงเป็ นกรรมการอิสระและไม่เป็ นผู้บริ หารจํานวน 3 ท่าน ซึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการจึงทําให้ เกิดการถ่วงดุลอํานาจในการของกรรมการทีเป็ นผู้บริ หารอย่างเหมาะสม นอกจากนี บริษัทได้ แต่งตัง
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คณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน และมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้ กําหนด
ขอบเขตอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้ อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการ
บริ หารและกรรมการผู้จดั การ ส่งผลให้ คณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การไม่มีอํานาจเบ็ดเสร็ จ และมีการถ่วงดุลในมติ
ทีสําคัญ ซึงจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) รวมทัง กรรมการบริ ษัทจะไม่
สามารถอนุมตั ิรายการใดๆ ทีตนเอง หรื อบุคคลทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของตนเองมีสว่ นได้ เสียในการทํารายการนัน
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทีเป็ นตัวเงินไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส และนําเสนอขออนุมตั ิ
จากทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังนี
1) มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับขอบเขตภาระหน้ าทีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2) ค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับทีสามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการทีมีความรู้ความสามารถ และมีคณ
ุ ภาพ
ในการปฏิบตั ิหน้ าทีให้ กบั บริษัทได้
3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้ าใจ
4) เป็ นอัตราทีเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรื อใกล้ เคียงกัน
การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการและดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท กฎหมายที
เกียวข้ องกับบริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิมตามความจําเป็ น โดย
ประธานกรรมการในฐานะประธานในทีประชุมจะส่งเสริ มให้ มีการใช้ ดลุ ยพินิจทีรอบครอบและจัดสรรเวลาให้ อย่างเพียงพอใน
การประชุม เพือทีจะให้ ฝ่ายจัดการเสนอเรื องและสามารถอภิปรายปั ญหาสําคัญได้ อย่างครบถ้ วนโดยทัวกัน โดยบริ ษัทจะนําส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้ แก่คณะกรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม พร้ อมทังกําหนดให้ กรรมการมีหน้ าทีต้ องเข้ าประชุมคณะกรรมการทุกครัง เว้ นแต่กรณีทีมีเหตุจําเป็ น นอกจากนี บริ ษัท
จะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้ มีการจัดทํารายงานทางการเงิน ซึงรวมถึงงบการเงินของบริ ษัท และ
บริ ษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี ทังนี รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐาน
การบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและเป็ นทียอมรับ และถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ
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รวมทังได้ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทําและดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทจะสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมสัมมนาหลักสูตรทีเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที รวมทังพบปะแลกเปลียนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ
โดยหลักสูตรทีกรรมการบริ ษัทควรเข้ าร่ วมสัมมนาอย่างน้ อยจะเป็ นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) ซึงได้ แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทังนี เพือนําความรู้ และ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาบริ ษัทต่อไป
ความสัมพันธ์ กับนักลงทุน
คณะกรรมการให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเพียงพอต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย โดย
ข้ อมูลทีเปิ ดเผยจะต้ องมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึงรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอืนๆ ทีเกียวข้ อง ตลอดจนข้ อมูลทีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยจะ
เผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และผู้ทีเกียวข้ องได้ ใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ ทังจากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สือการเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์
ของบริ ษัท
ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริ ษัทยังไม่ได้ จดั ตังหน่วยงานขึนมาเฉพาะ แต่ได้ มอบหมาย
นายนพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์ เป็ นผู้ดแู ลการติดต่อสือสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ทีเกียวข้ อง ซึงสามารถติดต่อ
ได้ ทีหมายเลขโทรศัพท์ 034-877-491-2 ทังนี บริ ษัทมีแผนงานทีจะจัดตังหน่วยงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ขึนมาเป็ นหน่วยงาน
เฉพาะด้ านเพือดูแล รับผิดชอบส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคต
บริ ษัทมีการนําเสนอข้ อมูลของบริ ษัทต่อนักนักลงทุน Road show ในปี 2556 จํานวน 15 ครัง นักลงทุนจํานวน
1,000 ท่าน
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9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยทังหมด 3 ชุด ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ หารความเสียง โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที
ของกรรมการแต่ละชุด ดังนี
(1) คณะกรรมการบริษัท – ณ 31 ธันวาคม 2556
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

นายณรงค์
นายธนิตย์
นายอนุรักษ์
นายนพพล
นายดํารงค์
ดร.กวีพงษ์
ผศ.สัมพันธ์
นายโชติ

รายชือ
ธารี รัตนาวิบลู ย์
ธารี รัตนาวิบลู ย์
ธารี รัตนาวิบลู ย์
ธารี รัตนาวิบลู ย์
จูงวงศ์
หิรัญกสิ
หุน่ พยนต์
สนธิวฒ
ั นานนท์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมตั ินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจําปี
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีกําหนดใน พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชน พ.ศ.
3. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุคคลทีมีคณ
2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที
เกียวข้ องกับตําแหน่งกรรมการ ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตังกรรมการบริ หาร โดยเลือกจากกรรมการของบริ ษัท พร้ อมทังกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริ หาร
5. พิจารณาแต่งตังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบทีเกียวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตัง
เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริ ษัท ต่อไป
6. พิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลียนแปลงชือกรรมการซึงมีอํานาจผูกพันบริ ษัทได้
7. แต่งตังบุคคลอืนใดให้ ดําเนินกิจการของบริ ษัท ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจ
เพือให้ บคุ คลดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรื อ ภายในเวลาตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลงหรื อแก้ ไขอํานาจนันๆ ได้
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8. พิจารณาอนุมตั ิการทํารายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
ทีประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็ นไปตามประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที
เกียวข้ องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมตั ิการทํารายการทีเกียวโยงกัน เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี ในการพิจารณาอนุมัติดงั กล่าวจะเป็ นไปตามประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบทีเกียวข้ องกับตลาด
หลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เมื อเห็นได้ ว่าบริ ษัท มี กําไรพอสมควรที จะทํ า
เช่นนัน และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
ทังนี กําหนดให้ กรรมการ ซึงมีหรื ออาจมีความขัดแย้ งในส่วนได้ เสีย หรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อืนใดกับบริ ษัท
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน
นอกจากนัน ในกรณีต่อไปนี จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการ และทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
(ข)
การซือหรื อรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอืนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค)
การทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอืนใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอืนโดย
มีวตั ถุประสงค์เพือการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ)
การเพิมหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ)
การเลิกบริ ษัท
(ช)
การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ)
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอืน
(ณ)
การอืนใดทีได้ กําหนดไว้ ภายใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และ/หรื อข้ อกําหนด
ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ให้ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากที ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ด้ ว ย
คะแนนเสียงดังกล่าวข้ างต้ น อาทิ รายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน รายการทีเกียวโยงกัน
เป็ นต้ น
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) - ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 3 ท่าน ดังนี
ลําดับ
รายชือ
ตําแหน่ ง
1
ดร.กวีพงษ์
หิรัญกสิ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2
ผศ.สัมพันธ์
หุน่ พยนต์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3
นายโชติ
สนธิวฒ
ั นานนท์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ทําหน้ าทีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบ ทีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน ได้ แก่ ดร.กวี
พงษ์ หิรัญกสิ
- ดร.กวี พ งษ์ หิ รั ญ กสิ ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี พาณิ ช ยศาสตร์ บัณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ปริ ญ ญาโท
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริ ญญาเอก Social Science
มหาวิทยาลัยมาร์ กสั ประเทศอินเดีย โดยเข้ ารับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่ น 168/2013 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 100/2013 หลักสูตร
Enterprice-wide Risk Management (ERM) โดยมีประสบการณ์เป็ นกรรมการในธุรกิจผลิตและจําหน่าย
สินค้ าอุปโภคบริ โภค และหน่ายงานรัฐวิสาหกิจ
- ผศ.สัม พัน ธ์ หุ่น พยนต์ ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี นิ ติศ าสตร์ บัณ ฑิ ต จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ปริ ญ ญาโท
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่ น 110/2008 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 13/2011
หลักสูตร Public Director Certification Program, Public Director Institute และหลักสูตรกฎหมายและการ
พัฒนา สถาบันสังคมศึกษา (ISS) กรุ งเฮก ประเทศเนเธอร์ แลนด์ โดยมีประสบการณ์ เป็ นนักวิชาการและ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
- นายโชติ สนธิวฒ
ั นานนท์ ได้ รับปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) รุ่ น 178/2013 มีประสบการณ์เป็ นผู้บริ หารฝ่ ายการเงินและบัญชีในธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตังขึนเพือทําหน้ าทีสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแล
กิจการทีดีโดยเฉพาะด้ านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีข้อกําหนดตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี
2. องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษัทฯและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ฯ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ และมีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ
และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทังนี กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ อง
เป็ นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ
3 ปี นับจากวันทีมีมติแต่งตัง
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3. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้ อย่างอิสระตามภารกิจทีได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทโดยปราศจากบุคคล หรื อ กลุ่มบุคคลใดทีมีอิทธิพลเหนือการปฏิบตั ิภารกิจนันคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี
1.
2.
3.

4.

ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริษัทย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะทีเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี ต้ องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อยหนึงคนทีมีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการสอบทานความ
น่าเชือถือของงบการเงินได้
มีหน้ าที ในลักษณะเดียวกับทีกํ าหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอืนใดที
รับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนีเพือให้ มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึงรายงานดังกล่าวต้ อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี
(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกํ าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)

ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบัติหน้ าทีตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบที
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทังนี กรรมการตรวจสอบทั ง 3 ท่ า นของบริ ษั ท มาจากกรรมการอิ ส ระที คุ ณ สมบัติ ต ามข้ อ 16 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 28/2551 โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
5. วาระการดํารงตําแหน่ ง
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันทีมีมติแต่งตัง และเมือครบวาระแล้ ว
หากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบตั ิหน้ าทีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นจะได้
แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมทีหมดวาระลง และ/หรื อเป็ นไปตาม
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ในการแต่งตังต้ องกระทําภายใน 2 เดือนนับแต่วนั ครบวาระของ
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการกรรมการตรวจสอบซึงพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตัง
ใหม่อีกได้
2. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะสาเหตุอืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือ
วาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ น
กรรมการตรวจสอบแทนตํ าแหน่งทีว่างในการประชุมคราวถัดไป บุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระทีเหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบทีตนแทน
3. นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตําแหน่ง เมือ
2.1 พ้ นจากสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษัท
2.2 ลาออก
2.3 ถึงแก่กรรม
2.4 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติถอดถอนให้ พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
2.5 ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี หรื อตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4. กรรมการตรวจสอบทีลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้ แจ้ งต่อบริ ษัทล่วงหน้ า 1 เดือนพร้ อมเหตุผล และ
บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลกรรมการตรวจสอบลาออกพร้ อมสาเหตุต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันที
เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้ลงทุนทราบ ทังนี กรรมการตรวจสอบทีลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งอาจชีแจงถึง
สาเหตุดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทยทราบด้ วยก็ได้
6. การประชุม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี
5.2

5.3

ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณางบการเงินและอืน ๆ อย่างน้ อยปี ละ 4 ครังโดย
กํ า หนดให้ เ รี ย กประชุม ก่ อ นมี ก ารประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วัน หรื อ ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเรี ยกประชุมเป็ นกรณีพิเศษ เพือพิจารณาเรื องจําเป็ นเร่ งด่วนอืน ๆ ได้ ตามแต่จะ
เห็นสมควร
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมี กรรมการตรวจสอบมาประชุม ไม่น้อ ยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนกรรมการตรวจสอบทังหมด จึงจะครบเป็ นองค์ ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้
ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ผู้บริ หาร ฝ่ ายจัดการ หรื อผู้เกียวข้ องเข้ าร่ วมประชุม และให้ ข้อมูลในส่วนที
เกียวข้ องได้
ในกรณีทีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ถ้ าไม่มี
รองประธานกรรมการตรวจสอบหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ กรรมการตรวจสอบทีมาประชุม
เลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม

5.4

5.5

มติ ที ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ ถือ เสี ยงข้ า งมากของกรรมการตรวจสอบที เข้ า ร่ ว มประชุม
กรรมการตรวจสอบคนหนึงมีเสียงหนึงเสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการตรวจสอบมีส่วนได้ เสียใน
เรื องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียง
เพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอืน ๆ ทีมิได้ ลงมติ
เห็นด้ วยให้ นําเสนอเป็ นความเห็นแย้ งต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานผลการประชุมต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในคราว
ถัดไปเพือทราบทุกครัง
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(3) คณะกรรมการบริหาร (Executive Director) - ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 4 ท่าน ดังนี
ลําดับ
1.
2.
3
4.

รายชือ
นายณรงค์
ธารี รัตนาวิบลู ย์
นายธนิตย์
ธารี รัตนาวิบลู ย์
นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
นายนพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอํานาจสังการ วางแผน และกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ ดําเนินกิจการของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะการแข่งขัน เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
2. ควบคุม ดูแ ลการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้ เ ป็ นไปตามนโยบายหรื อ แผนธุ ร กิ จ รวมถึ ง กลยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิหรื อกําหนดไว้ แล้ ว
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรื อการระดมทุนของบริ ษัท เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
4. กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ภายใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์
5. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนทีได้ กําหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
แล้ ว หรื อเป็ นไปตามทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิในหลักการแล้ ว
6. มีอํานาจดําเนินการซือ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซือ ถือกรรมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ หรื อจัดการโดยประการ
อืนซึงทรัพย์สนิ ใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานทีคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติอนุมตั ิแล้ ว
7. มีอํานาจในการอนุมตั ิการซือทรัพย์สนิ หรื อการชําระราคาใด ๆ อันสืบเนืองมาจากการดําเนินงานของบริ ษัท ตาม
สัญญา และ/หรื อ ตกลงกับคูค่ ้ า โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
8. ภายในวงเงินทีคณะกรรมการได้ มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจอนุมตั ิการซือ การจัดจ้ าง การเช่า
การเช่ า ซื อ ทรั พ ย์ สิ น ใด ๆ ตลอดจนมี อํ า นาจลงทุน และดํ า เนิ น การชํ า ระค่ า ใช้ จ่ า ยใด ๆ ที จํ า เป็ นต่ อ การ
ดําเนินงานของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
9. ภายในวงเงินทีคณะกรรมการได้ มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกิน
บัญ ชี จ ากธนาคาร นิ ติ บุค คลหรื อ สถาบัน การเงิ น อื นใด เพื อประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษัท โดยมี
รายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
10. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ดําเนินการเรื องอืนๆ เพือเป็ นการสนับสนุนการดําเนินการข้ างต้ น หรื อตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทในแต่ละคราวไป
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ทังนี การมอบหมายอํานาจหน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ นนัน จะไม่รวมถึง
อํานาจ และ/หรื อ การมอบอํานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดทีตน หรื อผู้รับมอบอํานาจช่วง หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
(ตามทีนิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีส่วนได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึง
การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพือ
พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามทีข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด
(4) คณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee)
ทีประชุมคณะกรรมการบริ หารบริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) เมือวันที 18 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมตั ิแต่งตัง
คณะกรรมการบริหารความเสียง เพือทําหน้ าทีประเมินความเสียงในด้ านต่างๆ ให้ ครอบคลุมทุกระบบงานของบริ ษัท เพือให้ การ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
คณะกรรมการบริ หารความเสียงมีจํานวน 4 ท่าน ดังนี
ลําดับ
1.
นายอนุรักษ์

รายชือ
ธารี รัตนาวิบลู ย์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสียง

2.

นายนพพล

ธารี รัตนาวิบลู ย์

กรรมการบริหารความเสียง

3

นางสาวพิมพ์วรรณ

ธารี รัตนาวิบลู ย์

กรรมการบริหารความเสียง

4.

นายพลัฎฐ์

แปลนาค

กรรมการบริหารความเสียง

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง
1. กํากับดูแลการพัฒนา และมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริ หารความเสียงขององค์กรประจําปี
2. พัฒนาและกลันกรองระดับความเสียงทีองค์กรยอมรับได้
3. ให้ ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หวั หน้ างานและเจ้ าหน้ าทีในฝ่ ายงานต่างๆ
4. ประเมินความเสียงทีมีสาระสําคัญและรายงานต่อกรรมการผู้จดั การเพือทราบ
5. ประเมินรายงานความเสียงของบริษัท
6. สอบทานผลทีเกิดขึนจริงเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานทีได้ กําหนดไว้ ทกุ ไตรมาส
9.3 การสรรหาและแต่ งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การคัดเลือกบุคคลที จะเข้ าดํารงแต่งตังเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
โดยเฉพาะ ซึงบุคคลทีได้ รับการแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท เป็ นบุคคลทีมีคุณสมบัติครบตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 28/2551 เรื อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 15 ธันวาคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์
การสรรหาดังนี
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

• องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท
1. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทเพือดําเนินกิจการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายกําหนด และกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็
ได้
2. ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง (1) หุ้นต่อหนึง (1) เสียง
ั
2.1 เลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะ
พึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั งนัน ในกรณี ทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามี คะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ เป็ นประธานทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี
ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจํ าปี ทุกครั ง ให้ กรรมการออกจากตํ าแหน่งจํ านวนหนึงในสาม (1/3) ของจํ านวน
กรรมการในขณะนัน ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึง
ในสาม (1/3) และกรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ และกรรมการทีจะต้ อง
ออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯนัน ให้ จบั สลากกันส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคน
ทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยืนใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนันจะมีผลนับแต่วนั ทีใบลาออกไปถึง
บริ ษัทฯ
5. ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
6. ในกรณี ทีตํ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํ ากัดหรื อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนจะเหลื
ั
อ
น้ อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียัง
เหลืออยูข่ องกรรมการทีตนเข้ ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
7. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึงคนเป็ นประธานกรรมการ และในกรณี ทีกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึงหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าทีตามข้ อบังคับในกิจการซึง
ประธานกรรมการมอบหมาย
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• องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท จะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัทซึงได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษัท และ
เห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/
หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทังนี กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นผู้มี
ความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับ
จากวันทีมีมติแต่งตัง และเมือครบวาระแล้ ว หากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบตั ิหน้ าทีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นจะ
ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมทีหมดวาระลง และ/หรื อเป็ นไปตามวาระการ
ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท โดยกรรมการตรวจสอบที สรรหามาได้ จ ะต้ อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระและมี คุณ สมบัติ เ ป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี
คุณสมบัตคิ ณะกรรมการอิสระ
- ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี นับรวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้ วย
- ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน ทังนี ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อทีปรึ กษาของส่วน
ราชการซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
- ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คู่
สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริษัทย่อย
- ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นทีมีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
- ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน

- 102 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

- ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรื อทีปรึกษาทางการเงิน
ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
- ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ที
เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรั บเงินเดือน
ประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
- ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้ น อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุม โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัตคิ ณะกรรมการตรวจสอบ
- ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และ
- ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะทีเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี ต้ องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้ อยหนึงคนทีมีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบ
การเงินได้
- มีหน้ าทีในลักษณะเดียวกับทีกําหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
• องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารจะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท ซึ งได้ รั บ การแต่ ง ตั งจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี จํ า นวนตามที คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควร และโดยที คณะกรรมการบริ ษั ท จะแต่ ง ตัง
กรรมการบริหารคนหนึงเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
• องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ให้ มาจากการเสนอชื อของคณะกรรมการบริ ห ารโดยคัดเลือกจากบุคคลทีมี ชือเป็ นคณะ
กรรมการบริหารอยูใ่ นขณะทีทําการคัดเลือกเพือนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯเป็ นผู้อนุมตั ิแต่งตังบุคคลทีถูกเสนอชือเข้ ามา
ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ
- 103 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

9.4 การดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน
ตามการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 1/2556 (ครังแรกหลังแปรสภาพ) เมือวันที 15 พฤษภาคม 2556 มีมติ
กําหนดระเบียบข้ อบังคับในการนําข้ อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัท ดังนี
1. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิดงั นี
ก) ต้ องรักษาความลับ และ/หรื อ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ
ข) ต้ องไม่นําความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อ
เพือประโยชน์แก่บคุ คลอืนใดไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รบผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
ค) ต้ องไม่ทําการซือขาย โอน หรื อรับโอน หลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ โดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายใน
บริ ษัทฯ และ/หรื อเข้ าทํานิติกรรมอืนใดโดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
บริ ษัทฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ทังนี กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ ซึงอยู่ในหน่วยงานทีได้ รับทราบข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ
ควรหลีกเลียงหรื องดการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดย
ข้ อกําหนดดังกล่าวให้ รวมความถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร และลูกจ้ างของบริ ษัทฯด้ วย
หากผู้ใดฝ่ าฝื นระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้ กระทําผิดร้ ายแรง
2. กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ต้ องรายงานการเปลียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริ ษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
3. ให้ ประกาศระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างทราบโดยทัวกัน
9.5 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทฯแต่งตังผู้สอบบัญชีจํานวน 3 ราย ได้ แก่ ดร.วิรัช อภิเมธี ธํารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 1378 หรื อ นาย
ชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3196 หรื อ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5202
แห่งสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท เนืองจาก
พิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัติตามทีบริ ษัทมหาชนจํากัดและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด และมีผลปฏิบตั ิงานเป็ นทีน่าพอใจ ซึงบริ ษัทได้ ให้ ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชีทงั 3 รายแล้ ว ทังนีผู้สอบ
บัญชีดงั กล่าวไม่ได้ มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจใดๆกับบริ ษัทฯหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ โดยมี รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
ฯและบริ ษัทย่อย ตามตารางแนบท้ าย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

2556
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)
งบประจําไตรมาส

งบประจําปี

รวม

150,000

70,000

220,000

420,000

450,000

870,000

570,000

520,000

1,090,000

บริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด

150,000

100,000

250,000

บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จํากัด

210,000

150,000

360,000

930,000

770,000

1,700,000

บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ

ยอดรวมทุกบริษัท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) โดยตระหนัก
และให้ ความสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพือสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทังใส่ใจดูแลสิงแวดล้ อมอย่างต่อเนือง
คํานึงถึงผลกระทบทีอาจจะมีต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนทีบริ ษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้ า คูค่ ้ า และ
หน่วยงานภาครัฐ อีกทังสร้ างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพือให้ พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยจัดทํากิจกรรมเพือ
สังคมในปี 2556 ดังนี
ปลูกป่ าชายเลน จ.สมุทรสาคร เมือวันที 1 พฤษภาคม 2556

