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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ และเป้ าหมาย
บริ ษัทฯมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผู้ผลิตน ้ามันไบโอดีเซล และนา้ มันปาล์มโอเลอีน จากนา้ มันปาล์มดิบคุณ ภาพดี เพื่อให้ ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน โดยเน้ นประโยชน์ของผู้บริ โภคสินค้ าเป็ นหลัก ซึง่ การผลิตและจาหน่ายน ้ามันไบโอ
ดีเซล ถือเป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ เกิดการใช้ พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคูไ่ ปกับการคานึงถึงคุณภาพและ
บริ การที่ดีที่จะมอบสูส่ งั คม เพื่อสร้ างความไว้ วางใจให้ กบั ผู้บริ โภค คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น อันจะนาไปสูก่ ารเจริ ญเติบโต
ของเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “AIE”) จดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัทเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 ด้ วย
ทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,356,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 5,424,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ทุน
ชาระแล้ ว 1,130,000,000 บาท บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อผลิตและจาหน่ายพลังงานทดแทนน ้ามันไบโอดีเซล
(Biodiesel : B100) ซึง่ ผลิตจากน ้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) นอกเหนือจากดีเซลที่ผลิตจากปิ โตรเลียม ด้ วยระบบ
การกลัน่ และผลิตที่เป็ นระบบต่อเนื่องและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม รวมถึงผลิตและจาหน่าย น ้ามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี
(Refined Bleached Deodorized Palm Olein : RBD Palm Olein) ภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” และจาหน่ายวัตถุดิบ ได้ แก่
น า้ มัน ปาล์ ม ดิ บ และน า้ มัน ปาล์ ม บริ สุท ธิ์ ไ ม่ แ ยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) รวมถึ ง
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ซงึ่ เป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิต ได้ แก่ กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) ไขมัน
ปาล์มบริ สทุ ธิ์ (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลีเซอรี น (Crude Glycerine) เพื่อ
นาไปใช้ ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อาทิ สบู่ ครี มเทียม เครื่ องสาอาง รวมถึงนากลับมาใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตน ้ามันไบโอ
ดีเซล นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีรายได้ จากการรับจ้ างผลิต ซึ่งเกิดจากการให้ บริ การกลัน่ น ้ามันปาล์มดิบให้ กับผู้ประกอบการใน
ธุรกิจปิ โตรเลียม และธุรกิจน ้ามันบริ โภคอีกด้ วย ทังนี
้ ้ น ้ามันปาล์มดิบที่บริ ษัทนามาใช้ ในกระบวนการผลิตสินค้ าเพื่อจาหน่าย
ต้ องผ่านการคัดสรรคุณภาพเป็ นอย่างดี ด้ วยการคัดเลือกผู้จาหน่ายน ้ามันปาล์มดิบที่สกัดน ้ามันจากผลปาล์มคุ ณภาพเยี่ยม
เพื่อนามาผ่านกระบวนการกลัน่ ด้ วยระบบสุญญากาศ เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็ นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงาน
ราชการกาหนด
บริ ษัทฯมีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ โดยมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้ผลิตน ้ามันไบโอดีเซล และน ้ามันบริ โภค (น ้ามันปาล์มโอเล
อีน) จากน ้ามันปาล์มดิบคุณภาพดี เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ สมบัติและคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน โดยเน้ นประโยชน์ของ
ผู้บริ โภคสินค้ าเป็ นหลัก ซึ่งการผลิตและจาหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล ถือเป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ เกิดการใช้ พลังงานทดแทน
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับการสร้ างองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเละสิ่งแวดล้ อม โดย
ส่งเสริ มการสร้ างและใช้ พลังงานที่ก่อให้ เกิดความยัง่ ยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูไ่ ปกับการคานึงถึงคุณภาพและบริ การที่ดี
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ที่จะมอบสูส่ งั คม เพื่อสร้ างความไว้ วางใจให้ กบั ผู้บริ โภค คูค่ ้ า พนักงาน และผู้ถื อหุ้น อันจะนาไปสูก่ ารเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยัง่ ยืน
บริ ษัทฯมีการดาเนินงานที่สาคัญในช่วงที่ผา่ นมา ดังต่อไปนี ้
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เหตุการณ์สาคัญ
จดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัทฯเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ นเท่ากับ 300,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ทุนชาระแล้ ว 300,000,000 บาท
โดย บริ ษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน) (AI) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัท
บริ ษัท ฯเข้ าซือ้ ทรั พ ย์ สิน จากผู้ผลิตและจ าหน่ายนา้ มันปาล์ มโอเลอี นรายหนึ่ ง เพื่ อด าเนิ นธุรกิ จผลิตและ
จาหน่ายนา้ มันไบโอดีเซล ให้ แก่กลุ่มผู้ค้าน ้ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้ านา้ มันเชื อ้ เพลิง
พ.ศ. 2543 และผลิตและจาหน่ายน ้ามันปาล์มโอเลอีน ภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” โดยมีกาลังการผลิต
เท่ากับ 300 ตันน ้ามันปาล์มดิบต่อวัน
บริ ษัทฯมีการจัดโครงสร้ างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้ เข้ าซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 1 ราย จึงทาให้ AI มีสดั ส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 75 เป็ นร้ อยละ 81 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทในขณะนัน้
วันที่ 2 เมษายน 2550 บริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาตเป็ นผู้ค้าน ้ามันตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้ าน ้ามัน
เชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลังงาน
บริ ษัทฯได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ ใช้ เครื่ องหมายรับรองฮา
ลาล (HALAL) สาหรับน ้ามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ตรา พาโมลา, ไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ์, น ้ามันเมล็ดใน
น ้ามันปาล์มกึ่งบริ สทุ ธิ์, น ้ามันปาล์มผ่านกรรมวิธี, กรดไขมันจากเมล็ดในปาล์ม, กรดไขมันปาล์ม และกลีเซอ
รี น
บริ ษัทฯมีการจัดโครงสร้ างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้ เข้ าซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 1 ราย ซึ่งทาให้ AI มีสดั ส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 81.00 เป็ นร้ อยละ 82.00 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทในขณะนัน้
บริ ษัทฯได้ รับการรับรองระบบบริ หารงานคุณ ภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 สาหรับการผลิตนา้ มัน
ปาล์มผ่านกรรมวิธี และน ้ามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี และการผลิตน ้ามันไบโอดีเซล จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
บริ ษัทฯได้ รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)
สาหรับการผลิตน ้ามันปาล์มผ่านกรรมวิธี และน ้ามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี จากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (สรอ.)
บริ ษัทฯได้ รับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP) สาหรับการผลิตน ้ามัน
ปาล์มผ่านกรรมวิธี และน ้ามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
บริ ษัทฯได้ รับการรับรองโคเชอร์ มาตรฐานอาหารยิว (Kosher) สาหรับน ้ามันปาล์มกึ่งบริ สทุ ธิ์ น ้ามันเมล็ดใน
ปาล์มกึ่งบริ สทุ ธิ์ น ้ามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ์ กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม กรดไขมัน
ปาล์ม และกลีเซอรี น จากบริ ษัท ไทย คาชรุธ เซอร์ วิสเซส จากัด ซึง่ ให้ บริ การตรวจสอบคุณสมบัติอาหารของ
ชาวยิว
บริ ษัทฯมีการจัดโครงสร้ างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้ เข้ าซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 2 ราย ซึ่งทาให้ AI มีสดั ส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 82.00 เป็ นร้ อยละ 92.00 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทในขณะนัน้
วัน ที่ 4 สิ ง หาคม 2553 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น มี ม ติ พิ เ ศษเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯจาก
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ปี

เหตุการณ์สาคัญ
300,000,000 บาท เป็ น 370,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจาหน่ายให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนจานวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท และมี มติลงทุนก่อสร้ างหอกลัน่ นา้ มัน
ปาล์มดิบ (หอกลัน่ 2) ซึ่งมีกาลังการผลิตเท่ากับ 800 ตันน ้ามันปาล์มดิบต่อวัน ทังนี
้ ้ ภายหลังการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทาให้ AI มีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 92.00 เท่ากับร้ อยละ 93.14
ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทในขณะนัน้
- บริ ษัทฯได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) สาหรับการผลิตไบ
โอดี เซล ซึ่งกลุ่ม กิ จ การเกี่ ย วกับ การประหยัด พลัง งานและพลัง งานทดแทน ประเภท 1.18 กิ จ การผลิ ต
แอลกอฮอล์หรื อเชือ้ เพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทังเศษขยะหรื
้
อของเสีย สาหรับหอกลัน่ 2 โดยบริ ษัท
ได้ รับสิทธิและประโยชน์ที่สาคัญ ดังนี ้
1) ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติ บุคคลสาหรับก าไรสุทธิ ที่ไ ด้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการ
ส่งเสริ มเป็ นเวลา 8 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ
2) ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม ซึง่ ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลตามข้ อ 1) ไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้ รับการส่งเสริ ม
3) ได้ รับลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คล สาหรับกาไรสุทธิที่ได้ รับจากการลงทุนในอัตราร้ อยละ 50 นับ
แต่วนั ที่พ้นกาหนดตามข้ อ 1) เป็ นระยะเวลา 5 ปี
4) ได้ รับ อนุญ าตให้ หัก ค่า ขนส่ง ค่า ไฟฟ้า และค่า นา้ ประปา สองเท่า ของค่า ใช้ จ่ า ยดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน้
5) ได้ รับอนุญาตให้ นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ ้นในระหว่างเวลาที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ ตามข้ อ
1) ไปหักออกจากกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้น นับแต่วนั ที่พ้นกาหนดเวลายกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ น
เวลา 5 ปี โดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิ ของปี ใดปี หนึง่ หรื อหลายปี ก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ เริ่ มใช้ สทิ ธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริ มการลงทุนดังกล่าว ในรอบบัญชีปี 2556

ปี 2554

- บริ ษัทฯได้ พฒ
ั นาเพิ่มกาลังการผลิตหอกลัน่ 1 เป็ น 350 ตันน ้ามันปาล์มดิบต่อวัน

ปี 2555

- บริ ษัทฯมีการจัดโครงสร้ างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้ เข้ าซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 2 ราย ซึ่งทาให้ AI มีสดั ส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 93.14 เป็ นร้ อยละ 98.00 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทในขณะนัน้
- บริ ษัทฯ ก่อสร้ างหอกลัน่ น ้ามันปาล์มดิบ (หอกลัน่ 2) แล้ วเสร็ จทาให้ มีขนาดกาลังการกลัน่ น ้ามันปาล์มดิบ
รวม เท่ากับ 1,150 ตันน ้ำมันปำล์มดิบต่อวัน
- หอกลัน่ 2 เริ่ มผลิตและมีรายได้ เชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
- วันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีม ติอนุมัติการเพิ่มทุน จดทะเบียนจาก 370,000,000 บาท เป็ น
960,000,000 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อ จ าหน่า ยให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ว น จ านวน
59,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
1. เพื่อนาไปชาระคืนหนี ้เงินกู้ยืมจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
2. เพื่อนาไปซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จากัด (AIPT) และบริ ษัท เอไอ
โลจิสติกส์ จากัด (AIL) เพื่อจัดโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทสาหรับการเตรี ยมความพร้ อมในการนาบริ ษัท
เข้ าดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามแผน Spin-off ซึง่ ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว ทาให้ AI เข้ า

ปี 2556
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

ปี

เหตุการณ์สาคัญ
ถือหุ้นในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 98.79 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัท
- วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติที่สาคัญ ดังนี ้
1. มีมติให้ บริ ษัทฯดาเนินการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด เพื่อเตรี ยมนาหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเปลี่ยนชื่อบริ ษัท เป็ น บริ ษัท เอไอ เอน
เนอร์ จี จากัด (มหาชน)
2. มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องแก่
หุ้นของบริ ษัทฯ
3. มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ อีกจานวน 170,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทส่งผลให้ บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ ้นเป็ น
1,130,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
4. มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 170,000,000 หุ้น รวมกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท
ที่ถือโดย AI จานวน 275,000,000 หุ้น รวมเป็ นจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทังสิ
้ ้น 445,000,000
หุ้น เพื่อเสนอขายให้ กบั ประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของ AI
- บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนครัง้ แรก (Initial Public Offering : IPO) จานวน 170,000,000 หุ้น
ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2556 ส่งผลให้ บริ ษัทฯมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ วจาก 960,000,000 บาท เป็ น
1,130,000,000 บาท
- บริ ษัทฯได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) สาหรับการผลิตไบ
โอดี เซล ซึ่งกลุ่ม กิ จ การเกี่ ย วกับ การประหยัด พลัง งานและพลัง งานทดแทน ประเภท 1.18 กิ จ การผลิ ต
แอลกอฮอล์หรื อเชื อ้ เพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทัง้ เศษขยะหรื อของเสีย สาหรับโรงงานผลิต PFAD
Esterification โดยบริ ษัทได้ รับสิทธิและประโยชน์ที่สาคัญ ดังนี ้
1) ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติ บุคคลสาหรับก าไรสุทธิ ที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการ
ส่งเสริ มเป็ นเวลา 8 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ
2) ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม ซึง่ ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลตามข้ อ 1) ไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้ รับการส่งเสริ ม
3) ได้ รับลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คล สาหรับกาไรสุทธิที่ได้ รับจากการลงทุนในอัตราร้ อยละ 50 นับ
แต่วนั ที่พ้นกาหนดตามข้ อ 1) เป็ นระยะเวลา 5 ปี
4) ได้ รับ อนุญ าตให้ หัก ค่า ขนส่ง ค่า ไฟฟ้า และค่า นา้ ประปา สองเท่า ของค่า ใช้ จ่ า ยดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน้
5) ได้ รับอนุญาตให้ นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ ้นในระหว่างเวลาที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ ตามข้ อ
1) ไปหักออกจากกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้น นับแต่วนั ที่พ้นกาหนดเวลายกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ น
เวลา 5 ปี โดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปี ใดปี หนึง่ หรื อหลายปี ก็ได้
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริ มการลงทุนดัง กล่าว
- - บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองมาตรฐานการผลิตน ้ามันปาล์มอย่างยัง่ ยืน (Roundtable on Sustainable Palm
Oil: RSPO) ซึง่ เป็ นการรับรองมาตรฐานโดย บริ ษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ให้ บริ การ
การรับรองมาตรฐานสากล
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

ปี
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

เหตุการณ์สาคัญ
- บริ ษัทฯ ก่อสร้ างโรงงานผลิต PFAD Esterification ขนาดกาลังการผลิต 72 ตันต่อวันแล้ วเสร็ จ ซึง่ เป็ นการนา
กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate: PFAD) มาผ่านกระบวนการผลิตและนามาเป็ นวัตถุดิบตังต้
้ น
สาหรั บผลิตนา้ มัน ไบโอดีเซลเพิ่ม เติม นอกเหนือจาก นา้ มันปาล์ม กึ่งบริ สุทธิ์ (RBD Palm Oil) และไขมัน
ปาล์มบริ สทุ ธิ์ (Stearine)
วันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 มีมติอนุมตั ิที่สาคัญ ดังนี ้
1. มีอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1
(AIE-W1) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ
▪ เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนเครื่ องจักรเพิ่มเติมเพื่อขยายกาลังการผลิต
▪ เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนเครื่ องจักรเพิ่มเติมเพื่อลดต้ นทุนการผลิต
▪ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
2. มีมติเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 1 บาท เป็ นหุ้นละ 0.25 บาท
3. มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,130,000,000 บาท เป็ น 1,356,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุน จ านวน 904,000,000 หุ้น มูลค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.25 บาท เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ รุ่นที่ 1 (AIE-W1)
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2559 มีมติอนุมตั ิให้ จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริ ษัทย่อย มูลค่ารวม 413,112,000 บาท (สีร่ ้ อยสิบสามล้ านหนึ่งแสนหนึง่ หมื่นสองพันบาทถ้ วน) มีรายละเอียด
ดังนี ้
1. มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จากัด (“AIPT”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดย
AIE ถื อ หุ้น ร้ อยละ 99.99 ของทุน จดทะเบี ยนชาระแล้ วของ AIPT จ าหน่ายที่ ดิ น พร้ อมสิ่งปลูก สร้ าง
บางส่วน ได้ แก่ แทงค์น ้ามันปริ มาณ 10,000,000 ลิตร จานวน 5 แทงค์ ท่าเทียบเรื อ โรงงานผลิ ตน ้าแข็ง
อาคารสานักงาน เครื่ องจักรอุปกรณ์ และที่ดิน ตังอยู
้ ่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 108147 และโฉนดที่ดินเลขที่
13397 ตาบลท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 2 แปลงเนือ้ ที่รวม 7 ไร่ 49.1
ตารางวา มูลค่าขายรวม 390,000,000 บาท (สามร้ อยเก้ าสิบล้ านบาทถ้ ว น) กาหนดโอนทรัพย์ให้ แก่ผ้ จู ะ
ซื ้อเมื่อผ่อนชาระเสร็ จภายในเดือนมิถนุ ายน 2560
2. มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด (“AIL”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดย AIE ถือหุ้น ร้ อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของ AIL จาหน่ายทรัพย์สินบางส่วน ได้ แก่ เรื อธารี รัตนา 1 ขนาด
ระวางเรื อ 1,500 ตันกรอสส์ มูลค่าขาย 23,112,000 บาท (ยี่สิบสามล้ านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท
ถ้ วน) กาหนดโอนทรัพย์ให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อเมื่อผ่อนชาระเสร็ จภายในเดือนตุลาคม 2561
- บริ ษัทฯได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) สาหรับการผลิต
กลีเซอรี นบริ สทุ ธิ์ 99.8% ประเภท 6.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม สาหรับหอกลัน่ กลีเซอ
รี น โดยบริ ษัทฯได้ รับสิทธิและประโยชน์ที่สาคัญ ดังนี ้
1) ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รั บการ
ส่ ง เสริ ม รวมกั น ไม่ เกิ น ร้ อยละ 100 ของเงิ น ลงทุ น ไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย นมี
กาหนดเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน้
2) รายได้ ที่นามาคานวณกาไรสุทธิให้ รวมถึงรายได้ จากการจาหน่ายผลพลอยได้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

ปี

เหตุการณ์สาคัญ
3) ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม ซึ่งได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้
นิติบคุ คลตามข้ อ 1) ไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้ รับการส่งเสริ ม
4) ได้ รับอนุญาตให้ นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง เวลาที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ ตาม
ข้ อ 1) ไปหักออกจากกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้น ภายหลังระยะเวลาได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
เป็ นเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปี ใดปี หนึง่ หรื อหลายปี ก็ได้
- บริ ษัทฯได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) สาหรับการผลิตไบ
โอดีเซล ประเภท 1.16.1 กิจการผลิตเชื ้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร สาหรับโครงการขยายกาลังการผลิตไบ
โอดีเซล โดยบริ ษัทได้ รับสิทธิและประโยชน์ที่สาคัญ ดังนี ้
1) ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการ
ส่ ง เสริ ม รวมกั น ไม่ เกิ น ร้ อยละ 100 ของเงิ น ลงทุ น ไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย นมี
กาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน้
2) รายได้ ที่นามาคานวณกาไรสุทธิให้ รวมถึงรายได้ จากการจาหน่ายผลพลอยได้
3) ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม ซึ่งได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้
นิติบคุ คลตามข้ อ 1) ไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้ รับการส่งเสริ ม
4) ได้ รับอนุญาตให้ นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง เวลาที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ ตาม
ข้ อ 1) ไปหักออกจากกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้น ภายหลังระยะเวลาได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
เป็ นเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปี ใดปี หนึง่ หรื อหลายปี ก็ได้
-

เดือนมิถนุ ายน 2560 บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จากัด (“AIPT”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
โดย AIE ถื อหุ้น ร้ อยละ 99.99 ของทุน จดทะเบี ยนชาระแล้ วของ AIPT ได้ รับ ชาระเงิ น ครบถ้ วนจานวน
390,000,000 บาท (สามร้ อยเก้ าสิบล้ านบาทถ้ วน) จากการจาหน่ายที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างบางส่วน ได้ แก่
แท็งก์น ้ามันปริ มาณ 10,000,000 ลิตร จานวน 5 แท็งก์ ท่าเทียบเรื อ โรงงานผลิตน ้าแข็ง อาคารสานักงาน
เครื่ องจักรอุปกรณ์ และที่ดิน ตังอยู
้ ่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 108147 และโฉนดที่ดินเลขที่ 13397 ตาบลท่าจีน
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 2 แปลงเนือ้ ที่รวม 7 ไร่ 49.1 ตารางวา และได้ โอน
ทรัพย์ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อเรี ยบร้ อยแล้ ว
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างกลุม่ บริษัท
บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI)
ทุนจดทะเบียน 700 ล้ านบาท
ทุนชาระแล้ ว 699.99 ล้ านบาท
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายลูกถ้ วยไฟฟ้า
25.10%
บจก.พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ (PPCAI)
ทุนจดทะเบียน 263 ล้ านบาท
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายลูกถ้ วยไฟฟ้า

ผู้ถือหุ้นอื่น

99.84%

40.41%

59.59%

บจก.เอไอ เอนจิเนียริ่ ง เซอร์ วสิ เซส (AIES)
ทุนจดทะเบียน 200 ล้ านบาท
ธุรกิจออกแบบและบริ หารวิศวกรรมไฟฟ้า

บมจ.เอไอ เอนเนอร์ จี (AIE)
ทุนจดทะเบียน 1,356 ล้ านบาท
ทุนชาระแล้ ว 1,130 ล้ านบาท
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล น ้ามันปาล์มโอเลอีน วัตถุดบิ
และผลพลอยได้ จากการผลิต
99.99%

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

บจก.เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ (AIPT)
ทุนจดทะเบียน 460 ล้ านบาท
ธุรกิจท่าเทียบเรื อและให้ บริ การคลังน ้ามัน
เชื ้อเพลิง

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) มีโครงสร้ างการประกอบธุรกิ จ โดยมีบริ ษัทย่อยจานวน 2 บริ ษัท ดังแสดงใน
โครงสร้ างการถือหุ้น ดังต่อไปนี ้
โครงสร้ างการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

99.99%

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

บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จากัด
ทุนจดทะเบียน 460,000,000 บาท
(ธุรกิจท่าเทียบเรื อและให้ บริ การคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

บริษัทย่ อย
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด (AIL) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 มีทนุ จดทะเบียนจานวนทังสิ
้ ้น 209
ล้ านบาท โดยบริ ษั ท เอไอ เอนเนอร์ จี จ ากัด (มหาชน) ถื อ หุ้น ในสัด ส่ว นร้ อยละ 99.99 มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อประกอบธุรกิ จ
ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางทะเลโดย AIL มีเรื อขนส่งคุณภาพสูงให้ บริ การรวม 2 ลาคือ“เรื อธารี รัตนา 11” และ “เรื อธารี รัตนา 3”
โดย AIL ได้ รับใบแจ้ งเป็ นผู้ขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้ าน ้ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 จาก
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และได้ รับสิทธิในบัตรส่งเสริ มการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ใน
กิจการเรื อขนส่งทางทะเล รวมทังได้
้ รับใบรับรองระบบบริ หารงานคุณภาพ (ISO 9001) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
สาหรับการบริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อโดยวิธีการจัดจ้ างผู้บริ หารการเดินเรื อ ซึง่ เรื อของบริ ษัททุกลาได้ รับใบอนุญาตใช้ เรื อจาก
กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชย์นาวี สาหรับการขนส่งน ้ามัน โดยบริ ษัทสามารถให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง น ้ามันปาล์ม
ดิบ และน ้ามันปาล์มกลัน่ บริ สทุ ธิ์ให้ กบั ลูกค้ าทังในและระหว่
้
างประเทศ ซึ่งปั จจุบนั AIL ให้ บริ การขนส่งน ้ามันปาล์มดิบให้ กับ
บริ ษัท
บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ และ เทอร์ มินัลส์ จากัด (AIPT) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อ เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 มีทนุ จดทะเบียน
จานวนทังสิ
้ ้น 460 ล้ านบาท โดย บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจให้ บริ การท่าเทียบเรื อและคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง โดย AIPT มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง่ AIPT มีทา่ เทียบ
เรื อน ้าลึกและคลังน ้ามันเชือ้ เพลิง 1 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรและ ซึ่งท่าเทียบเรื อดังกล่าวมีคลังน ้ามันที่
ให้ บริ การจัดเก็บน ้ามันเชื ้อเพลิง น ้ามันปาล์มดิบ และน ้ามันปาล์มกลัน่ บริ สทุ ธิ์ โดยมีความสามารถในการกักเก็บน ้ามันจานวน
10 แท็งก์ มีขนาดความจุรวมเท่ากับ 20,000 ตัน หรื อประมาณ 22,124,000 ลิตรโดยคลังน ้ามันของ AIPT ที่จงั หวัดชุมพร ถือ
เป็ นคลังน ้ามันที่มีข้อได้ เปรี ยบทางภูมิศาสตร์ มากที่สดุ แห่งหนึง่ กล่าวคือ เป็ นคลังน ้ามันแห่งสุดท้ ายที่มีทาเลที่ตงซึ
ั ้ ่งเอื ้อต่อ การ
ขนส่งเชื อ้ เพลิงทัง้ ทางบกและทางทะเล โดยเรื อขนส่งสินค้ าสามารถเทียบเรื อที่ท่าเทียบเรื อกลางทะเล (Jetty)ของ AIPTที่
สามารถรองรับเรื อได้ คราวละ 2 ลา โดย Jetty ดังกล่าวตังอยู
้ ห่ า่ งจากชายฝั่งเพียงประมาณ 1 กิโลเมตร และด้ วยระยะทางที่ไม่
ห่างจากชายฝั่งมากนัก จึงช่วยให้ ผ้ เู ข้ าใช้ บริ การลดระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้ าเข้ า – ออกจากเรื อ
สาหรับท่าเทียบเรื อน ้าลึกและคลังน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ตาบลท่าฉลอม อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
มีความสามารถในการกักเก็บน ้ามันจานวน 5 แท็งก์ มีขนาดความจุรวมเท่ากับ 10,000 ตัน หรื อประมาณ 11,062,000 ลิตร
นัน้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 จาหน่ายที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ได้ แก่
แท็ ง ก์ จ านวน 5 แท็ งก์ ท่ า เที ย บเรื อ โรงงานผลิ ต น า้ แข็ ง อาคารส านัก งาน เครื่ อ งจัก รอุป กรณ์ แ ละที่ ดิ น มูล ค่ า ขายรวม
390,000,000 บาท ซึง่ ปั จจุบนั AIPT ได้ รับผ่อนชาระครบถ้ วนแล้ ว และได้ โอนทรัพย์ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อเรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อเดือนมิถนุ ายน
2560

1

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 อนุมตั ิให้ จาหน่ายไปซึง่ เรื อธารี รัตนา 1 ขนาดระวางเรื อ 1,500 ตันกรอสส์ มูลค่าขาย

23,112,000 บาท และกาหนดโอนทรัพย์ให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อเมื่อผ่อนชาระเสร็ จภายในเดือนตุลาคม 2561
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
บริษัทใหญ่
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน) (“AI”)
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 12 พฤษภาคม 2524
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
เลขที่ 254 ถนนเสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายลูกถ้ วยไฟฟ้าสาหรับใช้ ในระบบส่งและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน
700,000,000 บาท
ทุนชาระแล้ ว
699,999,021 บาท
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการ 6 ท่านประกอบด้ วย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท

ชื่อ – สกุล
นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
นายโกวิท ธารี รัตนาวิบลู ย์
พลตารวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์
นายบุญเลิศ ขอเจริ ญพร

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ และนายโกวิท ธารี รัตนาวิบลู ย์ กรรมการสอง
ในสามคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
- AI ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯจานวน 2,693,416,240 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 59.59 ของ
ทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกันได้ แก่ นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ และนายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์

บริษัทย่ อย
บริษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินัลส์ จากัด (“AIPT”)
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 10 เมษายน 2550
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
เลขที่ 254 ถนนเสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจท่าเทียบเรื อและให้ บริ การคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง
ทุนจดทะเบียน และ ชาระแล้ ว 460,000,000 บาท
กรรมการบริษัท
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
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ความสัมพันธ์กบั บริษัท
- AIPT เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท ฯเข้ า ถื อ หุ้ นสามัญ ของ AIPT จ านวน
45,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนชาระแล้ วของ AIPT
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

- มีกรรมการบริ ษัทร่ วมกันได้ แก่ นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ และนายธนิตย์ ธารี รัตนา
วิบลู ย์
- นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การ
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด (“AIL”)
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
เลขที่ 254 ถนนเสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางทะเล ซึ่งมีความชานาญในการขนส่งน ้ามันเครื่ อง น ้ามัน ปาล์มดิบ น ้ามันเชื ้อเพลิง และน ้ามันปาล์ม
ทุนจดทะเบียน และ ชาระแล้ ว 209,000,000 บาท
กรรมการบริษัท
1. นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 2.นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 3.นายโกวิท ธารี รัตนาวิบลู ย์
4. นายประพัฒน์ ฉ่าเฉียวกุล 5. นายนพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ความสัมพันธ์กบั บริษัท
- AIL เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท ฯเข้ าถื อ หุ้ นสามั ญ ของ AIL จ านวน
20,899,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนชาระแล้ วของ AIL
- มีกรรมการบริ ษัทร่ วมกัน ได้ แก่นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ และนายธนิตย์ ธารี รัตนา
วิบลู ย์
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (“PPCAI”)
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
เลขที่ 254 ถนนเสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผู้ผลิตและจาหน่ายลูกถ้ วยไฟฟ้าให้ กบั PPC Insulators Holding GmbH (PPC)
ทุนจดทะเบียน และ ชาระแล้ ว 263,000,000 บาท
กรรมการบริษัท
1.นายโกวิท ธารี รัตนาวิบลู ย์
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการหนึง่ คนลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ความสัมพันธ์กบั บริษัท
- PPCAI เป็ นบริ ษัทร่ วมลงทุนระหว่าง AI และ PPC Insulators Holding GmbH (PPC)
ประเทศออสเตรี ย โดย AI เข้ าถือหุ้นสามัญของ PPCAI จานวน 659,994 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 25.10 ของทุนชาระแล้ ว และ PPC ถือหุ้น
สามัญของ PPCAI จานวน 1,970,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 74.90 ของทุนชาระแล้ ว
- ไม่มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน กับบริ ษัทฯ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

บริษัท เอไอ เอนจิเนียริ่ง เซอร์ วิเซส จากัด (“AIES”)
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 17 กันยายน 2535
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
เลขที่ 254 ถนนเสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจให้ บริ การด้ านวิศวกรรมออกแบบ จัดหา และติดตังสถานี
้
ไฟฟ้าย่อย และสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง และบริ หารโครงการด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน และ ชาระแล้ ว 200,000,000 บาท
กรรมการบริษัท
1.นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 2.นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 3.นายโกวิท ธารี รัตนาวิบลู ย์
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ความสัมพันธ์กบั บริษัท
- AIES เป็ นบริ ษัทย่อยของ AI โดย AI เข้ าถือหุ้นสามัญของ AIES จานวน 19,967,856
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.84 ของทุนชาระแล้ ว
ของ AIES
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน ได้ แก่ นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ และนายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
บริษัท ดิจติ อล สกรีน เพลย์ จากัด (“DSP”)
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 4 พฤษภาคม 2541
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
เลขที่ 88/12 หมูท่ ี่ 4 ซอยรามอินทรา 21 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและผลิต Digital Content และการสือ่ สารด้ วย
คอมพิวเตอร์
ทุนจดทะเบียน และ ชาระแล้ ว 10,000,000 บาท
กรรมการบริษัท
1.นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 2. นายฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร
3.นางสาว
มาส พงษ์ ศิริวรรณ์
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร หรื อ นางสาว
ผกามาส พงษ์ ศิริวรรณ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ความสัมพันธ์กบั บริษัท
- นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70 ของทุนชาระแล้ วของ DSP
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน ได้ แก่นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
บริษัท ดิจทิ เบรน จากัด (“DB”)
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
เลขที่ 88/12 หมูท่ ี่ 4 ซอยรามอินทรา 21 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ การประเมินอัจฉริ ยะภาพการเรี ยนรู้โดยกาเนิด
ทุนจดทะเบียน และ ชาระแล้ ว 5,000,000 บาท
กรรมการบริษัท
1.นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ 2. นายฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร
3.นางสาวผกามาส พงษ์ ศิริวรรณ์
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ความสัมพันธ์กบั บริษัท

นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร หรื อ นางสาว
ผกามาส พงษ์ ศิริวรรณ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
- นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ เข้ าถือหุ้นในบริ ษัทผ่านการถือหุ้นในบริ ษัท ดิจิตอล สกรี น
เพลย์ จากัด โดยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 45 ของทุนชาระแล้ วของ DB
- มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน ได้ แก่นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ประเภทรายได้
2560
ล้ านบาท
1. รายได้ จากการขาย
2,176.30
1.1 รายได้ จากธุรกิจน ้ามันปาล์ม
2,176.30
1.1.1 น ้ามันไบโอดีเซล
1,930.18
1.1.2 น ้ามันปาล์มโอเลอีน
130.44
1.1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้ 1
115.68
1.2 รายได้ จากการจาหน่ายน ้าแข็ง
2. รายได้ จากการรับจ้ างผลิต
77.03
2
3. รายได้ จากการเดินเรือ
32.92
รวมรายได้ 2,286.25
174.81
4. รายได้ อ่ ืน 3
รายได้ รวม 2,461.06
หมายเหตุ :

%
88.43
88.43
78.43
5.30
4.70
3.13
1.34
92.90
7.10
100.00

2559
ล้ านบาท
3,416.58
3,395.67
2,652.04
690.27
53.36
20.91
32.58
29.94
3,479.10
10.87
3,489.97

งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่ )

%
97.90
97.30
75.99
19.78
1.53
0.60
0.93
0.86
99.69
0.31

2558
ล้ านบาท
3,446.74
3,418.20
2,699.26
630.36
88.58
28.54
45.81
19.55
3,512.10
21.34

%
97.55
96.74
76.39
17.84
2.51
0.81
1.30
0.55
99.40
0.60

100.00

3,533.44

100.00

/1

วัตถุดิบและผลพลอยได้ หมายถึง รายได้ จากการจาหน่ายวัตถุดิบและผลพลอยได้ หมายถึง วัตถุดิบ คือ น ้ามันปาล์มดิบ ผลพลอย
ได้ คือ กรดปาล์ม ไขมันปาล์มสเตียรีน และ กลีเซอรีนจาหน่ายให้ กบั ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ
/2
รายได้ จากการเดินเรือ เป็ นรายได้ ที่เกิดในนาม AIL ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
/3
รายได้ อื่นๆ หมายถึง รายได้ อื่นของบริ ษัทฯและบริษัทย่อย อันได้ แก่ รายได้ จากการขายเศษวัสดุ ดอกเบี ้ยรับ และกาไรจากการ
ขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายของบริษัทย่อย จานวนเงิน 156.57 ล้ านบาท

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากผลิตภัณฑ์และบริ การหลัก ได้ แก่ 1) รายได้ จาก
การขาย แบ่งเป็ นรายได้ จากธุรกิจน ้ามันปาล์ม และรายได้ จากการจาหน่ ายน ้าแข็งสาหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 2) รายได้ จากการรับจ้ างผลิต 3) รายได้ จากการเดินเรื อ และ 4) รายได้
อื่น ซึง่ สามารถอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์แยกตามการดาเนินการของแต่ละกิจการได้ ดังนี ้ ที่
จาหน่ายและให้ บริ การแบ่งเป็ น
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
1) รายได้ จากการขาย-ธุรกิจนา้ มันปาล์ ม
บริ ษัทฯมีผลิตภัณฑ์และบริ การที่ผลิตและจาหน่ายในธุรกิจน ้ามันปาล์มดังนี ้
1.1 น ้ามันไบโอดีเซล (Biodiesel: B100)
น ้ามันไบโอดีเซลเป็ นเชือ้ เพลิงดีเซลชนิดหนึ่งที่ผลิตจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน ได้ แก่ นา้ มันจากพืช อาทิ
ปาล์ม นา้ มัน สบู่ดา เมล็ดราฟ ทานตะวั น มะพร้ าว งา และถั่วเหลือง เป็ นต้ น รวมถึงไขมัน จากสัต ว์ ซึ่งน า้ มัน ไบโอ-ดี เซล
สามารถนาไปใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงทดแทนปิ โตรเลียมดีเซลในสัดส่วนผสมที่แตกต่างกัน โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของ
เครื่ องยนต์ รวมถึงไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม เนื่องจากน ้ามันไบโอดีเซลสามารถย่อยสลายได้ โดยกระบวนการทางชีวภาพ
รวมทังยั
้ งก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศน้ อยกว่าน ้ามันดีเซลที่มีผลิตจากปิ โตรเลียม
น ้ามันไบโอดีเซลที่บริ ษัทผลิตและจาหน่ายมีลกั ษณะและคุณ ภาพเป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติการค้ านา้ มัน
เชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 และต้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เรื่ องการกาหนดลักษณะ
และคุณภาพของน ้ามันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ของกรดไขมัน พ.ศ. 2552 ซึ่งน ้ามันไบโอดีเซลที่ผลิตได้ จะถูกนาไปใช้
เป็ นส่วนผสมในเนื ้อน ้ามันดีเซลหมุนเร็ ว (High Speed Diesel : HSD) เพื่อลดการนาเข้ าน ้ามันดีเซล และเพิ่ มการใช้ พลังงาน
ทดแทนให้ มากขึ ้น โดยปั จจุบนั ผู้ค้าน ้ามันตามมาตรา 7 นาน ้ามันไบโอดีเซลไปเป็ นส่วนผสมในเนื ้อน ้ามันดีเซลในสัดส่วนน ้ามัน
ดีเซลร้ อยละ 93 และน ้ามันไบโอดีเซลในสัดส่วนร้ อยละ 7 เรี ยก “น ้ามันดีเซล B7”
บริ ษัทฯผลิตน ้ามันไบโอดีเซลเพื่อจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to Order) โดยผู้ซื ้อน ้ามันไบโอดีเซล
ของบริ ษั ท ฯทัง้ หมดเป็ น ผู้ซื อ้ ภายในประเทศ โดยกลุ่ม ลูก ค้ า น า้ มัน ไบโอดี เซล ได้ แ ก่ ก ลุ่ม ผู้ค้ า น า้ มัน ตามมาตรา 7 แห่ ง
พระราชบัญญัติการค้ าน ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 ทังนี
้ ้ น ้ามันไบโอดีเซลที่ได้ จะถูกเรี ยกตามชนิดของแอลกอฮอล์ที่นามาใช้ ใน
การทาปฏิกิริยา และจะมีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับน ้ามันดีเซลที่ผลิตจากน ้ามันปิ โตรเลียมมากที่สดุ โดยบริ ษัทผลิตน ้ามันไบโอ
ดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ซึง่ ใช้ วตั ถุดบิ เป็ นน ้ามันจากพืชที่ได้ จากพืชน ้ามัน คือน ้ามันปาล์มดิบจากผลปาล์มน ้ามันคุณภาพดี
1.2 น ้ามันปาล์มโอเลอีน (Refined Breached Deodorized PlamOlein : RBD PlamOlein)
น ้ามันปาล์มโอเลอีน เป็ นน ้ามันที่ได้ จากกระบวนการกลัน่ น ้ามันปาล์มดิบ ซึ่งได้ จากการบีบสกัดน ้ามันจากผล
ปาล์มคุณภาพดีซึ่งบริ ษัทใช้ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยน ้ามันปาล์มดิบจะถูกกลัน่ เพื่อแยกไขมันบริ สทุ ธิ์ ออกเพื่อให้ ได้
น ้ามันปาล์มบริ สทุ ธิ์ หลังจากนันจึ
้ งนาเข้ าสูก่ ระบวนการบีบอัดแยกส่วนและตกผลึก เพื่อให้ ได้ น ้ามันปาล์มโอเลอีนสาหรับใช้ ใน
การบริ โภค ทังนี
้ ้ กลุม่ ลูกค้ าผู้ใช้ น ้ามันปาล์มโอเลอีนของบริ ษัทฯแบ่งเป็ น 1) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารขนาดใหญ่ อาทิ
อุตสาหกรรมผลิตขนมขบเคี ้ยว เนยเทียม และอาหารปรุ งสุกต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะสัง่ ซื ้อเป็ นรถแท็งก์ 2) กลุ่มลูกค้ าสาเร็ จรู ป
ได้ แก่ โรงแรม ร้ านอาหารที่เป็ นเชน และร้ านค้ าทัว่ ไปซึ่งสัง่ ซื ้อเป็ นรู ปภาชนะบรรจุขนาดต่างๆ อาทิ แกลลอน ปี๊ บ ขวด และถุง
เป็ นต้ น ภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” ซึง่ เป็ นตราสินค้ าที่อยูใ่ นตลาดน ้ามันปาล์มโอเลอีน (หรื อ “น ้ามันบริ โภค”) มากกว่า 20 ปี
ทังนี
้ ้ในปี 2560 บริ ษัทฯเปลี่ยนแปลงนโยบายการดาเนินธุรกิจและการจาหน่ายน ้ามันบริ โภค โดยยกเลิกการ
จาหน่ายน ้ามันบริ โภคด้ วยตนเองเพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร และเปลีย่ นเป็ นการรับจ้ างผลิตน ้ามันบริ โภคแทน ซึ่ง
ผู้ว่าจ้ างจะเป็ นผู้จดั หาวัตถุดิบ และรับภาระในการขนส่งวัตถุดิบดังกล่าวมายังโรงงาน รวมถึงจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการขายน ้ามัน
ปาล์มโอเลอีนบรรจุในบรรจุภัณ ฑ์ ขนาดต่างๆ อาทิ แกลลอน ปี๊ บ ขวด และถุง ภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” แต่อย่างไรก็ ดี
บริ ษัทฯยังคงมีรายได้ จากการจาหน่ายในช่วงเดือนมกราคม ซึง่ เกิดจากรายการค้ างส่งของรายการสัง่ ซื ้อของลูกค้ าที่ยกมาจาก
ปี 2559
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1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้
บริ ษัทฯจาหน่ายวัตถุดิบได้ แก่ น ้ามันปาล์มดิบซึ่งเป็ นวัตถุดิบตังต้
้ นในการผลิตน ้ามันไบโอดีเซล และจาหน่ าย
น ้ามันปาล์มบริ สุทธิ์ ไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการ
ผลิตน ้ามันไบโอดีเซล และน ้ามันปาล์มโอเลอีน โดยบริ ษัทฯจาหน่ายวัตถุดิบดังกล่าวให้ กบั ผู้ซื ้อในประเทศ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ
ยังมีรายได้ จากการจาหน่ายผลพลอยได้ ที่เกิ ดจากกระบวนการผลิต ได้ แก่ กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate :
PFAD) ไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ์ (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลีเซอรี นดิบ (Crude
Glycerin) โดยบริ ษัทจาหน่ายผลพลอยได้ ดงั กล่าวให้ กบั ผู้ซื ้อทังในและต่
้
างประเทศ โดยผลพลอยได้ จากการผลิตที่จาหน่ายจะ
ถูกนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อาทิ สบู่ ครี มเทียม เครื่ องสาอาง รวมถึงนากลับมาใช้ เป็ นวัตถุดิบในการ
ผลิตน ้ามันไบโอดีเซล บริ ษัทฯจาหน่ายผลพลอยได้ กล่าวให้ กบั ผู้ซื ้อในประเทศและต่างประเทศ

• กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate: PFAD):
เป็ นผลพลอยได้ ที่เกิดจากกระบวนการกลัน่ น ้ามันปาล์มดิบ ซึ่งนาน ้ามันปาล์มดิบมาผ่านกระบวนการขจัดกลิ่น
และแยกไขมันอิสระให้ เป็ นน ้ามันปาล์มบริ สทุ ธิ์ ไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นของแข็งสีน ้าตาลอ่อน ณ อุณหภูมิปกติ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจาหน่ายกรดไขมันปาล์มให้ กบั ลูกค้ าทังในประเทศและส่
้
งออก
ไปจาหน่ายต่างประเทศ ได้ แก่ ประเทศพม่า และประเทศลาว เป็ นเงินสกุลบาท เพื่อนาไปใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมผลิตสบู่
อุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ อาทิ การผลิตวิตามิน E รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตน ้ามันไบโอดีเซล
• ไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ์ (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin: RBD Stearin)
เป็ นผลพลอยได้ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตน ้ามันปาล์มโอเลอีน ซึ่งเป็ นผลิตผลที่ได้ จากขันตอนการบี
้
บ อัดแยก
ส่ว นผ่านเครื่ อ งแยกไขน า้ มัน (Membrane Filter) ของน า้ มัน ปาล์ ม บริ สุท ธิ์ ไม่แ ยกไข โดยมี ล ัก ษณะเป็ น ของแข็ งสีข าวใน
อุณหภูมิปกติ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจาหน่ายไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ์ให้ กับลูกค้ าในประเทศ 100% โดยนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
อาหาร เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเนยเทียม เนยขาว ฯลฯ รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตสบูโ่ อลีโอเคมีคอลและยังสามารถนากลับมา
ใช้ ใหม่ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลได้ อีกด้ วย
• กลีเซอรี น (Crude Glycerin)
เป็ นผลพลอยได้ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตน ้ามันไบโอดีเซล ซึง่ เป็ นผลิตผลที่ได้ จากขันตอนการท
้
าปฏิกิริยาทาง
เคมีของส่วนผสมระหว่างน ้ามันปาล์มบริ สทุ ธิ์ ไม่แยกไข ตัวทาลาย และสารเร่ งปฏิกิริยา โดยบริ ษัทจาหน่ายกลีเซอรี นให้ กับ
ลูกค้ าทังในประเทศและส่
้
งออกต่างประเทศ ได้ แก่ ประเทศจีน โดยจาหน่ายเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่งกลีเซอรี นสามารถ
นาไปกลัน่ ให้ บริ สทุ ธิ์และนาไปเป็ นสารตังต้
้ นในการผลิตเครื่ องสาอาง อีกทัง้ หากผ่านกระบวนการกลัน่ ให้ บริ สทุ ธิ์มากขึ ้นเพื่อให้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

