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ส่วนที่ 1 
 

การประกอบธุรกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 
 
บริษัทฯมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้ผลิตน า้มันไบโอดีเซล และน า้มนัปาล์มโอเลอีน จากน า้มนัปาล์มดิบคุณภาพดี เพื่อให้ได้

ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน โดยเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคสินค้าเป็นหลกั ซึง่การผลติและจ าหนา่ยน า้มนัไบโอ
ดีเซล ถือเป็นสว่นหนึ่งที่ช่วยผลกัดนัให้เกิดการใช้พลงังานทดแทนอยา่งมีประสิทธิภาพ ควบคูไ่ปกบัการค านึงถึงคณุภาพและ
บริการที่ดีที่จะมอบสูส่งัคม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กบัผู้บริโภค คู่ค้า พนกังาน และผู้ ถือหุ้น อนัจะน าไปสูก่ารเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AIE”) จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทเมื่อวนัที่ 4 ตลุาคม 2549 ด้วย

ทนุจดทะเบียนเทา่กบั 1,356,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,424,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ทนุ
ช าระแล้ว 1,130,000,000 บาท บริษัทมีวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อผลิตและจ าหน่ายพลงังานทดแทนน า้มนัไบโอ
ดีเซล (Biodiesel : B100) ซึ่งผลิตจากน า้มันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) นอกเหนือจากดีเซลที่ผลิตจากปิโตรเลียม 
ด้วยระบบการกลัน่และผลิตที่เป็นระบบตอ่เนื่องและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตและจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มโอเลอีนผา่น
กรรมวิธี  (Refined Bleached Deodorized Palm Olein : RBD Palm Olein) ภายใต้ตราสินค้า“พาโมลา” และจ าหน่าย
วตัถุดิบได้แก่ น า้มันปาล์มดิบ และน า้มันปาล์มบริสทุธ์ิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm 
Oil) รวมถึงจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไขมนัปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : 
PFAD) ไขมันปาล์มบริสุทธ์ิ (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลีเซอรีน (Crude 
Glycerine) เพื่อน าไปใช้ในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องตา่งๆ อาทิ สบู ่ครีมเทียม เคร่ืองส าอาง รวมถึงน ากลบัมาใช้เป็นวตัถดุิบในการ
ผลิตน า้มนัไบโอดีเซล นอกจากนี ้บริษัทยงัมีรายได้จากการรับจ้างผลิต ซึ่งเกิดจากการให้บริการกลัน่น า้มนัปาล์มดิบให้กับ
ผู้ประกอบการในธุรกิจปิโตรเลยีมอีกด้วย ทัง้นี ้น า้มนัปาล์มดิบท่ีบริษัทน ามาใช้ในกระบวนการผลติสนิค้าเพื่อจ าหนา่ยต้องผา่น
การคดัสรรคณุภาพเป็นอย่างดี ด้วยการคดัเลอืกผู้จ าหน่ายน า้มนัปาล์มดิบที่สกดัน า้มนัจากผลปาล์มคณุภาพเยี่ยม เพื่อน ามา
ผ่านกระบวนการกลัน่ด้วยระบบสญุญากาศ เพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการ
ก าหนด  

บริษัทฯมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้ผลิตน า้มนัไบโอดีเซล และน า้มนับริโภค (น า้มนัปาล์ม
โอเลอีน) จากน า้มนัปาล์มดิบคณุภาพดี เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ที่มีคณุสมบตัิและคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน โดยเน้นประโยชน์
ของผู้บริโภคสินค้าเป็นหลกั ซึ่งการผลิตและจ าหน่ายน า้มันไบโอดีเซล ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลกัดนัให้เกิดการใช้พลงังาน
ทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความส าคัญกับการสร้างองค์กรที่มี ความรับผิดชอบต่อสังคมเละ
สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการสร้างและใช้พลงังานที่ก่อให้เกิดความยัง่ยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการค านึงถึง
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คณุภาพและบริการท่ีดีที่จะมอบสูส่งัคม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กบัผู้บริโภค คู่ค้า พนกังาน และผู้ ถือหุ้น อนัจะน าไปสูก่าร
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งยัง่ยืน  
 

บริษัทฯมีการด าเนินงานท่ีส าคญัในช่วงที่ผา่นมา ดงัตอ่ไปนี ้

ปี  เหตกุารณ์ส าคญั 
ปี 2549 - จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทฯเมื่อวนัท่ี 4 ตลุาคม 2549 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นเทา่กบั 300,000,000 บาท แบง่

ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทุนช าระแล้ว 300,000,000 บาท
โดย บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (AI) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียนบริษัท  

- บริษัทฯเข้าซือ้ทรัพย์สินจากผู้ ผลิตและจ าหน่ายน า้มันปาล์มโอเลอีนรายหนึ่ง เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายน า้มันไบโอดีเซล ให้แก่กลุ่มผู้ ค้าน า้มันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 
พ.ศ. 2543 และผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาล์มโอเลอีน ภายใต้ตราสินค้า “พาโมลา” โดยมีก าลงัการผลิต
เทา่กบั 300 ตนัน า้มนัปาล์มดิบตอ่วนั 

ปี 2550 - บริษัทฯมีการจดัโครงสร้างผู้ ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมจ านวน 1 ราย จึงท าให้ AI มีสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึน้จากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 81 ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนัน้ 

- วนัท่ี 2 เมษายน 2550 บริษัทฯ ได้รับอนญุาตเป็นผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 10 แหง่พระราชบญัญตัิการค้าน า้มนั
เชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลงังาน 

ปี 2551 - บริษัทฯได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย ให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองฮา
ลาล (HALAL) ส าหรับน า้มนัปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี  ตรา พาโมลา, ไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิ, น า้มนัเมล็ดใน
น า้มนัปาล์มกึ่งบริสทุธ์ิ, น า้มนัปาล์มผ่านกรรมวิธี, กรดไขมนัจากเมลด็ในปาล์ม, กรดไขมนัปาล์ม และกลเีซอ
รีน 

ปี 2552 - บริษัทฯมีการจดัโครงสร้างผู้ ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมจ านวน 1 ราย ซึ่งท าให้ AI มีสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึน้จากร้อยละ 81.00 เป็นร้อยละ 82.00 ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนัน้ 

- บริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ส าหรับการผลิตน า้มัน
ปาล์มผ่านกรรมวิธี และน า้มนัปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี และการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล จากสถาบนัรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 

- บริษัทฯได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจดุวิกฤติที่ต้องควบคมุในการผลิตอาหาร (HACCP) 
ส าหรับการผลติน า้มนัปาล์มผา่นกรรมวิธี และน า้มนัปาล์มโอเลอีนผา่นกรรมวิธี จากสถาบนัรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (สรอ.) 

- บริษัทฯได้รับการรับรองระบบการจดัการสขุลกัษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP) ส าหรับการผลติน า้มนั
ปาล์มผา่นกรรมวิธี และน า้มนัปาล์มโอเลอีนผา่นกรรมวิธี จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

- บริษัทฯได้รับการรับรองโคเชอร์มาตรฐานอาหารยิว (Kosher) ส าหรับน า้มนัปาล์มกึ่งบริสทุธ์ิ น า้มนัเมล็ดใน
ปาล์มกึ่งบริสทุธ์ิ น า้มนัปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิ กรดไขมนัเมล็ดในปาล์ม กรดไขมนั
ปาล์ม และกลเีซอรีน จากบริษัท ไทย คาชรุธ เซอร์วิสเซส จ ากดั ซึง่ให้บริการตรวจสอบคณุสมบตัิอาหารของ
ชาวยิว 

ปี 2553 
 
 

- บริษัทฯมีการจดัโครงสร้างผู้ ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมจ านวน 2 ราย ซึ่งท าให้ AI มีสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึน้จากร้อยละ 82.00 เป็นร้อยละ 92.00 ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนัน้ 

- วันที่  4 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น มีมติพิ เศษเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 
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ปี  เหตกุารณ์ส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000,000 บาท เป็น 370,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อจ าหน่ายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัส่วนจ านวน 7,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีมติลงทุนก่อสร้างหอกลัน่น า้มัน
ปาล์มดิบ (หอกลัน่ 2) ซึ่งมีก าลงัการผลิตเท่ากับ 800 ตนัน า้มนัปาล์มดิบต่อวนั ทัง้นี ้ภายหลงัการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ท าให้ AI มีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึน้จากร้อยละ 92.00 เทา่กบัร้อยละ 93.14 
ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนัน้ 

- บริษัทฯได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI)  ส าหรับการผลติไบ
โอดีเซล ซึ่งกลุ่มกิจการเก่ียวกับการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน ประเภท 1.18 กิจการผลิต
แอลกอฮอล์หรือเชือ้เพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทัง้เศษขยะหรือของเสีย ส าหรับหอกลัน่ 2 โดยบริษัท
ได้รับสทิธิและประโยชน์ที่ส าคญั ดงันี ้

1) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ ได้รับการ
สง่เสริมเป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ  

2) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม ซึง่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลตามข้อ 1) ไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการสง่เสริม 

3) ได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคล ส าหรับก าไรสทุธิที่ได้รับจากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50 นบั
แตว่นัท่ีพ้นก าหนดตามข้อ 1) เป็นระยะเวลา 5 ปี 

4) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน า้ประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

5) ได้รับอนญุาตให้น าผลขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 
1) ไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ นบัแต่วนัที่พ้นก าหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็น
เวลา 5 ปี โดยจะเลอืกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯได้เร่ิมใช้สทิธิประโยชน์จากบตัรสง่เสริมการลงทนุดงักลา่ว ในรอบบญัชีปี 2556 

ปี 2554 - บริษัทฯได้พฒันาเพิ่มก าลงัการผลติหอกลัน่ 1 เป็น 350 ตนัน า้มนัปาล์มดิบตอ่วนั 

ปี 2555 - บริษัทฯมีการจดัโครงสร้างผู้ ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมจ านวน 2 ราย ซึ่งท าให้ AI มีสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึน้จากร้อยละ 93.14 เป็นร้อยละ 98.00 ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนัน้ 

- บริษัทฯ ก่อสร้างหอกลัน่น า้มนัปาล์มดิบ (หอกลัน่ 2) แล้วเสร็จท าให้มีขนาดก าลงัการกลัน่น า้มนัปาล์มดิบ
รวม เทา่กบั 1,150 ตนัน ำ้มนัปำล์มดิบตอ่วนั 

ปี 2556 - หอกลัน่ 2 เร่ิมผลติและมีรายได้เชิงพาณิชย์ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 
- วนัที่ 9 เมษายน 2556 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 370,000,000 บาท เป็น 

960,000,000 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ าหน่ายให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วน จ านวน 
59,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

1. เพื่อน าไปช าระคืนหนีเ้งินกู้ยืมจากบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  
2. เพื่อน าไปซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากัด (AIPT) และบริษัท เอไอ 

โลจิสติกส์ จ ากดั (AIL) เพื่อจดัโครงสร้างกลุม่บริษัทส าหรับการเตรียมความพร้อมในการน าบริษัท
เข้าดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตามแผน Spin-off  ซึง่ภายหลงัการเพิ่มทนุดงักลา่ว ท าให้ AI เข้า
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ปี  เหตกุารณ์ส าคญั 
ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 98.79 ของทนุจดทะเบียนบริษัท 

- วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติที่ส าคญั ดงันี ้
1. มีมติให้บริษัทฯด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เพื่อเตรียมน าหุ้นสามญัของบริษัทฯ

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเปลี่ยนช่ือบริษัท เป็น บริษัท เอไอ เอน
เนอร์จี จ ากดั (มหาชน)  

2. มีมติเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งแก่
หุ้นของบริษัทฯ 

3. มีมติเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 170,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทสง่ผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 
1,130,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,130,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

4. มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 170,000,000 หุ้น รวมกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัท
ที่ถือโดย AI จ านวน 275,000,000 หุ้น รวมเป็นจ านวนหุ้นสามญัที่เสนอขายทัง้สิน้ 445,000,000 
หุ้น เพื่อเสนอขายให้กบัประชาชนและผู้ ถือหุ้นเดิมของ AI  

-   บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนครัง้แรก (Initial Public Offering : IPO) จ านวน 170,000,000 หุ้น 
ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2556 ส่งผลให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจาก 960,000,000 บาท เป็น 
1,130,000,000 บาท 
- บริษัทฯได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI)  ส าหรับการผลติไบ

โอดีเซล ซึ่งกลุ่มกิจการเก่ียวกับการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน ประเภท 1.18 กิจการผลิต
แอลกอฮอล์หรือเชือ้เพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทัง้เศษขยะหรือของเสีย ส าหรับโรง งานผลิต PFAD 
Esterification โดยบริษัทได้รับสทิธิและประโยชน์ที่ส าคญั ดงันี ้

1) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
สง่เสริมเป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ  

2) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม ซึง่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลตามข้อ 1) ไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการสง่เสริม 

3) ได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคล ส าหรับก าไรสทุธิที่ได้รับจากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50 นบั
แตว่นัท่ีพ้นก าหนดตามข้อ 1) เป็นระยะเวลา 5 ปี 

4) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน า้ประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

5) ได้รับอนญุาตให้น าผลขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 
1) ไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ นบัแต่วนัที่พ้นก าหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็น
เวลา 5 ปี โดยจะเลอืกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิประโยชน์จากบตัรสง่เสริมการลงทนุดงักลา่ว  
- -   บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตน า้มนัปาล์มอยา่งยัง่ยืน (Roundtable on Sustainable Palm 

Oil: RSPO) ซึง่เป็นการรับรองมาตรฐานโดย บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีให้บริการ
การรับรองมาตรฐานสากล 
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ปี  เหตกุารณ์ส าคญั 
ปี 2557 - บริษัทฯ ก่อสร้างโรงงานผลติ PFAD Esterification ขนาดก าลงัการผลิต 72 ตนัต่อวนัแล้วเสร็จ ซึง่เป็นการน า

กรดไขมนัปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate: PFAD) มาผ่านกระบวนการผลิตและน ามาเป็นวตัถดุิบตัง้ต้น
ส าหรับผลิตน า้มันไบโอดีเซลเพิ่มเติม  นอกเหนือจาก น า้มันปาล์มกึ่งบริสุทธ์ิ (RBD Palm Oil) และไขมัน
ปาล์มบริสทุธ์ิ (Stearine) 

ปี 2558 วนัท่ี 21 เมษายน 2558 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 มีมติอนมุตัิที่ส าคญั ดงันี ้
1. มีอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 

(AIE-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

▪ เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุเคร่ืองจกัรเพิ่มเติมเพื่อขยายก าลงัการผลติ 
▪ เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุเคร่ืองจกัรเพิ่มเติมเพื่อลดต้นทนุการผลิต 
▪ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

2. มีมติเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากหุ้นละ 1   บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท 
3. มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,130,000,000 บาท เป็น 1,356,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจ านวน 904,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (AIE-W1) 

ปี 2559 วนัที่ 18 ตลุาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2559 มีมติอนมุตัิให้จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทยอ่ย มลูคา่รวม 413,112,000 บาท (สีร้่อยสบิสามล้านหนึ่งแสนหนึง่หมื่นสองพนับาทถ้วน) มีรายละเอียด
ดงันี ้
1. มีมติอนมุตัิให้บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั (“AIPT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย 

AIE ถือหุ้ น ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ AIPT จ าหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
บางสว่น ได้แก่ แทงค์น า้มนัปริมาณ 10,000,000 ลิตร จ านวน 5 แทงค์ ท่าเทียบเรือ โรงงานผลิตน า้แข็ง 
อาคารส านกังาน เคร่ืองจักรอุปกรณ์และที่ดิน ตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 108147 และโฉนดที่ดินเลขที่ 
13397 ต าบลท่าจีน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวดัสมุทรสาคร จ านวน 2 แปลงเนือ้ที่รวม 7 ไร่ 49.1 
ตารางวา มลูค่าขายรวม 390,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสบิล้านบาทถ้วน) ก าหนดโอนทรัพย์ให้แก่ผู้จะ
ซือ้เมื่อผอ่นช าระเสร็จภายในเดือนมิถนุายน 2560 

2. มีมติอนมุตัิให้บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (“AIL”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดย AIE ถือหุ้น ร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ AIL จ าหน่ายทรัพย์สินบางส่วน ได้แก่ เรือธารีรัตนา 1 ขนาด
ระวางเรือ 1,500 ตนักรอสส์ มลูค่าขาย 23,112,000 บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพนับาท
ถ้วน) ก าหนดโอนทรัพย์ให้แก่ผู้จะซือ้เมื่อผอ่นช าระเสร็จภายในเดือนตลุาคม 2561 
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99.99% 
 

99.99% 
 

โครงสร้างกลุม่บริษัท 

 
 
1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) มีโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โดยมีบริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัท ดงัแสดงใน

โครงสร้างการถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้
 

       โครงสร้างการประกอบธุรกิจ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.99% 

40.41% 

99.99% 

25.10% 99.84% 59.59% 

บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI) 
ทนุจดทะเบียน 700 ล้านบาท 
ทนุช าระแล้ว 699.99 ล้านบาท 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายลกูถ้วยไฟฟ้า 
 

บจก.พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ (PPCAI) 
ทนุจดทะเบียน 263 ล้านบาท 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายลกูถ้วยไฟฟ้า 

บจก.เอไอ เอนจิเนียร่ิง เซอร์วสิเซส (AIES) 
ทนุจดทะเบียน 200 ล้านบาท 

ธุรกิจออกแบบและบริหารวศิวกรรมไฟฟ้า 

บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี (AIE) 
ทนุจดทะเบียน 1,356 ล้านบาท 
ทนุช าระแล้ว 1,130 ล้านบาท 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอ-
ดีเซล น า้มนัปาล์มโอเลอีน วตัถดุบิ
และผลพลอยได้จากการผลิต 

 

บจก.เอไอ โลจิสตกิส์ (AIL) 
ทนุจดทะเบียน 209 ล้านบาท 

ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล 

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

ธุรกิจทา่เทียบเรือและให้บริการคลงัน า้มนั
เชือ้เพลิง 

ผู้ ถือหุ้นอื่น 

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั 
ทนุจดทะเบียน 460,000,000 บาท 

(ธุรกิจทา่เทียบเรือและให้บริการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ) 
 

 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 
ทนุจดทะเบียน 209,000,000 บาท 
(ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้าทางทะเล) 
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บริษัทย่อย  
  
 บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (AIL) ก่อตัง้ขึน้เมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 มีทนุจดทะเบียนจ านวนทัง้สิน้ 209 
ล้านบาท โดยบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ

ให้บริการขนสง่สินค้าทางทะเลโดย AIL มีเรือขนสง่คณุภาพสงูให้บริการรวม 2 ล าคือ“เรือธารีรัตนา 11” และ “เรือธารีรัตนา 3” 

โดย AIL ได้รับใบแจ้งเป็นผู้ขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12  แห่งพระราชบญัญัติการค้าน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 จาก
กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน และได้รับสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ใน
กิจการเรือขนสง่ทางทะเล  รวมทัง้ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคณุภาพ (ISO 9001) จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
ส าหรับการบริการขนสง่สินค้าทางเรือโดยวิธีการจดัจ้างผู้บริหารการเดินเรือ ซึง่เรือของบริษัททกุล าได้รับใบอนญุาตใช้เรือจาก
กรมการขนสง่ทางน า้และพาณิชย์นาวี ส าหรับการขนสง่น า้มัน โดยบริษัทสามารถให้บริการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิ น า้มนัปาล์ม
ดิบ และน า้มนัปาล์มกลัน่บริสทุธ์ิให้กบัลกูค้าทัง้ในและระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบนั AIL ให้บริการขนส่งน า้มนัปาล์มดิบให้กับ
บริษัท 
 
 บริษัท เอไอ พอร์ตส์ และ เทอร์มินัลส์ จ ากัด (AIPT) ก่อตัง้ขึน้เมื่อ เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 มีทนุจดทะเบียน
จ านวนทัง้สิน้ 460 ล้านบาท โดย บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจให้บริการทา่เทียบเรือและคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ และโรงน า้แข็งส าหรับอตุสาหกรรมอาหาร โดย AIPT มีสถานะเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท  ซึ่ง  AIPT มีท่าเทียบเรือน า้ลึกและคลงัน า้มันเชือ้เพลิง 2 แห่ง ตัง้อยู่ที่ต าบลท่าฉลอม อ าเภอเมือง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร2 และอ าเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร ซึง่ท่าเทียบเรือทัง้สองแหง่มีคลงัน า้มนัที่ให้บริการจดัเก็บ

น า้มันเชือ้เพลิง น า้มันปาล์มดิบ และน า้มันปาล์มกลัน่บริสุทธ์ิ โดยมีความสามารถในการกักเก็บน า้มันรวมทัง้สิน้เท่ากับ 
30,000 ตนั หรือประมาณ 33,186,000 ลิตร แบ่งเป็นคลงัเก็บน า้มนัที่อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จ านวน 10 แท็งค์ มี
ขนาดความจุรวมเท่ากบั 20,000 ตนั หรือประมาณ 22,124,000 ลิตร ต าบลท่าฉลอม จงัหวดัสมทุรสาคร จ านวน 5 แท็งค์ มี
ขนาดความจุรวมเท่ากับ 10,000 ตัน หรือประมาณ 11,062,000 ลิตร โดยคลงัน า้มนัของ AIPT ที่จังหวดัชุมพร ถือเป็นคลงั
น า้มนัที่มีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์มากที่สดุแห่งหนึ่ง กลา่วคือ เป็นคลงัน า้มนัแห่งสดุท้ายที่มีท าเลที่ตัง้ซึ่งเอือ้ต่อการขนส่ง
เชือ้เพลิงทัง้ทางบกและทางทะเล โดยเรือขนสง่สินค้าสามารถเทียบเรือที่ท่าเทียบเรือกลางทะเล (Jetty)ของ AIPTที่สามารถ
รองรับเรือได้คราวละ 2 ล า โดย Jetty ดงักลา่วตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังเพียงประมาณ 1 กิโลเมตร และด้วยระยะทางที่ไมห่่างจาก
ชายฝ่ังมากนกั จึงช่วยให้ผู้ เข้าใช้บริการลดระยะเวลาในการขนถ่ายสนิค้าเข้า – ออกจากเรือ 
 
 
 
 

                                                           
1
 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2559 เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2559 อนมุติัให้จ าหน่ายไปซึง่ เรือธารีรัตนา 1 ขนาดระวางเรือ 1,500 ตนักรอสส์ มลูค่าขาย 

23,112,000 บาท และก าหนดโอนทรัพย์ให้แก่ผู้จะซือ้เมื่อผ่อนช าระเสร็จภายในเดือนตลุาคม 2561 
2
 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2559 เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2559 จ าหน่ายท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ได้แก่ แทงค์น า้มนัปริมาณ 10,000,000 ลิตร จ านวน 5 แทงค์ 

ท่าเทียบเรือ โรงงานผลิตน า้แข็ง อาคารส านกังาน เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และท่ีดิน ตัง้อยู ่ต าบลท่าจีน อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร มลูค่าขายรวม 390,000,000 บาท 
และก าหนดโอนทรัพย์ให้แก่ผู้จะซือ้เมื่อผ่อนช าระเสร็จภายในเดือนมิถนุายน 2560 
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1.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
 

บริษัทใหญ่ 
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากัด (มหาชน) (“AI”) 
วนัท่ีก่อตัง้ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2524  
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยลกูถ้วยไฟฟา้ส าหรับใช้ในระบบสง่และจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ 
ทนุจดทะเบียน 
ทนุช าระแล้ว 

700,000,000 บาท  
699,999,021 บาท 

กรรมการบริษัท คณะกรรมการ 7 ทา่นประกอบด้วย 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ประธานกรรมการ 
2. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการ 
3. นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการ 
4. นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการ 
5. พลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. ดร.วีรพฒัน์ เพชรคปุต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายบญุเลศิ ขอเจริญพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

 
นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลูย์ นายนพพล ธารี
รัตนาวิบลูย์ กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท  

ความสมัพนัธ์กบับริษัท - AI ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯจ านวน 2,693,416,240 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 59.59 ของ
ทนุช าระแล้วของบริษัทฯ  

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนัได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนาย
นพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ 

บริษัทย่อย 
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ ากดั (“AIPT”)  
วนัท่ีก่อตัง้ วนัท่ี 10 เมษายน 2550 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 23/1 หมูท่ี่ 7 ต าบลทา่จีน อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจทา่เทียบเรือและให้บริการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ  
ทนุจดทะเบียน และ ช าระแล้ว 460,000,000 บาท 
กรรมการบริษัท 1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 2. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 3.นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลูย์ 

4.นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 5. นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท - AIPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯเข้าถือหุ้ นสามัญของ AIPT จ านวน 
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45,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของ
ทนุช าระแล้วของ AIPT 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนัได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์  
นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ และนายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์  

- นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการ 
 
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (“AIL”)  
วนัท่ีก่อตัง้ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2549 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าทางทะเล ซึ่งมีความช านาญในการขนสง่น า้มนัเคร่ือง น า้มนั -

ปาล์มดิบ น า้มนัเชือ้เพลงิ และน า้มนัปาล์ม  
ทนุจดทะเบียน และ ช าระแล้ว 209,000,000 บาท 
กรรมการบริษัท 1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 2.นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 3.นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลูย์ 

4. นายประพฒัน์ ฉ ่าเฉียวกลุ 5. นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท - AIL เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯเข้าถือหุ้ นสามัญของ AIL จ านวน 

20,899,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของ
ทนุช าระแล้วของ AIL 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั ได้แก่นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์  
และนายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
บริษัท พีพีซี เอเชียน อนิซูเลเตอร์ จ ากดั (“PPCAI”)  
วนัท่ีก่อตัง้ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2547  
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ผู้ผลติและจ าหนา่ยลกูถ้วยไฟฟา้ให้กบั PPC Insulators Holding GmbH (PPC)  
ทนุจดทะเบียน และ ช าระแล้ว 263,000,000 บาท 
กรรมการบริษัท 1.นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลูย์  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการหนึง่คนลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษัท  
ความสมัพนัธ์กบับริษัท - PPCAI เป็นบริษัทร่วมลงทนุระหว่าง AI และ PPC Insulators Holding GmbH (PPC) 

ประเทศออสเตรีย โดย AI เข้าถือหุ้นสามญัของ PPCAI จ านวน 659,994 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.10 ของทุนช าระแล้ว และ PPC ถือหุ้น
สามญัของ PPCAI จ านวน 1,970,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 74.90 ของทนุช าระแล้ว 
 

บริษัท เอไอ เอนจิเนียร่ิง เซอร์วิเซส จ ากดั (“AIES”)  
วนัท่ีก่อตัง้ วนัท่ี 17 กนัยายน 2535 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจให้บริการด้านวศิวกรรมออกแบบ จดัหา และตดิตัง้สถานีไฟฟา้ยอ่ย และสายสง่
ไฟฟา้แรงสงู และบริหารโครงการด้านวศิวกรรมไฟฟา้  

ทนุจดทะเบียน และ ช าระแล้ว 200,000,000 บาท 
กรรมการบริษัท 1.นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 2.นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 3.นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลูย์ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท - AIES เป็นบริษัทยอ่ยของ AI โดย AI เข้าถือหุ้นสามญัของ AIES จ านวน 19,967,856 

หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.84 ของทนุช าระแล้ว
ของ AIES  

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั ได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ และนายธนิตย์ ธารีรัตนา-
วิบลูย์   

 
บริษัท ดิจติอล สกรีน เพลย์ จ ากัด (“DSP”)  
วนัที่ก่อตัง้ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2541 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 88/12 หมูท่ี่ 4 ซอยรามอินทรา 21 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พฒันาและผลติ Digital Content และการสือ่สารด้วย

คอมพิวเตอร์ 
ทนุจดทะเบียน และ ช าระแล้ว 10,000,000 บาท 
กรรมการบริษัท 1.นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 2. นายฉตัรชยั เลศิวิริยะภากร  

3.นางสาวผกามาส พงษ์ศิริวรรณ์ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ลงลายมือช่ือร่วมกบันายฉตัรชยั เลศิวริิยะภากร หรือ นางสาว

ผกามาส พงษ์ศิริวรรณ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท - นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70 ของทนุช าระแล้วของ DSP  

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั ได้แก่นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์  
 
บริษัท ดิจทิ เบรน จ ากดั  (“DB”)  
วนัท่ีก่อตัง้ วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2552 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 88/12 หมูท่ี่ 4 ซอยรามอินทรา 21 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ บริการประเมินอจัฉริยะภาพการเรียนรู้โดยก าเนิด 
ทนุจดทะเบียน และ ช าระแล้ว 5,000,000 บาท 
กรรมการบริษัท 1.นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 2. นายฉตัรชยั เลศิวิริยะภากร  

3.นางสาวผกามาส พงษ์ศิริวรรณ์ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ลงลายมือช่ือร่วมกบันายฉตัรชยั เลศิวริิยะภากร หรือ นางสาว

ผกามาส พงษ์ศิริวรรณ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท - นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ เข้าถือหุ้นในบริษัทผา่นการถือหุ้นในบริษัท ดิจิตอล สกรีน 

เพลย์ จ ากดั โดยถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 45 ของทนุช าระแล้วของ DB 
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- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั ได้แก่นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์  
 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทุ่งคาปลาป่น (“TP”)  
วนัท่ีก่อตัง้ วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2545 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 197 หมูท่ี่ 5 ต าบลทุง่คา อ าเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ จ าหนา่ยปลาป่น 
ทนุจดทะเบียน และ ช าระแล้ว 4,000,000 บาท 
หุ้นสว่นผู้จดัการ นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์  
ความสมัพนัธ์กบับริษัท - นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ และบคุคลเก่ียวโยงร่วมเป็นหุ้นสว่นคิดเป็นร้อยละ 100 

ของจ านวนหุ้นสว่นทัง้หมดของ TP 
- มีกรรมการร่วมกนั (หุ้นสว่นผู้จดัการ) ได้แก่นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ประเภทรายได้ 

งบการเงนิรวม  
งบการเงนิรวม 
(ปรับปรุงใหม่) 

งบการเงนิรวม  

2559 2558 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1. รายได้จากการขาย 3,416.58 97.90 3,446.74 97.55 4,377.89 95.59 

     1.1 รายได้จากธุรกิจน า้มนัปาล์ม 3,395.67 97.30 3,418.20 96.74 4,346.44 94.90 
               1.1.1   น า้มนัไบโอดีเซล 2,652.04 75.99 2,699.26 76.39 2,905.32 63.43 
               1.1.2 น า้มนัปาล์มโอเลอีน 690.27 19.78 630.36 17.84 999.48 21.82 
               1.1.3   วตัถดุิบและผลพลอยได้/1 53.36 1.53 88.58 2.51 441.64 9.64 
    1.2 รายได้จากการจ าหนา่ยน า้แข็ง 20.91 0.60 28.54 0.81 31.45 0.69 
2. รายได้จากการรับจ้างผลิต 32.58 0.93 45.81 1.30 139.23 3.04 
3. รายได้จากการเดนิเรือ 29.94 0.86 19.55 0.55 47.57 1.04 
4. รายได้จากการบริการท่าเทยีบเรือ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.02 