ปลูกปะการั ง ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมือวันที 5 ธันวาคม 2556
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
11.1 การควบคุมภายใน
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2556 เมือวันที 15 พฤษภาคม 2556 มี
คณะกรรมการตรวจสอบทัง 3 ท่านเข้ าร่ วมประชุม ซึงคณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริ ษัททัง 5 ด้ าน ได้ แก่ องค์กรและสภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสียง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบ
สารสนเทศและการสือสารข้ อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในเรื อง
การทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
สํา หรั บการดํ าเนิ นธุรกิ จของบริ ษัทแล้ ว ทังนี ที ผ่านมา การพิ จารณาอนุมัติธุรกรรมที เกี ยวข้ องดัง กล่าว จะอยู่ภายใต้ ก าร
พิจารณาถึงผลประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัทเป็ นหลัก นอกจากนี บริ ษัทยังกํ าหนดนโยบายเพือเพิมความระมัดระวังในการทํา
ธุรกรรมดังกล่าว โดยการพิจารณาอนุมตั ิการทําธุรกรรมในอนาคต จะถูกพิจารณาจากผู้ทีไม่มีส่วนได้ เสียในธุรกรรมดังกล่าว
เท่านัน โดยสําหรับการดําเนินการเกียวกับระบบควบคุมภายในของบริ ษัท บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าสอบทานระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริ หารเกียวกับการสอบทาน
รายงานทางการเงินให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอและเชือถือได้
นอกจากนี บริ ษัทได้ จดั ตังหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึงปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระ โดย
เริ มดําเนินการในไตรมาสที 4 ปี 2555 ซึงหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทจะดําเนินการตรวจสอบและติดตามความ
ถูกต้ องสมบูรณ์ ในการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายงานต่างๆ ให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามนโยบาย รวมถึงดําเนินการแก้ ไข ปรับปรุ ง
ระบบควบคุมภายในให้ มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากยิงขึน นอกจากนี เพือให้ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลทีดี
บริ ษัทยังได้ ว่าจ้ าง “บริ ษัท สู่ความสําเร็ จ จํากัด” เข้ าทําหน้ าทีเป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทอีกทางหนึง ทังนี เพือเป็ นการ
สอบทาน ให้ ค วามเห็น และข้ อ เสนอแนะเพิ มเติ มสํ าหรั บ การวางระบบควบคุม ภายในให้ เกิ ด ประสิท ธิ ภ าพมากขึน โดยผู้
ตรวจสอบภายในได้ เข้ า Overview ทุกระบบในช่วงต้ นของการเข้ าตรวจสอบระบบควบคุมภายในแล้ ว และได้ จดั ทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปี ซึงเป็ นแผนทีได้ ผา่ นการพิจารณาอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพือใช้ เป็ นแนวทางใน
การติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องเกียวกับการปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ ายงาน และจัดทํารายงานการตรวจสอบภายในเพือ
นําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยรายงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท สู่ความสําเร็ จ จํากัด ฉบับ
วันที 15 พฤศจิกายน 2556 พบประเด็นข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ ดังนี
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ข้ อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
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 เรี ยง
ตาม Running No. จะทําให้
ตรวจสอบความครบถ้ วนได้ ยาก และ
ทําให้ รายการปิ ดบัญชีไม่ครบถ้ วน
2. หัว หน้ า แผนกบัญ ชี แ ละพนัก งาน
บัญ ชี ไม่เ คยอบรมมาตรฐานการ
บั ญ ชี ข องธุ ร กิ จ ที มี ส่ ว นได้ เสี ย
สาธารณะ
ผลกระทบและความเสียง อาจทําให้
หัวหน้ างานบัญชี และพนักงานบัญชี
ขาดความรู้ การบันทึกบัญชี และการ
จัดทํางบการเงินสําหรับบริ ษัททีแปร
สภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน และเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ระบบการเงิน
1. แผนกการเงินไม่มีหวั หน้ างานของ
แผนกการเงิ น ซึ งปั จจุ บั น มี
เจ้ า หน้ า ที การเงิ น เพี ย งคนเดี ย ว
ปฏิ บั ติ ง านทั งทํ า เช็ ค จ่ า ย และ
จั ด เก็ บ เช็ ค ดู แ ลเงิ น สดย่ อ ย
รวมถึ ง การจั ด เก็ บ เงิ น ในตู้ เซฟ
นิรภัย
ผลกระทบและความเสี ยง ไม่ มี
หั ว หน้ างานคอยกํ า กั บ ดู แ ลความ
ถูกต้ องของเจ้ าหน้ าทีการเงิน ซึงทํา
ให้ มีโอกาสเกิดข้ อผิดพลาดหรื อทุจริ ต
ได้ ง่าย
ระบบจัดซือ
1. จากการตรวจสอบใบขอซือ (PR)
และใบสังซือ (PO) ในไตรมาสที
3 ระหว่างเดื อนก.ย. 2556 –
ต.ค. 2556 พบว่า สําเนาใบขอ
ซือเลขที 1773 วันที 13 ก.ย.

ข้ อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร

การจัดเรี ยงเอกสารในแฟ้มตามวันทีสามารถทํา
ได้ เหมือนเดิม โดยควรให้ มีการจัดทํารายงาน
เพิมคือ รายงานสรุป PV และรายงานสรุป RV
เรี ยงตาม Running No. เพือใช้ ควบคุมความ
ครบถ้ วนของเอกสารได้

บริ ษั ท ได้ ดํ า เนิ น การแก้ ไขเป็ นที
เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเริ มตังแต่เดื อน
ตุลาคม 2556 เป็ นต้ นมา

ควรมีการส่งหัวหน้ างานบัญชีและพนักงานบัญชี
ไปอบรมมาตรฐานการบัญชีของธุรกิจทีมีสว่ นได้
เสียสาธารณะ เพือเตรี ยมความพร้ อมในการนํา
บริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เห็ น ด้ วย และอยู่ ร ะหว่ า งการ
พิ จ ารณาตารางอบรม เพื อจัด ส่ ง
หั ว หน้ างานบั ญ ชี แ ละพนั ก งาน
บัญชีเข้ าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว
ทีมีในรุ่นถัดไป

ควรให้ ผ้ ูจัดการฝ่ ายบัญชีและการเงินต้ องกํากับ เห็ น ด้ ว ยและดํ า เนิ น การแล้ ว โดย
ดูแลการทํางานของเจ้ าหน้ าทีการเงินทุกวัน
ปั จ จุ บัน มี ผ้ ูอํ า นวยการฝ่ ายบัญ ชี
และการเงิ น เป็ นผู้กํา กับ ดูแ ลการ
ทํางานการเงิน รวมทังมีแผนการรับ
หัวหน้ าฝ่ ายการเงินเพิม ซึงปั จจุบนั
บริ ษั ท ได้ คั ด สรรบุ ค คลที มี ค วาม
เหมาะสมในตําแหน่งดังกล่าวเป็ น
ทีเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยบุคคลดังกล่าว
จะสามารถเข้ าทํางานกับบริ ษัทได้
ภายในเดือนมกราคม 2557

ควรมีการเซ็นชือกํากับการแก้ ไขด้ านบนข้ อความ บริ ษั ท ได้ มี ก ารเซ็ น ชื อกํ า กั บ ใน
ทีขีดฆ่า และห้ ามใช้ นํายาลบคําผิดลบข้ อความ ต้ น ฉ บั บ ใ บ ข อ ซื อ ที มี ก า ร
เปลียนแปลงจํ า นวนดังกล่า ว แต่
ไม่ได้ แ ก้ ไขในสําเนาไปด้ วยพร้ อม
กั น ซึ งบริ ษั ทเห็ น ด้ วยและจะ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

2556 มี ก ารขอซื อวัตถุดิ บ CPO
จํานวน 47 ล้ านบาท มีการแก้ ไข
จํานวนทีต้ องการจาก 1 ล้ านเป็ น
2 ล้ าน โดยไม่มีการเซ็นชือกํากับ
การแก้ ไข
ผลกระทบและความเสียง ทําให้ การ
แก้ ไขไม่ถกู ต้ องตามหลักการควบคุม
ภายใน
2. จากการตรวจสอบใบขอซือ (PR) ควรมี ก ารสอบทานใบขอซื อให้ มี ก ารส่ จํ า นวน
และใบสังซือ (PO) ในไตรมาสที สินค้ า, หน่วยสินค้ า และข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ก่อน
3 ระหว่างเดือน ก.ย. 2556 – นําเสนอให้ ผ้ มู ีอํานาจเซ็นอนุมตั ิ
ต.ค. 2556 พบว่า ใบขอซื อ
วัต ถุดิ บ บางเลขที ระบุข้ อ มูล ไม่
ครบถ้ วน
ผลกระทบและความเสียง ทําให้ การ
ควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพ
ระบบการผลิต
1. มีการสอบทานความถูกต้ องของ
ข้ อมูลการผลิต (Paper) โดย
หั ว หน้ าส่ ว น แต่ ไ ม่ มี ก ารสอบ
ทานข้ อ มูล ที บันทึก จากเอกสาร
(Paper) การผลิตเข้ าสู่ระบบ
SAP ซึงปั จจุบนั มีการสอบทาน
ข้ อมูลการผลิตจากฝ่ ายบัญชีอีก
1 ครัง
ผลกระทบและความเสียง ทําให้ อาจ
มีข้อผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลเข้ าสู่
ระบบ ส่ง ผลให้ ร ายงานที เกี ยวข้ อ ง
อาจไม่ ถู ก ต้ อง และการควบคุ ม
ภายในขาดประสิทธิภาพ
ร ะ บ บ วิ ศ ว ก ร ร ม ซ่ อ ม แ ล ะ
บํารุ งรั กษา
1. จากการตรวจใบแจ้ งงานแผนก
วิศวกรรมส่วนงาน Refinery ใน
ไตรมาสที 3 ระหว่างเดือน ก.ค.
2556 – ก.ย. 2556 พบว่างาน
ซ่ อ มบางส่ ว นไม่ มี ก ารบั น ทึ ก
รายละเอียดของงานซ่อม อาทิ มี
การเปลียน Spare Part หรื อไม่
เปลียนกีชิน และสถานะการซ่อม

ดําเนินการกําหนดนโยบายในการ
ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ชั ด เ จ น เ พื อ ยึ ด เ ป็ น
แนวทางโดยเคร่ งครัด โดยจะให้ ทํา
การแก้ ไขต้ นฉบั บ ใบขอซื อและ
สํ า เนาพรั อมกั น ทุ ก ครั งที เกิ ด
เหตุการณ์ดงั กล่าว
ในระบบ SAP มีการกําหนดหน่วน
สินค้ าวัตถุดิบต่างๆ Lock ไว้ แล้ ว
ระบบมี ข้ อ มูล ที ถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
ซึ ง บ ริ ษั ท เ ห็ น ด้ ว ย แ ล ะ จ ะ
ดําเนินการในส่วนใบขอซือให้ มีการ
เขี ย นหน่ ว ยสิ น ค้ า รวมถึ ง ระบุ
ประเด็น ต่ างๆให้ ครบถ้ ว นทุก ครั ง
โดยจะกํ า หนดเป็ นนโยบายให้
พนักงานทีเกียวข้ องถือปฏิบตั ิโดย
เคร่งครัด

ควรกําหนดให้ หัวหน้ าส่วนการผลิตทําการสอบ
ทานข้ อมูลหลังจากทีเจ้ าหน้ าทีคีย์เข้ าระบบ โดย
เจ้ าหน้ าทีสอบทานเป็ นคนละคนกันกับเจ้ าหน้ าที
คีย์ข้อมูล โดยมีการลงนามผู้บันทึก ผู้สอบทาน
ในรายงานการผลิตทีสอบทานแล้ วด้ วย

ปั จ จุบัน บริ ษั ท ได้ ดํ า เนิ น การสอบ
ทานข้ อมู ล การผลิ ต โดยหั ว หน้ า
ส่ ว นก่ อ นการคี ย์ ข้ อมูล เข้ า ระบบ
SAP โดยพนักงานผู้รับผิดชอบ
และสอบทานอีกครังโดยฝ่ ายบัญชี
ซึงฝ่ ายงานที เกี ยวข้ อ งได้ ติ ด ตาม
เพือสอบทานอย่างใกล้ ชิดแล้ ว แต่
ทั งนี เพื อให้ เกิ ด การสอบทาน
เพิ มเติ ม บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การ
ปรับปรุ งเพิมเติมตามข้ อเสนอแนะ
โดยทันที

ควรกํ า ชับ ให้ เ จ้ า หน้ า ที บัน ทึก รายละเอี ย ดของ
การซ่อมแซมให้ ชดั เจน ในใบแจ้ งแผนกวิศวกรรม
เพื อใช้ เ ป็ นประวัติก ารซ่อ มแซม และใช้ ใ นการ
บริ หาร Spare Part ของเครื องจักรและอุปกรณ์
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 น ก า ร ซ่ อ ม บํ า รุ ง เ ป็ น บ า ง
รา ย ก า ร โ ด ย บ ริ ษั ท จ ะ กํ า ชั บ
เจ้ า หน้ า ที ในส่ ว นงานที เกี ยวข้ อ ง
ให้ เพิมเติมในรายละเอียดการซ่อม
บํารุ ง รวมถึงการนํา Spare part
มาใช้ ในการซ่อมบํารุ งดังกล่าวโดย
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เป็ นอย่างไร
ผลกระทบและความเสียง ทํ า ให้ ไ ม่
ทราบรายละเอี ย ดของการซ่ อ ม
เครื องจัก ร และการควบคุม การใช้
Spare Part ขาดประสิทธิภาพ
2. ใบแจ้ งงานแผนกวิ ศ วกรรม มี
หลายเล่ม มี เลขทีไม่เรี ยงลําดับ
และมี บ างส่ ว นกระโดดข้ ามไป
ทํ า ใ ห้ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
ครบถ้ วนทําได้ ยาก
ผลกระทบและความเสียง ทําให้ การ
ควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพ

ละเอียด เพือให้ สามารถตรวจสอบ
ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ มขึ น
โดยบริ ษัทจะดําเนินการทันที
ปั จจุบนั มีการแยกเก็บเอกสารใบแจ้ งงานแผนก เห็ น ด้ วยและจะดํ า เนิ น การโดย
วิศวกรรมแยกตาม Process ต่างๆ ทําให้ เลขที ทันที
เอกสารกระโดด ไม่ ส ามารถตรวจสอบความ
ครบถ้ ว นได้ ซึงบริ ษั ท ควรมี ก ารเพิ มการจัด ทํ า
รายงานสรุ ปใบแจ้ งงานแผนกวิศวกรรมเป็ นราย
เดื อ น เรี ย งตามเลขที เอกสาร เพื อตรวจสอบ
ความครบถ้ วน

11.2 การบริหารจัดการความเสียง
ทีประชุมคณะกรรมการบริ หารบริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) เมือวันที 18 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมตั ิแต่งตัง
คณะกรรมการบริ หารความเสียง เพือทําหน้ าทีประเมินความเสียงในด้ านต่างๆ ให้ ครอบคลุมทุกระบบงานของบริ ษัท เพือให้ ผล
การดําเนินงานขององค์กรเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีวางไว้ โดยมีการกําหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินงาน
ให้ แ ก่ บุ ค ลากรในองค์ ก รเพื อให้ ส ามารถบริ ห ารจัด การความไม่ แ น่ น อนที จะเกิ ด ขึ นกั บ องค์ ก รได้ อ ย่ า งเป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการจัดให้ มีการจัดทําแบบประเมินความเสียงของแต่ละฝ่ ายรายไตรมาส เพือให้ เกิดการรับรู้ ตระหนัก และ
เข้ าใจถึงความเสียงด้ านต่างๆทีเกิดขึนกับองค์กร และหาวิธีจดั การทีเหมาะสมในการลดความเสียงให้ อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
รวมถึงการให้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการบริ หารความเสียงทีอาจเกิดขึนได้ ตลอดเวลา
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12. รายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และบริ ษัททีเกียวข้ องกัน โดยมีผ้ ูถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรื อมีกรรมการร่ วมกัน หรื อมีบุคคลเกียวโยงของ
ผู้บริ หาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เข้ าเป็ นกรรมการ ผู้มีอํานาจควบคุม และผู้ถือหุ้นของบุคคลเกียวโยงดังกล่าว ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทําการตรวจสอบและสอบทานถึง
ความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทน และเงือนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติทวไป
ั
บริ ษัทได้ ดําเนินการจัดโครงสร้ างกลุ่มเพือป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทีอาจจะเกิ ดขึนในอนาคต และเตรี ยมความพร้ อมในการนํ าบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยบริ ษัทได้ ดําเนินการจัดโครงสร้ างแล้ วเสร็ จเมือวันที 10 เมษายน 2556 ทีผ่านมา ซึงทําให้ ในไตรมาสที 2 ปี 2556 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัทได้ แก่ บจก.เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์
เทอร์ มินลั ส์ (AIPT) และบจก.เอไอ โลสิสติกส์ (AIL) โดยการดําเนินการดังกล่าว ถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน บริ ษัทจึงได้ จดั ทํางบการเงินรวมสําหรับปี สินสุดวันที 31
ธันวาคม 2555 และ 2554 ซึงได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เพือนํามาแสดงเปรี ยบเทียบ โดยถือเสมือนว่า AIPT และ AIL เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทมาโดยตลอด ดังนัน ข้ อมูล
ทางการเงินรวมสําหรับงวดบัญชีปี 2554 ปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 จึงเป็ นการจัดทําข้ อมูลทีรวมฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ AIPT และ AIL สําหรับงวดบัญชีนนๆ
ั ไว้ แล้ ว
โดยไม่คํานึงถึงวันทีมีการซือหุ้นของบริ ษัทย่อย ดังนัน เพือให้ เกิดความชัดเจนในการพิจารณาข้ อมูลทางการเงินของกลุ่มบริ ษัท การนําเสนอข้ อมูลสําหรับงวดบัญชีปี 2554 ปี 2555 และงวด
บัญชีปี 2556 จึงเป็ นการนําเสนอข้ อมูลจากงบการเงินรวม ซึงเกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ทีสะท้ อนให้ เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของทังกลุ่มบริ ษัท
ได้ แก่ AIE AIPT และ AIL
12.1 รายการระหว่ างกัน
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึงมีรายการระหว่างกันกับบริ ษัทสําหรับงวดบัญชีปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 มีดงั นี
บุคคลทีมีรายการระหว่ างกัน
1) บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน่ า ยลู ก ถ้ วย • บริ ษัทใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัท และเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ซึง AI ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ
ไฟฟ้ าสํ า หรั บใช้ ในระบบส่ง และจํ าหน่า ย 98.79 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
• กรรมการของบริ ษัทเข้ าถือหุ้นใน AI ได้ แก่ นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ นายนพพล ธารี รัตนาวิบูลย์ นาย
กระแสไฟฟ้า
ธนิตย์ ธารี -รัตนาวิบูลย์ และนายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ เข้ าถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 21.29 ร้ อยละ 15.20
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บุคคลทีมีรายการระหว่ างกัน
2) บจก. เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์ วิเซส
(AIES)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ร้ อยละ 9.86 และร้ อยละ 2.02 ของทุนจดทะเบียน AI
• มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามร่ วมกันได้ แก่ นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ และนายธนิตย์ ธารี
รัตนาวิบลู ย์
ลักษณะความสัมพันธ์

ธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารด้ านวิ ศ วกรรมออกแบบ • บริ ษัทย่อยของ AI โดย AI เข้ าถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.84 ของทุนจดทะเบียน AIES
จัดหา และติดตังสถานีไฟฟ้าย่อย และสาย • มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอํานาจลงนามร่ วมกัน ได้ แก่ นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ และนายธนิตย์ ธารี
ส่งไฟฟ้ าแรงสูง และบริ หารโครงการด้ าน รัตนาวิบลู ย์
วิศวกรรมไฟฟ้ า

3) บจก.พีพีซี เอเซียน อินซูเลเตอร์
(PPCAI)

4) บจก.สามารถปาล์ม (SP)
5) บจก.สามารถนํามันปาล์ม (SPO)

ผู้ ผลิ ต และจํ า หน่ า ยลู ก ถ้ วยไฟฟ้ า PPC • บริ ษัทร่ วมของ AI ซึง AI เข้ าถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25.10 ของทุนจดทะเบียน PPCAI (บริ ษัท
สัญชาติออสเตรี ยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 74.90 ของทุนจดทะเบียน PPCAI
Insulators Holding GmbH (PPC)
• บุคคลเกียวโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริ ษัท เข้ าเป็ นผู้บริ หาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอํานาจ
ควบคุมของ PPCAI
ธุรกิจจําหน่ายนํามันปาล์มดิบ
• เป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกับบริ ษัท เนืองจากบุคคลทีเกียวโยงของผู้บริ หาร กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลง
นามของบริ ษัท เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดังกล่าว
ธุรกิจจําหน่ายนํามันปาล์มดิบ
• เป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกับบริ ษัท เนืองจากบุคคลทีเกียวโยงของผู้บริ หาร กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลง
นามของบริ ษัท เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดังกล่าว
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สําหรับงวดบัญชีปี 2555 และงวดบัญชี ปี 2556 ดังนี
บุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
รายการระหว่ างกัน

ลักษณะรายการ / ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
31 ธ.ค. 55

1) บมจ.เอเชียน รายได้ จากการขายสินค้ าสําเร็ จรูป : บริ ษัท
อินซูเลเตอร์ จําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวดให้ AI
(AI)
ลูกหนีกิจการทีเกียวข้ อง : บริ ษัทมีรายการ
ลูกหนีการค้ าจากการจําหน่ายนํามันปาล์ม
โอเลอีน บรรจุขวดให้ กบั AI ณ สินงวดบัญชี

0.08
0.03

ซือสินค้ า : บริษัทสังซือสินค้ าจาก AI เพือ
จําหน่าย

19.35

ซืออุปกรณ์ : บริ ษัทซืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จาก AI เพือนํามาใช้ ในการดําเนินธุรกิจ

0.04

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร : บริ ษัทและบริษัทย่อย
จ่ายชําระค่าบริ การโปรแกรมบัญชีให้ กบั AI
นอกจากนี บริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ แก่ AIL มี
รายการเช่าพืนทีสํานักงานจาก AI