ได้ Pharmaceutical Grade Glycerin ซึ่งกลีเซอรี น ที่ ได้ จ ะมี ค วามบริ สุท ธิ์ มากกว่าร้ อยละ 99.50 จะสามารถน ามาใช้ เป็ น
ส่วนผสมในอุตสาหกรรมยาได้ อีกด้ วย
2) รายได้ จากการรับจ้ างผลิต
บริ ษัทฯมีรายได้ จากการรับจ้ างผลิต ซึง่ เกิดจากการให้ บริ การกลัน่ น ้ามันปาล์มดิบ (CPO) เพื่อให้ ได้ น ้ามันปาล์ม
บริ สทุ ธิ์ไม่แยกไข (RBD Palm Oil) และน ้ามันปาล์มโอเลอีน (Palm Olein) โดยผู้วา่ จ้ างจะเป็ นผู้จดั หา CPO รวมถึงรับภาระใน
การขนส่งวัตถุดิบดังกล่าวมายังโรงงาน รวมถึงรับสินค้ าที่ โรงงานเอง ซึง่ บริ ษัทจะนาวัตถุดิบที่ได้ รับเข้ าสูก่ ระบวนการกลัน่ ด้ วย
หอกลัน่ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ ได้ ผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ผ้ วู ่าจ้ างต้ องการ ทังนี
้ ้ ผู้วา่ จ้ างจะแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุ่ ม
น ้ามันไบโอดีเซล คือ ผู้ประกอบการในกลุม่ ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้ าน ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ.
2543 ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯให้ บริ การรับจ้ างกลัน่ RBD Palm Oil ให้ กบั ผู้ค้าน ้ามันเชือ้ เพลิงตามมาตรา 7 โดยรับจ้ างกลัน่ ให้ กับ
ผู้ว่าจ้ างรายดังกล่าวต่อเนื่องกว่า 6 ปี และกลุม่ น ้ามันปาล์มโอเลอีน คือ ผู้ประกอบการในกลุม่ น ้ามันบริ โภคซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯ
ให้ บริ การรับจ้ างกลัน่ RBD Palm Oil และ Palm Olein ให้ กับผู้ค้าน ้ามันบริ โภคและได้ รับค่าลิขสิทธิ์ ในการขาย Palm Olein
บรรจุลงในบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดต่างๆ อาทิ แกลลอน ปี๊ บ ขวด และถุง ภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” ซึ่งการให้ บริ การรับจ้ างกลัน่
น ้ามันปาล์มดิบ ถือเป็ นการสร้ างรายได้ คงที่ให้ กบั บริ ษัทและเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ าเพื่อสร้ างโอกาสในการ
ดาเนินธุรกิจในอนาคต
ลักษณะผลิตภัณฑ์ ของบริษัทย่ อย
1) รายได้ จากการเดินเรือ
รายได้ จากการเดินเรื อ เป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นในนามบริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด (AIL) ซึง่ ดาเนินธุรกิจให้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าทางทะเลโดยในปี 2560 AIL มีเรื อขนส่งคุณภาพสูงให้ บริ การรวม 1 ลาคือ “เรื อธารี รัตนา 3” โดยบริ ษัทสามารถ
ให้ บริ การขนส่งนา้ มันเชื อ้ เพลิง นา้ มันปาล์มดิบ และนา้ มันปาล์มกลัน่ บริ สทุ ธิ์ ให้ กับลูกค้ าระหว่างประเทศ ซึ่งปั จจุบัน AIL
ให้ บริ การขนส่งให้ กับลูกค้ าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริ หารของ AIE และ
สาหรับ “เรื อธารี รัตนา 1 ” นัน้ AIL ได้ จาหน่ายออกไปให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อเมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ในรูปแบบการเช่าซื ้อ ซึง่ มีกาหนด
โอนทรัพย์ให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อเมื่อผ่อนชาระเสร็ จภายในเดือนตุลาคม 2561โดยเรื อธารี รัตนา 3 มีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทเรื อและ
การให้ บริ การ ดังนี ้

ชื่อเรือ
ธารี รัตนา 3

ตารางแสดงข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับเรือขนส่ งของ AIL
ใบอนุญาตใช้ เรือ
ประเภทเรือ
ขนาด / เส้ นทาง
ขนส่ง CPO และเชื ้อเพลิง
กลทะเลเฉพาะเขต - ขนาดเรื อ (Double – Hull) 2,500ตัน
กรอสส์
- ขนส่งระหว่างประเทศ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

ภาพถ่ ายเรือธารีรัตนา 3

2) รายได้ จากการบริการท่ าเทียบเรือ และรายได้ จากการจาหน่ ายนา้ แข็ง
รายได้ จากการบริ การท่าเทียบเรื อ และรายได้ จากการจาหน่ายน ้าแข็ง เป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นในนาม บริ ษัท เอไอ
พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จากัด (AIPT) ประกอบธุรกิจให้ บริ การท่าเทียบเรื อและคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง โดย AIPT มีสถานะเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่ง AIPT มีท่าเทียบเรื อน ้าลึกและคลังน ้ามันเชือ้ เพลิง 1 แห่ง ตัง้ อยู่ที่อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
และ ซึ่งท่าเทียบเรื อดังกล่าวมีคลังน ้ามันที่ให้ บริ การจัดเก็บน ้ามันเชื ้อเพลิง น ้ามันปาล์มดิบ และน ้ามันปาล์มกลัน่ บริ สทุ ธิ์ โดยมี
ความสามารถในการกักเก็บน ้ามันจานวน 10 แท็งก์ มีขนาดความจุรวมเท่ากับ 20,000 ตัน หรื อประมาณ 22,124,000 ลิตร
ในงวดบัญชีปี 2560 AIPT ไม่มีรายได้ จากการบริ การท่าเทียบเรื อ และรายได้ จากการจาหน่ายน ้าแข็ง เนื่องจาก
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ยกเลิการจัดเก็บน ้ามันปาล์มดิบ (CPO) สาหรับนามาใช้ ในการผลิตสินค้ าและจาหน่าย ไว้ ที่ AIPT สมุทรสาคร และ AIPT – ชุมพร และ AIPT ได้ จาหน่ายที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ได้ แก่ แท็งก์น ้ามันปริ มาณ 11,062,000 ลิตร
จานวน 5 แท็งก์ ท่าเทียบเรื อ โรงงานผลิตน ้าแข็ง อาคารสานักงาน เครื่ องจักรอุปกรณ์และที่ดิน ตังอยู
้ ท่ ี่ อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร และได้ โอนทรัพย์ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อเรี ยบร้ อยแล้ ว ในเดือนมิถนุ ายน 2560 ทังนี
้ ้ สาหรับท่าเทียบเรื อน ้าลึกและคลัง
น ้ามันเชื ้อเพลิงที่จงั หวัดชุมพรไม่ได้ ให้ บริ การบริ ษัทฯหรื อลูกค้ ารายอื่นแต่อย่างใด
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับท่ าเทียบเรือและคลังนา้ มันเชือ้ เพลิงของ AIPT
การให้ บริการ
จานวน/ คุณสมบัติ
ลักษณะการให้ บริการ
ท่ าเทียบเรือ และคลังนา้ มันเชือ้ เพลิง ที่อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
1. ท่าเทียบเรื อกลางทะเล - หลักเทียบเรื อขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์
- ให้ บริ การเทียบท่าแก่เรื อขนส่งทางทะเล
(Jetty)
- สามารถรองรับเรื อเทียบท่าได้ ครัง้ ละ 2 ลา
- มีทอ่ ลาเลียงขนาด 10 นิ ้ว -มีกาลังสูบ 400,000
ลิตร/ชัว่ โมง
2. ถังเก็บน ้ามัน
- ความจุถงั ละ 2 ล้ านลิตร
- ให้ บริ การเก็บน ้ามันเชื ้อเพลิง น ้ามัน
- มีจานวนทังสิ
้ ้น 10 แท็งก์
ปาล์มดิบและน ้ามันปาล์มกลัน่ บริ สทุ ธิ์
- มีระบบทาความร้ อนเพื่อรักษาระดับความชื ้น
ของสินค้ า
ภาพถ่ ายท่ าเทียบเรือ และคลังนา้ มันเชือ้ เพลิง ที่อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

สิทธิประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อ ยได้ รับ การส่งเสริ ม การลงทุน ตามพระราชบัญ ญั ติ ส่งเสริ ม การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมี
รายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่ได้ รับ ดังนี ้
วันที่เริ่มใช้
ประเภทกิจการ
บัตรส่ งเสริม
วันที่ครบ
เพื่อส่ งเสริมการลงทุน
สิทธิในบัตร
ที่ได้ รับการส่ งเสริม
เลขที่
กาหนด
ในกิจการ
ส่ งเสริม
บมจ. เอไอ เอนเนอร์ จี
1922(1)/2553
1 ต.ค. 2556
30 ก.ย. 2564
ผลิตน ้ามันไบโอดีเซล
2777(1)/2556
3 ก.พ. 2558
3 ก.พ. 2566
ผลิตน ้ามันไบโอดีเซล
60-0406-1-00-1-0 13 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
ผลิตกลีเซอรี นบริ สทุ ธิ์ 99.8%
60-0623-1-00-1-0 27 ก.พ. 2560
27 ก.พ. 2568
ผลิตน ้ามันไบโอดีเซล
หมายเหตุ: - ที่ผ่านมาบจก.เอไอ โลจิสติกส์ และบจก.เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ มีผลการดาเนิ นงานขาดทุน จึงยังไม่ได้ ใช้ สิทธิประโยชน์แต่
อย่างใด และได้ ทาการขออนุมตั ิยกเลิกการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เนื่องจากครบ
กาหนดการใช้ สทิ ธิ ดังนี ้
ประเภทกิจการ
ที่ได้ รับการส่ งเสริม
บจก. เอไอ โลจิสติกส์
บจก. เอไอ พอร์ ตส์
แอนด์เทอร์ มินลั ส์

2.2

วันที่ครบ
กาหนด

เพื่อส่ งเสริมการลงทุน
ในกิจการ

2029(2)/2549

วันที่เริ่มใช้
สิทธิในบัตร
ส่ งเสริม
27 มิ.ย. 2549

26 มิ.ย. 2557

ขนส่งทางเรือ

1434(2)/2550

11 มิ.ย. 2550

10 มิ.ย. 2558

ขนส่งทางเรือ

1373(2)/2552

1 ก.ค. 2552

30 มิ.ย. 2559

ขนถ่ายสินค้ าสาหรับเรือเดินทะเล

1374(2)/2552

7 ส.ค. 2552

5 ส.ค. 2559

ขนถ่ายสินค้ าสาหรับเรือเดินทะเล

บัตรส่ งเสริม
เลขที่

การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 การตลาด
1) กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

บริ ษัทฯให้ ความสาคัญกับการควบคุมในทุกขันตอนการผลิ
้
ตเพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมี คณ
ุ ภาพเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกาหนดทังน
้ ้ามันไบโอดีเซลและน ้ามันปาล์มโอเลอีน โดยบริ ษัทฯเข้ มงวดตังแต่
้ การคัดสรรน ้ามัน
ปาล์มดิบซึ่งถือเป็ นวัตถุดิบตังต้
้ นในการผลิตน ้ามันไบโอดีเซลและน ้ามันปาล์มโอเลอีนโดยกาหนดลักษณะและคุณสมบัติของ
น ้ามันปาล์มดิบที่จะสัง่ ซื ้อมาเพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการผลิต และกาหนดให้ ฝ่ายจัดซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบจากผู้จาหน่ายที่
ได้ รับการขึ ้นทะเบียนกับบริ ษัทแล้ วเท่านัน้ นอกจากนี ้ บริ ษัทจะแจ้ งไปยังผู้จาหน่ายให้ จัดส่งตัวอย่างน ้ามันปาล์มดิบเข้ ามา
ทดสอบที่โรงงานก่อนการสัง่ ซื ้อ รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพอีกครัง้ ก่อนนาเข้ าสูส่ ายการผลิต และตรวจสอบคุณภาพสินค้ า
สาเร็ จรูปภายหลังผลิตแล้ วเสร็ จก่อนจัดส่งไปยังลูกค้ า เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ าและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจาก
เปลีย่ นแปลงคุณสมบัติของสินค้ าสาเร็ จรูปก่อนการจัดส่ง ทังนี
้ ้ สินค้ าของบริ ษั ททังน
้ ้ามันไบโอดีเซลและน ้ามันปาล์มโอเลอีนที่
ผลิตได้ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามข้ อกาหนดหรื อประกาศของหน่วยงานราชการทุกประการโดยบริ ษัทได้ รับใบรับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ อาทิ ISO 9001: 2008 HALAL HACCP GMP Kosher และ RSPO ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการ
ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาในส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตและจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยัง
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มุง่ มัน่ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดส่วนสูญเสียและเพิ่มปริ มาณสินค้ าที่จาหน่ายได้ ตอ่ หน่วยวัตถุดิบ รวมไปถึงลด
ต้ นทุนการผลิต ควบคูไ่ ปกับการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั คูค่ ้ า (Supplier) และลูกค้ าของบริ ษัทฯอย่างต่อเนื่อง
2) กลยุทธ์ ด้านการกาหนดราคาขาย (Price)
น ้ามันไบโอดีเซล บริ ษัทฯจาหน่ายน ้ามันไบโอดีเซลผ่านการเข้ าร่ วมประมูลราคากับผู้ค้าน ้ามันตามมาตรา 7
ซึง่ โดยทัว่ ไปบริ ษัทฯจะพิจารณากาหนดราคาขายโดยการอ้ างอิงจากราคาประกาศของคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน
ซึง่ จะประกาศราคาอ้ างอิงเอทานอลแปลงสภาพและไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ของกรดไขมัน โดยหน่วยงานดังกล่าวจะ
ประกาศราคาเป็ นรายสัปดาห์ ซึ่งราคาดังกล่าวเป็ นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโดยรวมในขณะนัน้ โดยบริ ษัทจะคิด
ส่วนลดจากราคาประกาศให้ แก่ลูกค้ าตามโครงสร้ างต้ นทุนวัตถุดิบและค่าบริ หารจัดการของบริ ษัทในช่วงเวลานัน้ ซึ่งการ
พิจารณาให้ สว่ นลดจะพิจารณาจากปริ มาณการสัง่ ซื ้อและระยะเวลาในการขายตามสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ระยะเวลาสัญญา
จะแตกต่างกันไปตามนโยบายของผู้ซื ้อ กล่าวคือ ผู้ซื ้อบางรายระบุระยะเวลาสัญญานานตังแต่
้ 3 เดือนถึง 12 เดือน ขึ ้นอยู่กบั
แผนความต้ องการใช้ ของผู้ซื ้อ ซึ่งผู้ซื ้อแต่ละรายจะแจ้ งเงื่อนไขการจัดส่งที่ชัดเจน อาทิ มารับที่โรงงานเอง หรื อแจ้ งให้ บริ ษัท
จัดส่งให้ ทังนี
้ ้ กรณีให้ บริ ษัทเป็ นผู้จดั ส่งให้ ราคาสินค้ าที่จาหน่ายก็จะมีราคาสูงขึ ้นจากค่าใช้ จ่ายในการขนส่งที่เพิ่มขึ ้น
น ้ามันปาล์มโอเลอีน สาหรับการกาหนดราคาของสินค้ าประเภทนี ้ บริ ษัทฯจะดาเนินนโยบาย Made to order
และกาหนดราคาโดยวิธีส่วนเพิ่มจากต้ นทุน (Cost Plus Margin) ซึ่งต้ นทุนในการผลิตจะผันแปรไปตามต้ นทุนวัตถุดิบหลัก
ได้ แก่ ราคาน ้ามันปาล์มดิบในแต่ละช่วง โดยผู้บริ หารจะพิจารณากาหนดราคาร่วมกับการพิจารณาราคาขายน ้ามันปาล์มโอเล
อีนของผู้ผลิตรายอื่นในตลาด เพื่อให้ การกาหนดราคาเป็ นไปอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ ทังนี
้ ้การพิจารณาให้ เครดิต
แก่ลกู ค้ าบริ ษัทจะพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ปริ มาณการสัง่ ซื ้อ ประวัติการดาเนินธุรกิจ และความสามารถในการการจ่ายชาระ
เงินของลูกค้ าเป็ นหลัก โดยบริ ษัทฯกาหนดอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิวงเงินเครดิตไว้ อย่างชัดเจน
ทังนี
้ ้ สาหรับการกาหนดราคาจาหน่ายผลพลอยได้ จากการผลิต บริ ษัทฯจะพิจารณากาหนดราคาโดยอ้ างอิงจาก
ราคาตลาดซึง่ อิงตามประกาศของกรมการค้ าภายใน เป็ นหลัก
3) กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
น ้ามันไบโอดีเซล (B100) สาหรับช่องทางการจัดจาหน่ายน ้ามันไบโอดีเซลของบริ ษัทฯนัน้ จะเป็ นในรูปแบบ
ของการเข้ าร่ วมประมูลสัญญาการจัดส่งน ้ามันไบโอดีเซลกับลูกค้ า โดยลูกค้ าแต่ละรายจะแจ้ งเชิญมายั งบริ ษัท เพื่อเข้ าร่ วม
ประมูลสัญญางานดังกล่าวซึ่งลูกค้ าแต่ละรายจะมีช่วงเวลาในการเรี ยกประมูลแตกต่างกัน กล่าวคือ บางรายเรี ยกประมูลปี ละ
1 ครั ง้ ในขณะที่ บางรายเรี ย กประมูลปี ละ 2-4 ครั ง้ ซึ่ง ขึน้ อยู่กับ นโยบายการสั่งซื อ้ ของลูก ค้ า แต่ละราย ทัง้ นี ้ ส่ว นใหญ่
ระยะเวลาของสัญญาจะมีตงแต่
ั ้ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
น ้ามันปาล์มโอเลอีนบริ ษัทฯใช้ นโยบาย Made to order ในการจาหน่ายน ้ามันปาล์มโอเลอีนโดยตรงไปยัง
กลุม่ ลูกค้ าทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรม เพื่อให้ สามารถควบคุมต้ นทุนและอัตรากาไรได้ และยกเลิกการจาหน่ายน ้ามันปาล์มโอเล
อีนเองโดยยกเลิกฝ่ ายขาย และใช้ วิธีการรับจ้ างผลิตนา้ มันปาล์มโอเลอีนโดยผู้ว่าจ้ างเป็ นผู้จัดหาวัตถุดิบเอง รวมถึงขนส่ง
วัตถุดิบถึงหน้ าโรงงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯจะได้ รับค่าจ้ างผลิตเป็ นค่าตอบแทน และสาหรับการจ้ างผลิตน ้ามันปาล์มโอเล
อีน ที่บ รรจุลงในบรรจุภัณ ฑ์ ภายใต้ ตราสิ น ค้ า “พาโมลา” บริ ษั ท ฯจะได้ รับ ค่าลิข สิท ธิ์ ต่อชิ น้ ของแต่ล ะประเภทบรรจุภัณ ฑ์
นอกเหนือจากค่าจ้ างผลิตตามปกติ
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4) กลยุทธ์ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion)
บริ ษั ท ฯด าเนิ น กลยุท ธ์ ด้ านการตลาดและประชาสัม พัน ธ์ โดยให้ ค วามสาคัญ กับ การรั ก ษาคุณ ภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตามลักษณะและคุณสมบัติที่กาหนดโดยหน่วยงานราชการและลูกค้ าควบคูไ่ ปกับการสร้ าง
ความสัมพันธ์ อันดีกับลูกค้ า ซึ่งถื อเป็ นแนวทางในการรักษาฐานลูกค้ าเดิม ให้ ยังคงอยู่กับบริ ษั ทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้
ความสาคัญกับการรับฟั งความคิดเห็นของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งน ้ามันปาล์มโอเลอีน ซึง่ บริ ษัทได้ สารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้ าเกี่ยวกับคุณ ภาพของน ้ามันไบโอดีเซล และน ้ามันปาล์มโอเลอีนอย่างต่อเนื่อง และบริ ษัทฯยังเปิ ด
โอกาสให้ ลกู ค้ าทัง้ 2 กลุม่ ได้ เข้ าเยี่ยมชมการผลิตภายในโรงงาน เพื่อสร้ างความมัน่ ใจเกี่ยวกับคุณภาพการผลิตของบริ ษัทฯ
2.2.2 กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริษัท แบ่งออกตามประเภทสินค้ าของบริษัท ได้ ดงั นี ้
1) น ้ามันไบโอดีเซล
กลุ่ ม ลู ก ค้ าหลัก ของบริ ษั ท ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น า้ มั น ไบโอดี เซล ได้ แก่ กลุ่ม ผู้ ค้ าน า้ มั น เชื อ้ เพลิ ง ตาม
พระราชบัญญัติการค้ าน ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 มาตรา 7 หรื อผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิงตามมาตรา 7 ซึง่ หมายถึง ผู้ค้าน ้ามันที่มี
ปริ มาณการค้ าน ้ามันเชื ้อเพลิงแต่ละชนิดหรื อรวมกันทุกชนิดปี ละตังแต่
้ 100,000 เมตริ กตัน หรื อประมาณ 120 ล้ านลิตรขึ ้นไป
หรื อผู้ที่ทาการค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวปี ละตังแต่
้ 50,000 เมตริ กตันขึ ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่ ล้วนแต่เป็ นผู้ค้านา้ มันรายใหญ่ ของ
ประเทศ (Major Oil) โดยในการจาหน่าย บริ ษัทจะทาสัญญากับลูกค้ าโดยมีอายุสญ
ั ญาตังแต่
้ 3 – 12 เดือนแล้ วแต่นโยบาย
ของลูกค้ าแต่ละราย โดยลูกค้ าส่วนใหญ่ ของบริ ษัท จะกาหนดปริ มาณการรับซื ้อหรื อช่วงของปริ มาณการรับซื ้อที่ชัดเจนใน
สัญญา ซึง่ ในการได้ มาซึง่ สัญญาจาหน่าย บริ ษัทฯจะได้ รับแจ้ งให้ เข้ าร่วมประมูลจากลูกค้ าโดยตรง
2) น ้ามันปาล์มโอเลอีน
กลุม่ ลูกค้ าผู้ใช้ น ้ามันปาล์มโอเลอีนของบริ ษัทฯแบ่งเป็ น 1) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารขนาดใหญ่ อาทิ
อุตสาหกรรมผลิตขนมขบเคี ้ยว เนยเทียม และอาหารปรุ งสุกต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะสัง่ ซื ้อเป็ นรถแท็งก์ 2) กลุ่มลูกค้ าสาเร็ จรู ป
ได้ แก่ โรงแรม ร้ านอาหารที่เป็ นเชน และร้ านค้ าทัว่ ไปซึ่งสัง่ ซื ้อเป็ นรู ปภาชนะบรรจุขนาดต่างๆ อาทิ แกลลอน ปี๊ บ ขวด และถุง
เป็ นต้ น ภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” ซึง่ เป็ นตราสินค้ าที่อยู่ในตลาดน ้ามันปาล์มโอเลอีน (หรื อ “น ้ามันบริ โภค”) มากกว่า 20 ปี
ซึง่ บริ ษัทฯมีนโยบายการผลิตและจาหน่ายแบบ Made to order
ทังนี
้ ้ในปี 2560 บริ ษัทฯเปลี่ยนแปลงนโยบายการดาเนินธุรกิจและการจาหน่ายน ้ามันบริ โภค โดยยกเลิกการ
จาหน่ายน ้ามันบริ โภคด้ วยตนเองเพื่อลดค่าใช้ จ่า ยในการขายและบริ หาร และเปลีย่ นเป็ นการรับจ้ างผลิตน ้ามันบริ โภคแทน ซึ่ง
ผู้ว่าจ้ างจะเป็ นผู้จดั หาวัตถุดิบ และรับภาระในการขนส่งวัตถุดิบดังกล่าวมายังโรงงาน รวมถึงจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการขายน ้ามัน
ปาล์มโอเลอีนบรรจุในบรรจุภัณ ฑ์ ขนาดต่างๆ อาทิ แกลลอน ปี๊ บ ขวด และถุง ภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” แต่อย่างไรก็ ดี
บริ ษัทฯยังคงมีรายได้ จากการจาหน่ายในช่วงเดือนมกราคม ซึง่ เกิดจากรายการค้ างส่งของรายการสัง่ ซื ้อของลูกค้ าที่ยกมาจาก
ปี 2559
3) วัตถุดิบและผลพลอยได้
กลุ่มลูกค้ าที่สงั่ ซื ้อวัตถุดิบจากบริ ษัท คือ กลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากน ้ามัน
ปาล์ม ซึ่งมีความต้ องการน ้ามันปาล์มดิบสาหรับใช้ เป็ นวัตถุดิบตังต้
้ นในการผลิต และน ้ามันปาล์มบริ สทุ ธิ์ไม่แยกไข ซึ่งใช้ เป็ น
วัตถุดิบหลักในการผลิตน ้ามันไบโอดีเซลและน ้ามันปาล์มโอเลอีน โดยกลุม่ ลูกค้ าที่สงั่ ซื ้อผลพลอยได้ จากการผลิตได้ แก่ กลุ่ม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ซึง่ มีความต้ องการใช้ ผลพลอยได้ จากการกระบวนการกลัน่ น ้ามันปาล์มดิบ ได้ แก่
กรดไขมันปาล์มจากกระบวนการกลัน่ น ้ามันปาล์มดิบ กลีเซอรี นจากกระบวนการผลิตน ้ามันไบโอดีเซล และไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ์
จากกระบวนการผลิตน ้ามันปาล์มโอเลอีนโดยกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องดังกล่าวจะใช้ กรดไขมันปาล์ม กลีเซอรี น และไขมัน
ปาล์มบริ สทุ ธิ์เป็ นวัตถุดิบตังต้
้ นในการผลิตเครื่ องสาอางสบู่ อาหารเสริ ม รวมไปถึงนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตน ้ามันไบโอ
ดีเซล ทัง้ นี ้ ลูกค้ าที่สงั่ ซื ้อผลพลอยได้ จากการผลิต จะว่าจ้ างรถขนส่งมารับด้ วยตัวเอง แต่สาหรับลูกค้ าที่สงั่ ซื ้อวัตถุดิบจาก
บริ ษัท จะมีเงื่อนไขการจัดส่งแตกต่างกันไปตามการเจรจา โดยบางรายจะแจ้ งให้ บริ ษัทฯดาเนินการจัดส่งให้ ในขณะที่บางราย
จะจัดรถมาขนวัตถุดิบด้ วยตนเองที่หน้ าโรงงาน
4) รับจ้ างผลิต
บริ ษัทฯมีรายได้ จากการรับจ้ างผลิต ซึง่ เกิ ดจากการให้ บริ การกลัน่ น ้ามันปาล์มดิบ (CPO) เพื่อให้ ได้ น ้ามันปาล์ม
บริ สทุ ธิ์ไม่แยกไข (RBD Palm Oil) และน ้ามันปาล์มโอเลอีน (Palm Olein) โดยผู้วา่ จ้ างจะเป็ นผู้จดั หา CPO รวมถึงรับภาระใน
การขนส่งวัตถุดิบดังกล่าวมายังโรงงาน รวมถึงรับสินค้ าที่โรงงานเอง ซึง่ บริ ษัทจะนาวัตถุดิบที่ได้ รับเข้ าสูก่ ระบวนการกลัน่ ด้ วย
หอกลัน่ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ ได้ ผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ผ้ วู ่าจ้ างต้ องการ ทังนี
้ ้ ผู้ว่าจ้ างจะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มได้ แก่ 1)
กลุม่ น ้ามันไบโอดีเซล คือ ผู้ประกอบการในกลุม่ ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบั ญญัติการค้ าน ้ามันเชื ้อเพลิง
พ.ศ.2543 ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯให้ บริ การรับจ้ างกลัน่ RBD Palm Oil ให้ กับผู้ค้าน ้ามันเชือ้ เพลิงตามมาตรา 7 โดยรับจ้ างกลัน่
ให้ กบั ผู้วา่ จ้ างรายดังกล่าวต่อเนื่องกว่า 6 ปี และ 2) กลุม่ น ้ามันปาล์มโอเลอีน คือ ผู้ประกอบการในกลุม่ น ้ามันบริ โภคซึง่ ปั จจุบนั
บริ ษัทฯให้ บริ การรับจ้ างกลัน่ RBD Palm Oil และ Palm Olein ให้ กบั ผู้ค้าน ้ามันบริ โภคและบริ ษัทฯได้ รับค่าลิขสิทธิ์จากการขาย
Palm Olein บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ ขนาดต่างๆ อาทิ แกลลอน ปี๊ บ ขวด และถุง ภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” ตามที่ระบุใน
สัญญา
2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ปริ มาณการผลิตและการใช้ น ้ามันปาล์มในประเทศไทย
ข้ อมูลจากสานักส่งเสริ มการค้ าสินค้ าเกษตร กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ คาดการณ์แนวโน้ ม ปริ มาณ
ผลผลิตน ้ามันปาล์มดิบภายในประเทศว่าจะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 1.80 ล้ านตันเป็ น 1.99 ล้ านตันในปี 2560
โดยในช่วงดังกล่าว ผลผลิตน ้ามันปาล์มดิบส่วนใหญ่ ที่ได้ จะถูกนาไปใช้ เพื่อการบริ โภคในประเทศเฉลี่ยประมาณ 1.01 ล้ านตัน
ใช้ เพื่อผลิตไบโอดีเซล 0.86 ล้ านตัน และส่งออกน ้ามันดิบจานวน 0.54 ล้ านตัน
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ที่มา: สานักส่งเสริมการค้ าสินค้ าเกษตร กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ทังนี
้ ้ มีการคาดการณ์ สดั ส่วนการใช้ น ้ามันปาล์มดิบภายในประเทศเพื่อการบริ โภคเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถอธิบาย
ถึงสัดส่วนการใช้ น ้ามันปาล์มได้ ดงั นี ้
นาไปผลิตน ้ามันพืชและนาไปใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารประมาณร้ อยละ 54 โดยน ้ามันปาล์มนับว่าเป็ นน ้ามันพืชที่
มีการใช้ บริ โภคมากที่สดุ ในประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 65 ของมูลค่าตลาดน ้ามันพืชทังหมด
้
เนื่องจากน ้ามันปาล์มมีราคาที่คอ่ นข้ าง
ถูกหากเทียบกับน ้ามันพืชประเภทอื่น กอปรกับคุณสมบัติที่เหมาะในการประกอบอาหารประเภททอด ซึง่ ไม่ทาให้ อาหารมีกลิ่น
หืน จึงทาให้ คนส่วนใหญ่ นิยมเลือกบริ โภคน ้ามันปาล์ม รวมทังอุ
้ ตสาหกรรมอาหารอื่นๆ ในรู ปแบบของน ้ามันพืชที่ใช้ ในการ
ประกอบอาหาร และใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ อาทิ ขนมขบเคี ้ยว บะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ป นมข้ นหวาน ครี มและ
เนยเทียม
•

ใช้ ผลิตไบโอดีเซลประมาณร้ อยละ 46 โดยเป็ นการผลิตเพื่อเป็ นพลังงานทดแทน สาหรับช่วยลดการใช้ น ้ามันดีเซล
รวมถึงเพื่อเพิ่มความมัน่ คงทางด้ านพลังงานให้ กบั ประเทศ อีกทัง้ ยังจะช่วยลดปั ญหาผลกระทบทางด้ านสิง่ แวดล้ อมอีกด้ วย
•

ภาวะอุตสาหกรรมไบโอดีเซล
ท่ามกลางภาวะความผันผวนและการปรับตัวสูงขึ ้นของราคาพลังงาน อันเป็ นปั จจัยสาคั ญในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจ โดยเครื่ องชี ้วัดที่สาคัญอย่างหนึง่ คือ ราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ ้นมาก ทังนี
้ ้ จากสภาวะดังกล่าว ส่งผล
ให้ ประเทศไทยซึง่ เป็ นประเทศที่พงึ่ พาการนาเข้ าพลังงาน จาต้ องรับภาระการนาเข้ าพลังงานจากต่างประเทศเป็ นจานวนมาก
จากปริ มาณการนาเข้ าพลังงานที่ป รับ ตัวเพิ่ มขึน้ ภาครั ฐได้ เล็งเห็ นถึ งความสาคัญ ของพลังงานและการพัฒ นา
ประเทศในระยะยาว ซึ่งจาเป็ นต้ องมีความเสถียรภาพและความมัน่ คงในภาคพลังงาน อันเป็ นพื ้นฐานสาคัญของการพัฒนา
ประเทศ อีกทังพลั
้ งงานเชื ้อเพลิงส่วนใหญ่มีรูปแบบการใช้ ที่เมื่อใช้ แล้ วหมดไป (Non-renewable energy) ดังนัน้ ภาครัฐจึงมี
นโยบายที่จะผลักดันให้ เกิดการใช้ พลังงานทดแทน (Renewable energy) มากขึ ้น ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการลดการใช้ พลังงานที่ใช้ แล้ ว
หมดไป อีกทังยั
้ งเป็ นการลดปั ญหาภาวะโลกร้ อน เนื่องจากการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ซึ่งเป็ นปั ญหาที่ทั่ วโลกกาลังให้ ความ
สนใจและเร่ งหามาตรการควบคุม ซึ่งมาตรการกีดกันทางการค้ าเป็ นมาตรการที่มีแนวโน้ มจะถูกนามาใช้ อย่างแพร่ หลายใน
อนาคต ถึงแม้ ว่าประเทศไทยยังไม่ถกู บังคับใช้ มาตรการดังกล่าวในปั จจุบนั แต่ก็ควรลดปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกและส่งเสริ ม
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พลังงานทดแทนเพื่อเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการเป็ นสังคมคาร์ บอนต่า (Low Carbon Society) นอกจากนี ้ ยังเป็ นการลดการพึ่งพิง
การนาเข้ าพลังงานจากต่างประเทศ และเป็ นการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชือ้ เพลิง ซึ่งเป็ นการสร้ างเสถียรภาพและ
ความมัน่ คงทางพลังงานของประเทศในอนาคต ดังนัน้ รัฐบาลจึงมอบหมายให้ กระทรวงพลังงานจัดทา “แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ในอีก 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) (Alternative Energy Development Plan: AEDP 20122021) หรื อ (AEDP) เพื่อกาหนดแผนงานในการพัฒนาไปสูส่ งั คมคาร์ บอนต่า ดังภาพ

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน

1.
2.
3.
4.

ประเภท
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานชีวมวล
ก๊ าซชีวภาพ
3.1 ก๊ าซชีวภาพ
3.2 CBG (5% ของ NGV)
พลังงานจากขยะ

หน่ วย
KTOE
KTOE
KTOE

เป้ าหมายเดิม
38
6,760
600

รวม

KTOE
KTOE

35
7,433

เป้ าหมายใหม่
100
8,200
1,000
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%

เชื ้อเพลิงชีวภาพ
1. เอทานอล
2. ไบโอดีเซล
3. เชื ้อเพลิงใหม่ทดแทนดีเซล
สัดส่วนทดแทนน ้ามัน
สัดส่วนพลังงานทดแทนต่อการใช้
พลังงานชันสุ
้ ดท้ ายของประเทศ

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับไบโอดีเซล
แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับไบโอดีเซล มีเป้าหมายการผลิตไบโอ
ดีเซล (เชื ้อเพลิงทดแทนดีเซล) ในปี 2564 คือ 5.97 ล้ านลิตรต่อวัน ซึง่ แผน AEDP มุง่ เน้ นการพัฒนาที่สาคัญ 2 ด้ าน ดังนี ้
1. ด้ านอุปทาน
ส่งเสริ มการปลูกปาล์มในพื ้นที่ที่เหมาะสมโดยไม่แย่งพื ้นที่พชื อาหาร โดย
– ส่งเสริ มให้ มีพื ้นที่ปลูกปาล์ม 5.5 ล้ านไร่ และมีปาล์มให้ ผลผลิตรวม 5.3 ล้ านไร่ภายในปี 2564
– มีกาลังการผลิตน ้ามันปาล์มดิบ ไม่น้อยกว่า 3.05 ล้ านตันต่อปี
– ส่งเสริ มให้ เป้าหมายผลิตภาพ หรือ yield ไม่น้อยกว่า 3.2 ตันต่อไร่ตอ่ ปี มีอตั ราสัดส่วนการให้ น ้ามัน (Oil
Content) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 18
2. ด้ านอุปสงค์
– บริ หารจัดการสัดส่วนการผสมน ้ามันไบโอดีเซลให้ สอดคล้ องกับปริมาณการผลิตน ้ามันปาล์มภายในประเทศ
– ทดลองนาร่อง B10 หรื อ B20 ใน Fleet รถบรรทุก หรื อ เรื อประมงเฉพาะ
– มาตรฐานไบโอดีเซล (Fatty Acid Methyl Ester : FAME) ให้ สามารถมีสดั ส่วนผสมในน ้ามันดีเซลถึงร้ อยละ
7 (B7)
นอกจากนี ้ แผน AEDP ยังมุ่งเน้ นการพัฒนาให้ มีการบริ หารจัดการแบบครบวงจร ตังแต่
้ การปลูกปาล์มน ้ามัน การ
สกัดน ้ามัน การผลิตน ้ามันพืชบริ โภค การผลิตไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การนาเข้ า การส่งออก และการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) เพื่อลดต้ นทุนและสร้ างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้ แก่ประเทศ
ภาคอุปทาน
สาหรับประเทศไทย วัตถุดิบสาคัญที่ใช้ ในการผลิตน ้ามันไบโอดีเซล คือ ปาล์มน ้ามัน ซึ่งถือว่าเป็ นพืชที่สามารถสกัด
ออกมาเป็ นวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการการผลิตไบโอดีเซลได้ ดีและมีคณ
ุ ภาพชนิดหนึ่งโดยถือเป็ นพลังงานทดแทนดีเชลด้ วย
การใช้ พืชที่สามารถปลูกใหม่ได้ โดยสามารถลดสัดส่วนของการใช้ น ้ามันซึ่งมีวัตถุดิบจากฟอสซิล ซึง่ เป็ นพลังงานที่ไม่สามารถ
ทดแทนได้ ในระยะเวลาอันสัน้ ทังนี
้ ้ ตามแผน AEDP มีเป้าหมายในการเพิ่มพื ้นที่เพาะปลูกเป็ น 5.5 ล้ านไร่ภายในปี 2564 ซึง่ ใน
ปี 2558- 2560 ประเทศไทยมีพืน้ ที่เพาะปลูกปาล์มนา้ มันทัง้ สิ ้น 4.28, 4.52, และ 4.77 ล้ านไร่ ตามลาดับ และขาดว่าในปี
2561 จะมีพื ้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ ้นเป็ น 4.99 ล้ านไร่ (ที่มา: ข้ อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้ อมูลด้ านการเกษตร ณ
วันที่ 20 ธันวาคม 2560) นอกจากพื ้นที่เพาะปลูกแล้ ว ผลผลิตรวมปาล์มน ้ามันของประเทศได้ ปรับเพิ่มขึ ้นจาก 11.68 ล้ านตัน
ในปี 2559 เป็ น 13.51 ล้ านตัน ปี 2560 และคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 14.75 ล้ านตันในปี 2561 ซึ่งเป็ นผลจากปริ มาณผลปาล์ม
น ้ามันและน ้ามันปาล์มดิบช่วงที่ผา่ นมามีมาก ประกอบกับโรงกลัน่ ฯ มีสต๊ อกน ้ามันปาล์มคงเหลือมากกว่าความต้ องการใช้ ใน
แต่ละเดือน ประกอบกับมีการส่งเสริ มให้ เกษตรกรทาปาล์มคุณภาพโดยการตัดปาล์มสุก เปอร์ เซ็นต์น ้ามันเพิ่มขึ ้นจาก 15-16%
เป็ น 17-18% ทาให้ มีปริ มาณน ้ามันปาล์มดิบเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย ส่งผลให้ ราคาปาล์มปรับตัวต่าลงในช่วงเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้
ปริ มาณผลผลิตก็เข้ าใกล้ เป้าหมายผลผลิตเพื่อรองรับแผน AEDP ในปี 2564 กอปรกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนให้ เกษตรกร
ขยายเนื ้อที่เพาะปลูกในที่นาร้ าง หรื อที่นาลุม่ และปลูกทดแทนสวนยางพาราและไม้ ผล

- 25 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

กราฟแสดงราคาเฉลี่ยปาล์ มทะลาย และนา้ มันปาล์ มดิบเกรด A ระหว่ างปี 2554 – ปี 2560

ที่มา :กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์

กราฟแสดงผลผลิตปาล์ มนา้ มันภายในประเทศ

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคอุปสงค์
ปั จจุบนั รายชื่อผู้ผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ของกรดไขมัน (B100) ที่ได้ รับความเห็นชอบการจาหน่ายหรื อ
มีไว้ เพื่อจาหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ ธันวาคม 2560 มีทงสิ
ั ้ ้น 13 ราย คิดเป็ นกาลังการผลิต
รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 6,618,600 ลิตรต่อวัน โดยปริ มาณการใช้ น ้ามันไบโอดีเซลมีแนวโน้ มปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากการใช้ นโยบายของ
ภาครัฐ ที่สนับสนุนให้ เพิ่มสัดส่วนการใช้ น ้ามันไบโอดีเซลเป็ นส่วนผสมในน ้ามันดีเซล จาก B5 เป็ น B7 ในปี 2560 (ที่มา: ฝ่ าย
บริ หารบริ ษัท และกระทรวงพลังงาน) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กาลังการผลิต
(ลิตร/วัน)
บจก. ไบโอ เอ็นเนอร์ จี่ พลัส 2
200,000
บจก. ไบโอซินเนอร์ จี
30,000
บจก. บางจากไบโอฟูเอล
810,000
บมจ. โกลบอลกรี นเคมิคอล
1,028,600
บมจ. บางจาก คอร์ ปอเรชัน่
50,000
บมจ.พลังงานบริ สทุ ธิ์
800,000
บจก.น ้ามันพืชปทุม
1,400,000
บจก. จีไอ กรี น เพาเวอร์
200,000
บมจ. เอไอ เอนเนอร์ จี
500,000
บจก. วีระสุวรรณ
200,000
บจก. นิวไบโอดีเซล
1,000,000
บจก. ตรังน ้ามันปาล์ม
100,000
บจก. แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี
300,000
รวม
6,618,600
บริษัท

จังหวัดที่ตงั ้
โรงงาน
พระนครศรี อยุธยา
นครราชสีมา
พระนครศรี อยุธยา
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
ปราจีนบุรี
ปทุมธานี
ชุมพร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สุราษฎร์ ธานี
ตรัง
ระยอง

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ ธันวาคม 2560

ปั จจัยผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตและจาหน่ ายนา้ มันไบโอดีเซล
เนื่องจากไบโอดีเซลจัดอยู่ในหมวดพลังงาน ซึ่งมีหลายส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง โดยปั จจัยที่คาดว่าจะเป็ นตัวผลักดัน
อุตสาหกรรมไบโอดีเซล คือ จานวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ ้นจากนโยบายรถคันแรก, การเติบโตในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และส่วน
ต่างต้ นทุนระหว่างการใช้ ก๊าซ LPG กับน ้ามันไบโอดีเซลลดลง
การเติบโตของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์: ภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์เป็ นภาคธุรกิจที่ต้องใช้ ยานพาหนะเพื่อการ
พาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจขนส่งทางบก (Inland Transportation) ซึง่ ต้ องใช้ รถกระบะและรถบรรทุกซึง่ ระบบ
เครื่ องยนต์จะใช้ น ้ามันดีเซลเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก ดังนัน้ การเติบโตของภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์จึงถูกโยงเป็ นความสัมพันธ์ที่
ส่งเสริ ม การเติ บ โตของอุต สาหกรรมผลิต น า้ มัน ไบโอดี เซลเช่น กัน และด้ วยโอกาสในการเติ บ โตจากนโยบายการเปิ ด เสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของภาครัฐที่จะช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการขนส่งสามารถขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน
ได้ มากขึ ้น เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่ได้ เปรี ยบในเชิงภูมิศาสตร์ เมื่อเทียบกับประเทศกลุม่ อาเซี ยน โดยภูมิศาสตร์ ของ
ประเทศตังอยู
้ ่พรหมแดนใจกลางเส้ นทางที่ต้องเชื่อมต่อระหว่างประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้ แก่ ประเทศจีนและประเทศ
อินเดีย กับประเทศในกลุม่ อาเซียน ได้ แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย (ที่มา: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย) จึงทาให้ ธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์มีแนวโน้ มการเติบโตในอนาคต ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อปริ มาณความต้ องการใช้ น ้ามันไบโอดีเซลที่จะ
เพิ่มขึ ้นในอนาคตด้ วย
ส่วนต่างระหว่างต้ นทุนการใช้ ก๊าซ LPG กับน ้ามันไบโอดีเซลลดลง: เนื่องจากปั จจุบนั รัฐบาลมีการอุดหนุนราคาก๊ าซ
หุงต้ ม (LPG) เพื่อใช้ ในประเทศ เนื่องจากปริ มาณการใช้ ก๊าซ LPG ที่เพิ่มขึ ้นพร้ อมๆ กับภาระในการอุดหนุนราคาพลังงานของ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