รวมรายได้ 3,479.10 99.69 3,512.10 99.40  4,565.69  99.69 

5. รายได้อ่ืน/2 10.87 0.31 21.34 0.60  14.41  0.31 

รายได้รวม 3,489.97 100.00 3,533.44 100.00 4,580.10 100.00 

หมายเหต ุ: /1 วตัถดิุบและผลพลอยได้ :  

1) รายได้จากการจ าหน่ายวตัถดิุบ หมายถึง รายได้จากการจ าหน่ายน า้มนัปาล์มดิบซึ่งเป็นวตัถดิุบตัง้ต้นท่ีใช้ในการผลิต และน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไม่แยก

ไข ซึง่เป็นน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิท่ีผ่านการก าจดัยางเหนียว, ฟอกสี, ก าจดักลิ่น แต่ยงัไมแ่ยกไขออก (น า้มนัปาล์มก่ึงบริสทุธ์ิ) ซึง่ใช้เป็นวตัถดิุบหลกัในการ

ผลิตน า้มนัปาล์มโอเลอีนและน า้มนัไบโอดีเซล โดยบริษัทฯจ าหน่ายวตัถดิุบดงักลา่วให้แก่ผู้ผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซล และน า้มนัปาล์มโอเลอีน 

และผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมอาหารทัง้ในและต่างประเทศ  

2) รายได้จากการจ าหน่ายผลพลอยได้ หมายถึง รายได้จากการจ าหน่ายผลพลอยได้ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์ม

บริสทุธ์ิ และกลีเซอรีน ให้กบัผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ อาทิ อตุสาหกรรมผลิตสบู ่โลชัน่ เคร่ืองส าอาง ครีมเทียม และนมข้น เป็นต้น 
/2 รายได้อ่ืนๆ หมายถึง รายได้จากค่าขนส่งสินค้า รายได้จากการรับคืนสินค้าคงเหลือจากการผลิต รายได้จากการขายเศษวสัด ุและรายได้อ่ืน โดยรายได้จากการ

ขนสง่สินค้าเกิดจากการขนสง่สินค้าให้กบัลกูค้าบางรายท่ีไมส่ามารถจดัหารถขนสง่เองได้ในบางช่วง  

- รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ท่ีเกิดในนาม AIL ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท  

- รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการจ าหน่ายน า้แข็ง เป็นรายได้ท่ีเกิดในนาม AIPT ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท   

 
2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากผลิตภณัฑ์และบริการหลกั ได้แก่ 1) รายได้
จากการขาย แบง่เป็นรายได้จากธุรกิจน า้มนัปาล์ม รายได้จากการจ าหนา่ยน า้แข็งส าหรับ
อตุสาหกรรมอาหาร และรายได้จากการจ าหน่ายวสัดปุระกอบ 2) รายได้จากการรับจ้าง
ผลิต 3) รายได้จากการเดินเรือ และ 4) รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ ซึ่งสามารถ
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อธิบายลกัษณะผลติภณัฑ์แยกตามการด าเนินการของแตล่ะกิจการได้ ดงันี ้ท่ีจ าหนา่ยและให้บริการแบง่เป็น 

 
ลักษณะผลิตภณัฑ์ของบริษัท 

1) รายได้จากการขาย-ธุรกิจน า้มันปาล์ม  
 บริษัทมีผลติภณัฑ์และบริการท่ีผลติและจ าหนา่ยในธุรกิจน า้มนัปาล์มดงันี  ้  

1.1 น า้มนัไบโอดีเซล (Biodiesel: B100) 
 น า้มนัไบโอดีเซลเป็นเชือ้เพลงิดีเซลชนิดหนึง่ที่ผลติจากแหลง่ทรัพยากรหมนุเวียน ได้แก่ น า้มนัจากพืช อาทิ 
ปาล์มน า้มัน สบู่ด า เมล็ดราฟ ทานตะวัน มะพร้าว งา และถั่วเหลือง เป็นต้น รวมถึงไขมันจากสตัว์ ซึ่งน า้มันไบโอ -ดีเซล
สามารถน าไปใช้เป็นเชือ้เพลิงทดแทนปิโตรเลียมดีเซลในสดัส่วนผสมที่แตกต่างกัน โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของ
เคร่ืองยนต์ รวมถึงไมส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เนื่องจากน า้มนัไบโอดีเซลสามารถยอ่ยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ 
รวมทัง้ยงัก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศน้อยกวา่น า้มนัดีเซลที่มีผลติจากปิโตรเลยีม  
  น า้มันไบโอดีเซลที่บริษัทผลิตและจ าหน่ายมีลกัษณะและคุณภาพเป็นไปตามพระราชบญัญัติการค้าน า้มัน
เชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 และต้องมีคณุสมบตัิเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน เร่ืองการก าหนดลกัษณะ
และคณุภาพของน า้มนัไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั พ.ศ. 2552 ซึ่งน า้มนัไบโอดีเซลที่ผลติได้จะถกูน าไปใช้
เป็นส่วนผสมในเนือ้น า้มนัดีเซลหมนุเร็ว (High Speed Diesel : HSD)เพื่อลดการน าเข้าน า้มนัดีเซล และเพิ่มการใช้พลงังาน
ทดแทนให้มากขึน้ โดยปัจจบุนัผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 น าน า้มนัไบโอดีเซลไปเป็นสว่นผสมในเนือ้น า้มนัดีเซลในสดัสว่นน า้มนั
ดีเซลร้อยละ 93 และน า้มนัไบโอดีเซลในสดัสว่นร้อยละ 7 เรียก “น า้มนัดีเซล B7”  
 บริษัทฯผลติน า้มนัไบโอดีเซลเพื่อจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าตามค าสัง่ซือ้ (Made to Order) โดยผู้ซือ้น า้มนัไบโอดีเซล
ของบริษัทฯทัง้หมดเป็นผู้ ซือ้ภายในประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าน า้มัน ไบโอดีเซล ได้แก่กลุ่มผู้ ค้าน า้มันตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบญัญัติการค้าน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 ทัง้นี ้น า้มนัไบโอดีเซลที่ได้จะถกูเรียกตามชนิดของแอลกอฮอล์ที่น ามาใช้ใน
การท าปฏิกิริยา และจะมีคณุสมบตัิใกล้เคียงกบัน า้มนัดีเซลที่ผลิตจากน า้มนัปิโตรเลียมมากที่สดุ โดยบริษัทผลิตน า้มนัไบโอ
ดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ซึง่ใช้วตัถดุบิเป็นน า้มนัจากพืชที่ได้จากพืชน า้มนั คือน า้มนัปาล์มดิบจากผลปาล์มน า้มนัคณุภาพดี 

1.2 น า้มนัปาล์มโอเลอีน (Refined Breached Deodorized PlamOlein : RBD PlamOlein) 
 น า้มนัปาล์มโอเลอีน หรือน า้มนัปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี เป็นน า้มนัท่ีได้จากกระบวนการกลัน่น า้มนัปาล์มดิบ 
ซึง่ได้จากการบีบสกดัน า้มนัจากผลปาล์มคณุภาพดีซึง่บริษัทใช้เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติ โดยน า้มนัปาล์มดิบจะถกูกลัน่เพื่อ
แยกไขมนับริสทุธ์ิออกเพ่ือให้ได้น า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิ หลงัจากนัน้จึงน าเข้าสูก่ระบวนการบีบอดัแยกสว่นและตกผลกึ เพื่อให้ได้
น า้มนัปาล์มโอเลอีนส าหรับใช้ในการบริโภค 

 บริษัทฯผลิตและจ าหน่ายน า้มันปาล์มโอเลอีนภายใต้ตราสินค้า “พาโมลา” ให้กับลกูค้าทัง้ในประเทศและ
สง่ออกไปจ าหนา่ยยงัตา่งประเทศได้แก่ ประเทศพมา่ และประเทศลาว (จ าหนา่ยเป็นเงินสกลุบาท) โดยในงวดบญัชีปี 2557 ถึง
ปี 2559 บริษัทมีสดัส่วนจากการจ าหน่ายน า้มันปาล์มโอเลอีนคิดเป็นร้อยละ 21.82 ร้อยละ 17.84 และร้อยละ 19.78 ของ
รายได้จากการจ าหน่ายในธุรกิจน า้มันปาล์ม ทัง้นี  ้กลุ่มลูกค้าผู้ ใช้น า้มันปาล์มโอเลอีนของบริษัทแบ่งเป็น 1) โรงงาน
อตุสาหกรรมผลิตอาหารขนาดใหญ่ อาทิ อตุสาหกรรมผลิตขนมขบเคีย้ว เนยเทียม และอาหารปรุงสกุต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะ
สัง่ซือ้เป็นรถแทงค์ 2) กลุ่มลกูค้าส าเร็จรูป ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหารที่เป็นเชน และร้านค้าทัว่ไปซึ่งสัง่ซือ้เป็นรูปภาชนะบรรจุ
ขนาดต่างๆ อาทิ แกลลอน ป๊ีบ ขวด ร้านค้าที่สัง่ซือ้น า้มนัปาล์มโอเลอีนของบริษัทเพื่อแบ่งจ าหน่ายอีกทอดหนึ่ง ทัง้นี ้บริษัทมี
ขนาดบรรจุภณัฑ์ส าหรับน า้มนัปาล์มโอเลอีนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้ารวมทัง้สิน้ 10 ประเภท โดยมี
รายละเอียดดงัตาราง 
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ขนาดภาชนะบรรจผุลติภณัฑ์ของน า้มนัปาล์มโอเลอีนท่ีบริษัทจ าหนา่ย 

 
1.3 วตัถดุิบและผลพลอยได้ 
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 บริษัทฯจ าหน่ายวตัถดุิบได้แก่ น า้มนัปาล์มดิบซึ่งเป็นวตัถดุิบตัง้ต้นในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล และจ าหน่าย
น า้มันปาล์มบริสทุธ์ิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) และจ าหน่ายผลพลอยได้ที่เกิด
จากกระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไขมนัปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) ไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิ (Refined Bleached 
Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลเีซอรีน (Crude Glycerine) โดยบริษัทจ าหนา่ยวตัถดุิบและผลพลอย
ได้ให้กบัผู้ซือ้ทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งผลพลอยได้จากการผลิตที่จ าหน่ายจะถูกน าไปใช้เป็นวตัถุดิบในอตุสาหกรรมต่อเนื่อง
ตา่งๆ อาทิ สบู่ ครีมเทียม  เคร่ืองส าอาง รวมถึงน ากลบัมาใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติน า้มนัไบโอดีเซล โดยในงวดบญัชีปี 2557 
ถึงปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายวตัถดุิบและผลพลอยได้คิดเป็นร้อยละ 9.64 ร้อยละ 2.51 และร้อยละ 1.53 ของ
รายได้จากการจ าหนา่ยในธุรกิจน า้มนัปาล์ม 
 

         
• กรดไขมนัปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate: PFAD):  
 เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการกลัน่น า้มนัปาล์มดิบ ซึ่งน าน า้มนัปาล์มดิบมาผา่นกระบวนการขจดักลิ่น
และแยกไขมนัอิสระให้เป็นน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นของแข็งสนี า้ตาลอ่อน ณ อณุหภมูิปกติ ทัง้นี ้บริษัทจ าหน่ายกรดไขมนัปาล์มให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศและสง่ออก
ไปจ าหนา่ยตา่งประเทศ ได้แก่ ประเทศพมา่ และประเทศลาว เป็นเงินสกลุบาท เพื่อน าไปใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมผลติสบู ่
อตุสาหกรรมโอลโีอเคมีคอล อตุสาหกรรมเพื่อสขุภาพ อาทิ การผลติวิตามิน E รวมถึงอตุสาหกรรมการผลติน า้มนัไบโอดีเซล 
 

• ไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิ (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin: RBD Stearin) 
 เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตน า้มนัปาล์มโอเลอีน ซึ่งเป็นผลติผลที่ได้จากขัน้ตอนการบีบอดัแยก
ส่วนผ่านเคร่ืองแยกไขน า้มัน (Membrane Filter) ของน า้มันปาล์มบริสุทธ์ิไม่แยกไข โดยมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวใน
อณุหภมูิปกติ ทัง้นี ้บริษัทจ าหน่ายไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิให้กบัลกูค้าในประเทศ 100% โดยน าไปใช้เป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรม
อาหาร เช่น อตุสาหกรรมการผลติเนยเทียม เนยขาว ฯลฯ รวมถึงอตุสาหกรรมผลติสบูโ่อลโีอเคมีคอลและยงัสามารถน ากลบัมา
ใช้ใหมใ่นกระบวนการผลติไบโอดีเซลได้อีกด้วย 
  

• กลเีซอรีน (Crude Glycerin) 
 เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลติน า้มนัไบโอดีเซล ซึง่เป็นผลติผลที่ได้จากขัน้ตอนการท าปฏิกิริยาทาง
เคมีของส่วนผสมระหว่างน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไม่แยกไข ตวัท าลาย และสารเร่งปฏิกิริยา โดยบริษัทจ าหน่ายกลีเซอรีนให้กับ
ลกูค้าทัง้ในประเทศและสง่ออกตา่งประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน โดยจ าหน่ายเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ งกลีเซอรีนสามารถ
น าไปกลัน่ให้บริสทุธ์ิและน าไปเป็นสารตัง้ต้นในการผลติเคร่ืองส าอาง อีกทัง้ หากผา่นกระบวนการกลัน่ให้บริสทุธ์ิมากขึน้เพ่ือให้
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ได้ Pharmaceutical Grade Glycerin ซึ่งกลีเซอรีนท่ีได้จะมีความบริสุทธ์ิมากกว่าร้อยละ 99.50 จะสามารถน ามาใช้เป็น
สว่นผสมในอตุสาหกรรมยาได้อีกด้วย 
 

2) รายได้จากการรับจ้างผลิต 
 บริษัทฯมีรายได้จากการรับจ้างผลิต ซึ่งเกิดจากการให้บริการกลัน่น า้มนัปาล์มดิบ(Crude Palm Oil : CPO) 
และน า้มนัเมลด็ในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : CPKO) เพ่ือให้ได้น า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไมแ่ยกไข และน า้มนัเมลด็ในปาล์ม
บริสทุธ์ิไม่แยกไข โดยผู้ ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหา CPO และ CPKO รวมถึงรับภาระในการขนส่งวตัถุดิบดังกล่าวมายังโรงงาน 
รวมถึงรับสนิค้าที่โรงงานเอง ซึง่บริษัทจะน าวตัถดุิบที่ได้รับเข้าสูก่ระบวนการกลัน่ด้วยหอกลัน่ท่ีมีประสทิธิภาพเพื่อให้ได้ผลผลติ
ที่มีคุณภาพตามที่ผู้ ว่าจ้างต้องการ ทัง้นี  ้ผู้ ว่าจ้างได้แก่ ผู้ ประกอบการในกลุ่มผู้ ค้าน า้มันเชือ้เพลิงตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบญัญตัิการค้าน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.2543 ซึง่ปัจจบุนับริษัทให้บริการรับจ้างกลัน่ให้กบัผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 7 
รายหนึง่ โดยรับจ้างกลัน่ให้กบัผู้ว่าจ้างรายดงักลา่วตอ่เนื่องกวา่ 5 ปีผา่นการสัง่จ้าง ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 3พฤษภาคม 2556 บริษัทได้
ลงนามข้อตกลงรับจ้างกลัน่ CPO และ CPKO เพื่อให้ได้ RBD Palm Oilและ RBDPKO กบัผู้ว่าจ้างดงักลา่วซึ่งมีปริมาณการ
ว่าจ้างกลัน่และราคารับจ้างกลัน่ที่แน่นอน โดยระบุระยะเวลาจ้างรวม 5 ปี ซึ่งการให้บริการรับจ้างกลัน่น า้มนัปาล์มดิบและ
น า้มนัเมลด็ในปาล์ม ถือเป็นการสร้างรายได้คงที่ให้กบับริษัทและเป็นการรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าเพื่อสร้างโอกาสใน
การด าเนินธุรกิจในอนาคต ดงันัน้ ในงวดบญัชีปี 2557 ถึงปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลิตคิดเป็นร้อยละ 3.04 ร้อย
ละ 1.30 และร้อยละ 0.93 ของรายได้รวมตามล าดบั 
  

➢ ลักษณะผลิตภณัฑ์ของบริษัทย่อย 

1) รายได้จากการเดนิเรือ 
 รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ที่เกิดขึน้ในนามบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (AIL)ซึ่งด าเนินธุรกิจ

ให้บริการขนสง่สินค้าทางทะเลโดยAIL มีเรือขนสง่คณุภาพสงูให้บริการรวม 2 ล าคือ“เรือธารีรัตนา 13” และ “เรือธารีรัตนา 3” 

โดยบริษัทสามารถให้บริการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิง น า้มนัปาล์มดิบ และน า้มนัปาล์มกลัน่บริสทุธ์ิให้กบัลกูค้าทัง้ในและระหว่าง
ประเทศ ซึ่งปัจจุบนั AIL ให้บริการขนสง่น า้มนัปาล์มดิบให้กบับริษัท และผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม รวมถึง
ขนส่งน า้มนัเมล็ดในปาล์มให้กับผู้ ค้าน า้มันตามมาตรา 7 รายหนึ่ง โดยเรือธารีรัตนา 1 และเรือธารีรัตนา 3 มีรายละเอียด
เก่ียวกบัประเภทเรือและการให้บริการ ดงันี ้

ตารางแสดงข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับเรือขนส่งของ AIL 

ช่ือเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ประเภทเรือ ขนาด / เส้นทาง 
ธารีรัตนา 1 ขนส่ง CPO และเชือ้เพลิง กลทะเลใกล้ฝ่ัง - ขนาดเรือ (Tanker)1,500ตนักรอสส์ 

- ขนส่งภายในประเทศ 
ธารีรัตนา 3 ขนส่ง CPO และเชือ้เพลิง กลทะเลเฉพาะเขต - ขนาดเรือ (Double – Hull) 2,500ตนักรอสส์ 

- ขนส่งระหวา่งประเทศ 

 

 

                                                           
3
 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2559 เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2559 อนมุติัให้จ าหน่ายไปซึง่ เรือธารีรัตนา 1 ขนาดระวางเรือ 1,500 ตนักรอสส์ มลูค่าขาย 

23,112,000 บาท และก าหนดโอนทรัพย์ให้แก่ผู้จะซือ้เมื่อผ่อนช าระเสร็จภายในเดือนตลุาคม 2561 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
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ภาพถ่ายเรือธารีรัตนา 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพถ่ายเรือธารีรัตนา 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 AIL มีรายได้จากการให้บริการ AIE คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 30.79 ของรายได้จากการเดินเรือรวมในปี 2559 ซึ่ง 
AIE วา่จ้าง AIL ขนสง่วตัถดุิบได้แก่น า้มนัปาล์มดิบ (CPO) โดยเรือธารีรัตนา 1 และ 3 จากคลงัน า้มนัของ AIPT ที่อ าเภอเมือง
ชมุพร จงัหวดัชุมพร มาสง่ที่คลงัน า้มนัของ AIPT ที่ต าบลท่าฉลอม จงัหวดัสมทุรสาคร ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2559 
และในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 มีเพียงเรือธารีรัตนา 3 ให้บริการลกูค้ารายอื่นที่ไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ กบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ 
และผู้บริหารของ AIE ซึ่งปัจจุบนัเรือธารีรัตนา 3 ให้บริการคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของความสามารถในการขนส่ง ทัง้นี ้
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ส าหรับงวดบัญชีปี 2557 ถึงปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการเดินเรือเท่ากับร้อยละ 1.04 ร้อยละ 0.55 และร้อยละ 0.86 
ตามล าดบั     
 

2) รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการจ าหน่ายน า้แข็ง 

 รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการจ าหน่ายน า้แข็ง เป็นรายได้ที่เกิดขึน้ในนาม บริษัท เอไอ 
พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั (AIPT) ซึ่งด าเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง และโรงน า้แข็งส าหรับ
อตุสาหกรรมอาหาร โดย AIPT มีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ซึง่  AIPT มีทา่เทียบเรือน า้ลกึและคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ 2 แหง่ 

ตัง้อยู่ที่อ าเภอท่าฉลอม จังหวดัสมุทรสาคร4 และอ าเภอเมืองชุมพร จังหวดัชุมพร ซึ่งท่าเทียบเรือทัง้สองแห่งมีคลงัน า้มนัที่

ให้บริการจัดเก็บน า้มนัเชือ้เพลิง น า้มนัปาล์มดิบ และน า้มนัปาล์มกลัน่บริสทุธ์ิ โดยมีความสามารถในการกักเก็บน า้มนัรวม
ทัง้สิน้เทา่กบั 30,000 ตนั หรือประมาณ 33,186,000 ลติร แบ่งเป็นคลงัเก็บน า้มนัท่ีอ าเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร จ านวน 10 
แท็งค์ มีขนาดความจุรวมเท่ากบั 20,000 ตนั หรือประมาณ 22,124,000 ลิตร อ าเภอท่าฉลอม จังหวดัสมุทรสาคร จ านวน 5 
แท็งค์ มีขนาดความจรุวมเท่ากบั 10,000 ตนั หรือประมาณ 11,062,000 ลติร โดยคลงัน า้มนัของ AIPT ที่จงัหวดัชุมพร ถือเป็น
คลงัน า้มนัที่มีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์มากที่สดุแห่งหนึ่ง กล่าวคือ เป็นคลงัน า้มนัแห่งสดุท้ายที่มีท าเลที่ตัง้ซึ่งเอือ้ต่อการ
ขนส่งเชือ้เพลิงทัง้ทางบกและทางทะเล โดยเรือขนส่งสินค้าสามารถเทียบเรือที่ท่าเทียบเรือกลางทะเล ( Jetty)ของ AIPTที่
สามารถรองรับเรือได้คราวละ 2 ล า โดย Jetty ดงักลา่วตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังเพียงประมาณ 1 กิโลเมตร และด้วยระยะทางที่ไม่
หา่งจากชายฝ่ังมากนกั จึงช่วยให้ผู้ เข้าใช้บริการลดระยะเวลาในการขนถ่ายสนิค้าเข้า – ออกจากเรือ 

 ปัจจุบนัคลงัน า้มันเชือ้เพลิงของ AIPT ทัง้หมดให้บริการกับบริษัทฯเพียงรายเดียว โดยเป็นการให้บริการเก็บ
น า้มนัปาล์มดิบ(Crude Palm Oil : CPO) ส าหรับน ามาใช้ในการผลติสนิค้าและจ าหนา่ย โดย CPO ดงักลา่วมีที่มาจากโรงงาน
บีบสกดัน า้มนัปาล์มในภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้จดัจ าหน่ายน า้มนัปาล์มดิบให้กบับริษัท ซึ่งนอกจากรายได้จากการให้บริการท่าเทียบ
เรือและคลงัน า้มนัเชือ้เพลิงแล้ว  AIPT ยงัมีรายได้จากธุรกิจโรงน า้แข็งส าหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ต าบลท่าฉลอม จังหวดั
สมุทรสาครซึ่งโรงน า้แข็งส าหรับอุตสาหกรรมอาหารดงักล่าวตัง้อยู่บนพืน้ที่ท่าเทียบเรือเดิมก่อนที่ AIPT จะซือ้จากเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิเดิม และน าท่ีดินรอบบริเวณมาพฒันาเพ่ือด าเนินธุรกิจคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิเพิ่มเติม โดยน า้แข็งที่ผลติได้ มีกลุม่ลกูค้า
เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมอาหาร ได้แก่ โรงลกูชิน้ โรงแลป่ลา โรงงานผลติและจ าหนา่ยปลากระป๋อง และอาหารทะเล
แปรรูปต่างๆ ทัง้นี ้ในงวดบญัชีปี 2557 ถึงปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการบริการท่าเทียบเรือและการจ าหน่ายน า้แข็ง คิดเป็น
ร้อยละ 0.71 ร้อยละ 0.81 และร้อยละ 0.60 ของรายได้รวม โดยในงวดบญัชีปี 2559 AIPT ไม่มีรายได้จากการบริการท่าเทียบ
เรือให้กบัลกูค้ารายอื่นนอกจากให้บริการกบับริษัทฯเพียงรายเดียว ซึ่งบริษัทฯท าสญัญาเช่าระยะสัน้กบั AIPT โดยครอบคลมุ
การให้บริการทา่เทียบเรือและคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิทัง้หมดของ AIPT 
 

ตารางแสดงข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับท่าเทียบเรือและคลังน า้มันเชือ้เพลิงของ AIPT 
การให้บริการ จ านวน/ คุณสมบตั ิ ลักษณะการให้บริการ 

ท่าเทียบเรือ และคลังน า้มันเชือ้เพลิง ที่ต าบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร 

1. ทา่เทียบเรือ  - ทา่เทียบเรือขนาดไมเ่กิน 500 ตนักรอสส์  - ให้บริการเทียบทา่แก่เรือขนสง่ทางทะเล 

                                                           
4
 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2559 เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2559 จ าหน่ายท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ได้แก่ แทงค์น า้มนัปริมาณ 10,000,000 ลิตร จ านวน 5 แทงค์ 

ท่าเทียบเรือ โรงงานผลิตน า้แข็ง อาคารส านกังาน เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และท่ีดิน ตัง้อยู ่ต าบลท่าจีน อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร มลูค่าขายรวม 390,000,000 บาท 
และก าหนดโอนทรัพย์ให้แก่ผู้จะซือ้เมื่อผ่อนช าระเสร็จภายในเดือนมิถนุายน 2560 
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การให้บริการ จ านวน/ คุณสมบตั ิ ลักษณะการให้บริการ 

2. ถงัเก็บน า้มนั - ความจถุงัละ 2 ล้านลติร 
- มีจ านวนทัง้สิน้ 5 แท็งค์ 
-  มีระบบท าความร้อนเพื่อรักษาระดบัความชืน้
ของสนิค้า 

 - ให้บริการในการเก็บน า้มนัเชือ้เพลงิ 
น า้มนัปาล์มดิบและน า้มนัปาล์มกลัน่
บริสทุธ์ิ 

ท่าเทียบเรือ และคลังน า้มันเชือ้เพลิง ที่อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร   
2. ทา่เทียบเรือกลางทะเล  
(Jetty) 

- หลกัเทียบเรือขนาดไมเ่กิน 500 ตนักรอสส์ 
- สามารถรองรับเรือเทยีบทา่ได้ครัง้ละ 2 ล า 
- มีทอ่ล าเลยีงขนาด 10 นิว้ -มีก าลงัสบู 400,000 
ลติร/ชัว่โมง 

 - ให้บริการเทียบทา่แก่เรือขนสง่ทางทะเล 

3. ถงัเก็บน า้มนั - ความจถุงัละ 2 ล้านลติร 
- มีจ านวนทัง้สิน้ 10 แท็งค์ 
- มีระบบท าความร้อนเพื่อรักษาระดบัความชืน้
ของสนิค้า 

 - ให้บริการเก็บน า้มนัเชือ้เพลงิ น า้มนั
ปาล์มดิบและน า้มนัปาล์มกลัน่บริสทุธ์ิ 

 
ภาพถ่ายท่าเทียบเรือ และคลงัน า้มันเชือ้เพลิง ที่ต าบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร 
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ภาพถ่ายท่าเทียบเรือ และคลงัน า้มันเชือ้เพลิง ที่อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
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สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมี
รายละเอียดสทิธิประโยชน์ที่ได้รับ ดงันี ้

ประเภทกิจการ 
ที่ได้รับการส่งเสริม 

บัตรส่งเสริม 
เลขที่ 

วันที่เร่ิมใช้
สิทธิในบัตร
ส่งเสริม 

วันที่ครบ
ก าหนด 

เพื่อส่งเสริมการลงทุน 
ในกิจการ 

บมจ. เอไอ เอนเนอร์จี 1922(1)/2553 1 ต.ค. 2556 30 กนัยายน 2564 ผลติน า้มนัไบโอดีเซล 
2777(1)/2556 3 ก.พ. 2558 3 ก.พ. 2566 ผลติน า้มนัไบโอดีเซล 

บจก. เอไอ โลจิสติกส์ 2029(2)/2549 27 มิ.ย. 2549 26 มิ.ย. 2557 ขนสง่ทางเรือ 
 1434(2)/2550 11 มิ.ย. 2550 10 มิ.ย. 2558 ขนสง่ทางเรือ 
บจก. เอไอ พอร์ตส์ แอนด์
เทอร์มินลัส์ 

1373(2)/2552 1 ก.ค. 2552 30 มิ.ย. 2559 ขนถ่ายสนิค้าส าหรับเรือเดินทะเล 
1374(2)/2552 7 ส.ค. 2552 5 ส.ค. 2559 ขนถ่ายสนิค้าส าหรับเรือเดินทะเล 

หมายเหต:ุ  - ท่ีผ่านมาบจก.เอไอ โลจิสตกิส์ และบจก.เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ มีผลการด าเนินงานขาดทนุ จงึยงัไม่ได้ใช้สิทธิ
ประโยชน์แตอ่ย่างใด 

 
 สทิธิประโยชน์ที่ส าคญัที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ มีดงันี ้

1. ในนามบริษัท : ผลติน า้มนัไบโอดีเซล 
1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมเป็น

เวลา 8 ปี  นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 
2) ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมซึง่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตามข้อ 

1)  ไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการสง่เสริม 
3) ได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคล ส าหรับก าไรสทุธิที่ได้รับจากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50 นบัแตว่นัท่ี

พ้นก าหนดตามข้อ 1) เป็นระยะเวลา 5 ปี 
4) ได้รับอนญุาตให้หกัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟา้ และคา่น า้ประปา สองเทา่ของคา่ใช้จ่ายดงักลา่วเป็นระยะเวลา 10 

ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 
5) ได้รับอนญุาตให้น าผลขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหวา่งเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1) ไปหกั

ออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้  นบัแตว่นัท่ีพ้นก าหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคลเป็นเวลา 5 ปี  โดยจะ
เลอืกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

 
2. ในนามบจก.เอไอ โลจิสติกส์: ขนสง่ทางเรือ 

1) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมเป็น
เวลา 8 ปี  โดยมีการจ ากดัวงเงินได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแต่ละบตัรสง่เสริมไม่เกิน 66.26 
ล้านบาท และ 107.00 ล้านบาท ตามล าดบั 

2) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลของกิจการที่ได้รับการสง่เสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตาม
ข้อ 1)  ไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการสง่เสริมทกุบตัรสง่เสริม 
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3) ได้รับอนญุาตให้น าผลขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1) ไปหกั
ออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ นบัแต่วนัที่พ้นก าหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลา 5 ปี โดยจะ
เลอืกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ทกุบตัรสง่เสริม. 