2.30

31 ธ.ค. 56
0.04 - AI สังซือนํามันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวดจากบริ ษัท เพือนําไปใช้ การกุศล และเป็ นของขวัญ
ปี ใหม่ให้ กบั ผู้มีอปุ การคุณ โดยบริ ษัทจําหน่ายสินค้ าดังกล่าวให้ กบั AI ตามเงือนไขการค้ า
ปกติทวไป
ั
0.02 - บริ ษั ทและ AIPT สังซื อวัส ดุประกอบลูก ถ้ วยไฟฟ้ าจาก AI เพื อจํ าหน่ายให้ กับ
ผู้ประกอบการผลิตและจําหน่ายลูกถ้ วยไฟฟ้ ารายหนึง เนืองจากผู้ประกอบการดังกล่าวไม่
สามารถสังซือจาก AI ได้ โดยตรง ซึงเป็ นผลจากนโยบายภายใน โดยปี 2555 บริ ษัทและ
33.56 AIPT สังซือคิดเป็ นมูลค่า 16. 28 ล้ านบาท และ 3.07 ล้ านบาท งวด 9 เดือนสินสุดวันที
30 กันยายน 2556 บริ ษัทและ AIPT สังซือคิดเป็ นมูลค่า 7.40 ล้ านบาท และ 26.16 ล้ าน
บาท ตามลําดับ ซึงเงือนไขการสังซือเป็ นไปตามทีตกลงร่ วมกัน ทังนี ปั จจุบนั บริ ษัทและ
-- บริ ษัทย่อยได้ หยุดการจําหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้ วยไฟฟ้าตังแต่เดือนกันยายน 2556 ที
และไม่มีนโยบายสังซือวัสดุประกอบลูกถ้ วยไฟฟ้าจาก AI มาจําหน่ายในอนาคต
- บริ ษัทซือ Server จาก AI เพือนําไปใช้ ในการดําเนินธุรกิจ โดยเงือนไขการซือเป็ นไปตามที
2.86 ตกลงร่วมกัน
- ในปี 2551 AI ในฐานะบริ ษัทใหญ่ ได้ จดั หาโปรแกรมบัญชีเพือใช้ งานร่ วมกันภายในกลุม่
AI รวม 5 กิจการได้ แก่ AI, บริ ษัท, AIPT, AIL และบจก. เอไอ เอนจิเนียริ ง เซอร์ วิสเซส
(AIES) โดย AI ได้ วา่ จ้ างบริ ษัททีปรึกษาด้ านคอมพิวเตอร์ เข้ าดําเนินการ โดยมีค่าใช้ จ่าย
รวมทังสินเท่ากับ 17.21 ล้ านบาท รวมจํานวน USER ใน 5 บริ ษัทเท่ากับ 40 USER โดย
AI ได้ ลงนามในข้ อตกลงรับบริ การบํารุ งรักษาและสนับสนุนการใช้ โปรแกรมกับทีปรึกษา
ด้ านคอมพิวเตอร์ รายดังกล่าวมาโดยต่อเนืองตังแต่ปี 2551 ซึงงานบริ การครอบคลุมการ
บํารุ งรักษาและสนับสนุนการใช้ โปรแกรมสําหรับ 5 บริ ษัทข้ างต้ น โดยคิดค่าบริ การใน
อัตรา 50,000 บาทต่อเดือน ทังนี AI เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายในการจัดซือโปรแกรมบัญชีจาก
แต่ละบริ ษัทเป็ นรายเดือนตามจํานวน USER ทีใช้ จริ ง ซึงแต่ละบริ ษัทจะชําระเงินงวด
สุดท้ ายในเดือนธันวาคม 2556 นอกจากนี AI ได้ เรี ยกเก็บค่าบริ การบํารุ งรักษาและ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

สนับสนุนการใช้ โปรแกรมรายเดือนจากแต่ละบริ ษัทในสัดส่วนทีเท่ากัน
- AIL เช่าพืนที สํานักงานเลขที 254 ถนนเสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุ งเทพมหานคร จาก AI รวมเนือที 42 ตารางเมตร เพือใช้ เป็ นทีตังสํานักงาน โดยมี
ระยะเวลาเช่ารวม 1 ปี (สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2557) โดยกําหนดอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการต่อเดือนเท่ากับ 250 บาทต่อตารางเมตร ซึงเป็ นราคาทีตกลงร่ วมกัน ทังนี อัตรา
ดังกล่าวไม่รวมค่าสาธารณูปโภคภายในอาคาร ซึง AI จะเรี ยกเก็บค่าสาธารณูปโภค
(ยกเว้ นค่าโทรศัพท์) ตามยอดจ่ายทีเกิดจริ งต่อตารางเมตร
บุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการระหว่ างกัน

1) บมจ.เอเชียน เจ้ าหนีกิจการทีเกียวข้ อง : AIPT ในฐานะบริ ษัท
อินซูเลเตอร์ ย่อยของบริษัท ค้ างชําระค่าสินค้ ากับ AI
(AI) (ต่อ)

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค.56

1.31

0.10

ลักษณะรายการ / ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

- ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 AIPT ค้ างชําระค่าวัสดุประกอบลูกถ้ วยไฟฟ้ ากับ AI ทังนี
ปั จจุบนั AIPT อยู่ระหว่างการทยอยชําระคืนค่าสินค้ าให้ แก่ AI ตามกําหนดชําระ
- ในปี 2555 บริ ษัทมี รายการกู้ยืมเงินระยะสันจาก AI เท่ากับ 150.00 ล้ านบาท ซึงที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมือวันที 9 เมษายน 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิเพิมทุนจด
ทะเบียนจํานวน 590.00 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนเพือจําหน่ายให้ กบั ผู้ถือ
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ อง : บริ ษัท ยอดต้ นงวด ยอดต้ นงวด
หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ว น (รายละเอี ย ดเพิ มเติ ม หัว ข้ อ 2.8 โครงสร้ างเงิ น ทุน ) เพื อรองรั บ
และ AIPT กู้ยืมเงินจาก AI เพือใช้ เป็ นเงินทุน
แผนการนําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเงินเพิมทุนจํานวน 150.00
เพิมขึน
เพิมขึน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และ
ล้ านบาทได้ นําไปชําระคืนเงินกู้ยืมให้ กบั AI เป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนเมษายน 2556 ที
ระหว่างงวด ระหว่างงวด
ผ่านมา
AIPT
- ในไตรมาสที 2 ปี 2556 AIE ได้ ดําเนินการแจ้ งยกเลิกวงเงินกู้ยืมระยะสันจากเจ้ าหนี
ลดลง
ลดลงระหว่าง
สถาบันการเงินรวม 2 แห่ง ซึงทําให้ ในช่วงไตรมาสที 2 ปี 2556 บริ ษัทมีสภาพคล่องทาง
ระหว่างงวด งวด
การเงิ น ไม่ เ พี ย งพอ จึ ง มี ค วามจํ า เป็ นที จะต้ อ งรั บ การสนับ สนุ น ทางการเงิ น จาก AI
เพิมเติมเป็ นเงินจํ านวน 20.00 ล้ านบาท ทังนี บริ ษัทได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว
ยอดปลายปี ยอดปลายปี
ให้ กับ AI เมือเดือนสิงหาคม 2556 ทีผ่านมา โดยสําหรับรายการเงินกู้ยืมระยะสันที
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ดอกเบียจ่ายกิจการทีเกียวข้ อง : บริ ษัทและ

18.15

5.20

AIPT จ่ายชําระดอกเบียเงินกู้ยืมระยะสันให้ กบั
AI

เพิมขึนอีกจํานวน 10.00 ล้ านบาท เป็ นรายการกู้ยืมเงินของ AIPT ทีกู้จาก AI โดยใน
เดือนเมษายน 2556 AIPT ได้ เพิมทุนจดทะเบียนและนําเงินเพิมทุนทีได้ ชําระคืนหนีให้ กบั
AI เป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยพิจารณาชําระคืนหนีทีมูลค่าตามบัญชีของ AIPT ซึงเป็ นราคา
ทีสมเหตุสมผล และการดําเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามแผน Spin-off ของกิจการ
- ในไตรมาสที 4 ปี 2556 AIE ได้ ก้ ยู ืมเงินจาก AI เพิมเติมจํานวน 80 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ น
ทุนหมุนเวียนเพือซือวัตถุดิบ และได้ จา่ ยชําระคืนเงินกู้ยืมในเดือนธันวาคม 2556
- บริ ษัท และ AIPT จ่ายชําระดอกเบียจากการกู้ยืมให้ กบั AI ในอัตราร้ อยละ 3.55 – 4.50
ต่อปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและให้ ความเห็นในแต่ละรายการทีเกิดขึนระหว่าง
บริ ษัท บริ ษัทย่อย กับ AI และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึง
เงือนไขในการทํารายการ ความสมเหตุสมผลของราคา ซึงเป็ นไปเพือประโยชน์ของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยเป็ นสําคัญ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง
2) บจก. เอไอ
เอนจิเนียริ ง
เซอร์ วิเซส
(AIES)

รายการระหว่ างกัน
รายได้ จากการขายสินค้ าสําเร็ จรูป : บริ ษัท
จําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวดให้ AIES
ลูกหนีกิจการทีเกียวข้ อง : บริ ษัทมีรายการ
ลูกหนีการค้ าจากการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเล
อีนบรรจุขวดให้ กบั AIES ณ สินงวดบัญชี

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ อง : บริ ษั
กู้ยืมเงินจาก AIES เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 55
0.007

ลักษณะรายการ / ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

31 ธ.ค.56
-- AIES สังซือนํามันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวดจากบริ ษัท เพือนําไปใช้ เป็ นของขวัญปี ใหม่
ให้ กับผู้มีอปุ -การคุณ โดยบริ ษัทจําหน่ายสินค้ าดังกล่าวให้ กบั AIES ตามเงือนไข
การค้ าปกติทวไป
ั
-- ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

0.007

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและให้ ความเห็นในรายการทีเกิ ดขึนระหว่าง
บริ ษัทย่อย กับ AIES และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึง
เงือนไขในการทํารายการ ความสมเหตุสมผลของราคา
ยอดต้ นงวด
-เพิมขึนระหว่างงวด

- ในไตรมาสที 4 ปี 2556 AIE ได้ ก้ ยู ืมเงินจาก AIES จํานวน 120 ล้ านบาท เพือใช้
เป็ นทุนหมุนเวียนในการซือวัตถุดิบ และได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมในเดือนธันวาคม
2556

120.00
ลดลงระหว่างงวด
(120.00)
ยอดปลายปี 0.00
ดอกเบียจ่ายกิจการทีเกียวข้ อง : บริ ษัทจ่าย
ชําระดอกเบียเงินกู้ยืมระยะสันให้ กบั AIES

- บริ ษัทจ่ายชําระดอกเบียจากการกู้ยืมให้ กบั AIES ในอัตราร้ อยละ 3.30 ต่อปี
0.34
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

3) บจก.พีพีซี เอ รายได้ จากการขายสินค้ าสําเร็ จรูป : บริ ษัท
เซียน อินซูเล- จําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวดให้
PPCAI
เตอร์
(PPCAI)

-- PPCAI สังซือนํามันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวดจากบริ ษัท เพือนําไปใช้ เป็ นของขวัญปี
ใหม่ให้ กับผู้มี อุปการคุณ โดยบริ ษัทจําหน่ายสินค้ าดังกล่าวให้ กบั PPCAI ตาม
เงือนไขการค้ าปกติทวไป
ั

0.07

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและให้ ความเห็นในรายการทีเกิ ดขึนระหว่าง
บริ ษัทย่อย กับ PPCAI และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึง
เงือนไขในการทํารายการ ความสมเหตุสมผลของราคา

4) บจก.สามารถ- ซือสินค้ า : บริ ษัทสังซือนํามันปาล์มดิบชนิดกรด
ปาล์ม (SP) สูงมากกว่า 5% จาก SP เพือใช้ เป็ นวัตถุดิบตัง
ต้ นในการผลิตสินค้ าเพือจําหน่าย
เจ้ าหนีกิจการทีเกียวข้ อง : บริ ษัทมีรายการ
เจ้ าหนีการค้ าจากการสังซือนํามันปาล์มดิบ
ชนิดกรดสูงมากกว่า 5% จาก SP

31.94

--

22.42 - บริ ษัทสังซือนํามันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% จาก SP เพือนํามาใช้ เป็ น
วัตถุดิบตังต้ นในการผลิตสินค้ าจําหน่าย ซึงบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายในการสังซือ
นํ ามันปาล์ ม ดิบจากบริ ษั ท ทีเกี ยวโยง ซึงได้ นํา เสนอต่อที ประชุม คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื อทราบ ซึ งบริ ษั ท ได้ กํ า หนดให้ ฝ่ ายจั ด ซื อของบริ ษั ท พิ จ ารณา
0.36 เปรี ยบเทียบราคา เงือนไขการค้ า รวมถึงปริ มาณทีผู้จําหน่ายแต่ละรายจะสามารถ
จัดส่งให้ กบั บริ ษัทได้ ก่อนการสังซือ ซึงการเปรี ยบเทียบดังกล่าว ต้ องเปรี ยบเทียบผู้
จําหน่ายอย่างน้ อย 3 รายขึนไป ร่วมกับการพิจารณาเปรี ยบเทียบราคานํามันปาล์ม
ดิบจากกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึงเป็ นราคาอ้ างอิงย้ อนหลัง 1 วันทํา
การ ทุกครัง ทังนี ราคาและเงือนไขทางการค้ าทีบริ ษัทสังซือจาก SP เป็ นไปตาม
เงือนไขการค้ าปกติทวไป
ั โดยมูลค่าการสังซือจาก SP ในงวดบัญชีปี 2555 และงวด
บัญชีปี 2556 มีสดั ส่วนมูลค่าการสังซือคิดเป็ นร้ อยละ 52.26 และ 9.85 ของมูลค่า
การสังซือนํามันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% รวม และคิดเป็ นร้ อยละ 1.14
และ 0.87 ของมูลค่าการสังซือนํามันปาล์มดิบรวม
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและให้ ความเห็นในรายการทีเกิ ดขึนระหว่าง
บริ ษัทและ SP โดยพิจารณาเอกสารประกอบการเปรี ยบเทียบราคาก่อนสังซือตาม
นโยบายของบริ ษัท และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึง
เงือนไขในการทํารายการ ความสมเหตุสมผลของราคา
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บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการระหว่ างกัน

5) บจก.สามารถ ซือสินค้ า : บริ ษัทสังซือนํามัน
นํามันปาล์ม ปาล์มดิบชนิดกรดสูงมากกว่า
(SPO)
5% จาก SPO เพือใช้ เป็ นวัตถุดบิ

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 55
25.34

ตังต้ นในการผลิตสินค้ าเพือ
จําหน่าย
เจ้ าหนีกิจการทีเกียวข้ อง : บริ ษัท
มีรายการเจ้ าหนีการค้ าจากการ
สังซือนํามันปาล์มดิบชนิดกรดสูง
มากกว่า 5% จาก SPO

--

ลักษณะรายการ / ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

31 ธ.ค.56

19.50 - บริ ษัทสังซือนํามันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% จาก SPO เพือนํามาใช้ เป็ นวัตถุดิบตังต้ นใน
การผลิตสินค้ าจําหน่าย ซึงบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายในการสังซือนํามันปาล์มดิบจากบริ ษัททีเกียว
โยง ซึงได้ นําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพือทราบ ซึงบริ ษัทได้ กําหนดให้ ฝ่ายจัดซือ
ของบริ ษัทพิ จารณาเปรี ยบเที ยบราคา เงื อนไขการค้ า รวมถึงปริ มาณทีผู้จําหน่ายแต่ละรายจะ
สามารถจัดส่งให้ กบั บริ ษัทได้ ก่อนการสังซือ ซึงการเปรี ยบเทียบดังกล่าว ต้ องเปรี ยบเทียบผู้จําหน่าย
อย่างน้ อย 3 รายขึนไป ร่ วมกับการพิจารณาเปรี ยบเทียบราคานํามันปาล์มดิบจากกรมการค้ า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึงเป็ นราคาอ้ างอิงย้ อนหลัง 1 วันทําการ ทุกครัง ทังนี ราคาและเงือนไข
ทางการค้ าทีบริ ษัทสังซือจาก SPO เป็ นไปตามเงือนไขการค้ าปกติทวไป
ั โดยมูลค่าการสังซือจาก
0.39 SPO ในงวดบัญชีปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 มีสดั ส่วนมูลค่าการสังซือคิดเป็ นร้ อยละ 41.46
และ 8.57 ของมูลค่าการสังซือนํามันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% รวม และคิดเป็ นร้ อยละ
0.90 และ 0.75 ของมูลค่าการสังซือนํามันปาล์มดิบรวม
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและให้ ความเห็นในรายการทีเกิดขึนระหว่างบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย โดยพิจารณาเอกสารประกอบการเปรี ยบเทียบราคาก่อนสังซือตามนโยบายของบริ ษัท และมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงือนไขในการทํารายการ ความสมเหตุสมผล
ของราคา

หมายเหตุ :

การสังซือนํามันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% มีข้อจํากัดด้ านผู้จําหน่าย เนืองจากผู้จําหน่ายมีกําลังการผลิตจํากัด ซึงการสังซือต้ องสังซือล่วงหน้ า และถึงแม้ จะมีสนิ ค้ า แต่ปริ มาณทีมีอาจไม่เพียงพอกับ
ความต้ องการใช้ ซึงบริ ษัทสังซือนํามันปาล์มดิบชนิดดังกล่าวจากผู้จําหน่ายหลัก 2 รายได้ แก่ SP และ SPO เนืองจากทังสองรายมีตาํ แหน่งโรงงานครอบคลุมพืนทีสวนปาล์มในจังหวัดชุมพรทีแตกต่างกัน แม้
จะตังอยูใ่ นอําเภอเมืองชุมพรเหมือนกัน กล่าวคือโรงงานของ SP ตังอยูท่ ีตําบลวังใหม่ อําเภอเมืองชุมพร และ SPO ตังอยูท่ ีตําบลทุ่งคา อําเภอเมืองชุมพร ซึงการดําเนินการดังกล่าวช่วยให้ บริ ษัทมีแหล่งใน
การสังซือทีแน่นอนได้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี ณ วันที 31 ธันวาคม บริ ษัทมีรายการะหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อันเนืองมาจากรายการคําประกันหนีเงินกู้สถาบันการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ดังนี
ผู้ใช้
ผู้คาํ
ประเภท
วงเงินกู้
ภาระหนี
สถาบันการเงิน
หลักประกัน
วงเงิน
ประกัน
วงเงิน
(ล้ านบาท) (ล้ านบาท)
บริ ษัท กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงินกู้ระยะสัน
790.00
790.00 - จดจํานองทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างบนโฉนดทีดินเลขที 1553 และ 1534 ตังอยู่ตําบลตล
บริ ษัท
จํากัด (มหาชน)
องมะเดือ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เนือทีดินรวม 31-2-19 ไร่ กรรมสิทธิ
วงเงินกู้ระยะยาว
69.75
33.05
ในนามบริ ษัท วงเงินจํานองรวม 410.00 ล้ านบาท
- จดจํานองเครื องจักรเลขที 54-318-105-0001 ถึง 0090 รวม 90 เครื อง และเครื องจักร
เลขที 56-318-105-0001 ถึง 0008 รวม 8 เครื อง กรรมสิทธิในนามบริ ษัท วงเงินจํานอง
รวม 162.00 ล้ านบาท
- กรรมการบริ ษัทได้ แก่ นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ และนายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ เข้ าคํา
ประกันเต็มจํานวน และจํานําหุ้น AI กรรมสิทธิผู้บริ หารจํานวนหนึง ทังนี วงเงินสินเชือ
และเงือนไขทีบริ ษัทมีอยู่กับธนาคารฯ คงเดิม ซึงเงือนไขดังกล่าวบริ ษัทได้ ดําเนินการ
เสร็ จสินแล้ ว
ทังนี โดยภายหลังการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทจะมีส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิมขึน ทําให้ อตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทลดลง
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บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ผู้ใช้
วงเงิน
AIPT

ผู้คาํ
สถาบันการเงิน
ประกัน
AIE และ ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท

ประเภท
วงเงิน
วงเงินกู้ระยะสัน
วงเงินกู้ระยะยาว

วงเงินกู้
(ล้ านบาท)
50.00
135.00

ภาระหนี
หลักประกัน
(ล้ านบาท)
50.00
- จดจํานองทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างบนโฉนดทีดินเลขที 13397 และเลขที 108147 ตังอยู่
ตําบลท่าจีน อํ าเภอเมื อ งสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื อที ดินรวม 7-0-49.1 ไร่
62.62
กรรมสิทธิในนาม AIPT วงเงินจํานองรวม 440.00 ล้ านบาท
- จดจํานองทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างบนโฉนดทีดินเลขที 18643 และเลขที 64303-64304
ตังอยู่ ตํ า บลปากนํ า อํ า เภอเมื อ งชุ ม พร จัง หวัด ชุ ม พร เนื อที ดิ น รวม 9-1-63.2 ไร่
กรรมสิทธิในนาม AIPT วงเงินจํานองรวม 410.00 ล้ านบาท
- จดจํานองเครื องจักรเลขที 55-318-707-0001 ถึง 0012 รวม 12 เครื อง กรรมสิทธิใน
นาม AIPT วงเงินจํานองรวม 45.00 ล้ านบาท
- AIE เข้ าคําประกันในวงเงิน 127.00 ล้ าน แจ้ งขอให้ และกรรมการบริ ษัทได้ แก่ นายณรงค์
ธารี รัตนาวิบลู ย์ และนายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ เข้ าคําประกันในวงเงิน 127.00 ล้ าน
บาท รวมถึงจํานําหุ้น AI กรรมสิทธิผู้บริ หารจํานวนหนึง ทังนี วงเงินสินเชือและเงือนไขที
AIPT มีอยู่กบั ธนาคารฯ คงเดิม ซึงปั จจุบนั AIE และกรรมการทังสองท่านได้ เข้ าคํา
ประกันหนีให้ กบั AIPT เป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว
5.00
-AIL
AIE และ ธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงินกู้ระยะสัน
- หลักทรัพย์คําประกันเดียวกันกับ AIPT ยกเว้ นเครื องจักร
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
กรรมการ
- AIE เข้ าคําประกันในวงเงิน 61.00 ล้ าน แจ้ งขอให้ และกรรมการบริ ษัทได้ แก่ นายณรงค์
บริษัท
ธารี รัตนาวิบลู ย์ และนายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ เข้ าคําประกันในวงเงิน 61.00 ล้ านบาท
ทังนี วงเงินสินเชือและเงือนไขที AIL มีอยู่กบั ธนาคารฯ คงเดิม ซึงปั จจุบนั AIE และ
กรรมการทังสองท่านได้ เข้ าคําประกันหนีให้ กบั AIPT เป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว
ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีเกียวโยงเพิมเติมได้ แก่ นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัท ซึงนับรวมภรรยาคิดเป็ นร้ อยละ 25.33 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัท โดยเป็ นการถือหุ้นผ่าน AI และนายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการบริ หาร และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 9.86 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัท โดยเป็ นการถือหุ้นผ่าน AI ซึงบุคคลดังกล่าวได้ เข้ าคําประกันหนีในนามบริ ษัทและบริษัทย่อย ตามเงือนไข
ของเจ้ าหนีสถาบันการเงินเพือปลดภาระคําประกันโดย AI ดังทีกล่าว ทังนี วงเงินคําประกันรวมทีกรรมการแต่ละท่านเข้ าคําประกันหนีเท่ากับท่านละ 1,363.55 ล้ านบาท โดยไม่คิดค่าตอบแทน
จากการเข้ าคําประกันหนีดังกล่าว
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12.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ ให้ ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นรายการทีมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปตามเงื อนไขทางการค้ า ที เป็ นธรรมและถื อปฏิ บัติเช่ นเดี ยวกัน กับ บุคคลหรื อกิ จการอืนที ไม่
เกียวข้ องกันทัวไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท
12.3 นโยบายหรื อแนวโน้ มการเข้ าทํารายการระหว่ างกัน รวมทังการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึงสินทรั พย์ ของบริษัทใน
อนาคต
12.3.1 มาตรการและขันตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
กรณี ทีมีรายการระหว่างกันของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลทีมีความเกียวข้ อง บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในอนาคตซึงเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าทีปราศจากอิทธิพลใน
เดียวกับทีวิญ ชู นจะพึงกระทํากับคู่สญ
การมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้ อง และมีเงือนไขการค้ าปกติหรื อราคาตลาด ภายใต้ เงือนไขที
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทสามารถดําเนินการได้
ตามปกติ ภ ายใต้ ห ลัก การที ทางคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาอนุมัติ และจัด ทํ า รายงานสรุ ป เพื อรายงานให้ กับ ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
สําหรับในกรณีทีมีรายการระหว่างกันไม่เป็ นรายการทางการค้ าปกติ บริ ษัทจะจัดให้ มีความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกียวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการ
พิ จ ารณารายการะหว่า งกันที อาจเกิ ด ขึน บริ ษั ท จะพิ จ ารณาให้ ผ้ ูป ระเมิ น ราคาอิ ส ระ ผู้เชี ยวชาญอิ ส ระเฉพาะด้ า นหรื อ ผู้
ตรวจสอบบัญชี เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพืออนุมตั ิรายการ
ดังกล่าวก่อนการเข้ า ทํ ารายการ ทังนี บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นที ได้ รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และหากหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ ว
บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ของ
บริ ษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ทังนี การพิจารณาอนุมัติการทํ า
รายการระหว่างกันดังกล่าว ต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงผู้ทีอาจมีความขัดแย้ งหรื อมีสว่ นได้ เสียในการทํารายการระหว่าง
กันจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหว่างกันนันๆ
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12.3.2 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับ
บริ ษัท บริ ษัทจะกํ าหนดเงื อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้ าปกติและเป็ นราคาตลาดซึงสามารถอ้ างอิง
เปรี ยบเทียบได้ กับเงื อนไขหรื อราคาทีเกิดขึนกับธุรกิจประเภทเดียวกันทีบริ ษัทกระทํากับบุคคลภายนอก ทังนี บริ ษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทังความจํ าเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณี ทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํ านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจ
เกิดขึน บริ ษัทจะพิจารณาให้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระ ผู้เชียวชาญอิสระเฉพาะด้ านหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็น
เกียวกับการทํารายการระหว่างกันดังกล่าว เพือให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนี บริ ษัทฯจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที
ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และหากหุ้นสามัญของบริ ษัทฯได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) แล้ ว บริ ษัทฯจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี ของบริ ษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนึง ในส่วนการซือ-ขายสินค้ าระหว่างกัน จะคงเหลือเพียงการซือนํามันปาล์มดิบชนิดกรดสูงมากกว่า 5% โดยจะ
พิจารณาดําเนินการภายใต้ นโยบายการสังซือนํามันปาล์มดิบจากบริ ษัททีเกียวข้ อง ซึงบริ ษัทกําหนดนโยบายการทํารายการกับ
บุคคลทีเกียวโยงไว้ อย่างชัดเจน ทังนี รายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนในอนาคตนัน กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที
ได้ กําหนดขึนและกรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใด
กับบริ ษัท และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ซึงบริ ษัทจะต้ อง
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดทีเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกียวโยงกันและ
การได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึงทรัพย์สินของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดย
เคร่งครัด นอกจากนี บริ ษัทจะไม่ทํารายการระหว่างกันกับบริ ษัททีเกียวข้ องทีไม่ใช่การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท
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ส่ วนที 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
(ก)

ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
สรุ ปรายการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม

จากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
สินสุด 31 ธ.ค. 54
ล้ านบาท

สินสุด 31 ธ.ค. 55

%

ล้ านบาท

%

สินสุด 31 ธ.ค. 56
ล้ านบาท

%

สินทรั พย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

63.01

3.02%

18.84

0.81%

73.22

3.61%

-

0.00%

-

0.00%

0.05

0.00%

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน

174.29

8.35%

289.58

12.51%

273.96

13.54%

สินค้ าคงเหลือ

585.79

28.08%

787.94

34.04%

370.56

18.32%

พัสดุนํามันคงเหลือ

2.65

0.13%

2.30

0.10%

4.82

0.24%

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

0.79

0.04%

0.31

0.01%

2.92

0.14%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

826.53

39.61%

1,098.97

47.48%

725.43

35.86%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขาย

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

เงินฝากธนาคารติดภาระคําประกัน

-

0.00%

-

0.00%

2.00

0.10%

1,254.17

60.11%

1,207.68

52.18%

1,264.72

62.52%

0.06

0.00%

0.05

0.00%

0.11

0.01%

-

0.00%

-

0.00%

4.30

0.21%

5.75

0.28%

7.93

0.34%

26.32

1.30%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,259.98

60.39%

1,215.66

52.52%

1,297.45

64.14%

รวมสินทรั พย์

2,086.51

100.00%

2,314.63

100.00%

2,022.90

100.00%

920.95

44.14%

1,262.99

54.57%

93.62

4.63%

57.81

2.77%

146.23

6.32%

63.70

3.15%

เงินลงทุนชัวคราว

ทีดิน อาคาร เรื อเดินทะเล และ
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

หนีสิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
สันจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
สรุ ปรายการ
งบแสดงฐานะทางการเงิน

จากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
สินสุด 31 ธ.ค. 54
ล้ านบาท

ดอกเบียค้ างจ่าย

งบการเงินรวม

%

สินสุด 31 ธ.ค. 55
ล้ านบาท

%

สินสุด 31 ธ.ค. 56
ล้ านบาท

%

6.56

0.31%

1.90

0.08%

0.53

0.03%

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ อง
กัน

449.00

21.52%

394.00

17.02%

-

0.00%

หนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี

131.71

6.31%

65.06

2.81%

32.34

1.60%

12.20

0.58%

16.79

0.73%

13.86

0.69%

1,578.23

75.64%

1,886.98

81.52%

204.05

10.09%

153.00

7.33%

87.80

3.79%

56.29

2.78%

5.74

0.28%

7.02

0.30%

9.97

0.49%

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

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%

ทุนจดทะเบียน

370.00

17.73 %

370.00

15.99%

1,130.00

53.06%

ทุนทีออกและชําระแล้ ว

370.00

17.73 %

370.00

15.99%

1,130.00

45.08%

ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

145.93

6.99%

181.07

7.82%

-

0.00%

605.11

29.91%

หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม

(166.39)

(7.97%)

(218.24)

(9.43%)

22.70

1.22%

-

0.00%

-

0.00%

(5.26)

(0.26%)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

349.54

16.75%

332.83

14.38%

1,752.59

86.64%

รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,086.51

100.00%

2,314.63

100.00%

2,022.90

100.00%

ส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้ าง
ธุรกิจ
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
สรุ ปรายการ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

จากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
สินสุด 31 ธ.ค. 54
ล้ านบาท

รวมรายได้

งบการเงินรวม

สินสุด 31 ธ.ค. 55

%

ล้ านบาท

%

สินสุด 31 ธ.ค. 56
ล้ านบาท

%

2,333.46

100.00%

3,450.23

100.00% 4,222.58

100.00%

2,214.32

94.89%

3,403.48

98.65% 4,083.10

96.70%

รายได้จากการรับจ้างผลิ ต

64.76

2.78%

18.17

0.53%

93.83

2.33%

รายได้จากการเดิ นเรื อ

54.35

2.33%

28.58

0.83%

45.64

1.08%

0.03

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

2,342.25

100.38%

3,386.70

98.16% 3,841.22

90.97%

2,238.06

95.91%

3,334.87

96.66% 3,754.53

88.92%

ต้นทุนการรับจ้างผลิ ต

38.50

1.65%

15.13

0.44%

46.74

1.11%

ต้นทุนบริ การเดิ นเรื อ

51.24

2.20%

21.34

0.62%

39.95

0.95%

ต้นทุนบริ การท่าเที ยบเรื อ

14.45

0.62%

15.36

0.45%

-

0.00%

(8.79)

(0.38%)

63.53

1.84%

381.36

9.03%

8.03

0.34%

11.71

0.34%

13.20

0.32%

(0.76)

(0.03%)

75.24

2.18%

394.56

9.45%

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

20.41

0.87%

56.73

1.64%

59.92

1.38%

ค้ าใช้ จ่ายในการบริ หาร

39.17

1.68%

48.39

1.40%

52.56

1.29%

-

0.00%

-

0.00%

1.88

0.04%

(60.34)

(2.59%)

(29.88)

(0.87%)

280.20

6.76%

59.23

2.54%

66.82

1.94%

48.07

1.23%

(119.57)

(5.11%)

(96.70)

(2.79%)

232.13

5.50%

-

0.00%

-

0.00%

36.97

0.88%

(119.57)

(5.11%)

(96.70)

(2.79%)

195.15

4.85%

รายได้จากการขาย

รายได้จากการบริ การท่าเทียบเรื อ
รวมต้ นทุนขายและบริ การ
ต้นทุนขาย

กําไรขันต้ น
รายได้ อืน/1
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการ
กําไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
การแบ่งปั น(ขาดทุน)กําไร
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่

(73.40)

(3.15%)

(51.85)

(1.50%)

199.90

4.73%

ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจ
ควบคุม

(46.17)

(1.98%)

(44.85)

(1.30%)

(5.23)

(0.12%)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวด

(119.57)

(5.12%)

(96.70)

(2.80%)

194.67

4.61%

กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

(1.98)

(1.40)

0.25

มูลค่าทีตราไว้ (บาท/หุ้น)

10.00

10.00

1.00

จํานวนหุ้นสามัญ (ล้ านหุ้น)

37.00

37.00

803.23

หมายเหตุ : /1 รายได้ อืน : หมายถึง รายได้ จากค่าขนส่งสินค้ า รายได้ จากการรับคืนสินค้ าคงเหลือจากการผลิต รายได้ จากการขายเศษวัสดุ และ
รายได้ อืน โดยรายได้ จากการขนส่งสินค้ าเกิดจากการขนส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าบางรายทีไม่สามารถจัดหารถขนส่งเองได้ ในบางช่วง
โดยในงวดบัญชีปี 2554 ปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการขนส่งสินค้ าเท่ากับ 6.18 ล้ านบาท 8.16 ล้ านบาท
และ 5.10 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี รายได้ จากการรับคืนสินค้ าคงเหลือ เกิดจากการรับคืนวัตถุดิบจากการรับจ้ างผลิตหรื อรับจ้ าง
กลันนํามันปาล์มดิบ ทีเป็ นผลจากส่วนเกินจากค่า Conversion การผลิตทีตกลงกับลูกค้ า

สรุ ปรายการงบกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
จากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ปี 2554

กําไรก่อนภาษี เงินได้

ปี 2555

ปี 2556

(119.57)

(96.70)

232.13

67.52

69.08

66.02

0.03

0.03

0.02

(0.13)

2.01

-

ขาดทุนจากการเลิกใช้ อปุ กรณ์

0.10

0.36

-

หนีสงสัยจะสูญ

0.30

0.69

0.32

-

0.45

-

1.58

7.01

-

-

-

(8.60)

ขาดทุนจากการเลิกใช้ สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไวเพือขาย

0.58

-

0.02

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน

0.46

(0.28)

(0.05)

-

-

-

ปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากการ
ดําเนินงาน
ค่าเสือมราคา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตดั จําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายเรื อเดินทะเล และอุปกรณ์

หนีสูญ
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้ าลดลง
ค่าเผือมูลค่าลดลงของสินค้ าลดลง

ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากอัตราแลกเปลียน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

สรุ ปรายการงบกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
จากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ปี 2554

ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ปี 2555

ปี 2556

1.31

1.55

2.23

ดอกเบียรับ

(0.30)

(0.35)

(0.52)

ดอกเบียจ่าย

59.70

66.46

46.94

0.0004

0.0002

0.00

11.58

50.31

338.51

(26.38)

(116.08)

15.38

(412.37)

(209.16)

425.95

0.43

0.35

(2.52)

(0.35)

0.48

(0.82)

-

(0.0008)

(0.04)

25.07

97.62

(84.45)

-

-

-

0.45

4.59

(2.93)

(0.21)

(0.27)

-

3.59

-

1.27

(1.96)

(0.81)

(2.76)

(400.15)

(172.97)

687.58

0.30

0.35

0.51

ตัดจ่ายภาษี ถกู หัก ณ ทีจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในส่วนประกอบของ
สินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
สินค้ าคงเหลือ
พัสดุนํามันคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
เจ้ าหนีเงินประกันผลงาน
หนีสินหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รับเงินสดจากการขอคืนภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบีย
เงินลงทุนชัวคราวเพิมขึน

(0.05)

เงินสดจ่ายเพือซือหุ้นในบริ ษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม

-

-

(435.07)

เงินฝากธนาคารติดภาระคําประกันเพิมขึน

-

-

(2.00)

(117.72)

(35.55)

(115.30)

(3.25)

(2.91)

(0.25)

ซืออาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ์เพิม
ดอกเบียจ่ายเพือติดตังอุปกรณ์
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

สรุ ปรายการงบกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
จากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ปี 2554

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร

ปี 2555

ปี 2556

0.24

14.81

-

-

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิมขึน

(0.05)

(0.02)

-

จ่ายชําระเงินมัดจําค่าสินทรัพย์

(0.54)

(1.91)

(20.55)

จ่ายชําระเจ้ าหนีทรัพย์สนิ

(2.89)

(10.04)

(3.78)

-

-

-

(123.91)

(35.27)

(576.49)

688.53

342.05

(1,169.38)

-

25.00

-

จ่ายชําระเงินกู้ยืมจากกิจการทีเกียวข้ องกัน

(25.00)

-

(394.00)

จ่ายดอกเบีย

(53.77)

(71.12)

(48.32)

-

-

-

41.88

-

-

(121.75)

(131.85)

(64.23)

เงินสดรับจากการเพิมทุน

-

-

1,365.11

ทุนของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมเพิมขึน

-

-

254.00

529.88

164.08

(56.82)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสุทธิลดลง

5.82

(44.16)

54.28

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด

57.19

63.01

18.84

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด

63.01

18.85

73.12

เงินสดรับจาการปรับลดสินทรัพย์จากค่าปรับงานล่าช้ า

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน
(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ องกันเพิมขึน

จ่ายชําระคืนหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิมขึน
จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

สรุ ปรายการงบกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
จากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

การเปิ ดเผยเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสดรายการทีไม่ ใช่ เงินสด ประกอบด้ วย
เจ้ าหนีทรัพย์สนิ สําหรับสินทรัพย์ถาวร

7.08

0.76

5.69

โอนเงินมัดจําค่าสินทรัย์เป็ นสินทรัพย์ถาวร

4.52

0.54

1.90

จ่ายชําระหนีเงินกู้ยืมระยะสันกิจการทีเกียวข้ องกันโดยการเพิมทุน
ของบริ ษัทย่อย

80.00
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

0.52
0.15
(0.38)
14.86
24.22
44.90
8.02
103.79
3.47
28.77
(0.38%)
(2.59%)
(0.02%)
663.16%
(5.11%)
(37.95%)
(5.73%)
(5.81%)
1.57
4.97
(5.41)
(1.51)
0.00%

0.58
0.16
(0.10)
15.07
23.88
54.03
6.66
41.14
8.75
21.80
1.84%
(0.87%)
(0.06%)
578.88%
(2.79%)
(28.34%)
(4.39%)
(2.23%)
1.57
5.95
(1.54)
(1.03)
0.00%

3.56
2.20
2.51
15.46
23.28
10.37
34.72
58.94
6.10
(0.94)
9.03%
6.76%
0.32%
257.53%
4.85%
11.14%
9.65%
15.43%
2.09
0.15
5.79
0.38
0.00%

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนีการค้ า
ระยะเวลาชําระหนีเจ้ าหนีการค้ า
Cash cycle
อัตรากําไรขันต้ น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอืน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน
%
%
%
%
%
%
%
%
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
%
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

14.1 คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
14.1.1 ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
บริ ษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจํ าหน่ายนํามันไบโอดีเซลทีผลิตจากนํ ามันปาล์มดิบ ผลิตและจําหน่ายนํ ามันปาล์ม
โอเลอีนผ่านกรรมวิธีภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” รวมถึงจําหน่ายวัตถุดิบได้ แก่ นํามันปาล์มดิบ และนํามันปาล์มบริ สทุ ธิไม่แยก
ไข และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ซึงเป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิต ได้ แก่ กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ และกลีเซอรี น
สําหรั บนํ าไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตต่อเนื องต่างๆ อาทิ สบู่ ครี มเทียม/คอฟฟี เมต เครื องสําอาง รวมถึงนํ า
กลับไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตนํามันไบโอดีเซล โดยบริ ษัทผลิตและจําหน่ายสินค้ าตามคําสังซือของลูกค้ า ซึงนอกจากการ
ผลิตสินค้ าจําหน่ายแล้ ว บริ ษัทยังให้ บริ การรับจ้ างกลันนํามันปาล์มดิบให้ กบั ลูกค้ าในธุรกิจปิ โตรเลียมอีกด้ วย ทังนี กลุ่มลูกค้ า
ของบริ ษัทสําหรับผลิตภัณฑ์นํามันไบโอดีเซล ได้ แก่ กลุ่มผู้ค้านํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้ านํามันเชือเพลิง
พ.ศ. 2543 กลุ่มลูกค้ าผลิตภัณฑ์นํามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ได้ แก่ กลุม่ อุตสาหกรรมผลิตอาหารทังทางตรงและทางอ้ อม
กลุม่ ลูกค้ าสําเร็ จรู ป ได้ แก่ โรงแรม ร้ านอาหารทีเป็ นเชน และร้ านค้ าทัวไป รวมถึงกลุม่ ลูกค้ าทีซือเพือแบ่งบรรจุขายอีกทอด โดย
บริ ษัทได้ รับประกาศนี ยบัตร และใบรั บรองคุณภาพต่างๆ ซึงแสดงให้ เห็นถึงการบริ หารจัดการที ดี และการผลิตสิน ค้ าทีได้
คุณภาพและเป็ นไปตามมาตรฐาน อาทิ ISO 9001: 2008 HACCP GMP Kosher รวมถึงการได้ รับการรับรองการเข้ าเป็ น
สมาชิก Roundtable Sustainability of Palm Oil หรื อ RSPO ซึงเป็ นองค์กรระหว่างประเทศทีสนับสนุนให้ เกิดการส่งเสริ มการ
เจริญเติบโต และการใช้ นํามันปาล์มอย่างยังยืน ด้ วยการร่วมมือดําเนินงานภายในห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain)
บริ ษัทจัดโครงสร้ างกลุม่ เพือเตรี ยมความพร้ อมในการนําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Spin-off) และ
ป้องกันความขัดแย้ งทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต โดยเข้ าซือกิจการของ 2 บริ ษัทจาก AI ในเดือนเมษายน 2556 จึงทําให้ ปัจจุบนั
บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัทได้ แก่ AIL และ AIPT โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นในกิจการดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียน AIL และ AIPT ทังนี AIL ดําเนินธุรกิจให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางทะเล โดยสามารถให้ บริ การขนส่งนํามันเชือเพลิง
นํามันปาล์มดิบ และนํามันปาล์มกลันบริ สทุ ธิให้ กบั ลูกค้ าทังในและระหว่างประเทศ และ AIPT ดําเนินธุรกิจให้ บริ การท่าเทียบ
เรื อและคลังนํามันเชือเพลิง รวมถึงผลิตและจําหน่ายนําแข็งสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซึง AIPT มีท่าเทียบเรื อนําลึกและคลัง
นํามัน 2 แห่ง ตังอยู่ทีอําเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ทีมีความสามารถในการกักเก็บ
นํามันรวมทังสินประมาณ 33,186,000 ลิตร โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ ม
การลงทุน พ.ศ. 2520 สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ผลิต ไบโอดี เซล ธุ ร กิ จ ขนส่ง ทางเรื อ และธุร กิ จ ขนถ่ ายสิน ค้ าสํ าหรั บ เรื อ เดิน ทะเล
(รายละเอียดเพิมเติมหัวข้ อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์) ทังนี ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่ได้ เริ มใช้ สิทธิประโยชน์
ดังกล่าว ซึงในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับงวด เนืองจากมีผลขาดทุนทาง
ภาษี เงินได้ หลังปรับปรุงด้ วยผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี (Tax Shield) โดยรายการค่าใช้ จ่ายภาษี เงิน
ได้ ทีปรากฏในงบการเงินงวดปี สินสุด 31 ธันวาคม 2556 เป็ นผลจากภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัวคราว ซึงเป็ น
ผลจากการนํามาตรฐานบัญชีฉบับที 12 เรื องภาษี เงินได้ มาถือปฏิบตั ิในปี 2556
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการดําเนินธุรกิจแบ่งออกเป็ น 1) รายได้จากการขาย ประกอบด้ วยรายได้ จาก
ธุรกิจนํามันปาล์ม รายได้ จากการจําหน่ายนําแข็ง และรายได้ จากการจําหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้ วยไฟฟ้า 2) รายได้จากการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