ภาครัฐที่เพิ่ มขึน้ เช่นกัน โดยปริ มาณการผลิตก๊ าซ LPG ยังไม่เพี ยงพอต่อความต้ องการใช้ ในประเทศ ซึ่งทาให้ ต้องน าเข้ า
บางส่วนจากต่างประเทศในราคาที่สูง แต่นาจาหน่ายในประเทศในราคาต่ากว่าต้ นทุนการนาเข้ าเพื่อช่วยเหลือประชาชน
(ภาครัฐอุดหนุนราคาสาหรับก๊ าซ LPG ซึง่ นาเข้ าในอัตราประมาณ 28 บาทต่อกิโลกรัม) โดยรัฐบาลได้ แยกโครงสร้ างก๊ าซ LPG
ตามประเภทการใช้ งาน ได้ แก่ การใช้ ในภาคครัวเรื อน และใช้ ในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม ซึง่ รัฐบาลมีแผนที่จะปรับราคาก๊ าซ
LPG สาหรับภาคขนส่งขึ ้นเพื่อให้ สะท้ อนต้ นทุนที่แท้ จริ งของการใช้ งาน ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวจะมีผลทาให้ สว่ นต่างระหว่าง
ต้ นทุนการใช้ ก๊าซ LPG และน ้ามันไบโอดีเซลลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้ เชื ้อเพลิงของภาคขนส่ง ที่อาจหันมา
ใช้ น ้ามันไบโอดีเซลเพิ่มขึ ้นในอนาคต เนื่องจากการใช้ ก๊าซ LPG เป็ นเชื ้อเพลิง แม้ จะช่วยประหยัดต้ นทุนในการขนส่ง แต่เจ้ าของ
รถก็ยงั คงต้ องรับภาระความเสีย่ งจากอายุการใช้ งานของเครื่ องยนต์ที่สนลง
ั ้ ทาให้ มีค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุงมากขึ ้น รวมถึง
การเผชิญความเสีย่ งจากความไม่ปลอดภัยในการใช้ LPG เป็ นเชื ้อเพลิงอีกด้ วย
ภาวะอุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ มโอเลอีน
ตลาดอุตสาหกรรมน ้ามันพืชในปั จจุบนั ยังมีการคาดการณ์ว่าจะมีความต้ องการน ้ามันพืชมากขึ ้น จากแนวโน้ มการ
ฟื น้ ตัวของความต้ องการใช้ ในภาคครัวเรื อน ภาคอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ รวมถึงภาคการผลิต
พลังงานทดแทน โดยตลาดน ้ามันพืชโดยรวมของไทยคาดว่ามีมูลค่าในแต่ละปี ประมาณ 20,000 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการ
เติบโตประมาณร้ อยละ 8 – 10 ทุกปี อีกทัง้ แนวโน้ มความต้ องการใช้ น ้ามันพืชเพื่อผลิตพลังงานทดแทนที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ มีผ้ ปู ระกอบการรายใหม่เข้ าสูต่ ลาดน ้ามันพืช และเพื่อป้อนเป็ นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนด้ วย โดย
น ้ามันพืชสามารถจาแนกตามพืชที่นามาสกัด ซึง่ ปั จจุบนั มีด้วยกัน 7 ชนิด ได้ แก่
1) น ้ามันมะพร้ าว (Coconut Oil)
2) น ้ามันปาล์ม (Palm Oil) สกัดจากผลปาล์มนา้ มัน มีกรดไขมันอิ่มตัวประมาณ 50% เป็ นกรดปาล์มมิติก
44% กรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเลอิก 39% ใช้ ปรุงอาหารและทอดอาหาร ซึง่ อุดมไปด้ วยสารแคโรทีนและวิตามิน
อี เป็ นน ้ามันที่คงตัว ไม่เหม็นหืน ไม่เกิดฟองโดยเฉพาะที่อณ
ุ หภูมิสงู
3) น ้ามันเมล็ดทานตะวัน (Sunflower Seed Oil)
4) น ้ามันราข้ าว (Rice bran Oil)
5) น ้ามันถัว่ ลิสง (Peanut Oil)
6) น ้ามันงา (Sesame Oil)
7) น ้ามันเมล็ดคาฝอย (Safflower Seed Oil)
ประเทศไทยมีพืชน ้ามันที่สามารถนามาผลิตน ้ามันเพื่อใช้ บริ โภคและใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆหลายชนิด ได้ แก่ ถั่ว
เหลือง ปาล์มน ้ามัน มะพร้ าว ราข้ าว เมล็ดทานตะวัน ดังที่กล่าวข้ างต้ น ดังนัน้ อุตสาหกรรมน ้ามันจึงกลายเป็ น อุตสาหกรรมที่
สาคัญ อุต สาหกรรมหนึ่ ง ของประเทศไทย โดยมี ทัง้ อุต สาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และอุต สาหกรรมในครั ว เรื อ น
นอกจากนี ้ เมล็ดน ้ามันพืชหลังจากผ่านกระบวนการสกัดเอาน ้ามันออกแล้ ว ยังสามารถนากากที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์เป็ นวัตถุดิบ
สาคัญในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย อุตสาหกรรมน ้ามันพืชจึงเป็ นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิ จของประเทศไทย เนื่องจากเป็ น อุตสาหกรรมที่แปรรู ปสินค้ าเกษตรในประเทศให้ เป็ น สิน ค้ าอุตสาหกรรม ดังนัน้
อุตสาหกรรมน ้ามันพืชจึงเป็ นการสนับสนุนเกษตรกรให้ มีรายได้ มากขึ ้นโดยการเลือกใช้ วตั ถุ ดิบที่มีอยู่ในประเทศนาไปแปรรู ป
เป็ นสินค้ าจาหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่า
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ปั จจุบัน การบริ โภคน า้ มัน พืชมี แนวโน้ มสูงขึน้ น า้ มันพื ชที่ ผลิต ได้ ภายในประเทศมีป ริ ม าณไม่เพี ยงพอกับความ
ต้ องการของตลาด อุ ต สาหกรรมน า้ มั น พื ช ในประเทศมี ลู่ท างในด้ านการตลาดกว้ า งขึ น้ ซึ่ ง นอกจากความต้ องกา ร
ภายในประเทศจะเพิ่มขึ ้นแล้ ว ความต้ องการน ้ามันพืชในตลาดโลกก็ยงั อยู่ในระดับสูงด้ วย ซึ่งความต้ องการน ้ามันจากพืชและ
ไขสัตว์ในตลาดโลกขึ ้นอยูก่ บั การเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยแนวโน้ มราคามีความไม่แน่นอน
ขึ ้นอยูก่ บั อุปสงค์และอุปทานในขณะนัน้
สาหรับประเทศไทย น ้ามันปาล์มและน ้ามันถัว่ เหลือง เป็ นน ้ามันพืชที่มีผ้ บู ริ โภคมากที่สดุ ประมาณร้ อยละ 90 ของ
ปริ มาณการบริ โภคทังหมด
้
ส่วนน ้ามันพืชชนิดอื่นที่ใช้ วตั ถุดิบเป็ นราข้ าว ข้ าวโพด เมล็ดทานตะวัน มะกอก และเมล็ดองุ่น ยังไม่
เป็ นที่นิยมมากนักในประเทศไทย เนื่อ งจากมีราคาสูง ซึ่งทาให้ ตลาดน ้ามันกลุม่ ดังกล่าวมีสดั ส่วนในตลาดอยู่เพียงประมาณ
ร้ อยละ 10 เท่านัน้ ซึง่ โดยเฉลีย่ ราคาน ้ามันพืชที่ผลิตจากพืชน ้ามันดังกล่าวจะมีราคาประมาณขวดละ 30-50 บาท (ขนาดบรรจุ
1 ลิตร) ทังนี
้ ้ หากพิจารณาราคาน ้ามันปาล์มเทียบกับราคาน ้ามันถัว่ เหลื อง จะพบว่าราคาน ้ามันปาล์มจะมีราคาถูกกว่าน ้ามัน
ถั่วเหลืองมาโดยต่อเนื่องตังแต่
้ ในอดีต ทาให้ น ้ามันปาล์มเป็ นที่นิยมในประเทศไทย ทังในภาคอุ
้
ตสาหกรรมการผลิตอาหาร
ร้ านอาหาร เละการบริ โภคในครัวเรื อน
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทฯมีสานักงานและโรงงานตังอยู
้ ่เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิ จ 1 ตาบลคลองมะเดื่อ อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้ วย อาคารสานักงาน หอกลัน่ น ้ามันปาล์ม อาคารโรงงานผลิตน ้ามันไบโอดีเซล อาคารผลิต
น ้ามันปาล์มโอเลอีน ถังเก็บวัตถุดิบ ห้ องบรรจุ คลังสินค้ าน ้ามันปาล์มโอเลอีน อาคารซ่ อมบารุง และโรงจอดรถ โดยบริ ษัทฯมี
กาลังการผลิตน ้ามันปาล์มบริ สทุ ธิ์ไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) จากหอกลัน่ ที่มีรวม
2 หอเท่ากับ 1,150 ตันน ้ามันปาล์มดิบต่อวัน และมีกาลังการผลิตน ้ามันไบโอดีเซลที่ 500,000 ลิตรต่อวัน กาลังการผลิตน ้ามัน
ปาล์มโอเลอีนที่ 350,000 ลิตรต่อวัน ทังนี
้ ้ สามารถอธิบายกระบวนการผลิตน ้ามันไบโอดีเซล และกระบวนการผลิตน ้ามันปาล์ม
โอเลอีน โดยย่อได้ ดังนี ้
1. กระบวนการกลั่น
กระบวนการกลัน่ ของบริ ษัท เป็ นระบบการกลัน่ แบบสุญญากาศ ซึ่งเป็ นระบบแบบปิ ดที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
โดยสัง่ การและควบคุมด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ อีกทังยั
้ งอยูภ่ ายใต้ การควบคุมและดูแลโดยวิศวกรผู้ชานาญการของบริ ษัท ซึง่ ใน
ปั จจุบนั บริ ษัทมีหอกลัน่ จานวน 2 หอ มีกาลังการกลัน่ รวมกันทังสิ
้ ้น 1,150 ตันน ้ามันปาล์มดิบต่อวัน ซึง่ กระบวนการกลัน่ น ้ามัน
ปาล์มดิบสามารถแบ่งขันตอนได้
้
ดังนี ้
- ขัน้ ตอนการขจัดยางเหนี ยว (Degumming): นาน ้ามันปาล์มดิบเข้ าสู่หอกลัน่ โดยเพิ่มความร้ อนเพื่อ
ปรับให้ อณ
ุ หภูมิสงู และใส่กรดฟอสฟอริ ค (Phosphoric Acid) เข้ าไปทาปฏิกิริยา โดยใช้ น ้าหรื อไอน ้าผสม
กับน ้ามัน ซึง่ จะทาให้ สารประกอบที่ละลายในน ้าและน ้ายางเหนียวแยกตัว ออกจากกัน หลังจากนัน้ จึงทา
การแยกออกด้ วยการกรอง ซึง่ วิธีการนี ้เป็ นการกาจัดสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกลิ่นและรสของน ้ามันที่
เปลีย่ นแปลงได้ ง่าย
- ขัน้ ตอนการฟอกสี (Bleached): นาน ้ามันปาล์มดิบที่ผ่านขันตอนการขจั
้
ดยางเหนียว เข้ าสูก่ ารฟอกสี
โดยเพิ่มอุณหภูมิน ้ามันปาล์ม ดิบให้ สงู ขึ ้น และนาไปผสมเข้ ากับแป้งฟอกสี (Bleaching Earth) เพื่อลด
ความขุน่ และทาให้ น ้ามันปาล์มดิบมีสใี ส เหมาะแก่การบริ โภค
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- ขัน้ ตอนการกรองแป้ งฟอกสี (Filtration): นาน ้ามันปาล์มดิบที่ผา่ นขันตอนการฟอกสี
้
เข้ าสูเ่ ครื่ องกรอง
เพื่อทาการกรองแป้งฟอกสีและสิง่ เจือปนอื่นๆ ออกจากน ้ามันปาล์มดิบ
- ขัน้ ตอนการการขจัดกลิ่น (Deodorized): นานา้ มันที่ได้ จากกระบวนการกรองแยกแป้งฟอกสี เข้ าสู่
กระบวนการกาจัดกลิ่น โดยเพิ่มอุณหภูมิน ้ามันให้ สงู ขึ ้น เพื่อแยกกรดไขมันปาล์ม (PFAD) ออกโดยการ
ระเหยออกมา โดยใช้ ระบบสุญญากาศ ซึ่งทาการดูดกรดไขมันปาล์มที่ระเหยออกมาจากกระบวนการ
ดังกล่าว เข้ าสูก่ ระบวนการควบแน่น ซึง่ จะทาให้ ได้ ผลผลิตเป็ นน ้ามันปาล์มกึง่ บริ สทุ ธิ์ (RBD Palm Oil) ซึง่
จะถูกดูดเข้ าสูถ่ งั จัดเก็บเพื่อใช้ ในการผลิตน ้ามันปาล์มโอเลอีนและน ้ามันไบโอดีเซล (B100) ต่อไป
2. กระบวนการผลิตนา้ มันปาล์ มโอเลอีน
การผลิตน ้ามันปาล์มโอเลอีน บริ ษัทนาน ้ามันปาล์มกึ่งบริ สทุ ธิ์ที่ได้ จากการกระบวนการกลัน่ น ้ามันปาล์มดิบ เข้ าสู่
กระบวนการผลิตน ้ามันปาล์มโอเลอีน โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
- ขั ้น ตอนกระบวนการแยกไข (Dry Fractionation Process): น าน า้ มั น ปาล์ ม กึ่ ง บริ สุ ท ธิ์ เ ข้ าสู่
กระบวนการแยกไข โดยนาเข้ าถังเพื่อให้ ตกผลึก (Crystallization) โดยการลดอุณหภูมิอย่างช้ าๆ ซึง่ น ้ามัน
จะฟอร์ มผลึกสเตียรี น จากนันจึ
้ งแยกผลึกออกโดยใช้ เครื่ องกรอง (Membrane Filter Press) ซึ่งควบคุม
โดยระบบ Programmable Logic Controller (PLC) จานวน 2 เครื่ อง โดยมีกาลังการผลิตรวมทังสิ
้ ้น 350
ตันน ้ามันปาล์มกึ่งบริ สทุ ธิ์ต่อวัน โดยระบบดังกล่าวถือเป็ นระบบที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการ
ผลิตน ้ามันปาล์มโอเลอีน โดยน ้ามันปาล์มกึ่งบริ สทุ ธิ์ที่เข้ าสูเ่ ครื่ องดังกล่าวจะถูกแยกไขด้ วยการบีบอัดด้ วย
ผ้ ากรอง (Membrane Filter) ซึ่งผลผลิตที่ได้ จากกระบวนการนี ้จะเป็ นน ้ามันปาล์มโอเลอีน (RBD Palm
Olein) และปาล์มสเตียรี น (RBD Palm Stearin) ซึ่งปาล์มสเตียรี นสามารถนากลับมาเข้ าสู่กระบวนการ
ผลิตน ้ามันไบโอดีเซลได้ สาหรับน ้ามันปาล์มโอเลอีนจะถูกจัดเก็บไว้ ในแทงค์สแตนเลสป้องกันสิ่งปนเปื อ้ น
ต่างๆ เพื่อรอจาหน่ายลงรถแทงค์สาหรับลูกค้ ากลุม่ อุตสาหกรรม และ/หรื อนาไปบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาด
ต่างๆ เป็ นสินค้ าสาเร็ จรูปจาหน่ายภายใต้ ตรา “พาโมลา”
3. กระบวนการผลิตนา้ มันไบโอดีเซล (B100)
ผลิตน ้ามันไบโอดีเซล (B100) บริ ษัทนาน ้ามันปาล์มกึ่งบริ สทุ ธิ์ (RBD Palm Oil) ที่ได้ จากกระบวนการกลัน่ เข้ าสู่
กระบวนการผลิตน า้ มัน ไบโอดีเซล โดยเครื่ องจักรที่บ ริ ษั ท ใช้ ในการผลิต เป็ นเครื่ อ งจัก รที่ ใช้ ระบบ Programmable Logic
Controller (PLC) ซึง่ มีกาลังการผลิต 500 ตันต่อวัน โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
- ขัน้ ตอนการท าปฏิ กิ ริย า (Mixing/Reactor): น าน า้ มัน ปาล์ ม กึ่งบริ สุท ธิ์ (RBD Palm Oil)และ/หรื อ ส
เตียรี นเข้ าสูถ่ ังแบบปิ ดที่ใช้ เป็ นที่เกิดปฏิกิริยาเคมี ด้ วยการควบคุมอุณหภูมิ ความดันและความเข้ มข้ น
ของสาร โดยการผสมกับ สารท าปฎิ กิ ริย า (Solvent) คื อ เมทานอล (Methanol) และตัวเร่ งปฏิ กิ ริย า
(Catalyst) คือ โซเดียมเมทาเลต (Sodium Methylate) หลังจากนัน้ จึงนาเข้ าสูถ่ งั Setting เพื่อให้ เกิดการ
แยกชั น้ ระหว่ า งกลี เซอรี น (Glycerine) และน า้ มัน ไบโอดี เซลที่ ยัง ไม่ ได้ ก าจั ด สบู่ อ อก (Unwashed
Biodiesel: UWB) ซึ่งภายหลัง จากการแยกชัน้ เสร็ จ สิน้ จึ ง น าน า้ มัน ไบโอดี เซลที่ ยังไม่ก าจัด สบู่เข้ า สู่
กระบวนการ Recovery Methanol ซึ่งผ่านระบบแลกเปลี่ยนความร้ อน โดยน ้ามันไบโอดีเซลที่ยังไม่ได้
กาจัดสบู่จะผ่านทางด้ านบนของตัวถัง ซึ่งจะผ่านหัวฉีด เพื่อแยกเมทานอลออกจากน ้ามันไบโอดีเซล โด
ยมทานอลจะลอยตัวอยูด่ ้ านบน และจะถูกดูดออกด้ วยระบบสุญญากาศ โดยสามารถนากลับมาเป็ นสาร
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ปฎิกิริยา (Solvent) เพื่อใช้ ในกระบวนการผลิตน ้ามันไบโอดีเซลต่อไปได้ สาหรับน ้ามันไบโอดีเซลที่ได้ จะ
เป็ นน ้ามันไบโอดีเซลที่ยงั ไม่กาจัดสบู่ ซึง่ จะถูกนาไปเข้ าสูก่ ระบวนการล้ างน ้า (Washing) ต่อไป
- ขัน้ ตอนการล้ างนา้ (Washing): นาน ้ามันไบโอดีเซลที่ยงั ไม่ได้ กาจัดสบู่ไปผสมกับน ้าและกวนให้ เข้ ากัน
หลังจากนัน้ จึงเข้ าสูเ่ ครื่ องเหวี่ยงแยกน ้าออก (Separator) ซึง่ เครื่ องเหวี่ยงจะเป็ นตัวแยกน ้ามันไบโอดีเซล
และน ้าออกจากกัน เนื่องจากสารทัง้ 2 มีความหนาแน่นต่างกัน ซึ่งน ้าที่ได้ จากการเหวี่ยงแยกน ้าออกจาก
น า้ มัน ไบโอดี เซลปนอยู่ สาหรั บ น า้ มัน ไบโอดี เซลที่ ได้ จ ากการล้ างน า้ จะถูก น าเข้ าสู่ขัน้ ตอนการขจัด
ความชื ้นต่อไป
- ขั ้น ตอนการขจั ด ความชื น้ (Drying): น าน า้ มั น ไบโอดี เ ซลที่ ผ่ า นขัน้ ตอนการล้ างน า้ แล้ ว เข้ าสู่
กระบวนการขจัดความชืน้ โดยใช้ ความร้ อนและระบบสุญญากาศเพื่อดึงไอน ้าออก ซึ่งจะได้ ผลิตภัณ ฑ์
น ้ามันไบโอดีเซล (B100) ที่พร้ อมจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าต่อไป
การจัดซือ้ วัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตน ้ามันไบโอดีเซล และน ้ามันปาล์มโอเลอีน ได้ แก่ น ้ามันปาล์มดิบ (CPO) สารเคมีต่างๆ
ได้ แก่เมทานอล โซเดียมเมทิลเลต แป้งฟอกสี และกรดฟอสฟอริ ก เชื ้อเพลง และภาชนะบรรจุสาหรับน ้ามันปาล์มโอเลอีน โดย
บริ ษัทสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ สารเคมี เชือ้ เพลิง และภาชนะบรรจุจากผู้ผลิตและผู้จาหน่ายหลายรายในประเทศ ซึ่งฝ่ ายวางแผนของ
บริ ษัทจะพิจารณากาหนดแผนการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบให้ สอดคล้ องกันแผนการขายของฝ่ ายขาย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายใน
การจัดซือ้ วัตถุดิบโดยพิจารณาคัดเลือกผู้จาหน่ายวัตถุดิบจากรายชื่ อผู้จาหน่ายที่ผ่านการประเมินคุณ สมบัติ (Approved
Supplier List) เพื่อเปรี ยบเทียบราคาก่อนการสัง่ ซื ้อซึ่งบริ ษัทกาหนดหลักเกณฑ์ เพื่อประเมินผู้จาหน่ายในด้ านต่างๆ ได้ แก่
คุณภาพวัตถุดิบ ราคา การส่งมอบ คุณภาพการบริ การ และการได้ รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ (ISO) โดยมีการติดตาม
เพื่ออัพเดทคุณสมบัติของผู้จาหน่ายวัตถุดิบในทะเบียนรายชื่อผู้จาหน่ายทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น
หากเกิดการเปลีย่ นแปลงในคุณสมบัติที่สาคัญของผู้จาหน่ายที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและการจัดส่งวัตถุดิบให้ กบั บริ ษัท
ทังนี
้ ้ หากพิจารณาการจัดซื ้อวัตถุดิบที่นามาใช้ ในการผลิตของบริ ษัท โดยแยกพิจารณาตามประเภทวัตถุดิบที่สาคัญ สามารถ
อธิบายได้ ดังนี ้
1. น ้ามันปาล์มดิบ (CPO) : บริ ษัทฯสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดหรื อโรงบีบน ้ามันปาล์มที่ตงอยู
ั ้ ่ภาคใต้ ของ
ประเทศ ได้ แก่ โรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนองจังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดสงขลา ซึง่ โดย
ปกติธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ใช้ น ้ามันปาล์มดิบในการผลิตสินค้ า มักจะไม่เปลี่ยนการสัง่ ซื ้อไปจากผู้จาหน่ายน ้ามันปาล์มดิบที่
เป็ นคู่ค้าเดิม เนื่องจากคุณภาพน ้ามันปาล์มดิ บเป็ นไปตามสูตรการผลิต รวมถึงการวางแผนการผลิตที่สอดคล้ องกันระหว่าง
ผู้ประกอบการและผู้จาหน่ายน ้ามันปาล์มดิบ และความเชื่อมัน่ ระหว่างผู้บริ หารของสองฝ่ าย โดยในการสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบ
ซึ่งถือเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้ าของบริ ษัท บริ ษัทฯได้ กาหนดเกณฑ์คุณสมบัติ น ้ามันปาล์มดิบที่สงั่ ซื ้อไว้ อย่างชัดเจน
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิให้ กบั ฝ่ ายจัดซื ้อ และเพื่อให้ ง่ายแก่การควบคุมต้ นทุนในการผลิตจากการปรับส่วนผสมเพื่อให้
ได้ สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบล่วงหน้ าก่อนการผลิตประมาณ 2 สัปดาห์ โดยการ
จัด ส่งจะทยอยส่งโดยขึน้ อยู่กับ การเจรจาระหว่างบริ ษั ท และผู้จ าหน่ายน า้ มัน ปาล์ มดิ บ โดยจัดส่งไปยังโรงงานที่จังหวัด
สมุทรสาครโดยรถ (ผู้จาหน่ายน ้ามันปาล์มดิบเป็ นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง)
การสัง่ ซื ้อนา้ มันปาล์มดิบ ซึ่งเป็ นหนึ่งในรายการสินค้ าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้ วยราคา
สินค้ าและบริ การ ณ วันที่ 25 มกราคม 2555 ในหมวดอาหารประเภทน ้ามัน และไขมันที่ได้ จากพืชหรื อสัตว์ทงที
ั ้ ่บริ โภคได้ หรื อ
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ไม่ได้ ฝ่ ายจัดซือ้ ของบริ ษั ท จะพิ จารณาราคาสัง่ ซือ้ โดยอ้ างอิงจากราคานา้ มัน ปาล์มดิ บที่ ประกาศโดยกรมการค้ าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ จะประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซด์ของกรมการค้ าฯ เป็ นประจาทุกวัน เพื่อเปรี ยบเทียบราคาและใช้ เป็ นเกณฑ์
ในการเจรจา นอกจากนี ้ ก่อนออกใบสัง่ ซื ้อ บริ ษัทฯจะแจ้ งขอให้ ผ้ จู าหน่ายวัตถุดิบจัดส่งตัวอย่างน ้ามันปาล์มดิบ เข้ ามาทดสอบ
คุณภาพโดยเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯก่อนสัง่ ซื ้อ และเมื่อมีการจัดส่ง บริ ษัทจะทาการตรวจสอบคุณภาพน ้ามันปาล์มดิบอีกครัง้
ก่อนนาเข้ าสู่คลังเก็บวัตถุดิบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของนา้ มันปาล์มดิบที่
เกิดขึ ้นระหว่างการขนส่ง อาทิ ค่าความชื ้นเพิ่มขึ ้น จากการรัว้ ซึมของน ้าภายนอกแทงค์เข้ าไปในแทงค์ อันเนื่องมาจากฝนตก
เป็ นต้ น
2. สารเคมี : ในการผลิต น า้ มัน ไบโอดี เซล และน า้ มัน ปาล์ ม โอเลอี น บริ ษั ท ฯต้ อ งใช้ สารเคมี เพื่ อ เพิ่ ม คุณ สมบัติ
ผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน อาทิ เมทานอล โซเดียมเมทิลเลต แป้งฟอกสี และกรดฟอสฟอริ ก เป็ นต้ น โดยบริ ษัทสัง่ ซื ้อ
สารเคมีดงั กล่าวจากผู้จาหน่ายในประเทศหลายราย โดยบริ ษัทจะสัง่ ซื ้อสารเคมีล่วงหน้ าตามแผนการผลิตจากผู้จาหน่าย
สารเคมี ทังนี
้ ้ ผู้จาหน่ายสารเคมีจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง เพื่อขนส่งสารเคมีมายังบริ ษัท
3. เชื ้อเพลิง : บริ ษัทมีหอกลัน่ น ้ามันปาล์มดิบรวม 2 หอกลัน่ โดยเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิต ได้ แก่ ถ่านหินและกะลา
ปาล์มสาหรับกระบวนการกลัน่ และใช้ นา้ มันเตาสาหรับทาความร้ อนในเครื่ อง High Pressure Boiler ทัง้ นี ้ เชื อ้ เพลิงทัง้ 2
ประเภท บริ ษัทสัง่ ซื ้อจากผู้จาหน่ายภายในประเทศ โดยสัง่ ซื ้อกะลาปาล์มจากผู้จาหน่ายซึ่งเป็ นผู้รวบรวมกะลาป าล์มจาก
โรงงานสกัดน ้ามันปาล์มทัว่ ประเทศมาจาหน่าย และสัง่ ซื ้อน ้ามันเตาจากผู้ประกอบการผลิตน ้ามันเตาจาหน่าย ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะ
สัง่ ซื ้อเชื ้อเพลิงดังกล่าวตามแผนการใช้ ที่กาหนด โดยผู้จาหน่ายจะเป็ นผู้จดั ส่งเชื ้อเพลิงดังกล่าวมาที่โรงงานโดยตรง
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ในกระบวนการผลิตน ้ามันปาล์มดิบ เพื่อนามาใช้ เป็ นวัตถุดิบสาหรับการผลิตน ้ามันไบโอดีเซลและน ้ามันปาล์มโอเล
อีนเพื่อจาหน่าย บริ ษัทจะได้ ผลพลอยได้ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตน ้ามันปาล์มบริ สทุ ธิ์ (RBD Palm Oil) การผลิตน ้ามันไบโอ
ดีเซล และการผลิตนา้ มันปาล์มโอเลอีน คือ กรดไขมั นปาล์ม ไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ์ และกลีเซอรี น ตามลาดับ โดยบริ ษั ทจะ
จาหน่ายผลพลอยได้ จากการผลิตดังกล่าวให้ กับ ผู้ซือ้ ซึ่งดาเนินธุรกิ จในอุต สาหกรรมต่อ เนื่อ งต่างๆ ดังนัน้ ผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อมที่เกิดจากวัตถุดิบเหลือใช้ จากกระบวนการผลิตจึงถือว่าน้ อยมาก นอกจากนี ้ กระบวนการผลิตน ้ามันไบโอดีเซลของ
บริ ษัท ถูกออกแบบให้ เป็ นระบบที่มีกระบวนการผลิตแบบปิ ด เพื่อลดปฏิกิริยาระหว่างไบโอดีเซลกับออกซิเจน รวมถึงป้องกัน
การระเหยของเมทานอลซึ่งบริ ษั ทสามารถน ากลับ เข้ าสู่กระบวนการผลิตอีกครั ง้ ได้ นอกจากนี ้ กระบวนการผลิตแบบปิ ด
ดังกล่า ว ยังช่ วยกัน้ ไม่ ให้ สารเคมี ซึ่ง ใช้ เป็ น วัต ถุดิ บ ในการผลิต ถูก ปล่อ ยออกสู่ภายนอก ทัง้ ในรู ป ของอากาศและน า้ เสีย
นอกจากนี ้ สาหรับสารเคมีและภาชนะบรรจุสารเคมีภายหลังการใช้ งานแล้ วเสร็ จ บริ ษัทยังกาหนดนโยบายให้ มีการจัดเก็บโดย
แยกส่วนอย่างชัดเจน พร้ อมทังติ
้ ดประกาศกันพื
้ ้นที่เป็ นสัดส่วนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากปฏิกิริยาเคมี โดย
บริ ษัทได้ วา่ จ้ างผู้ให้ บริ การกาจัดภาชนะบรรจุสารเคมีเข้ ามารับซื ้อซึง่ บริ ษัทดังกล่าวจะเข้ ามารับซื ้อเป็ นรายเดือน ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั
บริ ษัทฯไม่มีข้อพิพาทหรื อคดีฟอ้ งร้ องใดๆ ที่เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม
2.4 งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่ มี - 32 -
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจ
บริ ษัทฯดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) วัตถุดิบและผลพลอยได้ จากการผลิต และรับจ้ าง
ผลิต ซึ่งหากพิจารณาถึงการเติบโตของธุรกิจในแต่ละผลิตภัณฑ์แล้ ว น ้ามันไบโอดีเซล ถือเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตและการ
แข่งขันสูง เนื่องจาก กระทรวงพลังงานร่ วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง ได้ จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
พัฒนาและส่งเสริ มการใช้ ไบโอดีเซล (B100) เพื่อให้ เกิดการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ อย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่งภาครัฐได้ ทยอยปรับ
เพิ่มสูตรผสมดังกล่าวจากการบังคับใช้ B3 - B7 เพื่อบังคับใช้ อย่างเป็ นทางการทั่วประเทศ (น ้ามันไบโอดีเซล B7 หมายถึง
น ้ามันดีเซลซึ่งมีสว่ นผสมของน ้ามันไบโอดีเซลร้ อยละ 7 และน ้ามันดีเซลร้ อยละ 93) ซึ่งเป็ นการสนับสนุนให้ มีผ้ ปู ระกอบการ
ผลิตน ้ามันไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ ้น
บริ ษัทฯได้ เตรี ยมพร้ อมเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่อาจมีความรุนแรงขึ ้นในอนาคต โดยบริ ษัทฯให้ ความสาคัญกับ
การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริ มสร้ างประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการผลิตอย่างสูงสุด
ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯสามารถควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยในการผลิตลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยที่ยงั คงสามารถ
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์น ้ามันไบโอดีเซลเอาไว้ ตามเกณฑ์กาหนด โดยนับตังแต่
้ ปี 2555 บริ ษัทฯได้ รับผลประโยชน์จากการ
ประหยัดเชิงขนาด (Economy of Scale) จากกาลังการกลั่นนา้ มันปาล์มดิบปริ มาณ 1,150 ตันน ้ามันปาล์มดิบต่อวัน และ
ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯได้ ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้ นทุนการผลิต ในส่วนของการผลิตน ้ามันไบโอดีเซล
โดยนากรดไขมันปาล์มซึ่งเป็ นหนึ่งในผลพลอยได้ จากการกลัน่ น ้ามันปาล์มดิบกลับมาใช้ เป็ นวัต ถุดิบในการผลิตน ้ามันไบโอ
ดีเซล (Esterification 80% Plant) ขนาดกาลังผลิต 72 ตันต่อวัน และขยายกาลังการผลิตน ้ามันไบโอดีเซลจากเดิม 450 ตัน
น ้ามันไบโอดีเซลต่อวัน เป็ น 800 ตันต่อวัน เพื่อให้ ได้ ผลประโยชน์จากการประหยัดเชิงขนาดในส่วนของการผลิตน ้ามันไบโอ
ดีเซล และในปี 2560 บริ ษัทฯเริ่ มก่อสร้ างโรงกลัน่ กลีเซอรี นบริ สทุ ธิ์ เพื่อเพิ่ม Value Added ให้ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ กลีเซอรี น
ดิบ ของบริ ษัทฯ ซึง่ คาดการณ์วา่ จะแล้ วเสร็ จภายในปี 2561
3.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษั ท ฯมี สัด ส่ว นการจ าหน่ายน า้ มัน ไบโอดี เซล (B100) ในงวดบัญ ชี ปี 2560 คิ ด เป็ น ร้ อยละ 85.66 ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทฯ โดยการจาหน่ายน ้ามันไบโอดีเซลทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เป็ นการจาหน่ายให้ กบั กลุม่ ผู้ค้าน ้ามันตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้ าน ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็ นการจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to Order) ผ่านการ
ได้ รับเชิญจากลูกค้ าเพื่อร่ วมประมูล โดยรู ปแบบการสัง่ ซื ้อหากประมูลได้ จะอยู่ในรู ปของสัญญาสัง่ ซื ้อซึ่งมีระยะเวลาประมาณ
3-12 เดือน แล้ วแต่แผนงานและนโยบายภายในของลูกค้ าแต่ละราย โดยลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ จะกาหนดปริ มาณการรับ
ซื ้อหรื อช่วงของปริ มาณการรับซื ้อที่ชดั เจนในสัญญา
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการซื ้ออาจปรับลดลงได้ ตามความต้ องการซื ้อของลูกค้ าในแต่ละช่วง ซึ่งบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า
โอกาสที่จะสูญเสียลูกค้ ามีน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตและจาหน่ายน ้ามันไบโอดีเซลมีน้อยราย ในขณะที่ปริ มาณความ
ต้ องการใช้ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นตามนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันให้ เกิดการใช้ น ้ามันไบโอดีเซลให้ มาก
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3.1.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
ปาล์มน ้ามันเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญ ซึ่งช่วยสร้ างความมัน่ คงด้ านอาหารและด้ านพลังงานของประเทศ
โดยนา้ มันปาล์ม ดิบที่ ได้ จากโรงสกัด ปาล์มของประเทศไทย ถูกแบ่งสัดส่วนไปใช้ ในภาคธุรกิ จต่างๆ ได้ แก่ ธุรกิ จพลังงาน
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารอื่นๆ อาทิ สบู่ และเครื่ องสาอาง เป็ นต้ น โดยการผลิตน ้ามันปาล์มของ
ประเทศมีปริ มาณเพียงพอสาหรับการใช้ บริ โภคภายในประเทศและส่งออกบางส่วน ซึ่งปาล์มน ้ามันและน ้ามั นปาล์มดิบที่ได้
จากการสกัดปาล์มน ้ามัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ น ้ามันปาล์มดิบเป็ นวัตถุดิบในการผลิต ถูกควบคุมโดยภาครัฐผ่านกระทรวง
ต่างๆ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ เป็ น ทิศทางราคา
น ้ามันปาล์มดิบของไทยถูกกาหนดให้ อ้างอิงตามทิศทางราคาน ้ามันปาล์มดิบในตลาดมาเลเซีย ซึง่ ถือเป็ นตลาดน ้ามันปาล์มที่
ใหญ่ที่สดุ ใน โดยที่ผ่านมา อุตสาหกรรมน ้ามันปาล์มไทยต้ องประสบกับปั จจัยต่างๆ ที่ทาให้ เกิดความผันผวนของราคา ที่เกิด
ความแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างรุ นแรง ทาให้ ภาคใต้ ของประเทศต้ องเผชิญกับ ปั ญหาฝนแล้ งและอุทกภัย จนเป็ นเหตุ
น ้ามันปาล์มขาดตลาด ทาให้ ระดับราคาน ้ามันปาล์มปรับตัว
จากความผันผวนของราคาและปริ มาณน ้ามันปาล์มดิบที่มีอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงออกนโยบายที่จะเข้ าควบคุม
ความผันผวนที่เกิดขึ ้น โดยภาครัฐจะใช้ นโยบายเข้ าควบคุมโดยการปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน ้ามันดีเซล เช่น จาก
B7 ให้ ลดลงเหลือ B5 ในกรณีที่สต๊ อกน ้ามันปาล์มดิบในประเทศลดลง และปรับปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน ้ามัน
ดีเซลเมื่อสต๊ อกน ้ามันปาล์มดิบในประเทศมีปริ มาณสูงขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการควบคุมปริ มาณการใช้ น ้ามันปาล์มดิบให้ มีเพียงพอ
ต่อความต้ องการโดยคานึงถึงความเพียงพอในการใช้ บริ โภคเป็ นหลัก อีกทังการก
้
าหนดราคารับซื ้อผลปาล์มและน ้ามันปาล์ม
ดิบในกรณีที่ราคาน ้ามันปาล์มดิบผันผวน และใช้ นโยบายรับซื ้อน ้ามันปาล์มดิบออกจากตลาด กรณีที่สต๊ อกน ้ามันปาล์มดิบใน
ประเทศสูงเกินไป และใช้ นโยบายการนาเข้ าน ้ามันปาล์มดิบจากต่างประเทศ กรณี ที่ปริ มาณน ้ามันปาล์มดิบในประเทศไม่
เพียงพอต่อความต้ องการ (ปั จจุบนั ประเทศไทยยังคงมีมาตรการควบคุมการนาเข้ าน ้ามันปาล์ม แม้ ว่าจะปรับลดอัตราภาษี
นาเข้ าน ้ามันปาล์มเหลือร้ อยละ 0 ตังแต่
้ ปี 2553 โดยกาหนดให้ น ้ามันปาล์มเป็ นสินค้ าที่ต้องขออนุ ญาตนาเข้ า และสามารถ
นาเข้ าโดย องค์ การคลังสินค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ แต่เพี ยงผู้เดียว เพื่อไม่ให้ เกิ ดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ม ใน
ประเทศ)
นอกจากนี ้ กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนดให้ น ้ามันพืช น ้ามันเชื ้อเพลิง และผลปาล์มน ้ามัน เป็ น
สินค้ าควบคุมตามพระราชบัญ ญั ติว่าด้ วยราคาสิน ค้ าและบริ การ พ.ศ. 2542 ซึ่งนา้ มัน พืช และนา้ มัน เชื อ้ เพลิง จัดอยู่ใน
ประเภทสินค้ าที่มีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษ (Sensitive List : SL) ซึง่ กรมการค้ าภายในจะติดตามราคาและภาวะเป็ นประจาทุก
วัน ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงอาจได้ รับความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงในนโยบายที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว
บริ ษั ท ฯมี สัด ส่ว นการจ าหน่ายน า้ มัน ไบโอดี เซล (B100) ในงวดบัญ ชี ปี 2560 คิ ด เป็ น ร้ อยละ 85.66 ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทฯ โดยการจาหน่ายน ้ามันไบโอดีเซลทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เป็ นการจาหน่ายให้ กบั กลุม่ ผู้ค้าน ้ามันตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้ าน ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็ นการจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to Order) ผ่านการ
ได้ รับเชิญจากลูกค้ าเพื่อร่ วมประมูล โดยรู ปแบบการสัง่ ซื ้อหากประมูลได้ จะอยู่ในรู ปของสัญญาสัง่ ซื ้อซึ่งมีระยะเวลาประมาณ
3-12 เดือน แล้ วแต่แผนงานและนโยบายภายในของลูกค้ าแต่ละราย โดยลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ จะกาหนดปริ มาณการรับ
ซื ้อหรื อช่วงของปริ มาณการรับซื ้อที่ชดั เจนในสัญญา
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการซื ้ออาจปรับลดลงได้ ตามความต้ องการซื ้อของลูกค้ าในแต่ละช่วง ซึ่งบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า
โอกาสที่จะสูญเสียลูกค้ ามีน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตและจาหน่ายน ้ามันไบโอดีเซลมีน้อยราย ในขณะที่ปริ มาณความ
ต้ องการใช้ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นตามนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันให้ เกิดการใช้ น ้ามันไบโอดีเซลให้ มาก
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3.1.4 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเหตุการณ์ ท่ ไี ม่ คาดคิด
บริ ษัทฯดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน ้ามันปาล์มดิบ โดยบริ ษัทย่อยของบริ ษัท 2 แห่งได้ แก่
บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จากัด (AIPT) และบริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด (AIL) ดาเนินธุรกิจให้ บริ การท่าเทียบ
เรื อและคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง และให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางทะเล (ขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง น ้ามันปาล์ มดิบ และน ้ามันปาล์มกลัน่
บริ สทุ ธิ์) ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึ่งบริ ษัทและบริ ษัทย่อยดาเนินธุรกิจเกี่ยวข้ องกับน ้ามันเชื ้อเพลิง โดยอาจได้ รับความ
เสีย่ งจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อาทิ เหตุการณ์ระเบิด การรั่วไหลของน ้ามัน และอุบตั ิเหตุจากการขนส่งทางเรื อ เป็ นต้ น ซึ่ งอาจ
ทาให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับความเสียหาย อันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนินธุรกิจและผลการดาเนินงาน
ของกิจการได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว โดยได้ กาหนดแนวทางเพื่อป้องกันความเสีย่ งที่อาจจะ
เกิดขึ ้น ผ่านการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายงานต่างๆ ของแต่ละบริ ษัท ด้ วยการส่งเข้ ารับการอบรมใน
หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการสร้ างความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันในทีมงานของแต่ละฝ่ าย เพื่อให้ เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้ าใจในการทางาน ควบคู่ไปกับการกากับและควบคุมของผู้บริ หารงานแต่ละฝ่ าย รวมถึงจัดให้ มีการ
ฝึ กซ้ อมและกาหนดแนวทางปฏิบตั ิหากเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉินเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี ้ บริ ษัทยังจัดให้ มีการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และทาประกันภัยเพื่อป้องกันความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทประกันภัย
ชันน
้ าทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ คุ้มครองความเสีย่ งทังหมดที
้
่อาจจะเกิดขึ ้น ทังทรั
้ พย์สนิ ที่ใช้ ในการดาเนินธุรกิจและสต๊ อกน ้ามัน
ทังความเสี
้
ย่ งที่เกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและความเสีย่ งที่เกิดจากอุบตั ิภยั
3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับการผลิต
3.2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
บริ ษัทฯดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายพลังงานทดแทนน ้ามันไบโอดีเซลจากน ้ามันปาล์ม รวมถึงรับจ้ างผลิตน ้ามัน
ปาล์มกึ่งสาเร็ จรูป และน ้ามันปาล์มเลอีนภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” โดยบริ ษัทใช้ น ้ามันปาล์มดิบ (CPO) เป็ นวัตถุดิบตังต้
้ นมี
สัดส่วนต้ นทุนน ้ามันปาล์มดิบคิดเป็ นร้ อยละ 85-90 ของต้ นทุนวัตถุดิบรวม โดยการสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบ จะอยู่ในรู ปหนังสือ
สัญ ญาหรื อข้ อตกลงการสัง่ ซือ้ ระยะสันประมาณ
้
1 เดื อน ซึ่งระบุราคารับซือ้ ชัดเจน แต่ไม่มีการทาสัญ ญาระยะยาวกับ ผู้
จาหน่ายรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสีย่ งจากการจัดหาวัตถุดิบ หากผู้จาหน่ายไม่สามารถจัดหา
น ้ามันปาล์มดิบเพื่อจาหน่ายให้ กบั บริ ษัทได้ อย่างเพียงพอ หรื องดการจาหน่ายน ้ามันปาล์มดิบให้ กบั บริ ษัทจากสาเหตุนโยบาย
ภายในของผู้จาหน่ายเอง ซึง่ อาจทาให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของ
กิจการได้ บริ ษัทตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงข้ างต้ น และได้ กาหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการสัง่ ซือ้
วัตถุดิบจากผู้จาหน่ายที่มีศกั ยภาพกว่า 20 ราย ควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้จาหน่ายวัตถุดิบมาโดยต่อเนื่อง
โดยกว่าร้ อยละ 80 ของจานวนผู้จาหน่ายวัตถุดิบ ที่อยู่ใน Vendor List ของบริ ษัท เป็ นคู่ค้ากับบริ ษัท มายาวนานกว่า 7 ปี
นอกจากนี ้ ปั จจุบนั ประเทศไทยมีพื ้นที่เพาะปลูกปาล์มน ้ามันเพิ่มขึ ้น และยังคงมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องจากพื ้นที่เพาะปลูกที่มี
ดังนัน้ บริ ษัทจึงมัน่ ใจว่าจะได้ รับความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดิบน้ อย
3.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริ ษัทฯใช้ น ้ามันปาล์มดิบ (CPO) เป็ นวัตถุดิบหลักตังต้
้ นสาหรับใช้ ในการผลิตน ้ามันไบโอดีเซลเพื่อจาหน่าย ซึ่ง
ราคาน ้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกถูกกาหนดให้ เป็ นไปตามทิศทางของตลาดน ้ามันปาล์ มดิบในประเทศมาเลเซีย เนื่องจาก
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ประเทศมาเลเซียมีอตั ราส่วนการส่งออกน ้ามันปาล์มดิบต่อผลผลิตสูงที่สดุ ในโลก โดยปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน ้ามัน
ปาล์มดิบได้ แก่ การเปลีย่ นแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความต้ องการบริ โภค สภาพภูมิอากาศ ปริ มาณน ้ามันปาล์มดิบค้ างสต๊ อก
และราคาน ้ามันทดแทนชนิดอื่นๆ อาทิ น ้ามันถัว่ เหลือง และน ้ามันราข้ าว เป็ นต้ น
สาหรับประเทศไทย ราคาน ้ามันปาล์มดิบมีทิศทางความผันผวนเป็ นไปตามความผันผวนของราคาน ้ามันปาล์ม
ดิบในตลาดโลก โดยราคาน ้ามันปาล์มดิบในปี 2560 ปรับตัวลดลงจากปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 22.13 (ราคาเฉลีย่ ในปี ปี 2559
เท่ากับ 31.95 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2560 เท่ากับ 24.88 บาทต่อกิโลกรัม) (ที่มา : กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์)
ในช่วงคาบเกี่ยวของปลายปี 2559 และต้ นปี 2560 ราคาน ้ามันปาล์มดิบภายในประเทศผันผวนและปรับตัวลดลงเป็ นอย่าง
มาก เนื่องจากมีปริ มาณผลปาล์มและน ้ามันปาล์มดิบออกสูต่ ลาดในปริ มาณมากจนเกิดภาวะน ้ามันปาล์มล้ นตลาด ส่งผลให้
ราคาต้ นทุนเฉลี่ยของวัตถุดิบน ้ามันปาล์มดิบของบริ ษัทฯ ในปี 2560 เท่ากับ 19.90 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งลดลง 11.60 บาทต่อ
กิโลกรัม จากปี 2559 เท่ากับ 31.50 บาทต่อกิโลกรัม ทังนี
้ ้ การลดลงของราคาที่รุน แรงและต่อเนื่องทาให้ ราคาต้ นทุนเฉลีย่ ของ
น ้ามันปาล์มดิบของบริ ษัทฯในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ของปี 2560 สูงกว่าราคาน ้ามันปาล์มดิบในตลาด
จากความผันผวนของราคาข้ างต้ น บริ ษัทฯอาจได้ รับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน ้ามันปาล์มดิบ ที่มี
ความอ่อนไหวต่อปั จจัยที่เข้ ามากระทบทังปั
้ จจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งความผันผวนของราคาน ้ามันปาล์ม
ดิบอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของกิจการได้ อย่างไรก็ดีบริ ษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้
กาหนดนโยบายเพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ อง โดยเน้ นให้ ความสาคัญกับการติดตามสถานการณ์ราคา
อย่างใกล้ ชิดผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซด์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง อาทิ กรมการค้ า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ควบคูไ่ ปกับการติดตามสถานการณ์ราคาผ่านคูค่ ้ าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผัน
ผวนของราคาวัตถุดิบได้ ในระดับหนึง่ นอกจากนี ้ ด้ วยมาตรการของภาครัฐ เพื่อควบคุมไม่เกิดความผันผวนของราคาที่รุนแรง
3.3 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่ งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ ขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่ อจากเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน
ภายในประเทศ โดยมีภาระหนี ้รวมทังสิ
้ ้นเท่ากับ 22.62 ล้ านบาท (แบ่งเป็ นภาระหนี ้ในนามบริ ษัทฯเท่ากับ 22.62 ล้ านบาท และ
AIPT และ AIL ไม่มีภาระหนี ้) ด้ วยภาระหนี ้ที่มีประกอบด้ วยภาระหนังสือค ้าประกันการใช้ ไฟฟ้าและกรมศุลกากร แต่อย่างไรก็
ตาม ตลอดระยะเวลาการได้ รับ การสนับ สนุน วงเงิ น สินเชื่ อ บริ ษั ทฯและบริ ษั ทย่อ ยได้ จ่ ายช าระคืน เงิ น ต้ น ดอกเบี ย้ และ
ค่าธรรมเนียมให้ กบั เจ้ าหนี ้สถาบันการเงินดังกล่าวด้ วยดีมาโดยต่อเนื่อง
3.3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
งบการเงินงวดบัญชีปี 2560 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ (บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ) ที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศในสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ รวมเท่ากับ 135.40 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐฯ โดยเป็ นรายการในนาม AIL เท่ากับ
131.88 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐฯ ซึ่งเป็ นบัญชีสกุลเงินต่างประเทศเพื่อรับค่าจ้ างจากการให้ บริ หารขนส่งแก่ลกู ค้ าต่างประเทศ
และในนามบริ ษัทฯ 3.52 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐฯ ซึง่ เป็ นบัญชีสกุลเงินต่างประเทศเพื่อรับเงินค่าสินค้ าจากการจาหน่ายกลีเซอ
รี นให้ กบั ลูกค้ าในประเทศจีน ไม่ได้ ทาป้องกันความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ น ดังกล่าว เนื่องจากมีจานวนน้ อย โดยบริ ษัทฯจะ
พิจารณาใช้ วงเงินสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าในกรณีที่มีธุรกรรมเป็ นเงินตราต่างประเทศในจานวนที่มีนยั สาคัญ
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ควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ ชิด เพื่ อประเมินสถานการณ์ และหา
แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ ดังนัน้ บริ ษั ทฯจึงมัน่ ใจว่าหากเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษัทฯจะได้ รับ
ผลกระทบอย่างไม่มีนยั สาคัญ
3.4 ความเสี่ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
3.4.1 ความเสี่ยงด้ านการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก
บริ ษัทฯก่อตังขึ
้ ้นในปี 2549 โดยมีกลุม่ ครอบครัวธารี รัตนาวิบลู ย์เป็ นผู้บริ หารหลัก และเป็ นผู้ ถือหุ้นใหญ่ผา่ นการ
ถือหุ้นใน AI ในสัดส่วนร้ อยละ 59.59 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัท โดยมี 1) นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการบริ ห าร 2) นายธนิ ต ย์ ธารี รั ต นาวิ บู ล ย์ ด ารงต าแหน่ ง รองประธานกรรมการ และ
กรรมการบริ หาร และ 3) นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
ซึ่งทัง้ 3 ท่านล้ วนแต่เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้ามันไบโอดีเซลและน ้ามันปาล์มโอเลอีน โดยได้
สร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั บริ ษัทฯ และสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศมาโดยต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลา 11 ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ หากมีการเปลีย่ นแปลงผู้บริ หารหลักอาจจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯได้
บริ ษัทฯได้ กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบและอานาจอนุมตั ิในแต่ละตาแหน่งและส่วนงานต่างๆ
อย่างชัดเจน โดยมีการกระจายอานาจในการบริ หารและการจัดการอย่างเป็ นระบบผ่านผังอานาจอนุมตั ิที่ได้ กาหนดไว้ อีกทัง้
ยังมีการมอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ให้ แก่ผ้ ทู ี่มีความรู้และความสามารถอย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังมีระบบ
จัดเก็บข้ อมูลและฐานข้ อมูลที่ดี ซึง่ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้ อมูลที่จาเป็ นต่างๆ รวมถึงบริ ษัทยังได้ กาหนดแนวทางเพื่อพัฒนา
ประสิทธิ ภาพในการทางานของพนักงานบริ ษัท ด้ วยการส่งเข้ าอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถแก่
พนักงานและลดการพึ่งพิงพนักงานรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับการส่งเสริ มให้ พนักงานรู้ สกึ ถึงความเป็ นส่วนหนึ่ง
ของบริ ษัท ด้ วยการดูแลและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้ แก่พนักงานแต่ละระดับเพื่อเป็ นการสร้ างขวัญ และกาลังใจในการ
ทางาน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ ามาร่ วมงานกับบริ ษัทฯให้ สอดคล้ องกับ
แผนการดาเนินธุรกิจอีกด้ วย
3.4.2 ความเสี่ยงในกรณีมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ มากกว่ าร้ อยละ 50
กลุ่มครอบครัวธารี รัตนาวิบูลย์ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทผ่านการถือหุ้นในบริ ษัท โดย ณ วันที่ 6 ธันวาคม
2560 ครอบครัวธารี รัตนาวิบลู ย์มีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ โดยแบ่งเป็ นการถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้ อยละ 11.45 และถือ
ทางอ้ อมผ่านทาง AI ในสัดส่วนร้ อยละ 59.59 ซึง่ กลุม่ ครอบครัวธารี รัตนาวิบลู ย์จะมีอิทธิพลในกาหนดนโยบายการบริ หารงาน
ของบริ ษัทไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เนื่องจากสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ให้ ถือเอา
คะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัท กาหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม บริ ษั ทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน จากจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
7 ท่าน ซึง่ กรรมการตรวจสอบทุกท่านล้ วนแต่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเป็ นที่ร้ ูจกั และยอมรับในสังคม
โดยกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทมีหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัท ซึ่งเป็ นไปตามประกาศตลาด
หลัก ทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง คุณ สมบัติ และขอบเขตการดาเนิน งานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และมี
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คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้ อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 ซึ่งถือเป็ น
การช่วยเสริ มประสิทธิภาพและสร้ างการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงสร้ างความโปร่งใสในการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยังได้ วา่ จ้ างบริ ษัท ออนเนอร์ แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด เพื่อเข้ าทาหน้ าที่เป็ นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มี
ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้ คณะกรรมการของบริ ษัทยังคานึงถึงการให้
ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้ วยการปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่ งครัด และสม่าเสมอ
ดังนัน้ บริ ษัทจึงมัน่ ใจว่าผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ จะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ ท่ ใี ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีรายการทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ ดังนี ้
รายการ
1. ที่ดิน
1.1 ที่ดินโฉนดเลขที่ 1533 และ 1534 ตังอยู
้ ท่ ตี่ าบลคลอง
มะเดื่อ อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร รวมเนื ้อ
ที่ 31-2-19 ไร่
1.2 ที่ดินโฉนดเลขที่ 64303, 64304, 64305 และ 28654
ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลหาดทรายรี อาเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร เนื ้อที่ดินรวม 6-2-48.8 ไร่
1.3 ที่ดินโฉนดเลขที่ 18643 ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลปากน ้า อาเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เนื ้อทีด่ นิ 6-2-9.9 ไร่
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน
3. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
3.1 อาคารสานักงานและโรงงานเลขที่ 55/2 หมูท่ ี่ 8 ถนน
เศรษฐกิจ 1 ตาบลคลองมะเดื่อ อาเภอกระทุม่ แบน
จังหวัดสมุทรสาคร
3.2 อาคารสานักงาน คลังน ้ามัน ท่าเทียบเรื อ เลขที่ 1/9
หมูท่ ี่ 1 ตาบลหาดทรายรี อาเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร
4. ระบบสาธารณูปโภค