 
3. ในนามบจก.เอไอ พอร์ต แอนด์เทอร์มินลัส์: ขนถ่ายสนิค้าส าหรับเรือเดินทะเล 

1) ได้รับยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้นจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมเป็น
เวลา 8 ปี  โดยมกีารจ ากดัวงเงิน ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตามแตล่ะบตัรสง่เสริมไมเ่กิน 303.49 
ล้านบาท และ 200.00 ล้านบาท 

2) ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจากการกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม  ซึง่ได้รับยกเว้นภาษีเงินนิติบคุคลตาม
ข้อ 1) ไปรวมค านวณ เพื่อเสยีภาษีเงินตลอดระยะเวลาที่ได้รับการสง่เสริมทกุบตัรสง่เสริม 

3) ได้รับอนญุาตให้น าผลขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหวา่งเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1) ไปหกั
ออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้  นบัแตว่นัท่ีพ้นก าหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคล เป็นเวลา 5 ปี  โดยจะ
เลอืกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ ทกุบตัรสง่เสริม 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1 การตลาด 

1)  กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 
 บริษัทฯให้ความส าคญักบัการควบคมุในทกุขัน้ตอนการผลติเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่ดีและมีคณุภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่หน่วยงานราชการก าหนดทัง้น า้มนัไบโอดีเซลและน า้มนัปาล์มโอเลอีน โดยบริษัทเข้มงวดตัง้แต่การคดัสรรน า้มนั
ปาล์มดิบซึ่งถือเป็นวตัถดุิบตัง้ต้นในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลและน า้มนัปาล์มโอเลอีนโดยก าหนดลกัษณะและคณุสมบตัิของ 
น า้มนัปาล์มดิบที่จะสัง่ซือ้มาเพื่อเข้าสูก่ระบวนการผลติ และก าหนดให้ฝ่ายจดัซือ้จะต้องสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบจากผู้จ าหนา่ยที่
ได้รับการขึน้ทะเบียนกับบริษัทแล้วเท่านัน้ นอกจากนี ้บริษัทจะแจ้งไปยงัผู้จ าหน่ายให้จัดส่งตวัอย่างน า้มนัปาล์มดิบเข้ามา
ทดสอบท่ีโรงงานก่อนการสัง่ซือ้ รวมไปถึงการตรวจสอบคณุภาพอีกครัง้ก่อนน าเข้าสูส่ายการผลติ และตรวจสอบคณุภาพสนิค้า
ส าเร็จรูปภายหลงัผลติแล้วเสร็จก่อนจดัสง่ไปยงัลกูค้า เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าและลดความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้จาก
เปลีย่นแปลงคณุสมบตัิของสนิค้าส าเร็จรูปก่อนการจดัสง่ ทัง้นี ้สินค้าของบริษัททัง้น า้มนัไบโอดีเซลและน า้มนัปาล์มโอเลอีนที่
ผลติได้ มีคณุสมบตัิเป็นไปตามข้อก าหนดหรือประกาศของหนว่ยงานราชการทกุประการโดยบริษัทได้รับใบรับรองคณุภาพจาก
หน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ อาทิ ISO 9001: 2008 HALAL HACCP GMP Kosher และ RSPOซึง่แสดงให้เห็นถึงการ
ให้ความส าคญักบัการพฒันาในสว่นงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติและจ าหนา่ยสนิค้าของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัมุง่มัน่
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลติเพื่อลดสว่นสญูเสยีและเพิ่มปริมาณสนิค้าที่จ าหน่ายได้ตอ่หน่วยวตัถดุิบ รวมไปถึงลดต้นทนุ
การผลติ ควบคูไ่ปกบัการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัคูค้่า (Supplier) และลกูค้าของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง 
 

2) กลยุทธ์ด้านการก าหนดราคาขาย (Price) 
 น า้มนัไบโอดีเซล บริษัทจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลผา่นการเข้าร่วมประมลูราคากบัผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 ซึ่ง
โดยทัว่ไปบริษัทจะพิจารณาก าหนดราคาขายโดยการอ้างอิงจากราคาประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน ซึ่ง
จะประกาศราคาอ้างอิงเอทานอลแปลงสภาพและไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั โดยหน่วยงานดงักลา่วจะ
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ประกาศราคาเป็นรายสปัดาห์ ซึ่งราคาดงักลา่วเป็นไปตามอปุสงค์และอปุทานของตลาดโดยรวมในขณะนัน้ โดยบริษัทจะคิด
ส่วนลดจากราคาประกาศให้แก่ลูกค้าตามโครงสร้างต้นทุนวตัถุดิบและค่าบริหารจัดการของบริษัทในช่วงเวลานัน้ ซึ่งการ
พิจารณาให้สว่นลดจะพิจารณาจากปริมาณการสัง่ซือ้และระยะเวลาในการขายตามสญัญา ซึ่งโดยสว่นใหญ่ระยะเวลาสญัญา
จะแตกตา่งกนัไปตามนโยบายของผู้ซือ้ กลา่วคือ ผู้ซือ้บางรายระบรุะยะเวลาสญัญานานตัง้แต่ 3 เดือนถึง 12 เดือน ขึน้อยู่กบั
แผนความต้องการใช้ของผู้ซือ้ ซึ่งผู้ซือ้แต่ละรายจะแจ้งเง่ือนไขการจัดสง่ที่ชัดเจน อาทิ มารับที่โรงงานเอง หรือแจ้งให้บริษัท
จดัสง่ให้ ทัง้นี ้กรณีให้บริษัทเป็นผู้จดัสง่ให้ ราคาสนิค้าที่จ าหนา่ยก็จะมีราคาสงูขึน้จากคา่ใช้จ่ายในการขนสง่ที่เพิ่มขึน้ 

น า้มนัปาล์มโอเลอีน ส าหรับการก าหนดราคาของสินค้าประเภทนี ้ บริษัทจะด าเนินนโยบายในการก าหนดราคา
โดยวิธีสว่นเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus Margin) ซึ่งต้นทนุในการผลิตจะผนัแปรไปตามต้นทุนวตัถดุิบหลกั ได้แก่ ราคาน า้มนั
ปาล์มดิบในแตล่ะช่วง โดยผู้บริหารจะพิจารณาก าหนดราคาร่วมกบัการพิจารณาราคาขายน า้มนัปาล์มโอเลอีนของผู้ผลติราย
อื่นในตลาด เพื่อให้การก าหนดราคาเป็นไปอยา่งเหมาะสมและสามารถแขง่ขนัได้ ทัง้นีก้ารพิจารณาให้เครดิตแก่ลกูค้าบริษัทจะ
พิจารณาจากขนาดธุรกิจ ปริมาณการสัง่ซือ้ ประวตัิการด าเนินธุรกิจ และความสามารถในการการจ่ายช าระเงินของลกูค้าเป็น
หลกั โดยบริษัทก าหนดอ านาจในการพิจารณาอนมุตัิวงเงินเครดิตไว้อยา่งชดัเจน 
ทัง้นี ้ส าหรับการก าหนดราคาจ าหนา่ยผลพลอยได้จากการผลติ บริษัทจะพิจารณาก าหนดราคาโดยอ้างอิงจากราคาตลาดซึ่ง
อิงตามประกาศของกรมการค้าภายใน เป็นหลกั 

 
3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

 น า้มนัไบโอดีเซล (B100) ส าหรับช่องทางการจดัจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซลของบริษัทนัน้ จะเป็นในรูปแบบของ
การเข้าร่วมประมลูสญัญาการจดัสง่น า้มนัไบโอดีเซลกบัลกูค้า โดยลกูค้าแต่ละรายจะแจ้งเชิญมายงับริษัท เพื่อเข้าร่วมประมลู
สญัญางานดงักลา่วซึ่งลกูค้าแต่ละรายจะมีช่วงเวลาในการเรียกประมลูแตกตา่งกนั กลา่วคือ บางรายเรียกประมลูปีละ 1 ครัง้ 
ในขณะที่ บางรายเรียกประมลูปีละ 2-4 ครัง้ ซึ่งขึน้อยูก่บันโยบายการสัง่ซือ้ของลกูค้าแตล่ะราย ทัง้นี ้สว่นใหญ่ระยะเวลาของ
สญัญาจะมีตัง้แต ่3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน    
 น า้มนัปาล์มโอเลอีนบริษัทจ าหน่ายน า้มนัปาล์มโอเลอีนโดยตรงไปยงักลุ่มลกูค้าทัง้กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม 
กลุม่ลกูค้าส าเร็จรูป ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหารที่เป็นเชน และร้านค้าทัว่ไป รวมถึงกลุ่มลกูค้าที่สัง่ซือ้เพื่อแบ่งจ าหน่ายอีกทอด
หนึง่ โดยฝ่ายขายของบริษัทจะเป็นผู้ติดตอ่ไปยงัลกูค้าที่มีความต้องการโดยตรง  

 
4) กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion) 

 บริษัทฯด าเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยให้ความส าคัญกับการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามลกัษณะและคณุสมบตัิที่ก าหนดโดยหนว่ยงานราชการและลกูค้าควบคูไ่ปกบัการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า ซึ่งถือเป็นแนวทางในการรักษาฐานลกูค้าเดิมให้ยงัคงอยู่กบับริษัท รวมถึงการขยายฐานลกูค้าไป
ยงัลกูค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่องโดยอยู่ภายใต้นโยบายที่ฝ่ายบริหารก าหนด นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญักบัการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งน า้มนัปาล์มโอเลอีน ซึง่บริษัทได้ส ารวจความพึงพอใจของลกูค้า
เก่ียวกบัคณุภาพของน า้มนัปาล์มโอเลอีนอยา่งตอ่เนื่อง และบริษัทยงัเปิดโอกาสให้ลกูค้าได้เข้าเยี่ยมชมการผลติภายในโรงงาน 
เพื่อสร้างความมัน่ใจเก่ียวกบัคณุภาพการผลิตของบริษัท โดยลกูค้าที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานสว่นใหญ่ได้แก่ กลุม่ลกูค้าประเภท
อตุสาหกรรม และกลุม่ลกูค้าส าเร็จรูป  

2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของบริษัท แบง่ออกตามประเภทสนิค้าของบริษัท ได้ดงันี ้
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1) น า้มนัไบโอดีเซล 
 กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทส าหรับผลิตภัณฑ์น า้มันไบโอดี เซล ได้แก่ กลุ่มผู้ ค้าน า้มันเชือ้เพลิงตาม
พระราชบญัญัติการค้าน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 มาตรา 7 หรือผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 7 ซึง่หมายถึง ผู้ ค้าน า้มนัที่มี
ปริมาณการค้าน า้มนัเชือ้เพลงิแตล่ะชนิดหรือรวมกนัทกุชนิดปีละตัง้แต่ 100,000 เมตริกตนั หรือ ประมาณ 120 ล้านลติรขึน้ไป 
หรือผู้ที่ท าการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวปีละตัง้แต่ 50,000 เมตริกตนัขึน้ไป ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นผู้ ค้าน า้มนัรายใหญ่ของ
ประเทศ (Major Oil) โดยในการจ าหน่าย บริษัทจะท าสญัญากับลกูค้าโดยมีอายุสญัญาตัง้แต่ 3 – 12 เดือนแล้วแต่นโยบาย
ของลกูค้าแต่ละราย โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท จะก าหนดปริมาณการรับซือ้หรือช่วงของปริมาณการรับซือ้ที่ชัดเจนใน
สญัญา ซึง่ในการได้มาซึง่สญัญาจ าหนา่ย บริษัทจะได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประมูลจากลกูค้าโดยตรง  
 

2) น า้มนัปาล์มโอเลอีน 
กลุม่ลกูค้าน า้มนัปาล์มโอเลอีนสามารถแบง่ตามประเภทกลุม่ผู้ใช้เป็น 3 กลุม่ดงันี ้

2.1 กลุม่ลกูค้าประเภทอตุสาหกรรมภาคการผลติ 
 กลุ่มลกูค้าดงักล่าว หมายถึงกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารขนาดใหญ่ รวมถึงโรงงานผลิตขนมขบ
เคีย้ว เนยเทียม และอาหารปรุงสกุต่างๆ ซึ่งกลุม่ลกูค้าประเภทอตุสาหกรรม จะสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มโอเลอีนในปริมาณมากเพื่อ
น าไปใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งสว่นใหญ่จะน าไปใช้ในขัน้ตอนการทอดเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพตามต้องการ โดยก่อน
การสัง่ซือ้บริษัทจะจดัสง่ตวัอย่างน า้มนัปาล์มโอเลอีนไปยงัลกูค้าเพื่อทดสอบคณุสมบตัิ รวมถึงเปิดโอกาสให้ลกูค้าสง่ตวัแทน
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและสร้างความเช่ือมั่นทางธุรกิจให้กับลูกค้า ทัง้นี ้บริษัทฯ
จ าหน่ายน า้มนัปาล์มโอเลอีนให้กบักลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมผา่นการเข้าประมลูราคาเพื่อท าสญัญาจ าหน่ายตัง้แต่ 3 – 6 เดือน 
และจ าหน่ายให้กบัลกูค้าจากการได้รับเอกสารค าสัง่ซือ้ ซึง่ความแตกต่างดงักลา่วขึน้อยูก่บันโยบายในการสัง่ซือ้ของลกูค้าใน
แต่ละช่วงเวลา โดยลกูค้าจะสัง่ซือ้สินค้าลว่งหน้าและให้บริษัททยอยสง่มอบสินค้า หรือทยอยเข้ามารับสินค้าด้วยตนเองตาม
เง่ือนไขเวลาที่ก าหนด 

2.2 กลุม่ลกูค้าส าเร็จรูป 
 กลุม่ลกูค้าซึ่งด าเนินธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหารที่เป็นเชนซึ่งมีจ านวนสาขากระจายอยู่ทัว่ประเทศ อาทิ บริษัท 
เอ็มเคเรสโตรองต์ จ ากัด บริษัท เดอะ บาร์บีคิว พลาซ่า จ ากัด และบริษัท ไทยฮะจิบงั จ ากัด เป็นต้น รวมถึงร้านค้าทัว่ไปทัว่
ประเทศ ท่ีใช้น า้มนัปาล์มโอเลอีนในขัน้ตอนการทอด หรือขัน้ตอนการผดัเพื่อให้บริการจ าหน่ายอาหารแก่ผู้ที่มารับบริการ โดย
กลุม่ลกูค้าส าเร็จรูปจะสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มโอเลอีนในขนาดบรรจุต่างๆ ทัง้แบบแกลลอน ป๊ีบ ขวด และถงั ซึ่งขนาดบรรจุที่ได้รับ
ความนิยมจากลกูค้ามากที่สดุได้แก่ ป๊ีบขนาดบรรจุ 13.75 ลิตร และ 18 ลิตร และแบบถงุขนาดบรรจ ุ1 ลิตร ซึง่ง่ายต่อการใช้
งานและมีปริมาณที่เหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าส าเร็จรูป ทัง้นี ้ในการจ าหนา่ยสนิค้าให้กบักลุม่ลกูค้าส าเร็จรูปจะเป็นการจ าหนา่ย
ตามค าสัง่ซือ้ที่ได้รับจากลกูค้าแบบเป็น Lot โดยบริษัททยอยจดัสง่ไปยงัสถานท่ีที่ลกูค้าจะเป็นผู้ก าหนด 

2.3 กลุม่ลกูค้าแบง่บรรจุ (Repack) 
 กลุ่มลูกค้าที่สั่งซือ้น า้มันปาล์มโอเลอีนเพื่อแบ่งจ าหน่ายต่อ โดยลูกค้ากลุ่มแบ่งบรรจุมีทัง้ลูกค้าที่อยู่ใน
กรุงเทพฯและต่างจงัหวดั ซึ่งมีทัง้ผู้ประกอบรายใหญ่ที่ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาล์มโอเลอีน และผู้ประกอบการ
ขนาดกลางถึงขนาดเล็กที่จ าหน่ายน า้มนัปาล์มโอเลอีนและน า้มนัพืชชนิดอื่นๆ รวมถึงร้านโชว์ห่วยขนาดเล็กตามตลาด ทัง้นี ้
กลุม่ลกูค้า Repack จะสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มโอเลอีนจากบริษัทในขนาดบรรจเุป็นรถแทงค์ความจ ุ15 – 30 ตนั 
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3) วตัถดุิบและผลพลอยได้ 
 กลุ่มลกูค้าที่สัง่ซือ้วตัถุดิบจากบริษัท คือ กลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากน า้มัน
ปาล์ม ซึ่งมีความต้องการน า้มนัปาล์มดิบส าหรับใช้เป็นวตัถดุิบตัง้ต้นในการผลิต และน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไม่แยกไข ซึ่งใช้เป็น
วตัถดุิบหลกัในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลและน า้มนัปาล์มโอเลอีน โดยกลุม่ลกูค้าที่สัง่ซือ้ผลพลอยได้จากการผลิตได้แก่ กลุ่ม
ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ซึง่มีความต้องการใช้ผลพลอยได้จากการกระบวนการกลัน่น า้มนัปาล์มดิบ ได้แก่ 
กรดไขมนัปาล์มจากกระบวนการกลัน่น า้มนัปาล์มดิบ กลเีซอรีนจากกระบวนการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล และไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิ 
จากกระบวนการผลิตน า้มนัปาล์มโอเลอีนโดยกลุม่อตุสาหกรรมต่อเนื่องดงักลา่วจะใช้กรดไขมนัปาล์ม กลีเซอรีน และไขมนั
ปาล์มบริสทุธ์ิเป็นวตัถดุิบตัง้ต้นในการผลิตเคร่ืองส าอางสบู่ อาหารเสริม รวมไปถึงน าไปใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติน า้มนัไบโอ
ดีเซล ทัง้นี ้ลกูค้าที่สัง่ซือ้ผลพลอยได้จากการผลิต จะว่าจ้างรถขนส่งมารับด้วยตวัเอง แต่ส าหรับลูกค้าที่สัง่ซือ้วตัถุดิบจาก
บริษัท จะมีเง่ือนไขการจดัสง่แตกตา่งกนัไปตามการเจรจา โดยบางรายจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการจดัสง่ให้ ในขณะที่ บางราย
จะจดัรถมาขนวตัถดุิบด้วยตนเองที่หน้าโรงงาน 
 

4) รับจ้างผลติ 
 กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ คือ ผู้ ประกอบการซึ่งเป็นผู้ ผลิตน า้มันไบโอดีเซลเพื่อจ าหน่ายหรือกลุ่มผู้ ค้าน า้มัน
เชือ้เพลงิตามมาตรา 7 ซึง่ลกูค้าจะเป็นผู้จดัหาวตัถดุบิมายงับริษัท ทัง้ในรูปแบบของน า้มนัปาล์มดิบ (CPO) และน า้มนัเมลด็ใน
ปาล์ม(CPKO)เพ่ือวา่จ้างให้บริษัทกลัน่วตัถดุิบดงักลา่วเป็นน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไมแ่ยกไข (RBD Palm Oil) และน า้มนัเมล็ดใน
ปาล์มไม่แยกไข (RBD Palm Kernel Oil) ส าหรับน าไปใช้เป็นวตัถดุิบส าคญัในการผลติน า้มนัไบโอดีเซล ซึง่บริษัทรับค าสัง่จ้าง
ผลิตจากลูกค้าผ่านการสั่งจ้าง โดยจะระบุปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้ และ
ระยะเวลาการจดัสง่ไว้อยา่งชดัเจน ซึง่ปัจจบุนั บริษัทให้บริการรับจ้างกลัน่กบัผู้วา่จ้างรายหนึ่งซึง่วา่จ้างบริษัทตอ่เนื่องกวา่ 5 ปี 
โดยเมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงรับจ้างกลัน่ CPO และ CPKO เพื่อให้ได้ RBD Palm Oil และ 
RBDPKO กบัผู้วา่จ้างดงักลา่วซึง่มีการก าหนดปริมาณการวา่จ้างกลัน่ท่ีแนน่อน โดยระบรุะยะเวลาจ้างรวม 5 ปี ซึง่ผู้วา่จ้างเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการขนสง่ทัง้หมด รวมทัง้ระบเุพิ่มเติมเก่ียวกบัเง่ือนไขการจดัหาพาหนะในการขนสง่ทางทะเล ซึ่ง
ได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ประสานงานจัดหา ทัง้นี ้บริษัทก าหนดราคารับจ้างผลิตโดยวิธีส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus 
Margin) 
 

2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ปริมาณการผลติและการใช้น า้มนัปาล์มในประเทศไทย 
 ข้อมลูจากส านกัสง่เสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้คาดการณ์แนวโน้มปริมาณ
ผลผลิตน า้มนัปาล์มดิบภายในประเทศว่าจะมีแนวโน้มลดลงจากปี 2556 จ านวน 2.14 ล้านตนัเป็น 1.80 ล้านตนัในปี 2559 
โดยในช่วงดงักลา่ว คาดว่าผลผลิตน า้มนัปาล์มดิบสว่นใหญ่ที่ได้จะถกูน าไปใช้เพื่อการบริโภคในประเทศเฉลี่ยประมาณ 1.03 
ล้านตนั ใช้เพื่อผลติไบโอดีเซล 0.82 ล้านตนั และสง่ออกน า้มนัดิบจ านวน 0.19 ล้านตนั  
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        ที่มา: ส านกัสง่เสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

 
ทัง้นี ้มีการคาดการณ์สดัสว่นการใช้น า้มนัปาล์มดิบภายในประเทศเพื่อการบริโภคเป็นสว่นใหญ่ ซึ่งสามารถอธิบาย

ถึงสดัสว่นการใช้น า้มนัปาล์มได้ดงันี ้ 

• น าไปผลติน า้มนัพืชและน าไปใช้ในอตุสาหกรรมอาหารประมาณร้อยละ 50 โดยน า้มนัปาล์มนบัวา่เป็นน า้มนัพืชที่
มีการใช้บริโภคมากที่สดุในประเทศคิดเป็นร้อยละ 65 ของมลูค่าตลาดน า้มนัพืชทัง้หมด เนื่องจากน า้มนัปาล์มมี
ราคาที่คอ่นข้างถกูหากเทียบกบัน า้มนัพืชประเภทอื่น กอปรกบัคณุสมบตัิที่เหมาะในการประกอบอาหารประเภท
ทอด ซึง่ไม่ท าให้อาหารมีกลิ่นหืน จึงท าให้คนสว่นใหญ่นิยมเลอืกบริโภคน า้มนัปาล์ม รวมทัง้อตุสาหกรรมอาหาร
อื่นๆ ในรูปแบบของน า้มันพืชที่ใช้ในการประกอบอาหาร และใช้เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ อาทิ 
ขนมขบเคีย้ว บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป นมข้นหวาน ครีมและเนยเทียม 

• ใช้ผลติไบโอดีเซลประมาณร้อยละ 40 โดยเป็นการผลติเพื่อเป็นพลงังานทดแทน ส าหรับช่วยลดการใช้น า้มนัดีเซล 
รวมถึงเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ อีกทัง้  ยังจะช่วยลดปัญหาผลกระทบทางด้าน
สิง่แวดล้อมอีกด้วย  

• อตุสาหกรรมตอ่เนื่องตา่งๆ เช่น ใช้ท าสบูแ่ละอื่นๆ ประมาณร้อยละ 10 
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ภาวะอุตสาหกรรมไบโอดเีซล 

ท่ามกลางภาวะความผนัผวนและการปรับตวัสงูขึน้ของราคาพลงังาน  อนัเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจ  โดยเคร่ืองชีว้ดัที่ส าคญัอยา่งหนึง่ คือ ราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกปรับตวัสงูขึน้มาก ทัง้นี ้จากสภาวะดงักลา่ว  สง่ผล
ให้ประเทศไทยซึง่เป็นประเทศที่พึง่พาการน าเข้าพลงังาน จ าต้องรับภาระการน าเข้าพลงังานจากตา่งประเทศเป็นจ านวนมาก 

จากปริมาณการน าเข้าพลงังานที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของพลังงานและการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว ซึ่งจ าเป็นต้องมีความเสถียรภาพและความมัน่คงในภาคพลงังาน อนัเป็นพืน้ฐานส าคญัของการพฒันา
ประเทศ อีกทัง้พลงังานเชือ้เพลิงสว่นใหญ่มีรูปแบบการใช้ที่เมื่อใช้แล้วหมดไป (Non-renewable energy) ดงันัน้ ภาครัฐจึงมี
นโยบายที่จะผลกัดนัให้เกิดการใช้พลงังานทดแทน (Renewable energy) มากขึน้ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการลดการใช้พลงังานท่ีใช้แล้ว
หมดไป อีกทัง้ยงัเป็นการลดปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่ งเป็นปัญหาที่ทัว่โลกก าลงัให้ความ
สนใจและเร่งหามาตรการควบคมุ ซึ่งมาตรการกีดกนัทางการค้าเป็นมาตรการที่มีแนวโน้มจะถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายใน
อนาคต  ถึงแม้ว่าประเทศไทยยงัไม่ถกูบงัคบัใช้มาตรการดงักลา่วในปัจจุบนั แต่ก็ควรลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและสง่เสริม
พลงังานทดแทนเพื่อเป็นจุดเร่ิมต้นของการเป็นสงัคมคาร์บอนต ่า (Low Carbon Society) นอกจากนี ้ยงัเป็นการลดการพึ่งพิง
การน าเข้าพลงังานจากต่างประเทศ และเป็นการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชือ้เพลิง ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพและ
ความมัน่คงทางพลงังานของประเทศในอนาคต ดงันัน้ รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงพลงังานจดัท า “แผนพฒันาพลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ในอีก 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-
2021) หรือ (AEDP) เพื่อก าหนดแผนงานในการพฒันาไปสูส่งัคมคาร์บอนต ่า ดงัภาพ 
 

 
ที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 

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

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

4. พลงังานจากขยะ KTOE 35 35 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

- 28 - 

 

ประเภท หน่วย เป้าหมายเดิม เป้าหมายใหม่ 
รวม KTOE 7,433 9,335 

เชือ้เพลงิชีวภาพ    
1. เอทานอล ล้านลติร/วนั 9.0 9.0 
2. ไบโอดีเซล ล้านลติร/วนั 4.5 5.97 
3. เชือ้เพลงิใหมท่ดแทนดเีซล ล้านลติร/วนั - 25.0 

รวม ล้านลติร/วนั 13.5 39.97 
สดัสว่นทดแทนน า้มนั  14% 44% 

สดัสว่นพลงังานทดแทนตอ่การใช้
พลงังานชัน้สดุท้ายของประเทศ 

 12% (ไมร่วม NGV) 25% 

 ที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 
 แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัไบโอดีเซล 

แผนการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกในสว่นที่เก่ียวข้องกับไบโอดีเซล  มีเป้าหมายการผลิตไบโอ
ดีเซล (เชือ้เพลงิทดแทนดีเซล) ในปี 2564 คือ 5.97 ล้านลติรตอ่วนั ซึง่แผน AEDP มุง่เน้นการพฒันาที่ส าคญั 2 ด้าน ดงันี ้
1. ด้านอปุทาน 

สง่เสริมการปลกูปาล์มในพืน้ท่ีที่เหมาะสมโดยไมแ่ยง่พืน้ท่ีพชือาหาร โดย 
– สง่เสริมให้มีพืน้ท่ีปลกูปาล์ม 5.5 ล้านไร่  และมีปาล์มให้ผลผลติรวม 5.3 ล้านไร่ภายในปี 2564 
– มีก าลงัการผลติน า้มนัปาล์มดิบ ไมน้่อยกวา่ 3.05 ล้านตนัตอ่ปี 
– สง่เสริมให้เปา้หมายผลติภาพ หรือ yield ไมน้่อยกวา่ 3.2 ตนัตอ่ไร่ตอ่ปี มีอตัราสดัสว่นการให้น า้มนั (Oil 

Content) ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 18 
2. ด้านอปุสงค์ 

– บริหารจดัการสดัสว่นการผสมน า้มนัไบโอดีเซลให้สอดคล้องกบัปริมาณการผลติน า้มนัปาล์มภายในประเทศ 
– ทดลองน าร่อง B10 หรือ B20 ใน Fleet รถบรรทกุ หรือ เรือประมงเฉพาะ 
– มาตรฐานไบโอดีเซล (Fatty Acid Methyl Ester : FAME) ให้สามารถมีสดัสว่นผสมในน า้มนัดเีซลถงึร้อยละ 

7 (B7) 
นอกจากนี ้แผน AEDP ยงัมุ่งเน้นการพฒันาให้มีการบริหารจดัการแบบครบวงจร ตัง้แต่การปลกูปาล์มน า้มนั 

การสกดัน า้มนั การผลติน า้มนัพืชบริโภค การผลติไบโอดีเซลและอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง การน าเข้า การสง่ออก และการวิจยัและ
พฒันา (R&D) เพื่อลดต้นทนุและสร้างมลูคา่เพิ่มสงูสดุให้แก่ประเทศ 
 
ภาคอุปทาน 

ส าหรับประเทศไทย วตัถดุิบส าคญัที่ใช้ในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล คือ ปาล์มน า้มนั ซึ่งถือว่าเป็นพืชที่สามารถสกดั
ออกมาเป็นวตัถดุิบที่ใช้ในกระบวนการการผลิตไบโอดีเซลได้ดีและมีคณุภาพชนิดหนึ่งโดยถือเป็นพลงังานทดแทนดีเชลด้วย
การใช้พืชที่สามารถปลกูใหมไ่ด้ โดยสามารถลดสดัสว่นของการใช้น า้มนัซึ่งมีวตัถดุิบจากฟอสซิล ซึง่เป็นพลงังานที่ไมส่ามารถ
ทดแทนได้ในระยะเวลาอนัสัน้ ทัง้นี ้ตามแผน AEDP มีเปา้หมายในการเพิ่มพืน้ท่ีเพาะปลกูเป็น 5.5 ล้านไร่ภายในปี 2564 ซึง่ใน
ปี 2557- 2559 ประเทศไทยมีพืน้ที่เพาะปลกูปาล์มน า้มนัทัง้สิน้ 4.02, 4.28, และ 4.52 ล้านไร่ ตามล าดบั ซึ่งอตัราการเติบโต
ดงักล่าวสามารถรองรับการพัฒนาไบโอดีเซลตามแผน AEDP (ที่มา : ข้อมูลสถานการณ์ปาล์มน า้มนั ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
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นอกจากพืน้ที่เพาะปลกูแล้ว ผลผลิตรวมปาล์มน า้มนัของประเทศได้ปรับลดลงจาก 12.50 ล้านตนัในปี 2557 เป็น 
11.68 ล้านตัน ปี 2559 เนื่องจากปริมาณผลปาล์มในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงกุมภาพันธ์ 2559 และในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึง เดือนโนวาคม 2559 มีปริมาณน้อยและมีคณุภาพต ่า เพราะได้รับผลกระทบจากภยัแล้งและน า้ทวมทางภาคใต้
ในช่วงปลายปี 2559 ส่งผลให้ผลปาล์มออกสู่ตลาดมีจ านวนน้อย เป็นเหตุให้โรงงานสกัดแข่งขนัซือ้ผลปาล์มส่งผลให้ราคา
ปาล์มปรับตวัสงูขึน้มากในช่วงเวลาดงักลา่ว แต่อย่างไรก็ดีตวัเลขยงัคงสามารถขยบัเข้าใกล้เป้าหมายผลผลิตเพื่อรองรับแผน 
AEDP ในปี 2564 กอปรกับภาครัฐและเอกชนสนบัสนุนให้เกษตรกรขยายเนือ้ที่เพาะปลกูในที่นาร้าง หรือที่นาลุ่ม และปลกู
ทดแทนสวนยางพาราและไม้ผล โดยราคาผลปาล์มดิบในช่วง 5 ปีที่ผา่นมาปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดิมโดยมีราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
เทา่กบั 5.00 บาทในปี 2555 ถึงปี 2559 ซึง่เป็นแรงจงูใจที่ท าให้เกษตรกรขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูมากขึน้  