รับจ้างผลิ ต 3) รายได้จากการเดิ นเรื อ และ 4) รายได้จากการบริ การท่าเที ยบเรื อ โดยงบการเงินระหว่างกาลรวม งวดปี สินสุด
31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการดําเนินธุรกิจเท่ากับ 4,235.78 ล้ านบาท แบ่งเป็ นรายได้ จากการขาย
คิดเป็ นร้ อยละ 96.40 รายได้ จากการรับจ้ างผลิตคิดเป็ นร้ อยละ 2.20 รายได้ จากการเดินเรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.08 และรายได้
จากการบริ การท่าเทียบเรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของยอดรายได้ (รายได้ จากการบริ การท่าเทียบเรื อของ AIPT เป็ นรายการ
ให้ บริ การกับบริ ษัททังจํานวน) ซึงในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา บริ ษัทมียอดรวมรายได้ เพิมขึนอย่างต่อเนืองจาก 2,333.46 ล้ านบาทในปี
2554 และเป็ น 3,461.94 ล้ านบาทในปี 2555 ซึงยอดรายได้ ทีเพิมขึนเป็ นผลจากการเพิมขึนของยอดจําหน่ายในธุรกิจนํามัน
ปาล์มทีปรับตัวเพิมสูงขึน โดยการเพิมขึนในงวดบัญชีปี 2554 เป็ นผลจากการเพิมขึนของยอดขายนํามันไบโอดีเซล และวัตถุดิบ
และผลพลอยได้ และการเพิมขึนของยอดรายได้ ในงวดบัญชีปี 2555 เป็ นผลจากการเพิมขึนของยอดขายนํามันปาล์มโอเลอีน
สําหรับกลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรม ยอดขายนํามันปาล์มโอเลอีนทีเกิดจากการจําหน่ายนอกราชอาณาจักร และยอดขายวัตถุดิบ
และผลพลอยได้ ในขณะที การเพิมขึนของงวดบัญชีปี 2556 เป็ นผลจากการเพิมขึนของยอดขายนํามันไบโอดีเซล และวัตถุดิบ
และผลพลอยได้
สําหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม อุตสาหกรรมนํามันไบโอดีเซลและนํามันปาล์มโอเลอีน ราคานํามัน
ปาล์มดิบมีการปรับตัวเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองช่วงไตรมาสที 1 ของปี 2554 ซึงทําให้ ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดภาวะนํามันปาล์ม
โอเลอีนขาดแคลน กอปรกับราคานํามันปาล์มมีราคาสูงและไม่เพียงพอต่อการบริ โภค ภาครัฐจึงเปลียนแปลงนโยบายการ
สนับสนุนนํามันไบโอดีเซลหมุนเร็ว B5 และ B3 คงเหลือแต่การใช้ นํามันดีเซลหมุนเร็ว B2 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน
ในปี 2554 สําหรับปี 2555 สถานการณ์ ราคานํามันปาล์มมีความผันผวน สืบเนืองจากราคานํามันปาล์มในตลาดโลกลดลง
จากผลของสต็อกนํามันปาล์มทีมีอยู่ในระดับสูงเป็ นประวัติการณ์ กอปรกับภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟืนตัว จึงส่งผลทําให้ เกิด
สภาวะผลผลิตล้ นตลาด ราคาทลายปาล์มนํามันและนํามันปาล์มดิบจึงปรับตัวลดลงเป็ นอย่างมาก รัฐบาลจึงเข้ าแทรกแซงโดย
การออกมาตรการรับซือนํามันปาล์มออกจากตลาด โดยปั จจุบนั ได้ ขยายระยะเวลารับซือตามโครงการแก้ ไขปั ญหานํามันปาล์ม
และราคาผลปาล์มตกตําปี 2555 – 2556 รอบ 2 จํานวน 50,000 ตัน ในราคาตันละ 25,000 บาท หรื อ 25 บาทต่อกิโลกรัม ซึง
การดําเนินมาตรการดังกล่าว ช่วยให้ ราคาปาล์มนํามันและนํามันปาล์มดิบมีความผันผวนลดลง ทังนี สําหรั บแนวโน้ มในปี
2556 ราคานํ ามันปาล์ มดิบเริ มเข้ าสู่สภาวะเสถี ยรภาพ เนื องจากรั ฐบาลพยายามผลักดันการดํ าเนิ นการตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25%ในอีก 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) (AEDP) เพือให้ บรรลุเป้าหมายการผลิตนํามันไบ
โอดีเซลในปี 2564 ที 5.97 ล้ านลิตรต่อวัน กอปรกับเป้าหมายการส่งเสริ มในการขยายพืนทีเพาะปลูกเป็ น 5.5 ล้ านไร่ เพือให้ มี
กําลังการผลิตนํามันปาล์มดิบไม่น้อยกว่า 3.05 ล้ านตันต่อปี และมีอตั ราการให้ นํามันทีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 18 เพือเป็ นการ
รองรับความต้ องการนํามันปาล์มดิบตามแผน AEDP ดังกล่าว
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน - รายได้
บริ ษัทมียอดรวมรายได้ ในงวดบัญชี 2554 เท่ากับ 2,333.46 ล้ านบาท งวดบัญชีปี 2555 เท่ากับ 3,461.94 ล้ านบาท
และงวดบัญชีปี 2556 เท่ากับ 4,235.78 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นรายได้ จากการขายเท่ากับ 2,214.32 ล้ านบาท 3,403.48 ล้ าน
บาท และ 4,083.10 ล้ านบาท รายได้ จากการรับจ้ างผลิตเท่ากับ 64.76 ล้ านบาท 18.17 ล้ านบาท และ 93.83 ล้ านบาท
รายได้ จากการเดินเรื อ ในงวดบัญชีปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 54.35 ล้ านบาท 28.58 ล้ านบาท และ 45.64 ล้ านบาท และ
รายได้ จากการบริ การท่าเทียบเรื อในงวดบัญชีปี 2554 เท่ากับ 0.03 ล้ านบาท โดยในงวดบัญชีปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556
ไม่มีรายได้ จากการบริ การท่าเทียบเรื อ
บริ ษัทรับรู้ รายได้ จากการขาย เมือได้ โอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ า
ให้ กบั ผู้ซือแล้ ว หรื อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว และบริ ษัทย่อยได้ แก่ AIL บันทึกรับรู้ รายได้ จากการเดินเรื อ ตามสัดส่วน
ระยะเวลาทีเรื อได้ เดินทางไปแล้ วเทียบกับระยะเวลาทีต้ องใช้ ในการเดินเรื อทังหมดของเทียวเรื อนัน และ AIPT บันทึกรับรู้ รายได้
จากการขนถ่ายสินค้ า รายได้ คา่ ฝากสินค้ า และบริการอืนเมือให้ บริการแล้ วเสร็จ ทังนี บริ ษัทและบริ ษัทย่อยบันทึกรับรู้รายได้ อืน
และค่าใช้ จ่ายตามเกณฑ์คงค้ าง
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
ประเภทรายได้

จากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน

(หน่ วย : ล้ านบาท)

1. รายได้ จากการขาย
1.1 รายได้ จากธุรกิจนํามันปาล์ม
1.1.1 นํามันไบโอดีเซล
1.1.2 นํามันปาล์ มโอเลอีน
1.1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้
1) วัตถุดิบ
2) กรดไขมันปาล์ ม
3) ไขมันปาล์ มบริ สทุ ธิ
4) กลีเซอรี น
1.2 รายได้ จากการจําหน่ายนําแข็ง
1.3 รายได้ จากการจําหน่ายวัสดุประกอบ
ลูกถ้ วยไฟฟ้า
2. รายได้ จากการรับจ้ างผลิต
3. รายได้ จากการเดินเรื อ
4. รายได้ จากการบริการท่ าเทียบเรื อ
รวมรายได้
รายได้ อืน

2554

ปี 2556

2555

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

2,214.32
2,172.00
1,576.77
349.33
245.90
108.62
85.68
0.01
51.59
25.72
16.6

94.89%
93.08%
67.57%
14.97%
10.54%
4.65%
3.67%
0.00%
2.21%
1.10%
0.71%

3,403.48
3,349.76
1,686.64
1,017.01
646.10
397.23
102.12
84.83
61.93
28.71
25.01

98.65%
97.09%
48.89%
29.48%
18.73%
11.51%
2.96%
2.46%
1.79%
0.83%
0.72%

64.76
2.78%
54.35
2.33%
0.03
0.00%
2,333.46 100.00%
8.03
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18.17
0.53%
28.58
0.83%
0.00%
3,450.23 100.00%
11.71

ล้ านบาท
4,083.10
4,012.25
2,481.28
949.85
580.75
261.96
126.06
51.45
141.28
27.90
42.96

ร้ อยละ
96.70%
95.02%
58.76%
23.90%
12.34%
4.78%
2.99%
1.22%
3.35%
0.66%
1.02%

93.83
2.22%
45.64
1.08%
0.00%
4,222.58
100.00%
13.20

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขายเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และ AIPT โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภทรายได้ ได้ แก่ รายได้ จาก
ธุรกิจนํามันปาล์ม รายได้ จากการจําหน่ายนําแข็งสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร และรายได้ จากการจําหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้ วย
ไฟฟ้า (ปั จจุบนั บริ ษัท และ AIPT หยุดจําหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้ วยไฟฟ้าเรี ยบร้ อยแล้ ว และไม่มีนโยบายทีจะดําเนินธุรกิจ
ดังกล่าวในอนาคต) ซึงบริ ษัทมีรายได้ จากการขายในงวดบัญชีปี 2554 และงวดบัญชีปี 2555 เท่ากับ 2,214.32 ล้ านบาท และ
3,403.48 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อยอดรวมรายได้ เท่ากับร้ อยละ 94.89 และร้ อยละ 98.65 ตามลําดับ โดยมีอตั ราการ
เติบโตเฉลียในระหว่างปี 2554 - 2555 (Compounded Annual Growth Rate: CAGR) คิดเป็ นร้ อยละ 58.08 ทังนี สําหรับงวด
บัญชี ปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายเท่ากับ 4,083.10 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อยอดรวมรายได้ เท่ากับร้ อยละ
96.40 ซึงรายได้ จากการขายหลัก เกิดจากรายได้ จากธุรกิจนํามันปาล์ม โดยรายได้ จากการจําหน่ายนําแข็งสําหรับอุตสาหกรรม
อาหาร และรายได้ จากการจําหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้ วยไฟฟ้ ามีสดั ส่วนเพียงไม่เกินร้ อยละ 3 ของยอดรวมรายได้ ในแต่ละปี
ทังนี สามารถอธิบายรายละเอียดของรายได้ จากการขายแยกตามประเภทการจําหน่ายได้ ดังนี
1) รายได้ จากธุรกิจนํามันปาล์ ม
รายได้ จากธุรกิจนํามันปาล์ม เป็ นรายได้ ทีเกิดขึนในนามบริ ษัททังหมด โดยสามารถแบ่งประเภทรายได้ จากธุรกิจ
นํามันปาล์มตามประเภทผลิตภัณฑ์ทีจําหน่ายได้ ดังนี
1.1 รายได้ จากการจําหน่ายนํามันไบโอดีเซล
บริ ษัทผลิตและจําหน่ายนํามันไบโอดีเซลให้ กบั กลุ่มผู้ค้านํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
การค้ านํามันเชือเพลิง พ.ศ. 2543 ซึงเป็ นผู้ค้านํามันรายใหญ่ของประเทศ (Major Oil) โดยเป็ นการจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ า
ภายในประเทศทังหมด ซึงใน งวดบัญชีปี 2554 , ปี 2555 และงวดบัญชีปี 2555 บริ ษัทมียอดจําหน่ายนํามันไบโอดีเซลเท่ากับ
1,576.77 ล้ านบาท 1,686.64 ล้ านบาท และ 2,481.28 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ จากธุรกิจนํามันปาล์มเท่ากับ
ร้ อยละ 72.60 ร้ อยละ 50.35 และร้ อยละ 61.69 ตามลําดับ ซึงการเพิมขึนของรายได้ จากการจําหน่ายในงวดบัญชีปี 2554 ที
เพิมขึนคิดเป็ นร้ อยละ 72.45 เมือเทียบกับงวดบัญชีปี 2553 เป็ นผลจากบริ ษัทสามารถเพิมปริ มาณการขายนํามันไบโอดีเซล
ผ่านการประมูลเพือสังซือนํามันไบโอดีเซลของผู้ค้ามาตรา 7 ได้ เพิมขึน โดยในงวดบัญชีปี 2554 กอปรกับในปี ดังกล่าวราคา
นํามันไบโอดีเซลเฉลียปรับตัวสูงขึน จากผลกระทบของปั ญหาอุทกภัยในภาคใต้ ทีทําให้ นํามันปาล์มดิบขาดแคลน ส่งผลกระทบ
ทํ าให้ ต้นทุนการผลิตนํ ามันไบโอดีเซลเพิมสูงขึน ราคาจึงปรั บตัวเพิมขึน สําหรั บงวดบัญชี ปี 2555 บริ ษัทมี รายได้ จากการ
จําหน่ายนํามันไบโอดีเซลเพิมขึนจากงวดบัญชีปี 2554 คิดเป็ นร้ อยละ 6.97 โดยเพิมขึนในอัตราทีลดลงเมือเทียบกับการเพิมขึน
ในปี 2554 ทังนี เป็ นผลจากราคาจําหน่ายนํามันไบโอดีเซลในช่วงดังกล่าวปรับตัวลดลง เนืองจากสถานการณ์ขาดแคลนนํามัน
ปาล์มในช่วงไตรมาสที 1 ปี 2554 กลับเข้ าสูภ่ าวะปกติ กอปรกับนโยบายการสนับสนุนการใช้ นํามันไบโอดีเซลของรัฐบาลทีหัน
กลับมาบังคับใช้ นํามัน B5 จึงเป็ นแรงผลักดันให้ ราคาจําหน่ายเฉลียของนํามันไบโอดีเซลในปี 2555 ปรับตัวลดลง แม้ ว่าบริ ษัท
จะมีปริ มาณการจําหน่ายนํามันไบโอดีเซลให้ กบั ผู้ค้าตามมาตรา 7 ได้ เพิมขึนคิดเป็ นร้ อยละ 17.28 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมาก็
ตาม
สําหรับงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายนํามันไบโอดีเซล เท่ากับ 2,481.28 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 61.69 ของรายได้ จากธุรกิจนํามันปาล์ม ซึงหากพิจารณาเปรี ยบเทียบกับงวดบัญชีทีผ่านมา จะพบว่าปี
2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายนํามันไบโอดีเซลสูงกว่างวดบัญชีปี 2555 ทังนี เป็ นผลจากหอกลันนํามันปาล์มดิบของ
บริ ษัทหอที 2 ซึงมีกําลังการผลิตเท่ากับ 800 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน สามารถใช้ งานได้ อย่างสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
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ทีผ่านมา จึงทําให้ ปัจจุบนั บริ ษัทมีกําลังการผลิตสําหรับหอ กลันนํามันปาล์มดิบรวมเท่ากับ 1,150 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน
ส่งผลให้ ปี 2556 บริษัทมีปริ มาณการจําหน่ายนํามันไบโอดีเซล มากกว่าทุกๆ ปี ทีผ่านมา
1.2 นํามันปาล์มโอเลอีน
บริ ษัทผลิตและจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” ให้ กบั ลูกค้ าในประเทศและ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2554 งวดบัญชีปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่าย
นํามันปาล์มโอเลอีนเท่ากับ 349.33 ล้ านบาท 1,017.01 ล้ านบาท และ 949.85 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16.08 ร้ อยละ
30.36 และร้ อยละ 23.67 ของรายได้ จากการจําหน่ายในธุรกิจนํามันปาล์ม ตามลําดับ โดยแบ่งเป็ นการจําหน่ายในประเทศและ
ส่งออกไปยังต่างประเทศคิดเป็ น ร้ อยละ 92.07 และร้ อยละ 7.93 ในงวดบัญชีปี 2554 ร้ อยละ 61.42 และร้ อยละ 38.58 ใน
งวดบัญชีปี 2555 และร้ อยละ 97.90 และร้ อยละ 2.10 สําหรับงวดบัญชีปี 2556 ซึงการเพิมขึนของยอดจําหน่ายนํามันปาล์ม
โอเลอีนในปี 2555 ทีปรับตัวเพิมขึนคิดเป็ นร้ อยละ 191.13 เมือเทียบกับปี 2554 เป็ นผลจากรายการซือนํามันปาล์มโอเลอีนจาก
ผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียมาจําหน่ายให้ กบั ผู้ประกอบการนํามันปาล์มโอเลอีนในประเทศเวียดนาม โดยเป็ นการจําหน่าย
นอกราชอาณาจักร ซึงมีมลู ค่าคิดเป็ นร้ อยละ 36.98 ของมูลค่าการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีน โดยบริ ษัทว่าจ้ าง AIL ขนส่ง
นํามันปาล์มโอเลอีนดังกล่าว ทังนี การดําเนินการดังกล่าวไม่ถือเป็ นนโยบายในการดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษัท แต่ขึนอยู่กบั
โอกาสและความเหมาะสมในการทํ ารายการดังกล่า ว ซึงนอกจากการเพิ มขึนของยอดรายได้ จากการจํ าหน่า ยนอก
ราชอาณาจักรดังทีกล่าวแล้ ว ในงวดบัญชีปี 2555 บริ ษัทยังสามารถจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนให้ กบั ลูกค้ าได้ เพิมขึน โดยมี
ปริ มาณการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนเพิมขึนจาก 8.13 ล้ านกิโลกรัมในงวดบัญชีปี 2554 เป็ น 28.52 ล้ านกิโลกรัมในงวด
บัญชีปี 2555 หรื อเพิมขึนคิดเป็ นร้ อยละ 250.85 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา แม้ ว่าราคาจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนจะมีการ
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนืองตามทิศทางราคานํามันปาล์มดิบของตลาดโลกในช่วงดังกล่าว
บริ ษัทจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนให้ กบั กลุ่มลูกค้ า 3 กลุ่มได้ แก่ 1) กลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรม อาทิ
โรงงานผลิตอาหารทีใช้ นํามันปาล์มโอเลอีนในขันตอนการทอด และโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนืองทีใช้ นํามันปาล์มโอเลอีนเป็ น
ส่วนผสมในการผลิต อาทิ นมข้ น คุกกี และอาหารสัตว์ เป็ นต้ น 2) กลุม่ ลูกค้ าสําเร็ จรู ป ได้ แก่ โรงแรม ร้ านอาหารทีเป็ นเชน และ
ร้ านค้ าทัวไป และกลุ่มลูกค้ าแบ่งบรรจุ ซึงสังซือนํามันปาล์มโอเลอีนของบริ ษัทเพือแบ่งบรรจุขายอีกทอดหนึง ทังนี ในงวดบัญชี
ปี 2554 งวดบัญชีปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทมีสดั ส่วนการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนสําหรับกลุ่มลูกค้ า
อุตสาหกรรมคิดเป็ น ร้ อยละ 21.11 ร้ อยละ 35.33 และร้ อยละ 55.12 ของการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนรวม มีสดั ส่วนการ
จําหน่ายสําหรับกลุม่ ลูกค้ าสําเร็ จรู ปคิดเป็ น ร้ อยละ 75.00 ร้ อยละ 22.91 และร้ อยละ 28.73 ของการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเล
อีนรวม มีสดั ส่วนการจําหน่ายสําหรับกลุ่มลูกค้ าแบ่งบรรจุคิดเป็ น ร้ อยละ 3.89 ร้ อยละ 4.78 และร้ อยละ 16.15 ของการ
จําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนรวม ซึงหากพิจารณาทิศทางการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนของบริ ษัทในช่วงทีผ่านมา จะพบว่า
บริ ษัทมีสดั ส่วนการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนให้ กบั กลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรมเพิมขึนอย่างต่อเนือง ซึงเป็ นผลจากการดําเนิน
นโยบายการขายทีเน้ นการสร้ างยอดขายทีแน่นอนผ่านการจําหน่ายให้ กบั กลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรมทีมีการสังซือในรู ปใบสังซือ
และสัญญา ซึงมีระบุระยะเวลาประมาณ 3 – 12 เดือน ในขณะทีสัดส่วนการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนสําหรับกลุ่มลูกค้ า
สําเร็ จรูปและกลุม่ ลูกค้ าแบ่งบรรจุมีทิศทางลดลง โดยเฉพาะในงวดบัญชีปี 2555 ซึงมีสดั ส่วนการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีน
สําหรับกลุ่มลูกค้ าสําเร็ จรู ป และกลุ่มลูกค้ าแบ่งบรรจุ คิดเป็ นร้ อยละ 22.91 และร้ อยละ 4.78 ของยอดจําหน่ายนํามันปาล์ม
โอเลอีนรวม ทังนี เนืองจากในงวดบัญชีปี 2555 บริ ษัทมีกําลังการกลันนํามันปาล์มดิบจากหอกลัน 1 เพียงหอกลันเดียว ซึงมี
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กําลังการกลันเพียง 350 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน ซึงทําให้ มีปริ มาณนํามันปาล์มบริ สทุ ธิ ไม่แยกไขสําหรับใช้ ในการผลิตไม่
เพียงพอ ในขณะทียอดการสังซือนํามันไบโอดีเซล และนํามันปาล์มโอเลอีนสําหรับกลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรมมีเพิมขึน จึงทําให้
บริ ษัทจําเป็ นต้ องนํานํามันปาล์มบริ สทุ ธิไม่แยกไขมาใช้ ในการผลิตนํามันไบโอดีเซลเพือจําหน่าย และผลิตนํามันปาล์มโอเลอีน
สําหรับจําหน่ายให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรม ทังนี สําหรับสัดส่วนการจําหน่ายในงวดบัญชีปี 2556 สําหรับกลุม่ ลูกค้ าสําเร็ จรู ป
และกลุ่มลูกค้ าแบ่งบรรจุ ทีปรับตัวเพิมขึน มีสาเหตุหลักจากกําลังการกลันนํามันปาล์มดิบของบริ ษัททีเพิมขึนจาก 350 ตัน
นํามันปาล์มดิบต่อวันเป็ น 1,150 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน จากหอกลัน 2 จึงทําให้ บริ ษัทสามารถจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีน
ได้ เพิมมากขึน โดยมียอดจําหน่ายแต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีนโยบายทีจะปรับลดการจําหน่ายนํามันปาล์มโอเลอีนสําหรับกลุ่ม
ลูกค้ าแบ่งบรรจุให้ ลดลง ทังนี เพือลดการแข่งขันทางอ้ อมทีอาจจะเกิดขึนจากการจําหน่ายดังกล่าว
1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้
บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายวัตถุดิบและผลพลอยได้ จากการผลิต สําหรับ งวดบัญชีปี 2554 งวด
บัญชีปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 เท่ากับ 245.90 ล้ านบาท 646.10 ล้ านบาท และ 580.75 ล้ านบาท ตามลําดับ โดย
วัตถุดิบทีบริ ษัทจําหน่ายได้ แก่ นํามันปาล์มดิบ ซึงเป็ นวัตถุดิบตังต้ นทีใช้ ในการผลิต และนํามันปาล์มบริ สทุ ธิไม่แยกไขซึงเป็ น
นํามันปาล์มบริ สทุ ธิ ทีได้ จากกระบวนการกลันซึงต้ องผ่านการกําจัดยางเหนี ยว ฟอกสี กํ าจัดกลิน แต่ยังไม่แยกไขออก โดย
จําหน่ายให้ กบั ผู้ผลิตและจําหน่ายนํามันไบโอดีเซลและนํามันปาล์มโอเลอีน รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทังใน
ประเทศและต่างประเทศ ในขณะทีผลพลอยได้ จากการผลิตทีบริ ษัทจําหน่ายได้ แก่ กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ และกลี
เซอรี น โดยเป็ นการจําหน่ายให้ กบั ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเครื องสําอาง และอาหารเสริ ม
เป็ นต้ น ซึงการเพิมขึนของรายได้ จากการจําหน่ายวัตถุดิบและผลพลอยได้ ในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา เป็ นผลจากการเปลียนแปลงใน
ยอดจําหน่ายวัตถุดิบเป็ นสําคัญ
ในงวดบัญชีปี 2554 งวดบัญชีปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายวัตถุดิบ
เท่ากับ 108.62 ล้ านบาท 397.23 ล้ านบาท และ 261.96 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 44.17 ร้ อยละ 61.48 และร้ อยละ
45.11 ของยอดจําหน่ายวัตถุดิบและผลพลอยได้ รวม โดยงวดบัญชีปี 2554 บริ ษัทจําหน่ายวัตถุดิบให้ กบั ผู้ซือในประเทศทังหมด
ซึงการเพิมขึนของยอดจําหน่ายวัตถุดิบในงวดบัญชีปี 2554 เป็ นผลจากการจํ าหน่ายนํามันปาล์มบริ สทุ ธิ ไม่แยกไขให้ กับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนํามันปาล์มทีขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ในขณะทีงวดบัญชีปี 2555 บริ ษัทมีรายการจําหน่าย
วัตถุดิบให้ กบั ผู้ซือในประเทศและส่งออกต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 36.53 และร้ อยละ 63.44 ของยอดจําหน่ายวัตถุดิบรวม
โดยร้ อยละ 78.17 ของยอดจําหน่ายในปี ดังกล่าว เกิดจากปริ มาณนํามันปาล์มดิบทีมีมากจากการสังซือเพือนํามาใช้ ในการ
ทดสอบคุณภาพการกลันของหอกลันนํามันปาล์มดิบ หอที 2 (กําลังการผลิตเท่ากับ 800 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน) ก่อนรับ
มอบเครื องจักรจากผู้จําหน่ายในปี 2554 โดยการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทพบข้ อบกพร่ องในการติดตังเครื องจักรของผู้
ุ ภาพนํามันปาล์มบริ สทุ ธิไม่แยกไขทีได้ จากกระบวนการกลันนํามันปาล์มดิบ มีคณ
ุ ภาพตํากว่าเกณฑ์ที
จําหน่าย ซึงทําให้ คณ
บริ ษัทกําหนด บริ ษัทจึงจําเป็ นต้ องจําหน่ายวัตถุดิบทีมีมากกว่ากําลังการผลิตนํามันปาล์มดิบของหอกลัน 1 (กําลังการผลิต
เท่ากับ 350 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน) ให้ กบั ผู้ซือทังในและต่างประเทศ เนืองจากนํามันปาล์มดิบหากเก็บนานจะมีคณ
ุ สมบัติ
เปลียนไป ซึงจะส่งผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิตของบริ ษัท นอกจากนี งวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทมีรายการจําหน่ายนํามันปาล์ม
ดิบคิดเป็ นร้ อยละ 46.71 ของยอดจําหน่ายวัตถุดิบ โดยเป็ นการจําหน่ายให้ กบั ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนํามันปาล์มทังที
อยูต่ า่ งประเทศ และในประเทศ ทังนี บริ ษัทไม่มีนโยบายสต็อกนํามันปาล์มดิบเพือเก็งกําไร
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2) รายได้ จากการจําหน่ ายนําแข็ง
รายได้ จากการจําหน่ายนําแข็ง เป็ นรายได้ ทีเกิดในนาม AIPT ซึงไม่ถือเป็ นการดําเนินธุรกิจหลักของกิจการ (AIPT
ดําเนินธุรกิจให้ บริ การท่าเทียบเรื อและคลังนํามันเชือเพลิง : รายละเอียดเพิมเติมหัวข้ อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสาย
ผลิตภัณฑ์) โดยโรงนําแข็งของ AIPT ตังอยู่ทีอําเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ซึงนําแข็งทีผลิตได้ จะถูกจําหน่ายให้ กบั
อุตสาหกรรมอาหารต่างๆ อาทิ โรงลูกชิน โรงงานผลิตแล่ปลา โรงงานผลิตและจําหน่ายปลากระป๋ อง และอาหารทะเลแปรรู ป
ต่างๆ ทังนี AIPT ได้ กรรมสิทธิ โรงนําแข็งจากเจ้ าของกรรมสิทธิเดิม ซึงบริ ษัทได้ นําทีดินรอบบริ เวณมาพัฒนาเป็ นธุรกิจคลัง
นํามันเชือเพลิงเพิมเติม โดยในงวดบัญชีปี 2554 งวดบัญชีปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่าย
นําแข็งเท่ากับ 25.72 ล้ านบาท 28.71 ล้ านบาท และ 20.07 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.10 ร้ อยละ 0.83 และร้ อยละ 0.65
ของยอดรวมรายได้ ตามลําดับ
3) รายได้ จากการจําหน่ ายวัสดุประกอบลูกถ้ วยไฟฟ้า
รายได้ จากการจําหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้ วยไฟฟ้า เป็ นรายได้ ทีเกิดขึนจากการจําหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้ วยไฟฟ้า
ให้ กับผู้ประกอบการในธุรกิจลูกถ้ วยไฟฟ้ าในประเทศรายหนึง ซึงไม่สามารถสังซือสินค้ าดังกล่าวจาก AI ได้ โดยตรง อัน
เนืองมาจากนโยบายภายในของผู้ประกอบการรายได้ ดงั กล่าว โดยใน งวดบัญชีปี 2554 เกิดขึนในนาม AIPT ทังจํานวน งวด
บัญชีปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้ วยไฟฟ้าคิดเป็ นร้ อยละ 84.40 และร้ อย
ละ 21.88 ของรายได้ จากการจําหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้ วยไฟฟ้ ารวม โดยส่วนทีเหลือเป็ นรายได้ ทีเกิดในนาม AIPT ทังหมด
ทังนี ปั จจุบนั บริ ษัทและ AIPT ได้ หยุดการจําหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้ วยไฟฟ้าในเดือนกันยายน 2556 ทีผ่านมา และบริ ษัทไม่มี
นโยบายสังซือวัสดุประกอบลูกถ้ วยไฟฟ้ าจาก AI มาจําหน่ายในอนาคต
รายได้ จากการรับจ้ างผลิต
รายได้ จากการรับจ้ างผลิต เป็ นรายได้ ในนามบริ ษัท ทีเกิดจากการให้ บริ การรับจ้ างกลันนํามันปาล์มดิบและนํามัน
เมล็ดในปาล์มเพือให้ ได้ นํามันปาล์มบริ สทุ ธิ ไม่แยกไขและนํามันเมล็ดในปาล์มบริ สทุ ธิ ไม่แยกไข โดยผู้ว่าจ้ างจะเป็ นผู้จดั หา
นํามันปาล์มดิบและ นํามันเมล็ดในปาล์ม รวมถึงรับภาระในการขนส่งวัตถุดิบดังกล่าวมายังโรงงาน รวมถึงรับสินค้ าทีโรงงาน
เอง โดยปั จจุบนั บริ ษัทให้ บริ การรับจ้ างกลันกับผู้ว่าจ้ างซึงเป็ นผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ค้านํามันเชือเพลิงตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติการค้ านํามันเชือเพลิง พ.ศ. 2543 รายหนึง โดยว่าจ้ างบริ ษัทกลันนํ ามันปาล์มดิบและนํามันเมล็ดในปาล์ม
ต่อเนืองกว่า 3 ปี ผ่านการสังจ้ าง โดยในงวดบัญชีปี 2554 งวดบัญชีปี 2555 และงวดบัญชี ปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการ
รับจ้ างกลันเท่ากับ 58.05 ล้ านบาท 64.76 ล้ านบาท 18.17 ล้ านบาท และ 93.83 ล้ านบาท หรื อคิดสัดส่วนต่อยอดรวมรายได้
เท่ากับร้ อยละ 2.77 ร้ อยละ 0.52 และร้ อยละ 2.22 ตามลําดับ โดยในงวดบัญชีปี 2554 บริ ษัทมีรายได้ จากการรับจ้ างกลัน
เพิมขึนคิดเป็ นร้ อยละ 11.56 เมือเทียบกับงวดบัญชีปี 2553 ในขณะทีในงวดบัญชีปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ จากการรับจ้ างกลัน
ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 71.94 เมือเทียบกับงวดบัญชีปี 2554 ทังนี เป็ นผลจากบริ ษัทสามารถขยายฐานลูกค้ าในส่วนของนํามันไบ
โอดี เซล และนํ ามันปาล์ มโอเลอีนได้ เพิมมากขึน ส่งผลให้ กําลังการผลิตของบริ ษัทมี ไม่เพี ยงพอทีจะให้ บริ การรั บจ้ างผลิต
เนืองจากในขณะนัน บริ ษัทมีหอกลันนํามันปาล์มดิบเพียงหอเดียว ซึงมีกําลังการกลันเพียง 350 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน จึง
เป็ นสาเหตุให้ รายได้ ในส่วนดังกล่าวลดลงอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี สําหรับงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการรับจ้ างกลัน
เพิมขึนจาก 18.16 ล้ านบาทในงวดบัญชีปี 2555 เป็ น 93.83 ล้ านบาท หรื อเพิมขึนคิดเป็ นร้ อยละ 516.69 เมือเทียบกับปี 2555
ซึงเป็ นผลจากหอกลันนํามันปาล์มดิบ หอที 2 สามารถสร้ างรายได้ เชิงพาณิชย์ได้ ตงแต่
ั เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ทีผ่านมา ซึงทํา
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ให้ บริ ษัทมีหอกลันทีสามารถกลันนํามันปาล์มดิบได้ สงู สุดเท่ากับ 1,150 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน จึงทําให้ บริ ษัทสามารถรับจ้ าง
กลันได้ มากขึน แต่ทงนี
ั รายได้ จากการรั บจ้ างกลันดังกล่าว เป็ นไม่ถือเป็ นการดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษัท แต่เป็ นเพียงการ
ให้ บริ การเพือนํามารองรับค่าใช้ จ่ายคงทีของบริษัท
รายได้ จากการเดินเรื อ
รายได้ จากการเดินเรื อ เป็ นรายได้ ทีเกิดขึนในนาม AIL ซึงดําเนินธุรกิจให้ บริ การเรื อขนส่งสินค้ าทางทะเล โดยเรื อ
ขนส่งคุณภาพสูงรวม 2 ลํา ได้ แก่ “เรื อธารี รัตนา 1” และ “เรื อธารี รัตนา 3” (ในปี 2555 AIL ได้ จําหน่ายเรื อ “ธารี รัตนา 2” ให้ กบั
บุคคลภายนอก ซึงไม่ได้ มีความเกียวโยงใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท) โดยเรื อทังสองลําของกิจการ ได้ รับ
ใบอนุญาตในการขนส่งนํามันเชือเพลิง นํามันปาล์มดิบ และนํามันปาล์มกลันบริ สทุ ธิ รวมถึงได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนตาม
พระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ทีเรื อแต่ละลําได้ รับ จะครบกําหนดในวันที 26 มิถนุ ายน 2557
และวันที 10 มิถนุ ายน 2558 ทังนี AIL ให้ บริ การขนส่งนํามันเชือเพลิง นํามันปาล์มดิบ และนํามันปาล์มกลันบริ สทุ ธิให้ กบั บริ ษัท
รวมถึงลูกค้ าอืนทีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนํามันปาล์มทังในและระหว่างประเทศ
งวดบัญชีปี 2554 บริ ษัทมีรายได้ จากการเดินเรื อเท่ากับ 54.35 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.32 ของยอด
รวมรายได้ ในขณะทีงวดบัญชีปี 2555 มีรายได้ จากการเดินเรื อเท่ากับ 28.58 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.83 ของ
ยอดรวมรายได้ โดยมีอตั ราเติบโตลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 47.41 เมือเทียบกับงวดบัญชีปี 2554 สืบเนืองมาจากในปี ดังกล่าว AIL
เน้ นให้ บริ การขนส่งสินค้ าให้ กับกลุ่มบริ ษัทเป็ นหลัก จึงทําให้ รายได้ จากการเดินเรื อทีปรากฏในงบการเงินรวมลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ โดยสําหรับงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการเดินเรื อเท่ากับ 45.64 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.08
ของยอดรวมรายได้
รายได้ จากการบริการท่ าเทียบเรื อ
รายได้ จากการบริ การท่าเทียบเรื อ เป็ นรายได้ ทีเกิดขึนในนาม AIPT โดยถือเป็ นธุรกิจหลักของ AIPT ซึงให้ บริ การ
ท่าเทียบเรื อและคลังนํามันเชือเพลิงรวม 2 แห่ง ได้ แก่ อําเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
(รายละเอียดเพิมเติมหัวข้ อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์) ทังนี AIPT ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนตาม
พระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ทีได้ เป็ นสิทธิประโยชน์จากกิจการขนถ่ายสินค้ าสําหรับเรื อเดิน
ทะเล โดยสิทธิประโยชน์ทีได้ รับจะครบกําหนดวันที 30 มิถนุ ายน 2560 และวันที 5 สิงหาคม 2560 ตามลําดับ ทังนี ในช่วง 3 ปี
ทีผ่านมา รายได้ จากการให้ บริ การท่าเทียบเรื อและคลังนํามันเชือเพลิงทีเกิดขึนกว่าร้ อยละ 99.99 เป็ นรายได้ ทีเกิดจากการ
ให้ บริ การแก่บริ ษัทเป็ นหลัก โดยบริ ษัททําสัญญาเช่าระยะสันกับ AIPT ซึงครอบคลุมการให้ บริ การท่าเทียบเรื อและคลังนํามัน
เชือเพลิงของ AIPT ทังทีอําเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จึงทําให้ รายได้ จากการบริ การ
ท่าเทียบเรื อทีปรากฏในงบการเงินงวดบัญชีปี 2554 มีจํานวนเพียง 0.03 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.001 ของยอดรวม
รายได้ ในขณะที งวดบัญชีปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 ไม่มีรายได้ จากการบริ การท่าเทียบเรื อเนืองจาก AIPT ให้ บริ การแก่
บริ ษัทเพียงรายเดียว
รายได้ อืน
บริ ษัทมีรายได้ อืนในงวดบัญชีปี 2554 งวดบัญชีปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 เท่ากับ 8.03 ล้ านบาท 11.71 ล้ าน
บาท และ 13.20 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 0.34 ร้ อยละ 0.34 และร้ อยละ 0.31 ของรายได้ รวมตามลําดับ ทังนี
รายได้ อืนในนามบริ ษัทประกอบด้ วย รายได้ จากค่าขนส่งสินค้ า รายได้ จากการรับคืนสินค้ าคงเหลือจากการผลิต รายได้ จากการ
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บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ขายเศษวัสดุ และรายได้ อืน โดยรายได้ จากการขนส่งสินค้ าเกิดจากการขนส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าบางรายทีไม่สามารถจัดหารถ
ขนส่งเองได้ ในบางช่วง โดยบริ ษัทมีรายได้ จากการขนส่งสินค้ า งวดบัญชี ปี 2554 เท่ากับ 6.18 ล้ านบาท งวดบัญชี ปี 2555
เท่ากับ 8.16 ล้ านบาท และงวดบัญชีปี 2556 เท่ากับ 5.20 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยรายได้ จากการรับคืนสินค้ าคงเหลือ เกิด
จากการรับคืนวัตถุดิบจากการรับจ้ างผลิตหรื อรับจ้ างกลันนํามันปาล์มดิบ ทีเป็ นผลจากส่วนเกินจากค่า Conversion การผลิตที
ตกลงกับลูกค้ า ในขณะทีรายได้ อืนในนามบริ ษัทย่อยประกอบด้ วย รายได้ ค่าบริ การนําจืด รายได้ ค่าบริ การไฟฟ้ า รายได้ จาก
การเศษวัสดุ และอืนๆ
ทังนี ในส่วนของรายได้ ทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520
ตามรายละเอียดทีระบุในหัวข้ อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ รวมจํานวนบัตรส่งเสริ มทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ได้ รับทังสิน 5 ฉบับ ในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา และงวดบัญชี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขาย รายได้ จากการเดินเรื อ
และรายได้ จากการขนถ่ายสินค้ าสําหรับเรื อเดินทะเลในประเทศและต่างประเทศ ทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน ดังนี
รายการ
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ จากในประเทศ
AIL
AIPT
รายได้ จากต่ างประเทศ
AIL
รวม