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
(บาท)

การใช้ งาน

กรรมสิทธิ์

ที่ตงส
ั ้ านักงาน และ
โรงงาน

บริ ษัท

157,135,835

- ไม่มี -

AIPT

17,420,186

- ไม่มี -

บริ ษัท และ
AIPT

25,444,853

- ไม่มี -

ที่ตงส
ั ้ านักงาน คลัง
น ้ามัน และท่าเทียบ
เรื อ
ที่ตงส
ั ้ านักงาน คลัง
น ้ามัน และท่าเทียบ
เรื อ
ใช้ ในการดาเนินงาน

ภาระผูกพัน

ใช้ ในการดาเนินงาน

บริ ษัทฯ

ใช้ ในการดาเนินงาน

AIPT

180,095,866

- ไม่มี -

ใช้ ในการดาเนินงาน

บริ ษัท และ
AIPT

28,516,081

- ไม่มี -
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- ไม่มี -
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รายการ
5. เครื่ องจักร อุปกรณ์ และเครื่ องมือ
5.1 เครื่ องจักร อุปกรณ์ และเครื่ องมือสาหรับธุรกิจน ้ามัน
5.2 เครื่ องจักร อุปกรณ์ และเครื่ องมือสาหรับธุรกิจคลัง
น ้ามันและท่าเทียบเรื อ
6. เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์
7. เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน
8. ยานพาหนะ

กรรมสิทธิ์

ใช้ ในการดาเนินงาน
ใช้ ในการดาเนินงาน

บริ ษัทฯ
AIPT

477,102,463
8,755,509

- ไม่มี -

ใช้ ในการดาเนินงาน
ใช้ ในการดาเนินงาน

AIL
บริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทฯ

21,559,528
1,666,914

- ไม่มี - ไม่มี -

19,477,442

- ไม่มี -

ยานพาหนะ

9. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ างและติดตัง้

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
(บาท)

การใช้ งาน

ใช้ ในการดาเนินงาน
รวม
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207,337,919
1,263,193,113

ภาระผูกพัน

- ไม่มี -

- ไม่มี -
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4.2 ทรัพย์ สนิ ไม่ มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีมลู ค่ารายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเท่ากับ 0.23 ล้ านบาท ได้ แก่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในกรรมสิทธิ์บริ ษัท
4.3 สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ
สัญญาจาหน่ ายนา้ มันไบโอดีเซล (B100)
คูส่ ญ
ั ญา
วันที่ลงนามสัญญา
ลักษณะสัญญา
อายุสญ
ั ญา
การชาระค่าสินค้ า

:
:
:
:
:

บริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
7 ธันวาคม 2559
บริ ษัทจะขายสินค้ าไบโอดีเซล (B100) ให้ แก่ลกู ค้ า ในปริ มาณที่ตกลงกัน
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560
สาหรับใบแจ้ งหนี ้ที่สง่ ถึงลูกค้ าตังแต่
้ วนั ที่ 1-15 ของเดือน ให้ ชาระค่าสินค้ าภายในวันที่สดุ ท้ าย
ของเดือนที่สงั่ ซื ้อ และสาหรับใบแจ้ งหนี ้ที่สง่ ถึงลูกค้ าตังแต่
้ 16-31 ของเดือน ให้ ชาระค่าสินค้ า
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

คูส่ ญ
ั ญา
วันที่ลงนามสัญญา
ลักษณะสัญญา
อายุสญ
ั ญา
การชาระค่าสินค้ า

:
:
:
:
:

บริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
18 ตุลาคม 2560
บริ ษัทจะขายสินค้ าไบโอดีเซล (B100) ให้ แก่ลกู ค้ า ในปริ มาณที่ตกลงกัน
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560
สาหรับใบแจ้ งหนี ้ที่สง่ ถึงลูกค้ าตังแต่
้ วนั ที่ 1-15 ของเดือน ให้ ชาระค่าสินค้ าภายในวันที่สดุ ท้ าย
ของเดือนที่สงั่ ซื ้อ และสาหรับใบแจ้ งหนี ้ที่สง่ ถึงลูกค้ าตังแต่
้ 16-31 ของเดือน ให้ ชาระค่าสินค้ า
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

คูส่ ญ
ั ญา
วันที่ลงนามสัญญา
ลักษณะสัญญา
อายุสญ
ั ญา
การชาระค่าสินค้ า

:
:
:
:
:

บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
22 พฤศจิกายน 2559
บริ ษัทจะขายสินค้ าไบโอดีเซล (B100) ให้ แก่ลกู ค้ า ในปริ มาณที่ตกลงกัน
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560
สาหรับใบแจ้ งหนี ้ที่สง่ ถึงลูกค้ าตังแต่
้ วนั ที่ 1-15 ของเดือน ให้ ชาระค่าสินค้ าภายในวันที่สดุ ท้ าย
ของเดือนที่สงั่ ซื ้อ และสาหรับใบแจ้ งหนี ้ที่สง่ ถึงลูกค้ าตังแต่
้ 16-31 ของเดือน ให้ ชาระค่าสินค้ า
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

คูส่ ญ
ั ญา
วันที่ลงนามสัญญา
ลักษณะสัญญา
อายุสญ
ั ญา

:
:
:
:

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
20 พฤศจิกายน 2560
บริ ษัทจะขายสินค้ าไบโอดีเซล (B100) ให้ แก่ลกู ค้ า ในปริ มาณที่ตกลงกัน
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา
การชาระค่าบริ การ

: บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
: ภายใน 19 วันนับจากวันส่งมอบ (วันส่งมอบนับเป็ นวันทีศ่ นู ย์)

คูส่ ญ
ั ญา
วันที่ลงนามสัญญา
ลักษณะสัญญา
อายุสญ
ั ญา
การชาระค่าบริ การ

:
:
:
:
:

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
31 มีนาคม 2560
บริ ษัทจะขายสินค้ าไบโอดีเซล (B100) ให้ แก่ลกู ค้ า ในปริ มาณที่ตกลงกัน
1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561
ภายใน 19 วันนับจากวันส่งมอบ (วันส่งมอบนับเป็ นวันทีศ่ นู ย์)

คูส่ ญ
ั ญา
วันที่ลงนามสัญญา
ลักษณะสัญญา
อายุสญ
ั ญา
การชาระค่าสินค้ า

:
:
:
:
:

บริ ษัท บางจากไบโอฟูเอล จากัด
18 พฤษภาคม 2560 และ 22 มิถนุ ายน 2560
บริ ษัทจะขายสินค้ าไบโอดีเซล (B100) ให้ แก่ลกู ค้ า ในปริ มาณที่ตกลงกัน
ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 และ 26 ถึง 30 มิถนุ ายน 2560
สาหรับใบแจ้ งหนี ้ที่สง่ ถึงลูกค้ าตังแต่
้ วนั ที่ 1-15 ของเดือน ให้ ชาระค่าสินค้ าภายในวันที่
สุดท้ ายของเดือนที่สงั่ ซื ้อ และสาหรับใบแจ้ งหนี ้ที่สง่ ถึงลูกค้ าตังแต่
้ 16-31 ของเดือน ให้ ชาระ
ค่าสินค้ าภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

4.4 กรมธรรม์
4.4.1 กรมธรรม์ ในนามบริษัท
คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สนิ เอาประกัน

:
:
:
:

ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ
ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:
:

บริ ษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
000-17-11-IAR-01356
ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ (Property All Risks Policy Schedule)
โรงงาน และอาคารสิง่ ปลูกสร้ าง รวมถึงเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เฟอร์ นิเจอร์ และสินค้ าคงเหลือ
ทุกชนิดที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
เลขที่ 55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ ตาบลคลองมะเดื่อ อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 20 เมษายน 2560 ถึง 20 เมษายน 2561
683,230,000 บาท
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ
ระยะเวลา

:
:
:
:
:

บริ ษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
000-17-11-GSI-00126
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
เลขที่ 55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ ตาบลคลองมะเดื่อ อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 27 สิงหาคม 2560 ถึง 27 สิงหาคม 2561
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา
วงเงินคุ้มครอง

:
:

ผู้รับผลประโยชน์

:

บริ ษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
ไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อครัง้ โดยมีข้อตกลงคุ้มครองและจานวนเงินจากัดความรับผิดชอบ
ดังนี ้ 1.เสียชีวติ ทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง หรื อค่ารักษาพยาบาลของผู้ได้ รับความเสียหายไม่เกิน
200,000 บาท ต่อคน 2.ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของผู้ได้ รับความเสียหาย ชดใช้ ตามจริ ง แต่
ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการควบคุมน ้ามัน
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สนิ เอาประกัน
ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท สินมัน่ คง ประกันภัย จากัด (มหาชน)
100-17-700-1-000764
ประกันภัยสินค้ าที่ขนส่งภายในประเทศ
น ้ามันปาล์มบรรจุแท็งค์ 10 ล้ อ สาหรับการขนส่งโดยพาหนะของบริ ษัทที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ไม่เกิน 600,000 บาทต่อครัง้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกจานวนหนึง่
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สนิ เอาประกัน
ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท สินมัน่ คง ประกันภัย จากัด (มหาชน)
100-17-700-1-000296
ประกันภัยสินค้ าที่ขนส่งภายในประเทศ
น ้ามันปาล์มบรรจุแท็งค์ 10 ล้ อ สาหรับการขนส่งโดยพาหนะของบริ ษัทที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 14 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2561
ไม่เกิน 600,000 บาทต่อครัง้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกจานวนหนึง่
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สนิ เอาประกัน
ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท สินมัน่ คง ประกันภัย จากัด (มหาชน)
100-17-700-1-000887
ประกันภัยสินค้ าที่ขนส่งภายในประเทศ
น ้ามันปาล์มบรรจุแท็งค์ 10 ล้ อ สาหรับการขนส่งโดยพาหนะของบริ ษัทที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 13 มิถนุ ายน 2560 ถึงวันที่ 13 มิถนุ ายน 2561
ไม่เกิน 600,000 บาทต่อครัง้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกจานวนหนึง่
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สนิ เอาประกัน

:
:
:
:

บริ ษัท สินมัน่ คง ประกันภัย จากัด (มหาชน)
100-17-700-1-000888
ประกันภัยสินค้ าที่ขนส่งภายในประเทศ
น ้ามันปาล์มบรรจุขวด, ปี๊ ป, ถัง, แท็งก์ ขนส่งโดยพาหนะของบริษัทที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
- 43 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา
ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:
:

บริ ษัท สินมัน่ คง ประกันภัย จากัด (มหาชน)
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 7 มิถนุ ายน 2560 ถึงวันที่ 7 มิถนุ ายน 2561
ไม่เกิน 600,000 บาทต่อครัง้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกจานวนหนึง่
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

4.4.2 กรมธรรม์ ในนามบริษัทย่ อย
บริษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินัลส์ จากัด
คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง

:
:
:
:
:

ผู้รับผลประโยชน์

:

บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
AL002685-17RBK
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
1 ปี เริ่ ม ตังแต่
้ วนั ที่ 19 ธันวาคม 2560 ถึง 19 ธันวาคม 2561
ไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อครัง้ โดยมีข้อตกลงคุ้มครองและจานวนเงินจากัดความรับผิดชอบ
ดังนี ้ 1.เสียชีวิต หรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงชดใช้ 200,000 บาท ต่อคน 2.ค่ารักษาพยาบาลให้
จ่ายตามความเป็ นจริ งไม่เกิน 200,000 บาท ต่อคน ทังนี
้ ้ในกรณีข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่เกิน
200,000 บาท ต่อคน 3.ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของผู้ได้ รับความเสียหาย ชดใช้ ตามความ
เสียหายทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่
3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน ้ามัน
บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จากัด

คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ หรื อ
เก็บทรัพย์สนิ เอา
ประกัน
ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:
:

บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
617-01551-10430
ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ (Accidental Damage (Property) Insurance Policy)
1/9 หมู่ 1 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

:
:
:

1 ปี เริ่ ม ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2560 ถึง 1 มิถนุ ายน 2561
125,640,000 บาท
บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จากัด

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขที่กรมธรรม์
: MH000869-17RBK
ประเภทกรมธรรม์
: ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ทางทะเล (MARINE HULL INSURANCE) ของเรื อธารี รัตนา 1
และทรัพย์สนิ ที่ติดตังอยู
้ ก่ บั ตัวเรื อ
ระยะเวลา
: 1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 18 เมษายน 2560 ถึง 18 เมษายน 2561
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา
วงเงินคุ้มครอง
พื ้นที่ค้ มุ ครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:

คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์

:
:
:

ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
พื ้นที่ค้ มุ ครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:

คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง

:
:
:
:
:

พื ้นที่ค้ มุ ครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:

คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์

:
:
:

ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง

:
:

พื ้นที่ค้ มุ ครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:

:

:

บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
50,000,000 บาท
น่านน ้าไทย (Domestic Area Only)
บริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
MH000868-18RBK
ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ทางทะเล (MARINE HULL INSURANCE) ของเรื อธารี รัตนา 3
และทรัพย์สนิ ที่ติดตังอยู
้ ก่ บั ตัวเรือ
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 6 เมษายน 2560 ถึง 6 เมษายน 2561
40,000,000 บาท
ประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Near Coastal Limitation Area Only)
บริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด
Shipowners’ Asia Pte limited
531116
ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สินทางทะเล สาหรับ เรื อธารี รัตนา 1
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561
มลพิษ 1,000,000,000 USD
2,500 USD ต่อลูกเรื อต่อครัง้
10,000 USD สาหรับค่าเสียหายอื่นๆต่อครัง้
ชายฝั่งและน่านน ้าประเทศไทย
บริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด
Shipowners’ Asia Pte limited
91088
ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ทาง ทะเลและประกันความเสีย่ งต่ออนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ว่าด้ วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน ้ามัน ค.ศ. 2001 สาหรับ เรื อธารี รัตนา
3
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561
มลพิษ 1,000,000,000 USD
2,500 USD ต่อลูกเรื อต่อครัง้
10,000 USD สาหรับค่าเสียหายอื่นๆต่อครัง้
ประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด
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4.5 เครื่องหมายการค้ า
บริ ษัทฯมีตราสินค้ าที่ใช้ สาหรับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มโอเลอีน 1 ตราสินค้ า ซึง่ เป็ นตราสินค้ าที่บริ ษัทใช้
มาโดยต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดตราสินค้ า ดังนี ้
ตราสินค้ า

ผู้ถอื กรรมสิทธิ์

ภาพตราสินค้ า

พาโมลา / PAMOLA

บริ ษัทฯ

ประเภทสินค้ า
สินค้ าน ้ามันพืชใช้ ปรุงอาหาร
เนย ข้ าวสาร เมล็ดงา น ้าดื่ม

4.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯมีบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด (AIL) โดยบริ ษัทฯเข้ า
ถือหุ้นใน AIL เท่ากับ 20.90 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน AIL คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุนเท่ากับ 82.67 ล้ านบาท และบริ ษั ท เอไอ พอร์ ต แอนด์ เทอร์ มิ นัลส์ จากัด (AIPT) โดยบริ ษั ทฯเข้ าถื อหุ้นใน AIPT
เท่ากับ 46 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน AIPT คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนเท่ากับ
352.39 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ กาหนดแนวทางในการพิจารณาลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม รวมทังโครงการลงทุ
้
นแต่
ละโครงการ โดยให้ ความสาคัญกับการพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื ้อหนุนและเอื ้อประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯเป็ น
สาคัญ ควบคูไ่ ปกับการคานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสีย่ ง และสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัทฯอย่างรอบคอบ
ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอานาจอนุมตั ิที่
กาหนดไว้ และต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯเข้ า
ไปเป็ นกรรมการ เพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริ หารงานให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯอย่างมีนยั สาคัญ และบริ ษัทฯไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัท ฯที่มีจานวน
สูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัท
ชื่อบริษัท
ปี ทีก่อตัง้
เครื่องหมายหุ้น
ทะเบียนเลขที่
ประกอบธุรกิจ

ที่ตงั ้ สานักงานและโรงงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
Email
Website
ทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ ว
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ
ปี ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
ติดต่ อ

บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)
2549
AIE
0107556000311
ผลิตและจาหน่ายพลังงานทดแทนน ้ามันไบโอดีเซลจากน ้ามันปาล์ม ด้ วยระบบการกลัน่
และผลิตที่เป็ นระบบต่อเนื่องและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
รวมถึงผลิตและจาหน่าย
น ้ามันปาล์มโอเลอีน ภายใต้ ตราสินค้ า“พาโมลา” และจาหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซงึ่
เป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิต ได้ แก่ กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ์ และ
กลีเซอรี น
เลขที่ 55/2 หมูท่ ี่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบลคลองมะเดื่อ อาเภอกระทุม่ แบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
034-877-485-8
034-877-491-2
aienergy@aienergy.co.th
http://www.aienergy.co.th
1,356,000,000 บาท (หนึง่ พันสามร้ อยห้ าสิบหกล้ านบาท)
1,130,000,000 บาท (หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยสามสิบล้ านบาท)
5,424,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
2557
นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 66-34877-485 โทรสาร 66-34877-491-2
e-mail : ir@aienergy.co.th

6.2 บริ ษัทย่อย
ชื่อบริษัท
วันที่ก่อตัง้
ทะเบียนเลขที่
ประกอบธุรกิจ
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์ สานักงานใหญ่
โทรสารสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ ว

บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จากัด (“AIPT”)
วันที่ 10 เมษายน 2550
0105550040092
ธุรกิจท่าเทียบเรื อและให้ บริ การคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง
เลขที่ 254 ถนนเสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
0-2540-2528
0-2517-1465
460,000,000 บาท (สีร่ ้ อยหกสิบล้ านบาท)
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46,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เลขที่ 1/9 หมูท่ ี่ 1 ตาบลหาดทรายรี อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
077-522-709-10
077-522-711

ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ
ที่ตงั ้ สานักงานสาขา
โทรศัพท์ สานักงานสาขา
โทรสารโสานักงานสาขา
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

- AIPT เป็ นบริ ษัทย่อยของบริษัท โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นสามัญของ AIPT จานวน
45,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนชาระแล้ วของ AIPT
- มีกรรมการบริ ษัทร่ วมกันได้ แก่ นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ และนายธนิตย์ ธารี รัตนา
วิบลู ย์ โดยมีนายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด (“AIL”)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549
0105549021411
ธุรกิจให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางทะเล ซึง่ มีความชานาญในการขนส่งน ้ามันเครื่ อง น ้ามัน
ปาล์มดิบ น ้ามันเชื ้อเพลิง และน ้ามันปาล์ม
เลขที่ 254 ถนนเสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
0-2540-2528
0-2517-1465
209, 000,000 บาท (สองร้ อยเก้ าล้ านบาท)

ชื่อบริษัท
วันที่ก่อตัง้
ทะเบียนเลขที่
ประกอบธุรกิจ
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์ สานักงานใหญ่
โทรสารสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ ว
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

20,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
-

-

AIL เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นสามัญของ AIL จานวน 20,899,998
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ ว
ของ AIL
มีกรรมการบริษัทร่วมกัน ได้ แก่นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ และนายธนิตย์ ธารี รัตนา
วิบลู ย์

6.3 บุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
6.3.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
Website: http://www.tsd.co.th
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6.3.2 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต:

1. นายวิชยั รุจิตานนท์
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
5. นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
เลขที่ 100/72 ชัน้ 16 100/2 อาคารว่องวานิช ตึก B ถนนพระราม 9
ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0109
โทรสาร 0-2645-0110
Website: http://www.ans.co.th
6.3.3 ผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวปิ ยมาศ เรื องแสงกรอบ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7133
บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด
เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชัน้ 8 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2684-1299, 0-2652-0898
โทรสาร 0-2652-0791
Website: http://www.honoraudit.com

6.3.4 ที่ปรึกษากฎหมาย

บริ ษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ดิอาร์ ท ออฟ ลอว์ จากัด
เลขที่ 249/1 ซอยลาดพร้ าว 87 แขวงคลองเจ้ าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพหมานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2932-0842

6.4 ข้ อมูลสาคัญอื่น

-ไม่ม-ี
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน 1,356,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้ อยห้ าสิบหกล้ านบาท) เรี ยกชาระแล้ ว 1,130,000,000 บาท
(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยสามสิบล้ านบาท) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 5,424,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
7.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดผู้ถือหุ้น เมื่อ 6 ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่
1. บริ ษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน)1
2. นายนพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์
3. นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
4. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
5. นางโสภา ธารี รัตนาวิบลู ย์
6. นางจารุณี วรกิจจานุวฒ
ั น์
7. นายโกวิท ธารี รัตนาวิบลู ย์
8. นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
9. นางสาววารุณี เจียงประดิษฐ์
10. นางอุษณา ธารี รัตนาวิบลู ย์
11. รายอื่นๆ
รวม

จานวนหุ้น (หุ้น)
2,693,416,240
300,939,904
79,662,880
43,143,600
40,418,968
30,047,188
21,000,000
20,200,000
20,000,000
17,604,828
1,253,566,392
4,520,000,000

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
59.59
6.66
1.76
0.95
0.89
0.66
0.46
0.45
0.44
0.39
27.73
100.00

หมายเหตุ
1

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายลูกถ้ วยไฟฟ้าที่ใช้ ใน

ระบบส่งและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า มีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตารางดังนี ้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดผู้ถือหุ้น เมื่อ 6 ธันวาคม 2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์
นายนพพล ธารี รัตนาวิบูลย์
นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์
นางนวลจันทร์ จึงสาราญพงศ์
นางโสภา ธารีรัตนาวิบูลย์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นางจารุ ณี วงค์ กิจจาณุวัฒน์
นายโกวิท ธารี รัตนาวิบูลย์
นายศิริกูล ธารี รัตนาวิบูลย์
นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์
รายอื่นๆ
รวม

จานวนหุ้น (หุ้น)
596,228,892
257,797,176
192,816,064
124,140,240
113,173,116
112,659,720
95,200,532
58,800,000
50,973,080
50,400,000
1,147,807,264
2,799,996,084

7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ นื
- ไม่ มี -
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สัดส่ วนการถือหุ้น
21.29
9.21
6.89
4.43
4.04
4.02
3.40
2.10
1.82
1.80
40.99
100.00

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
• นโยบายการจ่ ายปั นผลของบริษัท
บริ ษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้ อ ยละ 40 ของกาไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี
และสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
จะขึ ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริ ษัทคานึงถึงความจาเป็ นและเหมาะสมของปั จจัยอื่นๆ ใน
อนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนันจะไม่
้
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมการของ
บริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ อนึ่ง คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัท ทังนี
้ ้ จะต้ องรายงานให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป และบริ ษัทต้ องตังส
้ ารองตามกฎหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิจนจานวน
เงินที่ตงส
ั ้ ารองมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
• นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อย
บริ ษัทฯไม่ได้ กาหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยขึ ้นอยู่กับผลดาเนินงาน
ของแต่ละบริ ษัทย่อย การจ่ายเงินปั นผลจากบริ ษัทย่อยให้ กบั บริ ษัทเป็ นไปตามข้ อกาหนดของแต่ละบริ ษัทและต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปั นผลระหว่างกาลสามารถดาเนินการได้ ในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย บริ ษัทย่อยจะต้ องมีผลกาไร
จากการประกอบธุรกิจ หากผลประกอบการเป็ นขาดทุนจะไม่มีการจ่ายเงินปั นผลจนกว่าการขาดทุนจะกลับมาเป็ นผลกาไร และ
บริ ษัทย่อยต้ องตังส
้ ารองตามกฎหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิจนจานวนเงินที่ตงส
ั ้ ารองมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทย่อย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

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

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ธุรกิจท่าเทียบเรื อ
และคลังน ้ามัน

ธุรกิจขนส่งสินค้ า
ทางทะเล
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1
นายณรงค์
ธารี รัตนาวิบลู ย์
ประธานกรรมการ
2
นายธนิตย์
ธารี รัตนาวิบลู ย์
รองประธานกรรมการ
3
นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์
กรรมการ
4
นายดารงค์
จูงวงศ์
กรรมการ
5
ดร.กวีพงษ์
หิรัญกสิ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6
ผศ.สัมพันธ์
หุน่ พยนต์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7
นายโชติ
สนธิวฒ
ั นานนท์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบลู ย์ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท : นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์, นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์,
และนางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์ สองในสามคนนี ้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ข้ อจากัดอานาจของกรรมการ : -ไม่มีการเข้ าประชุมของกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

นายณรงค์
นายธนิตย์
นางสาวพิมพ์วรรณ
นายดารงค์
ดร.กวีพงษ์
ผศ.สัมพันธ์
นายโชติ

ธารี รัตนาวิบลู ย์
ธารี รัตนาวิบลู ย์
ธารี รัตนาวิบลู ย์ 1
จูงวงศ์
หิรัญกสิ
หุน่ พยนต์
สนธิวฒ
ั นานนท์

ปี 2558
ปี 2559
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ บริษัท
ตรวจสอบ
5/5
4/4
5/5
4/4
4/5
4/4
5/5
6/6
4/4
9/9
5/5
6/6
4/4
9/9
5/5
6/6
4/4
9/9

หมายเหตุ : ตัวเลขแสดงจานวนครัง้ ที่กรรมการเข้ าร่วมการประชุม ต่อจานวนครัง้ การประชุม
1
นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบลู ย์ เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
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ปี 2560
กรรมการ กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ
6/6
6/6
3/6
6/6
6/6
15/15
5/6
14/15
6/6
15/15

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team)
รายชื่อคณะผู้บริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อผู้บริหาร
1 นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์
2 นายวุฒิพนั ธุ์ เบญจธัญญาพล
3
4
5
6
7

ตาแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการฝ่ ายโรงงาน / รักษาการผู้จดั การ
ฝ่ ายผลิต
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายบุคคลและจัดซื ้อ
ผู้จดั การฝ่ ายโรงงาน
ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ
ผู้จดั การฝ่ ายควบคุมคุณภาพ

นางสาวปิ ยนาฏ นามไพโรจน์
นางสาวรติมา ธารี รัตนาวิบลู ย์
นายวิสนั ต์ นาคคุ้ม
นายพลัฏฐ์ แปลนาค
นายชัยณรงค์ แสนภูวา

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. เป็ นผู้บริ หารจัดการ และควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท รวมถึงอาจมอบอานาจให้ ผ้ บู ริ หาร
หรื อบุคคลอื่นใด ดาเนินการเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติประจาวันของบริ ษัท
2. เป็ นผู้กาหนดและกากับดูแลการดาเนินการโดยรวมในทางปฏิบตั ิ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารกาหนด
3. ดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารได้ มอบหมาย
4. มีอานาจในการอนุมตั กิ ารซื ้อ เช่า หรื อลงทุนตามแผนงานที่ได้ มีมติอนุมตั ิไว้ แล้ ว หรื อมีอานาจในการอนุมตั ิหรื อ
ยกเลิกการซื ้อ การจ้ าง การเช่า การเช่าซื ้อ การขายทรั พย์สนิ การลงทุน และการชาระราคาหรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ
ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
5. มี อ านาจในการอนุมัติ ก ารซื อ้ ทรั พ ย์ สิน หรื อ การช าระราคาหรื อ ค่า ใช้ จ่ ายต่า ง ๆ อัน สื บ เนื่ อ งมาจากการ
ด าเนิ น งานของบริ ษั ท ตามสัญ ญา และ/หรื อ ข้ อ ตกลงกับ คู่ค้ า โดยมี รายละเอีย ดตามผังอ านาจอนุมัติ ที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
6. เป็ นผู้พิจารณาเรื่ อง กลยุทธ์ ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริ ษัทเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อ คณะกรรมการบริ หารตามลาดับของความสาคัญ
7. มีอานาจจ้ าง แต่งตัง้ โยกย้ า ย ปลดออก ให้ ออก เลิกจ้ าง กาหนดอัตราค่าจ้ าง ให้ เงินรางวัล ปรับขึ ้นเงินเดือน
และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัท ในตาแหน่งต่ากว่าผู้จดั การฝ่ ายลงไป
8. มีอานาจดาเนินการเปิ ดและปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวก
ในการดาเนินงานตามปกติธุรกิจของบริ ษัท โดยต้ องคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัท เป็ นสาคัญ
9. ขออนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาด้ านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษัท
10. มีอานาจออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริ ษัท และเพื่อรักษาไว้ ซงึ่ ระเบียบวินยั ภายในองค์กร
11. นาเสนอแนวทางการบริ หารให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการบริ หารได้ พิจารณา
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

12. สรุปผลการดาเนินงานเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการบริ หาร
13. กากับดูแลและบริ หารงานในส่วนงานการบริ หารการขายและการตลาดทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ กรรมการผู้จดั การ
จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และจะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรื อ
การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึง่ การอนุมตั ิรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการ
ดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้ างต้ น กรรมการผู้จดั การไม่สามารถกระทาได้ เว้ นแต่จะได้ รับมอบหมายจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นคราว ๆ ไป
สรุ ปตารางอานาจอนุมัตทิ ่ วั ไป
รายการ
1. อนุมตั ิเพิ่มเติม
งบประมาณค่าใช้ จ่าย
นอกเหนืองบประมาณ
ประจาปี
2. อนุมตั ิเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ตาม
งบประมาณประจาปี
3. อนุมตั ิเสนอราคาเพื่อ
เข้ าประมูล B100

4. อนุมตั ิขอรับการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ

คณะกรรมการ
บริษัท
กรณีเปลีย่ นแปลง
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
การประชุมครัง้ ถัดไป
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 คณะกรรมการบริษัท
ทราบในการประชุมครัง้ ถัดไป
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กรรมการ
ผู้จัดการ
กรณีเปลีย่ นแปลง
ไม่เกินร้ อยละ 20

ผู้อานวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
-

ไม่เกิน 50 ล้ าน
บาท

-

ไม่เกิน 50 ล้ าน
บาท

-

-

เงินกู้ยืมระยะสันไม่
้
เกิน 1 ปี ตามวงเงินที่
ได้ รับอนุมตั ิตาม
งบประมาณ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างภายในบริษัท (Organization chart)
คณะกรรมการบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ผู้อานวยการฝ่ าย
โรงงาน

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายบุคคลและจัดซื ้อ

ฝ่ ายประกันคุณภาพ
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ฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายโรงงาน

ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

8.3 เลขานุการบริษัท
ตามข้ อกาหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กาหนดให้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี
เลขานุการบริ ษัทรับผิดชอบในนามของบริ ษัทฯหรื อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2556 (หลัง
แปรสภาพ) เมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2560 มีมติแต่งตังให้
้ นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัท
โดยมีคณ
ุ สมบัติของผู้ดารงตาแหน่งปรากฏในเอกสารแนบ 1 และมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็ บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงาน
3. จัดทาระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงข้ อมูลดังต่อไปนี ้ รวมทังดู
้ แลให้ มี การ
เก็บรักษาเอกสารหรื อหลักฐานดังกล่าวให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและสามารถตรวจสอบได้ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
ห้ าปี นบั แต่วนั ที่มีการจัดทาเอกสารหรื อข้ อมูลดังกล่าว
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้ างต้ น ให้ หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ หรื อ
ระบบอื่นใดที่สามารถเรี ยกดูได้ โดยไม่มีการเปลีย่ นแปลงข้ อความ
(1) การให้ ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท หรื อรายงานอื่นใดทีต่ ้ อง
เปิ ดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรื อ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
(3) ความเห็นของบริ ษัทเมื่อมีผ้ ทู าคาเสนอซื ้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็ นการทัว่ ไป
(4) การให้ ข้อมูลหรื อรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริ ษัทจัดทาขึ ้นเพือ่ เผยแพร่ตอ่ ผู้ถือหุ้นหรื อประชาชน
ทัว่ ไป ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
4. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดต่อไป
5. ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษั ท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่
กระทาการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับประโยชน์ของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
6. ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนันจะพึ
้
งกระทา
ภายใต้ สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
(1) การตัดสินใจได้ กระทาไปด้ วยความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัทเป็ นสาคัญ
(2) การตัดสินใจได้ กระทาบนพื ้นฐานข้ อมูลที่เชื่อโดยสุจริ ตว่าเพียงพอ และ
(3) การตัดสินใจได้ กระทาไปโดยตนไม่มีสว่ นได้ เสีย ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในเรื่ องทีต่ ดั สินใจนัน้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เลขานุการบริ ษัทพ้ นจากตาแหน่งไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ คณะกรรมการแต่งตังเลขานุ
้
การบริษัทคน
ใหม่ภายในเก้ าสิบวันนับแต่วนั ทีเ่ ลขานุการบริ ษัทคนเดิมพ้ นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสม และสอดคล้ องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริ ษัทฯ และเปรี ยบเทียบ
อ้ างอิงกับบริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
มีม ติ อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนให้ แก่ กรรมการบริ ษั ทฯ สาหรั บ ปี 2560 ไว้ จานวนไม่เกิ น 3,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทนกรรมการ
1. ค่ าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. ค่ าเบีย้ ประชุม*
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2560
18,000 บาท / ท่าน / เดือน
15,000 บาท / ท่าน / เดือน

18,000 บาท / ท่าน / ครัง้
15,000 บาท / ท่าน / ครัง้
3. ค่ าตอบแทนอื่นๆ
- ไม่มี หมายเหตุ : *ค่ าเบีย้ ประชุมกาหนดจ่ ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนมาตรฐาน และเบี ้ยประชุมกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2560
2558
ชื่อ

ค่ าตอบแทน
มาตรฐาน

2559
ค่ าตอบแทน
มาตรฐาน

เบีย้ ประชุม

2560
เบีย้ ประชุม

ค่ าตอบแทน
มาตรฐาน

เบีย้ ประชุม

1 นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์

216,000.00

126,000.00

-

-

-

-

2 นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์

180,000.00

105,000.00

-

-

-

-

1
3 นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบลู ย์

180,000.00

105,000.00

-

-

-

-

2
4 นายนพพล ธารี รัตนาวิบลู ย์

180,000.00

105,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

3
5 นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์

-

-

6 นายดารงค์ จูงวงศ์

180,000.00

90,000.00

180,000.00

90,000.00

180,000.00

120,000.00

7 ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ

216,000.00

216,000.00

216,000.00

270,000.00

216,000.00

414,000.00

8 ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์

180,000.00

180,000.00

180,000.00

225,000.00

180,000.00

315,000.00

9 นายโชติ สนธิวฒ
ั นานนท์

180,000.00

180,000.00

180,000.00

225,000.00

180,000.00

345,000.00

1,512,000.00 1,107,000.00

756,000.00

810,000.00

756,000.00 1,194,000.00

รวม
1

2

หมายเหตุ: และ นายอนุรักษ์ และนายนพพล ธารีรัตนาวิบลู ย์ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
3
นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบลู ย์ เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ข. ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนผู้บริ หารจะเป็ นไปตามนโยบายและความรับผิดชอบและเชื่อมโยงถึงผลประกอบการของบริ ษัท
และผลดาเนินการของแต่ละบุคคลและอุตสาหกรรมแบบเดียวกัน
ค่ าตอบแทน
ผู้บริหาร
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

ปี 2558
ปี
จานวน จานวนเงิน จานวน
(คน)
(บาท)
(คน)
9 10,460,693
4
9
1,336,065
3
8
529,416
3
9

1,063,771
13,389,945

4

(2) ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี –
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2559
จานวนเงิน
(บาท)
7,736,920
817,740
353,520
204,720
9,112,900

ปี 2560
จานวน จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
8
9,474,289
8
1,082,189
8
314,344
8

508,327
11,379,149

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

8.5 บุคลากร
(1) จานวนพนักงานทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีจานวนพนักงาน ดังนี ้
ประเภท/ฝ่ าย
พนักงานประจา
ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายบุคคลและจัดซื ้อ
ฝ่ ายขาย
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
ฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายโรงงาน
ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
พนักงานรายวัน
รวม

ปี 2558
174
9
12
9
12
2
45
71
14
77
251

จานวน (คน)
ปี 2559
172
4
13
11
9
3
59
56
17
72
244

(2) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้ างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน
รูปแบบผลตอบแทน
ปี 2558
ปี 2559
ค่าตอบแทนของพนักงานประจาใน
48,657,654.25
57,759,438.75
รูปของเงินเดือน โบนัส และเงิน
สมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ค่าตอบแทนของลูกจ้ างในรูปค่าจ้ าง
5,917,002.50
7,192,667.00
ค่าอบรมสัมมนา
77,738.32
194,016.20
รวม
54,652,395,07
65,146,121.95

ปี 2560
170
8
14
10
2
66
53
17
40
210

ปี 2560
45,354,407.39

5,264,804.75
386,057.38
51,005,269.52

(3) ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี(4) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการเพิม่ พูนทักษะและความรู้ในการปฎิบตั ิงานให้ กบั ฝ่ ายงาน
ต่างๆ โดยบริ ษัทได้ กาหนดแผนงานในการจัดส่งบุคลากรในแต่ละฝ่ ายงาน เพื่อเข้ าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี ้ บริษัทยังจัดฝึ กอบรมภายในฝ่ ายงานของบริ ษัทเพื่อให้ หวั หน้ างานหรือผู้บริ หารของฝ่ ายงานต่างๆ
ได้ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ กบั ทีมงาน ควบคูไ่ ปกับการเรี ยนรู้ในภาคปฏิบัตจิ ริ ง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญ
กับการสร้ างขวัญและกาลังใจให้ กบั บุคลากรของบริ ษัทฯ โดยการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานอย่างต่อเนื่องตาม
ความเหมาะสม และเป็ นไปตามสายการบังคับบัญชา
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯมีนโยบายการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) รวมทังได้
้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริ หารงาน และก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมและความโปร่งใสกับผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย
อาทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ โดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ บทบาทของการรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่ อเป็ นการสร้ างรากฐานและความมั่นคงที่ยั่งยืนให้ กับบริ ษัทฯ ทัง้ นี บ้ ริ ษัทฯได้ แบ่งหมวดหมู่ การกากับดูแลกิ จการ
ออกเป็ น 5 หมวด ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทาการใดๆ อันจะเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้ อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการใช้ สิทธิต่างๆ พร้ อมทังให้
้ ข้อมูลสาคัญที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถรับทราบข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทอย่างครบถ้ วน โปร่ งใส โดยได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อสร้ างความ
มัน่ ใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้ รับการคุ้มครองตามสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน ดังนี ้
ก่ อนวันประชุม
1. บริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้ าการดาเนินงานของกิจการอย่างสม่าเสมอ โดยการแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยตรงของบริ ษัทหรื อช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. สาหรับสถานที่ของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะเลือกสถานที่ที่สามารถเดินทางได้ สะดวก และกาหนดวัน
เวลาสาหรับการประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการเข้ าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุก
ท่าน
3. บริ ษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ
สาหรับการพิจารณาล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท และ/หรื อ
ตามที่กฎหมายกาหนด สาหรับปี 2560 บริ ษัท ได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เป็ น ผู้ด าเนิ น การจัดส่งหนังสือเชิ ญ ประชุมและเอกสารข้ อ มูลต่างๆ และก าหนดให้ มี ความเห็น ของ
คณะกรรมการประกอบในการพิ จารณาลงมติ ของผู้ถื อหุ้น ในทุกวาระ รวมถึ งกาหนดให้ มี ความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสาคัญๆ หรื อตามที่กฎหมายกาหนดก่อนวันประชุม
4. บริ ษัทฯมีการส่งหนังสือเชิ ญ ให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นและส่งคาถามล่วงหน้ าวัน
ประชุมเป็ นเวลา 1 เดือน นับแต่วนั ที่ 10 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมี
โอกาสส่งคาถามล่วงหน้ า และเป็ นโอกาสที่บริ ษัทจะได้ ตอบคาถามให้ กบั ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม
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5. บริ ษัทฯมีการส่งหนังสือเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นเวลา 1 เดือน นับแต่วนั ที่ 10 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือก และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะจะเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
6. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทฯจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคลใดๆเข้ าร่วมประชุมแทนตนเองได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดที่บริ ษัทได้
จัดส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
7. บริ ษัทมีการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 1 เดือน นับตังแต่
้
วันที่ 27 มีนาคม 2560 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบวันเวลา สถานที่สาหรับจัดการประชุมและเตรี ยมพร้ อมที่จะเข้ า
ร่วมการประชุม ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะทัง้ 2
แบบ (แบบ ก. และ แบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์กาหนด
8. บริ ษัทมีการส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจาปี ให้ กับบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด และมอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิ ญ
ประชุมและรายงานประจาปี ใ ห้ กบั ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 7 วัน ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก
และ ข สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ าร่วมในวันประชุมผู้ถือหุ้น
9. บริ ษัทมีการลงประกาศลงในหนังสือพิมพ์เป็ นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันผ่านทางหนังสือพิมพ์ทนั หุ้นระหว่าง
วัน ที่ 3-5 เมษายน 2560 เพื่ อ เผยแพร่ วัน เวลา และสถานที่ รวมถึ งวาระในการประชุม ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น ได้
รับทราบอีกช่องทางหนึง่
10. บริ ษัทมีการอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงานประจาปี ในแบบรู ปเล่ม สามารถ
ติดต่อขอรับผ่านทางจดหมายตอบรับที่แนบในหนังสือเชิญประชุม ทางอีเมล์ หรื อช่องทางการติดต่อในเว็บไซต์
ในเว็บไซต์บริ ษัท ทางบริ ษัทจะดาเนินการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และจัดเตรี ยมสาหรับวันประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วย
วันประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯตระหนักถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียงในที่ประชุม และอานวยความ
สะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมทังด
้ าเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้ อมทังยึ
้ ดหลักสิทธิของผู้ถือ
หุ้นเป็ นสาคัญ โดยไม่กระทาการใดๆที่เป็ นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและ
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
1. ก่อนเริ่ มการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯได้ ถือปฏิบตั ิให้ มีการแถลงแก่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ทราบถึงสิทธิ ตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ การดาเนินการประชุม วิธีการใช้ สิทธิ ลงคะแนน วิธีการนับคะแนนและสิทธิ ในการแสดงความเห็น
รวมทัง้ การตังค
้ าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และ
กรรมการที่ดารงต าแหน่งเฉพาะเรื่ องต่างๆ ได้ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลและตอบข้ อซักถามต่างๆ ทัง้ นี ้
ประธานกรรมการหรื อประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้ อย่างเหมาะสม โดยจะกาหนดเวลาในการประชุมให้
ผู้ถือหุ้นได้ มีโอกาสสอบถามหรื อแสดงความเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่
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2. ก่อนเริ่ มการประชุม บริ ษัทมีการแนะนากรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้นได้
รับทราบ พร้ อมทัง้ ทบทวนวาระการประชุมตามที่ได้ แจ้ งแก่ผ้ ูถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมี
ความเข้ าใจในวาระการประชุมที่ตรงกัน โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมเป็ นอันขาด รวมไปถึง
อธิบายกฎเกณฑ์ วิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสในการประชุม
3. สนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เข้ าประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้ อมเพรี ยงกันเพื่อ
รับทราบความเห็นและตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
4. บริ ษัทฯจัดให้ มีบคุ คลอิสระเป็ นผู้สงั เกตการณ์การประชุม เพื่อให้ แน่ใจว่า บริ ษัทดาเนินการจัดการประชุมด้ วย
ความโปร่งใส
หลังวันประชุมผู้ถอื หุ้น
1. หลังเสร็ จสิ ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯจะแจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาด
หลักทรัพย์ฯ เปิ ดทาการซื ้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริ ษัทฯจะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้
โดยมีเนื ้อหาที่ประชุมถูกต้ อง ครบถ้ วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม การแจงคะแนนนับทุกๆ
วาระ และข้ อซักถามหรื อข้ อคิดเห็นที่สาคัญ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้ งรายงานการประชุม
ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริ ษัทฯดาเนินการส่งมติการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด คือ หากมีการประชุม
ในช่วงเช้ า จะมีการส่งมติต่อตลาดหลักทรัพย์เวลา 14.00 น. ของวันเดียวกัน แต่หากเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้น
ในช่วงบ่าย จะดาเนินการส่งมติตอ่ ตลาดหลักทรัพย์เวลา 9.00 น. ของวันทาการถัดไป
3. บริ ษัทฯจะมีการนาเทปบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ลงในเว็บไซต์บริ ษัท เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่
ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมในวันและเวลาที่บริ ษัทกาหนด สามารถติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้
อย่างครบถ้ วน โดยจะเผยแพร่หลังจากการประชุมเสร็ จสิ ้น
4. บริ ษัทฯมีนโยบายการนาข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
นามาประเมินผลการประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ ไขสาหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปี ถดั ไป
หมวดที่ 2: การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิและอานวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทาการใดๆที่เป็ นการจากัดหรื อละเมิด
หรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นทังนี
้ ้นักลงทุนทุกรายถือเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีความสาคัญต่อบริ ษัทและมีสิทธิเท่าเทียม
กันในทุกๆด้ าน โดยผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในการเข้ าถึงข้ อมูลและข่าวสารอย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ ผ่ านทางช่องทางที่
เหมาะสม และมีสทิ ธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อผู้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการ การเข้ า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทได้ กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิต่อ
ผู้ถือหุ้น โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ เชื อ้ ชาติ สัญ ชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม หรื อความคิ ดเห็นที่ แตกต่าง
แม้ กระทั่งผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม ได้ ทางบริ ษัท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถส่ง
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

คาถามล่วงหน้ าก่อ นวัน ประชุม ผู้ถื อหุ้น และสามารถยื่น ความประสงค์ ในหนังสือ มอบฉัน ทะในกรณี ที่ไม่
สามารถเข้ าร่วมการประชุมได้ และมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมแทนได้
จัดส่งหนังสือมอบอานาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ท่าน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณาคัดเลือกเป็ น
ผู้รับมอบอานาจในการประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติ ในวาระต่างๆแทน ในกรณี ที่ ผ้ ูถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยตนเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้ เอง
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดแจ้ งความประสงค์มายังบริ ษัทเพื่อขอเสนอให้ เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิ จารณาแล้ วและมี
ความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท และผู้ถือหุ้น ทางบริ ษัทมีนโยบายที่จะอานวยความสะดวก
ในการนาเสนอวาระดังกล่าวเข้ าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดาเนินการแจ้ งเพิ่มวาระการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ า
โดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดแจ้ งความประสงค์มายังบริ ษัท เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
โดยได้ แจ้ งความประสงค์ผ่านมายังบริ ษัท พร้ อมจัดส่งข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติและหนังสือ
แสดงความยินยอมของบุคคลที่ ได้ รับการเสนอชื่ อมาอย่างครบถ้ วน ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทมีนโยบายที่จะเสนอบุคคลดังกล่าวเข้ าดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ครบกาหนดออก
ตามวาระในแต่ละปี เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงมติตอ่ ไป
กาหนดมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึ่งรวมถึง
กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล (รวมทังคู
้ ส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าว)
กาหนดแนวทางในการป้อ งกัน การใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษั ท (Insider Trading) โดยกาหนดในคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในหัวข้ อจริ ยธรรมและบทลงโทษทางวินยั ซึง่ ได้ มีการเผยแพร่ให้ พนักงานทุกคนทราบ
กาหนดให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง การ
ทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็ นต้ น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งใน
ภายหลัง
กาหนดนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลสาคัญอันมีผลต่อการลงทุน
โดยบริ ษัทจะแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ
เปิ ด ท าการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ร อบถัด ไป โดยกรรมการและผู้บ ริ ห ารบริ ษั ท จะต้ อ งรายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่มีการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการต่อสานักงาน ก.ล.ต.