 
กราฟแสดงราคาเฉลี่ยปาล์มทะลาย และน า้มันปาล์มดิบเกรด A ระหว่างปี 2553 – ปี 2559   

           
                ที่มา :กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
 

กราฟแสดงผลผลิตปาล์มน า้มนัภายในประเทศ 

                
                           ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ภาคอุปสงค์ 
ปัจจบุนั รายช่ือผู้ผลติไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั (B100) ท่ีได้รับความเห็นชอบการจ าหนา่ยหรือ

มีไว้เพื่อจ าหนา่ยไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ณ ธนัวาคม 2559 มีทัง้สิน้ 12 ราย คิดเป็นก าลงัการผลิต
รวมทัง้สิน้ประมาณ 6,518,600 ลติรตอ่วนั โดยปริมาณการใช้น า้มนัไบโอดีเซลมีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มขึน้จากการใช้นโยบายของ
ภาครัฐ ท่ีสนบัสนนุให้เพิ่มสดัสว่นการใช้น า้มนัไบโอดีเซลเป็นสว่นผสมในน า้มนัดีเซล จาก B5 เป็น B7 ในปี 2560 (ที่มา : ฝ่าย
บริหารบริษัท และกระทรวงพลงังาน) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ล าดับ บริษัท 
ก าลังการผลิต 

(ลิตร/วนั) 
จังหวดัที่ตัง้ 
โรงงาน 

1 บจก. นิวไบโอดีเซล 1,000,000  สรุาษฎร์ธาน ี
2 บจก. แอ็บโซลทู พาวเวอร์ พี 300,000  ระยอง 
3 บจก. ไบโอ เอ็นเนอร์จ่ี พลสั 2 200,000  พระนครศรีอยธุยา 
4 บจก. ไบโอซินเนอร์จี 30,000 นครราชสมีา 
5 บจก. บางจากไบโอฟเูอล 810,000  พระนครศรีอยธุยา 
6 บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล 1,028,600 ระยอง 

7 บมจ. บางจากปิโตรเลยีม 50,000 กรุงเทพมหานคร 

8 บมจ.พลงังานบริสทุธ์ิ 800,000  ปราจีนบรีุ 

9 บจก.น า้มนัพืชปทมุ 1,400,000  ปทมุธาน ี

10 บจก. จีไอ กรีน เพาเวอร์ 200,000  ชมุพร 

11 บมจ. เอไอ เอนเนอร์จี 500,000  สมทุรสาคร 

12 บจก. วีระสวุรรณ 200,000  สมทุรสาคร 
รวม 6,518,600   

ที่มา: กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ณ พฤศจิกายน 2559 
 
ปัจจัยผลักดนัอุตสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายน า้มันไบโอดีเซล 

เนื่องจากไบโอดีเซลจัดอยู่ในหมวดพลงังาน  ซึ่งมีหลายส่วนธุรกิจที่เก่ียวข้อง โดยปัจจยัที่คาดว่าจะเป็นตวัผลกัดนั
อตุสาหกรรมไบโอดีเซล คือ จ านวนรถยนต์ที่เพิ่มขึน้จากนโยบายรถคนัแรก, การเติบโตในธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์ และสว่น
ตา่งต้นทนุระหวา่งการใช้ก๊าซ LPG กบัน า้มนัไบโอดีเซลลดลง 

 
การเติบโตของธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์: ภาคธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์เป็นภาคธุรกิจที่ต้องใช้ยานพาหนะเพื่อการ

พาณิชย์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาคของธุรกิจขนสง่ทางบก (Inland Transportation) ซึง่ต้องใช้รถกระบะและรถบรรทกุซึง่ระบบ
เคร่ืองยนต์จะใช้น า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลงิหลกั ดงันัน้ การเติบโตของภาคธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์จึงถกูโยงเป็นความสมัพนัธ์ที่
ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตน า้มันไบโอดีเซลเช่นกัน และด้วยโอกาสในการเติบโตจากนโยบายการเปิดเ สรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของภาครัฐที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการขนสง่สามารถขยายตลาดไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน
ได้มากขึน้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้เปรียบในเชิงภมูิศาสตร์เมื่อเทียบกบัประเทศกลุม่อาเซียน โดยภมูิศาสตร์ของ
ประเทศตัง้อยู่พรหมแดนใจกลางเส้นทางที่ต้องเช่ือมต่อระหว่างประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ ประเทศจีนและประเทศ
อินเดีย กบัประเทศในกลุม่อาเซียน ได้แก่ พมา่ ลาว กมัพชูา เวียดนาม และมาเลเซีย (ที่มา: ศนูย์วิจยักสกิรไทย) จึงท าให้ธุรกิจ
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ขนส่งและโลจิสติกส์มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้น า้มนัไบโอดีเซลที่จะ
เพิ่มขึน้ในอนาคตด้วย 

 
สว่นต่างระหว่างต้นทนุการใช้ก๊าซ LPG กบัน า้มนัไบโอดีเซลลดลง: เนื่องจากปัจจุบนัรัฐบาลมีการอดุหนนุราคาก๊าซ

หงุต้ม (LPG) เพื่อใช้ในประเทศ เนื่องจากปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ที่เพิ่มขึน้พร้อมๆ กบัภาระในการอดุหนนุราคาพลงังานของ
ภาครัฐที่เพิ่มขึน้เช่นกัน โดยปริมาณการผลิตก๊าซ  LPG ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ซึ่งท าให้ต้องน าเข้า
บางส่วนจากต่างประเทศในราคาที่สูง แต่น าจ าหน่ายในประเทศในราคาต ่ากว่าต้นทุนการน าเข้าเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
(ภาครัฐอดุหนนุราคาส าหรับก๊าซ LPG ซึง่น าเข้าในอตัราประมาณ 28 บาทตอ่กิโลกรัม) โดยรัฐบาลได้แยกโครงสร้างก๊าซ LPG 
ตามประเภทการใช้งาน ได้แก่ การใช้ในภาคครัวเรือน และใช้ในภาคขนสง่และอตุสาหกรรม ซึง่รัฐบาลมีแผนท่ีจะปรับราคาก๊าซ 
LPG ส าหรับภาคขนสง่ขึน้เพื่อให้สะท้อนต้นทนุท่ีแท้จริงของการใช้งาน ซึง่การด าเนินการดงักลา่วจะมีผลท าให้สว่นตา่งระหวา่ง
ต้นทนุการใช้ก๊าซ LPG และน า้มนัไบโอดีเซลลดลง ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อการตดัสนิใจใช้เชือ้เพลงิของภาคขนสง่ ท่ีอาจหนัมา
ใช้น า้มนัไบโอดีเซลเพิ่มขึน้ในอนาคต เนื่องจากการใช้ก๊าซ LPG เป็นเชือ้เพลงิ แม้จะช่วยประหยดัต้นทนุในการขนสง่ แตเ่จ้าของ
รถก็ยงัคงต้องรับภาระความเสีย่งจากอายกุารใช้งานของเคร่ืองยนต์ที่สัน้ลง ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงมากขึน้ รวมถึง
การเผชิญความเสีย่งจากความไมป่ลอดภยัในการใช้ LPG เป็นเชือ้เพลงิอีกด้วย 
 

ภาวะอุตสาหกรรมน า้มันปาล์มโอเลอนี 

ตลาดอตุสาหกรรมน า้มนัพืชในปัจจุบนั ยงัมีการคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการน า้มนัพืชมากขึน้ จากแนวโน้มการ
ฟืน้ตวัของความต้องการใช้ในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ รวมถึงภาคการผลิต
พลงังานทดแทน โดยตลาดน า้มนัพืชโดยรวมของไทยคาดว่ามีมูลค่าในแต่ละปีประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยมีอตัราการ
เติบโตประมาณร้อยละ 8 – 10 ทุกปี อีกทัง้ แนวโน้มความต้องการใช้น า้มนัพืชเพื่อผลิตพลงังานทดแทนที่เพิ่มสูงขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง สง่ผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสูต่ลาดน า้มนัพืช และเพื่อป้อนเป็นวตัถดุิบในการผลิตพลงังานทดแทนด้วย โดย
น า้มนัพืชสามารถจ าแนกตามพืชที่น ามาสกดั ซึง่ปัจจบุนัมีด้วยกนั 7 ชนิด ได้แก่ 

a. น า้มนัมะพร้าว (Coconut Oil) 
b. น า้มนัปาล์ม (Palm Oil) สกดัจากผลปาล์มน า้มนั มีกรดไขมนัอิ่มตวัประมาณ 50% เป็นกรดปาล์มมิติก 

44% กรดไขมนัไม่อิ่มตวัโอเลอิก 39% ใช้ปรุงอาหารและทอดอาหาร ซึ่งอุดมไปด้วยสารแคโรทีนและ
วิตามินอี เป็นน า้มนัท่ีคงตวั ไมเ่หม็นหืน ไมเ่กิดฟองโดยเฉพาะที่อณุหภมูิสงู 

c. น า้มนัเมลด็ทานตะวนั (Sunflower Seed Oil) 
d. น า้มนัร าข้าว (Rice bran Oil) 
e. น า้มนัถัว่ลสิง (Peanut Oil) 
f. น า้มนังา (Sesame Oil) 
g. น า้มนัเมลด็ค าฝอย (Safflower Seed Oil) 

 
ประเทศไทยมีพืชน า้มนัที่สามารถน ามาผลิตน า้มนัเพื่อใช้บริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆหลายชนิด ได้แก่ ถั่ว

เหลอืง  ปาล์มน า้มนั มะพร้าว  ร าข้าว เมลด็ทานตะวนั ดงัที่กลา่วข้างต้น ดงันัน้ อตุสาหกรรมน า้มนัจึงกลายเป็นอตุสาหกรรมที่
ส าคัญอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศไทย โดยมีทัง้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน   
นอกจากนี ้เมล็ดน า้มนัพืชหลงัจากผ่านกระบวนการสกดัเอาน า้มนัออกแล้ว ยงัสามารถน ากากที่ได้ไปใช้ประโยชน์เป็นวตัถดุิบ
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ส าคญัในอตุสาหกรรมการผลติอาหารสตัว์ได้อีกทางหนึง่ด้วย อตุสาหกรรมน า้มนัพืชจึงเป็นสว่นหนึ่งที่มีบทบาทในการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่แปรรูปสินค้าเกษตรในประเทศให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ดังนัน้
อตุสาหกรรมน า้มนัพืชจึงเป็นการสนบัสนนุเกษตรกรให้มีรายได้มากขึน้โดยการเลือกใช้วตัถดุิบที่มีอยู่ในประเทศน าไปแปรรูป
เป็นสนิค้าจ าหนา่ยเพื่อเพิ่มมลูคา่ 

ปัจจุบัน การบริโภคน า้มันพืชมีแนวโน้มสูงขึน้ น า้มันพืชที่ผลิตได้ภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด อุตสาหกรรมน า้มันพืชในประเทศมีลู่ทางในด้านการตลาดกว้างขึน้  ซึ่งนอกจากความต้องการ
ภายในประเทศจะเพิ่มขึน้แล้ว ความต้องการน า้มนัพืชในตลาดโลกก็ยงัอยู่ในระดบัสงูด้วย ซึ่งความต้องการน า้มนัจากพืชและ
ไขสตัว์ในตลาดโลกขึน้อยูก่บัการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยแนวโน้มราคามีความไมแ่นน่อน 
ขึน้อยูก่บัอปุสงค์และอปุทานในขณะนัน้  

 ส าหรับประเทศไทย น า้มนัปาล์มและน า้มนัถัว่เหลือง เป็นน า้มนัพืชที่มีผู้บริโภคมากที่สดุ ประมาณร้อยละ 90 ของ
ปริมาณการบริโภคทัง้หมด สว่นน า้มนัพืชชนิดอื่นท่ีใช้วตัถดุิบเป็นร าข้าว ข้าวโพด เมลด็ทานตะวนั มะกอก และเมลด็องุ่น ยงัไม่
เป็นที่นิยมมากนกัในประเทศไทย เนื่องจากมีราคาสงู ซึ่งท าให้ตลาดน า้มนักลุม่ดงักล่าวมีสดัสว่นในตลาดอยู่เพียงประมาณ
ร้อยละ 10 เท่านัน้ ซึง่โดยเฉลีย่ราคาน า้มนัพืชที่ผลติจากพืชน า้มนัดงักลา่วจะมีราคาประมาณขวดละ 30-50 บาท (ขนาดบรรจ ุ
1 ลติร) ทัง้นี ้หากพิจารณาราคาน า้มนัปาล์มเทียบกบัราคาน า้มนัถัว่เหลือง จะพบวา่ราคาน า้มนัปาล์มจะมีราคาถกูกว่าน า้มนั
ถั่วเหลืองมาโดยต่อเนื่องตัง้แต่ในอดีต ท าให้น า้มันปาล์มเป็นที่นิยมในประเทศไทย ทัง้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 
ร้านอาหาร เละการบริโภคในครัวเรือน 
 
2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 
 บริษัทฯมีส านกังานและโรงงานตัง้อยูเ่ลขที่ 55/2 หมูท่ี่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุม่แบน 
จงัหวดัสมทุรสาคร ซึง่ประกอบด้วย อาคารส านกังาน หอกลัน่น า้มนัปาล์ม อาคารโรงงานผลติน า้มนัไบโอดีเซล อาคารผลติ
น า้มนัปาล์มโอเลอีน ถงัเก็บวตัถดุิบ ห้องบรรจ ุคลงัสนิค้าน า้มนัปาล์มโอเลอีน อาคารซอ่มบ ารุง และโรงจอดรถ โดยบริษัทมี
ก าลงัการผลติน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไมแ่ยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) จากหอกลัน่ท่ีมีรวม 
2 หอเทา่กบั 1,150 ตนัน า้มนัปาล์มดิบตอ่วนั และมกี าลงัการผลติน า้มนัไบโอดีเซลที่ 500,000 ลติรตอ่วนั ก าลงัการผลติน า้มนั
ปาล์มโอเลอีนที่ 350,000 ลติรตอ่วนั ทัง้นี ้สามารถอธิบายกระบวนการผลติน า้มนัไบโอดีเซล และกระบวนการผลติน า้มนัปาล์ม
โอเลอีน โดยยอ่ได้ ดงันี ้

1. กระบวนการกลั่น 
 กระบวนการกลัน่ของบริษัท เป็นระบบการกลัน่แบบสญุญากาศ ซึ่งเป็นระบบแบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
โดยสัง่การและควบคมุด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อีกทัง้ยงัอยูภ่ายใต้การควบคมุและดแูลโดยวศิวกรผู้ช านาญการของบริษัท ซึง่ใน
ปัจจบุนับริษัทมีหอกลัน่จ านวน 2 หอ มีก าลงัการกลัน่รวมกนัทัง้สิน้ 1,150 ตนัน า้มนัปาล์มดิบตอ่วนั ซึง่กระบวนการกลัน่น า้มนั
ปาล์มดิบสามารถแบง่ขัน้ตอนได้ ดงันี ้

- ขัน้ตอนการขจัดยางเหนียว (Degumming): น าน า้มนัปาล์มดิบเข้าสูห่อกลัน่ โดยเพิ่มความร้อนเพื่อปรับ
ให้อุณหภูมิสงู และใส่กรดฟอสฟอริค (Phosphoric Acid) เข้าไปท าปฏิกิริยา โดยใช้น า้หรือไอน า้ผสมกับ
น า้มนั ซึ่งจะท าให้สารประกอบที่ละลายในน า้และน า้ยางเหนียวแยกตวัออกจากกนั หลงัจากนัน้ จึงท าการ
แยกออกด้วยการกรอง ซึ่งวิธีการนีเ้ป็นการก าจัดสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกลิ่นและรสของน า้มันที่
เปลีย่นแปลงได้ง่าย  
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- ขัน้ตอนการฟอกสี (Bleached): น าน า้มนัปาล์มดิบที่ผ่านขัน้ตอนการขจดัยางเหนียว เข้าสูก่ารฟอกสีโดย
เพิ่มอณุหภมูิน า้มนัปาล์มดิบให้สงูขึน้ และน าไปผสมเข้ากบัแปง้ฟอกส ี(Bleaching Earth) เพื่อลดความขุ่น
และท าให้น า้มนัปาล์มดิบมีสใีส เหมาะแก่การบริโภค 

- ขัน้ตอนการกรองแป้งฟอกสี (Filtration): น าน า้มนัปาล์มดิบที่ผ่านขัน้ตอนการฟอกสี เข้าสู่เคร่ืองกรอง 
เพื่อท าการกรองแปง้ฟอกสแีละสิง่เจือปนอื่นๆ ออกจากน า้มนัปาล์มดิบ   

- ขัน้ตอนการการขจัดกลิ่น (Deodorized): น าน า้มันที่ได้จากกระบวนการกรองแยกแป้งฟอกสี เข้าสู่
กระบวนการก าจัดกลิ่น โดยเพิ่มอุณหภูมิน า้มนัให้สงูขึน้ เพื่อแยกกรดไขมันปาล์ม (PFAD) ออกโดยการ
ระเหยออกมา โดยใช้ระบบสุญญากาศ ซึ่งท าการดูดกรดไขมันปาล์มที่ระเหยออกมาจากกระบวนการ
ดงักลา่ว เข้าสูก่ระบวนการควบแน่น ซึ่งจะท าให้ได้ผลผลิตเป็นน า้มนัปาล์มกึ่งบริสทุธ์ิ (RBD Palm Oil) ซึ่ง
จะถกูดดูเข้าสูถ่งัจดัเก็บเพื่อใช้ในการผลติน า้มนัปาล์มโอเลอีนและน า้มนัไบโอดีเซล (B100) ตอ่ไป 
 

2.  กระบวนการผลิตน า้มันปาล์มโอเลอีน 
การผลิตน า้มนัปาล์มโอเลอีน บริษัทน าน า้มนัปาล์มกึ่งบริสุทธ์ิท่ีได้จากการกระบวนการกลัน่น า้มนัปาล์มดิบ เข้าสู่

กระบวนการผลติน า้มนัปาล์มโอเลอีน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
- ขัน้ตอนกระบวนการแยกไข (Dry Fractionation Process): น าน า้มนัปาล์มกึ่งบริสทุธ์ิเข้าสูก่ระบวนการ
แยกไข โดยน าเข้าถังเพื่อให้ตกผลึก (Crystallization) โดยการลดอุณหภูมิอย่างช้าๆ ซึ่งน า้มันจะฟอร์ม
ผลึกสเตียรีน จากนัน้จึงแยกผลึกออกโดยใช้เคร่ืองกรอง (Membrane Filter Press) ซึ่งควบคุมโดยระบบ 
Programmable Logic Controller (PLC) จ านวน 2 เคร่ือง โดยมีก าลงัการผลิตรวมทัง้สิน้ 350 ตันน า้มัน
ปาล์มกึ่งบริสทุธ์ิต่อวนั โดยระบบดงักล่าวถือเป็นระบบที่ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสงูในการผลิตน า้มนั
ปาล์มโอเลอีน โดยน า้มนัปาล์มกึ่งบริสทุธ์ิท่ีเข้าสู่เคร่ืองดงักล่าวจะถูกแยกไขด้วยการบีบอดัด้วยผ้ากรอง 
(Membrane Filter) ซึ่งผลผลติที่ได้จากกระบวนการนีจ้ะเป็นน า้มนัปาล์มโอเลอีน (RBD Palm Olein) และ
ปาล์มสเตียรีน (RBD Palm Stearin) ซึง่ปาล์มสเตียรีนสามารถน ากลบัมาเข้าสูก่ระบวนการผลติน า้มนัไบโอ
ดีเซลได้ ส าหรับน า้มันปาล์มโอเลอีนจะถูกจัดเก็บไว้ในแทงค์สแตนเลสป้องกันสิ่งปนเปือ้นต่างๆ เพื่อรอ
จ าหน่ายลงรถแทงค์ส าหรับลกูค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และ/หรือน าไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ เป็น
สนิค้าส าเร็จรูปจ าหนา่ยภายใต้ตรา “พาโมลา” 
 

3. กระบวนการผลิตน า้มันไบโอดีเซล (B100) 
ผลิตน า้มนัไบโอดีเซล (B100) บริษัทน าน า้มนัปาล์มกึ่งบริสทุธ์ิ (RBD Palm Oil) ที่ได้จากกระบวนการกลัน่ เข้าสู่

กระบวนการผลิตน า้มันไบโอดีเซล โดยเคร่ืองจักรที่บริษัทใช้ ในการผลิตเป็นเคร่ืองจักรที่ใช้ระบบ Programmable Logic 
Controller (PLC) ซึง่มีก าลงัการผลติ 500 ตนัตอ่วนั โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

- ขัน้ตอนการท าปฏิกิริยา (Mixing/Reactor): น าน า้มนัปาล์มกึ่งบริสทุธ์ิ (RBD Palm Oil)และ/หรือสเตียรีน
เข้าสู่ถังแบบปิดที่ใช้เป็นที่เกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการควบคุมอุณหภูมิ ความดนัและความเข้มข้นของสาร 
โดยการผสมกบัสารท าปฎิกิริยา (Solvent) คือ เมทานอล (Methanol) และตวัเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) คือ 
โซเดียมเมทาเลต (Sodium Methylate) หลงัจากนัน้ จึงน าเข้าสูถ่งั Setting เพื่อให้เกิดการแยกชัน้ระหว่าง
กลีเซอรีน (Glycerine) และน า้มันไบโอดีเซลที่ยังไม่ได้ก าจัดสบู่ออก (Unwashed Biodiesel: UWB) ซึ่ง
ภายหลังจากการแยกชัน้เสร็จสิน้ จึงน าน า้มันไบโอดีเซลที่ยังไม่ก าจัดสบู่เข้าสู่กระบวนการ  Recovery 
Methanol ซึ่งผ่านระบบแลกเปลี่ยนความร้อน โดยน า้มนัไบโอดีเซลที่ยงัไม่ได้ก าจดัสบู่จะผ่านทางด้านบน
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ของตวัถงั ซึง่จะผา่นหวัฉีด เพื่อแยกเมทานอลออกจากน า้มนัไบโอดีเซล โดยมทานอลจะลอยตวัอยูด้่านบน 
และจะถูกดูดออกด้วยระบบสุญญากาศ โดยสามารถน ากลบัมาเป็นสารปฎิกิริยา (Solvent) เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตน า้มันไบโอดีเซลต่อไปได้ ส าหรับน า้มันไบโอดีเซลที่ได้จะเป็นน า้มนัไบโอดีเซลที่ยังไม่
ก าจดัสบู ่ซึง่จะถกูน าไปเข้าสูก่ระบวนการล้างน า้ (Washing) ตอ่ไป 

- ขัน้ตอนการล้างน า้ (Washing): น าน า้มนัไบโอดีเซลที่ยงัไม่ได้ก าจดัสบู่ไปผสมกบัน า้และกวนให้เข้ากัน 
หลงัจากนัน้ จึงเข้าสูเ่คร่ืองเหวี่ยงแยกน า้ออก (Separator) ซึ่งเคร่ืองเหวี่ยงจะเป็นตวัแยกน า้มนัไบโอดีเซล
และน า้ออกจากกนั เนื่องจากสารทัง้ 2 มีความหนาแน่นต่างกนั ซึ่งน า้ที่ได้จากการเหวี่ยงแยกน า้ออกจาก
น า้มนัไบโอดีเซลปนอยู ่ส าหรับน า้มนัไบโอดีเซลที่ได้จากการล้างน า้จะถกูน าเข้าสูข่ัน้ตอนการขจดัความชืน้
ตอ่ไป  

- ขัน้ตอนการขจัดความชืน้ (Drying): น าน า้มนัไบโอดีเซลที่ผ่านขัน้ตอนการล้างน า้แล้ว เข้าสูก่ระบวนการ
ขจดัความชืน้โดยใช้ความร้อนและระบบสญุญากาศเพื่อดึงไอน า้ออก ซึ่งจะได้ผลิตภณัฑ์น า้มนัไบโอดีเซล 
(B100) ที่พร้อมจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าตอ่ไป 

 
การจัดซือ้วัตถุดิบ 

 วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล และน า้มนัปาล์มโอเลอีน ได้แก่ น า้มนัปาล์มดิบ (CPO) สารเคมีต่างๆ 
ได้แก่เมทานอล โซเดียมเมทิลเลต แป้งฟอกส ีและกรดฟอสฟอริก เชือ้เพลง และภาชนะบรรจุส าหรับน า้มนัปาล์มโอเลอีน โดย
บริษัทสัง่ซือ้วตัถุดิบ สารเคมี เชือ้เพลิง และภาชนะบรรจุจากผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายหลายรายในประเทศ ซึ่งฝ่ายวางแผนของ
บริษัทจะพิจารณาก าหนดแผนการสัง่ซือ้วตัถดุิบให้สอดคล้องกนัแผนการขายของฝ่ายขาย ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบายใน
การจัดซือ้วตัถุดิบโดยพิจารณาคดัเลือกผู้จ าหน่ายวตัถุดิบจากรายช่ือผู้ จ าหน่ายที่ผ่านการประเมินคุณสมบตัิ (Approved 
Supplier List)เพื่อเปรียบเทียบราคาก่อนการสัง่ซือ้ซึ่งบริษัทก าหนดหลกัเกณฑ์เพื่อประเมินผู้ จ าหน่ายในด้านต่างๆ ได้แก่ 
คณุภาพวตัถดุิบ ราคา การสง่มอบ คณุภาพการบริการ และการได้รับการรับรองระบบบริหารคณุภาพ (ISO) โดยมีการติดตาม
เพื่ออพัเดทคณุสมบตัิของผู้จ าหน่ายวตัถดุิบในทะเบียนรายช่ือผู้จ าหน่ายทกุๆ 6 เดือน เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้
หากเกิดการเปลีย่นแปลงในคณุสมบตัิที่ส าคญัของผู้จ าหนา่ยที่อาจสง่ผลกระทบต่อคณุภาพและการจดัสง่วตัถดุิบให้กบับริษัท 
ทัง้นี ้หากพิจารณาการจดัซือ้วตัถดุิบท่ีน ามาใช้ในการผลิตของบริษัท โดยแยกพิจารณาตามประเภทวตัถดุิบท่ีส าคญั สามารถ
อธิบายได้ ดงันี ้

1. น า้มนัปาล์มดิบ (CPO) : บริษัทสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบจากโรงงานสกดัหรือโรงบีบน า้มนัปาล์มที่ตัง้อยูภ่าคใต้ของ
ประเทศ ได้แก่ โรงงานในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัชมุพร จงัหวดัระนองจงัหวดักระบ่ี จงัหวดัพงังา และจงัหวดัสงขลา ซึง่โดย
ปกติธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ใช้น า้มนัปาล์มดิบในการผลิตสินค้า มกัจะไม่เปลี่ยนการสัง่ซือ้ไปจากผู้จ าหน่ายน า้มนัปาล์มดิบที่
เป็นคู่ค้าเดิม เนื่องจากคณุภาพน า้มนัปาล์มดิบเป็นไปตามสตูรการผลิต รวมถึงการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกนั ระหว่าง
ผู้ประกอบการและผู้จ าหนา่ยน า้มนัปาล์มดิบ  และความเช่ือมัน่ระหวา่งผู้บริหารของสองฝ่าย โดยในการสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบ
ซึ่งถือเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตสินค้าของบริษัท บริษัทฯได้ก าหนดเกณฑ์คุณสมบตัิน า้มนัปาล์มดิบที่สัง่ซือ้ไว้อย่างชดัเจน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิให้กบัฝ่ายจดัซือ้ และเพื่อให้ง่ายแก่การควบคมุต้นทนุในการผลติจากการปรับสว่นผสมเพื่อให้
ได้สินค้าที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน ทัง้นี ้บริษัทฯจะสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบลว่งหน้าก่อนการผลิตประมาณ 2 สปัดาห์ โดยการ
จัดส่งจะทยอยส่งโดยขึน้อยู่กับการเจรจาระหว่างบริษัทและผู้ จ าหน่ายน า้มันปาล์มดิบ โดยจัดส่งไปยังโรงงานที่จังหวัด
สมทุรสาครโดยรถ (ผู้จ าหนา่ยน า้มนัปาล์มดิบเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ขนสง่)  
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 การสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบ ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา
สนิค้าและบริการ ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2555 ในหมวดอาหารประเภทน า้มนั และไขมนัท่ีได้จากพืชหรือสตัว์ทัง้ที่บริโภคได้หรือ
ไม่ได้ ฝ่ายจัดซือ้ของบริษัทจะพิจารณาราคาสัง่ซือ้โดยอ้างอิงจากราคาน า้มันปาล์มดิบที่ประกาศโดยกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ ซึง่จะประชาสมัพนัธ์ผา่นเว็บไซด์ของกรมการค้าฯ เป็นประจ าทุกวนั เพื่อเปรียบเทียบราคาและใช้เป็นเกณฑ์
ในการเจรจา นอกจากนี ้ก่อนออกใบสัง่ซือ้ บริษัทฯจะแจ้งขอให้ผู้จ าหนา่ยวตัถดุิบจดัสง่ตวัอยา่งน า้มนัปาล์มดิบ เข้ามาทดสอบ
คณุภาพโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนสัง่ซือ้ และเมื่อมีการจดัสง่ บริษัทจะท าการตรวจสอบคณุภาพน า้มนัปาล์มดิบอีกครัง้
ก่อนน าเข้าสู่คลงัเก็บวตัถุดิบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน า้มนัปาล์มดิบที่
เกิดขึน้ระหว่างการขนสง่ อาทิ ค่าความชืน้เพิ่มขึน้ จากการรัว้ซึมของน า้ภายนอกแทงค์เข้าไปในแทงค์ อนัเนื่องมาจากฝนตก 
เป็นต้น  
 