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

40.38
24.21
16.17
53.82
53.82
94.20

35.71
19.70
16.01
53.03
53.03
88.74

41.15
19.20
21.95
36.20
36.20
77.35

หมายเหตุ : ในงวดบัญชีปี 2555 AIL ได้ จําหน่ายเรื อ “ธารีรัตนา 2” ให้ กบั บุคคลภายนอก ซึงไม่ได้ มีความเกียวโยงใดๆ กับผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้บริหารของบริ ษัท

ต้ นทุนขาย และกําไรขันต้ น
รายการต้ นทุนขายและบริ การแบ่งเป็ น ต้ นทุนขาย ต้ นทุนการรับจ้ างผลิต ต้ นทุนบริ การเดินเรื อ และต้ นทุนบริ การท่า
เทียบเรื อ โดยในงวดบัญชีปี 2554 งวดบัญชีปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทมีต้นทุนขายและบริ การเท่ากับ 2,342.25
ล้ านบาท 3,386.70 ล้ านบาท และ 3,841.22 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 100.38 ร้ อยละ 98.16 และร้ อยละ 90.69 เมือเทียบ
กับยอดรวมรายได้ ทังนี ในงวดบัญชีปี 2554 บริ ษัทมีต้นทุนขายและบริ การเพิมขึนคิดเป็ นร้ อยละ 82.19 ซึงเป็ นผลจากเพิมขึน
ของรายการต้ นทุนขายทีเพิมขึนคิดเป็ นร้ อยละ 80.39 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา จากความผันผวนของราคานํามันปาล์มดิบที
ปรับเปลียนอย่างมากในช่วงเวลาสัน อันเนืองมาจากราคานํามันปาล์มดิบในตลาดโลกทีปรับตัวเพิมขึน กอปรกับผลผลิตปาล์ม
นํามันและนํามันปาล์มดิบในประเทศตกตําจากปั ญหาอุทกภัยในพืนทีเพาะปลูกภาคใต้ และการเก็บกําไรของผู้ประกอบการโรง
หีบปาล์มนํามัน จึงส่งผลทําให้ เกิดปั ญหาด้ านอุปทานนํามันปาล์มดิบในประเทศ ทําให้ ราคานํามันปาล์มดิบในช่วงปลายปี
2553 ต่อเนืองถึงต้ นปี 2554 มีราคาสูงกว่าปกติ ในขณะทีรัฐบาลมีมาตรการเข้ ามาแก้ ปัญหานํามันปาล์มดิบขาดแคลนโดยการ
ประกาศนําเข้ า ซึงมีผลทางจิตวิทยาทีช่วยให้ ปริ มาณนํามันปาล์มดิบในท้ องตลาดมีมากขึน ราคาในช่วงเดือนมีนาคม 2554 จึง
ปรับลดลงอย่างรุ นแรงจากประมาณ 58 บาทต่อกิโลกรัม เป็ นประมาณ 35 บาทต่อกิโลกรัม ซึงจากความผันผวนดังกล่าวทําให้
กิจการมีต้นทุนนํามันปาล์มดิบถัวเฉลียในปี 2554 เพิมสูงขึนมาก สําหรับงวดบัญชีปี 2555 แม้ ว่าระดับราคานํามันปาล์มดิบเริ ม
ปรั บตัวลดลงจากปริ มาณสต๊ อกนํามันปาล์มดิบของตลาดโลกและผลผลิตในประเทศที เพิมมากขึน กอปรกับระดับราคามี
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