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษั ท ฯเคารพในสิท ธิ ของผู้มี ส่วนได้ เสีย ทุก กลุ่ม ไม่ว่า จะเป็ น ผู้ถือ หุ้น พนัก งาน ผู้บ ริ ห าร ลูก ค้ า กิ จ การคู่ค้ า
ตลอดจนสังคมจะได้ รับการดูแล เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ เสีย นอกจากนี ้บริ ษัท
ฯยังได้ เสริ มสร้ างความร่วมมือกับผู้มีสว่ นได้ เสียในกลุม่ ต่างๆ เพื่อให้ สามารถดาเนินกิจการต่อไป มีความมัน่ คง และตอบแทน
ผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย เพื่อสร้ างความสาเร็ จในระยะยาว และได้ กาหนดไว้ ในวิสยั ทัศน์และนโยบายจริ ยธรรมของ
บริ ษัทฯ เพื่อใช้ เป็ นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร รวมไปถึงพนักงาน ถือเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์
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อันดีและเสริ มสร้ างความร่วมมือที่ดีระหว่างบริ ษัทฯและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ โดยยึดมัน่ ในหลักการความรับผิดชอบต่อ
สังคม
ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทฯมีนโยบายและได้ กาหนดแนวทางสาหรับการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียไว้ อย่างชัดเจน
ในคู่มือจริ ยธรรมของบริ ษัทฯ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทฯจะรักษาและยึดมัน่ ในการรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างเสมอ
ภาค โดยมมีหลักการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น :

บริ ษัทฯ มีนโยบายการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทังผู
้ ้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นราย
ย่อ ย ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ฯ มุ่งด าเนิ น ธุ รกิ จ เพื่ อ ความเจริ ญ เติ บ โตก้ า วหน้ าของบริ ษั ท ฯ และการสร้ าง
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น และให้ สิทธิ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในด้ านต่างๆ
พนักงาน :
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับเป็ นอย่างยิ่ง และถือว่าเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าต่อ
การดาเนินธุรกิจ บริ ษัทฯจึงมีนโยบายการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ทังนี
้ ้บริ ษัทมีนโยบาย
การจ่า ยผลตอบแทนอย่า งเป็ น ธรรมตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ (Fair pay)
เพื่อให้ พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ยังใส่ใจในความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้ เข้ า
ร่วมในโครงการอุบตั ิเหตุเป็ นศูนย์ (Zero accident) ของกระทรวงแรงงาน เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุที่
จะส่งผลกระทบและสร้ างความเสียหายต่อพนักงานและบริ ษัทฯ
ลูกค้ า :
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการผลิตและจาหน่ายเพื่อสร้ างความพึงพอใจต่อลูกค้ า โดยคานึงถึง
คุณภาพของสินค้ าและการบริ การในด้ านต่างๆ ตลอดจนการจัดให้ มีกระบวนการในการร้ องเรี ยน
เมื่อเกิดข้ อผิดพลาดกับสินค้ าหรื อบริ การ เพื่อให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจและเชื่อมั่ นต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ
คูค่ ้ า :
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าด้ วยตามหลักการการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้ แก่ค่คู ้ าทุก
กลุม่ ทังรายใหญ่
้
และรายย่อยด้ วยความยุติธรรม เพื่อให้ เกิดความร่วมมือที่ดีและมีประสิทธิภาพที่
ดีในการทางาน
คูแ่ ข่งทางการค้ า : บริ ษัทฯปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันอย่างสุจริ ต และดาเนินธุรกิจภายใต้ กฎหมาย ทาให้ ตลอด
ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริ ษัทฯไม่เคยมีข้อพิพาทกับบริ ษัทคู่แข่งหรื อสร้ างความ
เสียหายให้ กบั คูแ่ ข่งแต่ประการใด
ชุมชนและสังคม : บริ ษัทฯมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยการส่งเสริ มการ
ท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ฯมี น โยบายในการเป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน กับ สัง คม เพื่ อ สร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดี และส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และมุ่งมัน่ ที่จะ
ดาเนินธุรกิจให้ เจริ ญเติบโตไปพร้ อมกับสังคม
สิง่ แวดล้ อม :
บริ ษัทฯดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทฯมีการจัดทาโครงการต่างๆ เพื่อลด
ผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจ และจัดทาโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมโดยรอบอย่างต่อเนื่อง
องค์กรภาครัฐ : องค์ กรภาครั ฐถื อเป็ น อีกหนึ่งผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียที่ สาคัญ ทัง้ นี บ้ ริ ษั ทฯ ให้ ความร่ วมมือ ในการ
ทางานร่วมกับองค์กรภาครัฐ และปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดของภาครัฐด้ วยดีเสมอมา
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บริ ษัทฯมีจิตสานึกและตระหนักความเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีความรับผิดชอบในรับผิดชอบในการช่วยเหลือ
สังคม รวมทังให้
้ การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื ้อกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อม
ของชุมชนและสังคมเพื่อชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านของสิ่งแวดล้ อมจึงได้ มีการจัดทานโยบายการ
ส่งเสริ มการให้ ความรู้ และการอบรมพนักงานด้ านสิ่งแวดล้ อมจึงได้ จัดให้ มีหน่วยงานเกี่ ยวกับสิ่งแวด ล้ อมโดยเฉพาะ เพื่ อ
ปฏิ บัติ งานในด้ านการดูแ ลสิ่งแวดล้ อ มเป็ น สาคัญ โดยทาหน้ าที่ ในการตรวจสอบดูแล และให้ ความรู้ กับ พนัก งานในการ
ปฏิบตั ิงานโดยจะต้ องส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยที่สดุ สาหรับการอบรมพนักงานจะแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การอบรมภายนอก โดยตัวแทนจากหน่วยงานด้ านสิ่งแวดล้ อมจะเป็ นบุคคลที่เข้ าร่วมการอบรม เพราะถือเป็ น
ผู้ที่มีความชานาญเฉพาะ และนาความรู้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
2. การอบรมภายใน โดยเจ้ าหน้ าที่สงิ่ แวดล้ อมที่เข้ าร่วมอบรมจากภายนอกจะนาความรู้ดงั กล่าวถ่ายทอดให้ กบั
พนักงานท่านอื่นๆ เพื่อเป็ นการแบ่งปั นความรู้และความตระหนักในเรื่ องของสิง่ แวดล้ อม
หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทฯมีช่องทางติดต่อเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ของบริ ษัท http://www.aienergy.co.th โดย
บริ ษัทฯมีนโยบายที่จะให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นกั ลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้ องทราบ ทังในส่
้ วนของข่าวสาร ข้ อมูลบริ ษัทฯ รายงานทางการเงิน ข้ อมูลที่นาเสนอแก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุน
และข้ อมูลสาคัญ อื่นที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื่ อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ รับข้ อมูลอย่างเพียงพอและเป็ นข้ อมูลที่
แท้ จริ ง บริ ษัทมีช่องทางในการติดต่อกับนักลงทุนและช่องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
1.

ช่องทางการสือ่ สารและเผยแพร่ข้อมูลของบริ ษัทฯ

1.1

เปิ ดเผยข้ อมูลตามแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
การนาเสนอข้ อมูลทังหมดในรายงานข้
้
อมูลประจาปี (แบบ 56-1) จะเป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้
ข้ อมูลทังหมดเป็
้
นข้ อมูลที่เป็ นจริง ครบถ้ วน ถูกต้ อง ชัดเจน เพื่อสะท้ อนข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
รวมถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ ทังในส่
้ วนของข้ อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น การเปิ ดเผยนโยบาย
ต่างๆ การกากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม และข้ อมูลทางการเงิน เช่น งบการเงินประจาปี
หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ หรื อข้ อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการ เป็ นต้ น

1.2

เปิ ดเผยข้ อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การนาเสนอข้ อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์นนจะเป็
ั้
นไปตามข้ อกาหนดตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนจะสามารถเข้ าถึงและรับทราบข้ อมูลได้ อย่าง
รวดเร็วและเป็ นข้ อมูลที่แท้ จริ ง นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยังอานวยความสะดวกโดยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ผ่านทาง http://www.aienergy.co.th หลังจากที่ได้ นาเสนอข้ อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แล้ ว รวมไปถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมก่อนวันประชุมผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทซึง่ ถือเป็ นช่องทางที่สามารถสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นได้ อย่างรวดเร็ ว
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1.3

2.

เปิ ดเผยข้ อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ SET Community Portal (SCP) โดยบริษัทฯจะเปิ ดเผย
ข้ อมูลทางการเงินหรื องบการเงินพร้ อมกับข้ อมูลที่จดั ส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สานักงาน ก.ล.ต.
ช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

การให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ถือเป็ นสิง่ สาคัญต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ดังนันงานด้
้
านนักลงทุนสัมพันธ์จึง
เป็ นช่องทางในการให้ ข้อมูลที่สาคัญ โดยบริ ษัทฯได้ จดั ตังหน่
้ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็ น
ตัวแทนในการติดต่อสือ่ สารข้ อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ทัง้
ในการส่วนของการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินกิจการและผลประกอบการของบริษัทฯ ทังนี
้ ้นักลงทุนหรื อผู้ถือ
หุ้นสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผา่ นทาง
นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์
Email: ir@aienery.co.th หรื อ
โทรศัพท์ 0-34-877-485-8 ต่อ 500 หรื อ
เว็บไซต์บริษัท : http://www.aienergy.co.th
3.

ช่องทางรับเรื่ องร้ องเรียน

บริ ษัทฯเปิ ดโอกาสให้ มกี ารแจ้ งเบาะแสหรื อการร้ องเรี ยนทังพนั
้ กงานและบุคคลภายนอก เนื่องจากบริ ษัทฯ
ต้ องการรับฟั งความคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ เพือ่ นาข้ อมูลเหล่านันมาใช้
้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทางานของบริ ษัทฯต่อไป โดยสามารถส่งเรื่ องร้ องเรี ยนผ่านทาง
Email: aienergy@aienery.co.th หรื อ
โทรศัพท์ 0-34-877-485-8 ต่อ 500 หรื อ
เว็บไซต์บริษัท : http://www.aienergy.co.th
ในการรับข้ อมูลเกี่ยวกับเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ บริษัทฯมีนโยบายที่จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ที่แจ้ ง
เบาะแสหรื อแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนนันๆ
้ เพื่อเป็ นการป้องกันเหตุที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้แจ้ งเบาะแสหรือผู้ร้องเรี ยน
หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษัทมีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้ เป็ น
ผู้บริ หาร 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระและไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 3 ท่าน ซึ่งเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการจึงทาให้ เกิดการถ่วงดุลอานาจในการของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน และมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้ กาหนด
ขอบเขตอานาจในการดาเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้ อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริ ษัทฯมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการ
บริ หารและกรรมการผู้จดั การ ส่งผลให้ คณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การไม่มีอานาจเบ็ดเสร็ จ และมีการถ่วงดุลในมติ
ที่สาคัญ ซึ่งจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) รวมทัง้ กรรมการบริ ษัทจะไม่
สามารถอนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนเอง หรื อบุคคลที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของตนเองมีสว่ นได้ เสียในการทารายการนัน้
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทฯมีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงินไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนาเสนอขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังนี ้
1) มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับขอบเขตภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2) ค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ ภาพ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กบั บริ ษัทได้
3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้ าใจ
4) เป็ นอัตราที่เทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรื อใกล้ เคียงกัน
การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯจะจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการและดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น โดย
ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริ มให้ มีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบครอบและจัดสรรเวลาให้ อย่ างเพียงพอใน
การประชุม เพื่อที่จะให้ ฝ่ายจัดการเสนอเรื่ องและสามารถอภิปรายปั ญหาสาคัญได้ อย่างครบถ้ วนโดยทัว่ กัน โดยบริ ษัทจะนาส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้ แก่คณะกรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม พร้ อมทังก
้ าหนดให้ กรรมการมีหน้ าที่ต้องเข้ าประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็ น นอกจากนี ้ บริ ษัท
ฯจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้ มีการจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี รวมทังข้
้ อมูลทางการเงินที่ได้ สง่ ผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ และสานักงานกากับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ทัง้ นี ้ รายงานทางการเงิ นดังกล่าวจัด ท าขึน้ ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ และถือปฏิบตั ิอย่าง
สม่าเสมอ รวมทังได้
้ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทาและดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และยังมีการจัดทารายงานความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแยกเป็ น 2 ส่วน
คือ
1. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน จะเป็ นการรายงานความรับผิดชอบใน
ส่วนของกรรมการบริ หาร โดยมีประธานกรรมการเป็ นผู้รับรองรายงานดังกล่าว (ปรากฏอยู่ในหัวข้ อ
“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน”)
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2. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานทางการเงิน จะเป็ นการรายงานความ
รับผิดชอบในส่วนของกรรมการตรวจสอบ โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รับรองรายงาน
ดังกล่าว (ปรากฏอยู่ในหัวข้ อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อรายงาน
ทางการเงิน”)
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทฯสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิ
หน้ าที่ รวมทังพบปะแลกเปลี
้
่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดย
หลักสูตรที่กรรมการบริ ษัทควรเข้ าร่วมสัมมนาอย่างน้ อยจะเป็ นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ซึ่ง ได้ แ ก่ หลัก สูต ร Directors Certification Program (DCP) และหลัก สูต ร Directors Accreditation Program (DAP) ทัง้ นี ้
เพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาบริ ษัทฯต่อไป
ความสัมพันธ์ กับนักลงทุน
คณะกรรมการบริ ษัทฯให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
โดยข้ อ มูลที่ เปิ ด เผยจะต้ อ งมี ค วามถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น โปร่ งใส ทั่วถึ ง และทัน เวลา ซึ่งรวมถึ งรายงานทางการเงิ น ผลการ
ดาเนินงาน ข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยจะเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ใช้ ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ ทังจากการจั
้
ดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษัท
ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริ ษัทฯได้ จัดตังหน่
้ วยงานขึ ้นมาเฉพาะ โดยมอบหมายให้
นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์ เป็ นผู้ดแู ลการติดต่อสือ่ สารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ สามารถ
ติดต่อได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-34-877-485-8 ต่อ 500 หรื อ ir@aienergy.co.th
ในส่วนของหน่วยงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ ปรากฏอยู่ใน “หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(Disclosure and Transparency) หัวข้ อ 2.ช่ องทางติดต่ อนักลงทุนสัมพันธ์ ”
นโยบายการดารงตาแหน่ งไม่ เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดจานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่คณะกรรมการบริ ษัทฯจะเข้ าไปเป็ นกรรมการ เพื่อให้
บริ ษั ทได้ รับรับประโยชน์ สงู สุดจากการทางานของกรรมการซึ่งจะต้ องอุทิศความรู้ ความรับผิดชอบและเวลาเพื่อใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้ คณะกรรมการสามารถดารงตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯจัดให้ มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯแต่ละท่าน
ได้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบการทางานของคณะกรรมการและใช้ ในการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการแต่ละท่านเพื่อให้ การทางานมีประสิทธิ ภาพมากยิ่ง ขึ ้น โดยหัวข้ อในการ
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ประเมินตนเองจะเป็ นไปตามหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี และหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯจะนาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการแต่ละท่านมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนากรรมการและการพัฒนาบริ ษัท
ต่อไป
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัท ฯประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ฯและคณะกรรมการชุดย่อยทังหมด
้
3 ชุด ได้ แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่
ของกรรมการแต่ละชุด ดังนี ้
(1) คณะกรรมการบริษัท – ณ 31 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ทั ง้ สิ น้ 7 ท่ า น โดยคณะกรรมการทุ ก ท่ า นล้ วนเป็ นผู้ มี ป ระสบการณ์ และ
ความสามารถ และเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการดาเนิน
ธุรกิจ รวมถึงมีหน้ าที่ในการตรวจสอบและกากับดูแลผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ – สกุล
นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์
นายดารงค์ จูงวงศ์
ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมั พันธ์ หุน่ พยนต์
นายโชติ สนธิวฒ
ั นานนท์

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

1.1 กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 3 ท่าน คือ
1. นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
2. นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์
1.2 กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร 1 ท่าน คือ
นายดารงค์ จูงวงศ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

1.3 กรรมการตรวจสอบที่เป็ นกรรมการอิสระและไม่เป็ นกรรมการบริ หาร 3 ท่าน คือ
1. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโชติ สนธิวฒ
ั นานนท์
กรรมการตรวจสอบ
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมั พันธ์ หุน่ พยนต์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการทุกท่านล้ วนมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ ทังนี
้ ้ในการประชุมครัง้ ต่างๆ หากมีมติที่สาคัญใดๆ ก็
ตามจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุ มผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) โดยกรรมการบริ ษัทจะไม่
สามารถอนุมตั ิรายการใดๆ ที่สง่ ผลต่อตนเองหรื อมีความขัดแย้ งทางผลทางผลประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในรายการนัน้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทรับผิดชอบแทนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทคณะกรรมการแต่ละท่านเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีสว่ น
ในการให้ คาแนะนาและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างอิสระเพื่อผลประโยชน์สว่ นรวมของผู้ถือหุ้น
และผู้มีสว่ นได้ เสีย ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท คือ
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมตั ินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจาปี
3. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดใน พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชน พ.ศ.
2535 และกฎหมายว่า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ รวมถึงประกาศข้ อ บังคับ และ/หรื อ ระเบี ย บที่
เกี่ยวข้ องกับตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตังกรรมการบริ
้
หาร โดยเลือกจากกรรมการของบริ ษัท พร้ อมทังก
้ าหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริ หาร
5. พิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริ ษัท ต่อไป
6. พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจผูกพันบริ ษัทได้
7. แต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดให้ ดาเนินกิ จการของบริ ษัท ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจ
เพื่อให้ บุคคลดังกล่าวมีอานาจ และ/หรื อ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขอานาจนันๆ
้ ได้
8. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็ นไปตามประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่
เกี่ยวข้ องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็ นไปตามประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับตลาด
หลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เมื่ อเห็นได้ ว่าบริ ษั ท มีกาไรพอสมควรที่จะท า
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
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ทังนี
้ ้ กาหนดให้ กรรมการ ซึง่ มีหรื ออาจมีความขัดแย้ งในส่วนได้ เสีย หรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากนัน้ ในกรณีต่อไปนี ้ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ป ระชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ณ)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
การเลิกบริ ษัท
การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
การอื่นใดที่ได้ กาหนดไว้ ภายใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วยหลั กทรัพย์ และ/หรื อข้ อกาหนด
ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย ให้ ต้ องได้ รับ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ด้ ว ย
คะแนนเสียงดังกล่าวข้ างต้ น อาทิ รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เป็ นต้ น

หน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. เรี ยกประชุมคณะกรรมการ และมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท ดูแลเรื่ องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้
เอกสารต่างๆ เพื่อให้ คณะกรรมการได้ รับข้ อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็ นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
3. เป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ บริ ษัทฯ และตามระเบียบวาระที่
กาหนดไว้
4. ดูแลให้ การติดต่อสือ่ สารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยเฉพาะ ให้ เป็ นหน้ าที่ของประธานกรรมการ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. เป็ นผู้บริ หารจัดการ และควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท รวมถึงอาจมอบอานาจให้ ผ้ บู ริ หารหรื อ
บุคคลอื่นใด ดาเนินการเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติประจาวันของบริ ษัท
2. เป็ นผู้กาหนดและกากับดูแลการดาเนินการโดยรวมในทางปฏิบตั ิ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารกาหนด
3. ดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารได้ มอบหมาย
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4. มีอานาจในการอนุมตั ิการซื ้อ เช่า หรื อลงทุนตามแผนงานที่ได้ มีมติอนุมตั ิไว้ แล้ ว หรื อมีอานาจในการอนุมตั ิหรื อ
ยกเลิกการซื ้อ การจ้ าง การเช่า การเช่าซื ้อ การขายทรัพย์สนิ การลงทุน และการชาระราคาหรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ
ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
5. มีอานาจในการอนุมตั กิ ารซื ้อทรัพย์สนิ หรื อการชาระราคาหรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดาเนินงาน
ของบริ ษัทตามสัญญา และ/หรื อ ข้ อตกลงกับคูค่ ้ า โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัท
กาหนด
6. เป็ นผู้พิจารณาเรื่ อง กลยุทธ์ ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริ ษัทเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อ คณะกรรมการบริ หารตามลาดับของความสาคัญ
7. มีอานาจจ้ าง แต่งตัง้ โยกย้ าย ปลดออก ให้ ออก เลิกจ้ าง กาหนดอัตราค่าจ้ าง ให้ เงินรางวัล ปรับขึ ้นเงินเดือน และ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัท ในตาแหน่งต่ากว่าผู้จดั การฝ่ ายลงไป
8. มีอานาจดาเนินการเปิ ดและปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกใน
การด าเนิ น งานตามปกติ ธุ รกิ จของบริ ษั ท โดยต้ อ งค านึ งถึ งประโยชน์ ของบริ ษั ท เป็ น สาคัญ โดยผ่านคณะ
กรรมการบริ หารของบริ ษัท
9. ขออนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริ หารของ
บริ ษัท
10. มีอานาจออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ ของ
บริ ษัท และเพื่อรักษาไว้ ซงึ่ ระเบียบวินยั ภายในองค์กร
11. นาเสนอแนวทางการบริ หารให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการบริ หารได้ พิจารณา
12. สรุปผลการดาเนินงานเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการบริ หาร
13. กากับดูแลและบริ หารงานในส่วนงานการบริ หารการขายและการตลาดทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัทฯ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทฯแต่ละคนดารงตาแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี กรรมการ
บริ ษัทฯที่ครบวาระนันอาจได้
้
รับเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งอีกก็ได้ ซึง่ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด โดยในการ
ประชุมสามัญประจาปี ของผู้ถือหุ้น กรรมการบริ ษัทฯ ต้ องออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกเป็ น 3
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกในจานวนที่ใกล้ เคียงกับ 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการบริ ษัทฯที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง นอกจากนี ้ เนื่องจากกรรมการบริ ษัทฯทุกคนที่ได้ รับเลือกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็ นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิมีความรู้
ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม บริ ษัทฯจึงไม่ได้ มีการกาหนดจานวนวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันของกรรมการ
หรื อกรรมการอิสระไว้ ตายตัว หากผู้ถือหุ้นยังคงให้ ความไว้ วางใจเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งต่อไป
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทฯ แต่งตังให้
้ นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัทเมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2560 เพื่อรับผิดชอบเรื่ องที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นและเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนว
ปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ ดังนี ้
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1. ให้ คาแนะนาแก่กรรมการเกี่ยวกับข้ อกาหนด กฎ ระเบียบและข้ อบังคับของบริษัทฯ และแจ้ งการเปลีย่ นแปลงที่
สาคัญให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทราบอย่างสม่าเสมอ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯให้ เป็ นไปตาม กฎหมาย ข้ อบังคับของบริษัทฯ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติที่
ประชุม
4. ดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ ก.ล.ต.
5. ดูแลเอกสารสาคัญของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานประจาปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการหรื อ
ผู้บริ หาร เป็ นต้ น
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมั พันธ์ หุน่ พยนต์
3. นายโชติ สนธิวฒ
ั นานนท์

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวรติมา ธารี รัตนาวิบลู ย์ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ :

- กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ได้ แก่ ดร.กวีพงษ์
หิรัญกสิ
- ดร.กวีพงษ์ หิรัญ กสิ ได้ รับปริ ญ ญาตรี พาณิ ชยศาสตร์ บัณ ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริ ญ ญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาเอก Social Science มหาวิทยาลัยมาร์ กัส
ประเทศอินเดีย โดยเข้ ารับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168/2013 หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 100/2013 หลักสูต ร Enterprice-wide Risk Management (ERM) โดย
มีประสบการณ์เป็ นกรรมการในธุรกิจผลิตและจาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริโภค และหน่ายงานรัฐวิสาหกิจ
- ผศ.สัม พัน ธ์ หุ่น พยนต์ ได้ รับ ปริ ญ ญาตรี นิ ติ ศ าสตร์ บัณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ปริ ญ ญาโท บริ ห ารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น
110/2008 หลั ก สู ต ร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่ น 13/2011 หลั ก สู ต ร Public Director
Certification Program, Public Director Institute และหลักสูตรกฎหมายและการพัฒนา สถาบันสังคมศึกษา (ISS)
กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์ แลนด์ โดยมีประสบการณ์เป็ นนักวิชาการและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
- นายโชติ สนธิวฒ
ั นานนท์ ได้ รับปริ ญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปริ ญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 178/2013 มีประสบการณ์เป็ นผู้บริหารฝ่ ายการเงินและบัญชีในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตังขึ
้ ้นเพื่อทาหน้ าที่สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทในการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีโดยเฉพาะด้ านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยมีข้อกาหนดตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
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1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ฯ ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีคณ
ุ สมบัติตามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ
และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ อง
เป็ นผู้มีความรู้ ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตัง้
2. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้ อย่างอิสระตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทโดยปราศจากบุคคล หรื อ กลุม่ บุคคลใดที่มีอิทธิพลเหนือการปฏิบตั ิภารกิจนันคณะกรรมการตรวจสอบ
้
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1.
2.
3.

4.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่งคนที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณ สมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ เกิดความชัดเจนในด้ านการบริ หารงานด้ วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตตลอดจนดาเนินการให้ เป็ นที่มนั่ ใจว่ากรรมการบริ หารและผู้บริ หารของบริ ษัทได้ บริ หารกิจการตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริ ษัท อย่างถูกต้ องครบถ้ วน มีมาตรฐาน และคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิ จารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ ว มประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่ า นของบริ ษั ท มาจากกรรมการอิ ส ระที่ คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 16 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
4. วาระการดารงตาแหน่ ง
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระแล้ ว
หากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ยังไม่ได้ มี ม ติ แ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุด ใหม่ ก็ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้ าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้
แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบชุ
้
ดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรื อเป็ นไปตาม
วาระการด ารงตาแหน่งกรรมการบริ ษั ทฯ ในการแต่งตัง้ ต้ องกระทาภายใน 2 เดือนนับแต่ วันครบวาระของ
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการกรรมการตรวจสอบซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตัง้
ใหม่อีกได้
2. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะสาเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือ
วาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ น
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กรรมการตรวจสอบแทนตาแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน
3. นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่ง เมื่อ
3.1 พ้ นจากสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษัท
3.2 ลาออก
3.3 ถึงแก่กรรม
3.4 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติถอดถอนให้ พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
3.5 ขาดคุณ สมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี ้ หรื อตามหลักเกณฑ์ ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. กรรมการตรวจสอบที่ลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้ แจ้ งต่อบริ ษัทล่วงหน้ า 1 เดือนพร้ อมเหตุผล และ
บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลกรรมการตรวจสอบลาออกพร้ อมสาเหตุต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันที
เพือ่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้ลงทุนทราบ ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งอาจชี ้แจงถึง
สาเหตุดงั กล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทราบด้ วยก็ได้
5. การประชุม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี ้
5.2

5.3

ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงินและอื่น ๆ อย่างน้ อย 6 ครัง้ ต่อปี โดย
ก าหนดให้ เรี ย กประชุ ม ก่ อ นมี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ไม่ น้ อยกว่า 7 วัน หรื อ ให้ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเรี ยกประชุมเป็ นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่ องจาเป็ นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ ต ามแต่จะ
เห็นสมควร
ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมี กรรมการตรวจสอบมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการตรวจสอบทัง้ หมด จึ งจะครบเป็ น องค์ ป ระชุม คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิ ญ ผู้
ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ผู้บริ หาร ฝ่ ายจัดการ หรื อผู้เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุม และให้ ข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวข้ องได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ าไม่มี
รองประธานกรรมการตรวจสอบหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการตรวจสอบที่มาประชุม
เลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
5.4 มติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ ถือ เสีย งข้ างมากของกรรมการตรวจสอบที่ เข้ าร่ วมประชุม
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการตรวจสอบมีส่วนได้ เสียใน
เรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
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5.5

เพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ ลงมติ
เห็นด้ วยให้ นาเสนอเป็ นความเห็นแย้ งต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในคราว
ถัดไปเพื่อทราบทุกครัง้

(3) คณะกรรมการบริหาร (Executive Director) - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1. นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
2. นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

บริ ษัทฯได้ อนุมตั ิจดั ตังคณะกรรมการบริ
้
หาร เพื่อทาหน้ าที่สงั่ การ วางแผน และกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ดาเนินกิจการ
ของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และ
ควบคุม ดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายหรื อแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริ ษัทได้
อนุมตั ิหรื อกาหนดไว้ แล้ ว
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอานาจสัง่ การ วางแผน และกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ดาเนินกิจการของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. ควบคุม ดูแ ลการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ให้ เป็ น ไปตามนโยบายหรื อ แผนธุ รกิ จ รวมถึ ง กลยุท ธ์ ท างธุ รกิ จ ที่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิหรื อกาหนดไว้ แล้ ว
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรื อการระดมทุนของบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
4. กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ภายใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์
5. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่ได้ กาหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
แล้ ว หรื อเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิในหลักการแล้ ว
6. มีอานาจดาเนินการซื ้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื ้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรื อจัดการโดยประการ
อื่นซึง่ ทรัพย์สนิ ใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติอนุมตั ิแล้ ว
7. มีอานาจในการอนุมตั กิ ารซื ้อทรัพย์สนิ หรื อการชาระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัท ตาม
สัญญา และ/หรื อ ตกลงกับคูค่ ้ า โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้ มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจอนุมตั ิการซื ้อ การจัดจ้ าง การเช่า
การเช่ า ซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ใด ๆ ตลอดจนมี อ านาจลงทุน และด าเนิ น การช าระค่ า ใช้ จ่ า ยใด ๆ ที่ จ าเป็ นต่ อ การ
ดาเนินงานของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
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9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้ มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจอนุมตั ิก ารกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกิน
บัญ ชี จ ากธนาคาร นิ ติ บุค คลหรื อ สถาบัน การเงิ น อื่ น ใด เพื่ อประโยชน์ ในการด าเนิ น ธุรกิ จ ของบริ ษั ท โดยมี
รายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
10. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ดาเนินการเรื่ องอื่นๆ เพื่อเป็ นการสนับสนุนการดาเนินการข้ างต้ น หรื อตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัทในแต่ละคราวไป
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ จะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
(ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึ่ง
การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถื อหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อทาหน้ าที่ประเมินความเสีย่ งในด้ านต่างๆ ให้ ครอบคลุมทุกระบบงานของบริ ษัท
เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

ชื่อ – สกุล
นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์
นายพลัฎฐ์ แปลนาค
นางสาวรติมา ธารี รัตนาวิบลู ย์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กากับดูแลการพัฒนา และมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ งขององค์กรประจาปี
พัฒนาและกลัน่ กรองระดับความเสีย่ งที่องค์กรยอมรับได้
ให้ ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หวั หน้ างานและเจ้ าหน้ าที่ในฝ่ ายงานต่างๆ
ประเมินความเสีย่ งที่มีสาระสาคัญและรายงานต่อกรรมการผู้จดั การเพื่อทราบ
ประเมินรายงานความเสีย่ งของบริ ษัท
สอบทานผลที่เกิดขึ ้นจริ งเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานที่ได้ กาหนดไว้ ทกุ ปี
ติดตามให้ มีการประชุมติดตามการบริ หารเสีย่ งภายในแต่ละฝ่ ายงานรายเดือน
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9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดารงแต่งตังเป็
้ นกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท บริ ษัทฯไม่มีคณะกรรมการสรรหา
โดยเฉพาะ ซึ่งบุคคลที่ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท เป็ นบุคคลที่มีคุณ สมบัติครบตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์
การสรรหาดังนี ้
• องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท
1. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กฎหมายกาหนด และกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็
ได้
2. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
2.1 เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรื อจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสีย ง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึง มีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ เป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้
ขาด
3. ในการประชุมผู้ถื อหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่
ในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯนัน้ ให้ จบั สลากกันส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคน
ที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนันจะมี
้ ผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริ ษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
6. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดหรื อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนจะเหลื
ั้
อ
น้ อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั
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เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
7. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็ นประธานกรรมการ และในกรณี ที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย
• องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท จะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัทซึ่งได้ รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษัท และ
เห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/
หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นผู้มี
ความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับ
จากวันที่มีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระแล้ ว หากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการ
้
ตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไป จนกว่าคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบชุ
้
ดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรื อเป็ นไปตามวาระการ
ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท โดยกรรมการตรวจสอบที่ ส รรหามาได้ จ ะต้ อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระและมี คุ ณ สมบัติ เป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
- ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
- ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วน
ราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
- ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
- ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
- ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
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-

-

-

บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจ การของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้ น อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการ
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุม โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
- ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และ
- ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้ อยหนึ่งคนที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้
- มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุ ณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
• องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารจะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั ง้ จาก
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี จ านวนตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควร และโดยที่ ค ณะกรรมกา รบริ ษั ท จะแต่ง ตัง้
กรรมการบริ หารคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หาร
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• องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัด การ ให้ ม าจากการเสนอชื่ อ ของคณะกรรมการบริ ห ารโดยคัด เลื อ กจากบุค คลที่ มี ชื่ อ เป็ น คณะ
กรรมการบริ หารอยูใ่ นขณะที่ทาการคัดเลือกเพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯเป็ นผู้อนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่ถกู เสนอชื่อเข้ ามา
ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ
9.4 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
ตามการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 มีมติกาหนดระเบียบข้ อบังคับในการนาข้ อมูล
ภายในของบริ ษัทฯไปใช้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
ก) ต้ องรักษาความลับ และ/หรื อ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ
ข) ต้ องไม่นาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อ
เพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่ว่าจะได้ รบผลตอบแทนหรื อไม่ก็
ตาม
ค) ต้ องไม่ทาการซื ้อขาย โอน หรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายใน
บริ ษั ทฯ และ/หรื อเข้ าท านิ ติก รรมอื่น ใดโดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษั ทฯ อันอาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ ซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในของ
บริ ษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรื องดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบ
การเงิ น ต่อสาธารณชน โดยข้ อก าหนดดังกล่าวให้ รวมความถึ งคู่สมรสและบุตรที่ ยังไม่บ รรลุนิ ติ ภาวะของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และลูกจ้ างของบริ ษัทฯด้ วย หากผู้ใดฝ่ าฝื นระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้ กระทาผิด
ร้ ายแรง
2. กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ รวมถึงผู้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริ ษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
3. ให้ ประกาศระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างทราบโดยทัว่ กัน
9.5 นโยบายการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
การต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นหัวใจสาคัญในการดาเนินธุรกิจทุกรู ปแบบ บริ ษัทฯกาหนดนโยบายในการจัดทา
นโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ในปี 2558 ได้ รับเอาหลักการการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ มาใช้ ในการดาเนินธุรกิจ โดยถือเป็ นส่วน
หนึง่ ที่สาคัญในจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ โดยมีหลักการและข้ อปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
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การให้ สนิ บนด้ วยเงินหรื อการให้ ผลประโยชน์ด้วยของกานัลอื่นๆ
บริ ษัทฯ ห้ ามไม่ให้ มีการให้ สินบนด้ วยเงินหรื อการให้ ผลประโยชน์ด้วยของกานัลอื่นๆ เพื่อการหวังผล ประโยชน์
ส่วนตัว ไม่ว่าจะมีรูปแบบอย่างไรก็ตาม กับบุคคลหรื อกลุ่มคนที่มีการติดต่องานร่ วมกันทังในบริ
้
ษัทฯและองค์กรนอกบริ ษัทฯ
เช่น หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
การรับสินบน
-

ห้ ามไม่ให้ พนักงานทุกระดับรับเงิน สิ่งของ ของขวัญ หรื อของกานัลอื่นๆ ที่จะเป็ นการเข้ า ข่ายต่อการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ เพื่อเป็ นการป้องกันการปฏิบตั ิงานที่ขาดประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ
สาหรับงานจัดซื ้อ/จัดจ้ างต่างๆ จะต้ องดาเนินการตามขันตอนการท
้
างานของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ การเสนอรูปแบบ
การเสนอราคา การเปรี ยบเทียบราคา การเลือกคู่ค้า และ/หรื อ ผู้รับเหมา โดยห้ ามมิให้ พนักงานในบริ ษัทฯ รับ
ข้ อเสนอต่างๆ หรื อมีผลประโยชน์แอบแฝงกับคู่ค้า และ/หรื อผู้รับเหมา ทังนี
้ ้บริ ษัท มีวิธีการตรวจสอบอย่าง
รอบคอบผ่านผู้จดั การฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องและจะต้ องมีการอนุมตั ิการจัดซื ้อ/จัดจ้ างโดยกรรมการผู้จดั การ

การบริ จาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุน
บริ ษัทฯ มีข้อกาหนดในการบริ จาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุน ดังนี ้
- ในการอนุมัติการบริ จาคต่างๆ จะต้ องเป็ นไปตามอานาจอนุมัติ ขององค์ ก ร ทัง้ นี ห้ ากเงิน บริ จาค ไม่ว่าจะ
รูปแบบใดก็ตามที่มีมลู ค่ามากกว่า 10,000 บาท จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากกรรมการบริ ษัท
- ในการบริ จาคจะต้ องเป็ นการบริ จาคในนาม “บริ ษัทฯ” เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะต้ องมีหลักฐานการบริ จาคที่ชดั เจนและ
เชื่อถือได้ และจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบขันตอนของบริ
้
ษัทฯ และบริ ษัทฯจะไม่ใช้ การบริ จาคเป็ นข้ ออ้ างหรื อ
นามาไปใช้ ในวัตถุประสงค์อื่นใด
การให้ หรื อรับของขวัญ ของที่ระลึก หรื อการเลี ้ยงรับรอง
ในการให้ หรื อรับของขวัญ ของที่ระลึก หรื อการเลี ้ยงรับรอง จะมีวตั ถุประสงค์เพียงเพื่อการต้ อนรับหรื อการแสดง
ความยินดีเท่านัน้ โดยไม่มีนยั ยะอื่น
ทังนี
้ ้ผู้ที่พบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายการทุจริ ต ทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทฯสามารถร้ องเรี ยนผ่านช่องทางของ
บริ ษัทฯได้ ดงั นี ้
1. เว็บไซต์บริษัทฯ http://www.aienergy.co.th
2. Email บริ ษัทฯ aienergy@aienergy.co.th
3. ทางไปรษณีย์ หรื อยื่นส่งโดยตรงได้ ที่;
ส่ งถึง คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขที่ 55/2 หมูท่ ี่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบลคลองมะเดื่อ
อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
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สาหรับการเผยแพร่ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ จะมีการสือ่ สารนโยบายดังกล่าวไปยัง
พนักงาน คูค่ ้ า บุคคลภายนอก รวมไปถึงแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนได้ ทราบ โดยมีหลักการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
-

-

-

-

บริ ษั ท ฯได้ เข้ าร่ ว มการประกาศเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่ ว มปฏิ บั ติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต และปั จจุบนั บริ ษัทฯอยู่ระหว่างจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อยืนผ่าน
กระบวนการรับรอง โดยคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Private
Sector Collective Action Coalition Council)
บริ ษั ทฯ ประกาศให้ พ นักงานทุกคนได้ รับทราบ โดยจะมี การเผยแพร่ ผ่านทาง Email ของบริ ษั ทฯ และติ ด
ประกาศตามฝ่ าย/แผนกต่างๆ เพื่อให้ ทกุ ฝ่ าย/แผนกได้ รับทราบโดยทัว่ กัน และจะจัดให้ มีการอบรมเกี่ยวกับ
การต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ กับพนักงาน
บริ ษัทฯมีการส่งจดหมายเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ไปยังคูค่ ้ าทุกราย เพื่อเป็ นการแจ้ ง
ให้ ทราบว่าบริ ษัทฯมีแนวทางและได้ กาหนดนโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ไว้ อย่างชัดเจน ทังนี
้ ้คูค่ ้ าทุกราย
จะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯด้ วย
บริ ษัทฯมีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ผ่านเว็บไซต์บริ ษัท (http://www.aienergy.co.th) โดย
จะเป็ นการนาเสนอนโยบายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่สนใจได้ ทราบ
บริ ษัทฯมีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นไว้ ใน “แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)”
และรายงานประจาปี 2560

9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทฯแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจานวน 5 ราย ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อ
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรื อ
นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรื อ
นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

แห่งบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ งบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2560
เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัติตามที่บริ ษัทมหาชนจากัดและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และมีผลปฏิบตั ิงานเป็ นที่นา่ พอใจ ซึง่ บริ ษัทได้ ให้ ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชีทงั ้ 5 รายแล้ ว ทังนี
้ ้
ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวไม่ได้ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริ ษัทฯหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ โดยมี รายละเอียดค่าสอบบัญชีของ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ตามตารางแนบท้ าย
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ตารางแสดงค่ าสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

2559
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
งบประจา
งบ
รวม
ไตรมาส ประจาปี

2560
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
งบประจา
งบ
รวม
ไตรมาส ประจาปี

งบการเงินรวม
1,350,000 1,100,000 2,450,000 1,500,000 1,300,000 2,800,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตรวจสอบข้ อมูลในแบบคาขอใช้ สทิ ธิและ
150,000 150,000
150,000 150,000
ประโยชน์ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
(จานวน 2 บัตร)
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ 1,350,000 1,250,000 2,600,000 1,500,000 1,450,000 2,950,000
บริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด

195,000

205,000

400,000

195,000

205,000

400,000

บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์
จากัด

255,000

245,000

500,000

255,000

245,000

500,000

ยอดรวมทุกบริษัท 1,800,000 1,700,000 3,500,000 1,950,000 1,900,000 3,850,000

-88 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษั ท ฯตระหนัก ถึ งการด าเนิ น ธุ รกิ จ อย่า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ สังคม ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ฯได้ ด าเนิ น กิ จการด้ ว ยความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยบริ ษัทฯได้ มีการจัดทานโยบายและวิสยั ทัศน์ในการดาเนิ น
กิจการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัทฯมุ่งเน้ นและให้ ความสาคัญ ในการสร้ างความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้
ภายในและภายนอกบริ ษัท รวมถึงการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยังได้ คานึงถึงผลกระทบที่สง่ ผลต่อผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุม่ ซึ่งประกอบไปด้ ว ย ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้ า ชุมชนโดยรอบและที่สาคัญคือการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อการพัฒนาทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี ้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ก็ถือเป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ของบริ ษัทด้ วย และเพื่อให้ บริ ษัทมีการดาเนินการในด้ านความรับผิดชอบต่อ สังคมอย่างยัง่ ยืน บริ ษัทฯได้ สร้ างทัศนคติและ
วัฒนธรรมองค์กรกับพนักงานในทุกระดับ ทังในส่
้ วนของผู้บริ หารและพนักงาน และเพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทมีมาตรฐาน
บริ ษัทฯได้ นาแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ ามาเป็ นสาระสาคัญในการ
กาหนดนโยบายและวิสยั ทัศน์ โดยใช้ แนวทางตามหลักการ ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การจัดการสิง่ แวดล้ อม

ในปี 2560 นี ้บริ ษัทฯได้ ดาเนินกิจการด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการสาหรับกิจกรรมด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯมีความมุง่ มัน่ ตังใจและเอาใจใส่
้
กบั การดาเนินการของธุรกิจให้ เป็ นมิตรกับ
สังคม ซึง่ สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิทงั ้ 6 ข้ อดัง ที่กล่าวมา ดังนี ้
1.