2. สารเคมี : ในการผลิตน า้มันไบโอดีเซล และน า้มันปาล์มโอเลอีน บริษัทต้องใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ
ผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน อาทิ เมทานอล โซเดียมเมทิลเลต แป้งฟอกส ีและกรดฟอสฟอริก เป็นต้น โดยบริษัทสัง่ซือ้
สารเคมีดงักล่าวจากผู้จ าหน่ายในประเทศหลายราย โดยบริษัทจะสัง่ซื อ้สารเคมีล่วงหน้าตามแผนการผลิตจากผู้จ าหน่าย
สารเคมี ทัง้นี ้ผู้จ าหนา่ยสารเคมีจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ขนสง่ เพื่อขนสง่สารเคมีมายงับริษัท 
 

3. เชือ้เพลงิ : บริษัทมีหอกลัน่น า้มนัปาล์มดิบรวม 2 หอกลัน่ โดยเชือ้เพลิงที่ใช้ในการผลติ ได้แก่ กะลาปาล์มส าหรับ
กระบวนการกลัน่ และใช้น า้มนัเตาส าหรับท าความร้อนในเคร่ือง High Pressure Boiler ทัง้นี ้เชือ้เพลิงทัง้ 2 ประเภท บริษัท
สัง่ซือ้จากผู้จ าหน่ายภายในประเทศ โดยสัง่ซือ้กะลาปาล์มจากผู้จ าหน่ายซึ่งเป็นผู้ รวบรวมกะลาปาล์มจากโรงงานสกดัน า้มนั
ปาล์มทั่วประเทศมาจ าหน่าย และสัง่ซือ้น า้มนัเตาจากผู้ประกอบการผลิตน า้มนัเตาจ าหน่าย ทัง้นี ้บริษัทจะสัง่ซือ้เชือ้เพลิง
ดงักลา่วตามแผนการใช้ที่ก าหนด โดยผู้จ าหนา่ยจะเป็นผู้จดัสง่เชือ้เพลงิดงักลา่วมาที่โรงงานโดยตรง 
 

4. ภาชนะบรรจ ุ: ส าหรับการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ประเภทน า้มนัปาล์มโอเลอีน ซึง่บริษัทจ าหนา่ยให้กบัผู้ซือ้ในภาชนะ
บรรจขุนาดต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กบัผู้ซือ้ ตัง้แตก่ลุม่ผู้ซือ้อตุสาหกรรม ไปจนถึงกลุม่ผู้ซือ้ประเภทครัวเรือน โดย
บริษัทมีขนาดภาชนะบรรจรุวม 9 ขนาด โดยภาชนะบรรจดุงักลา่ว บริษัทสัง่ซือ้จากผู้ผลติและจ าหน่ายภาชนะบรรจุหลายราย
ภายในประเทศ โดยผู้จ าหน่ายจะจดัสง่ภาชนะมายงัโรงงานโดยตรง 
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ในกระบวนการผลติน า้มนัปาล์มดบิ เพื่อน ามาใช้เป็นวตัถดุิบส าหรับการผลติน า้มนัไบโอดีเซลและน า้มนัปาล์มโอเล
อีนเพ่ือจ าหน่าย บริษัทจะได้ผลพลอยได้ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิ (RBD Palm Oil) การผลติน า้มนัไบโอ
ดีเซล และการผลิตน า้มันปาล์มโอเลอีน คือ กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์มบริสทุธ์ิ และกลีเซอรีน ตามล าดับ โดยบริษัทจะ
จ าหน่ายผลพลอยได้จากการผลิตดังกล่าวให้กับผู้ ซือ้ ซึ่งด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ดังนัน้ ผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมที่เกิดจากวตัถดุิบเหลอืใช้จากกระบวนการผลติจึงถือวา่น้อยมาก นอกจากนี ้กระบวนการผลติน า้มนัไบโอดีเซลของ
บริษัท ถกูออกแบบให้เป็นระบบที่มีกระบวนการผลิตแบบปิด เพื่อลดปฏิกิริยาระหว่างไบโอดีเซลกบัออกซิเจน รวมถึงป้องกัน
การระเหยของเมทานอลซึ่งบริษัทสามารถน ากลบัเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกค รัง้ได้ นอกจากนี ้กระบวนการผลิตแบบปิด
ดังกล่าว ยังช่วยกัน้ไม่ให้สารเคมีซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถูกปล่อยออกสู่ภายนอก ทัง้ในรูปของอากาศและน า้เสีย 
นอกจากนี ้ส าหรับสารเคมีและภาชนะบรรจสุารเคมีภายหลงัการใช้งานแล้วเสร็จ บริษัทยงัก าหนดนโยบายให้มีการจดัเก็บโดย
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แยกสว่นอย่างชดัเจน พร้อมทัง้ติดประกาศกัน้พืน้ที่เป็นสดัส่วนเพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จากปฏิกิริยาเคมี โดย
บริษัทได้วา่จ้างผู้ให้บริการก าจดัภาชนะบรรจสุารเคมีเข้ามารับซือ้ซึง่บริษัทดงักลา่วจะเข้ามารับซือ้เป็นรายเดือน ทัง้นี ้ปัจจบุนั
บริษัทไมม่ีข้อพิพาทหรือคดีฟอ้งร้องใดๆ ที่เก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 
 
2.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี - 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 
3.1  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ 
บริษัทฯด าเนินธุรกิจผลติและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซล (B100) น า้มนัปาล์มโอเลอีน และวตัถดุิบและผลพลอยได้

จากการผลิต ซึง่หากพิจารณาถึงการเติบโตของธุรกิจในแตล่ะผลติภณัฑ์แล้ว น า้มนัไบโอดีเซล ถือเป็นผลติภณัฑ์ที่มีการเติบโต
และการแขง่ขนัสงู เนื่องจาก กระทรวงพลงังานร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลงั ได้จดัท าแผนปฏิบตัิ
การพฒันาและสง่เสริมการใช้ไบโอดีเซล (B100) เพื่อให้เกิดการพฒันาตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งภาครัฐได้ทยอย
ปรับเพิ่มสตูรผสมดงักลา่วจากการบงัคบัใช้ B3 - B7 เพื่อบงัคบัใช้อยา่งเป็นทางการทัว่ประเทศ (น า้มนัไบโอดีเซล B7 หมายถึง
น า้มนัดีเซลซึ่งมีสว่นผสมของน า้มนัไบโอดีเซลร้อยละ 7  และน า้มนัดีเซลร้อยละ 93) ซึ่งเป็นการสนบัสนนุให้มีผู้ประกอบการ
ผลติน า้มนัไบโอดีเซลเพิ่มมากขึน้   

บริษัทฯได้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกบัการแข่งขนัที่อาจมีความรุนแรงขึน้ในอนาคต  โดยบริษัทฯให้ความส าคญักบั
การพฒันาประสทิธิภาพในกระบวนการผลติอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสทิธิภาพและประสทิธิผลทางการผลติอยา่งสงูสดุ  
ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทฯสามารถควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จา่ยในการผลติลงได้อยา่งมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  โดยที่ยงัคงสามารถ
รักษาคณุภาพของผลติภณัฑ์น า้มนัไบโอดีเซลเอาไว้ตามเกณฑ์ก าหนด โดยนบัตัง้แตปี่ 2555 บริษัทฯได้รับผลประโยชน์จากการ
ประหยัดเชิงขนาด (Economy of Scale) จากก าลงัการกลัน่น า้มันปาล์มดิบปริมาณ 1,150 ตันน า้มันปาล์มดิบต่อวนั และ
ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมาบริษัทฯได้ลงทนุเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและลดต้นทนุการผลติ ในสว่นของการผลติน า้มันไบโอดีเซล 
โดยน ากรดไขมนัปาล์มซึ่งเป็นหนึ่งในผลพลอยได้จากการกลัน่น า้มนัปาล์มดิบกลบัมาใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตน า้มนัไบโอ
ดีเซล (Esterification 80% Plant) ขนาดก าลงัผลิต 72 ตนัต่อวนัและปรับปรุงกระบวนการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลเดิมเพื่อน าเม
ทานอลที่เหลอืทิง้กลบัมาใช้ให้ได้มากขึน้  

นอกจากนี ้ในปี 2559 บริษัทฯอยูร่ะหว่างขยายก าลงัการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลจากเดิม 500 ตนัน า้มนัไบโอดีเซล
ตอ่วนั เป็น 800 ตนัต่อวนั เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการประหยดัเชิงขนาดในสว่นของการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล และโครงการ
โรงกลัน่กลีเซอรีนบริสทุธ์ิ เพ่ือเพิ่ม Value Added ให้ผลิตภณัฑ์พลอยได้คือ กลีเซอรีนดิบ ของบริษัทฯ ซึ่งคาดการณ์ว่าทัง้ 2 
โครงการจะแล้วเสร็จภายในปี 2560  

 
3.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

 บริษัทจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แยกเป็น 3 ประเภทหลกัได้แก่ น า้มันไบโอดีเซล (B100) น า้มันปาล์มโอเลอีน และ
วตัถดุิบและผลพลอยได้จากการผลติ โดยในงวดบญัชีปี 2559 บริษัทมีสดัสว่นการจ าหน่ายสนิค้าทัง้ 3 ประเภทคิดเป็นร้อยละ 
75.99  ร้อยละ 19.78 และ ร้อยละ 1.53 ตามล าดบั โดยการจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นการจ าหน่าย
ให้กบักลุม่ผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543  ซึ่งเป็นการจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้ 
(Made to Order) ผ่านการได้รับเชิญจากลกูค้าเพื่อร่วมประมูล โดยรูปแบบการสัง่ซือ้หากประมูลได้ จะอยู่ในรูปของสญัญา
สัง่ซือ้ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 3-12 เดือน แล้วแต่แผนงานและนโยบายภายในของลกูค้าแต่ละราย โดยลกูค้าสว่นใหญ่ของ
บริษัทฯ จะก าหนดปริมาณการรับซือ้หรือช่วงของปริมาณการรับซือ้ที่ชดัเจนในสญัญา 
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 อย่างไรก็ตาม สดัสว่นการซือ้อาจปรับลดลงได้ตามความต้องการซือ้ของลกูค้าในแต่ละช่วง ซึ่งบริษัทเช่ือมัน่ว่า
โอกาสที่จะสญูเสียลกูค้ามีน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลมีน้อยราย ในขณะที่ปริมาณความ
ต้องการใช้ปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ตามนโยบายของภาครัฐที่ผลกัดนัให้เกิดการใช้น า้มนัไบโอดีเซลให้มาก 
  

3.1.3  ความเสี่ยงจากเคร่ืองหมายการค้าส าหรับผลิตภณัฑ์น า้มันปาล์มโอเลอีน 
บริษัทฯผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาล์มโอเลอีนภายใต้ตราสินค้า “พาโมลา” หรือ “PAMOLA” ซึ่งบริษัทได้รับสิทธ์ิ

ในเคร่ืองหมายการค้าดงักล่าวจากการเข้าซือ้ทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจจากเจ้าของกรรมสิทธ์ิเดิม ซึ่งประสบปัญหา
สภาพคลอ่งทางการเงิน และอยูภ่ายใต้การด าเนินการตามแผนฟืน้ฟกิูจการตามค าสัง่ศาลล้มละลาย โดยบริษัทได้เข้าเจรจาซือ้
ทรัพย์สินทัง้หมดกับเจ้าหนีข้องเจ้าของกรรมสิทธ์ิเดิม ซึ่งตราสินค้าดงักล่าว ได้ถูกจดทะเบียนไว้ส าหรับการจ าหน่ายสินค้า
หลายประเภทได้แก่ น า้มนัพืชใช้ปรุงอาหาร และเนย ข้าวสาร น า้ดื่ม และเมล็ดงา โดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิเดิม ได้ยื่นค าร้องตอ่ศาลล้มละลายกลางเพ่ือให้ศาลมีค าสัง่เพิกถอนการโอนเคร่ืองหมายการค้า “พาโมลา” ระหว่าง
เจ้าขอกรรมสิทธ์ิเดิมกับบริษัทฯ โดยเรียกร้องค่าชดใช้กรณีไม่โอนเคร่ืองหมายการค้ากลบัเข้าสู่กองทรัพย์สินของเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิเดิมเป็นเงินจ านวน 3.75 ล้านบาท และดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี (น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของสนิทรัพย์รวม)  

ณ วนัที่ 9 สิงหาคม 2555 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่ยกเลิกค าร้องดงักล่าว โดยศาลได้ระบุในค าสัง่ศาล
ชดัเจนวา่ “การซือ้ขายดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมเจ้าหนีแ้ละได้มีการเสนอต่อศาล ซึ่งศาลได้มีค าสัง่อนญุาต
ให้มีการซือ้ขายกิจการดงักลา่ว โดยการซือ้ขายกิจการพร้อมเคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว บริษัทได้เสียค่าตอบแทนและท าตาม
ขัน้ตอนทางกฎหมายจนครบถ้วน จึงเห็นว่า บริษัทได้มีการซือ้กิจการโดยเสยีค่าตอบแทนอยา่งสจุริต และเป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมาย ศาลจึงมีค าสัง่ให้ผู้ ร้องไมม่ีสทิธิร้องขอให้ด าเนินการตามค าร้องดงักลา่ว” ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 4 ตลุาคม 2555 เจ้าพนกังาน
พิทกัษ์ทรัพย์ของเจ้าของกิจการเดิมได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอให้ศาลพิจารณากลบัค าสัง่ศาลล้มละลาย
กลาง โดยบริษัทฯได้ยื่นโต้แย้งการอทุธรณ์ดงักลา่วเมื่อวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2555  

เมื่อวนัที่  9 มิถุนายน 2559 ศาลฎีกาได้มีค าสัง่ยืน เห็นพ้องด้วยที่ศาลล้มละลายกลางมีค าสัง่ยกค าร้อง และ
อทุธรณ์ของผู้ ร้องฟังไม่ขึน้ ดงันัน้ บริษัทฯถือว่าได้รับสิทธ์ิในเคร่ืองหมายการค้า “พาโมลา” โดยชอบธรรมแล้ว เนื่องจากคดี
ดงักลา่วถือวา่เป็นท่ีสิน้สดุแล้ว ดงันัน้ บริษัทฯไมม่ีความเสีย่งถกูเพิกถอนเคร่ืองหมายการค้า “พาโมลา” อีกตอ่ไป 

  
3.1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 
ปาล์มน า้มนัเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคญั ซึ่งช่วยสร้างความมัน่คงด้านอาหารและด้านพลงังานของประเทศ 

โดยน า้มันปาล์มดิบที่ได้จากโรงสกัดปาล์มของประเทศไทย ถูกแบ่งสัดส่วนไปใช้ในภาคธุรกิจต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจพลงังาน 
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารอื่นๆ อาทิ สบู่ และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น โดยการผลิตน า้มันปาล์มของ
ประเทศมีปริมาณเพียงพอส าหรับการใช้บริโภคภายในประเทศและส่งออกบางส่วน ซึ่งปาล์มน า้มนัและน า้มนัปาล์มดิบที่ได้
จากการสกัดปาล์มน า้มนั รวมถึงผลิตภณัฑ์ที่ใช้น า้มนัปาล์มดิบเป็นวตัถดุิบในการผลิต ถูกควบคุมโดยภาครัฐผ่านกระทรวง
ตา่งๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลงังาน และกระทรวงพาณิชย์ เป็น ทิศทางราคา
น า้มนัปาล์มดิบของไทยถกูก าหนดให้อ้างอิงตามทิศทางราคาน า้มนัปาล์มดิบในตลาดมาเลเซีย ซึง่ถือเป็นตลาดน า้มนัปาล์มที่
ใหญ่ที่สดุใน โดยที่ผ่านมา อตุสาหกรรมน า้มนัปาล์มไทยต้องประสบกบัปัจจยัต่างๆ ที่ท าให้เกิดความผนัผวนของราคา ท่ีเกิด
ความแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างรุนแรง ท าให้ภาคใต้ของประเทศต้องเผชิญกบัปัญหาฝนแล้งและอทุกภยั จนเป็นเหตุ
น า้มนัปาล์มขาดตลาด ท าให้ระดบัราคาน า้มนัปาล์มปรับตวั  
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จากความผนัผวนของราคาและปริมาณน า้มนัปาล์มดิบท่ีมีอยา่งต่อเนื่อง รัฐบาลจึงออกนโยบายที่จะเข้าควบคมุ
ความผนัผวนท่ีเกิดขึน้ โดยภาครัฐจะใช้นโยบายเข้าควบคมุโดยการปรับลดสดัสว่นการผสมไบโอดีเซลในน า้มนัดีเซล เช่น จาก 
B7 ให้ลดลงเหลือ B5 ในกรณีที่สต๊อกน า้มนัปาล์มดิบในประเทศลดลง และปรับปรับเพิ่มสดัสว่นการผสมไบโอดีเซลในน า้มนั
ดีเซลเมื่อสต๊อกน า้มนัปาล์มดิบในประเทศมีปริมาณสงูขึน้ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการควบคมุปริมาณการใช้น า้มนัปาล์มดิบให้มีเพียงพอ
ตอ่ความต้องการโดยค านึงถึงความเพียงพอในการใช้บริโภคเป็นหลกั อีกทัง้การก าหนดราคารับซือ้ผลปาล์มและน า้มนัปาล์ม
ดิบในกรณีที่ราคาน า้มนัปาล์มดิบผนัผวน และใช้นโยบายรับซือ้น า้มนัปาล์มดิบออกจากตลาด กรณีที่สต๊อกน า้มนัปาล์มดิบใน
ประเทศสงูเกินไป และใช้นโยบายการน าเข้าน า้มนัปาล์มดิบจากต่างประเทศ กรณีที่ปริมาณน า้มันปาล์มดิบในประเทศไม่
เพียงพอต่อความต้องการ (ปัจจุบนัประเทศไทยยงัคงมีมาตรการควบคุมการน าเข้าน า้มนัปาล์ม แม้ว่าจะปรับลดอตัราภาษี
น าเข้าน า้มนัปาล์มเหลือร้อยละ 0 ตัง้แต่ปี 2553 โดยก าหนดให้น า้มนัปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องขออนญุาตน าเข้า และสามารถ
น าเข้าโดย องค์การคลงัสินค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่เพียงผู้ เดียว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน า้มันปาล์มใน
ประเทศ)  

นอกจากนี ้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดให้น า้มนัพืช น า้มนัเชือ้เพลิง และผลปาล์มน า้มนั เป็น
สินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  ซึ่งน า้มันพืช และน า้มันเชือ้เพลิง จัดอยู่ใน
ประเภทสินค้าที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ (Sensitive List : SL) ซึง่กรมการค้าภายในจะติดตามราคาและภาวะเป็นประจ าทกุ
วนั ดงันัน้ บริษัทฯจึงอาจได้รับความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงในนโยบายที่เก่ียวข้องดงักลา่ว 

ในปี 2559 ราคาน า้มนัปาล์มดิบมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง  เพราะปริมาณน า้มนัปาล์มดิบไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาดน า้มนับริโภค กรมธุรกิจพลงังานจึงปรับลดอตัราสดัส่วนการใช้น า้มนัปาล์มด้านพลงังานลงเพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคาและป้องกนัการขาดแคลนของน า้มนัปาล์มส าหรับการบริโภคในประเทศ  จากอตัราสว่นผสมในน า้มนั
ดีเซลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7 เป็น อตัราสดัส่วนผสม ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5 ตัง้แต่ วนัที่ 25 กรกฎาคม 2559  และอีกครัง้ในวนัที่ 25 
สงิหาคม  2559  เป็นอตัราสดัสว่นผสมของไบโอดีเซลในน า้มนัดีเซล ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 3 

 
3.1.5 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 

 บริษัทฯด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ที่ผลติจากน า้มนัปาล์มดิบ โดยบริษัทยอ่ยของบริษัท 2 แหง่ได้แก่ 
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ ากดั (AIPT) และบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (AIL) ด าเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบ
เรือและคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง และให้บริการขนสง่สินค้าทางทะเล (ขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิง น า้มนัปาล์มดิบ และน า้มนัปาล์มกลัน่
บริสทุธ์ิ) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจเก่ียวข้องกบัน า้มนัเชือ้เพลิง โดยอาจได้รับความ
เสีย่งจากเหตกุารณ์ที่ไมค่าดคิด อาทิ เหตกุารณ์ระเบิด การร่ัวไหลของน า้มนั และอบุตัิเหตจุากการขนสง่ทางเรือ เป็นต้น ซึง่อาจ
ท าให้บริษัทและบริษัทยอ่ยได้รับความเสยีหาย อนัจะสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงาน
ของกิจการได้ ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทยอ่ยตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่ว โดยได้ก าหนดแนวทางเพื่อปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจจะ
เกิดขึน้ ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานต่างๆ ของแต่ละบริษัท ด้วยการสง่เข้ารับการอบรมใน
หนว่ยงานราชการและเอกชนที่เก่ียวข้อง รวมถึงการสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในทีมงานของแต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการท างาน ควบคู่ไปกับการก ากบัและควบคมุของผู้บริหารงานแต่ละฝ่าย  รวมถึงจดัให้มีการ
ฝึกซ้อมและก าหนดแนวทางปฏิบตัิหากเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉินเป็นประจ าทกุปี  นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัให้มีการตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของอปุกรณ์ความปลอดภยัอยา่งตอ่เนื่อง และท าประกนัภยัเพื่อปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้กบับริษัทประกนัภยั
ชัน้น าทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่คุ้มครองความเสีย่งทัง้หมดที่อาจจะเกิดขึน้ ทัง้ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจและสต๊อกน า้มนั 
ทัง้ความเสีย่งที่เกิดจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติและความเสีย่งที่เกิดจากอบุตัิภยั   
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3.2   ความเสี่ยงเกี่ยวเน่ืองกับการผลิต 
 

3.2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ  
 บริษัทฯด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยพลงังานทดแทนน า้มนัไบโอดีเซลจากน า้มนัปาล์ม รวมถึงผลติและจ าหนา่ย
น า้มนัปาล์มโอเลอีน ภายใต้ตราสนิค้า“พาโมลา” โดยบริษัทใช้น า้มนัปาล์มดิบ (CPO) เป็นวตัถดุิบตัง้ต้นมีสดัสว่นต้นทนุน า้มนั
ปาล์มดิบคิดเป็นร้อยละ 85-90 ของต้นทนุวตัถดุิบรวม โดยการสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบ จะอยู่ในรูปหนงัสือสัญญาหรือข้อตกลง
การสัง่ซือ้ระยะสัน้ประมาณ 1 เดือน ซึ่งระบุราคารับซือ้ชัดเจน แต่ไม่มีการท าสญัญาระยะยาวกับผู้จ าหน่ายรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ ดงันัน้ บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการจัดหาวตัถุดิบ หากผู้จ าหน่ายไม่สามารถจัดหาน า้มนัปาล์มดิบเพื่อ
จ าหน่ายให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ หรืองดการจ าหน่ายน า้มันปาล์มดิบให้กับบริษัทจากสาเหตุนโยบายภายในของผู้
จ าหน่ายเอง ซึ่งอาจท าให้บริษัทสญูเสียโอกาสในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกิจการได้  
บริษัทตระหนกัถึงประเด็นความเสี่ยงข้างต้น และได้ก าหนดแนวทางป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว โดยการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้
จ าหน่ายที่มีศกัยภาพกว่า 20 ราย ควบคู่ไปกบัการรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จ าหน่ายวตัถดุิบมาโดยต่อเนื่อง โดยกวา่ร้อย
ละ 80 ของจ านวนผู้ จ าหน่ายวัตถุดิบที่อยู่ใน Vendor List ของบริษัท เป็นคู่ค้ากับบริษัทมายาวนานกว่า 5 ปี นอกจากนี ้
ปัจจุบนัประเทศไทยมีพืน้ที่เพาะปลกูปาล์มน า้มนัเพิ่มขึน้ และยงัคงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ต่อเนื่องจากพืน้ที่เพาะปลกูที่มี ดงันัน้ 
บริษัทจึงมัน่ใจวา่จะได้รับความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุิบน้อย 
 

3.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 บริษัทฯใช้น า้มนัปาล์มดิบ (CPO) เป็นวตัถดุิบหลกัตัง้ต้นส าหรับใช้ในการผลติน า้มนัไบโอดีเซล และน า้มนัปาล์ม
โอเลอีนเพื่อจ าหนา่ย ซึง่ราคาน า้มนัปาล์มดบิในตลาดโลกถกูก าหนดให้เป็นไปตามทิศทางของตลาดน า้มนัปาล์มดิบในประเทศ
มาเลเซีย เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีอตัราสว่นการสง่ออกน า้มนัปาล์มดิบต่อผลผลิตสงูที่สดุในโลก โดยปัจจยัที่สง่ผลกระทบ
ต่อราคาน า้มนัปาล์มดิบได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการบริโภค สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน า้มัน
ปาล์มดิบค้างสต๊อก และราคาน า้มนัทดแทนชนิดอื่นๆ อาทิ น า้มนัถัว่เหลอืง และน า้มนัร าข้าว เป็นต้น  
 ส าหรับประเทศไทย ราคาน า้มนัปาล์มดิบมีทิศทางความผนัผวนเป็นไปตามความผนัผวนของราคาน า้มนัปาล์ม
ดิบในตลาดโลก โดยราคาน า้มันปาล์มดิบในปี 2559 ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 16.90 (ราคาเฉลี่ยในปี ปี 
2558 เท่ากับ 27.33 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2559 เท่ากับ 31.95 บาทต่อกิโลกรัม) (ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์) ตัง้แต่ช่วงกลางปี 2559 ราคาน า้มนัปาล์มดิบภายในประเทศผนัผวนและปรับตวัสงูขึน้ เนื่องจากผลปาล์มไม่เพียงพอ
กบัความต้องการของตลาดน า้มนับริโภค ท าให้เกิดการแข่งขนักบัรับซือ้ผลปาล์ม อีกทัง้ในตลาดต่างประเทศได้รับผลกระทบ
จากสภาวะแล้ง ผลผลิตออกน้อย สง่ผลให้ราคาต้นทนุเฉลี่ยของวตัถดุิบน า้มนัปาล์มดิบของบริษัทฯ ในปี 2559 เท่ากบั 31.5 
บาทตอ่กิโลกรัม ซึง่สงูขึน้ 6 บาทตอ่กิโลกรัม จากปี 2558 เทา่กบั 25.50 บาทตอ่กิโลกรัม  
 จากความผนัผวนของราคาข้างต้น บริษัทฯอาจได้รับความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาน า้มนัปาล์มดิบ ท่ีมี
ความอ่อนไหวต่อปัจจยัที่เข้ามากระทบทัง้ปัจจยัภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งความผนัผวนของราคาน า้มนัปาล์ม
ดิบอาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของกิจการได้ อย่างไรก็ดีบริษัทฯตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่ว และได้
ก าหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิส าหรับฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเน้นให้ความส าคญักบัการติดตามสถานการณ์ราคา
อย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อโทรทศัน์ หนงัสอืพิมพ์ และเว็บไซด์ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ควบคูไ่ปกบัการติดตามสถานการณ์ราคาผา่นคูค้่าอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผนั
ผวนของราคาวตัถดุิบได้ในระดบัหนึง่ นอกจากนี ้ด้วยมาตรการของภาครัฐ เพื่อควบคมุไมเ่กิดความผนัผวนของราคาที่รุนแรง 
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3.3 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
 

3.3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงนิทุนจากสถาบันการเงนิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้ขอรับการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือจากเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน

ภายในประเทศ โดยมีภาระหนีร้วมทัง้สิน้เท่ากบั 300.29 ล้านบาท (แบ่งเป็นภาระหนีใ้นนามบริษัทฯเท่ากบั  297.79  ล้านบาท 
และภาระหนีใ้นนามบริษัทย่อยได้แก่ AIPT เทา่กบั 2.50 ล้านบาท และ AIL ไมม่ีภาระหนี)้ ด้วยภาระหนีท้ี่มี บริษัทฯอาจได้รับ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้เงินกู้  ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินของกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานได้ในที่สดุ แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการได้รับการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่าย
ช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินดงักลา่วด้วยดีมาโดยตอ่เนื่อง  

 
3.3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

 งบการเงินงวดบญัชีปี  2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายการสินทรัพย์ (บญัชีเงินฝากสกลุเงินต่างประเทศ) ที่เป็น
เงินตราต่างประเทศในสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ รวมเท่ากบั 135.37 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยเป็นรายการในนาม AIL เท่ากับ 
131.85 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นบญัชีสกุลเงินต่างประเทศเพื่อรับค่าจ้างจากการให้บริหารขนสง่แก่ลกูค้าต่างประเทศ 
และในนามบริษัท 3.52 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐฯ ซึง่เป็นบญัชีสกลุเงินตา่งประเทศเพื่อรับเงินคา่สนิค้าจากการจ าหนา่ยกลเีซอรีน
ให้กับลกูค้าในประเทศจีน ไม่ได้ท าป้องกันความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน ดงักล่าว  เนื่องจากมีจ านวนน้อย โดยบริษัทจะ
พิจารณาใช้วงเงินสญัญาขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าในกรณีที่มีธุรกรรมเป็นเงินตราต่างประเทศในจ านวนที่มีนยัส าคญั 
ควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และหา
แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ ดงันัน้ บริษัทฯจึงมัน่ใจว่าหากเกิดความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน บริษัทฯจะได้รับ
ผลกระทบอยา่งไมม่ีนยัส าคญั 

 
3.4 ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ 
 

3.4.1 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก 
 บริษัทฯก่อตัง้ขึน้ในปี 2549 โดยมีกลุม่ครอบครัวธารีรัตนาวิบลูย์เป็นผู้บริหารหลกั และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ผา่นการ
ถือหุ้นใน AI ในสดัส่วนร้อยละ 59.59 ของทุนจดทะเบียนบริษัท โดยมี 1) นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 2) นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ และ
กรรมการบริหาร  3) นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ด ารงต าแหนง่กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ และ 4) นาย
นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จดัการ และผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน ซึ่งทัง้ 4 ท่านล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลและน า้มนัปาล์มโอเลอีน 
โดยได้สร้างความน่าเช่ือถือให้กบับริษัทฯ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศมาโดยตอ่เนื่อง
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา ซึง่หากมีการเปลีย่นแปลงผู้บริหารหลกัอาจจะสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯได้ 
 บริษัทฯได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจอนมุตัิในแต่ละต าแหน่งและส่วนงานต่างๆ 
อย่างชดัเจน โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบผ่านผงัอ านาจอนมุตัิที่ได้ก าหนดไว้  อีกทัง้
ยงัมีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตา่งๆ ให้แก่ผู้ที่มีความรู้และความสามารถอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทยงัมีระบบ
จดัเก็บข้อมลูและฐานข้อมลูที่ดี  ซึง่มีการแลกเปลีย่นขา่วสารข้อมลูที่จ าเป็นตา่งๆ รวมถึงบริษัทยงัได้ก าหนดแนวทางเพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานบริษัท ด้วยการส่งเข้าอบรมในหลกัสตูรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแก่
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พนกังานและลดการพึ่งพิงพนกังานรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกบัการสง่เสริมให้พนกังานรู้สกึถึงความเป็นส่วนหนึ่ง
ของบริษัท ด้วยการดูแลและจัดสวสัดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงานแต่ละระดบัเพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
ท างาน  นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯให้สอดคล้องกับ
แผนการด าเนินธุรกิจอีกด้วย 
 