เสถียรภาพมากขึนจากนโยบายของภาครัฐ ซึงเข้ ามารับซือนํามันปาล์มออกจากตลาด รวมถึงกําหนดราคารับซือผลปาล์มและ
นํามันปาล์มดิบ โดยการดําเนินการดังกล่าวส่งผลทําให้ บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการต้ นทุนวัตถุดิบได้ ดีขึน แต่เนืองจากแผนการ
ดําเนินงานของหอกลันที 2 คลาดเคลือนไปจากทีกําหนดไว้ (แผนจะเปิ ดใช้ หอกลันที 2 ในช่วงต้ นปี 2555) จึงทําให้ บริ ษัท
จําเป็ นต้ องจําหน่ายนํามันปาล์มดิบทีสังซือไว้ ตงแต่
ั ช่วงปลายปี 2554 เพือรองรับหอกลันที 2 ให้ แก่ผ้ ซู ือทังในและต่างประเทศ
ในราคาทีตํากว่าต้ นทุนนํามันปาล์มถัวเฉลียทีมี ทังนี สําหรับงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทสามารถสร้ างรายได้ จากหอกลันนํามัน
ปาล์มดิบส่วนเพิม (หอกลันที 2) ซึงทําให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ส่งผลให้ สดั ส่วนต้ นทุนขายต่อยอด
รายได้ รวมปรับตัวลดลงจากร้ อยละ 96.66 ในงวดบัญชีปี 2555 เป็ นร้ อยละ 90.69 ในงวดบัญชีปี 2556
บริ ษัทมีกําไรขันต้ นในงวดบัญชีปี 2554 บริ ษัทมีขาดทุนขันต้ นเท่ากับ 8.79 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้ น
ติดลบเท่ากับ 0.38 ในขณะทีงวดบัญชีปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทมีกําไรขันต้ นเท่ากับ 63.53 ล้ านบาท และ 381.36
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 1.84 และร้ อยละ 9.03 ตามลําดับ
ค่ าใช้ จ่าย
บริ ษัทมีรายการค่าใช้ จ่ายสําหรับงวดบัญชีปี 2554 งวดบัญชีปี 2555 และงวดบัญชีปี 2556 เท่ากับ 59.58 ล้ าน
บาท 105.12 ล้ านบาท และ 114.36 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อยอดรวมรายได้ เท่ากับ ร้ อยละ 2.55 ร้ อยละ 3.04 และร้ อยละ
2.70 ตามลําดับ ซึงจะเห็นได้ วา่ บริ ษัทสามารถรักษาสัดส่วนค่าใช้ จ่ายต่อยอดรวมรายได้ ในช่วง 3 ปี ทีผ่านมาได้ ค่อนข้ างคงที แต่
หากพิจารณามูลค่าของรายการค่าใช้ จ่ายในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา จะพบว่าในงวดบัญชีปี 2555 บริ ษัทมีรายการค่าใช้ จ่ายเพิมขึน
คิดเป็ นร้ อยละ 76.44 เมือเทียบกับงวดบัญชีปี 2554 ซึงเป็ นผลจากการเพิมขึนของรายการค่าใช้ จ่ายในการขายทีปรับตัวเพิมขึน
คิดเป็ นร้ อยละ 177.95 เมือเทียบกับงวดบัญชีปี 2554 โดยเกิดจากรายการขาดทุนจากการจําหน่ายนํามันปาล์มดิบทีนํามาใช้
ทดสอบคุณภาพหอกลันที 2 ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งและค่าประกันภัยสินค้ า ทีปรับตัวเพิมขึนตามการขยายตัวของยอดรวม
รายได้ ในขณะทีรายการค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในงวดบัญชีปี 2555 ปรับตัวเพิมขึนจากงวดบัญชีปี 2554 คิดเป็ นร้ อยละ 23.54
โดยเกิดจากรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้ าลดลง และรายการขาดทุนจากการจําหน่ายเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ ทังนี ในงวด
บัญชีปี 2556 บริ ษัทมีรายการค่าใช้ จ่ายเท่ากับ 114.36 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.70 ของยอดรวมรายได้ โดยแบ่งเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายเท่ากับ 59.92 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 52.56 ล้ านบาท และค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับ
1.88 ล้ านบาท
กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ
บริ ษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวดบัญชีปี 2554 และงวดบัญชีปี 2555 บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 119.57 ล้ านบาท
96.70 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิติดลบเท่ากับร้ อยละ 5.11 และร้ อยละ 2.79 ตามลําดับ โดยสาเหตุของการขาดทุนใน
งวดบัญชีปี 2554 และงวดบัญชีปี 2555 มีสาเหตุดงั ทีกล่าวไว้ ในรายการต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย ทังนี สําหรับงบการเงินงวดบัญชี
ปี 2556 ซึงได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิสําหรับงวดเท่ากับ 195.15 ล้ านบาท คิดเป็ น
อัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 4.85 ทังนี ในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีภาระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับงวด
เนืองจากยังคงมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากผลขาดทุนสุทธิ 5 รอบปี บัญชี (Tax Shield) โดยรายการค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที
ปรากฏในงบการเงินงวดบัญชีปี 2556 จํานวน 36.97 ล้ านบาท เป็ นผลจากภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัวคราว
ซึงเป็ นผลจากการนํามาตรฐานบัญชีฉบับที 12 เรื องภาษี เงินได้ มาถือปฏิบตั ิในปี 2556
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในงวดบัญชีปี 2554 และงวดบัญชีปี 2555 บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นติด
ลบเท่ากับร้ อยละ 37.95 และร้ อยละ 28.34 ตามลําดับ ซึงสาเหตุทีอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทลดลงต่อเนือง เป็ น
ผลจากบริ ษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนจากผลกระทบทีได้ รับจากการเพิมขึนของต้ นทุนขายในงวดบัญชีปี 2554 และการ
เพิมขึนของรายการค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในงวดบัญชีปี 2555 โดยบริ ษัทมีรายการขาดทุนสะสมสําหรับงวดบัญชีปี
2554 เท่ากับ 166.39 ล้ านบาท และงวดบัญชีปี 2555 เท่ากับ 218.24 ล้ านบาท ทังนี ในงวดบัญชีปี 2554 และงวดบัญชีปี
2555 บริ ษัทมีรายการส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม ซึงเป็ นผลจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน เท่ากับ 145.93
ล้ านบาท และ 181.07 ล้ านบาท ทังนี สําหรับงบการเงินงวดบัญชีปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้ นํานโยบายการบัญชีเกียวกับ
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีมาใช้ เพือให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 เรื องภาษี เงินได้ ทําให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ต้ องปรับย้ อนหลังงบการเงิน เสมือนว่าบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ บันทึกทรั พย์ สินภาษี เงินได้ มาตลอด จึงส่งผลให้ ณ วันที 1
มกราคม 2556 บริ ษัทมีรายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเพิมขึน 41.04 ล้ านบาท และส่งผลให้ ขาดทุนสะสมลดลง
41.04 ล้ านบาท เหลือ 177.19 ล้ านบาท แต่ในงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวดเท่ากับ 195.15 ล้ านบาท โดย
เป็ นส่วนทีเป็ นของบริ ษัทเท่ากับ 199.90 ล้ านบาท จึงทําให้ มีกําไรสะสม 22.71 ล้ านบาท และรายการส่วนเกินทุนจากการจัด
โครงสร้ างธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันติดลบเท่ากับ 5.23 ล้ านบาท (รายละเอียดเพิมเติม : คําอธิบายรายการส่วนของผู้ถือ
หุ้น) ซึงแสดงให้ เห็นถึงทิศทางการดําเนินงานทีดีของกิจการ จากความสามารถในการบริ หารต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีดีขึนตามที
กล่าว ทังนี ในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา บริษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรั พย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 2,086.51 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ
2,314.63 ล้ านบาท และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 2,022.90 ล้ านบาท โดยรายการสินทรัพย์ทีสําคัญ ทีส่งผลต่อการ
เปลียนแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท มีดงั นี
- เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเหลือ 63.01 ล้ านบาท และ
ลดลงต่อเนืองเป็ น 18.84 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ทังนี การลดลงของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ สินปี 2554 ต่อเนืองถึงสินปี 2555 มีสาเหตุหลักมาจากกิจการมีผลการดําเนินงานขาดทุนจากสาเหตุความผันผวนของ
ต้ นทุนการผลิตในธุรกิจนํามันปาล์ม กอปรกับในงวดบัญชีปี 2554 และงวดบัญชีปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ลงทุนใน
ทรัพย์สินเพือการดําเนินธุรกิจ แม้ ว่าจะได้ รับการสนับสนุนวงเงินสินเชือจากเจ้ าหนีสถาบันการเงินเพิมขึนก็ตาม ทังนี สําหรับ
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตามปรากฏในงบการเงินระหว่างกาลรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมี
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 73.12 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.61 ของสินทรัพย์รวม
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- ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 174.29 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 289.58 ล้ านบาท และ ณ
วันที 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 273.96 ล้ านบาท โดยในปี 2554 ถึงปี 2555 และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้ วย
รายการลูกหนีการค้ า-สุทธิ 167.33 ล้ านบาท 283.64 ล้ านบาท 265.96 ล้ านบาท ลูกหนีอืน ซึงได้ แก่รายการค่าใช้ จ่ายจ่าย
ล่วงหน้ า ดอกเบียค้ างรับ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจํา และลูกหนีอืนเท่ากับ 6.96 ล้ านบาท 5.94 ล้ านบาท 8.00 ล้ านบาท ทังนี
การเปลียนแปลงของรายการลูกหนีการค้ ามีความสอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของยอดรายได้ ทีปรับตัวเพิมขึนอย่างต่อเนือง
ตังแต่ปี 2554 ถึงปี 2556 โดยบริ ษัทมีนโยบายการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ซึงพิจารณาจากลูกหนีการค้ าทีค้ างชําระเกินกว่า 1
ปี และฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทได้ ประเมินแล้ วว่าจะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนีรายดังกล่าวได้
ทังนี ลูกหนีการค้ าส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีการค้ าทียังไม่ถึงกําหนดชําระ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทยอด
ลูกหนีการค้ าทียังไม่ถงึ ชําระเท่ากับ 222.91 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 82.64 ของยอดรวมลูกหนีการค้ า ซึงส่วนใหญ่
ได้ แก่กลุม่ ผู้ค้านํามันตามมาตรา 7 ทีสังซือนํามันไบโอดีเซลกับบริ ษัท โดยลูกค้ ากลุม่ ดังกล่าวจะจ่ายชําระค่าสินค้ าให้ กบั บริ ษัท
ตรงกําหนด สําหรับลูกหนีการค้ าทียังไม่จ่ายชําระค่าสินค้ าให้ กบั บริ ษัท โดยเป็ นกลุม่ ลูกหนีการค้ าทีมีอายุเกินกําหนดชําระส่วน
ใหญ่ จะเป็ นลูกหนีการค้ าทีเกิดจากการสังซือนํามันปาล์มโอเลอีนกับบริ ษัท โดยจะพบว่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมี
ยอดลูกหนีการค้ าทีมีอายุเกินกําหนดชําระรวมเท่ากับ 41.71 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15.46 ของยอดรวมลูกหนีการค้ า
แบ่งเป็ นลูกหนีการค้ าทีมีอายุเกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือนเท่ากับ 37.94 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 14.07 ของยอดรวมลูกหนี
การค้ า และลูกหนีทีมีกําหนดชําระเกินกว่า 3 เดือนรวมเท่ากับ 3.77 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.40 ของยอดรวมลูกหนีการค้ า
โดยสามารถสรุปยอดลูกหนีการค้ าตามอายุลกู หนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ได้ ดงั นี
ลูกหนีการค้ า

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

(หน่ วย : ล้ านบาท)

ณ 31 ธันวาคม 2555

ณ 31 ธันวาคม 2556

ตัวเงินรับ
ลูกหนีการค้ า
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนด 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีการค้ า-สุทธิ

0.68

-

211.71
71.25
3.75
287.39
(3.75)
283.64

222.91
37.94
3.76
288.04
(3.76)
265.96

บริ ษัทกําหนดนโยบายเทอมเครดิตสําหรับการรับชําระเงินจากลูกค้ าระหว่าง 30-60 วัน ขึนอยู่กบั ประเภทของ
สินค้ า โดยกําหนดนโยบายการติดตามหนีสําหรับลูกหนีการค้ าทีค้ างชําระเกินกว่า 30 วัน ผ่านการออกจดหมายทวงถามไปยัง
ลูกหนีรายดังกล่าวอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึงทีผ่านมา บริ ษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีเฉลียค่อนข้ างคงที 24.22 วันในปี
2554 เป็ น 23.88 วันในปี 2555 โดยบริ ษัทกําหนดนโยบายการเรี ยกเก็บหนีจากลูกหนีการค้ าทีมีความเข้ มงวดในการติดตามหนี
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จึงทํ าให้ บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการหนี ได้ ค่อนข้ า งคงที และมี ลูกหนี ที มี อายุเกิ นกว่ากํ าหนดชํ าระน้ อย ทังนี ณ วัน ที 31
ธันวาคม 2556 บริ ษัทระยะเวลาเก็บหนีเฉลียเท่ากับ 25.00 วัน

สินค้ าคงเหลือ
รายการสินค้ าคงเหลือ ประกอบด้ วย วัตถุดิบและสารเคมี งานระหว่างผลิต สินค้ าสําเร็ จรู ป และวัสดุสินเปลือง
โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 585.79 ล้ านบาท และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 787.94 ล้ านบาท โดยการ
เปลียนแปลงของรายการสินค้ าคงเหลือส่วนใหญ่ เกิดจากการเปลียนแปลงในรายการวัตถุดิบและสารเคมีเป็ นหลัก ซึงการ
เพิมขึนในปี 2554 เป็ นผลจากการปรับตัวเพิมขึนของราคานํามันปาล์มดิบทีปรับตัวเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองตังแต่ช่วงปลายปี
2553 จากภาวะการขาดแคลนนํามันปาล์มดังทีกล่าว กอปรกับในช่วงปลายปี 2554 บริ ษัทสังซือนํามันปาล์มดิบเพิมขึน เพือ
รองรับการผลิตส่วนขยายจากหอกลันนํามันปาล์มดิบหอที 2 ทีมีกําลังการผลิตเพิมขึนเท่ากับ 800 ตันนํามันปาล์มดิบต่อวัน ซึง
บริ ษัทมีแผนทีจะเปิ ดใช้ หอกลันที 2 ในช่วงต้ นปี 2555 แต่เนืองจากขันตอนการทดสอบคุณภาพการกลันก่อนรับมอบเครื องจักร
ในปี 2555 พบว่ามีข้อบกพร่องในการติดตังเครื องจักรของผู้จําหน่ายเครื องจักร ทําให้ บริ ษัทจําเป็ นต้ องจําหน่ายนํามันปาล์มดิบ
ทีสังซือมาเพือรองรับการผลิตของหอกลันที 2 ดังกล่าว ให้ กบั ผู้ซือทังในและต่างประเทศ เนืองจากเกรงว่าคุณภาพนํามันปาล์ม
ดิบทีมีจะเปลียนไป โดยสําหรับการเพิมขึนของรายการสินค้ าคงเหลือในปี 2555 เป็ นผลจากการเพิมขึนนํามันปาล์มดิบทีบริ ษัท
สังซือเพิมเติมเพือทดสอบคุณภาพการกลันของหอกลันที 2 ภายหลังการปรับแก้ ไขเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว กอปรกับการเพิมขึนของ
รายการสินค้ าระหว่างผลิตและรายการสินค้ าสําเร็จรูป ทีเพิมขึนจากยอดการสังซือนํามันไบโอดีเซลของผู้ค้ามาตรา 7 รายหนึงที
มีคําสังซือเข้ ามาในช่วงปลายปี 2555 จึงทําให้ ในปี 2555 บริ ษัทมีรายการสินค้ าคงเหลือเพิมขึน คิดเป็ นร้ อยละ 34.51 เมือเทียบ
กับปี 2554 ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีรายการสินค้ าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 370.59 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
18.32 ของสินทรัพย์รวม โดยการปรับตัวลดลงของรายการสินค้ าคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เป็ นผลจากหอกลันที 2
เริ มดําเนินการผลิตได้ ในไตรมาสที 1 ปี 2556 โดยปั จจุบนั บริ ษัทกําหนดนโยบายในการบริ หารสินค้ าคงเหลือประเภทวัตถุดิบไม่
เกิน 45 วัน ทังนี ขึนอยูก่ บั ปริ มาณเงินทุนหมุนเวียนทีบริ ษัทมีแต่ละช่วงเวลา
-

- ทีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ -สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 เพิมขึนเป็ น 1,254.17 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 60.11 ของสินทรัพย์รวม และ
ลดลงเหลือ 1,207.68 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 52.18 ของสินทรัพย์รวม และ ณ วันที 31
ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีรายการทีดิน อาคาร เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์-สุทธิเท่ากับ 1,264.72 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
62.52 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการมีหลักประกอบด้ วย ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภค เครื องจักร อุปกรณ์ และเครื องมือ เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ เครื องตกแต่งและเครื องใช้ สํานักงาน ยานพาหนะ
และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ างและติดตัง ทังนี รายการสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นรายการทีดิน อาคารและเครื องจักร ซึงบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยใช้ เป็ นหลักประกันในการคําประกันวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงินแห่งหนึง (รายละเอียดเพิมเติมหัวข้ อ 2.5
ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ) ทังนี ในช่วงปี 2554 ถึงปี 2555 และ ปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายละเอียดค่าใช้ จ่าย
ในการลงทุน เพือขยายและ/หรื อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและการให้ บริ การของบริ ษัทและบริษัทย่อย ดังนี
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดการลงทุน (หน่ วย : ล้ านบาท)
ส่วนปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิม
ลงทุนในหอกลัน 2
ลงทุนในคลังเก็บนํามันของ AIE
ปรับปรุงอาคารสํานักงานและโรงงาน
ส่วนปรับปรุงเรื อเดินทะเล
ท่าเรื อและถังเก็บนํามันเชือเพลิง
รวม

ปี 2554
9.87
117.39
3.87
1.43

ปี 2555
19.28
10.57
5.54
4.37

ปี 2556
40.82
25.10
29.34
8.98
0.64
1.48

132.56

39.76

106.36

- สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ มีการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเกียวกับภาษี เงินได้ โดยได้ นํานโยบาย
การบัญชีเกียวกับภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีมาใช้ เพือให้ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีฉบับที 12 เรื องภาษี เงินได้ ซึงทําให้ บริ ษัท
และบริ ษัทย่อยต้ องปรับย้ อนหลังงบการเงิน เสมือนว่าบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ บนั ทึกสินทรัพย์หรื อหนีสินภาษี เงินได้ มาตลอด
ทังนี สินทรัพย์หรื อหนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จะคํานวณขึนจากผลแตกต่างชัวคราว ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน
ระหว่างฐานภาษี ของสินทรัพย์หรื อหนีสิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อหนีสินนัน ซึงจะรับรู้ เป็ นรายได้ ภาษี หรื อตัดบัญชี
เป็ นค่าใช้ จ่ายภาษี เมื อรายได้ รับรู้ เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายที บันทึกไว้ เกิ ดขึนจริ ง และถือหักเป็ นค่าใช้ จ่ายได้ แ ล้ วในการ
คํานวณภาษี เงินได้ ตามประมวลรัษฎากร ทังนี บริ ษัทรับรู้ผลต่างชัวคราวทีต้ องหักภาษี เป็ นสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
หรื อบวกภาษี เป็ นหนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่า บริ ษัทจะมีกําไรทางภาษี จากการ
ดําเนินงานในอนาคตเพียงพอทีจะนําสินทรัพย์หรื อหนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีนนมาใช้
ั
ประโยชน์ได้ และบริ ษัทจะทบทวน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อหนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตาม
บัญชีดงั กล่าว เมือมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่า บริ ษัทจะไม่มีกําไรทางภาษี เพียงพอต่อการนําสินทรัพย์หรื อหนีสินภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั
อบางส่วนมาใช้ ประโยชน์
จากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่า ส่งผลให้ งบการเงินรวมของบริ ษัท ณ วันที 1 มกราคม 2556 มี
รายการบัญชีเพิมขึน ได้ แก่ รายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี เท่ากับ 41.04 ล้ านบาท และมีรายการขาดทุนสะสม
ลดลงเท่ากับ 41.04 ล้ านบาท ในขณะที ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีรายการสินทรัพย์เงินได้ รอการตัดบัญชี โดย
คํานวณจากอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับบัญชีปี 2556 ทีร้ อยละ 20 เท่ากับ 4.30 ล้ านบาท โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะ
รับรู้ผลต่างชัวคราวทีต้ องหักภาษี เป็ นสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่า บริ ษัทจะมีกําไร
ทางภาษี จากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอทีจะนําสินทรัพย์ดงั กล่าวมาใช้ ประโยชน์ได้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ผลสะสมแตกต่ างชัวคราวทีรั บรู้ในงบกําไรขาดทุน
ค่าเผือสงสัยจะสูญ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
ผลแตกต่ างชัวคราวทีรั บรู้ในกําไรสะสม
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีซงคํ
ึ านวณจาก
อัตราภาษีเงินได้ ร้อยละ 20

ปี 2556

4.07
6.71
9.58
1.16
4.30

สภาพคล่ อง
บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนปรับตัวเพิมขึนเป็ น 826.53 ล้ านบาท และเป็ น 1,098.97 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม
2554 และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมลดลงเป็ น 725.46 ล้ าน
บาท ซึงสาเหตุหลักในการเพิมขึนของสินทรัพย์หมุนเวียนในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2554 ถึงปี 2555 เป็ นผลจากการเพิมขึน
ของลูกหนีการค้ าและสินค้ าคงเหลือ โดยการลดลงของรายการสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เป็ นผลจากการ
ลดลงของรายการสินค้ าคงเหลือจากหอกลันนํามันปาล์มดิบที 2 ทีสามารถดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในช่วงไตรมาส 1 ของปี
2556 ในขณะทีบริ ษัทมีหนีสินหมุนเวียน เท่ากับ 1,578.23 ล้ านบาท และ 1,886.98 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ
วันที 31 ธันวาคม 2555 โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีหนีสินหมุนเวียนเท่ากับ 204.05 ล้ านบาท ซึงสาเหตุหลักใน
การเพิมขึนของหนีสินหมุนเวียนในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2554 ถึงปี 2555 มาจากการเพิมขึนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินและเจ้ าหนีการค้ า ซึงปรับตัวเพิมขึนสอดคล้ องกับยอดรายได้ ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
หนีสินหมุนเวียนลดลง จากการจ่ายชําระคืนเงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสันจากสถาบันการเงิน
จากการเปลียนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนีสินหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง
จาก 0.52 เท่าในปี 2554 และเป็ น 0.58 เท่าในปี 2555 โดยงวดบัญชีปี 2556 มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเพิมขึนเป็ น 3.56 เท่า มี
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วจาก 0.15 เท่าในปี 2554 เป็ น 0.16 เท่าในปี 2555 และเพิมขึนเป็ น 2.20 เท่าในงวดบัญชีปี
2556 โดยการปรั บตัวเพิมขึนของอัตราส่วนสภาพคล่องเป็ นผลจากการเพิมขึนของรายการสินทรั พย์หมุนเวียนทีเพิมขึนใน
สัดส่วนทีมากกว่าการเพิมขึนของรายการหนีสินหมุนเวียน โดยมีรายการสินทรัพย์หมุนเวียนทีเปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ
ดังทีกล่าวข้ างต้ น แต่หากพิจารณา Cash Cycle ของบริ ษัทจะพบว่าบริ ษัทมี Cash Cycle เท่ากับ 28.77 วันในปี 2554 เท่ากับ
21.80 วันในปี 2555 และเท่ากับ -0.94 วันในงวดบัญชีปี 2556 ซึงมีสาเหตุของการปรับตัวลดลงจากความสามารถในการ
บริ หารจัดการเพือติดตามหนีได้ ดีขึน กอปรกับการเจรจากับเจ้ าหนีการค้ าทีทําให้ บริ ษัทได้ เงือนไขเทอมเครดิตทีดี ดังจะเห็นได้
จากระยะเวลาเก็บหนีเฉลียและระยะเวลาขายสินค้ าเฉลียลดลง 24.22 วัน และ 8.02 ในปี 2554 มาเป็ น 23.88 วัน และ 6.66
วัน ในปี 2555 และ 23.28 วัน และ 34.72วัน ในปี 2556 ตามลําดับ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