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม

บริ ษัทฯมีการประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม โดยการเปิ ดเผยข้ อมูลการทางานในด้ านต่างๆ อย่างโปร่งใส ส่งเสริ ม
การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ทัง้ ในส่วนของคู่ค้า ลูกค้ าและคู่แข่งทางการค้ า โดยการดาเนิน การของบริ ษั ทจะสอดคล้ องกับ
กฎหมายและข้ อบังคับของการแข่งขัน เช่น การนาราคานา้ มันไบโอดีเซลที่มีการวิเคราะห์ โดยสานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน มาใช้ ในการคานวณราคาสินค้ า ดังนัน้ สินค้ าของบริ ษัท จึงเป็ นสินค้ าที่มี ราคาตามมาตรฐาน
นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีหลักเกณฑ์ในการเลือกคู่ค้าโดยคู่ค้ารายต่า งๆ จะต้ องผ่านขันตอนตามที
้
่บริ ษัทกาหนดจึงจะสามารถเข้ า
มาดาเนินการใดๆให้ กบั บริ ษัทได้
2.

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษัทมีการสร้ างแนวทางการเคารพสิทธิมนุษยชนปรากฏอยู่ในนโยบายในการจ้ างงานของบริ ษัท ซึ่งมีมาตรการที่
สาคัญคือ การต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก ทังนี
้ ้บริ ษัทจะไม่รับผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์เข้ าทางาน เพื่อให้ สอดคล้ องกับสิทธิ
ขันพื
้ ้นฐานตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ซึ่งได้ มีการบัญญัติไว้ ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
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เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้ องจัดให้ อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย” ทังนี
้ ้ทาง
บริ ษัทได้ เล็งเห็นความสาคัญของการศึกษา และเพื่อไม่ให้ เป็ นการลิดรอนสิทธิทางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานของมนุษย์ บริ ษัทฯจึง
นาข้ อกฎหมายดังกล่าวมาเป็ นส่วนหนึง่ ในนโยบายการจ้ างงานบริ ษัท โดยการไม่รับแรงงานที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ บคุ คลเหล่านันเข้
้ าถึงการศึกษาขันพื
้ ้นฐานอย่างเต็มที่ก่อนที่จะเข้ าสูก่ ารทางานในระบบแรงงาน
3.

การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม

บริ ษัทเล็งเห็นคุณค่าและความสาคัญของพนักงานในทุกระดับ เพราะพนักงานถือเป็ นผู้สร้ างผลผลิตที่สาคัญ ดังนัน้
บริ ษัทจึงได้ จดั ให้ ต้องมีการปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรมโดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
3.1 ความคุ้มครองทางสังคม
บริ ษั ท จัด ให้ มี ก ารจ้ างงานอย่า งเป็ น ธรรม โดยพนัก งานจะได้ รั บ ค่ าตอบแทนเหมาะสมตามระดับ
ความสามารถหรื อตามที่ได้ มีการตกลงไว้ ทังนี
้ ้บริ ษัทมีนโยบายในการให้ ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่ พนักงาน โดย
พนักงานจะได้ รับค่าตอบแทนตามที่เหมาะสมสาหรับการครองชีพ ซึ่งจะส่งผลให้ พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีใน
สังคมด้ วย ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายในการดูแลค่าตอบแทนของสวัสดิการของพนักงานดังนี ้
1) บริ ษัทฯมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั พนักงานด้ วยความเป็ นธรรมในลักษณะ Fair work Fair Pay
โดยค่าตอบแทนที่พนักงานจะได้ รับจะขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะงานและความรู้ ความสามารถ รวมไปถึง
ประสบการณ์ในการทางานของพนักงาน ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนของบริ ษัทจะจะสอดคล้ องกับค่าจ้ างแรงงานขันต
้ ่า
ของรัฐบาลเพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ ้น
2) บริ ษัทฯมีจา่ ยการค่าตอบแทนให้ กบั พนักงานในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินเดือน
- ค่าอาหาร, ค่าครองชีพ, ค่าโทรศัพท์
- เบี ้ยเลี ้ยง, เบี ้ยขยัน
- โบนัสประจาปี
- เงินรางวัลสาหรับพนักงานดีเด่น
3) บริ ษัทฯจัดให้ มีสวัสดิการในต่างๆให้ กบั พนักงาน
- กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
- การทาประกันชีวติ และประกันสุขภาพกลุม่
- การตรวจสุขภาพประจาปี
- การพัฒนาบุคลากร โดยการส่งอบรม หรื อสัมมนาตามสายงานของพนักงาน
3.2 สุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
บริ ษั ท ฯค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย ของพนัก งานเป็ น สาคัญ โดยได้ มี การจัด โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริ มสร้ างความปลอดภัยในการทางานให้ กบั พนักงานทุกคน นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีหน่วยงาน
สาหรับการประเมิน ความเสี่ย งที่อาจจะเกิ ดขึน้ กับ พนักงาน เพื่ อหาทางป้องกันความเสี่ยง โดยโครงการและ
กิจกรรมที่บริ ษัทจัดทา มีดงั นี ้
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3.2.1

โครงการ 5 ส. สร้ างนิสยั และความปลอดภัย
โครงการ 5 ส. นอกจากจะเป็ น การดูแ ลสภาพแวดล้ อ มในการท างานแล้ ว ยัง เป็ น โครงการที่
เสริ มสร้ างนิสยั ที่ดีให้ กบั พนักงานได้ อีกด้ วย โดยโครงการนี ้จะช่วยให้ พนักงานมีความรับผิดชอบในพื ้นที่ของ
ตนเองเพื่อลดความเสีย่ งในการเกิดอุบตั ิเหตุทงต่
ั ้ อตนเองและผู้อื่น โดยบริ ษัทมีนโยบาย 5 ส. คือ “5 ส. สร้ าง
วินยั ในองค์กร เพื่อก้ าวไปสูค่ ณ
ุ ภาพและความสาเร็ จที่ยงั่ ยืน ” โดยมีวตั ถุประสงค์ แบ่งออกเป็ น 2 ด้ านตาม
ขันตอนการท
้
างานของ 5ส.
I. ด้ านวัตถุและสถานที่
- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในสถานที่ทางานให้ มีบรรยากาศที่ดี จัดเก็บอุปกรณ์ของใช้ ในการทางาน
ให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
- เพื่อการทางานที่รวดเร็ ว ป้องกันการทางานผิดพลาด และป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ
II. ด้ านบุคลากร
- เพื่อให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษา การพัฒนาตนเองและคุณภาพการทางานให้ มมี าตรฐาน
สูงขึ ้นและมีจิตสานึกในการทางานร่วมกับผู้อื่น
- เพื่อป้องกันการเกิดข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า
3.2.2

โครงการอุบตั เิ หตุเป็ นศูนย์ (Zero accident)
โครงการนี ้เป็ นโครงการที่กระทรวงแรงงานได้ ริเริ่ มขึ ้น สาหรับเป็ นข้ อปฏิบตั ิให้ โรงงานปฏิบตั ิตาม
เพื่อเป็ นการลดอุบตั ิเหตุ ซึ่งจะส่งผลให้ พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตมากยิ่งขึ ้น โดยบริ ษัทจะต้ องจัดทา
มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุ ทัง้ นีท้ างบริ ษั ทได้ น าโครงการนีม้ าประยุกต์ ใช้ ควบคู่ไปกับมาตรการการ
ป้องกันอุบตั ิเหตุที่บริ ษัทจัดทาขึ ้น ดังนี ้
-

-

บริ ษัทฯเล็งเห็นความสาคัญในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้ มกี ารจัดทางบประมาณสาหรับ
การลงทุนในส่วนของการจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการใช้ งานของแต่ละ
ส่วนงาน เนื่องจากกิจการของบริษัทถือว่าเป็ นกิจการที่มีความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุหรื อการได้ รับ
บาดเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ สารเคมีในกระบวนการผลิต ดังนันความปลอดภั
้
ยจึงเป็ นนโยบาย
สาคัญในการดาเนินงานของบริ ษัท เพราะพนักงานถือเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจ การจัดหา
อุปกรณ์ความปลอดภัยจึงเป็ นนโยบายหลักที่บริษัทให้ ความสาคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี ้บริ ษัทยังมี
หน่วยงานที่มีหน้ าทีใ่ นการประเมินความเสีย่ งต่างๆ เพื่อให้ สามารถหาวิธีการป้องกัน หรื อแนวทางใน
การลดผลกระทบที่จะเกิดกับพนักงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทฯจัดให้ มีการฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็ นประจาทุกปี เนื่องจากกิจการของบริษัทนับได้
ว่าเป็ นกิจการที่มคี วามเสีย่ งจากเหตุเพลิงไหม้ ซงึ่ ถือเป็ นอันตรายทีส่ ง่ ผลรุนแรงทังต่
้ อพนักงานและ
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ดังนันการให้
้
ความรู้และความเข้ าใจในการแก้ ไขสถานการณ์ รวมไปถึงวิธีการ
ป้องกันความเสีย่ งจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ จงึ เป็ นสิง่ สาคัญ บริ ษัทฯมีการจัดอบรมปี ละ 1 ครัง้ โดย
วิทยากรที่มีความชานาญเฉพาะและมีประสบการณ์ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯได้ มีการจัดตังหน่
้ วยงานสาหรับการ
ทาแผนฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ รวมไปถึงแผนการอพยพหนีไฟของบริ ษัทฯไว้ อย่างชัดเจน
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และประกาศให้ พนักงานทุกคนได้ รับทราบทัว่ กัน โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศภายใน
ของบริ ษัทฯ และการติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้ อมรับมือ
เหตุการณ์ตา่ งๆ และสามารถแก้ ไขสถานการณ์ได้ อย่างรวดเร็ ว

-

4.

บริ ษัทจะมีการจัดอบรมในเรื่ องของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางานให้ กบั พนักงาน
เพื่อให้ พนักงานมีความรู้และความเข้ าใจในการทางาน รวมไปถึงการใช้ อปุ กรณ์ความปลอดภัยอย่าง
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้หากพนักงานมีความรู้และสามารถใช้ งานอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างถูกวิธีแล้ ว ก็จะ
ส่งผลให้ เกิดอุบตั ิเหตุและผลกระทบอันเนื่องมาจากการเกิดอุบตั เิ หตุลดลงด้ วย

ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค

บริ ษั ทฯมีความตัง้ ใจที่จะผลิตสินค้ าและบริ การด้ วยความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค เพื่อให้ ผ้ ูบริ โภคได้ รับสินค้ าและ
บริ การที่ดี ปลอดภัยและตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคสูงสุด โดยบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายที่สง่ เสริ มความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริ โภค ดังนี ้
4.1 นโยบายการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานต่างๆ
ในส่วนของการผลิตสินค้ าและบริ การของบริ ษัทจะเป็ นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้ อบังคับด้ าน
ความปลอดภัยทังในระดั
้
บประเทศและระดับสากล โดยบริ ษัทได้ รับการตรวจสอบและได้ รับการรับรองจากองค์กร
ต่างๆ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมีความมัน่ ใจว่า สินค้ าและบริ การของเรามีความปลอดภัยและใส่ใจต่อผู้บริ โภค อาทิเช่น
- บริ ษัทฯได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ระบบบริ หารจัดการคุณภาพ (Quality Management
System) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
- บริ ษัทฯได้ รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice System : GMP) จาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
- บริ ษัทฯได้ รับการรับรองมาตรฐานในระบบการจัดการคุณภาพด้ านความปลอดภัยของอาหาร (Hazard
Analysis and Critical Control Point : HACCP) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ
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- บริ ษัทฯได้ รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) สานักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยจะเข้ ามาตรวจสอบการทางานของ
บริ ษัทฯเป็ นประจาทุกปี
- บริ ษัทฯได้ รับการรับรองมาตรฐานจากโคเชอร์ มาตรฐานอาหารยิว (Kosher Dietary Law) และจะมีผ้ ตู รวจ
สอบการทางานของบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี
- บริ ษัทฯได้ รับการรับรองมาตรฐานการผลิตน ้ามันปาล์มอย่างยัง่ ยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil :
RSPO) โดยบริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ในการสนับสนุนการผลิตน ้ามันปาล์มอย่างยัง่ ยืนทังในด้
้ านสิง่ แวดล้ อม สังคม
และเศรษฐกิจ ทังนี
้ ้จะมีผ้ ตู รวจสอบการดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี

นอกจากนี ้บริ ษัทฯยังมีการเปิ ดโอกาสให้ กลุม่ ลูกค้ าและคู่ค้าได้ เข้ ามาตรวจสอบการทางานภายในบริ ษัท
ด้ วย ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลภายนอกได้ เห็นกระบวนการทางานที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค ทังนี
้ ้จะ
เป็ นการช่วยเพิ่มความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ผลิตที่ใช้ สินค้ าและบริ การ และเป็ นการเสริ มสร้ างความมัน่ ใจในคุณภาพการ
ผลิตและคุณภาพของสินค้ าและบริ การต่อคูค่ ้ าอีกด้ วย
4.2 การปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งและคูค่ ้ าอย่างเป็ นธรรม
บริ ษั ท ฯด าเนิ น กิ จ การด้ ว ยความโปร่ ง ใสและความเป็ น ธรรมทัง้ ต่อ คู่แ ข่งและคู่ค้ า เพื่ อ สร้ างความ
น่าเชื่อถือและความเชื่อมัน่ ในดาเนินกิจการ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและขันตอนการท
้
างานต่ างๆไว้ อย่าง
ชัดเจน และพนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนอย่
้
างครบถ้ วนเพื่อป้องกันการกีดกันคูแ่ ข่งและการเลือกปฏิบตั ิตอ่ คู่
ค้ า ตามนโยบายดังต่อไปนี ้
คู่แข่ ง :

คู่ค้า :

เพื่อให้ การดาเนินกิจการของบริ ษัทมีความเป็ นธรรมต่อคูแ่ ข่ง บริ ษัทจะใช้ ราคาอ้ างอิงจากประกาศของ
กระทรวงพลังงานในการกาหนดราคาขายนา้ มันไบโอดีเซลในการคานวณต้ นทุนวัตถุดิบและการ
คานวณราคาสินค้ าในกลุ่มน ้ามันไบโอดีเซล และใช้ ราคาประกาศของรัฐบาลในส่วนของราคาน ้ามัน
ปาล์มดิบในการคานวณต้ นทุนวัตถุดิบและคานวณราคาสินค้ าในกลุม่ ของน ้ามันบริ โภค เพื่อให้ แน่ใจ
ได้ ว่าบริ ษัทจะไม่ดาเนินธุ รกิจที่อาจจะเกิ ดกรณี ความขัดแย้ งในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและถื อเป็ นการ
ป้องกันการกีดกันทางการค้ า และเพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการขายและการบริ การ
เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและมีการคัดเลือกคู่ค้าทุกรายตามขันตอนอย่
้
างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิ บัติ ทัง้ นี ก้ ารอนุมัติ ก ารสั่งซือ้ หรื อ การด าเนิน การต่างๆ จะต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบตามลาดับ
ตาแหน่งงานของแต่ละส่วนงาน ตังแต่
้ ระดับหัวหน้ าส่วน ผู้จดั การจนถึงระดับผู้บริ หาร โดยผู้อนุมตั ิจะ
ขึ ้นอยู่กับวงเงินในการสัง่ ซื ้อนัน้ ๆ และจะมีการร่ วมอนุมัติโดยผู้บริ หารจะช่วยลดความเสี่ย งในการ
คอร์ รัปชัน่ ระหว่างพนักงานในบริ ษัทและคู่ค้า สาหรับการคัดเลือกคู่ค้า บริ ษัทจะคัดเลือกจากความ
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น่าเชื่อถือและประสบการณ์ในสายงานของบริ ษัทนัน้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทจะได้ รับผลิตภัณฑ์ สินค้ า
และบริ การ ที่มีประสิทธิภาพต่อการดาเนินงานของบริ ษัท
เจ้ าหนี ้ : บริ ษั ทฯตระหนักถึงความสาคัญ ในการรับผิดชอบต่อเจ้ าหนีท้ ุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็ น
สถาบันการเงิน โดยบริ ษัทยึดหลักความซื่อสัตย์และซื่อตรงในการชาระหรื อชดเชยแก่เจ้ าหนี ้ ทังนี
้ ้ฝ่ าย
จัดการของบริ ษัทจะมีหน้ าที่ในการรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัท เพื่อไม่ให้ เกิ ดข้ อพิพาท
ระหว่างบริ ษัทและเจ้ าหนี ้ ซึ่งจะลดผลกระทบต่อทัง้ 2 ฝ่ ายได้ ทังนี
้ ้บริ ษัทสามารถรักษาชื่อเสียงและ
ความเชื่อมัน่ ต่อสถาบันทางการเงินต่างๆ รวมไปถึงนักลงทุนและผู้ถือหุ้น ได้ ดีเสมอมา
5.

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริ ษัทฯเห็นความสาคัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยบริ ษัทได้ มีการวางโครงการสาหรับการเข้ าไปร่ วมเป็ น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็ นโครงการที่สง่ เสริ มให้ พนักงานได้ เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ
ด้ วย กล่าวคือพนักงานทุกคนจะมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกัน ซึง่ บริ ษัทได้ ดาเนินการภายในปี 2560 คือ
5.1 โครงการ มอบสิง่ ของใช้ จาเป็ น และเลี ้ยงอาหารกลางวัน ให้ แก่เด็กนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการมองเห็นที่
โรงเรี ยนธรรมิกวิทยา อาเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

5.2 มอบน ้ามันปาล์ม ตราพาโมลา จานวน 40 ลัง แก่มลู นิธิการกุศลสมุทรสาคร ในช่วงเทศกาลกินเจ ประจาจังหวัด
สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
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6.

การจัดการสิง่ แวดล้ อม

บริ ษัทฯมีความมุ่งมั่นและตัง้ ใจที่จะประกอบกิจการโดยยึดหลักในการใช้ พลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริ มการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ คณ
ุ ค่าและไม่สง่ ผลกระทบถึงสิ่งแวดล้ อมและสังคม ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ จดั กิจกรรมเพื่อให้ เกิดการจัดการ
สิง่ แวดล้ อมที่ดีโดยมีทงกิ
ั ้ จกรรมที่จดั ขึ ้นภายในบริ ษัทและกิจกรรมที่จดั ขึ ้นภายนอกบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ สร้ างวิสยั ทัศน์
ในการรักษาสิ่งแวดล้ อมให้ กบั พนักงานด้ วย ซึง่ พนักงานจะต้ องเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ จึงจะถือว่าโครงการนันเกิ
้ ดประโยชน์
อย่างแท้ จริ ง
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 การควบคุมภายใน
บริ ษัทฯได้ แต่งตัง้ “บริ ษัท ออนเนอร์ แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด” เข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายในประจาปี 2560 ของ
บริ ษัทฯ โดยมีนางสาวปิ ยมาศ เรื องแสงรอบ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัทฯ เพื่อทาการ
ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสม่าเสมอทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด
และนางสาวปิ ยมาศ เรื องแสงรอบ แล้ วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเป็ น
อิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายใน
นอกจากนี ้บริ ษัทฯกาหนดให้ มีระบบการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้ อบังคับ นโยบาย และข้ อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น และกาหนดนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อกาหนด ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หารรดับสูง ฝ่ ายงานหรื อหน่วยงาน และพนักงานต้ องปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามกฎระเบียบ
และกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายในประจาปี 2560
หัวข้ อ
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
(Outsource)

รายละเอียด

หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

: บริ ษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด
ที่อยู่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2652-0898
: นางสาวปิ ยมาศ เรื องแสงรอบ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

: -

ประสบการณ์ การทางาน

ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขา Financial Accounting and Assurance
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมขุ จักรวรรดิ
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชาสือ่ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
: ปี 2553 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หารด้ านการตรวจสอบ
บริ ษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด
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หัวข้ อ

รายละเอียด
ปี 2543 – 2553

ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ
บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

การฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ อง

: ปี 2555 – 2559
-

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
หรือประกาศนียบัตร

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ลา่ สุด
วิธีการประเมินความเสีย่ งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน
การป้องกันทุจริ ตในองค์กร
Data Analytics for Internal Audit
แนวทางการควบคุมภายในสาหรับบริ ษัทที่เตรี ยมตัวเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับบริ ษัทที่เตรี ยมข้ อมูลจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2558 ทิศทางของนักบัญชีไทย
กับ AEC
- การบัญชีเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
- ธุรกิจยุค Digital กับความเสีย่ งด้ านกฎหมาย
: - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- วุฒิบตั รด้ านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 7 จากสภาวิชาชีพบัญชีฯ
- วุฒิ บัต รจากสภาวิชาชี พบัญ ชีฯ หลักสูตร “เตรี ยมความพร้ อมรับการตรวจ
เยี่ยมสานักงานสอบบัญชี เพื่อการรับรองคุณภาพภายใต้ มาตรฐาน ISQC1
รุ่นที่ 3”
- วุฒิ บัต ร จากสมาคมสโมสรนัก ลงทุน หลัก สูต ร “วิ ธี ป ฏิ บัติ ห ลัง ได้ รั บ การ
ส่งเสริ มการลงทุน”
- ประกาศนี ย บัต รกฎหมายภาษี อ ากร มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ หลัก สูต ร
“ภาษี ศุลกากร ภาษี สรรพสามิ ต และอากรแสดมป์ ” “ภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ” “ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล” “ภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา” และ “ภาษี
อากรระหว่างประเทศ”
: ท าหน้ าที่ เป็ นผู้ ตรวจสอบภายใน จัด ท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
เพื่ อ ตรวจติ ด ตามและตรวจสอบความถูก ต้ อ งของการปฏิ บัติ ง านของแต่ ล ะ
ระบบงาน สอบทาน ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับการปรับปรุ ง
และพัฒ นาระบบควบคุมภายในให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพมากขึน้ และรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานสรุ ปผลการตรวจสอบภายในปี 2560
ตามที่ผ้ ตู รวจสอบภายในได้ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) ตามแผนงาน
การตรวจสอบภายในประจาปี 2560 โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1. เพื่อประเมินว่าบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการควบคุมภายในและได้ ออกแบบไว้ อย่างสมเหตุสมผลและเพียงพอที่จะป้องกัน
ความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้น และเป็ นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization
of the Treadway Commission) และสมาคมผู้ต รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย รวมถึงแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า รายการที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ระบบที่ ส าคั ญ ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละวิ ธี ก าร
ที่บริ ษัทกาหนดไว้
3. เพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทได้ ถือปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องจากหน่วยงานภายนอก
4. เพื่อให้ มนั่ ใจว่า ข้ อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับระบบงานที่สาคัญของบริ ษัทถูกต้ องและน่าเชื่อถือ
5. เพื่อเสนอแนะ แนวทางแก้ ไขปรับปรุ ง เกี่ยวกับกระบวนการการควบคุมภายในของแต่ละระบบงาน กรณีที่พบว่ามี
ข้ อสังเกตที่ควรนาเสนอเพื่อทาให้ ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้น
ผู้ตรวจสอบภายในได้ ศกึ ษาระบบการปฏิบตั ิงาน โดยวิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม กับผู้บริ หารระดับสูงและฝ่ ายบริ หาร
ที่รับผิดชอบในแต่ละระบบงาน พร้ อมทดสอบและสังเกตการณ์การปฏิบตั ิงานภายในองค์กรโดยพิจารณาองค์ประกอบสาคัญ 5
ประการ คือ สภาพแวดล้ อมของการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) กิจกรรมเพื่อ
การควบคุม (Control Activities) ข้ อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร (Information & Communication) และการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring) ทังนี
้ ้เป็ นการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกไตรมาส และกาหนดให้ มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างอิสระ และนาเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา โดยการตรวจสอบปี 2560 ครอบคลุมระบบการปฏิบตั ิงานที่สาคัญดังนี ้
ไตรมาส 1 ปี 2560
-

ระบบรายได้ จากการรับจ้ างผลิตน ้ามันบริ โภค
ระบบการควบคุมการเคลือ่ นไหวสินค้ า
ตรวจติดตามการแก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่พบจากครัง้ ก่อน

ไตรมาส 2 ปี 2560
-

ระบบการผลิต
ตรวจติดตามการแก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่พบจากครัง้ ก่อน

ไตรมาส 3 ปี 2560
-

ระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลรวมถึงระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
ตรวจติดตามการแก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่พบจากครัง้ ก่อน

ไตรมาส 4 ปี 2560
-

ระบบสินทรัพย์ถาวร
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-

ระบบรายได้ จากการรับจ้ างผลิตน ้ามันบริ โภค
ระบบการบริ หารคลังสินค้ าและการควบคุมสินค้ าคงเหลือ
ตรวจติดตามการแก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่พบจากครัง้ ก่อน

ทังนี
้ ้การตรวจสอบในแต่ละไตรมาสเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในแผนงานการตรวจสอบประจาปี 2560 ซึ่งได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยรวมผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในปี 2560 สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ในระยะเวลาที่ทาการตรวจสอบ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและการ
บริ หารจัดการอยู่ในระดับที่นา่ พอใจ โดยมีสภาพแวดล้ อมที่ช่วยส่งเสริ มระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท บริ ษัทมีการควบคุม
การปฏิบตั ิงานทังของฝ่
้
ายบริ หารและฝ่ ายปฏิบตั ิการ รวมถึงเริ่ มมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ โดยบริ ษัทอยู่
ระหว่างดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะบางประเด็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
2. เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
ผู้ตรวจสอบภายในมีค วามเห็ นว่า จากรายการที่ เลือกตรวจสอบ โดยส่วนใหญ่ หน่วยงานได้ ถือป ฏิบัติต าม
ระเบียบและวิธีการที่กาหนดไว้ แล้ ว ส่วนข้ อบกพร่ องที่ตรวจพบได้ นาหารื อกับผู้บริ หารของหน่วยงานเพื่อแก้ ไขปรับปรุงให้
เป็ นไปตามวิธีการปฏิบตั ิงานที่กาหนดไว้ แล้ ว
3. เรื่องรายการทางบัญชีการเงินและการปฏิบัติตามข้ อกฎหมาย
ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ในระยะเวลาที่ทาการตรวจสอบ รายการทางบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้ องกับ
ระบบงานที่ตรวจสอบมีความเชื่อถือได้ วา่ ถูกต้ องตามที่ควร มีข้อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการบริ หาร
เหมาะสมตามควร และได้ มีการถือปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายสาคัญทีเ่ กี่ยวข้ องกับบริ ษัทแล้ ว อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะบางประเด็นเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในทีเ่ กี่ยวข้ องกับรายการทาง
บัญชีการเงินและการปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องของบริษัทฯ
4. เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในส่วนของระบบการควมคุมทัว่ ไปของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริ ษัทมีการควบคุมในระดับที่น่าพอใจ
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีข้อสังเกตที่ได้ นาหารื อกับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะบาง
ประเด็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายในให้ ดีขึ ้น
ในการปฏิบตั งิ านครัง้ นี ้ ผู้ตรวจสอบภายในได้ รับความร่วมมือจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกท่านเป็ นอย่างดีจน
สามารถปฏิบตั งิ านให้ สาเร็จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์ ผู้ตรวจสอบภายในจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

(นางสาวปิ ยมาศ เรื องแสงรอบ)
ผู้ตรวจสอบภายใน
บริ ษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด
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11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง คณะผู้บริ หาร และ
พนักงานให้ ความสาคัญในด้ านการบริ หารความเสีย่ งในภาพรวมทังองค์
้ กร ซึง่ อ้ างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทัว่ โลกนิยมใช้
อย่างแพร่หลายและเป็ นทีย่ อมรับของ ISO 9001:2008 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจัดการความ
เสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับ ที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริ หารความเสีย่ งอย่างสมา่ เสมอ บริษัทฯได้ มีการจัดทาการประเมินการ
ควบคุมด้ วยตนเอง ทังในระดั
้
บผู้บริ หารและระดับผู้ปฏิบตั ิการของบริ ษัทฯ เพื่อร่วมกันประเมินความเสีย่ ง / ปั ญหาอุปสรรคความ
ไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อกาดาเนินงานให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัษฯ หรื อเหตุการณ์ที่อาจทาให้
บริ ษัทฯเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากสาเหตุทงภายในและภายนอก
ั้
โดยมีหลักการกาหนดว่า หากมีความ
เสีย่ งใดที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กาหนด บริ ษัททฯจะต้ องมีมาตรการในการบริ หาร
ความเสีย่ ง และกาหนดนโยบายการบริ หารความเสีย่ งที่ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตาม และมีคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้ วยระดับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เพื่อทาหน้ าที่บริ หารความเสีย่ งในทุกด้ านให้ มีความเหมาะสมและ
มอบหมายให้ คณะทางานพัฒนากระบวนงานภายใน ซึง่ ประกอบด้ วยพนักงานระดับหัวหน้ าส่วน และผู้จดั การฝ่ ายของแต่ละ
ฝ่ ายงานทาหน้ าทีต่ ิดตาม ดูแล วิเคราะห์ การบริ หารความเสีย่ งในระดับปฏิบตั ิการ และดาเนินงานตามแผนการบริ หารความ
เสีย่ งและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสีย่ งที่สาคัญ และนาเสนอความคืบหน้ าและรายงานผลการบริ หาร
ความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทฯกาหนดให้ มกี ารจัดให้ มีการประชุมทบทวนผลการดาเนินงานตามระบบบริ หารความเสีย่ ง และรายงานความ
เสีย่ งที่สาคัญร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ผู้บริ หาร และพนักงานระดับปฏิบตั ิการ และเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาให้ ความเห็นอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และกาหนดให้ มีการประชุม
ติดตามการบริ หารเสีย่ งภายในแต่ละฝ่ ายงานรายเดือน ซึง่ การประชุมย่อยดังกล่าวถูกกาหนดไว้ เพือ่ ติดตามหาข้ อสรุปร่วมกัน
ตามสถานการณ์ เพื่อให้ เกิดความรวดเร็ วในการแก้ ไขปรับปรุงได้ ทนั ที
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1 นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2 นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3 นายพลัฎฐ์ แปลนาค
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4 นางสาวรติมา ธารี รัตนาวิบลู ย์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กากับดูแลการพัฒนา และมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ งขององค์กรประจาปี
2. พัฒนาและกลัน่ กรองระดับความเสีย่ งที่องค์กรยอมรับได้
3. ให้ ทศิ ทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หวั หน้ างานและเจ้ าหน้ าที่ในฝ่ ายงานต่างๆ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

4.
5.
6.
7.

ประเมินความเสีย่ งที่มีสาระสาคัญและรายงานต่อกรรมการผู้จดั การเพื่อทราบ
ประเมินรายงานความเสีย่ งของบริ ษัท
สอบทานผลที่เกิดขึ ้นจริ งเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานที่ได้ กาหนดไว้ ทกุ ปี
ติดตามให้ มีการประชุมติดตามการบริ หารเสีย่ งภายในแต่ละฝ่ ายงานรายเดือน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

12. รายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน หรื อมีกรรมการร่ วมกัน หรื อมีบุ คคลเกี่ยวโยงของ
ผู้บริ หาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เข้ าเป็ นกรรมการ ผู้มีอานาจควบคุม และผู้ถือหุ้นของบุคคลเกี่ยวโยงดังกล่าว ทั ง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทาการตรวจสอบและสอบทานถึง
ความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกาหนดค่าตอบแทน และเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติทวั่ ไป
12.1 รายการระหว่ างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึง่ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษัทสาหรับงวดบัญชีปี 2560 มีดงั นี ้
บุคคลที่มีรายการระหว่ างกัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

1) บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI)

ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายลูกถ้ วยไฟฟ้า • บริ ษัทใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษั ท ซึ่ง AI ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 59.59 ของ
ส า ห รั บ ใช้ ใน ระ บ บ ส่ ง แ ล ะ จ า ห น่ า ย ทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
• กรรมการของบริ ษัทเข้ าถือหุ้นใน AI ได้ แก่ นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ และนายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ เข้ าถือหุ้นคิด
กระแสไฟฟ้า
เป็ นร้ อยละ 21.29 และร้ อยละ 6.89 ของทุนจดทะเบียน AI
• มีกรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนามร่วมกันได้ แก่ นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์ และนายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์
2) บจก. เอไอ เอนจิเนียริ ง เซอร์ วเิ ซส ธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารด้ านวิ ศ วกรรมออกแบบ • บริ ษัทย่อยของ AI โดย AI เข้ าถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.84 ของทุนจดทะเบียน AIES
(AIES)
จัดหา และติดตังสถานี
้
ไฟฟ้าย่อย และสาย • มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอานาจลงนามร่ วมกัน ได้ แก่ นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ และนายธนิตย์ ธารี รัตนา
ส่ง ไฟฟ้ า แรงสูง และบริ ห ารโครงการด้ า น วิบลู ย์
วิศวกรรมไฟฟ้า
3) บจก.พีพีซี เอเซียน อินซูเลเตอร์
(PPCAI)

ผู้ ผลิ ต และจ าหน่ า ยลู ก ถ้ วยไฟฟ้ า PPC • บริ ษั ท ร่ ว มของ AI ซึ่ ง AI เข้ า ถื อ หุ้น คิ ด เป็ น สัด ส่ว นร้ อยละ 25.10 ของทุน จดทะเบี ย น PPCAI (บริ ษั ท สัญ ชาติ
ออสเตรี ยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 74.90 ของทุนจดทะเบียน PPCAI
Insulators Holding GmbH (PPC)
• บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริ ษัท เข้ าเป็ น กรรมการ และกรรมการผู้มีอานาจควบคุมของ PPCAI
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

บุคคลที่มีรายการระหว่ างกัน
4) บจก.สามารถปาล์ม (SP)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ธุรกิจจาหน่ายน ้ามันปาล์มดิบ

• เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวโยงของผู้บริ หาร กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนามของ

บริ ษัท เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดังกล่าว
• เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวโยงของผู้บริ หาร กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนามของ
บริ ษัท เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดังกล่าว
• บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริ ษัท เข้ าเป็ นผู้บริ หาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอานาจควบคุม
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดังกล่าว

5) บจก.สามารถน ้ามันปาล์ม (SPO) ธุรกิจจาหน่ายน ้ามันปาล์มดิบ
6) บจก.สามารถ ปาล์ม อินดัสตรี
(SPI)

ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้ามันปาล์มดิบ

บริ ษัทฯมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สาหรับงวดบัญชีปี 2560 และงวดบัญชี ปี 2559 ดังนี ้
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
รายการระหว่ างกัน

1) บมจ.เอเชียน รายได้ จากการขายสินค้ าสาเร็ จรูป : บริ ษัทฯ
อินซูเลเตอร์ จาหน่ายน ้ามันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวดให้ AI
(AI)
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร : บริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อยจ่ายชาระค่าบริ การโปรแกรมบัญชีให้ กบั
AI นอกจากนี ้ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ แก่ AIL
มีรายการเช่าพื ้นที่สานักงานจาก AI

ลักษณะรายการ / ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
31 ธ.ค. 60
2.04

31 ธ.ค. 59
0.21 - AI สัง่ ซือ้ นา้ มันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวดจากบริ ษัท เพื่อนาไปใช้ การกุศล และเป็ นของขวัญ ปี ใหม่
ให้ กบั ผู้มีอปุ การคุณ โดยบริ ษัทจาหน่ายสินค้ าดังกล่าวให้ กบั AI ตามเงื่อนไขการค้ าปกติทวั่ ไป
- ในปี 2551 AI ในฐานะบริ ษัทใหญ่ ได้ จดั หาโปรแกรมบัญชีเพื่อใช้ งานร่ วมกันภายในกลุ่ม AI รวม 5
1.88 กิ จ การได้ แ ก่ AI, บริ ษั ท , AIPT, AIL และบจก. เอไอ เอนจิ เนี ย ริ่ ง เซอร์ วิสเซส (AIES) โดย AI ได้
ว่าจ้ างบริ ษัทที่ปรึ กษาด้ านคอมพิวเตอร์ เข้ าดาเนินการ โดยมีค่าใช้ จ่ายรวมทังสิ
้ ้นเท่ากับ 17.21 ล้ าน
บาท รวมจ านวน USER ใน 5 บริ ษั ท เท่ ากับ 40 USER โดย AI ได้ ลงนามในข้ อ ตกลงรั บ บริ ก าร
บารุ งรักษาและสนับสนุนการใช้ โปรแกรมกับที่ปรึ กษาด้ านคอมพิวเตอร์ รายดังกล่าวมาโดยต่อเนื่อง
ตังแต่
้ ปี 2551 ซึง่ งานบริ การครอบคลุมการบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้ โปรแกรมสาหรับ 5 บริ ษัท
ข้ างต้ น ทังนี
้ ้ AI ได้ เรี ยกเก็บค่าบริ การบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้ โปรแกรมรายเดือนจากแต่ละ
บริ ษัทในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยในปี 2560 คิดค่าบริ การเท่ากับ 7,902.94 บาท / user และในปี 2559
คิดค่าบริ การเท่ากับ 6,837.95 บาท / user
- ในปี 2560 และ 2559 AIL เช่าพื ้นที่สานักงานเลขที่ 254 ถนนเสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร จาก AI รวมเนื ้อที่ 42 ตารางเมตร เพื่อใช้ เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงาน โดยกาหนดอัตราค่า
เช่าและค่าบริ การต่อเดือนเท่ากับ 250 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็ นราคาที่ตกลงร่ วมกัน ทังนี
้ ้ อัตรา
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
รายการระหว่ างกัน

ลักษณะรายการ / ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
31 ธ.ค. 60

2) บจก.พีพีซี เอ N/A
เซียน อินซูเลเตอร์ (PPCAI)

-

3) บจก.สามารถ- ซื ้อสินค้ า : บริ ษัทฯสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบชนิด
ปาล์ม (SP) กรดสูงมากกว่า 5% จาก SP เพือ่ ใช้ เป็ น
วัตถุดิบตังต้
้ นในการผลิตสินค้ าเพื่อจาหน่าย

-

31 ธ.ค. 59
ดังกล่าวไม่รวมค่าสาธารณูปโภคภายในอาคาร ซึ่ง AI จะเรี ยกเก็ บค่าสาธารณูปโภค (ยกเว้ นค่า
โทรศัพท์) ตามยอดจ่ายที่เกิดจริ งต่อตารางเมตร
- บริ ษัทฯไม่มีรายการซื ้อขาย กับ PCAI

3.43 - บริ ษัทฯสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบชนิ ดมีกรดสูงมากกว่า 5% จาก SP เพื่อนามาใช้ เป็ นวัตถุดิบตังต้
้ นใน
การผลิตสินค้ าจาหน่าย ซึ่งบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายในการสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบจากบริ ษัทที่เกี่ยว
โยง ซึง่ ได้ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ ซึ่งบริ ษัทฯได้ กาหนดให้ ฝ่ายจัดซื ้อ
ของบริ ษัท ฯพิจารณาเปรี ยบเที ยบราคา เงื่ อนไขการค้ า รวมถึงปริ มาณที่ ผ้ ูจาหน่ายแต่ละรายจะ
สามารถจัดส่งให้ กบั บริ ษัทฯได้ ก่อนการสัง่ ซื ้อ ซึง่ การเปรี ยบเทียบดังกล่าว ต้ องเปรี ยบเทียบผู้จาหน่าย
อย่างน้ อย 3 รายขึ ้นไป ร่วมกับการพิจารณาเปรี ยบเทียบราคาน ้ามันปาล์มดิบจากกรมการค้ าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ เป็ นราคาอ้ างอิงย้ อนหลัง 1 วันทาการ ทุกครัง้ ทังนี
้ ้ ราคาและเงื่อนไขทางการค้ า
ที่บริ ษัทสัง่ ซื ้อจาก SP เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าปกติทวั่ ไป โดยมูลค่าการสัง่ ซื ้อจาก SP ในงวดบัญชี
ปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 1.23 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% รวม และ
คิดเป็ นร้ อยละ 0.13 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบรวม สาหรับงวดปี 2560 ไม่มีการซื ้อขาย
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและให้ ความเห็นในรายการที่เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทฯและ SP โดย
พิจารณาเอกสารประกอบการเปรี ยบเทียบราคาก่อนสัง่ ซื ้อตามนโยบายของบริ ษัท และมีความเห็นชอบ
ถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ ความสมเหตุสมผลของราคา

4) บจก.สามารถ ซื ้อสินค้ า : บริ ษัทฯสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบชนิด
น ้ามันปาล์ม กรดสูงมากกว่า 5% จาก SPO เพื่อใช้ เป็ น
(SPO)
วัตถุดิบตังต้
้ นในการผลิตสินค้ าเพื่อจาหน่าย

-

21.01 - บริ ษัทฯสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% จาก SPO เพื่อนามาใช้ เป็ นวัตถุดิบตังต้
้ นใน
การผลิตสินค้ าจาหน่าย ซึง่ บริ ษัทฯได้ กาหนดนโยบายในการสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบจากบริ ษัทที่เกี่ยว
โยง ซึง่ ได้ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ ซึ่งบริ ษัทฯได้ กาหนดให้ ฝ่ายจัดซื ้อ
ของบริ ษัท ฯพิจารณาเปรี ยบเที ยบราคา เงื่ อนไขการค้ า รวมถึงปริ มาณที่ ผ้ ูจาหน่ายแต่ละรายจะ
สามารถจัดส่งให้ กบั บริ ษัทฯได้ ก่อนการสัง่ ซื ้อ ซึง่ การเปรี ยบเทียบดังกล่าว ต้ องเปรี ยบเทียบผู้จาหน่าย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
รายการระหว่ างกัน

ลักษณะรายการ / ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59
อย่างน้ อย 3 รายขึ ้นไป ร่วมกับการพิจารณาเปรี ยบเทียบราคาน ้ามันปาล์มดิบจากกรมการค้ าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ เป็ นราคาอ้ างอิงย้ อนหลัง 1 วันทาการ ทุกครัง้ ทังนี
้ ้ ราคาและเงื่อนไขทางการค้ า
ที่บริ ษัทฯสัง่ ซื ้อจาก SPO เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าปกติทวั่ ไป โดยมูลค่าการสัง่ ซื ้อจาก SPO ในงวด
บัญชีปี 2559 มีสดั ส่วนมูลค่าการสัง่ ซื ้อคิดเป็ นร้ อยละ 7.51 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบชนิด
มีกรดสูงมากกว่า 5% รวม และคิดเป็ นร้ อยละ 0.80 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบรวม สาหรับ
งวดปี 2560 ไม่มีการซื ้อขาย
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและให้ ความเห็นในรายการที่เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
โดยพิจารณาเอกสารประกอบการเปรี ยบเทียบราคาก่อนสัง่ ซื ้อตามนโยบายของบริ ษัทฯ และมีความ
เห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ ความสมเหตุสมผลของราคา

5) บจก.สามารถ ซื ้อสินค้ า : บริ ษัทฯสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบชนิด
ปาล์ม อินดัส
กรดสูงมากกว่า 5% จาก SPI เพือ่ ใช้ เป็ น
ตรี (SPI)
วัตถุดิบตังต้
้ นในการผลิตสินค้ าเพื่อจาหน่าย

19.92

45.89 - บริ ษัทฯสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% จาก SPI เพื่อนามาใช้ เป็ นวัตถุดิบตังต้
้ นใน
การผลิตสินค้ าจาหน่าย ซึง่ บริ ษัทฯได้ กาหนดนโยบายในการสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบจากบริ ษัทที่เกี่ยว
โยง ซึง่ ได้ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ ซึ่งบริ ษัทฯได้ กาหนดให้ ฝ่ายจัดซื ้อ
ของบริ ษัท ฯพิจารณาเปรี ยบเที ยบราคา เงื่ อนไขการค้ า รวมถึงปริ มาณที่ ผ้ ูจาหน่ายแต่ละรายจะ
สามารถจัดส่งให้ กบั บริ ษัทฯได้ ก่อนการสัง่ ซื ้อ ซึง่ การเปรี ยบเทียบดังกล่าว ต้ องเปรี ยบเทียบผู้จาหน่าย
อย่างน้ อย 3 รายขึ ้นไป ร่วมกับการพิจารณาเปรี ยบเทียบราคาน ้ามันปาล์มดิบจากกรมการค้ าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ เป็ นราคาอ้ างอิงย้ อนหลัง 1 วันทาการ ทุกครัง้ ทังนี
้ ้ ราคาและเงื่อนไขทางการค้ า
ที่บริ ษัทฯสัง่ ซื ้อจาก SPI เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าปกติทวั่ ไป โดยมูลค่าการสัง่ ซื ้อจาก SPI ในงวด
บัญชีปี 2560 และงวดบัญชีปี 2559 มีสดั ส่วนมูลค่าการสัง่ ซื ้อคิดเป็ นร้ อยละ 27.81 และ 16.39 ของ
มูลค่าการสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% รวม และคิดเป็ นร้ อยละ 1.28 และ 1.76
ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบรวม
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและให้ ความเห็นในรายการที่เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการระหว่ างกัน

ลักษณะรายการ / ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59
โดยพิจารณาเอกสารประกอบการเปรี ยบเทียบราคาก่อนสัง่ ซื ้อตามนโยบายของบริ ษัทฯ และมีความ
เห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ ความสมเหตุสมผลของราคา

นอกจากนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯไม่มีรายการะหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากรายการค ้าประกันหนี ้เงินกู้สถาบันการเงินของบริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อย
ผู้ใช้
วงเงิน
บริ ษัทฯ

บริ ษัทฯ

ผู้คา้
ประกัน
-

-

สถาบันการเงิน
ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)