3.4.2 ความเสี่ยงในกรณีมีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 
 กลุม่ครอบครัวธารีรัตนาวิบลูย์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทผ่านการถือหุ้นในบริษัท โดย ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 
2559 ครอบครัวธารีรัตนาวิบลูย์ มีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นการถือหุ้นทางตรงในสดัสว่นร้อยละ 11.15 และถือ
ทางอ้อมผา่นทาง AI ในสดัสว่นร้อยละ 59.59  ซึง่กลุม่ครอบครัวธารีรัตนาวิบลูย์จะมีอิทธิพลในก าหนดนโยบายการบริหารงาน
ของบริษัทไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เนื่องจากสามารถควบคมุมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ให้ถือเอา
คะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัท ก าหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน จากจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด 8 ท่าน ซึง่กรรมการตรวจสอบทกุทา่นล้วนแตเ่ป็นผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความสามารถเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในสงัคม 
โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และมี
คณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบตัิตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ.28/2551  ซึ่งถือเป็น
การช่วยเสริมประสิทธิภาพและสร้างการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการบริหารจดัการของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้บริษัทฯยงัได้วา่จ้างบริษัท ออนเนอร์ แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ากดั เพื่อเข้าท าหน้าที่เป็นหนว่ยงานตรวจสอบภายในที่มี
ความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้คณะกรรมการของบริษัทยงัค านงึถึงการให้
ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  ด้วยการปฏิบตัิตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเคร่งครัด และสม ่าเสมอ 
ดงันัน้ บริษัทจึงมัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้มีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ จะได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม และเทา่เทียมกนั 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีรายการทรัพย์สนิท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

รายการ การใช้งาน กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(บาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดนิ     
1.1 ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 1533 และ 1534 ตัง้อยู่ท่ีต าบลคลอง

มะเดื่อ อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร รวมเนือ้ท่ี 
31-2-19 ไร่ 

ท่ีตัง้ส านกังาน และ
โรงงาน 

บริษัท 157,135,835 
 

- ไม่มี - 

1.2  ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 64303, 64304, 64305 และ 28654 
ตัง้อยู่ท่ีต าบลหาดทรายรี อ าเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 
เนือ้ท่ีดนิรวม 6-2-48.8 ไร่  

ท่ีตัง้ส านกังาน คลงั
น า้มนั และทา่เทียบเรือ 

AIPT 17,420,186 - ไม่มี - 
1.3  ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 18643 ตัง้อยู่ท่ีต าบลปากน า้ อ าเภอเมือง

ชมุพร จงัหวดัชมุพร เนือ้ท่ีดิน 6-2-9.9 ไร่ 
ท่ีตัง้ส านกังาน คลงั

น า้มนั และทา่เทียบเรือ 
1.4  ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 108147 และ 13397 ตัง้อยู่ท่ีต าบลทา่จีน 

อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เนือ้ท่ีดนิรวม 
9-2-30.9 ไร่ 

ท่ีตัง้โรงน า้แข็ง คลงั
น า้มนั และทา่เทียบเรือ 

2. ส่วนปรับปรุงที่ดนิ ใช้ในการด าเนินงาน บริษัท และ AIPT 27,892,378 - ไม่มี - 
3. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร     

3.1  อาคารส านกังานและโรงงานเลขท่ี 55/2 หมู่ท่ี 8 ถนน
เศรษฐกิจ 1 ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดั
สมทุรสาคร 

ใช้ในการด าเนินงาน บริษัทฯ                   124,765,624 - ไม่มี - 

3.2  อาคารส านกังาน คลงัน า้มนั ท่าเทียบเรือ และโรงน า้แข็ง 
ตัง้อยู่เลขท่ี 23/1 หมู่ท่ี 7 ต าบลท่าจีน อ าเภอเมือง
สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร และเลขท่ี 1/9 หมู่ท่ี 1 
ต าบลหาดทรายรี อ าเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 

ใช้ในการด าเนินงาน AIPT 186,109,680 - ไม่มี - 
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รายการ การใช้งาน กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(บาท) 
ภาระผูกพัน 

4. ระบบสาธารณปูโภค ใช้ในการด าเนินงาน บริษัท และ AIPT 29,275,272 - ไม่มี - 
5. เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองมือ     

5.1 เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองมือส าหรับธุรกิจน า้มนั ใช้ในการด าเนินงาน บริษัทฯ 488,121,234 - ไม่มี - 
5.2 เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองมือส าหรับธุรกิจคลงัน า้มนั

และทา่เทียบเรือ 
ใช้ในการด าเนินงาน AIPT 12,862,345 

- ไม่มี - 

6. เรือเดนิทะเล และอปุกรณ์ ใช้ในการด าเนินงาน AIL 23,018,179 - ไม่มี - 
7. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน ใช้ในการด าเนินงาน บริษัทฯและ

บริษัทย่อย 
2,444,004 - ไม่มี - 

8. ยานพาหนะ ยานพาหนะ บริษัทฯและ
บริษัทย่อย 

47,012,266 - ไม่มี - 

9. สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและตดิตัง้ ใช้ในการด าเนินงาน บริษัทฯ                  20,366,171 - ไม่มี - 
รวม 1,136,423,174  
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีมลูค่ารายการสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเท่ากบั 0.19  ล้านบาท ได้แก่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเป็นสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนในกรรมสทิธ์ิบริษัท 

 

4.3 สัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกจิ 

สัญญาจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซล (B100) 

คูส่ญัญา : บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีลงนามสญัญา : 7 ธนัวาคม 2559 
ลกัษณะสญัญา : บริษัทจะขายสนิค้าไบโอดเีซล (B100) ให้แก่ลกูค้า ในปริมาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2560 
การช าระคา่สนิค้า : ส าหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถงึลกูค้าตัง้แตว่นัท่ี 1-15 ของเดือน ให้ช าระคา่สนิค้าภายในวนัท่ีสดุท้าย

ของเดือนที่สัง่ซือ้ และส าหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถงึลกูค้าตัง้แต ่16-31 ของเดือน ให้ช าระคา่สนิค้า
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

 
คูส่ญัญา : บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีลงนามสญัญา : 22 พฤศจิกายน 2559 
ลกัษณะสญัญา : บริษัทจะขายสนิค้าไบโอดเีซล (B100) ให้แก่ลกูค้า ในปริมาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2560 
การช าระคา่สนิค้า : ส าหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถงึลกูค้าตัง้แตว่นัท่ี 1-15 ของเดือน ให้ช าระคา่สนิค้าภายในวนัท่ีสดุท้าย

ของเดือนที่สัง่ซือ้ และส าหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถงึลกูค้าตัง้แต ่16-31 ของเดือน ให้ช าระคา่สนิค้า
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

 
คูส่ญัญา : บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีลงนามสญัญา : 28 ธนัวาคม 2559 
ลกัษณะสญัญา : บริษัทจะขายสนิค้าไบโอดเีซล (B100) ให้แก่ลกูค้า ในปริมาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : 1 มกราคม และ 31 มีนาคม 2560 
การช าระคา่บริการ : ภายใน 19 วนันบัจากวนัสง่มอบ (วนัสง่มอบนบัเป็นวนัท่ีศนูย์) 

 
คูส่ญัญา : บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีลงนามสญัญา : 27 พฤศจิกายน 2558 
ลกัษณะสญัญา : บริษัทจะขายสนิค้าไบโอดเีซล (B100) ให้แก่ลกูค้า ในปริมาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2559 
การช าระคา่สนิค้า : ส าหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถงึลกูค้าตัง้แตว่นัท่ี 1-15 ของเดือน ให้ช าระคา่สนิค้าภายในวนัท่ีสดุท้าย

ของเดือนที่สัง่ซือ้ และส าหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถงึลกูค้าตัง้แต ่16-31 ของเดือน ให้ช าระคา่สนิค้า

4.2 ทรัพย์สนิไม่มีตวัตน 
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คูส่ญัญา : บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

 
คูส่ญัญา : บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีลงนามสญัญา : 21 ธนัวาคม 2558 
ลกัษณะสญัญา : บริษัทจะขายสนิค้าไบโอดเีซล (B100) ให้แก่ลกูค้า ในปริมาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2559 
การช าระคา่สนิค้า : ส าหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถงึลกูค้าตัง้แตว่นัท่ี 1-15 ของเดือน ให้ช าระคา่สนิค้าภายในวนัท่ีสดุท้าย

ของเดือนที่สัง่ซือ้ และส าหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถงึลกูค้าตัง้แต ่16-31 ของเดือน ให้ช าระคา่สนิค้า
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

 
คูส่ญัญา : บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ากดั 
วนัท่ีลงนามสญัญา : 28 กมุภาพนัธ์ 2558 
ลกัษณะสญัญา : บริษัทจะขายสนิค้าไบโอดเีซล (B100) ให้แก่ลกูค้า ในปริมาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2558 ถึง 29 กมุภาพนัธ์ 2559 
การช าระคา่สนิค้า  : ส าหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถงึลกูค้าตัง้แตว่นัท่ี 1-15 ของเดือน ให้ช าระคา่สนิค้าภายในวนัท่ี

สดุท้ายของเดือนที่สัง่ซือ้ และส าหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถึงลกูค้าตัง้แต ่16-31 ของเดือน ให้ช าระ
คา่สนิค้าภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

 
คูส่ญัญา : บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 
วนัท่ีลงนามสญัญา : 18 พฤศจิกายน 2558 
ลกัษณะสญัญา : บริษัทจะขายสนิค้าไบโอดเีซล (B100) ให้แก่ลกูค้า ในปริมาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 
การช าระคา่สนิค้า  : ส าหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถงึลกูค้าตัง้แตว่นัท่ี 1-15 ของเดือน ให้ช าระคา่สนิค้าภายในวนัท่ี

สดุท้ายของเดือนที่สัง่ซือ้ และส าหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถึงลกูค้าตัง้แต ่16-31 ของเดือน ให้ช าระ
คา่สนิค้าภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

 
 
4.4 กรมธรรม์ 

4.4.1 กรมธรรม์ในนามบริษัท  

คูส่ญัญา : บริษัท ไทยพาณิชย์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม์ : 000-16-11-IAR-01363 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิ (Property All Risks Policy Schedule) 
ทรัพย์สนิเอาประกนั : โรงงาน และอาคารสิง่ปลกูสร้าง รวมถงึเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และสนิค้าคงเหลอื

ทกุชนิดท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท  
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คูส่ญัญา : บริษัท ไทยพาณิชย์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ที่ตัง้ทรัพย์สนิ : เลขที่ 55/2 หมู ่8 ถนนเศรษฐกิจ ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษายน 2559 ถึง 20 เมษายน 2560  
วงเงินคุ้มครอง : 683,230,000 บาท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
คูส่ญัญา : บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม์ : 000-16-11-GSI-00094 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่ 3 
ทีต่ัง้ทรัพย์สนิ : เลขที่ 55/2 หมู ่8 ถนนเศรษฐกิจ ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 27 สงิหาคม 2559 ถึง 27 สงิหาคม 2560  
วงเงินคุ้มครอง : ไมเ่กิน 25,000,000 บาทตอ่ครัง้ โดยมีข้อตกลงคุ้มครองและจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดชอบ

ดงันี ้ 1.เสยีชีวติ ทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง หรือคา่รักษาพยาบาลของผู้ได้รับความเสยีหายไมเ่กิน 
200,000 บาท ตอ่คน 2.ความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของผู้ได้รับความเสยีหาย ชดใช้ตามจริง แต่
ไมเ่กินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามประเภทกิจการควบคมุประเภทท่ี 3 สว่นท่ีเก่ียวกบัการ
ประกอบกิจการควบคมุน า้มนั 

ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
 

คูส่ญัญา : บริษัท สนิมัน่คง ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม์ : 100-16-700-1-001463 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัสนิค้าที่ขนสง่ภายในประเทศ 
ทรัพย์สนิเอาประกนั : น า้มนัปาล์มบรรจแุท็งค์ส าหรับการขนสง่โดยพาหนะของบริษัทท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 18 สงิหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 18 สงิหาคม 2560 
วงเงินคุ้มครอง : ไมเ่กิน 1,800,000 บาทตอ่ครัง้ ทัง้นี ้บริษัทต้องรับผิดชอบคา่เสยีหายสว่นแรกจ านวนหนึง่ 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
คูส่ญัญา : บริษัท สนิมัน่คง ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม์ : 100-16-700-1-000747 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัสนิค้าที่ขนสง่ภายในประเทศ 
ทรัพย์สนิเอาประกนั : น า้มนัปาล์มบรรจแุท็งค์ 10 ล้อ ส าหรับการขนสง่โดยพาหนะของบริษัทท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ถงึวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 
วงเงินคุ้มครอง : ไมเ่กิน 600,000 บาทตอ่ครัง้ ทัง้นี ้บริษัทต้องรับผิดชอบคา่เสยีหายสว่นแรกจ านวนหนึง่ 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
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คูส่ญัญา : บริษัท สนิมัน่คง ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม์ : 100-16-700-1-000296 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัสนิค้าที่ขนสง่ภายในประเทศ 
ทรัพย์สนิเอาประกนั : น า้มนัปาล์มบรรจแุท็งค์ 10 ล้อ ส าหรับการขนสง่โดยพาหนะของบริษัทท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 14 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 
วงเงินคุ้มครอง : ไมเ่กิน 600,000 บาทตอ่ครัง้ ทัง้นี ้บริษัทต้องรับผิดชอบคา่เสยีหายสว่นแรกจ านวนหนึง่ 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
คูส่ญัญา : บริษัท สนิมัน่คง ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม์ : 100-16-700-1-000925 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัสนิค้าที่ขนสง่ภายในประเทศ 
ทรัพย์สนิเอาประกนั : น า้มนัปาล์มบรรจแุท็งค์ 10 ล้อ ส าหรับการขนสง่โดยพาหนะของบริษัทท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 13 มถินุายน 2559 ถึงวนัท่ี 13 มิถนุายน 2560 
วงเงินคุ้มครอง : ไมเ่กิน 600,000 บาทตอ่ครัง้ ทัง้นี ้บริษัทต้องรับผิดชอบคา่เสยีหายสว่นแรกจ านวนหนึง่ 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
4.4.2 กรมธรรม์ในนามบริษัทย่อย 

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ ากดั  

คูส่ญัญา : บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม์ : AL002685-16RBK และ AL003291-16RBK 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่ 3 
ระยะเวลา : 1 ปี เร่ิม ตัง้แตว่นัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 ถึง 19 ธนัวาคม 2560 
วงเงินคุ้มครอง : ไมเ่กิน 25,000,000 บาทตอ่ครัง้ โดยมีข้อตกลงคุ้มครองและจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดชอบ

ดงันี ้1.เสยีชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงชดใช้ 200,000 บาท ตอ่คน 2.คา่รักษาพยาบาลให้
จ่ายตามความเป็นจริงไมเ่กิน 200,000 บาท ตอ่คน ทัง้นีใ้นกรณีข้อ 1 และ 2 รวมกนัไมเ่กิน 
200,000 บาท ตอ่คน 3.ความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของผู้ได้รับความเสยีหาย ชดใช้ตามความ
เสยีหายทีเ่กิดขึน้จริง แตไ่มเ่กินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามประเภทกิจการควบคมุประเภทท่ี 
3 สว่นท่ีเก่ียวกบัการประกอบกิจการควบคมุน า้มนั 

ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั 
 

คูส่ญัญา : บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม์ : 615-01551-10413 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิ (Accidental Damage (Property) Insurance Policy) 
ที่ตัง้ทรัพย์สนิหรือ
เก็บทรัพย์สนิเอา

: 23/1 หมู ่7 ต.ทา่จีน อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 74000  
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คูส่ญัญา : บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ประกนั 
ระยะเวลา : 1 ปี เร่ิม ตัง้แตว่นัท่ี 1 มถินุายน 2559 ถงึ 1 มิถนุายน 2560 
วงเงินคุ้มครอง : 392,120,000 บาท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั 

 
คูส่ญัญา : บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม์ : 615-01551-10412 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิ (Accidental Damage (Property) Insurance Policy) 
ที่ตัง้ทรัพย์สนิหรือ
เก็บทรัพย์สนิเอา
ประกนั 

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

ระยะเวลา : 1 ปี เร่ิม ตัง้แตว่นัท่ี 1 มถินุายน 2559 ถงึ 1 มิถนุายน 2560 
วงเงินคุ้มครอง : 740,640,000 บาท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั 
 
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั  
คูส่ญัญา : บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม์ : MH000869-16RBK 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิทางทะเล (MARINE HULL INSURANCE) ของเรือธารีรัตนา 1 

และทรัพย์สนิท่ีติดตัง้อยูก่บัตวัเรือ 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 18 เมษายน 2559 ถึง 18 เมษายน 2560 
วงเงินคุ้มครอง : 50,000,000 บาท 
พืน้ท่ีคุ้มครอง  นา่นน า้ไทย (Domestic Area Only) 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั  

 
คูส่ญัญา : บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม์ : MH000868-16RBK 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิทางทะเล (MARINE HULL INSURANCE) ของเรือธารีรัตนา 3 

และทรัพย์สนิท่ีติดตัง้อยูก่บัตวัเรือ 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 6 เมษายน 2559 ถึง 6 เมษายน 2560 
วงเงินคุ้มครอง : 90,000,000 บาท 
พืน้ท่ีคุ้มครอง  ประเทศไทย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Near Coastal Limitation Area Only) 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั  

 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

- 50 - 

 

คูส่ญัญา : Shipowners’ Asia Pte limited 
เลขที่กรมธรรม์ : 504636 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิทางทะเล ส าหรับ เรือธารีรัตนา 1 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2559 ถงึ 20 กมุภาพนัธ์ 2560 
วงเงินคุ้มครอง : มลพิษ 1,000,000,000 USD 

2,500 USD ตอ่ลกูเรือตอ่ครัง้ 
10,000 USD ส าหรับคา่เสยีหายอื่นๆตอ่ครัง้ 

พืน้ท่ีคุ้มครอง  ชายฝ่ังและนา่นน า้ประเทศไทย 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั  

 
คูส่ญัญา : Shipowners’ Asia Pte limited 
เลขที่กรมธรรม์ : 91088 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิทาง ทะเลและประกนัความเสีย่งตอ่อนสุญัญาระหวา่งประเทศ

วา่ด้วยความรับผิดทางแพง่ตอ่ความเสยีหายจากมลพษิน า้มนั ค.ศ. 2001 ส าหรับ เรือธารีรัตนา 
3 

ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2559 ถงึ 20 กมุภาพนัธ์ 2560 
วงเงินคุ้มครอง : มลพิษ 1,000,000,000 USD 

2,500 USD ตอ่ลกูเรือตอ่ครัง้ 
10,000 USD ส าหรับคา่เสยีหายอื่นๆตอ่ครัง้ 

พืน้ท่ีคุ้มครอง  ประเทศไทย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั  
 
4.5 เคร่ืองหมายการค้า 

 บริษัทฯมีตราสนิค้าที่ใช้ส าหรับการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์น า้มนัปาล์มโอเลอีน 1 ตราสนิค้า ซึง่เป็นตราสนิค้าที่บริษัทใช้
มาโดยตอ่เนื่อง โดยมีรายละเอียดตราสนิค้า ดงันี ้ 
 

ตราสินค้า ภาพตราสนิค้า ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ ประเภทสินค้า 

พาโมลา / PAMOLA 
 

บริษัทฯ 
สนิค้าน า้มนัพืชใช้ปรุงอาหาร 
เนย ข้าวสาร เมลด็งา น า้ดื่ม 

หมายเหต ุ:  บริษัทฯได้รับกรรมสิทธ์ิในตราสินค้า “พาโมลา” จากการเข้าซือ้ทรัพย์สินที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจจากเจ้าของกิจการเดิมในปี 2549 โดย
ปัจจุบันบริษัทฯมีคดีความเก่ียวกับตราสินค้า กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของเจ้าของกิจการเดิม ในฐานะผู้ คัดค้าน และผู้ ร้อง 
ตามล าดบั ในประเด็นเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิในตราสินค้า ซึ่งเจ้าหนีก้ารค้าของเจ้าของกิจการเดิมเรียกร้องคา่เสียหายจากการไมไ่ด้รับช าระ
หนีค้่าวตัถดุิบเป็นตราสินค้า “พาโมลา” โดยขอให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาเพิกถอนการโอนเคร่ืองหมายการค้า “พาโมลา” ให้กับ
บริษัทฯ ทัง้นี ้ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่ยกค าร้องดงักล่าวเม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2555 เม่ือวนัที่ 4 ตลุาคม 2555 เจ้าพนกังานพิทกัษ์
ทรัพย์ของเจ้าของกิจการเดิมได้ยื่นอทุธรณ์ต่อศาลล้มละลายกลาง เพ่ือขอให้ศาลพิจารณากลบัค าสัง่ศาลล้มละลายกลาง โดยบริษัทฯ
ได้ยื่นโต้แย้งการอทุธรณ์ดงักลา่วเม่ือวนัที่ 7 ธันวาคม 2555 และเม่ือวนัที่  9 มิถนุายน 2559 ศาลฎีกาได้มีค าสัง่ยืน เห็นพ้องด้วยที่ศาล
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ล้มละลายกลางมีค าสัง่ยกค าร้อง และอทุธรณ์ของผู้ ร้องฟังไม่ขึน้ ดงันัน้ บริษัทฯถือว่าได้รับสิทธ์ิในเคร่ืองหมายการค้า “พาโมลา” โดย
ชอบธรรมแล้ว เน่ืองจากคดีดงักล่าวถือวา่เป็นที่สิน้สดุแล้ว ดงันัน้ บริษัทฯไมมี่ความเสี่ยงถกูเพิกถอนเคร่ืองหมายการค้า “พาโมลา” อีก
ตอ่ไป (รายละเอียดเพิ่มเติมหวัข้อ 1.3 ปัจจยัความเสี่ยง) 

  

4.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 บริษัทฯมีบริษัทยอ่ย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (AIL) โดยบริษัทฯเข้า
ถือหุ้นใน AIL เท่ากบั 20.90 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน AIL คิดเป็นมลูคา่เงินลงทนุตามวิธี
ราคาทุนเท่ากับ 82.67 ล้านบาท และบริษัท เอไอ พอร์ต แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ ากัด (AIPT) โดยบริษัทฯเข้าถือหุ้ นใน AIPT 
เท่ากบั 46 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน AIPT คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีราคาทนุเท่ากบั 
352.39 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้โครงการลงทนุแต่
ละโครงการ โดยให้ความส าคญักบัการพิจารณาลงทนุในธุรกิจที่เกือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็น
ส าคญั ควบคูไ่ปกบัการค านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทนุ ความเสีย่ง และสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทฯอยา่งรอบคอบ 
ซึ่งการลงทุนดงักล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจอนุมตัิที่
ก าหนดไว้ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย รวมถึงกฎหมายตา่งๆที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทจะควบคมุผ่านการสง่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯเข้า
ไปเป็นกรรมการ เพื่อควบคมุทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบตอ่การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างมีนยัส าคญั และบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจ านวนสงู
กวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น  
 
คดีฟ้องร้องเคร่ืองหมายการค้าส าหรับผลิตภณัฑ์น า้มันปาล์มโอเลอีน 

 บริษัทฯผลิตและจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มโอเลอีนภายใต้ตราสินค้า “พาโมลา” หรือ “PAMOLA” ซึ่งบริษัทได้รับสิทธ์ิ
ในเคร่ืองหมายการค้าดงักล่าวจากการเข้าซือ้ทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจจากเจ้าของกรรมสิทธ์ิเดิม ซึ่งประสบปัญหา
สภาพคลอ่งทางการเงิน และอยูภ่ายใต้การด าเนินการตามแผนฟืน้ฟกิูจการตามค าสัง่ศาลล้มละลาย โดยบริษัทได้เข้าเจรจาซือ้
ทรัพย์สินทัง้หมดกับเจ้าหนีข้องเจ้าของกรรมสิทธ์ิเดิม ซึ่งตราสินค้าดงักล่าว ได้ถูกจดทะเบียนไว้ส าหรับการจ าหน่ายสินค้า
หลายประเภทได้แก่ น า้มนัพืชใช้ปรุงอาหาร และเนย ข้าวสาร น า้ดื่ม และเมล็ดงา ตามเคร่ืองหมายการค้าเลขที่ ค115789 
เลขที่ ค115816 เลขที่ ค115793 และเลขที่ ค115792 โดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของเจ้าของกรรมสทิธ์ิเดิม ได้ยื่นค าร้องต่อ
ศาลล้มละลายกลางเพื่อให้ศาลมีค าสัง่เพิกถอนการโอนเคร่ืองหมายการค้า “พาโมลา” ระหวา่งเจ้าขอกรรมสทิธ์ิเดิมกบับริษัท 
โดยเรียกร้องคา่ชดใช้กรณีไมโ่อนเคร่ืองหมายการค้ากลบัเข้าสูก่องทรัพย์สนิของเจ้าของกรรมสทิธ์ิเดมิเป็นเงินจ านวน 3.75 ล้าน
บาท และดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี (น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของสนิทรัพย์รวม) ซึง่ ณ วนัท่ี 9 สงิหาคม 2555 ศาลล้มละลาย
กลางได้มีค าสัง่ยกเลิกค าร้องดงักลา่ว โดยศาลได้ระบใุนค าสัง่ศาลชดัเจนวา่ “การซือ้ขายดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากมติที่
ประชมุเจ้าหนีแ้ละได้มีการเสนอต่อศาล ซึ่งศาลได้มีค าสัง่อนญุาตให้มีการซือ้ขายกิจการดงักลา่ว โดยการซือ้ขายกิจการพร้อม
เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว บริษัทได้เสยีคา่ตอบแทนและท าตามขัน้ตอนทางกฎหมายจนครบถ้วน จึงเห็นวา่ บริษัทได้มีการซือ้
กิจการโดยเสียค่าตอบแทนอย่างสจุริต และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงมีค าสัง่ให้ผู้ ร้องไมม่ีสิทธิร้องขอให้ด าเนินการ
ตามค าร้องดงักลา่ว” ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม 2555 เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของเจ้าของกิจการเดิมได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
ล้มละลายกลาง เพื่อขอให้ศาลพิจารณากลบัค าสัง่ศาลล้มละลายกลาง โดยบริษัทฯได้ยื่นโต้แย้งการอทุธรณ์ดงักลา่วเมื่อวนัท่ี 7 
ธนัวาคม 2555  
 เมื่อวนัที่  9 มิถุนายน 2559 ศาลฎีกาได้มีค าสัง่ยืน เห็นพ้องด้วยที่ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งยกค าร้อง และ
อทุธรณ์ของผู้ ร้องฟังไม่ขึน้ ดงันัน้ บริษัทฯถือว่าได้รับสิทธ์ิในเคร่ืองหมายการค้า “พาโมลา” โดยชอบธรรมแล้ว เนื่องจากคดี
ดงักลา่วถือวา่เป็นท่ีสิน้สดุแล้ว ดงันัน้ บริษัทฯไมม่ีความเสีย่งถกูเพิกถอนเคร่ืองหมายการค้า “พาโมลา” อีกตอ่ไป  
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

6.1 ข้อมลูทัว่ไปของบริษัท 
 
ชื่อบริษัท  บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
ปีทีก่อตัง้                           2549 
เคร่ืองหมายหุ้น                  AIE 
ทะเบียนเลขที่                     0107556000311 
ประกอบธุรกิจ  ผลติและจ าหนา่ยพลงังานทดแทนน า้มนัไบโอดีเซลจากน า้มนัปาล์ม ด้วยระบบการกลัน่

และผลติที่เป็นระบบตอ่เนื่องและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม รวมถึงผลติและจ าหนา่ย
น า้มนัปาล์มโอเลอีน ภายใต้ตราสนิค้า“พาโมลา” และจ าหนา่ยวตัถดุิบและผลติภณัฑ์ซึง่
เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลติ ได้แก่ กรดไขมนัปาล์ม ไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิ และ
กลเีซอรีน 

ที่ตัง้ส านักงานและโรงงาน  เลขที่ 55/2 หมูท่ี่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุม่แบน  
  จงัหวดัสมทุรสาคร 74110 
โทรศัพท์  034-877-485-8 
โทรสาร  034-877-491-2 
Email   aienergy@aienergy.co.th  
Website  http://www.aienergy.co.th  
ทุนจดทะเบียน  1,356,000,000 บาท (หนึง่พนัสามร้อยห้าสบิหกล้านบาท) 
ช าระแล้ว                           1,130,000,000 บาท (หนึง่พนัหนึง่ร้อยสามสบิล้านบาท) 
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ      5,424,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 
ปีที่จดทะเบียน                2557 
ในตลาดหลักทรัพย์           
ติดต่อ                               นกัลงทนุสมัพนัธ์  โทรศพัท์ 66-34877-485 โทรสาร  66-34877-491-2 
                             e-mail : ir@aienergy.co.th   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aienergy@aienergy.co.th
http://www.aienergy.co.th/
mailto:ir@aienergy.co.th
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6.2 บริษัทยอ่ย 

ชื่อบริษัท บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั (“AIPT”)  
วันที่ก่อตัง้  วนัที่ 10 เมษายน 2550 
 ทะเบียนเลขที่                     0105550040092 
ประกอบธุรกิจ  ธุรกิจทา่เทียบเรือและให้บริการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ  
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่  เลขที่ 23/1 หมูท่ี่ 7 ต าบลทา่จีน อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
ทุนจดทะเบียน  460,000,000  บาท (สีร้่อยหกสบิล้านบาท) 
ช าระแล้ว                            
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ      46,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 
ที่ตัง้ส านักงานสาขา  เลขที่ 1/9 หมูท่ี่ 1 ต าบลหาดทรายรี อ าเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 
ความสัมพนัธ์กับบริษัท  -     AIPT เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นสามญัของ  AIPT จ านวน   
                                                45,999,998  หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของ 
                                                           ทนุช าระแล้วของ AIPT 

-   มีกรรมการบริษัทร่วมกนัได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 
นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนา
วิบลูย์ ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการ 
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ชื่อบริษัท  บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (“AIL”)  
วันที่ก่อตัง้  วนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2549 
ทะเบียนเลขที่                     0105549021411 
ประกอบธุรกิจ  ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้าทางทะเล ซึง่มีความช านาญในการขนสง่น า้มนัเคร่ือง น า้มนั

ปาล์มดิบ น า้มนัเชือ้เพลงิ และน า้มนัปาล์ม  
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่  เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ส านักงานใหญ่  0-2540-2528 

โทรสารส านักงานใหญ่  0-2517-1465 
ทุนจดทะเบียน  209, 000,000 บาท (สองร้อยเก้าล้านบาท) 
ช าระแล้ว                            
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ      20,900,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 
ความสัมพนัธ์กับบริษัท -  AIL เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นสามญัของ AIL จ านวน 20,899,998 

หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุช าระแล้ว
ของ AIL 

-  มีกรรมการบริษัทร่วมกนั ได้แก่นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์  
และนายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ 
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6.3 บคุคลอ้างอิงอื่นๆ 
 

6.3.1 นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
    93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
    โทรศพัท์ 0-2009-9000 
    โทรสาร 0-2009-9991 
    Website : http://www.tsd.co.th 

6.3.2 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต:            1. นายวิชยั รุจิตานนท์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ  
               2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ  
                                                       3. นายเสถียร วงศ์สนนัท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ  
                                                       4. นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ 
                                                       5. นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 9445  

                           บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
  เลขที่ 100/72 ชัน้ 16 100/2 อาคารวอ่งวานิช ตกึ B ถนนพระราม 9   
  ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10320 
  โทรศพัท์ 0-2645-0109 

โทรสาร  0-2645-0110 
Website: http://www.ans.co.th 

6.3.3 ผู้ตรวจสอบภายใน  นางสาวปิยมาศ เรืองแสงกรอบ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7133 
  บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ากัด 
  เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชัน้ 8 ถนนเพลนิจิต  
  แขวงลมุพินี ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
  โทรศพัท์ 0-2684-1299, 0-2652-0898 

โทรสาร  0-2652-0791 
Website: http://www.honoraudit.com  

6.3.4 ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัท ส านกักฎหมาย เคพีเอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 
  เลขที่ 61/28 ซอยวิภาวดี 42 ถนนวิภาวดี-รังสติ 
  แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพหมานคร  10900  
  โทรศพัท์ 0-2561-3682, 0-2941-0465-6 

โทรสาร  0-2941-0078-9 
Website: http://www.kasemlawyer.com  
 

6.4 ข้อมลูส าคญัอื่น  -ไมม่-ี 

 
 

http://www.tsd.co.th/
http://www.honoraudit.com/
http://www.kasemlawyer.com/
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ส่วนที่ 2 
 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,356,000,000 บาท (หนึ่งพนัสามร้อยห้าสิบหกล้านบาท) เรียกช าระแล้ว 1,130,000,000 บาท 
(หนึง่พนัหนึง่ร้อยสามสบิล้านบาท) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,424,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 

 
7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีปิดสมดุผู้ถือหุ้น เมื่อ 29 ธนัวาคม 2559 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน)1 2,693,416,240 59.59 

2. นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ 300,939,904 6.66 

3. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 79,662,880 1.76 

4. นายวชิิต ชินวงศ์วรกลุ 43,143,600 0.95 

5. นางโสภา ธารีรัตนาวิบลูย์ 40,418,968 0.89 

6. นางจารุณี วรกิจจานวุฒัน์ 30,047,188 0.66 

7. นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลูย์ 21,000,000 0.46 

8. นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 20,200,000 0.45 

9. นางสาววารุณี เจียงประดษิฐ์ 20,000,000 0.44 

10. นางอษุณา ธารีรัตนาวิบลูย์ 17,604,828 0.39 

11. รายอื่นๆ 1,253,566,392 27.73 
รวม 4,520,000,000 100.00 

 หมายเหตุ 
1บริษัท เอเชียน อินซเูลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกอบธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยลกูถ้วยไฟฟา้ที่ใช้ใน

ระบบสง่และจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ มีรายชื่อผู้ ถือหุ้นตามตารางดงันี ้
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         รายชื่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ปิดสมดุผู้ ถือหุ้น เม่ือ 30 ธันวาคม 2559 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
1. นายณรงค์   ธารีรัตนาวิบูลย์ 596,228,892 21.29 

2. นายนพพล   ธารีรัตนาวิบูลย์ 257,797,176 9.21 

3. นายธนิตย์   ธารีรัตนาวิบูลย์ 192,816,064 6.89 

4. นางนวลจันทร์ จึงส าราญพงศ์ 124,140,240 4.43 

5. นางโสภา     ธารีรัตนาวิบูลย์ 113,173,116 4.04 

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 112,659,720 4.02 

7. นางจารุณี     วงค์กิจจาณุวัฒน์ 95,200,532 3.40 

8. นายโกวิท   ธารีรัตนาวิบูลย์ 58,800,000 2.10 

9. นายศิริกูล     ธารีรัตนาวิบูลย์ 50,973,080 1.82 

10. นายอนุรักษ์  ธารีรัตนาวิบูลย์ 50,400,000 1.80 

11. รายอื่นๆ 1,147,807,264 40.99 

                             รวม 2,799,996,084 100.00 

 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อื่น  
 

- ไม่มี – 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 

• นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท 

บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิที่เหลือหลงัจากหกัภาษี
และส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
จะขึน้กับกระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ  ใน
อนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้มติคณะกรรมการของ
บริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณา
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัท ทัง้นี ้จะต้องรายงานให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถดัไป และบริษัทต้องตัง้ส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิจนจ านวน
เงินท่ีตัง้ส ารองมีมลูคา่เทา่กบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ที่ผา่นมาบริษัทยงัมิเคยจ่ายเงินปันผล 
 

• นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทฯไม่ได้ก าหนดสดัสว่นการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึน้อยู่กับผลด าเนินงาน
ของแตล่ะบริษัทยอ่ย    การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทยอ่ยให้กบับริษัทเป็นไปตามข้อก าหนดของแตล่ะบริษัทและต้องได้รับการอนมุตัิ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น การปันผลระหวา่งกาลสามารถด าเนินการได้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย บริษัทยอ่ยจะต้องมีผลก าไร
จากการประกอบธุรกิจ หากผลประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจนกว่าการขาดทุนจะกลับมาเป็นผลก าไร และ
บริษัทยอ่ยต้องตัง้ส ารองตามกฎหมายอยา่งน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิจนจ านวนเงินท่ีตัง้ส ารองมีมลูคา่เทา่กบัร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียนของบริษัทยอ่ย 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
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คณะกรรมการบริษัท 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เลขานกุารบริษัท 

ธุรกิจท่าเทียบเรือ
และคลงัน า้มนั 

ธุรกิจขนส่งสินค้า
ทางทะเล 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 8 ทา่น ดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ประธานกรรมการ 

2 นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ รองประธานกรรมการ 

3 นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการ 

4 นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการ 

5 นายด ารงค์ จงูวงศ์ กรรมการ 

6 ดร.กวีพงษ์ หิรัญกส ิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7 ผศ.สมัพนัธ์ หุน่พยนต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8 นายโชต ิ  สนธิวฒันานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

     โดยมีนายนพพล ธารีรัตนาวบิลูย์ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารบริษัท 
    กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท : นายธนติย์ ธารีรัตนาวิบลูย์, นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์, นายอนรัุกษ์ ธารี 
    รัตนาวิบลูย์ และนายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ สองในสีค่นนีล้งลายมือช่ือ 
   ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
   ข้อจ ากดัอ านาจของกรรมการ :  -ไมม่ี- 
 
การเข้าประชุมของกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

1) นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 5/5 - 5/5 - 4/4 - 
2) นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 5/5 - 5/5 - 4/4 - 
3) นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 5/5 - 5/5 - 4/4 - 
4) นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ 5/5 - 5/5 - 4/4 - 
5) นายด ารงค์ จงูวงศ์ 5/5 - 4/5 - 4/4 - 
6) ดร.กวีพงษ์ หิรัญกส ิ 5/5 6/6 5/5 6/6 4/4 9/9 
7) ผศ.สมัพนัธ์ หุน่พยนต์ 5/5 6/6 5/5 6/6 4/4 9/9 
8) นายโชต ิ สนธิวฒันานนท์ 5/5 6/6 5/5 6/6 4/4 9/9 
หมายเหต ุ: - ตวัเลขแสดงจ านวนครัง้ที่กรรมการเข้าร่วมการประชมุ ตอ่จ านวนครัง้การประชมุ 

 

 

 

- 61- 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team) 
 
รายช่ือคณะผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้
ล าดับ รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1 คณุอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์            กรรมการผู้จดัการ  
2 คณุนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ รองกรรมการผู้จดัการ / ผู้อ านวยการฝ่าย

บญัชีและการเงิน 
3 คณุพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบลูย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
4 คณุวฒุิพนัธุ์ เบญจธญัญาพล ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 

หมายเหต ุ: รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 

รายช่ือผู้จดัท าบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 1 ทา่น ดงันี ้
1 คณุปิยนาฏ นามไพโรจน์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

หมายเหต ุ: รายละเอียด ผู้จดัท าบญัชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. เป็นผู้บริหารจดัการ และควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท  รวมถึงอาจมอบอ านาจให้ผู้บริหาร
หรือบคุคลอื่นใด ด าเนินการเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบริษัท 

2. เป็นผู้ก าหนดและก ากบัดแูลการด าเนินการโดยรวมในทางปฏิบตัิ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารก าหนด 

3. ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย 
4. มีอ านาจในการอนมุตักิารซือ้ เช่า หรือลงทนุตามแผนงานท่ีได้มีมติอนมุตัิไว้แล้ว หรือมีอ านาจในการอนมุตัิหรือ

ยกเลกิการซือ้ การจ้าง การเช่า การเช่าซือ้ การขายทรัพย์สนิ การลงทนุ และการช าระราคาหรือคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ 
ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

5. มีอ านาจในการอนุมัติการซือ้ทรัพย์สิน หรือการช าระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอ านาจอนุมัติที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

6. เป็นผู้พิจารณาเร่ือง กลยทุธ์ทางธุรกิจ และการระดมทนุของบริษัทเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และ/
หรือ คณะกรรมการบริหารตามล าดบัของความส าคญั 

7. มีอ านาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก ให้ออก เลิกจ้าง ก าหนดอตัราค่าจ้าง ให้เงินรางวลั ปรับขึน้เงินเดือน 
และคา่ตอบแทนอื่น ๆ ของพนกังานทัง้หมดของบริษัท ในต าแหนง่ต ่ากวา่ผู้จดัการฝ่ายลงไป 
 

8. มีอ านาจด าเนินการเปิดและปิดบญัชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กบัธนาคารและสถาบนัการเงินเพื่อความสะดวก
ในการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องค านงึถึงประโยชน์ของบริษัท เป็นส าคญั 

9. ขออนมุตัิการแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท 
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10. มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื่อรักษาไว้ซึง่ระเบียบวินยัภายในองค์กร 

11. น าเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา  
12. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริหาร 
13. ก ากบัดแูลและบริหารงานในสว่นงานการบริหารการขายและการตลาดทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

 
  ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดงักล่าวข้างต้นนัน้ กรรมการผู้จดัการ
จะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและระเบียบวาระตา่ง ๆ ที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และจะไมร่วมถึงอ านาจ และ/หรือ 
การมอบอ านาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสยีหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัท ซึ่งการอนมุตัิรายการใน
ลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการ
ดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 การอื่นใดนอกเหนือจากที่กลา่วข้างต้น กรรมการผู้จดัการไมส่ามารถกระท าได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท เป็นคราว ๆ ไป 

สรุปตารางอ านาจอนุมัตทิั่วไป 

รายการ คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการ
ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชีและการเงนิ 

1. อนมุตัิเพิ่มเตมิ
งบประมาณคา่ใช้จ่าย 
นอกเหนืองบประมาณ
ประจ าปี 

กรณีเปลีย่นแปลง
เกินกวา่ร้อยละ 20 

- กรณีเปลีย่นแปลง
ไมเ่กินร้อยละ 20 

- 

2. อนมุตัิเงินลงทนุใน
สนิทรัพย์ตาม
งบประมาณประจ าปี 

เกินกวา่ 500 ล้าน
บาท 

ไมเ่กิน 500 ล้านบาท ไมเ่กิน 50 ล้าน
บาท 

- 

3. อนมุตัิเสนอราคาเพื่อ
เข้าประมลู B100  

- - เกินกวา่ 50 ล้านบาท 
- ทัง้นี ้หากเกินกวา่ 200 ล้าน

บาท ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริษัททราบใน
การประชมุครัง้ถดัไป 

ไมเ่กิน 50 ล้าน
บาท 

- 

4. อนมุตัิขอรับการ
สนบัสนนุวงเงินสนิเช่ือ 

เกินกวา่ 1,000 ล้าน
บาท 

- ตัง้แต ่20 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 
500 ล้านบาท 

- กรณี ตัง้แต ่500 ล้านบาท แต่
ไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท ต้อง
แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบในการประชมุครัง้ถดัไป 

- เงินกู้ยืมระยะสัน้ไม่
เกิน 1 ปี ตามวงเงินท่ี
ได้รับอนมุตัิตาม
งบประมาณ 
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โครงสร้างภายในบริษัท (Organization chart) 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

เลขานกุารบริษัท 

กรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ ฝ่ายขาย ฝ่ายบคุคลและจดัซือ้ ฝ่ายโรงงาน ฝ่ายผลติ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้อ านวยการฝ่าย 
บญัชีและการเงิน 

ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ผู้อ านวยการฝ่าย 
โรงงาน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

รองกรรมการผู้จดัการ 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
  

 ตามข้อก าหนดในมาตรา 89/15 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มี
เลขานกุารบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทฯหรือคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2556 (หลงั
แปรสภาพ) เมื่อวนัท่ี15 พฤษภาคม 2556 มมีติแตง่ตัง้ให้นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท โดยมี
คณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้  

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ทะเบยีนกรรมการ 
(ข)  หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
(ค)  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งส าเนารายงานดงักล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงาน 

3. จดัท าระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานที่เก่ียวข้องกบัการแสดงข้อมูลดงัต่อไปนี ้รวมทัง้ดแูลให้มีการ
เก็บรักษาเอกสารหรือหลกัฐานดงักลา่วให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไมน้่อยกว่า
ห้าปีนบัแตว่นัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

  การเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพวิเตอร์หรือ
ระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดไูด้โดยไมม่ีการเปลีย่นแปลงข้อความ 

(1) การให้ข้อมลูประกอบการขอมตทิี่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(2) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดทีต้่อง

เปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

(3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ท าค าเสนอซือ้หุ้นของบริษัทจากผู้ ถือหุ้นเป็นการทัว่ไป 
(4) การให้ข้อมลูหรือรายงานอื่นใดเก่ียวกบักิจการท่ีบริษัทจดัท าขึน้เพือ่เผยแพร่ตอ่ผู้ ถือหุ้ นหรือประชาชน

ทัว่ไป ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
4. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดตอ่ไป 
5. ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และไม่
กระท าการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

6. ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมดัระวงัเยี่ยงวิญญชูนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพงึกระท า
ภายใต้สถานการณ์อยา่งเดียวกนั โดย 
(1) การตดัสนิใจได้กระท าไปด้วยความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของ

บริษัทเป็นส าคญั 
(2) การตดัสนิใจได้กระท าบนพืน้ฐานข้อมลูที่เช่ือโดยสจุริตวา่เพยีงพอ และ 
(3) การตดัสนิใจได้กระท าไปโดยตนไมม่ีสว่นได้เสยี ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองทีต่ดัสินใจนัน้ 

- 65 - 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
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 ทัง้นี ้ในกรณีที่เลขานกุารบริษัทพ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทคน
ใหมภ่ายในเก้าสบิวนันบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหนง่หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ก. คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯที่เป็นธรรมและสมเหตสุมผล โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ  สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบ

อ้างอิงกบับริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2559 

มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2559 ไว้จ านวนไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

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

2. ค่าเบีย้ประชุม* 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
18,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 
15,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

3. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ - ไม่มี   - 
หมายเหตุ : *ค่าเบีย้ประชุมก าหนดจ่ายเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 
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ค่าตอบแทนมาตรฐาน และเบ้ียประชุมกรรมการ ณ 31 ธนัวาคม 2559 

ค่าตอบแทน
มาตรฐาน

เบีย้ประชุม
ค่าตอบแทน
มาตรฐาน

เบีย้ประชุม
ค่าตอบแทน
มาตรฐาน

เบีย้ประชุม

1 นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 108,000.00 162,000.00 216,000.00 90,000.00 216,000.00 126,000.00

2 นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 90,000.00 135,000.00 180,000.00 75,000.00 180,000.00 105,000.00

3 นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 90,000.00 135,000.00 180,000.00 75,000.00 180,000.00 105,000.00

4 นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ 90,000.00 135,000.00 180,000.00 75,000.00 180,000.00 105,000.00

5 นายด ารงค์ จงูวงศ์ 120,000.00 135,000.00 180,000.00 75,000.00 180,000.00 90,000.00

6 ดร.กวีพงษ์ หรัิญกสิ 198,000.00 162,000.00 216,000.00 198,000.00 216,000.00 216,000.00

7 ผศ.สมัพนัธ์ หุ่นพยนต์ 120,000.00 135,000.00 180,000.00 165,000.00 180,000.00 180,000.00

8 นายโชติ สนธิวฒันานนท์ 90,000.00 105,000.00 180,000.00 165,000.00 180,000.00 180,000.00

906,000.00 1,104,000.00 1,512,000.00 918,000.00 1,512,000.00 1,107,000.00รวม

ช่ือ

2556 2557 2558

 
ข. คา่ตอบแทนผู้บริหาร  

คา่ตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามนโยบายและความรับผิดชอบและเช่ือมโยงถึงผลประกอบการของบริษัท
และผลด าเนินการของแตล่ะบคุคลและอตุสาหกรรมแบบเดียวกนั 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

เงินเดือน 9 10,054,285 9 10,460,693 4 7,736,920 
โบนสั 9 1,146,791               9 1,336,065 3 817,740 
เงินสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ 

5 403,363 8 529,416 3 353,520 

อ่ืนๆ  9 1,221,270 9 1,063,771 4 204,720 
รวม  12,825,709  13,389,945  9,112,900 

   

(2) ค่าตอบแทนอื่น 
- ไมม่ี – 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

8.5 บุคลากร 

(1) จ านวนพนักงานทัง้หมด  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีจ านวนพนกังาน ดงันี ้ 

ประเภท/ฝ่าย 
จ านวน (คน) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
พนักงานประจ า 182 174 172 
 ฝ่ายบริหาร 9 9 4 
 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 12 12 13 
 ฝ่ายบคุคลและจดัซือ้ 10 9 11 
 ฝ่ายขาย 12 12 9 
 ฝ่ายประกนัคณุภาพ 2 2 3 
 ฝ่ายผลติ 51 45 59 
 ฝ่ายโรงงาน 73 71 56 
 ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 13 14 17 
พนักงานรายวนั 55 77 72 

รวม 237 251 244 
   

(2) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน 

รูปแบบผลตอบแทน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

คา่ตอบแทนของพนกังานประจ าในรูปของเงินเดือน 
คา่คอมมิชชัน่ฝ่ายขาย โบนสั และเงินสมทบกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ 

46,067,673.35 48,657,654.25 57,759,438.75 

คา่ตอบแทนของลกูจ้างในรูปคา่จ้าง 4,356,665.25 5,917,002.50 7,192,667.00 

คา่อบรมสมัมนา 202,811.00 77,738.32 194,016.20 
รวม 50,627,149.60 54,652,395,07 65,146,121.95 

 
(3) ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  

-ไมม่ี- 
(4) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร โดยการเพิ่มพนูทกัษะและความรู้ในการปฎิบตัิงานให้กบั
ฝ่ายงานต่างๆ โดยบริษัทได้ก าหนดแผนงานในการจัดส่งบุคลากรในแต่ละฝ่ายงาน เพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของ
หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัฝึกอบรมภายในฝ่ายงานของบริษัทเพื่อให้หวัหน้างานหรือผู้บริหารของ
ฝ่ายงานต่างๆ ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กบัทีมงาน ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ในภาคปฏิบตัิจริง นอกจากนี ้บริษัท
ยงัให้ความส าคญักับการสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบับคุลากรของบริษัทฯ โดยการพิจารณาปรับปรุงสวสัดิการของพนกังาน
อยา่งตอ่เนื่องตามความเหมาะสม และเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชา 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

 
9. การก ากบัดูแลกิจการ 

 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) รวมทัง้ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและแนวทางปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกับการก ากับดแูลกิจการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสกบัผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทกุฝ่าย 
อาทิ ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ รวมไปถึงผู้ที่เก่ียวข้องอื่นๆ โดยยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีภายใต้บทบาทของการรับผิดชอบต่อ
สงัคมเพื่อเป็นการสร้างรากฐานและความมั่นคงที่ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯได้แบ่งหมวดหมู่การก ากับดูแลกิจการ
ออกเป็น 5 หมวด ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้ 
 
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders)  

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยไม่กระท าการใดๆ อนัจะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้น รวมถึงได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ พร้อมทัง้ให้ข้อมลูส าคญัที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น 

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมลูข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน โปร่งใส โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิเพื่อสร้างความ

มัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองตามสทิธิขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้  

 ก่อนวันประชุม 
 

1. บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบถึงความคืบหน้าการด าเนินงานของกิจการอยา่งสม ่าเสมอ โดยการแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยตรงของบริษัทหรือช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. ส าหรับสถานที่ของการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเลือกสถานที่ที่สามารถเดินทางได้สะดวก และก าหนดวนั
เวลาส าหรับการประชมุอยา่งเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการเดนิทางและการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่น 

3. บริษัทฯจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ อยา่งเพียงพอ
ส าหรับการพิจารณาล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ซึ่งเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และ/หรือ
ตามที่กฎหมายก าหนด ส าหรับปี 2559 บริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัดเป็นผู้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารข้อมูลต่างๆ และก าหนดให้มีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้ ถือหุ้ นในทุกวาระ รวมถึงก าหนดให้มีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระส าคญัๆ หรือตามที่กฎหมายก าหนดก่อนวนัประชมุ 

4. บริษัทมีการสง่หนงัสอืเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและสง่ค าถามลว่งหน้าวนัประชุม
เป็นเวลา 1 เดือน นบัแต่วนัที่ 28 มกราคม 2559 จนถึงวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสส่ง
ค าถามลว่งหน้า และเป็นโอกาสที่บริษัทจะได้ตอบค าถามให้กบัผู้ ถือหุ้นก่อนวนัประชมุ 
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5. บริษัทมีการสง่หนงัสือเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น
เป็นเวลา 1 เดือน นบัแต่วนัที่ 28 มกราคม 2559 จนถึงวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบคณุสมบตัิ คดัเลอืก และเสนอช่ือผู้ที่เหมาะจะเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 

6. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระหรือบคุลใดๆเข้าร่วมประชมุแทนตนเองได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่บริษัทได้
จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

7. บริษัทมีการสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 1 เดือน นบัตัง้แต่
วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบวนัเวลา สถานท่ีส าหรับจดัการประชมุและเตรียมพร้อมที่จะเข้า
ร่วมการประชมุ ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นท่ีไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ 2 
แบบ (แบบ ก. และ แบบ ข.) ตามที่กรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ก าหนด  

8. บริษัทมีการส่งหนงัสือเชิญประชุมและรายงานประจ าปีให้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินการจัดส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมและรายงานประจ าปีให้กบัผู้ ถือหุ้นก่อนวนัประชุม 7 วนั ทัง้นีบ้ริษัทได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก 
และ ข ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ะดวกเข้าร่วมในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

9. บริษัทมีการลงประกาศลงในหนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วนัติดต่อกนัผ่านทางหนงัสือพิมพ์ทนัหุ้นระหว่าง
วนัที่ 18-20 เมษายน 2559 เพื่อเผยแพร่วัน เวลา และสถานที่ รวมถึงวาระในการประชุมให้กับผู้ ถือหุ้นได้
รับทราบอีกช่องทางหนึง่ 

10. บริษัทมีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงานประจ าปีในแบบรูปเล่ม สามารถ
ติดตอ่ขอรับผา่นทางจดหมายตอบรับท่ีแนบในหนงัสอืเชิญประชมุ ทางอีเมล์ หรือช่องทางการติดตอ่ในเวบ็ไซต์
ในเว็บไซต์บริษัท ทางบริษัทจะด าเนินการจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย์ และจดัเตรียมส าหรับวนัประชุมผู้ ถือหุ้น
ด้วย 
 

วันประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

 บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในที่ประชุม และอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ด าเนินการประชมุอยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทัง้ยึดหลกัสทิธิของผู้ ถือ
หุ้นเป็นส าคญั โดยไม่กระท าการใดๆที่เป็นการลิดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและ
แสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มที่ 

 
1. ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯได้ถือปฏิบตัิให้มีการแถลงแก่ผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ การด าเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน วิธีการนับคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็น
รวมทัง้การตัง้ค าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และ
กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเฉพาะเร่ืองต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ ทัง้นี ้
ประธานกรรมการหรือประธานท่ีประชมุจะจดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม โดยจะก าหนดเวลาในการประชมุให้
ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อยา่งเต็มที่ 
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2. ก่อนเร่ิมการประชุม บริษัทมีการแนะน ากรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และผู้สอบบญัชีของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้นไ ด้
รับทราบ พร้อมทัง้ทบทวนวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งแก่ผู้ ถือหุ้นในหนงัสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมี
ความเข้าใจในวาระการประชุมที่ตรงกัน โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมเป็นอนัขาด รวมไปถึง
อธิบายกฎเกณฑ์ วิธีการลงคะแนนเสยีง และวิธีการนบัคะแนนเพื่อความโปร่งใสในการประชมุ  

3. สนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และผู้สอบบญัชีของบริษัท เข้าประชุมผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนัเพื่อ
รับทราบความเห็นและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

4. บริษัทฯจดัให้มีบคุคลอิสระเป็นผู้สงัเกตการณ์การประชมุ เพื่อให้แนใ่จวา่ บริษัทด าเนินการจดัการประชุมด้วย
ความโปร่งใส 
 

หลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

1. หลงัเสร็จสิน้การประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เปิดท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯจะมีการบนัทึกการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ 
โดยมีเนือ้หาที่ประชุมถกูต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจงคะแนนนบัทกุๆ 
วาระ และข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็นที่ส าคญั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชุม
ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. บริษัทฯด าเนินการสง่มติการประชุมผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด คือ หากมีการประชุม
ในช่วงเช้า จะมีการสง่มติต่อตลาดหลกัทรัพย์เวลา 14.00 น. ของวนัเดียวกนั แต่หากเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้น
ในช่วงบา่ย จะด าเนินการสง่มติตอ่ตลาดหลกัทรัพย์เวลา 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป 

3. บริษัทฯจะมีการน าเทปบนัทกึภาพการประชุมผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ลงในเว็บไซต์บริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่
ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุในวนัและเวลาที่บริษัทก าหนด สามารถติดตามเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นได้
อยา่งครบถ้วน โดยจะเผยแพร่หลงัจากการประชมุเสร็จสิน้ 

4. บริษัทฯมีนโยบายการน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นเก่ียวการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อ
น ามาประเมินผลการประชมุ เพื่อหาแนวทางแก้ไขส าหรับการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป 
 

หมวดที่ 2 : การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  

 บริษัทฯให้ความส าคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุทา่นอยา่งเทา่เทียม โดยมีการก าหนดแนวทางปฏิบตั ิดงันี  ้

1. ปฏิบตัิและอ านวยความสะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั และไมก่ระท าการใดๆที่เป็นการจ ากดัหรือละเมิด
หรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้นทัง้นีน้กัลงทนุทกุรายถือเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีความส าคญัตอ่บริษัทและมีสิทธิเทา่เทียม
กนัในทกุๆด้าน โดยผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในการเข้าถึงข้อมลูและข่าวสารอย่างทัว่ถึงและเพียงพอ ผ่านทางช่องทางที่
เหมาะสม และมีสทิธิในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น การเสนอช่ือผู้ด ารงต าแหนง่คณะกรรมการ การเข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และการลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิต่อ
ผู้ ถือหุ้นโดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ฐานะทางสงัคม หรือความคิดเห็นที่แตกต่าง 
แม้กระทั่งผู้ ถือหุ้ นบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่ง
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ค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ นและสามารถยื่นความประสงค์ในหนังสือมอบฉันทะในกรณีที่ไม่
สามารถเข้าร่วมการประชมุได้และมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุแทนได้ 

2. จดัสง่หนงัสอืมอบอ านาจโดยเสนอรายช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ทา่น ให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาคดัเลอืกเป็น
ผู้ รับมอบอ านาจในการประชุมผู้ ถือหุ้ นและลงมติในวาระต่างๆแทน ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงมติในแตล่ะวาระได้เอง 

3. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทเพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมี
ความเห็นวา่วาระดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวก
ในการน าเสนอวาระดงักลา่วเข้าที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจะด าเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการลว่งหน้า
โดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 

4. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัท เพื่อขอเสนอช่ือบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายงับริษัท พร้อมจดัสง่ข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิและหนงัสือ
แสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวัน
ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอบคุคลดงักลา่วเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนดออก
ตามวาระในแตล่ะปี เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติตอ่ไป 

5. ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เก่ียวข้องซึ่งรวมถึง 
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู (รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคล
ดงักลา่ว) 

6. ก าหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท (Insider Trading) โดยก าหนดในคู่มือการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานในหวัข้อจริยธรรมและบทลงโทษทางวินยั ซึง่ได้มีการเผยแพร่ให้พนกังานทกุคนทราบ 

7. ก าหนดให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นที่ส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การ
ท ารายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสนิทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งใน
ภายหลงั 

8. ก าหนดนโยบายและวิธีการป้องกนัมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมลูส าคญัอนัมีผลต่อการลงทนุ 
โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีก่อนตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เปิดท าการซือ้ขายหลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผู้ บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์ทกุครัง้ที่มีการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)   

 บริษัทฯเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ผู้ ถือหุ้ น พนักงาน ผู้ บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า 
ตลอดจนสงัคมจะได้รับการดแูล เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่สทิธิตามกฎหมายใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสยี นอกจากนีบ้ริษัท
ฯยงัได้เสริมสร้างความร่วมมือกบัผู้มีสว่นได้เสียในกลุม่ต่างๆ เพื่อให้สามารถด าเนินกิจการตอ่ไป มีความมัน่คง และตอบแทน
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย เพื่อสร้างความส าเร็จในระยะยาว  และได้ก าหนดไว้ในวิสยัทศัน์และนโยบายจริยธรรมของ
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร รวมไปถึงพนกังาน ถือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีและเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหวา่งบริษัทฯและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกลุม่ตา่งๆ โดยยดึมัน่ในหลกัการความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายและได้ก าหนดแนวทางส าหรับการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีไว้อยา่งชดัเจน
ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯจะรักษาและยึดมัน่ในการรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่างเสมอ
ภาค โดยมมีหลกัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ ถือหุ้น :  บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นราย
ย่อย ทัง้นีบ้ริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจเพื่อความเจริญเติบโตก้าวหน้าของบริษัทฯ และการสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผู้ ถือหุ้น และให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 