แหล่ งทีมาของเงินทุน
หนีสิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 1,736.97 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 1,981.80 ล้ านบาท และ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 270.31 ล้ านบาท โดยรายการหนีสินทีมีการเปลียนแปลงทีสําคัญ มีดงั นี
- เงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 เพิมขึนเป็ น 920.95 ล้ านบาท และเพิมขึนเป็ น 1,262.99 ล้ านบาท ณ วันที 31
ธั น วาคม 2555 ซึ งการเพิ มขึ นของรายการเงิ น กู้เ บิ ก เกิ น บัญ ชี แ ละเงิ น กู้ยื ม ระยะสันจากสถาบัน การเงิ น ในช่ ว งที ผ่ า นมา
สอดคล้ องกับการเพิมขึนของยอดรายได้ ซึงมีการเปลียนแปลงดังทีกล่าวข้ างต้ น ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมี
รายการเงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินลดลงเหลือ 93.62 ล้ านบาท ซึงเป็ นผลจากการจ่ายชําระคืน
หนีให้ กบั เจ้ าหนีสถาบันการเงิน เพือยกเลิกการใช้ วงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงินรวม 4 แห่งทีมีบริ ษัทแม่เป็ นผู้คําประกัน
หนี โดยเป็ นแนวทางจากการจัดโครงสร้ างเพือเตรี ยมความพร้ อมในการนําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Spin-Off)
- เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
รายการเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน ประกอบด้ วย รายการเจ้ าหนีการค้ า เจ้ าหนีทรัพย์สิน และเจ้ าหนีอืน อาทิ
รายการค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย และรายการเงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีรายการเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนเท่ากับ 57.81 ล้ านบาท 146.23 ล้ านบาท และ
63.70 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 2.77 ร้ อยละ 6.32 และร้ อยละ 23.56 ตามลําดับ โดยมีรายการเจ้ าหนีการค้ า 35.77 ล้ าน
บาท 128.86 ล้ านบาท และ 46.86 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 1.71 ร้ อยละ 5.56 และร้ อยละ 17.34 ของหนี สินรวม
ตามลํ า ดับ ทังนี เจ้ า หนี การค้ า ส่ว นใหญ่ เป็ นเจ้ า หนี การค้ า ค่ า วัต ถุดิ บ ซึงบริ ษั ท สังซื อจากในประเทศเป็ นหลัก โดยการ
เปลียนแปลงของรายการเจ้ าหนีการค้ ามีทิศทางเป็ นไปตามการเปลียนแปลงของยอดรายได้ ของบริ ษัทดังทีกล่าวไว้ ข้างต้ น ทังนี
หากพิจารณาระยะเวลาการชําระหนีเฉลียในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา จะพบว่า บริ ษัทมีระยะเวลาการชําระหนีเพิมขึนเฉลียจาก เป็ น
3.47 วันในปี 2554 เป็ น 8.75 วันในปี 2555 และ 22.50 วันในงวดบัญชีปี 2556 ซึงเป็ นผลจากความสามารถในการเจรจากับ
เจ้ าหนีการค้ าเพือให้ ได้ เทอมเครดิตทีดี
งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
จากการรวมธุรกิจภายใต้ การ งบการเงินรวม
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
ควบคุมเดียวกัน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค.56
ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55
เจ้ าหนีการค้ า
35.77
128.86
46.86
เจ้ าหนีทรัพย์สนิ
13.65
4.36
6.03
เจ้ าหนีอืน
8.39
13.01
10.81
รวมเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
57.81
146.23
63.710
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- เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษัทมีรายการเงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ อง โดยเป็ นการขอรับการสนับสนุนทางการเงินระยะสันจาก
บริ ษัทแม่ หรื อ AI เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีรายการเงินกู้ยืมระยะ
สันจากบริ ษัททีเกียวข้ องเท่ากับ 449.00 ล้ านบาท และเป็ น 394.00 ล้ านบาทในปี 2555 ทังนี การกู้ยืมเงินระยะสันจากกิจการ
ที เกี ยวข้ อ งดัง กล่า ว เป็ นการกู้ยื ม เงิ น เพื อนํ า มาใช้ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย ซึงภายหลัง การจัด
โครงสร้ างกลุ่มบริ ษัท เพือขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และเตรี ยมความพร้ อมในการนําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ตามแผนการ Spin-off ของกิจการซึงดําเนินการแล้ วเสร็ จในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ จ่ายชําระคืนหนีเงิน
กู้ยืมดังกล่าวให้ กบั AI เป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (รวมส่วนทีครบกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี ) เท่ากับ 284.71ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 เป็ น 152.86 ล้ านบาท และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
เท่ากับ 88.63 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 13.64 ร้ อยละ 6.60 และร้ อยละ 4.38 ตามลําดับ โดยการลดลงของรายการเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เป็ นการลดลงตามเงือนไขการผ่อนชําระทีกิจการมีกบั เจ้ าหนีสถาบันการเงิน โดยบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชือระยะยาวเพือใช้ ลงทุนในทรัพย์สินทีใช้ ในการดําเนินธุรกิจ อาทิ ทีดิน อาคาร และ
เครื องจักร ทังนี การกู้ยืมดังกล่าว บริ ษัทและบริ ษัทย่อยนําทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจจํานองเป็ นหลักประกันเงินกู้กบั
เจ้ าหนีสถาบันการเงิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นท่ากับ 349.54 ล้ านบาท และ 332.83 ล้ านบาท ณ วันที 31
ธันวาคม 2555 มีรายการส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมซึงเท่ากับ 145.93 ล้ านบาท และ 181.07 ล้ านบาท ตามลําดับ โดย
รายการดังกล่าว เกิดจากการจัดทํางบการเงินรวมจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ซึงบริ ษัทจัดทําขึนเพือแสดง
เปรี ยบเทียบ โดยถือเสมือนว่า AIL และ AIPT เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทมาโดยต่อเนือง ซึงเป็ นผลจากการจัดโครงสร้ างกลุ่ม
บริ ษัท โดยการเข้ าซือหุ้นสามัญของ AIPT และ AIL จาก AI ซึงการดําเนินการดังกล่าว ถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีรายการขาดทุนสะสมเท่ากับ 166.39 ล้ าน
บาท และ 218.24 ล้ านบาท ซึงเป็ นผลจากรายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนในงวดบัญชีดงั กล่าวตามทีได้ กล่าวข้ างต้ น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีรายการส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,752.59 ล้ านบาท ซึงปรับตัวเพิมขึนจากสินปี
2555 เท่ากับ 1,378.71 ล้ านบาท จากการเพิมทุนจดทะเบียนอีก 590.00 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนเพือจําหน่าย
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือจ่ายชําระเงินกู้ยืมจากบริ ษัททีเกียวข้ องจํานวน 150.00 ล้ านบาท และเพือนําไปใช้ ใน
การซือหุ้นสามัญของ AIL และ AIPT จาก AI เพือจัดโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทสําหรับป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และ
เตรี ยมความพร้ อมในการนําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กอปรกับทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2556 เมือ
วันที 2 พฤษภาคม 2556 (ก่อนการแปรสภาพ) ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนจาก 960.00 ล้ านบาทเป็ น 1,130.00 ล้ าน
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนเพือจําหน่ายให้ กบั ประชาชนเป็ นครังแรกจํานวน 170 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
โดยเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่พร้ อมกับการนําหุ้นสามัญเดิมทีถือโดยบริ ษัทแม่ออกจําหน่ายจํานวน 275 ล้ านหุ้น ซึงได้ ทํา
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การออกจําหน่ายและเรี ยกชําระหุ้นสามัญจํานวน 170 ล้ านหุ้นแล้ ว ณ วันที 25 ธันวาคม 2556 นอกจากนี บริ ษัทมีการนํา
นโยบายการบัญชีเกียวกับภาษี เงินได้ มาถือปฏิบตั ิ ซึงมีผลทําให้ บริ ษัทมีขาดทุนสะสมลดลงจากนโยบายการบัญชีดังกล่าว
เท่ากับ 41.04 ล้ านบาท กอปรกับกิจการมีกําไรสุทธิสําหรับงวดเท่ากับ 195.15 ล้ านบาท จึงทําให้ บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิมขึนเป็ น 1,752.59 ล้ านบาทในงวดบัญชีดงั กล่าว ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีรายการกําไรสะสมเท่ากับ 22.71
ล้ านบาท มีรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เท่ากับ 605.11 ล้ านบาท และมีรายการส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้ างธุรกิจ
ภายใต้ การควบคุมเดียวกันติดลบเท่ากับ 5.23 ล้ านบาท ซึงเกิดจากการจัดโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทโดยการลงทุนในหุ้นสามัญของ
AIPT และ AIL ตามแผน Spin-off โดยมูลค่าดังกล่าวเป็ นผลจากบริ ษัทจ่ายชําระค่าหุ้นให้ กบั AI ในจํานวนทีสูงกว่ามูลค่า
สินทรัพย์สทุ ธิตามบัญชี ณ วันทีลงทุนคือวันที 10 เมษายน 2556 กล่าวคือ บริ ษัทชําระเงินจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ AIPT
และ AIL ให้ กบั AI เป็ นมูลค่าเท่ากับ 435.07 ล้ านบาท ในขณะทีมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตามบัญชี ณ วันลงทุน (วันที 10 เมษายน
2556) เท่ากับ 429.85 ล้ านบาท
สําหรับอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
เท่ากับ 4.97 เท่า และ 5.95 เท่า และ วันที 31 ธันวาคม 2555 ซึงการเปลียนแปลงดังกล่าวเกิดจากเพิมขึนของเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน ซึงเพิมขึนมากกว่าการเพิมขึนของรายการส่วนของผู้ถือหุ้น ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีอตั ราส่วน
หนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็ น 0.15 เท่า โดยมีสาเหตุหลักจากการทีบริ ษัทมีการเพิมทุนจดทะเบียนบริ ษัท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิมทุนดังทีกล่าว รวมถึงได้ จ่ายชําระเงินกู้ยืมจากกิจการทีเกียวข้ องกัน รวมถึงการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันให้ กบั เจ้ าหนี
สถาบันการเงิน กอปรกับในช่วงเวลาดังกล่าวบริ ษัทมีผลกําไรสุทธิ สําหรับงวด จึงทําให้ บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึน ทําให้
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงตามทีกล่าว
กระแสเงินสด
ในงวดบัญชีปี 2554 และปี 2555 บริ ษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานติดลบเท่ากับ 400.15 ล้ านบาท
และ 172.97 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงเกิดจากในงวดบัญชีปี 2554 บริ ษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนจากความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ กอปรกับมีการเพิมขึนของรายการสินค้ าคงเหลือโดยเฉพาะนํามันปาล์มดิบเพือใช้ ในการทดสอบหอกลันนํามันปาล์ม
ดิบหอที 2 ในขณะทีงวดบัญชีปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบจากผลการดําเนินงานขาดทุนจากผลของ
การปรับเพิมในรายการค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ รวมถึงการมีรายการลูกหนีการค้ า
เพิมขึนตามยอดขายทีเพิมขึน แม้ ว่าบริ ษัทจะมีรายการเจ้ าหนีการค้ าทีเพิมขึนจากการเจรจาทีได้ เงือนไขเทอมเครดิตทีดีขึน
สําหรับงวดบัญชีปี 2556 บริ ษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเพิมขึนเป็ น 687.58 ล้ านบาท โดยเป็ นผลจากกิจการมี
กําไรสุทธิ สําหรับงวด รวมถึงมีรายการสินค้ าคงเหลือลดลงจากการลดลงของรายการวัตถุดิบโดยเฉพาะนํามันปาล์มดิบ ซึง
บริ ษัทนํามาใช้ ในหอกลันที 2 ทีเพิงเริ มสร้ างรายได้ เชิงพาณิชย์เมือเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ทีผ่านมา โดยบริ ษัทมีกระแสเงินสด
จากกิจกรรมการลงทุนติดลบในงวดบัญชีปี 2554 เท่ากับ 123.91 ล้ านบาท งวดบัญชีปี 2555 เท่ากับ 35.27 ล้ านบาท และงวด
บัญชีปี 2556 เท่ากับ 576.49 ล้ านบาท โดยสาเหตุทีทําให้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนติดลบ เนืองจากรายการเงินสด
จ่ายเพือซือหุ้นใน AIPT และ AIL จาก AI ตามแผน Spin-Off รวมทังรายการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีใช้ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยเพือใช้ ในการดําเนินธุรกิจ ทังนี สําหรับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินของบริ ษัทในงวดบัญชีปี
2554 และงวดบัญชีปี 2555 มีมลู ค่าเท่ากับ 529.88 ล้ านบาท และ 164.08 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในงวดบัญชีปี 2556
บริ ษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินติดลบเท่ากับ 56.82 ล้ านบาท โดยสาเหตุทีบริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ จาก
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บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

กิจกรรมการจัดหาเงินติดลบในงวดบัญชีปี 2556 เป็ นผลจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน รวมถึงการ
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการทีเกียวข้ อง รวมเป็ นเงินจํานวนเท่ากับ 1,627.61 ล้ านบาท แม้ ว่าบริ ษัทจะมีเงินสดรับจากการ
เพิมทุนจํานวน 1,365.11 ล้ านบาทก็ตาม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับ
แต่ งตัง

อายุ
(ปี )

1. นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์

63

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)
4.71

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร
- บิดานายนพพล

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

2547-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

บริ ษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด
(มหาชน)

/ ประธานกรรมการ /

สาขาการจัดการ

ธารี รัตนาวิบลู ย์

กรรมการบริ หาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- พีชายนายอนุรักษ์

2538-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร

บริ ษัท เอไอ เอนจิเนียริ ง เซอร์ วิสเซส จํากัด

และนายธนิตย์ ธารี รัตนา

2550-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร

บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์

(กรรมการผู้มีอาํ นาจลงลาย
ชือผูกพันบริษัท)

- ปริ ญญาโท Master of
Business Administration

จํากัด

วิบลู ย์

(Executive Program)

2549-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร

บริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2549-2556

ประธานกรรมการ

บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2547-2550

กรรมการบริ หาร

บริ ษัท พี พี ซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด

2526-2546

รองกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท อาเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด

ป.ร.อ. รุ่นที 13
- Chairman 2000 - IOD
- Director Accreditation Program – IOD
- Director Certification Program – IOD
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที 15
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับ
แต่ งตัง

อายุ
(ปี )

2. นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์

56

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)
1.74

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร
- น้ องชายนายณรงค์

/ รองประธานกรรมการ /

สาขาเครื องกล

และนายอนุรักษ์ ธารี

กรรมการบริ หาร

Northeastern University,

รัตนาวิบลู ย์

(กรรมการผู้มีอาํ นาจลงลาย

Boston Massachusetts,

ชือผูกพันบริษัท)

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2547-ปั จจุบนั ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร

ชือหน่ วยงาน/บริษัท
บริ ษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด
(มหาชน)

2538-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท เอไอ เอนจิเนียริ ง เซอร์ วิสเซส จํากัด

2550-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์

U.S.A.

จํากัด
2549-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร

บริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด

Master of Business

2549-2556

กรรมการบริ หาร

บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด

Administration

2547-2550

กรรมการบริ หาร

บริ ษัท พี พี ซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด

(International Program)

2531-2546

รองกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท อาเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด

- ปริ ญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Director Accreditation Program – IOD
- Director Certification Program – IOD
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที 17
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับ
แต่ งตัง

อายุ
(ปี )

3. นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์

60

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริ ญญาตรี

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)
0.45

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร
- น้ องชายนายณรงค์

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2550-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร

ชือหน่ วยงาน/บริษัท
บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์

/ กรรมการบริ หาร / กรรมการ

สาขาเศรษฐศาสตร์

ธารี รัตนาวิบลู ย์

ผู้จดั การ

Adelphi University,

- พีชายนายธนิตย์

2546-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท พะงัน เคเบิลทีวี จํากัด

(กรรมการผู้มีอาํ นาจลงลาย

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

ธารี รัตนาวิบลู ย์

2546-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ระนอง วิชนั จํากัด

- ปริ ญญาโท

- บิดานางสาวพิมพ์วรรณ

2545-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ชุมพรวิชนั จํากัด

Master of Business Administration

ธารี รัตนาวิบลู ย์

2545-ปั จจุบนั ผู้จดั การ

ห้ างหุ้นส่วนฯ ทุง่ คาปลาป่ น

ชือผูกพันบริษัท)

Marshall University,

จํากัด

2549-2556

West Virginia, U.S.A.
-Financial Statements for Directors-IOD
- Director Certification Program – IOD
- Director Accreditation Program – IOD
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กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับ
แต่ งตัง

อายุ
(ปี )

4. นายนพพล ธารีรัตนาวิบลู ย์

29

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริ ญญาตรี

/ กรรมการบริ หาร /

สาขาการเงิน

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและ

University of Essex, UK

การเงิน / เลขานุการบริ ษัท

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)
3.36

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร
- บุตรของนายณรงค์

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2554-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร

ชือหน่ วยงาน/บริษัท
บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์
จํากัด

ธารี รัตนาวิบลู ย์
2554-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร

บริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด

- ปริ ญญาโท

2554-2556

กรรมการบริ หาร

บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด

Master of Business Administration,

2550-2551

Trainee

Finansa Securities Ltd.

SASIN Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn
University
(กรรมการผู้มีอาํ นาจลงลาย

ประสบการณ์ ทาํ งาน

- Director Certification Program – IOD

ชือผูกพันบริษัท)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับ
แต่ งตัง

อายุ
(ปี )

5. นายดํารงค์ จูงวงศ์

68

/ กรรมการ

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริ ญญาโท

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา

ไม่มี

ไม่มี

2525-2551

ตําแหน่ ง
ผู้ช่วยผู้วา่ การ การ

ชือหน่ วยงาน/บริษัท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค

พัฒนบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิต (พบ.ม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิด้า)

2551-2556

ทีปรึ กษา

บริ ษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน)

- Director Accreditation Program – IOD

2556-2556

กรรมการอิสระ

บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด

- Director Certification Program – IOD

- 157 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับ
แต่ งตัง
6. นายกวีพงษ์ หิรัญกสิ (ดร.)

อายุ
(ปี )
64

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริ ญญาตรี

/ ประธานกรรมการตรวจสอบ /

พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต

กรรมการอิสระ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2556-ปั จจุบนั กรรมการ

ชือหน่ วยงาน/บริษัท
บริ ษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ)
จํากัด (มหาชน)

2527-2553

- ปริ ญญาโท

รองผู้วา่ การ การไฟฟ้ า
นครหลวง

Master of Business Administration
(International Program)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาเอก
Doctor of Philosophy – Social Science
Mahadh University, India.
- Director Accreditation Program – IOD
- Director Certification Program – IOD
- หลักสูตร Enterprise-wide Risk
Management (ERM) Masterclass
- หลักสูตรการตรวจสอบภายใน
ภาคปฏิบตั ิสาํ หรับหัวหน้ างานและผู้
บริ หารงานตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ
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การไฟฟ้านครหลวง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับ
แต่ งตัง

อายุ
(ปี )

7. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

61

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริ ญญาตรี

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์)

นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์

/ กรรมการตรวจสอบ /

มหาวิทยาลัย

กรรมการอิสระ

- ปริ ญญาโท

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ไม่มี

ไม่มี

2552-2554

ประธานกรรมการ

ชือหน่ วยงาน/บริษัท
โครงการปริ ญญาโทสําหรับผู้บริ หาร

ดําเนินโครงการ
2545-2553

คณบดีคณะ
บริ หารธุรกิจ

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา,
สถาบันสังคมศึกษา (ISS) กรุ งเฮก ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์
- Director Accreditation Program – IOD
- Director Certification Program – IOD
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับ
แต่ งตัง

อายุ
(ปี )

8. นายโชติ สนธิวฒ
ั นานนท์

58

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริ ญญาตรี

/ กรรมการตรวจสอบ /

บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี,

กรรมการอิสระ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาโท

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

0.01

ไม่มี

2555-2556

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี

ชือหน่ วยงาน/บริษัท
บริ ษัท ริ ชีเพลซ 2002 จํากัด

และการเงิน

(หรื อ 75,000
หุ้น)

Executive MBA,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Director Certification Program – IOD
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2553-2555

ผู้จดั การโรงงาน

บริ ษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จํากัด

2534-2553

สมุห์บญ
ั ชี

บริ ษัท วัชรพล จํากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับ
แต่ งตัง

อายุ
(ปี )

9. นางสาวปิ ยนาฏ นามไพโรจน์

41

/ ผู้จดั การบัญชีและการเงิน

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริ ญญาตรี

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

ช่ วงเวลา

ไม่มี

ไม่มี

2555-2556

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด

2550-2554

หัวหน้ าส่วนฝ่ ายบัญชี

บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด

บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
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ประสบการณ์ ทาํ งาน
ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับ
แต่ งตัง

อายุ
(ปี )

10. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี

29

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริ ญญาตรี

รัตนาวิบลู ย์

Bachelor of Commerce – Accounting,

/ ผู้จดั การฝ่ ายบุคคลและจัดซือ /

Macquarie University, Sydney, Australia

เลขานุการคณะกรรมการ

- ปริ ญญาโท

ตรวจสอบ

Master of International Business,

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา

ไม่มี

- บุตรี ของนายอนุรักษ์ ธารี

2551-2553

ตําแหน่ ง
AO – Special Asset

2554-2555

RM – Corporate
Banking
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ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

Management (W)

รัตนาวิบลู ย์

Monash University, Melbourne, Australia

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับ
แต่ งตัง

อายุ
(ปี )

11. นายพลัฏฐ์ แปลนาค

44

/ ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริ ญญาตรี

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

ช่ วงเวลา

ไม่มี

ไม่มี

2547-2556

บริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ตําแหน่ ง
ผู้จดั การฝ่ ายประกัน

ชือหน่ วยงาน/บริษัท
บริ ษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด

คุณภาพ

พระนครศรี อยุธยา

2547-ปั จจุบนั QMR

- ปริ ญญาโท

บริ ษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด
(มหาชน)

บริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยนเรศวร
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับ
แต่ งตัง

อายุ
(ปี )

12. นายอนุชา บุญณโร

37

/ ผู้จดั การฝ่ ายขาย

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริ ญญาตรี

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ไม่มี

ไม่มี

2553-2556

ผู้จดั การฝ่ ายขาย

บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

2545-2550

ผู้จดั การแผนกขาย

บริ ษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง จํากัด

การจัดการ, มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาโท
การตลาด, มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ประสบการณ์ ทาํ งาน
ชือหน่ วยงาน/บริษัท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับ
แต่ งตัง

อายุ
(ปี )

13. นายฐิ ติวชั ร์ ธัญศักดิดํารงค์

53

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัติอบรม

- สายอาชีพ

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ไม่มี

ไม่มี

2520-2548

หัวหน้ าส่วนแผนกผลิต

บริ ษัท พาโมลา จํากัด

2549-2554

หัวหน้ าส่วนฝ่ ายผลิต

บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด

/ ผู้จดั การฝ่ ายผลิต
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ประสบการณ์ ทาํ งาน
ชือหน่ วยงาน/บริษัท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับ
แต่ งตัง

อายุ
(ปี )

14. นายชัยณรงค์ แสนภูวา

31

/ ผู้จดั การฝ่ ายผลิต

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริ ญญาตรี

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

ช่ วงเวลา

ไม่มี

ไม่มี

2550-2555

วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชาเคมี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ตําแหน่ ง
หัวหน้ าส่วนควบคุม
คุณภาพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัททีเกียวข้ อง

เอกสารแนบ 2

บริษัทย่ อยและบริษัททีเกียวข้ อง
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 ธารี รัตนาวิบลู ย์

X

//

//

X

//

นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์

//

//

//

//

//

นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์

//

นายนพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์

//

นายดํารงค์ จูงวงศ์

/

ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ

/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุน่ พยนต์

/

นายโชติ สนธิวฒ
ั นานนท์

/

//
//

//
//

//

หมายเหตุ
1. x = ประธานกรรมการ : / = กรรมการ : // = กรรมการบริ หาร
2. รายชือบริษัทย่ อย
2.1 บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด
2.2 บริษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินัลส์ จํากัด
3. รายชือบริษัททีเกียวข้ อง
3.1 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน)
3.2 บริษัท พีพซี ี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด
3.3 บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์ วเิ ซส จํากัด
3.4 บริษัท ชุมพรวิชัน จํากัด
3.5 บริษัท ดิจติ อล สกรี น เพลย์ จํากัด
3.6 บริษัท ดิจทิ เบรน จํากัด
3.7 บริษัท พะงัน เคเบิลทีวี จํากัด
3.8 บริษัท ระนอง วิชัน จํากัด
3.9 ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด ทุ่งคาปลาป่ น
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//
//

//

//

/

//

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

3.10 ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด โรงนําแข็งชาวประมงชุมพร
3.11 บริษัท เซ้ าท์ อันดามันพรินเซ็สท์ จํากัด
กรรมการดังกล่ าวข้ างต้ นไม่ ได้ รับค่ าตอบแทนจากการเป็ นกรรมการในบริษัทย่ อย
เพือเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุนบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทได้ เสนอให้ กรรมการหรื อผู้บริหารไปเป็ นกรรมการใน
บริ ษัทย่อย เพือเป็ นการกํากับนโยบายและแผนทางธุรกิจเพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3

บริ ษัทได้ วา่ จ้ าง “บริ ษัท สูค่ วามสําเร็จ จํากัด” เข้ าทําหน้ าทีเป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท โดยบริษัท สูค่ วามสําเร็ จ
จํากัด ได้ หมอบหมายให้ นายไพศาล ภูร่ ัตน์เจริ ญชัย ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล เลขที 30807 โดยมีรายละเอียดดังนี
ทีอยู่ :
โทรศัพท์ :

เลขที 549/287 ถนนจริ ญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร 10700
080-598-7594
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4

- ไม่ มี -
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