ประเภท
วงเงิน
วงเงินกู้ระยะสัน้

เลตเตอร์ ออฟ
ธนาคารกสิ ก รไทย
เครดิตและทรัสต์รี
จากัด (มหาชน)
ซีท

วงเงินกู้
ภาระหนี ้
(ล้ านบาท) (ล้ านบาท)
- - N/A
505.00

270.00

- - N/A
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หลักประกัน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

12.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ ให้ ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นรายการที่มี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้ าที่เป็ น ธรรมและถื อปฏิ บัติเช่น เดี ยวกันกับบุคคลหรื อกิ จการอื่ นที่ไม่
เกี่ยวข้ องกันทัว่ ไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท
12.3 นโยบายหรือแนวโน้ มการเข้ าทารายการระหว่ างกัน รวมทัง้ การได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทใน
อนาคต
12.3.1 มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่ างกัน
กรณี ที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยกั บบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในอนาคตซึ่งเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิท ธิพลใน
การมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง และมีเงื่อนไขการค้ าปกติหรื อราคาตลาด ภายใต้ เงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้ เกิ ดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทสามารถดาเนินการได้
ตามปกติ ภ ายใต้ ห ลัก การที่ ท างคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาอนุมัติ และจัด ท ารายงานสรุ ป เพื่ อ รายงานให้ กับ ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
สาหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็ นรายการทางการค้ าปกติ บริ ษัทจะจัดให้ มีความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการ
พิ จ ารณารายการะหว่า งกัน ที่ อาจเกิ ด ขึน้ บริ ษั ท จะพิ จ ารณาให้ ผ้ ูป ระเมิ น ราคาอิ สระ ผู้เชี่ ย วชาญอิ สระเฉพาะด้ านหรื อ ผู้
ตรวจสอบบัญชี เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิรายการ
ดังกล่าวก่อนการเข้ าท ารายการ ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจะเปิ ด เผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นที่ได้ รับ การ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และหากหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ ว
บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของ
บริ ษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ การพิจารณาอนุมตั ิก ารทา
รายการระหว่างกันดังกล่าว ต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ งหรื อมีสว่ นได้ เสียในการทารายการระหว่าง
กันจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในการทารายการระหว่างกันนันๆ
้
12.3.2 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับ
บริ ษัท บริ ษัทจะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้ างอิง
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

เปรี ยบเทียบได้ กับเงื่อนไขหรื อราคาที่เกิ ดขึ ้นกับธุรกิ จประเภทเดียวกันที่บริ ษัทกระทากับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทัง้ ความจาเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ ้น บริ ษัทจะพิจารณาให้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้ านหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็น
เกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และหากหุ้นสามัญของบริ ษัทฯได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) แล้ ว บริ ษัทฯจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี ของบริ ษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนึ่ง ในส่วนการซื ้อ-ขายสินค้ าระหว่างกัน จะคงเหลือเพียงการซื ้อน ้ามันปาล์มดิบชนิดกรดสูงมากกว่า 5% โดยจะ
พิจารณาดาเนินการภายใต้ นโยบายการสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ บริ ษัทกาหนดนโยบายการทารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงไว้ อย่างชัดเจน ทังนี
้ ้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที่
ได้ กาหนดขึ ้นและกรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
กับบริ ษัท และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ซึ่งบริ ษัทจะต้ อง
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน และ
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดย
เคร่งครัด นอกจากนี ้ บริ ษัทจะไม่ทารายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องที่ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท ฯ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(หน่วย : ล้ านบาท)
งบกำไรขำดทุน
รายได้ จากการขาย

2560
2,286.25

2559
3,479.10

2558
3,512.10

รายได้ รวม

2,461.06

3,489.97

3,533.44

ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย

2,502.48

3,445.34

3,623.54

กาไร (ขาดทุน) ขั ้นต้ น

(113.33)

155.74

9.25

กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี

(41.42)

52.65

(79.34)

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(72.28)

42.70

(82.53)

1,831.02

2,082.11

2,207.76

98.79

277.60

447.03

1,732.23

1,804.51

1,760.73

อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
อัตรากาไรขั ้นต้ น (%)

(4.96)

4.48

0.26

อัตรากาไรสุทธิ (%)

(2.94)

1.25

(2.34)

อัตราผลตอบแทนต่อทุน (%)

(4.09)

2.46

(4.59)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

(3.95)

2.10

(3.51)

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.06

0.15

0.25

(0.02)

0.01

(0.02)

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น

0.25

1.00

1.00

เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น

-

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลกำรดำเนินงำนต่ อหุ้น (บำท)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ หุ้น
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
(ก) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

สรุ ปรายการ
งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถงึ กาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
พัสดุน ้ามันคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกัน
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินมัดจาค่าซื ้อทรัพย์สนิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินรับล่วงหน้ าจากการขายทรัพย์สนิ
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน

งบการเงินรวม
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60
ล้ านบาท
%
59.67
170.42
110.81
8.62
152.58
0.00
1.98
0.00
504.08
23.02
0.00
1,263.19
0.24
5.63
21.53
13.33
1,326.94
1,831.02

งบการเงินรวม
(ฉบับปรับปรุ งใหม่ )

งบการเงินรวม

3.26
9.31
6.05
0.47

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 59
ล้ านบาท
%
227.10
0.44
142.09
9.48

8.33
307.89
0.00
0.00
0.11
2.29
0.00
218.92
27.53
908.21
1.26
6.87
0.00
8.62
68.99 1,136.42
0.00
0.19
0.31
8.06
1.18
0.00
0.73
13.74
72.47 1,173.90
100.00 2,082.11

10.91
0.02
6.82
0.46

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 58
ล้ านบาท
%
117.49
0.23
294.37
0.00

5.32
0.01
13.33
0.00

14.79 378.51
0.00
0.00
0.11
1.99
10.51
0.00
43.62 792.59
0.33
3.56
0.41
0.00
54.58 1,388.46
0.01
0.11
0.39
10.29
0.00
0.00
0.66
12.70
56.38 1,415.12
100.00 2,207.71

17.14
0.00
0.10
0.00
35.90
0.16
0.00
62.89
0.00
0.47
0.00
0.58
64.10
100.00

0.00

0.00

128.00

6.15

324.03

14.68

80.36
0.00
0.00

4.39
0.00
0.00

57.67
80.00
0.00

2.77
3.84
0.00

104.78
0.00
0.00

4.75
0.00
0.00
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

สรุ ปรายการ
งบแสดงฐานะทางการเงิน

หนี ้สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนีส้ นิ
เงินกู้ยืมระยะยาว
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
(ฉบับปรับปรุ งใหม่ )

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 59
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 58
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.21
0.45
2.93
0.14
3.76
0.17
88.57
4.84
268.60
12.90 432.57
19.60
0.00
10.22
10.22
98.79

0.00
0.56
0.56
5.40

0.00
9.01
9.01
277.61

0.00
0.43
0.43
13.33

0.00
14.46
14.46
447.03

0.00
0.65
0.65
20.25

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,356.00
1,130.00
0.00
605.11
1.27
(4.15)
1,732.23

74.06 1,356.00
61.71 1,130.00
0.00
0.00
33.05
605.11
0.07
73.54
(0.23)
(4.15)
94.60 1,804.50

65.13 1,356.00
54.27 1,130.00
0.00
0.00
29.06 605.11
3.54
30.85
(0.20)
(5.23)
86.67 1,760.73

61.42
51.18
0.00
27.41
1.40
(0.24)
79.75

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,831.02

100.00 2,082.11

100.00 2,207.76

100.00

สรุ ปรายการ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมรายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการรับจ้ างผลิต
รายได้ จากการเดินเรื อ
รวมต้ นทุนขายและบริการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
(ฉบับปรับปรุ งใหม่ )

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60
ล้ านบาท
%
2,461.06
100.00
2,176.30
88.43
77.03
3.13
32.92
1.34
2,399.58
95.82

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 59
ล้ านบาท
%
3,489.97
100.00
3,416.58
97.90
32.58
0.93
29.94
0.86
3,323.36
95.23

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 58
ล้ านบาท
%
3,533.44
100.00
3,446.74
97.55
45.81
1.30
19.55
0.55
3,502.84
99.13
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

สรุ ปรายการ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนการรับจ้ างผลิต
ต้ นทุนบริ การเดินเรื อ
กาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
(ฉบับปรับปรุ งใหม่ )

งบการเงินรวม

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 59
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 58
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
2,295.83
91.68 3,267.53
93.63 3,443.25
97.45
62.98
2.52
26.85
0.77
37.00
1.05
40.77
1.63
28.98
0.83
22.59
0.64
(113.33)
(4.96)
155.74
4.48
9.26
0.26
174.81
7.10
10.87
0.31
21.34
0.60

กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี

61.48
11.95
90.95
(41.42)

2.50
0.48
3.63
(1.68)

166.61
32.32
81.64
52.65

4.77
0.93
2.34
1.51

30.60
43.12
66.81
(79.34)

0.87
1.22
1.89
(2.25)

ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้

1.72
(43.15)

0.07
(1.75)

8.01
44.64

0.23
1.28

10.75
(90.10)

0.30
(2.55)

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ผลกาไรจากโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษี เงินได้ เกี่ยวกับOCIของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

(29.13)
0.00
0.00
(72.28)

(1.18)
0.00
0.00
(2.94)

(1.93)
1.38
(0.30)
43.78

0.06
0.04
(0.01)
1.25

7.57
0.00
0.00
(82.53)

0.21
0.00
0.00
(2.34)

การแบ่งปั น (ขาดทุน) กาไร
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

(72.28)
0.00
(72.28)

(2.94)
0.00
(2.94)

43.78
0.00
43.78

1.25
0.00
1.25

(82.53)
0.00
(82.53)

(2.34)
0.00
(2.34)

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญ (ล้ านหุ้น)

(0.02)
0.25
4,520.00

สรุ ปรายการงบกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ านบาท)
กาไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากการ

0.01
1.00
4,520.00

งบการเงินรวม
ปี 2560
(43.15)
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(0.02)
1.00
4,520.00

งบการเงินรวม
ปี 2559
44.64

งบการเงินรวม
(ฉบับปรับปรุ ง)
ปี 2558
(90.10)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

สรุ ปรายการงบกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ปี 2560

ปี 2559

ดาเนินงาน:
ค่าเสือ่ มราคา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตดั จาหน่าย
กาไร (ขาดทุน) จากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้ า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากอัตราแลกเปลีย่ น
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยจ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงใน
ส่ วนประกอบของสินทรัพย์ และหนีส้ นิ ดาเนินงาน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
เงินมัดจาค่าซื ้อทรัพย์สนิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
รับเงินสดจากการขอคืนภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค ้าประกันเพิ่มขึ ้น
รับดอกเบี ้ย
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น
อาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ์เพิ่ม
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์
เงินสดรับล่วงหน้ าจากการขายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินลดลง
จ่ายดอกเบี ้ย
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งบการเงินรวม
(ฉบับปรับปรุ ง)
ปี 2558

74.13
0.10
(149.72)
0.00
(8.74)
(5.11)
1.71
(3.99)
1.72
(133.05)

85.43
0.06
(3.42)
7.08
17.36
0.05
3.00
(1.07)
8.01
161.14

82.60
0.04
0.20
0.00
0.00
0.03
2.52
(0.58)
10.74
5.45

31.28
164.36
(21.53)
0.00
0.52
4.54
1.96
(0.50)
(23.49)
24.09
(16.15)
1.92
(169.98)
(206.86)
329.13
0.00
(61.94)
(128.00)
(1.58)

147.91
52.95
0.00
0.00
0.11
(56.21)
0.00
(7.07)
(2.78)
296.05
(3.31)
0.78
(0.21)
(61.60)
1.98
80.00
17.63
(196.03)
(8.04)

183.27
56.02
0.00
2.54
2.52
(99.29)
0.44
0.00
(26.86)
124.09
(1.56)
0.58
(0.14)
(92.67)
0.04
0.00
(93.75)
7.12
(10.60)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

สรุ ปรายการงบกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ปี 2560

ปี 2559

จ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวด

0.00
(129.58)
(167.43)
227.10
59.67

0.00
(204.07)
(109.61)
117.49
227.10

งบการเงินรวม
(ฉบับปรับปรุ ง)
ปี 2558
(98.96)
(102.44)
(72.10)
189.59
117.49

18.00

7.21

0.72

เจ้ าหนี ้ทรัพย์สนิ สาหรับสินทรัพย์ถาวร
(ข) ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

ปี 2560
เท่า
เท่า

5.69
3.85

3.38
1.38

1.83
0.95

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.12

0.25

0.15

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

เท่า

18.08

15.94

9.13

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่

วัน

20.19

22.90

40.00

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

เท่า

10.25

9.60

8.21

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่

วัน

35.63

38.02

44.47

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า

เท่า

34.77

40.92

22.75

ระยะเวลาชาระหนี ้เจ้ าหนี ้การค้ า

วัน

10.50

8.92

17.36

Cash cycle

วัน

45.32

52.00

67.11

อัตรากาไรขันต้
้ น

%

-4.96

4.48

0.26

อัตรากาไรสุทธิ

%

-2.94

1.25

-2.34

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

-4.09

2.46

-4.59

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

-3.95

2.10

-3.51

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

-6.02

3.47

-5.97

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

1.25

1.67

1.49
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ปี 2559

ปี 2558

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

เท่า

0.06

0.15

0.25

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย

เท่า

-24.02

6.57

-7.38

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

%

0.00

0.00

0.00

14.1 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
14.1.1 ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษัทฯดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้ามันไบโอดีเซลที่ผลิตจากน ้ามันปาล์มดิบ ผลิตและจาหน่ายน ้ามันปาล์ม
โอเลอีนผ่านกรรมวิธีภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” รวมถึงจาหน่ายวัตถุดิบได้ แก่ น ้ามันปาล์มดิบ และน ้ามันปาล์มบริ สทุ ธิ์ไม่แยก
ไข และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิต ได้ แก่ กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ์ และกลีเซอรี น
สาหรับนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตต่ อเนื่องต่างๆ อาทิ สบู่ ครี มเทียม เครื่ องสาอาง รวมถึงนากลับไปใช้ เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตน ้ามันไบโอดีเซล นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยังให้ บริ การรับจ้ างกลัน่ น ้ามันปาล์มดิบให้ กบั ลูกค้ า ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2
กลุม่ ลูกค้ าได้ แก่ กลุม่ น ้ามันไบโอดีเซล คือ ผู้ประกอบการในกลุม่ ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้ า
น ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ.2543 ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทฯให้ บริ การรับจ้ างกลัน่ น ้ามันปาล์มบริ สทุ ธิ์ไม่แยกไข ให้ กบั ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิงตาม
มาตรา 7 และกลุ่มน ้ามันปาล์มโอเลอีน (น ้ามันบริ โภค) คือ ผู้ประกอบการในกลุ่มนา้ มันบริ โภคซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯให้ บริ การ
รับจ้ างกลัน่ น ้ามันปาล์มบริ สทุ ธิ์ไม่แยกไข และน ้ามันปาล์มโอเลอีน ให้ กบั ผู้ค้าน ้ามันบริ โภค และบริ ษัทฯได้ รับค่าลิขสิทธิ์ในการ
ขายน ้ามันปาล์มโอเลอีนบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดต่างๆ อาทิ แกลลอน ปี๊ บ ขวด และถุง ภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” จากลูกค้ า
กลุม่ น ้ามันบริ โภค เนื่องจากในปี 2560 บริ ษัทฯเปลีย่ นแปลงนโยบายการดาเนินธุรกิจและการจาหน่ายน ้ามันบริ โภค โดยยกเลิก
การจาหน่ายน ้ามันบริ โภคด้ วยตนเอง และเปลี่ยนเป็ นการรับจ้ างผลิตน ้ามันบริ โภคแทนเพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
และลดความเสีย่ งผลขาดทุนจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ รับประกาศนียบัตร และใบรับรองคุณภาพต่างๆ
ซึ่งแสดงให้ เห็ นถึงการบริ หารจัดการที่ดีและการผลิตสินค้ าที่ได้ คุณ ภาพและเป็ นไปตามมาตรฐาน อาทิ ISO 9001: 2008
HACCP GMP Kosher รวมถึงการได้ รับการรับรองการเข้ าเป็ นสมาชิก Roundtable Sustainability of Palm Oil หรื อ RSPO ซึง่
เป็ นองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนให้ เกิดการส่งเสริ มการเจริ ญเติบโต และการใช้ น ้ามันปาล์มอย่างยัง่ ยืน ด้ วยการร่ วมมือ
ดาเนินงานภายในห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain)
ปั จจุบนั บริ ษัทฯมีบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัทได้ แก่ AIL และ AIPT โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นในกิจการดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน AIL และ AIPT ทังนี
้ ้ AIL ดาเนินธุรกิจให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางทะเล โดยสามารถให้ บริ การ
ขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง น ้ามันปาล์มดิบ และน ้ามันปาล์มกลัน่ บริ สทุ ธิ์ให้ กบั ลูกค้ าระหว่างประเทศ จานวน 1 ลา “เรื อธารี รัตนา 3”
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

และสาหรับ“เรื อธารี รัตนา11 ” นัน้ AIL ได้ จาหน่ายออกไปให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ในรู ปแบบการเช่าซื ้อ ซึ่งมี
กาหนดโอนทรัพย์ให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อเมื่อผ่อนชาระเสร็ จภายในเดือนตุลาคม 2561 และ AIPT ดาเนินธุรกิจให้ บริ การท่าเทียบเรื อและ
คลังน ้ามันเชื ้อเพลิง 1 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีความสามารถในการกักเก็บน ้ามันรวมทังสิ
้ ้นประมาณ
22,124,000 ลิตร โดยบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520
สาหรับธุรกิจผลิตไบโอดีเซล ธุ รกิจขนส่งทางเรื อ และธุรกิจขนถ่ายสินค้ าสาหรับเรื อเดินทะเล (รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้ อ 2.3
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์)
อย่างไรก็ ดี ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ จัดทางบการเงินประจาปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบ บัญ ชี บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด และมีรายงานของผู้สอบบัญชี การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
และเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ดังนี ้
ความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)และ
บริ ษัทย่อย และของเฉพาะบริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและงบกาไร
ขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า ยกเว้ นผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นของเรื่ องที่กล่าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้ างต้ นนี ้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท เอไอ
เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และของเฉพาะบริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
ตามหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้ อ 28.3 บริ ษั ท ได้ รั บ หนั ง สื อ จากฝ่ ายตรวจสอบตลาดทุ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 เพื่อขอทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับกรณี
ผู้สอบบัญชี ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจาปี 2557 ของบริ ษัท ซึง่ ฝ่ ายบริ หารได้ เข้ าไปชี ้แจงและตอบข้ อซักถามกับทาง
ก.ล.ต. แล้ วต่อมา เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน 2560 ก.ล.ต. ได้ กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริ หาร 2 ราย กรณีจดั ทาบัญชีและงบ
การเงินประจาปี 2557 ไม่ถกู ต้ อง ตามที่ผ้ สู อบบัญชีไม่แสดงความเห็น ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ พิจารณาดาเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ใน
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามี
1

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 อนุมตั ิให้ จาหน่ายไปซึง่ เรื อธารี รัตนา 1 ขนาดระวางเรื อ 1,500 ตันกรอสส์ มูลค่าขาย

23,112,000 บาท และกาหนดโอนทรัพย์ให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อเมื่อผ่อนชาระเสร็ จภายในเดือนตุลาคม 2561
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ความเป็ นอิสระจากกลุม่ บริ ษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่น
ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้ าพเจ้ า
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการดาเนินธุรกิจแบ่งออกเป็ น 1) รายได้จากการขาย ประกอบด้ วยรายได้ จาก
ธุรกิจน ้ามันปาล์ม และรายได้ จากการจาหน่ายน ้าแข็งสาหรับ อุตสาหกรรมอาหาร 2) รายได้จากการรับจ้างผลิ ต 3) รายได้จาก
การเดิ นเรื อ และ 4) รายได้อืน่
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้
บริ ษัทฯ มียอดรวมรายได้ ตามงบการเงินรวม งวดปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จาก
การดาเนินธุรกิจเท่ากับ 2,286.25 ล้ านบาท แบ่งเป็ นรายได้ จากการขายคิดเป็ นร้ อยละ 88.43 รายได้ จากการรับจ้ างผลิตคิด
เป็ นร้ อยละ 3.13 รายได้ จากการเดินเรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.34 และ ไม่มีรายได้ จากการบริ การท่าเทียบเรื อ (รายได้ จากการบริ การ
ท่าเทียบเรื อของ AIPT เป็ นรายการให้ บริ การกับบริ ษัททังจ
้ านวน) ซึ่ งในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมียอดรวมรายได้ ในปี 2559
เท่ากับ 3,479.10 ล้ านบาท และในปี 2558 เท่ากับ 3,512.10 ล้ านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ประเภทรายได้
2560
2559
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
1. รายได้ จากการขาย
2,176.30
88.43 3,416.58
97.90
1.1 รายได้ จากธุรกิจน ้ามันปาล์ม
2,176.30
88.43 3,395.67
97.30
1.1.1 น ้ามันไบโอดีเซล
1,930.18
78.43 2,652.04
75.99
1.1.2 น ้ามันปาล์มโอเลอีน
130.44
5.30
690.27
19.78
1.1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้
115.68
4.70
53.36
1.53
1.2 รายได้ จากการจาหน่ายน ้าแข็ง
0.00
0.00
20.91
0.60
2. รายได้ จากการรับจ้ างผลิต
77.03
3.13
32.58
0.93
3. รายได้ จากการเดินเรือ
32.92
1.34
29.94
0.86
92.90 3,479.10
99.69
รวมรายได้ 2,286.25
174.81
7.10
10.87
0.31
4. รายได้ อื่น
รายได้ รวม 2,461.06 100.00 3,489.97 100.00
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งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่ )
2558
ล้ านบาท
3,446.74
3,418.20
2,699.26
630.36
88.58
28.54
45.81
19.55
3,512.10

%
97.55
96.74
76.39
17.84
2.51
0.81
1.30
0.55
99.40

21.34
3,533.44

0.60
100.00

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

1) รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขายเกิ ดจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และ AIPT โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภทรายได้ ได้ แก่ รายได้
จากธุรกิจน ้ามันปาล์ม รายได้ จากการจาหน่ายน ้าแข็งสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสาหรับงวดบัญชี ปี 2560 บริ ษัทมีรายได้
จากการขายเท่ากับ 2,176.30 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อยอดรวมรายได้ เท่ากับร้ อยละ 88.43 มีรายได้ จากการขายในงวด
บัญชีปี 2559 เท่ากับ 3,416.58 ล้ านบาท และงวดบัญชีปี 2558 เท่ากับ 3,446.74 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อยอดรวม
รายได้ เท่ากับร้ อยละ 97.90 และร้ อยละ 97.55 ตามลาดับ ซึ่งรายได้ จากการขายหลัก เกิดจากรายได้ จากธุรกิจน ้ามันปาล์ม
ทังนี
้ ้ สามารถอธิบายรายละเอียดของรายได้ จากการขายแยกตามประเภทการจาหน่ายได้ ดังนี ้
1.1) รายได้ จากธุรกิจนา้ มันปาล์ ม
รายได้ จากธุรกิจน ้ามันปาล์ม เป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นในนามบริ ษัทฯทังหมด
้
โดยสามารถแบ่งประเภทรายได้ จากธุรกิจ
น ้ามันปาล์มตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายได้ ดังนี ้
1.1.1 น ้ามันไบโอดีเซล
บริ ษัทฯผลิตและจาหน่ายน ้ามันไบโอดีเซลให้ กับกลุ่มผู้ค้าน ้ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้ าน ้ามัน
เชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็ นผู้ค้าน ้ามันรายใหญ่ ของประเทศ (Major Oil) โดยเป็ นการจาหน่ายให้ กับลูกค้ าภายในประเทศ
ทังหมด
้
ซึง่ ใน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คิดเป็ นสัดส่วนรายได้ สว่ นงานต่อรายได้ รวม ในอัตราร้ อยละ
78.43 และ อัตราร้ อยละ 75.99 และ งวดบัญชีปี 2560 , 2559 และ 2558 บริ ษัทมียอดจาหน่ายนา้ มันไบโอดีเซลเท่ากับ
1,930.18 ล้ านบาท และ เท่ากับ 2,652.04 ล้ านบาท และ 2,699.26 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ จากธุรกิจน ้ามัน
ปาล์มเท่ากับร้ อยละ 88.69 ร้ อยละ 78.10 และร้ อยละ 78.97 ตามลาดับ
งวดบัญชีปี 2560 มีรายได้ ที่ลดลงจากปี 2559 ประมาณร้ อยละ 27.22 เกิดจากความแตกต่างของราคาขายเฉลี่ย
เป็ นหลักซึง่ แตกต่างกันประมาณ 7-8 บาท/กิโลกรัม คือปี 2560 มีราคาขายเฉลีย่ เท่ากับ 28.04 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ปี 2559
มีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 36.08 บาท/กิโลกรัม หรื อลดลงร้ อยละ 27.22 เนื่องจากราคาต้ นทุนวัตถุดิบหลักน ้ามันปาล์มดิบ (ซึ่ง
เป็ นราคาตังต้
้ นในการกาหนดราคาขายน ้ามันไบโอดีเซล) เฉลีย่ ในปี 2559 เท่ากับ 31.95 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2560 เท่ากับ
24.88 บาทต่อกิโลกรัม (ที่มา : กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์) ในขณะที่ปริ มาณการขายในปี 2560 มีปริ มาณการ
จาหน่าย 68,791 ตัน ลดลดจากปี 2559 จานวน 4,721 ตัน จาก 73,512 ตันหรื อลดลงเพียงร้ อยละ 6.42 ทังนี
้ ้ ในช่วงระหว่างปี
2560 และ 2559 มีการเปลี่ยนแปลงการปรับส่วนผสมของไบโอดีเซลในน ้ามันดีเซล ถึง 4 ครัง้ กล่าวคือ มีการประกาศปรับลด
สัดส่วนผสมของไบโอดีเซลในน ้ามันดีเซลลงจาก 7% เป็ น 5% เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 และปรับลดอีกครัง้ จาก 5% เป็ น
3% เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและป้องกันการขาดแคลนของน ้ามันปาล์มสาหรับการบริ โภคและ
อุปโภคในประเทศ จนในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 มีปริ มาณการผลิตน ้ามันปาล์มดิบออกสู่ตลาดในปริ มาณมากจนเกิดภาวะ
นา้ มัน ปาล์ มล้ น ตลาด และประกาศปรั บ เพิ่ มสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลในนา้ มัน ดีเซลขึน้ จาก 3% เป็ น 5% เมื่ อ วันที่ 10
พฤศจิกายน 2559 และปรับเพิ่มอีกครัง้ จาก 5% เป็ น 7% เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เพื่อดูดซับปริ มาณผลปาล์มฯหลังสต็อก
เริ่ มสูงจากผลผลิตที่เข้ ามามาก และประคองราคาน ้ามันปาล์มดิบไม่ให้ ลดต่าเกินไป ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนการผสม
ของน ้ามันไบโอดีเซลของภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อยอดขายน ้ามันไบโอดีเซลของบริ ษัทฯ
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1.1.2 น ้ามันปาล์มโอเลอีน (น ้ามันบริ โภค)
บริ ษัทฯผลิตและจาหน่ายนา้ มันปาล์มโอเลอีนจัดส่งเป็ นรถแท็งก์ และ ผลิตเป็ นสินค้ าใส่บรรจุภณ
ั ฑ์ ภายใต้ ตรา
สินค้ า “พาโมลา” ให้ กับ ลูกค้ าในประเทศ โดยจาหน่ายนา้ มัน ปาล์ม โอเลอีนให้ กับ กลุ่ม ลูกค้ า 2 กลุ่มได้ แก่ 1) กลุ่ม ลูกค้ า
อุตสาหกรรม อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารขนาดใหญ่ อาทิ อุตสาหกรรมผลิตขนมขบเคี ้ยว เนยเทียม และอาหารปรุ ง
สุกต่างๆ ซึง่ ส่วนมากจะสัง่ ซื ้อเป็ นรถแท็งก์ 2) กลุม่ ลูกค้ าสาเร็ จรูป ได้ แก่ โรงแรม ร้ านอาหารที่เป็ นเชน และร้ านค้ าทัว่ ไปซึง่ สัง่ ซื ้อ
เป็ นรูปภาชนะบรรจุขนาดต่างๆ อาทิ แกลลอน ปี๊ บ ขวด และถุง เป็ นต้ น ภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” ซึ่งเป็ นตราสินค้ าที่อยู่ใน
ตลาดน ้ามันปาล์มโอเลอีน (หรื อ “น ้ามันบริ โภค”) มากกว่า 20 ปี
บริ ษัทฯ มีรายได้ ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 559.83 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 81.10 โดยปริ มาณการ
ขายลดลง 15,216 ตัน หรื อลดลงร้ อยละ 77.88 ราคาขายลดลง 5,147 บาท/ตัน หรื อลดลงร้ อยละ 14.57 สาเหตุที่ปริ มาณการ
ขายลดลงเป็ นอย่างมาก เนื่องจากปี 2560 ทางบริ ษัทฯ เปลี่ยนนโยบายการดาเนิ นธุรกิจและการจาหน่ายน ้ามันบริ โภค โดย
ยกเลิกการจาหน่ายนา้ มันบริ โภคด้ วยตนเองเพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร และเปลี่ยนเป็ นการรับจ้ างผลิตน ้ามัน
บริ โภคแทน รวมถึงคิดลิขสิทธิ์ในการขายน ้ามันปาล์มโอเลอีนบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดต่างๆ อาทิ แกลลอน ปี๊ บ ขวด และถุง
ภายใต้ ตราสินค้ า “พาโมลา” แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯยังคงมีรายได้ จากการจาหน่ายในช่วงเดือนมกราคม ซึง่ เกิดจากรายการค้ าง
ส่งของรายการสัง่ ซื ้อของลูกค้ าที่ยกมาจากปี 2559 และเกิดจากการขายน ้ามันปาล์มกึ่งบริ สทุ ธิ์เพื่อใช้ ผลิตน ้ามันปาล์มบริ โภค
ซึง่ เป็ นการขายแบบงานสัง่ ผลิตเฉพาะสัญญา โดยสามารถประมาณการต้ นทุนและผลกาไรที่จะเกิดขึ ้นได้
1.1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้
บริ ษัทฯมีรายได้ จากการจาหน่ายวัตถุดิบและผลพลอยได้ จากการผลิต ได้ แก่ กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์มบริ สทุ ธิ์
และกลีเซอรี น โดยเป็ นการจาหน่ายให้ กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่ างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง และ
อาหารเสริ ม เป็ นต้ น
สาหรับงวดบัญชีปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 เท่ากับ 115.68 ล้ านบาท 53.36 ล้ านบาท และ 88.58 ล้ านบาท
ตามลาดับ หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 5.32, ร้ อยละ 1.57และร้ อยละ 2.59 ของยอดรายได้ จากธุรกิจน ้ามันปาล์มรวม รายได้ สว่ น
ผลิตภัณ ฑ์ พลอยได้ ต่อรายได้ รวม คิดเป็ น ร้ อยละ 4.70, ร้ อยละ 1.53 และร้ อยละ 2.51 ตามลาดับ งวดบัญชี ปี 2560 มี
ปริ มาณการจาหน่าย เท่ากับ 9,905 ตัน ที่ราคาขายเฉลีย่ 11,678 บาท/ตัน งวดบัญชีปี 2559 รายได้ เท่ากับ 53.36 ล้ านบาท
ปริ มาณการจาหน่ายเท่ากับ 9,980 ตัน ที่ราคาขายเฉลี่ย 5,347 บาท/ตัน บริ ษัทฯ มีรายได้ ในปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากปี 2559
เท่ากับ 62.32 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 116.79 ปริ มาณการขายลดลงจานวน 75 ตัน หรื อ ลดลงร้ อยละ 0.75 และราคา
ขายเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น เท่ากับ 6,332 บาท / ตัน หรื อเพิ่มขึ น้ ร้ อยละ 118.43 ทังนี
้ ้ รายได้ ในส่วนนี ้เพิ่มขึ ้นเนื่องจาก ราคาตลาดของ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซึ่งได้ แก่ กลีเซอรี นดิบมีการปรับเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จากราคาในช่วงไตรมาส 1 ราคาขายเฉลี่ยที่ 4.00 บาท/
กก. ไตรมาส 2-3 ราคาขายเฉลีย่ ที่ 6.00-7.00 บาท/กก และในไตรมาส 4 ราคาขายเฉลีย่ ที่ 9.00 – 10.00 บาท/กก.
1.2) รายได้ จากการจาหน่ ายนา้ แข็ง
รายได้ จากการจาหน่ายน ้าแข็ง เป็ นรายได้ ที่เกิดในนาม AIPT ซึ่งไม่ถือเป็ นการดาเนินธุรกิจหลักของกิจการ (AIPT
ดาเนินธุรกิจให้ บริ การท่าเทียบเรื อและคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง : รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้ อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสาย
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ผลิตภัณ ฑ์ ) โดยโรงนา้ แข็งของ AIPT ตัง้ อยู่ที่อาเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งนา้ แข็งที่ผลิตได้ จะถูกจาหน่ายให้ กับ
อุตสาหกรรมอาหารต่างๆ อาทิ โรงลูกชิ ้น โรงงานผลิตแล่ปลา โรงงานผลิตและจาหน่ายปลากระป๋ อง และอาหารทะเลแปรรู ป
ต่างๆ ทัง้ นี ้ AIPT ได้ กรรมสิทธิ์ โรงน ้าแข็งจากเจ้ าของกรรมสิทธิ์ เดิม ซึ่งบริ ษัทได้ นาที่ดินรอบบริ เวณมาพัฒ นาเป็ นธุรกิจคลัง
น ้ามันเชื ้อเพลิงเพิ่มเติม
โดยในงวดบัญชีปี 2560 บริ ษัทย่อย AIPT ไม่มีรายได้ จากการจาหน่ายน ้าแข็ง งวดบัญชีปี 2559 รายได้ จากการ
จาหน่ายน ้าแข็งเท่ากับ 20.91 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.60 ของยอดรวมรายได้ และงวดบัญชีปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จาก
การจาหน่ายน ้าแข็ง รา 28.54 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.81 เนื่องจาก บริ ษัทย่อย ดาเนินกิจการจาหน่ายน ้าแข็ง ในปี 2559
เพียง 10 เดือน คือ ตังแต่
้ มกราคม - ตุลาคม 2559 และเลิกดาเนินกิจการในส่วนท่าเทียบเรื อและโรงน ้าแข็ง โดยได้ ขายสินทรัพย์
ที่ทา่ ฉลอม จ.สมุทรสาคร ให้ กบั บริ ษัทแห่งหนึง่
2) รายได้ จากการรับจ้ างผลิต
รายได้ จากการรับจ้ างผลิต เป็ นรายได้ ของบริ ษัทฯ ที่เกิดจากการให้ บริ การรับจ้ างกลัน่ นา้ มันปาล์มดิบเพื่อให้ ได้
น ้ามันปาล์มบริ สุทธิ์ ไม่แยกไข และน ้ามันปาล์มโอเลอีน (นา้ มันบริ โภค)โดยผู้ว่าจ้ างจะเป็ นผู้จัดหานา้ มันปาล์มดิบ รวมถึง
รับภาระในการขนส่งวัตถุดิบดังกล่าวมายังโรงงาน รวมถึงรับสินค้ าที่โรงงานเอง ปั จจุบนั บริ ษัทฯให้ บริ การรับจ้ างกลัน่ กับผู้ว่า
จ้ างซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ มนา้ มัน ไบโอดีเซล คื อ ผู้ป ระกอบการในกลุ่ม ผู้ค้านา้ มัน เชื อ้ เพลิงตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญ ญัติการค้ าน ้ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ.2543 รายหนึ่ง และกลุ่มนา้ มันปาล์มโอเลอีน คือ ผู้ประกอบการในกลุ่มนา้ มัน
บริ โภค
โดยในงวดบัญชีปี 2560 งวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชีปี 2558 บริ ษั ทฯมีรายได้ จากการรับจ้ างกลัน่ เท่ากับ 77.03
ล้ านบาท, 32.58 ล้ านบาท และ 45.81 ล้ านบาท หรื อคิดสัดส่วนต่อยอดรวมรายได้ เท่ากับร้ อยละ 3.13, ร้ อยละ 0.93 และร้ อย
ละ 1.30 ตามลาดับ บริ ษัทฯ มีรายได้ ปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 เท่ากับ 44.45 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 136.44 ซึ่งมา
จากการเปลีย่ นนโยบายการขายน ้ามันกลุม่ บริ โภค เป็ น รับจ้ างผลิตน ้ามันปาล์มบริ โภค ดังนี ้
2.1 การรับจ้ างผลิตนา้ มันปาล์มบริ สุทธิ์ ไม่แยกไขเพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล สาหรับปี 2560 มีรายได้
เท่ากับ 39.16 ล้ านบาท และ ปี 2559 มีรายได้ เท่ากับ 32.58 ล้ านบาท บริ ษัทฯมีปริ มาณวัตถุดบิ เพื่อสัง่ จ้ างผลิต ใน
ปี 2560 เพิ่มขึ ้น จากปี 2559 เท่ากับ 7,312 ตัน หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.20
2.2 การรับจ้ างผลิตน ้ามันปาล์มโอเลอีน (น ้ามันบริ โภค) เนื่องจากบริ ษัทฯเปลี่ยนนโยบายการจาหน่ายน ้ามันบริ โภค มา
เป็ นการรับจ้ างผลิตน ้ามันบริ โภค ซึง่ เริ่ มตังแต่
้ มกราคม 2560 เป็ นต้ นมา ซึ่งในปี 2560 มีรายได้ เท่ากับ 37.87 ล้ าน
บาท จากปริ มาณวัตถุดิบจ้ างกลัน่ 23,340 ตัน
3) รายได้ จากการเดินเรือ
รายได้ จากการเดินเรื อ เป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นในนาม AIL ซึ่งดาเนินธุรกิจให้ บริ การเรื อขนส่งสินค้ าทางทะเล โดยเรื อ
ขนส่งคุณภาพสูงรวม 1 ลา ได้ แก่ “เรื อธารี รัตนา 3” โดยเรื อดังกล่าวได้ รับใบอนุญาตในการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง น ้ามันปาล์ม
ดิบ และน ้ามันปาล์มกลัน่ บริ สทุ ธิ์ ทังนี
้ ้ AIL ให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง น ้ามันปาล์มดิบ และน ้ามันปาล์มกลัน่ บริ สทุ ธิ์ให้ กบั
ลูกค้ าอื่นที่ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆระหว่างประเทศ
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โดยสาหรับงวดบัญชีปี 2560 บริ ษัทฯมีรายได้ จากการเดินเรื อเท่ากับ 32.92 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.34
ของยอดรวมรายได้ งวดบัญชีปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการเดินเรื อเท่ากับ 29.94 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.86 ของ
ยอดรวมรายได้ และในงวดบัญชีปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการเดินเรื อเท่ากับ 19.55 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.55
ของยอดรวมรายได้ บริ ษัทย่อยมีรายได้ ปี 2560 เพิ่มขึ ้นจาก ปี 2559 เท่ากับ 2.98 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.95 เนื่องจาก
ในปี 2560 และปี 2559 บริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อขนส่งระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปี 2558
รายได้ ที่เป็ นการให้ บริ การเดินเรื อขนส่งจะให้ บริ การกับบริ ษัทฯเป็ นหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 AIL มีลกู หนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษัทในประเทศแห่งหนึง่ เ (ผู้ซื ้อไม่มี
ความสัมพันธ์ ใดๆกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ) พื่อเช่าซื ้อเรื อเดินทะเล โดยมีระยะเวลาการผ่อน
ชาระ 24 งวด งวดละเท่าๆ กันจนถึงปี 2561 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ที่เช่าซื ้อภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื ้อ และจะโอนกรรมสิทธิ์ต่อเมื่อ
AIL ได้ รับชาระเงินงวดสุดท้ ายภายในเดือนตุลาคม 2561 และรายได้ ดอกเบี ้ยจากสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกไว้ ในรายได้ อื่น
4) รายได้ อ่ ืน
บริ ษัทฯมีรายได้ อื่นในงวดบัญชีปี 2560 งวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชีปี 2558 เท่ากับ 174.81 ล้ านบาท, 10.87
ล้ านบาท และ 21.34 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.10, ร้ อยละ 0.31 และร้ อยละ 0.60 ของรายได้ รวมตามลาดับ ทังนี
้ ้
รายได้ อื่นในนามบริ ษัทฯประกอบด้ วย อันได้ แก่ ขายเศษวัสดุ ดอกเบี ้ยรับ และ กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผนั แปร
จากการซือ้ เครื่ องจักรจากต่างประเทศ จ านวน 4.86 ล้ านบาท นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ย่อย (AIPT) ได้ บัน ทึกก าไรจากการขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายจานวนเงิน 156.57 ล้ านบาท จากการจาหน่ายที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง ได้ แก่ แท็งก์น ้ามัน
ปริ มาณ 11,062,000 ลิตร จานวน 5 แท็งก์ ท่าเทียบเรื อ โรงงานผลิตน ้าแข็ง อาคารสานักงาน เครื่ องจักรอุ ปกรณ์ และที่ดิน
ตังอยู
้ ่ที่ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และได้ โอนกรรมการสิทธิ์ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อเรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนมิถนุ ายน 2560
และรายได้ ดอกเบี ้ยจากสัญญาเช่าซื ้อของบริ ษัทย่อย (AIL)
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ต้ นทุนขาย และกาไรขัน้ ต้ น
ปี 2560
ต้ นทุนขายและบริการ

ปี 2559

อัตราส่ วน
ต่ อ
ยอดขาย
(%)

สัดส่ วน
ต้ นทุน
ขาย(%)

บาท
(พันบาท)

107.34

86.34

2,486,543 33,825

9,868

84.50

4.07

126,920 29,368

97.30

5.29

บาท
(พันบาท)

ราคา/
ตัน
(บาท)

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

อัตราส่ วน
สัดส่ วน
ต่ อ
ต้ นทุน
ยอดขาย
ขาย(%)
(%)

บาท
(พันบาท)

ราคา/
ตัน
(บาท)

อัตราส่ วน
ต่ อยอดขาย
(%)

93.76

74.82

(414,757)

(3,708)

(15.64)

(16.68)

95.24

1.53

46,926

4,776

75.30

92.34

103.20

21.43

(585,431)

(7,092)

(1.03)

(82.18)

85.19

0.54

(17,814)

-

95.64

98.32

(971,075)

(6,024)

78.30

(29.72)

742

82.42

0.81

2,626

(64)

39.91

9.78

-

-

-

32,883

1,409

86.84

100.00

ราคา/
ตัน
(บาท)

%

1.ขายสินค้ า
ไบโอดีเซล
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
น ้ามันบริ โภค
น ้าแข็ง

2,071,786 30,117
97,744
-

รวมต้ นทุนขายสินค้ า

-

2,296,451 27,662

-

-

105.52

95.70

50,818

5,092

712,351 36,460
17,814

-

3,267,526 31,714

(0.85) (100.00)

2.รั บจ้ างผลิต
กลุม่ ไบโอดีเซล

29,478

677

75.28

1.23

กลุม่ น ้ามันบริ โภค

32,883

1,409

86.84

1.37

รวมต้ นทุนรับจ้ าง

62,361

933

80.96

2.60

26,852

742

82.42

0.81

35,510

1,345

79.89

96.93

3. บริ การเรื อเดินทะเล

40,771

-

123.85

1.70

28,982

-

96.79

0.87

11,789

-

27.05

0.00

2,399,583

-

97.50

100.00

3,323,360

-

95.23

100.00

(923,776)

-

(26.47)

(27.80)

รวมต้ นทุนขายและบริ การ

26,852
-

ต้ นทุนขายและบริการ
รายการต้ นทุนขายและบริ การแบ่งเป็ น ต้ นทุนขาย ต้ นทุนการรับจ้ างผลิต ต้ นทุนบริ การเดินเรื อ โดยในงวดบัญชีปี
2560 งวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชีปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนขายและบริ การเท่ากับ 2,399.58 ล้ านบาท, 3,323.36 ล้ านบาท
และ 3,502.84 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 97.50 ร้ อยละ 95.23 และร้ อยละ 99.13 เมื่อเทียบกับยอดรวมรายได้ บริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อย 13 ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบปี 2560 กับปี 2559 จะมีอตั ราต้ นทุนขายต่อยอดขายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.38 แยกตามส่วนงาน
ได้ ดังนี ้
1) ต้ นทุนขายสินค้ า
1.1 ต้ นทุนขายน ้ามันไบโอดีเซลซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบงวด ปี 2560 และปี 2559 อัตราต้ นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้ อยละ
107.34 และร้ อยละ 94.23 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.11 อันเป็ นผลมาจาก ราคาวัตถุดิบน ้ามันปาล์มดิบที่ใช้ ในการผลิตมี
ต้ น ทุน สูงกว่า ราคาขาย เฉลี่ย ประมาณ 1.00-2.00 บาท/กิ โลกรั ม ซึ่ง เกิ ด ขึน้ เป็ น ช่ วง ๆ ระหว่างปี 2560 เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ราคาผลปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มดิบมีแนวโน้ มลดลงนับตังแต่
้ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 และได้ ปรับตัว
ขึ ้นไปสูงสุดที่ราคา 26-27 บาท/กิโลกรัม ในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ปี 2560 แลปรับราคาลดลงอีกครัง้ ต่าสุดในช่วงปลายไตร
มาส 4 ปี 2560 ที่ 18.00 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็ นผลจากปริ มาณผลปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มดิบช่วงที่ผ่านมามีมาก
ประกอบกับโรงกลัน่ ฯ มีสต๊ อกน ้ามันปาล์มคงเหลือมากกว่าความต้ องการใช้ ในแต่ละเดือน รวมทังภาวะการค้
้
าน ้ามัน
ปาล์มขวดชะลอตัว ทาให้ ปริ มาณการสัง่ ซื ้อน ้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดลดลง โดยสต๊ อกน ้ามันปาล์มดิบคงเหลือ
จากการแจ้ งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้ วยราคาสินค้ าและบริ การ ( กกร.) นับตังแต่
้ เดือน พฤษภาคม 2560
เป็ นต้ นมา สต๊ อกน ้ามันปาล์มคงเหลือมีจานวนมากกว่า 400,000 ตัน CPO มาจนถึง ธันวาคม 2560 ทังนี
้ ้ เป็ นผลสืบ
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เนื่องมาจากปริ มาณผลปาล์มที่ออกสูต่ ลาดมีมากเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ เดือน มีนาคม 2560 ปริ มาณผลปาล์ม อยู่
ที่ 1.11 ล้ านตัน จนถึงพฤศจิกายน 2560 อยู่ที่ 1.44 ล้ านตัน การปรับลดลงอย่างต่อเนื่องและรุ นแรงของราคาน ้ามั น
ปาล์มดิบทาให้ การบริ หารสต็อกวัตถุดิบทาได้ ยาก ถึงแม้ ว่า บริ ษัทฯจะสามารถควบคุมเปอร์ เซ็นต์การสูญเสียจากการ
ผลิตให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และพยายามบริ หารจัดการวัตถุดิบและสินค้ าให้ มีอตั ราการหมุนเวียนของสินค้ าที่เร็ วขึ ้น
และมีปริ มาณที่จดั เก็บสต็อกไว้ ไม่เกิน 30 วันแล้ วก็ตาม ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงในราคาน ้ามันปาล์มดิบส่งผลกระทบใน
การบริ หารจัดการต้ นทุนวัตถุดิบของบริ ษัทฯ
1.2 ต้ นทุนขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ มีการกาหนดให้ ราคาต้ นทุนขายเป็ นไปตามราคาตลาดของสินค้ าที่คาดว่าจะขายได้ ซึ่ง
การปั นส่วนต้ นทุนตามราคาตลาดของผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ที่ปรับตัวสูงขึ ้น มีผลทาให้ ราคาผลิตภัณฑ์
หลักอย่างน ้ามันไบโอดีเซลมีราคาลดต่าลง
1.3 ต้ นทุนขายน ้ามันบริ โภคสาหรับงวดปี 2560 มีต้นทุนขายเท่ากับ 126.92 ล้ านบาท มีอตั ราต้ นทุนขายต่อยอดขาย คิด
เป็ นร้ อยละ 97.30 ลดลงจากงวดปี 2559 ที่มีต้นทุนขายเท่ากับ 712.35 ล้ านบาท มีอตั ราต้ นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็ น
ร้ อยละ 103.20 เนื่องจาก เป็ นการผลิตตามคาสัง่ ซื ้อ และมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบเฉพาะคาสัง่ ซื ้อสินค้ า มีการผลิตและจัดส่ง
ภายในระยะเวลาสันๆประกอบกั
้
บในขณะนันราคาของวั
้
ตถุดิบค่อนข้ างคงที่ บริ ษัทฯ จึงสามารถควบคุมต้ นทุนวัต ถุดิบ
และทาให้ เกิดผลกาไรได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ปี 2559 และปี 2558 มีอตั ราต้ นทุนขาย มากกว่ายอดขาย ทาให้ บริ ษัทฯ
ขาดทุน ในส่วนงานการจาหน่ายน ้ามันบริ โภค ซึง่ สาเหตุหลักเกิดจาก การผันผวนราคาของน ้ามันปาล์มดิบทาให้ บริ ษัท
ฯไม่สามารถกาหนดราคาขายให้ สมั พันธ์ กับต้ นทุนผลิตที่เกิดขึ ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯมีอตั ราต้ นทุนขายต่อยอดขาย
ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ 5.90
1.4 ต้ นทุนขายน ้าแข็ง ในปี 2560 ไม่มีต้นทุนขายน ้าแข็ง เนื่องจากไม่มีรายได้ จากการจาหน่ายน ้าเข็งตามเหตุผลที่ได้ กล่าว
ไปข้ างต้ น สาหรับงวดปี 2559 มีต้นทุนขาย เท่ากับ 17.81 ล้ านบาท มีอัตราต้ นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็ นร้ อยละ
85.17 และงวดปี 2558 มีต้นทุนขาย เท่ากับ 24.26 ล้ านบาท มีอตั ราต้ นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็ นร้ อยละ 85.00
2) ต้ นทุนรับจ้ างผลิต
ส่วนงานรับจ้ างผลิต สาหรับงวดปี 2560 มีอตั ราต้ นทุนต่อยอดขาย คิดเป็ นร้ อยละ 80.96 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมี
อัตราต้ นทุนต่อยอดขายคิดเป็ นร้ อยละ 82.42 อัตราต้ นทุนต่อยอดขายแยกตามส่วนงานรับจ้ างผลิต ซึง่ แบ่งได้ ดังนี ้
2.1 การรับจ้ างผลิตน ้ามันปาล์มบริ สทุ ธิ์ ไม่แยกไขเพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตนา้ มันไบโอดีเซล มีอตั ราต้ นทุนต่อ
ยอดขาย สาหรับปี 2560 เท่ากับ 75.28 ซึง่ บริ ษัทฯ ยังคงมีอตั ราผลกาไรต่อยอดขาย สาหรับการรับจ้ างผลิตส่วน
นี ้อย่างสม่าเสมอ
2.2 การรับจ้ างผลิตน ้ามันปาล์มโอเลอีน (น ้ามันบริ โภค) และบรรจุน ้ามันปาล์มสาเร็ จรูปตราพาโมลา ตามที่บริ ษัทฯได้
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายในธุรกิจน ้ามันบริ โภคข้ างต้ น ในปี 2560 มีอตั ราต้ นทุนต่อยอดขาย เท่ากับ
ร้ อยละ 86.84
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังคงมีผลกาไรในการรับจ้ างผลิต อย่างสม่าเสมอ เนื่องจากไม่มีความเสีย่ งเรื่ องการผันผวนของราคาวัตถุดิบ และ
ถ้ าหากบริ ษัทฯ มีปริ มาณยอดขายน้ อยกว่ากาลังการผลิตของเครื่ องจักรที่บริ ษัทฯมี ส่วนงานรับจ้ างผลิตก็จะเป็ นส่วนหนึ่งใน
การปั นส่วนค่าใช้ จ่ายในการผลิตออกไป ทาให้ สามารถลดต้ นทุนผลิต ในสินค้ าของบริ ษัทฯได้
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3) ต้ นทุนให้ บริการเดินเรือขนส่ ง
ต้ นทุนให้ บริ การเดินเรื อขนส่งของบริ ษัทย่อย (AIL) สาหรับงวดปี 2560 เท่ากับ 40.77 ล้ านบาทคิดเป็ นอัตราส่วน
ต้ นทุนต่อยอดขายร้ อยละ 123.85 และในปี 2559 มีต้นทุนบริ การเท่ากับ 28.98 ล้ านบาท มีอตั ราต้ นทุนบริ การต่อยอดขาย คิด
เป็ นร้ อยละ 96.79 และงวดปี 2558 มีต้นทุนบริ การเท่ากับ 22.59 ล้ านบาท มีอตั ราต้ นทุนบริ การต่อยอดขาย คิดเป็ นร้ อยละ
115.55
AIL มีอตั ราต้ นทุนบริ การต่อยอดขาย ในปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 27.06 จากการหยุดให้ บริ การใน
ไตรมาส 2-3 และค่าซ่อมแซมเรื อ
กาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้ น
บริ ษัทฯมีกาไรขันต้
้ นในงวดบัญชีปี 2560 งวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชีปี 2558 บริ ษัทมีกาไร (ขาดทุน) ขันต้
้ น
เท่ากับ (113.33) ล้ านบาท, 155.74 ล้ านบาท และ 9.26 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้ นเท่ากับ ร้ อยละ
(4.96), ร้ อยละ 4.48 และร้ อยละ 0.26 ตามลาดับ ในปี 2560 มีอตั รากาไรขันต้
้ น ลดลง จากปี 2559 ร้ อยละ (172.77) ซึง่ แยก
ตามส่วนงานได้ ดงั นี ้
อัตรากาไรขัน้ ต้ นต่ อยอดขาย
1. ขายสินค้ า
น ้ามันไบโอดีเซล
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
น ้ามันบริ โภค
น ้าแข็ง
อัตรากาไรขัน้ ต้ นต่ อยอดขาย
2. งานรับจ้ างผลิต
กลุม่ ไบโอดีเซล
กลุม่ น ้ามันบริ โภค
อัตรากาไรขัน้ ต้ นต่ อรายได้ รับจ้ าง
3. บริการเรือเดินทะเล
อัตรากาไรขัน้ ต้ นต่ อยอดขาย

ปี 2560
พันบาท

ปี 2559

ร้ อยละ

พันบาท

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ร้ อยละ

พันบาท

ร้ อยละ

(141,602)
17,933
3,523
(120,146)

(7.34)
0.93
0.003
(6.41)

165,498
2,541
(22,081)
3,097
149,055

6.24 (307,100) (185.56)
0.10
15,392 605.76
(3.20)
25,604 (115.95)
14.81
(3,097) (100.00)
4.36 (266,104) (178.53)

9,681
4,983
14,664
(7,850)
(113,332)

32.84
13.16
19.04
(0.19)
(4.96)

5,726
5,726
961
155.74

17.58
3,955
69.07
4,983 100.00
17.58
8,938 156.09
0.03
(8,811) (917.17)
4.48 (105,141) (63.10)

1. น ้ามันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์พลอยได้ มีอตั รากาไร(ขาดทุน) ขันต้
้ นปี 2560 เท่ากับร้ อยละ (6.41) ปี 2559 มีอตั รา
กาไรขันต้
้ น เท่ากับ ร้ อยละ 6.34 และปี 2558 เท่ากับร้ อยละ 1.21 โดยปี 2560 มีอตั รากาไรขันต้
้ นลดลงจากปี 2559
และปี 2558
2. น ้ามันบริ โภค มีอตั รากาไร ขันต้
้ น ปี 2560 เท่ากับร้ อยละ 0.003 ขันต้
้ น ปี 2559 เท่ากับร้ อยละ (3.20) และ ปี 2558
เท่ากับ ร้ อยละ (5.30) โดยปี 2560 มีอตั รากาไรสูงขึ ้นกว่า ปี 2559 และปี 2558
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3. งานรับจ้ างผลิต มีอตั รากาไร (ขาดทุน) ขันต้
้ นปี 2560 เท่ากับร้ อยละ 19.04 ปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 17.58 และปี
2558 เท่ากับร้ อยละ 19.22 มีอตั รากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากปี 2559
4. น ้าแข็ง ในปี 2560 ไม่มีอตั รากาไร เนื่องจากหยุดดาเนินกิจการตังแต่
้ กลางปี 2559 ซึ่งมีอตั รากาไร (ขาดทุน) ขันต้
้ น
เท่ากับ ร้ อยละ 14.81 และร้ อยละ 15.00 ในปี 2558
5. งานให้ บริ การเดินเรื อขนส่ง มีอตั รากาไร (ขาดทุน) ขันต้
้ นปี 2560 เท่ากับร้ อยละ (0.19) และปี 2559 เท่ากับร้ อยละ
0.03 และปี 2558 เท่ากับร้ อยละ (15.55) มีอตั รกาไรขันต้
้ นลดลงจากปี 2559
ค่ าใช้ จ่าย
บริ ษัทฯมีรายการค่าใช้ จ่ายสาหรับงวดบัญชีปี 2560 งวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชีปี 2558 เท่ากับ 102.90 ล้ าน
บาท เท่ากับ 113.96 ล้ านบาทและ109.93 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อยอดรวมรายได้ เท่ากับ ร้ อยละ 4.18 ร้ อยละ 3.27 และ
ร้ อยละ 3.11 ตามลาดับ แต่หากพิจารณามูลค่าของรายการค่าใช้ จ่ายในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขาย
เท่ากับ 11.95 ล้ านบาท, 32.32 ล้ านบาท และ 43.12 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 90.95 ล้ านบาท, 81.64 ล้ าน
บาท และ 66.81 ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จา่ ยในการขาย สาหรับปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 11.95 ล้ านบาท และ 32.32 ล้ าน
บาท เมื่อเปรียบเทียบงวดปี 2560 กับงวดปี 2559 ซึง่ กลุม่ ค่าใช้ จา่ ยในการขายสาคัญเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการขนส่งและประกันภัย
สินค้ าลดลง 8.5 ล้ านบาท ซึง่ ลดลงสัมพันธ์กบั ปริ มาณการขายสินค้ าที่ลดลง และจากการเปลีย่ นนโยบายขายน ้ามันบริ โภค
เป็ นการรับจ้ างผลิตแทนเป็ นหลัก
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารงาน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารงาน สาหรับปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 90.95 ล้ านบาท และ
81.64 ล้ านบาท ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบปี 2560 กับปี 2559 ค่าใช้ จา่ ยบริ หารงานเพิ่มขึ ้นเท่ากับ 9.31 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.40 เนื่องจากในปี 2560 มีผลขาดทุนจากการจาหน่าย รถพ่วงและรถเทรลเลอร์ เนื่องจากไม่ได้ ใช้ งานเป็ น
จานวนเงิน 3.85 ล้ านบาท และได้ บนั ทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย (AIL) เพิ่มขึ ้นจานวน 24.00 ล้ านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินสาหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เท่ากับ 1.72
ล้ านบาทและ 8.01 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ มีต้นทุนทางการเงินลดลง เท่ากับ 6.29 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 78.47 ทังนี
้ ้การ
ลดลงของต้ นทุนทางการเงิน เนื่องจากเงินกู้ยมื ของบริษัทและบริ ษัทย่อย มีจานวนลดลง โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทไม่มี
ยอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ซึง่ ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มียอดเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน เท่ากับ 128.00 ล้ านบาท และ 324.03 ล้ านบาท ต้ นทุนทางการเงินทีล่ ดลง มาจากดอกเบี ้ยจ่ายที่
ลดลง ณ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีเงินกู้ยมื ลดลงจาก ณ 31ธันวาคม 2559 เท่ากับ 128.00 ล้ านบาท หรื อ
ลดลงร้ อยละ 100 บริ ษัทฯ บันทึกดอกเบี ้ยจ่ายจากการกู้ยืม ที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อก่อสร้ างเครื่ องจักร โดยได้ รวมเป็ นส่วนหนึง่
ของราคาทุนของเครื่ องจักรระหว่างติดตัง้ จนกระทัง่ เครื่ องจักรระหว่างติดตัง้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ ได้ ตามวัตถุประสงค์
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กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริ ษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิสาหรับงวดบัญชีปี 2560 เท่ากับ 72.28 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิเท่ากับ 43.78 ล้ านบาท
ในงวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชีปี 2558 บริ ษัทฯมีผลขาดทุนเท่ากับ 82.53 ล้ านบาท ซึ่งอัตรากาไรสุทธิ ในปี 2560 ลดลง
จากปี 2559 เท่ากับ 116.06 ล้ านบาท คิดเป็ นผลกาไรลดลงร้ อยละ 265.10
อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ในปี 2560 ปี 2559 และ ปี 2558 เท่ากับ (4.09), 2.46 และ
(4.59) ตามลาดับ เนื่องจากงวดบัญชีปี 2560 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสาหรับงวดเท่ากับ 72.28 ล้ านบาท โดยเป็ นผลขาดทุน
ส่วนที่เป็ นของบริษัทฯเท่ากับ 173.44 ล้ านบาท มีขาดทุนขาดทุนสะสมเท่ากับ 6.96 ล้ านบาท งวดบัญชีปี 2559 บริษัทฯ มี
กาไรสุทธิเท่ากับ 43.78 ล้ านบาท โดยเป็ นส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯเท่ากับ 37.27 ล้ านบาท มีกาไรสะสมเท่ากับ 65.32 ล้ านบาท
และในงวดบัญชีปี 2558 บริ ษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 82.53 ล้ านบาท โดยเป็ นผลขาดทุนส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษัทฯเท่ากับ
99.83 ล้ านบาท มีกาไรสะสมเท่ากับ 24.48 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย์
สิน ทรัพย์ รวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,931.02 ล้ านบาท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
เท่ากับ 2,082.11 ล้ านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 2,207.71 ล้ านบาท โดยรายการสินทรัพย์ที่สาคัญที่สง่ ผล
ต่อการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์รวมของบริ ษัท มีดงั นี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเท่ากับ 167.43 ล้ านบาทหรื อ
ลดลงร้ อยละ 73.72 ทัง้ นีส้ าหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 59.67 ล้ านบาท และ 227.10 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 3.26 และร้ อยละ 10.91 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 ประกอบด้ วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
เงินฝากประจาไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2560
145,000
58,462,726
120,000
946,336
59,674,062

2559
395,000
225,687,412
93,357
924,420
227,100,189
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
50,000
50,601,857
60,000
946,336
51,658,193

2559
300,000
199,620,831
56,700
924,420
200,901,951
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ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 110.81 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 142.09 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธัน วาคม 2558 เท่ากับ 294.37 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ การเปลี่ย นแปลงของรายการลูก หนี ก้ ารค้ ามี ความสอดคล้ อ งกับ การ
เปลีย่ นแปลงของยอดรายได้ ที่ปรับตัวลดลง โดยบริ ษัทฯมีนโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ซึง่ พิจารณาจากลูกหนี ้การค้ าที่
ค้ างชาระเกินกว่า 1 ปี
-

ทังนี
้ ้ ลูกหนี ้การค้ าส่วนใหญ่ เป็ นลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดลูกหนี ้
การค้ าที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเท่ากับ 105.17 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 97.08 ของยอดรวมลูกหนี ้การค้ า ซึ่งส่วน
ใหญ่ได้ แก่กลุม่ ผู้ค้าน ้ามันตามมาตรา 7 ที่สงั่ ซื ้อน ้ามันไบโอดีเซลกับบริ ษัทฯ โดยลูก ค้ ากลุม่ ดังกล่าวจะจ่ายชาระค่าสินค้ าให้ กบั
บริ ษัทฯตรงกาหนด สาหรับลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่จ่ายชาระค่าสินค้ าให้ กบั บริ ษัทฯ โดยเป็ นกลุม่ ลูกหนี ้การค้ าที่มีอายุเกินกาหนด
ชาระส่วนใหญ่ จะเป็ นลูกหนี ้การค้ าที่เกิดจากการสัง่ ซื ้อน ้ามันบริ โภคกับบริ ษัทฯ โดยจะพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท
ฯมียอดลูกหนี ้การค้ าที่มีอายุเกินกาหนดชาระรวมเท่ากับ 11.50 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ10.61 ของยอดรวมลูกหนี ้การค้ า
แบ่งเป็ นลูกหนี ้การค้ าที่มีอายุเกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือนเท่ากับ 3.17 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.92 ของยอดรวมลูกหนี ้
การค้ า และลูกหนี ้การค้ าชาระเกินกว่า 12 เดือนรวมเท่ากับ 8.33 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.69 โดยสามารถสรุ ปยอดลูกหนี ้
การค้ าตามอายุลกู หนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ ดงั นี ้
ลูกหนีก้ ารค้ า
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ลูกหนีก้ ารค้ า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดไม่เกิน 3 เดือน
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกาหนด 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ า-สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2559

105.17
3.17
8.33
116.67
(8.33)
108.34

119.98
2.04
8.33
143.38
(8.33)
135.05

บริ ษัทฯมีระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ย 20.19 วัน , 22.90 วัน และ 40 วัน ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริ ษัทฯ
กาหนดนโยบายเทอมเครดิตสาหรับการรับชาระเงินจากลูกค้ าระหว่าง 30-60 วัน ขึน้ อยู่กับประเภทของสินค้ า โดยกาหนด
นโยบายการติดตามหนี ้สาหรับลูกหนี ้การค้ าที่ค้างชาระเกินกว่า 30 วัน ผ่านการออกจดหมายทวงถามไปยังลูกหนี ้รายดังกล่าว
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าสาเร็ จรู ปและวัตถุดิบคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่มลู ค่าใดจะต่ากว่า ราคาทุน
คานวณโดยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก สินค้ าระหว่างผลิต แสดงในราคาทุนวัตถุดิบถัวเฉลี่ย รวมค่าแรงและค่าใช้ จ่ายใน
การผลิต บริ ษัทฯ ตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าสาหรับสินค้ าเสือ่ มคุณภาพ และคาดว่าจะจาหน่ายไม่ได้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ได้ ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสาหรับสินค้ าเก่า ล้ าสมัย และเสือ่ มคุณภาพ หรื อเมื่อราคาตลาดหรื อราคาทดแทนลดลง เพื่อให้
-
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สะท้ อนถึงการด้ อยค่าลงของสินค้ าคงเหลือ โดยการประมาณการนันจะพิ
้
จารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพ และ
ราคาตลาดหรื อราคาทดแทนของสินค้ าคงเหลือประเภทต่าง ๆ
รายการสินค้ าคงเหลือ ประกอบด้ วย วัตถุดิบและสารเคมี งานระหว่างผลิต สินค้ าสาเร็ จรู ป และวัสดุสิ ้นเปลือง โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯมีรายการสินค้ าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 152.58 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ
307.89 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 378.51 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ คิดเป็ นร้ อยละ 8.33 ร้ อยละ 14.79 และ17.14
ของสินทรัพย์ รวมในปี 2560 ปี 2559 และ ปี 2558 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายในการบริ หารสินค้ า
คงเหลือ และในปี 2560 บริ ษัทฯมีการตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ ตามราคาตลาดที่ คาดว่าจะขายได้ จานวน
8.63 ล้ านบาท
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ -สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯมีรายการที่ดิน
อาคาร เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์ สทุ ธิเท่ากับ 1,263.19 ล้ านบาท 1,136.42 ล้ านบาท และ 1,388.46 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 68.99 ร้ อยละ 54.58 และร้ อยละ 62.89 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยมีรายการหลักประกอบด้ วย ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค เครื่ องจักร อุปกรณ์ และเครื่ องมือ เรื อเดินทะเลและอุป กรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ างและติดตัง้ ทังนี
้ ้ รายการสินทรัพย์สว่ นใหญ่เป็ น
รายการที่ดิน อาคารและเครื่ องจักร
-

- สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถอื ไว้ เพื่อขาย - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย แสดงในราคาตามบัญชีหรื อมูลค่ายุติธรรมสุทธิ แล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
บริ ษัทฯตังค่
้ าเผื่อการลดราคาของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย โดยประมาณจากมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ จริ งสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
โอนเข้ า
โอนออก
2560

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย - สุทธิ

267,935,900
(49,013,028)
-

24,352,168
(10,553,396)
(340,828)

(292,288,068)
59,566,424
340,828

-

218,922,872

13,457,944

(232,721,644)

-

เมื่อเดือนกรกฏาคม 2560 บริ ษัทย่อย (AIPT) ได้ รับชาระเงินครบและได้ โอนกรรมสิทธิ์ให้ ผ้ ซู ื ้อแล้ ว ภายหลังเข้ าทา
สัญญาจะขายที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง และสัญญาจะขายเครื่ องจักรที่ตาบลท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสารคร จังหวัดสมุทรสาคร
ให้ กบั บริ ษัทแห่งหนึ่ง มูลค่าสัญญารวม 390 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และได้ บนั ทึกกาไรจากการขายสินทรัพย์
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ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้ เพื่อขายดังกล่าวจานวนเงิน 156.57 ล้ านบาท อีกทัง้ ในเดือนตุลาคม 2560 บริ ษัทฯได้ ขายยานพหนะ
ให้ กบั บริ ษัทแห่งหนึง่ มูลค่ารวม 14.40 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ รับชาระเงินครบถ้ วนและได้ โอนกรรมสิทธิ์ให้ ผ้ ซู ื ้อแล้ ว
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ นานโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีมาใช้ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
บัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษี เงินฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษี ของสินทรัพย์หรื อหนีส้ ิน กับราคาตามบัญ ชีของสินทรัพย์หรื อ
หนี ้สินนัน้ ซึ่งจะรับรู้ เป็ นรายได้ ภาษี หรื อตัดบัญชีเป็ นค่าใช้ จ่ายภาษี เมื่อรายได้ รับรู้ เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายที่บนั ทึกไว้ เกิดขึ ้น
จริ ง และถือหักเป็ นค่าใช้ จ่ายได้ แล้ วในการคานวณภาษี เงินได้ ตามประมวลรัษฎากร ทังนี
้ ้ บริ ษัทรับรู้ ผลต่างชัว่ คราวที่ต้องหัก
ภาษี เป็ นสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี หรื อบวกภาษี เป็ นหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี หากมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ าง
แน่นอนว่า บริ ษัทจะมีกาไรทางภาษี จากการดาเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนาสินทรัพย์หรื อหนี ้สินภาษี เงิน ได้ รอการตัด
บัญชีนนมาใช้
ั้
ประโยชน์ได้ และบริ ษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่า บริ ษัทจะไม่มีกาไรทาง
ภาษี เพียงพอต่อการนาสินทรัพย์หรื อหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนมาใช้ ประโยชน์
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯมีรายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
โดยคานวณจากอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่ร้อยละ 20 เท่ากับ 5.63 ล้ านบาท และ 8.06 ล้ านบาท และมีรายการสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ในงบจานวน 8.13 ล้ านบาท และ 10.51 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ ฝ่ าย
บริ หารเชื่อว่าจะมีกาไรทางภาษี เพียงพอที่จะนาผลขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ไปใช้ ประโยชน์ทางภาษี ดงั กล่าว
บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนทางภาษี ในปี 2560 และ 2559 จานวน 204.05 ล้ านบาทและ 59.07 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่ง
ฝ่ ายบริ หารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนจากการใช้ ประโยชน์ทางภาษี จึงพิจารณาไม่รับรู้สนิ ทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ อง
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ผลสะสมแตกต่ างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุน
ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลง
ค่าเผื่อมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายลดลง
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษี ยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู้ในกาไรสะสม
ค่าเสือ่ มราคา
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีซ่ งึ คานวณจาก อัตราภาษีเงินได้ ร้อยละ 20
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ปี 2560

ปี 2559

0.15
1.96
8.13
(4.61)
5.63

0.15
1.69
10.51
(4.29)
8.06

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

สภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนรวมเท่ากับ 504.08 ล้ าน
บาท และ 908.21 ล้ านบาท ซึง่ สาเหตุหลักในการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนในช่วงระหว่างปี 2560 เป็ นผลจากการลดลงของ
สินทรัพย์หมุนเวียนมีไว้ เพื่อขาย ในส่วนที่บริ ษัทย่อย (AIPT) ได้ ขายที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง และเครื่ องจักร ให้ กับบริ ษัทแห่ง
หนึ่งมูลค่ารวม 390 ล้ านบาท ในขณะที่บริ ษัทฯมีหนี ้สินหมุนเวียนลดลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯมีหนี ้สินหมุนเวียนเท่ากับ 88.56 ล้ านบาท และ 268.60 ล้ านบาท
จากการเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี ้สินหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้ บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง
ของงวดบัญชีปี 2560 มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 5.69 เท่าจากในปี 2559 และ ปี 2558 ที่มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 3.38 เท่า 1.83
เท่า ตามลาดับ โดยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว 3.85 เท่าในงวดบัญชีปี 2560, 1.38 เท่าในปี 2559 และ 0.95 เท่าในปี
2558 โดยการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนสภาพคล่องเป็ นผลจากการลดลงของรายการหนี ้สินหมุนเวียนที่ลดลงในสัดส่วนที่
มากกว่าการลดลงของรายการสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีรายการหนี ้สินหมุนเวียนที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
แต่หากพิจารณา Cash Cycle ของบริ ษัทฯจะพบว่าบริ ษัทฯมีวงจรเงินสดสันลง
้ กล่าวคือบริ ษัทฯมีสภาพคล่องด้ าน
การเงินดีขึน้ คือ มี Cash Cycle เท่ากับ 45.32 วันในงวดบัญชี ปี 2560, เท่ากับ 51.70 วันในงวดบัญ ชีปี 2559 และเท่ากับ
67.93 วันในงวดบัญชีปี 2558 ดังจะเห็นได้ จากระยะเวลาเก็ บหนี ้เฉลี่ยลดลง ระยะเวลาชาระหนี ้เพิ่มขึ ้น และระยะเวลาขาย
สินค้ าเฉลี่ยลดลง คือ ในปี 2560 ลดลงเป็ น เท่ากับ 20.19 วัน , 10.50 วัน และ 35.63 จากระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย ระยะเวลา
ชาระหนี ้เฉลี่ย และระยะเวลาขายสินค้ า 22.90 วัน , 8.92 วัน และ 38.02 วัน ในปี 2559 และในปี 2558 เท่ากับ 40 วัน, 17.36
วัน และ 44.47 วัน ในปี 2558 ตามลาดับ
แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 98.79 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 277.61 ล้ านบาท และ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 447.03 ล้ านบาท โดยรายการหนี ้สินที่มีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ มีดงั นี ้
เงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯไม่มีรายการเงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินณ และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯมีรายการเงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเท่ากับ 128 ล้ านบาท
-

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
รายการเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น ประกอบด้ วย รายการเจ้ าหนีก้ ารค้ า เจ้ าหนีท้ รัพ ย์สิน และเจ้ าหนี ้อื่น อาทิ
รายการค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย และรายการเงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯมีรายการเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น 80.36 ล้ านบาท, 57.67 ล้ านบาท และ 104.78
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.39, ร้ อยละ 2.77 และร้ อยละ 4.75 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ทังนี
้ ้ เจ้ าหนี ้การค้ าส่วนใหญ่
เป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าค่าวัตถุดิบ ซึ่งบริ ษัทสัง่ ซื ้อจากในประเทศเป็ นหลัก โดยการเปลี่ยนแปลงของรายการเจ้ าหนี ้การค้ ามีทิศทาง
เป็ นไปตามการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ หากพิจารณาระยะเวลาการชาระหนี ้เฉลี่ยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา จะ
-
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

พบว่าบริ ษั ท ฯมีระยะเวลาการชาระหนีเ้ พิ่ มขึน้ เฉลี่ย เป็ น 10.50 วัน ในปี 2560, จาก 8.92 วันในปี 2559 และในปี 2558
ระยะเวลาการชาระหนี ้ 17.36 วัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ นื
(หน่ วย : ล้ านบาท)
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้ทรัพย์สนิ
เจ้ าหนี ้อื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน

งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2560
38.79
18.00
23.57
80.36

งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2559
27.27
7.21
23.19
57.67

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มียอดค้ างชาระ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบัน
วงเงินสินเชือ่ (หน่ วย : บาท) - ไม่มีหลักประกัน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
เงินเบิกเกินบัญชี
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
ตัว๋ สัญญาใช้เ งิน
900,000,000
900,000,000
900,000,000
900,000,000
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
270,000,000
270,000,000
270,000,000
270,000,000
รวม
1,185,000,000
1,185,000,000
1,185,000,000
1,185,000,000
-

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,732.23 ล้ านบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ มี
ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น เท่า กับ 1,804.51 ล้ า นบาท และ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษั ทฯมี รายการส่ว นของผู้ถื อ หุ้น เท่า กับ
1,760.73 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อ หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมร้ อยละ 94.60 ในปี 2560 อัตราร้ อย
ละ 86.67 ในปี 2559 และ อัตราร้ อยละ 79.75 ในปี 2558
สาหรับอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษั ท ฯมี อัต ราส่วนหนี ส้ ิน ต่ อส่ว นของผู้ถื อ หุ้น เป็ น 0.06 เท่า , 0.15 เท่า และ 0.25 เท่ า
ตามลาดับ เนื่องจากในปี 2560 บริ ษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิสาหรับงวด จึงทาให้ บริ ษัทฯมีสว่ นของผู้ ถือหุ้นลดลง ทาให้ อตั ราส่วน
หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ จัดสรรสารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ.
2535 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยขาดทุนสะสม (ถ้ ามี) จนกว่าสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท สารองตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายปั นผลได้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

กระแสเงินสด
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน สาหรับงวดบัญชีปี 2560 งวดบัญชีปี 2559 และงวด
บัญชีปี 2558 เท่ากับ 24.09 ล้ านบาท , 296.05 ล้ านบาทและ 124.09 ล้ านบาท ตามลาดับ เนื่อ งจาก ในปี 2560 การดาเนิน
กิจการ มีผลขาดทุนจานวน 43.15 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2559 กิจการมีกาไรจานวน 44.64 ล้ านบาท ในปี 2560 มีสินทรัพย์
ลดลงจากปี 2559 จากการขายสินทรัพย์ และมีเจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีการซื ้อวัตถุดิบเพิ่มขึ ้น ทาให้ ปี 2560 มีสภาพ
คล่องลดลง จากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 271.96 ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน สาหรับงวดบัญชี ปี
2560 เท่ากับ (61.94) ล้ านบาท เกิดจากการจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น จานวน 169.98 ล้ านบาท จ่ายลงทุนเงิน
ฝากติดภาระคา้ ประกัน เพิ่มขึ ้น 16.15 ล้ านบาท และจ่ายลงทุนซื ้อทรัพย์สิน จานวน 206.87 ล้ านบาท รับเงินสดจากการ
จาหน่ายทรัพย์สิน 329.13 ล้ านบาท จึงทาให้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็ นลบ เมื่อเปรี ยบเทียบงวดบัญชีปี 2559 มีเงิน
สดได้ มาในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 17.63 ล้ านบาท ได้ รับชาระเงินล่วงหน้ าจากการขายสินทรัพย์ของ AIPT จานวน 80 ล้ าน
บาท และมีการจ่ายลงทุนซื ้อสินทรัพย์ จานวน 61.60 ล้ านบาท และลงทุนเงินฝากติดค ้าประกันเพิ่มขึ ้น 3.31 ล้ านบาท จึงทาให้
ปี 2559 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็ นบวก
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินของบริ ษัทฯในปี 2560 เท่ากับ (129.58) ล้ าน
บาท ในงวดบัญชีปี 2559 เท่ากับ (204.07) ล้ านบาท และในงวดบัญชีปี 2558 เท่ากับ (102.44) ล้ านบาท เป็ นผลมาจากในปี
2560 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ประมาณ 128 ล้ านบาท
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี นนให้
ั ้ ผ้ มู ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ลงลายมือ
ชื่อพร้ อมทังประทั
้
บตราบริ ษัท (ถ้ ามี) ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี พร้ อมทังมอบอ
้
านาจให้ บคุ คลใดลงนามกากับ
เอกสารในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี แทนด้ วย โดยให้ ใช้ ข้อความและรูปแบบ ดังนี ้
“บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า
ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้
บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทฯได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทัง้
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มกี ารปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทฯได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทฯได้
แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัทฯแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทฯได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทฯได้
มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อขอนางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์ กากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์

ประธานกรรมการ

2. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์

กรรมการผู้จดั การ

ชื่อ
ผู้รับมอบอานาจ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ**

ลายมือชื่อ

นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์ กรรมการผู้จดั การ

ทังนี
้ ้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องร่วมกันรับผิดต่อ
บุคคลที่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ ้นเนื่องจากการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรื อประชาชนทัว่ ไป
โดยแสดงข้ อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ด ข้ อความจริ งที่ควรบอกให้ แจ้ งในสาระสาคัญในกรณีของงบการเงินและ
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รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทหรื อรายงานอื่นใดที่ต้องเปิ ดเผยตามมาตรา 56 หรื อมาตรา
199 โดยมิได้ จากัดความรับผิดไว้ เฉพาะกรรมการและผู้บริ หารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลในเอกสารดังกล่าว
เท่านัน้ อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริ หารซึง่ สามารถพิสจู น์ได้ วา่ โดยตาแหน่งหน้ าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ ถึงความแท้ จริ งของข้ อมูล
หรื อการขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งนัน้ ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ *** ใช้ บงั คับกับบริ ษัทที่อยูภ่ ายใต้ บงั คับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านัน้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลู ย์

67

/ ประธานกรรมการ /
กรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอานาจลงลาย
ชื่อผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโท Master of
Business Administration

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
ไม่มี

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

4 ต.ค. 2549

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

- พี่ชายนายธนิตย์ ธารี

2550-ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จากัด

รัตนาวิบลู ย์

2549-ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด

2547-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน)

2538-ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท เอไอ เอนจิเนียริ ง เซอร์ วิสเซส จากัด

2549-2551

กรรมการ

บริษัท พี พี ซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด

2526-2546

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท อาเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด

(Executive Program)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ :

ประสบการณ์ ทางาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ป.ร.อ. รุ่นที่ 13
- Chairman 2000 - IOD รุ่นที่ 10/2547
- หลักสูตร Director Accreditation
Program – IOD
- หลักสูตร Director Certification
Program – IOD รุ่นที่ 46/2547
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

2. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลู ย์

60

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

ธารีรัตนาวิบลู ย์

2549-ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด

2547-ปั จจุบนั ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน)

2538-ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท เอไอ เอนจิเนียริ ง เซอร์ วิสเซส จากัด

เครื่องกล มหาวิทยาลัยนอร์ ทอีสเทิร์น

2549-2551

กรรมการ

บริษัท พี พี ซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด

ประเทศสหรัฐอเมริกา

2541-2546

รองกรรมการผู้จดั การ

บริษัท อาเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ดิจิท เบรน จากัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ :
4 ต.ค. 2549

ช่ วงเวลา

บริษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จากัด

กรรมการบริหาร
ชื่อผูกพันบริษัท)

ประสบการณ์ ทางาน

2550-ปั จจุบนั กรรมการ

หลักสูตรนานาชาติ

1.76

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร
- น้ องชายนายณรงค์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.)

/ รองประธานกรรมการ /
(กรรมการผู้มีอานาจลงลาย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

(79,662,880 หุ้น)

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

- หลักสูตร Director Accreditation
Program – IOD
- หลักสูตร Director Certification
Program – IOD รุ่นที่ 47/2547
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17

- 136 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนา

32

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจระหว่าง

วิบลู ย์

ประเทศ มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศ

กรรมการ / กรรมการบริหาร /

ออสเตรเลีย

กรรมการผู้จดั การ /
เลขานุการบริ ษัท
(กรรมการผู้มีอานาจลงลาย
ชื่อผูกพันบริษัท)

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
0.28
(12,500,000

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร
- พี่สาวนางสาวรติมา

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

2554-2555

RM – Corporate

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

Banking

ธารีรัตนาวิบลู ย์
2551-2553

หุ้น)

AO – Special Asset

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

Management (W)

แมคควอรี่ ประเทศออสเตรเลีย

2559-2560

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

- หลักสูตร Director Certification

2555-2559

ผู้จดั การฝ่ ายบุคคลและ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

จัดซื ้อ / เลขานุการ

Program – IOD รุ่นที่ 242/2560

คณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ :
17 พ.ค. 2560
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

4. นายดารงค์ จูงวงศ์

72

/ กรรมการ
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ :
31 พ.ค. 2556

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ไม่มี

ไม่มี

2551-2556

ที่ปรึกษา

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน)

มหาบัณฑิต (พบ.ม) สถาบันบัณฑิตพัฒ

2556-2556

กรรมการอิสระ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด

นบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2525-2551

ผู้ชว่ ยผู้วา่ การ การไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ ทางาน
ตาแหน่ ง

ส่วนภูมิภาค

- หลักสูตร Director Accreditation
Program – IOD
- หลักสูตร Director Certification
Program – IOD รุ่นที่ 168/2556
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ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

5. นายกวีพงษ์ หิรัญกสิ (ดร.)

68

/ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

มหาวิทยาลัยมาร์ กสั ประเทศอินเดีย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.)

9 เม.ย. 2556

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation
Program – IOD รุ่นที่ 100/2556
- หลักสูตร Director Certification
Program – IOD รุ่นที่ 168/2556
- หลักสูตร Enterprise-wide Risk
Management (ERM) Master class
- หลักสูตรการตรวจสอบภายใน
ภาคปฏิบตั ิสาหรับหัวหน้ างานและผู้
บริหารงานตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ
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ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

2556-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ

บริษัท นิวซิตี ้ (กรุงเทพฯ) จากัด (มหาชน)

2527-2553

การไฟฟ้านครหลวง

รองผู้วา่ การ การไฟฟ้า
นครหลวง

หลักสูตรนานาชาติ
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ :

ประสบการณ์ ทางาน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

6. นายสัมพันธ์ หุน่ พยนต์

65

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

2557-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2557-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ

/ กรรมการตรวจสอบ /

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต

2557-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ

บริษัท สเปซเมด จากัด
บริ ษัท วุฒิศกั ดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ

บริ ษัท วุฒิศกั ดิ์ คอสเมติก จากัด

2552-2554

โครงการปริญญาโทสาหรับผู้บริหาร

กรรมการอิสระ

- ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ :

สถาบันสังคมศึกษา (ISS) กรุงเฮก

9 เม.ย. 2556

ประเทศเนเธอร์ แลนด์

ประธานกรรมการ
ดาเนินโครงการ

- หลักสูตร Director Accreditation

2552-2554

กรรมการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2551-2554

ประธานกรรมการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตรวจสอบ

Program – IOD รุ่นที่ 100/2556
2545-2553

- หลักสูตร Director Certification
Program – IOD รุ่นที่ 110/2551
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คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

7. นายโชติ สนธิวฒ
ั นานนท์

61

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

/ กรรมการตรวจสอบ /

มหาบัณฑิต-นักบริหาร

กรรมการอิสระ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

0.0064

ไม่มี

2555-2556

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี

31 พ.ค. 2556

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท
บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จากัด

และการเงิน

(290,000 หุ้น)

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ :

ประสบการณ์ ทางาน

การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตร Director Certification
Program – IOD รุ่นที่ 178/2556
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2553-2555

ผู้จดั การโรงงาน

บริษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จากัด

2534-2553

สมุห์บญ
ั ชี

บริษัท วัชรพล จากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

8. นายวุฒิพนั ธุ์ เบญจธัญญา

54

- ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร

พล

และอุตสาหกรรมอาหาร สถาบัน

/ ผู้อานวยการฝ่ ายโรงงาน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ไม่มี

ไม่มี

2557 – 2559

ผู้จดั การโครงการ

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จากัด

2556 – 2557

ผู้จดั การโครงการ

บริษัท ฮิตาชิ แพลนท์ เทคโนโลยี (ประเทศ

1 พ.ย. 2559

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

ไทย) จากัด

ลาดกระบัง
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ :

ประสบการณ์ ทางาน

2555 - 2556

- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

- 142 -

ผู้จดั การโครงการ

บริษัท ไทยวูรี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

9. นางสาวปิ ยนาฏ นามไพโรจน์

45

/ ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ไม่มี

ไม่มี

2556-2557

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

การเงิน

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

(ผู้จดั ทาบัญชี)
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ :
30 เม.ย. 2558
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2555-2556

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด

2550-2554

หัวหน้ าส่วนฝ่ ายบัญชี

บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

10. นางสาวรติมา ธารีรัตนา

28

วิบลู ย์
ผู้จดั การฝ่ ายบุคคลและจัดซื ้อ /

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขาการเงินประยุกต์
มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน และการ

เลขานุการคณะกรรมการ

ธนาคาร มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศ

ตรวจสอบ

ออสเตรเลีย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
0.019
(880,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร
- น้ องสาวนางสาวพิมพ์
วรรณ ธารีรัตนาวิบลู ย์

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ :
17 พ.ค. 2560
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ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

2555-2560

RO – Corporate

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

Banking

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

11. นายวิสนั ต์ นาคคุ้ม

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขา

/ ผู้จดั การฝ่ ายโรงงาน

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราช

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ไม่มี

ไม่มี

2556-2559

ผู้จดั การฝ่ ายผลิต

บริษัท โคฟี่ จากัด

2554-2556

วิศวกรโรงงาน

บริษัท ไทยโมเดอร์ นเคส จากัด

ภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ :
8 พ.ย. 2559
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ประสบการณ์ ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

12. นายพลัฏฐ์ แปลนาค

48

/ ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

2547-ปั จจุบนั OMR

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน)

2547-2556

บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด

มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ :

ประสบการณ์ ทางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้จดั การฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

15 พ.ค. 2556

- 146 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

13. นายชัยณรงค์ แสนภูวา

35

/ ผู้จดั การฝ่ ายควบคุมคุณภาพ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ไม่มี

ไม่มี

2550-2555

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์ ทางาน
ตาแหน่ ง
หัวหน้ าส่วนควบคุม
คุณภาพ

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ :
3 ม.ค. 2556
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ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

เอกสารแนบ 2

บริษัทย่ อยและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
รายชื่อกรรมการ

บริษัทฯ 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบลู ย์

X

/&// /&//

X

-

/&//

นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบลู ย์

/&//

/&// /&// /&//

-

/&// /&// /&//

นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบลู ย์

/&//

-

-

-

-

-

-

-

นายดารงค์ จูงวงศ์

/

-

-

-

-

-

-

-

ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ

/

-

-

-

-

-

-

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุน่ พยนต์

/

-

-

-

-

-

-

-

นายโชติ สนธิวฒ
ั นานนท์

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
1. x = ประธานกรรมการ : / = กรรมการ : // = กรรมการบริหาร
2. รายชื่อบริษัทย่ อย
2.1 บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด
2.2 บริษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินัลส์ จากัด
3. รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
3.1 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน)
3.2 บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด
3.3 บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์ วิเซส จากัด
3.4 บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จากัด
3.5 บริษัท ดิจทิ เบรน จากัด
กรรมการดังกล่ าวข้ างต้ นไม่ ได้ รับค่ าตอบแทนจากการเป็ นกรรมการในบริษัทย่ อย
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทได้ เสนอให้ กรรมการหรื อผู้บริ หารไปเป็ นกรรมการใน
บริ ษัทย่อย เพื่อเป็ นการกากับนโยบายและแผนทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษัทฯได้ แต่งตัง้ “บริ ษัท ออนเนอร์ แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด ” เข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายในประจาปี 2560 ของ
บริ ษัทฯ โดยมีนางสาวปิ ยมาศ เรื องแสงรอบ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัทฯ เพื่อทาการ
ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสม่าเสมอทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด
และนางสาวปิ ยมาศ เรื องแสงรอบ แล้ วเห็ นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเป็ น
อิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายใน
นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ฯกาหนดให้ มี ระบบการกากับ ดูแ ลการด าเนิ น ธุรกิ จของบริ ษั ท ฯให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ
ข้ อบังคับ นโยบาย และข้ อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น และกาหนดนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อกาหนด ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หารรดับสูง ฝ่ ายงานหรื อหน่วยงาน และพนักงานต้ องปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามกฎระเบียบ
และกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายในประจาปี 2560
หัวข้ อ

รายละเอียด

หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

: บริ ษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด
ที่อยู่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2652-0898
: นางสาวปิ ยมาศ เรื องแสงรอบ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

: -

หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
(Outsource)

ประสบการณ์ การทางาน

ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขา Financial Accounting and Assurance
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมขุ จักรวรรดิ
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชาสือ่ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
: ปี 2553 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หารด้ านการตรวจสอบ
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หัวข้ อ

รายละเอียด
บริ ษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด
ปี 2543 – 2553

ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ
บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

การฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ อง

: ปี 2555 – 2559
-

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
หรือประกาศนียบัตร

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ลา่ สุด
วิธีการประเมินความเสีย่ งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน
การป้องกันทุจริ ตในองค์กร
Data Analytics for Internal Audit
แนวทางการควบคุมภายในสาหรับบริ ษัทที่เตรี ยมตัวเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับบริ ษั ทที่เตรี ยมข้ อมูลจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2558 ทิศทางของนักบัญชีไทยกับ AEC
- การบัญชีเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
- ธุรกิจยุค Digital กับความเสีย่ งด้ านกฎหมาย
: - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- วุฒิบตั รด้ านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 7 จากสภาวิชาชีพบัญชีฯ
- วุฒิบตั รจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ หลักสูตร “เตรี ยมความพร้ อมรับการตรวจเยี่ยมสานัก
งานสอบบัญชี เพื่อการรับรองคุณภาพภายใต้ มาตรฐาน ISQC1 รุ่นที่ 3”
- วุฒิ บตั ร จากสมาคมสโมสรนักลงทุน หลักสูตร “วิธีปฏิบัติหลังได้ รับการส่งเสริ มการ
ลงทุน”
- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษี อากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร “ภาษี ศลุ กากร
ภาษี สรรพสามิต และอากรแสดมป์ ” “ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ” “ภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล” “ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา” และ “ภาษี อากรระหว่างประเทศ”
: ท าห น้ าที่ เป็ นผู้ ต รวจสอ บภ าย ใน จั ด ท าแผนก ารต รวจสอ บ ภาย ใน ป ระจ าปี
เพื่อตรวจติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องของการปฏิบตั ิงานของแต่ละระบบงาน สอบ
ทาน ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับการปรับปรุ งและพัฒนาระบบควบคุม
ภายในให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ ้น และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ

- ไม่ มี -
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เอกสารแนบ 5
อื่นๆ

- ไม่ มี -
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