พนกังาน :   บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัพนกังานทกุระดบัเป็นอย่างยิ่ง และถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่าต่อ
การด าเนินธุรกิจ บริษัทฯจึงมีนโยบายการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเทา่เทียม ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบาย
การจ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ (Fair pay) 
เพื่อให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตที่ดี ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัใสใ่จในความปลอดภยัของพนกังาน จึงได้เข้า
ร่วมในโครงการอบุตัิเหตเุป็นศนูย์ (Zero accident) ของกระทรวงแรงงาน เพื่อป้องกนัอบุตัิเหตุที่
จะสง่ผลกระทบและสร้างความเสยีหายตอ่พนกังานและบริษัทฯ 

ลกูค้า :  บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการผลิตและจ าหน่ายเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลกูค้า โดยค านึงถึง
คณุภาพของสินค้าและการบริการในด้านต่างๆ ตลอดจนการจดัให้มีกระบวนการในการร้องเรียน
เมื่อเกิดข้อผิดพลาดกับสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ลกูค้ามัน่ใจและเช่ือมัน่ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

คูค้่า :  บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้าด้วยตามหลกัการการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้แก่คู่ค้าทุก
กลุม่ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ยด้วยความยตุิธรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีและมีประสิทธิภาพที่
ดีในการท างาน 

คูแ่ขง่ทางการค้า : บริษัทฯปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัอย่างสจุริต และด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย ท าให้ตลอด
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯไม่เคยมีข้อพิพาทกับบริษัทคู่แข่งหรือสร้างความ
เสยีหายให้กบัคูแ่ขง่แตป่ระการใด 

ชมุชนและสงัคม : บริษัทฯมุ่งมัน่ในการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในสงัคมและชุมชนโดยรอบ โดยการสง่เสริมการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ทัง้นีบ้ริษัทฯมีนโยบายในการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคม เพื่อสร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ดี และสง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมกบักิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และมุ่งมัน่ที่จะ
ด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตไปพร้อมกบัสงัคม 

สิง่แวดล้อม : บริษัทฯด าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯมีการจัดท าโครงการต่างๆ เพื่อลด
ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ และจดัท าโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบอยา่งตอ่เนื่อง 

องค์กรภาครัฐ : องค์กรภาครัฐถือเป็นอีกหนึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการ
ท างานร่วมกบัองค์กรภาครัฐ และปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดของภาครัฐด้วยดีเสมอมา 
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 บริษัทฯมีจิตส านึกและตระหนกัความเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งมีความรับผิดชอบในรับผิดชอบในการช่วยเหลือ
สงัคม รวมทัง้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกือ้กลูสงัคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อม
ของชุมชนและสงัคมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการจัดท านโยบายการ
ส่งเสริมการให้ความรู้และการอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดให้มีหน่วยงานเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ เพื่อ
ปฏิบัติงานในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ โดยท าหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล และให้ความรู้ กับพนักงานในการ
ปฏิบตัิงานโดยจะต้องสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมน้อยที่สดุ ส าหรับการอบรมพนกังานจะแบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

1. การอบรมภายนอก โดยตวัแทนจากหนว่ยงานด้านสิง่แวดล้อมจะเป็นบคุคลท่ีเข้าร่วมการอบรม เพราะถือเป็น
ผู้ที่มีความช านาญเฉพาะ และน าความรู้จากการอบรมมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

2. การอบรมภายใน  โดยเจ้าหน้าที่สิง่แวดล้อมที่เข้าร่วมอบรมจากภายนอกจะน าความรู้ดงักลา่วถ่ายทอดให้กบั
พนกังานทา่นอื่นๆ เพื่อเป็นการแบง่ปันความรู้และความตระหนกัในเร่ืองของสิง่แวดล้อม 

 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 
 บริษัทมีช่องทางติดต่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท http://www.aienergy.co.th โดย
บริษัทฯมีนโยบายที่จะให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลาและเท่าเทียมกนัแก่นกัลงทุน 
และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ ทัง้ในสว่นของขา่วสาร ข้อมลูบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ข้อมลูที่น าเสนอแก่นกัวิเคราะห์และนกัลงทนุ 
และข้อมูลส าคญัอื่นที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลกัทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นข้อมูลที่
แท้จริง บริษัทมีช่องทางในการติดตอ่กบันกัลงทนุและช่องทางในการเปิดเผยข้อมลูผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

1. ช่องทางการสือ่สารและเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทฯ 

1.1 เปิดเผยข้อมลูตามแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
 การน าเสนอข้อมลูทัง้หมดในรายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) จะเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อให้
ข้อมลูทัง้หมดเป็นข้อมลูที่เป็นจริง ครบถ้วน ถกูต้อง ชดัเจน เพื่อสะท้อนข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ 
รวมถงึผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกลุม่ตา่งๆ ทัง้ในสว่นของข้อมลูที่ไมใ่ช่ข้อมลูทางการเงิน เช่น การเปิดเผยนโยบาย
ตา่งๆ การก ากบัดแูลกิจการ และความรับผิดชอบตอ่สงัคม และข้อมลูทางการเงิน เช่น งบการเงินประจ าปี 
หลกัเกณฑ์ในการจ่ายคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ หรือข้อมลูการถือหุ้นของคณะกรรมการ เป็นต้น 

1.2 เปิดเผยข้อมลูผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
การน าเสนอข้อมลูผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์นัน้จะเป็นไปตามข้อก าหนดตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้ ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นและนกัลงทนุจะสามารถเข้าถงึและรับทราบข้อมลูได้อยา่ง
รวดเร็วและเป็นข้อมลูที่แท้จริง นอกจากนี ้บริษัทฯยงัอ านวยความสะดวกโดยจะมกีารเผยแพร่ข้อมลูผา่น
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผา่นทาง http://www.aienergy.co.th หลงัจากที่ได้น าเสนอข้อมลูผา่นระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แล้ว รวมไปถึงการเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุก่อนวนัประชมุผา่นทาง
เว็บไซต์ของบริษัทซึง่ถือเป็นช่องทางที่สามารถสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นได้อยา่งรวดเร็ว 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

1.3 เปิดเผยข้อมลูผา่นระบบการรายงานสารสนเทศ SET Community Portal (SCP) โดยบริษัทฯจะเปิดเผย
ข้อมลูทางการเงินหรืองบการเงินพร้อมกบัข้อมลูที่จดัสง่ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

2. ช่องทางตดิตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

การให้ข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน ถือเป็นสิง่ส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ ดงันัน้งานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์จึง
เป็นช่องทางในการให้ข้อมลูที่ส าคญั โดยบริษัทฯได้จดัตัง้หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็น
ตวัแทนในการตดิตอ่สือ่สารข้อมลู ขา่วสารและกิจกรรมตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ ทัง้
ในการสว่นของการตดิตอ่สอบถามเก่ียวกบัการด าเนินกิจการและผลประกอบการของบริษัทฯ ทัง้นีน้กัลงทนุหรือผู้ ถือ
หุ้นสามารถติดตอ่หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ผา่นทาง 

นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ 
Email: ir@aienery.co.th หรือ 
โทรศพัท์ 0-34-877-485-8 ตอ่ 500 หรือ 
เว็บไซต์บริษัท : http://www.aienergy.co.th 
 

3. ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 

บริษัทฯเปิดโอกาสให้มกีารแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนทัง้พนกังานและบคุคลภายนอก เนื่องจากบริษัทฯ
ต้องการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่เพือ่น าข้อมลูเหลา่นัน้มาใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการ
ท างานของบริษัทฯตอ่ไป โดยสามารถสง่เร่ืองร้องเรียนผา่นทาง 

Email: aienergy@aienery.co.th หรือ 
โทรศพัท์ 0-34-877-485-8 ตอ่ 500 หรือ 
เว็บไซต์บริษัท : http://www.aienergy.co.th 

  ในการรับข้อมลูเก่ียวกบัเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตา่งๆ บริษัทฯมีนโยบายที่จะไมเ่ปิดเผยข้อมลูของผู้ที่แจ้ง
เบาะแสหรือแจ้งข้อร้องเรียนตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัเบาะแสหรือข้อร้องเรียนนัน้ๆ เพื่อเป็นการปอ้งกนัเหตทุี่อาจจะ
สง่ผลกระทบตอ่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน 
 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  

 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการจึงท าให้เกิดการถ่วงดลุอ านาจในการของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารอยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทได้แต่งตัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้ก าหนด
ขอบเขตอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

 บริษัทฯมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแตล่ะคณะไว้อยา่งชดัเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จดัการ สง่ผลให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดลุในมติ
ที่ส าคญั ซึ่งจะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) รวมทัง้ กรรมการบริษัทจะไม่
สามารถอนมุตัิรายการใดๆ ท่ีตนเอง หรือบคุคลที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมีสว่นได้เสยีในการท ารายการนัน้ 
  
ค่าตอบแทนกรรมการ 

 บริษัทฯมีนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงินไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส และน าเสนอขออนมุตัิ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี โดยมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการดงันี ้

1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน 
2) คา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีสามารถจงูใจ สามารถรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีคณุภาพ

ในการปฏิบตัิหน้าที่ให้กบับริษัทได้ 
3) องค์ประกอบของคา่ตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ 
4) เป็นอตัราที่เทียบเคียงกบัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกนั 

 
การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯจะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการและด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎหมายที่
เก่ียวข้องกบับริษัทมหาชนจ ากดั และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจะจดัการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดย
ประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะสง่เสริมให้มีการใช้ดลุยพินิจที่รอบครอบและจดัสรรเวลาให้อยา่งเพียงพอใน
การประชมุ เพื่อท่ีจะให้ฝ่ายจดัการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัได้อยา่งครบถ้วนโดยทัว่กนั  โดยบริษัทจะน าสง่
หนงัสอืนดัประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารการประชมุให้แก่คณะกรรมการลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนั
ประชุม พร้อมทัง้ก าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทกุครัง้ เว้นแต่กรณีที่มีเหตจุ าเป็น นอกจากนี ้บริษัท
ฯจะมีการบนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  
  
รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดท ารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี รวมทัง้ข้อมลูทางการเงินท่ีได้สง่ผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงานก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทัง้นี ้รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบตัิอย่าง
สม ่าเสมอ รวมทัง้ได้ใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท าและดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และยงัมีการจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน โดยแยกเป็น 2 สว่น 
คือ 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

1.   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน จะเป็นการรายงานความรับผิดชอบใน

ส่วนของกรรมการบริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ รับรองรายงานดงักล่าว (ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 

“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ”) 

2.  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานทางการเงิน จะเป็นการรายงานความ

รับผิดชอบในสว่นของกรรมการตรวจสอบ โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับรองรายงาน

ดงักลา่ว (ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงาน

ทางการเงนิ”) 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 บริษัทฯสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิ
หน้าที่ รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดย
หลกัสตูรท่ีกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสมัมนาอยา่งน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) และหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ทัง้นี ้
เพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาบริษัทฯตอ่ไป 

 

ความสัมพันธ์กับนักลงทุน 

 คณะกรรมการบริษัทฯให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูที่เพียงพอต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 
โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน ข้อมลูอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุน โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้จากการจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท 
 ในสว่นของงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation) บริษัทฯได้จัดตัง้หน่วยงานขึน้มาเฉพาะ โดยมอบหมายให้ 
นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ เป็นผู้ดแูลการติดต่อสื่อสารกบันกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถติ ดต่อ
ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-34-877-485-8 ตอ่ 500  หรือ ir@aienergy.co.th 
 ในสว่นของหน่วยงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ปรากฏอยู่ใน “หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency)  หัวข้อ  2.ช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

 
นโยบายการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่คณะกรรมการบริษัทฯจะเข้าไปเป็นกรรมการ เพื่อให้
บริษัทได้รับรับประโยชน์สงูสุดจากการท างานของกรรมการซึ่งจะต้องอุทิศความรู้ ความรับผิดชอบและเวลาเพื่อใช้ในการ
ปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิภาพ โดยก าหนดให้คณะกรรมการสามารถด ารงต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 5 บริษัท  

 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษัทฯจดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการปีละ 1 ครัง้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทฯแตล่ะทา่น
ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการและใช้ในการ
พฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการแต่ละท่านเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยหวัข้อในการ
ประเมินตนเองจะเป็นไปตามหลกัการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้
บริษัทฯจะน าผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการแต่ละท่านมาประยกุต์ใช้ในการพฒันากรรมการและการพฒันาบริษัท
ตอ่ไป 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด 3 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของกรรมการแตล่ะชดุ ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัท – ณ 31 ธนัวาคม 2559 

 คณะกรรมการบริษัท มีทัง้สิน้  8 ท่าน โดยคณะกรรมการทุกท่านล้วนเป็นผู้ มีประสบการณ์และ
ความสามารถ และเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ เป็นผู้ ที่มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ในการด าเนิน
ธุรกิจ รวมถึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบและก ากบัดแูลผลการด าเนินงานของบริษัท 

 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ประธานกรรมการ 
2. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ รองประธานกรรมการ 
3. นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการ 
4. นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการ 
5. นายด ารงค์ จงูวงศ์ กรรมการ 
6. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกส ิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัพนัธ์ หุน่พยนต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายโชติ สนธิวฒันานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

 
1.1 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 4 ทา่น คือ 

 1. นายณรงค์   ธารีรัตนาวิบลูย์  ประธานกรรมการ 
 2. นายธนิตย์    ธารีรัตนาวิบลูย์  รองประธานกรรมการ 
 3. นายอนรัุกษ์   ธารีรัตนาวิบลูย์  กรรมการ 
 4. นายนพพล   ธารีรัตนาวิบลูย์  กรรมการ 
 
 1.2 กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 1 ทา่น คือ 
 นายด ารงค์  จงูวงศ์   กรรมการ 
 

1.3 กรรมการตรวจสอบท่ีเป็นกรรมการอิสระและไมเ่ป็นกรรมการบริหาร 3 ทา่น คือ 
 1. ดร.กวีพงษ์  หิรัญกส ิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายโชติ   สนธิวฒันานนท์  กรรมการตรวจสอบ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัพนัธ์ หุน่พยนต์ กรรมการตรวจสอบ 
 
 กรรมการทุกท่านล้วนมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ ทัง้นีใ้นการประชุมครัง้ต่างๆ หากมีมติที่ส าคญัใดๆ ก็

ตามจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกรรมการบริษัทจะ ไม่

สามารถอนมุตัิรายการใดๆ ท่ีสง่ผลตอ่ตนเองหรือมีความขดัแย้งทางผลทางผลประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในรายการนัน้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบแทนผู้ ถือหุ้นของบริษัทคณะกรรมการแตล่ะทา่นเป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นและมีสว่นในการให้
ค าแนะน าและปฏิบตัิตามกฎระเบียบของการด าเนินงานของบริษัทอยา่งอิสระเพื่อผลประโยชน์สว่นรวมของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่น
ได้เสยี ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คือ 

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
2. พิจารณาอนมุตัินโยบายธุรกิจ เปา้หมาย แผนการด าเนินงาน กลยทุธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี  
3. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 

2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เก่ียวข้องกบัต าแหนง่กรรมการ ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ  

4. พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการบริหาร โดยเลอืกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร  

5. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  รวมถึงประกาศ
ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ตอ่ไป  

6. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจผกูพนับริษัทได้  
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

7. แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท  ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจ
เพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้  

8. พิจารณาอนมุตัิการท ารายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสนิทรัพย์ เว้นแตร่ายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิจาก
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เก่ียวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

9. พิจารณาอนุมตัิการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีก าไรพอสมควรที่จะท า
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 
ทัง้นี ้ก าหนดให้กรรมการ ซึง่มีหรืออาจมีความขดัแย้งในสว่นได้เสยี หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท 

ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  
นอกจากนัน้ ในกรณีต่อไปนี ้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย ด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั 

การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดย
มีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลกิบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 
(ณ) การอื่นใดที่ได้ก าหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วย
คะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งทรัพย์สนิ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
เป็นต้น 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. เรียกประชมุคณะกรรมการ และมอบหมายให้เลขานกุารบริษัท ดแูลเร่ืองการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ รวมทัง้
เอกสารตา่งๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมลูอยา่งเพยีงพอและทนัเวลา 

2. เป็นประธานที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

3. เป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่
ก าหนดไว้  

4. ดแูลให้การติดตอ่สือ่สารระหวา่งกรรมการและผู้ ถือหุ้นมีประสทิธิภาพ 
5. ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. เป็นผู้บริหารจดัการ และควบคมุดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท  รวมถึงอาจมอบอ านาจให้ผู้บริหาร
หรือบคุคลอื่นใด ด าเนินการเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบริษัท 

2. เป็นผู้ก าหนดและก ากับดูแลการด าเนินการโดยรวมในทางปฏิบตัิ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารก าหนด 

3. ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย 
4. มีอ านาจในการอนมุตัิการซือ้ เช่า หรือลงทนุตามแผนงานที่ได้มีมติอนมุตัิไว้แล้ว หรือมีอ านาจในการอนมุตัิหรือ

ยกเลกิการซือ้ การจ้าง การเช่า การเช่าซือ้ การขายทรัพย์สนิ การลงทนุ และการช าระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

5. มีอ านาจในการอนุมัติการซือ้ทรัพย์สิน หรือการช าระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอ านาจอนุมัติที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

6. เป็นผู้พิจารณาเร่ือง กลยทุธ์ทางธุรกิจ และการระดมทนุของบริษัทเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และ/
หรือ คณะกรรมการบริหารตามล าดบัของความส าคญั 

7. มีอ านาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก ให้ออก เลิกจ้าง ก าหนดอตัราค่าจ้าง ให้เงินรางวลั ปรับขึน้เงิ นเดือน 
และคา่ตอบแทนอื่น ๆ ของพนกังานทัง้หมดของบริษัท ในต าแหนง่ต ่ากวา่ผู้จดัการฝ่ายลงไป 

8. มีอ านาจด าเนินการเปิดและปิดบญัชีเงินฝากประเภทตา่ง ๆ กบัธนาคารและสถาบนัการเงินเพื่อความสะดวกใน
การด าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของบริษัท เป็นส าคัญโดยผ่านคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท 

9. ขออนุมตัิการแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท 

10. มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื่อรักษาไว้ซึ่งระเบียบวินยัภายในองค์กร 

11. น าเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา  
12. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริหาร 
13. ก ากบัดแูลและบริหารงานในสว่นงานการบริหารการขายและการตลาดทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทฯแต่ละคนด ารงต าแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี กรรมการ
บริษัทฯที่ครบวาระนัน้อาจได้รับเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั โดยในการ
ประชุมสามญัประจ าปีของผู้ ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 
สว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกในจ านวนท่ีใกล้เคียงกบั 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการบริษัทฯที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจาก
ต าแหนง่ นอกจากนี ้เนื่องจากกรรมการบริษัทฯทกุคนท่ีได้รับเลือกจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตา่งเป็นกรรมการท่ีทรงคณุวฒุิมีความรู้ 
ความสามารถ มีคณุธรรมและจริยธรรม   บริษัทฯจึงไม่ได้มีการก าหนดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัของกรรมการ
หรือกรรมการอิสระไว้ตายตวั หากผู้ ถือหุ้นยงัคงให้ความไว้วางใจเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ต่อไป  
 
เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ แตง่ตัง้ให้ นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทเมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 
เพื่อรับผิดชอบเร่ืองที่เก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นและเพื่อช่วยเหลืองานที่เก่ียวกบัแนวปฏิบตัิด้านการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ ดงันี ้

1. ให้ค าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อก าหนด กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ และแจ้งการเปลีย่นแปลงที่
ส าคญัให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

2. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการบริษัทฯให้เป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
3. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที่

ประชมุ 
4. ดแูลการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

และ ก.ล.ต. 
5. ดแูลเอกสารส าคญัของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานประจ าปี รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือ
ผู้บริหาร เป็นต้น 

 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) - ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

โดยมีนางสาวพมิพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบลูย์ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต ุ: - กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ได้แก่ ดร.กวีพงษ์ 

หิรัญกสิ  
- ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ ได้รับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต หลกัสตูรนานาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และปริญญาเอก Social Science มหาวิทยาลยัมาร์กัส 
ประเทศอินเดีย โดยเข้ารับประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168/2013 หลกัสตูร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกส ิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัพนัธ์ หุน่พยนต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายโชติ สนธิวฒันานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013 หลักสูตร Enterprise-wide Risk Management (ERM) โดย
มีประสบการณ์เป็นกรรมการในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค และหน่ายงานรัฐวิสาหกิจ 

- ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์  ได้รับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้รับประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 
110/2008 หลักสูต ร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น  13/2011 หลักสูต ร Public Director 
Certification Program, Public Director Institute และหลักสูตรกฎหมายและการพัฒนา สถาบันสงัคมศึกษา (ISS) 
กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีประสบการณ์เป็นนกัวิชาการและอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา 

- นายโชติ สนธิวฒันานนท์ ได้รับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้รับประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 178/2013 มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารฝ่ายการเงินและบญัชีในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีโดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และให้
รายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท    โดยมีข้อก าหนดตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้ 
 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯและเห็นชอบโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ฯ ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ และมีคณุสมบตัิตามทีก่ฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั 
และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้อง
เป็นผู้มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 
3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแตง่ตัง้ 
 

2. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

         คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยปราศจากบุคคล หรือ กลุม่บุคคลใดที่มีอิทธิพลเหนือการปฏิบตัิภารกิจนัน้คณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

2. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงินได้  

4. มีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
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3. ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้เกิดความชดัเจนในด้านการบริหารงานด้วย
ความซื่อสตัย์สจุริตตลอดจนด าเนินการให้เป็นที่มัน่ใจวา่กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษัท อยา่งถกูต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน และค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้  โยกย้าย  เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลอืก และเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่งรายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง  ครบถ้วน  เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์  หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter)  
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นี  ้กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 
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4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัที่มีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระแล้ว  

หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นยังไม่ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่  ก็ให้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้
แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหมแ่ทนคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตาม
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  ในการแต่งตัง้ต้องกระท าภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของ
คณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิม กรรมการกรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้
ใหมอ่ีกได้  

2. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะสาเหตอุื่น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระและยงัคงเหลือ
วาระไม่น้อยกวา่ 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
ดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

3. นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหนง่ เมื่อ  
3.1 พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 

3.2 ลาออก 

3.3 ถึงแก่กรรม 

3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากต าแหนง่ก่อนครบวาระ 

3.5 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี ้หรือตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย            

4. กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหนง่ ให้แจ้งตอ่บริษัทลว่งหน้า 1 เดือนพร้อมเหตผุล และ
บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูกรรมการตรวจสอบลาออกพร้อมสาเหตตุ่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทนัที 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทนุทราบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งอาจชีแ้จงถึง
สาเหตุดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทราบด้วยก็ได้ 
 

5. การประชุม  

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงินและอื่น ๆ อย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปีโดย
ก าหนดให้เรียกประชุมก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตามแตจ่ะ
เห็นสมควร 

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมด  จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้
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ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี ผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ หรือผู้ เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ และให้ข้อมลูในสว่นที่
เก่ียวข้องได้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการตรวจสอบหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุม
เลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม 
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบมีส่วนได้เสียใน
เร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอ่ืน ๆ ท่ีมิได้ลงมติ
เห็นด้วยให้น าเสนอเป็นความเห็นแย้งตอ่คณะกรรมการบริษัท  

5.4 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชมุตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทในคราว
ถดัไปเพื่อทราบทกุครัง้ 

(3) คณะกรรมการบริหาร (Executive Director) - ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

 

 
 
 
 
 

บริษัทฯได้อนมุตัิจดัตัง้คณะกรรมการบริหาร เพื่อท าหน้าที่สัง่การ วางแผน และก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ด าเนินกิจการ
ของบริษัทให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ และ
ควบคมุ ดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้
อนมุตัิหรือก าหนดไว้แล้ว 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. มีอ านาจสัง่การ วางแผน และก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ด าเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะการแขง่ขนั เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2. ควบคุม ดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิหรือก าหนดไว้แล้ว 

3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี 

4. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ 
5. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท

แล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิในหลกัการแล้ว 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการบริหาร 
3. นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการบริหาร 
4. นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการบริหาร 
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6. มีอ านาจด าเนินการซือ้ ขาย จดัหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสทิธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจดัการโดยประการ
อื่นซึง่ทรัพย์สนิใด ๆ รวมถึงการลงทนุ ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุตัิแล้ว 

7. มีอ านาจในการอนมุตักิารซือ้ทรัพย์สนิ หรือการช าระราคาใด ๆ อนัสบืเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท ตาม
สญัญา และ/หรือ ตกลงกบัคูค้่า โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

8. ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการได้มอบอ านาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนมุตัิการซือ้ การจดัจ้าง การเช่า 
การเช่าซือ้ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอ านาจลงทุน และด าเนินการช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอ านาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมตัิการกู้ ยืมเงิน เบิกเงินเกิน
บัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี
รายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

10. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ 
11. ด าเนินการเร่ืองอื่นๆ เพื่อเป็นการสนบัสนนุการด าเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทในแตล่ะคราวไป 
 
 ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่รวมถึง
อ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัท ซึ่ง
การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าที่ประเมนิความเสีย่งในด้านตา่งๆ ให้ครอบคลมุทกุระบบงานของบริษัท 
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

    คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมจี านวน 4 ทา่น ดงันี ้
 
 

 
 
 
 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1. ก ากบัดแูลการพฒันา และมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์กลยทุธ์การบริหารความเสีย่งขององค์กรประจ าปี 

2. พฒันาและกลัน่กรองระดบัความเสีย่งที่องค์กรยอมรับได้ 

3. ให้ทิศทางและวิธีการสอดสอ่งดแูลแก่หวัหน้างานและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานตา่งๆ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายนพพล  ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายพลฎัฐ์ แปลนาค กรรมการบริหารความเสีย่ง 
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4. ประเมินความเสีย่งที่มีสาระส าคญัและรายงานตอ่กรรมการผู้จดัการเพื่อทราบ 

5. ประเมินรายงานความเสีย่งของบริษัท 

6. สอบทานผลที่เกิดขึน้จริงเปรียบเทียบกบัเปา้หมายและแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ทกุปี 

7. ติดตามให้มีการประชมุติดตามการบริหารเสีย่งภายในแตล่ะฝ่ายงานรายเดือน 
 
9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงแต่งตัง้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
โดยเฉพาะ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบตาม
มาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง
การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์
การสรรหาดงันี ้

• องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท  
1.  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 

โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัติามที่กฎหมายก าหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็
ได้ 

2. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
2.2 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม 2.1 เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ กรณีเลอืกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
2.3 บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้เป็นประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชี ้
ขาด 

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่
ในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯนัน้ ให้จบัสลากกนัสว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคน
ที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ 

5. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของ
จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือ
น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลอือยูข่องกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลอือยู ่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบงัคบัในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย 

 

• องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และ
เห็นชอบโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท และมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/
หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มี
ความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี นบั
จากวนัที่มีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นยงัไมไ่ด้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชดุใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไป  จนกวา่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะ
ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง  และ/หรือเป็นไปตามวาระการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้
 
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 

- ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1  ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อ
ส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่น
ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

- ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

- ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
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ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

- ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

- ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

- ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

- ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
- กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุ โดย
มีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ 

- ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อยหนึ่งคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได้ 

- มีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบตัิและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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• องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท  โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้
กรรมการบริหารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร 
 

• องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ 

 กรรมการผู้ จัดการ ให้มาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มี ช่ือเป็ นคณะ
กรรมการบริหารอยูใ่นขณะที่ท าการคดัเลอืกเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้อนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลท่ีถกูเสนอช่ือเข้ามา
ด ารงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ 

 
9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 มีมติก าหนดระเบียบข้อบงัคบัในการน าข้อมลู
ภายในของบริษัทฯไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ดงันี ้  

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิดงันี ้
ก)  ต้องรักษาความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัทฯ 
ข)  ต้องไมน่ าความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ

เพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบผลตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม 

ค)  ต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายใน
บริษัทฯ และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจ
ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  

 ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ซึง่อยูใ่นหนว่ยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในของบริษัทฯ 
ควรหลกีเลีย่งหรืองดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน โดย
ข้อก าหนดดงักล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลกูจ้างของบริษัทฯด้วย 
หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วจะถือวา่ได้กระท าผิดร้ายแรง 

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59  

3. ให้ประกาศระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างทราบโดยทัว่กนั 
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9.5 นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
 
การต่อต้านการคอร์รัปชัน่ถือเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินธุรกิจทุกรูปแบบ บริษัทฯก าหนดนโยบายในการจัดท า

นโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชั่นในปี 2558 ได้รับเอาหลกัการการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยถือเป็นสว่น
หนึง่ที่ส าคญัในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้โดยมีหลกัการและข้อปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี  ้

 
การให้สนิบนด้วยเงินหรือการให้ผลประโยชน์ด้วยของก านลัอื่นๆ  

บริษัทฯ ห้ามไม่ให้มีการให้สินบนด้วยเงินหรือการให้ผลประโยชน์ด้วยของก านัลอื่นๆ เพื่อการหวังผลประโยชน์
สว่นตวั ไม่ว่าจะมีรูปแบบอย่างไรก็ตาม กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีการติดต่องานร่วมกันทัง้ในบริษัทฯและองค์กรนอกบริษัทฯ 
เช่น หนว่ยงานราชการและหนว่ยงานเอกชน 

 
การรับสนิบน 

-   ห้ามไม่ให้พนักงานทุกระดับรับเงิน สิ่งของ ของขวญัหรือของก านัลอื่นๆ ที่จะเป็นการเข้าข่ายต่อการทุจริต
คอร์รัปชัน่  เพื่อเป็นการปอ้งกนัการปฏิบตัิงานท่ีขาดประสทิธิภาพและสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ 

-   ส าหรับงานจดัซือ้/จดัจ้างตา่งๆ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนการท างานของบริษัทฯ ตัง้แต่การเสนอรูปแบบ 
การเสนอราคา การเปรียบเทียบราคา การเลอืกคู่ค้า และ/หรือ ผู้ รับเหมา โดยห้ามมิให้พนกังานในบริษัทฯ รับ
ข้อเสนอต่างๆ หรือมีผลประโยชน์แอบแฝงกบัคู่ค้า และ/หรือผู้ รับเหมา ทัง้นีบ้ริษัท มีวิธีการตรวจสอบอย่าง
รอบคอบผา่นผู้จดัการฝ่ายที่เก่ียวข้องและจะต้องมีการอนมุตัิการจดัซือ้/จดัจ้างโดยกรรมการผู้จดัการ 

 
การบริจาคเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน์และเงินสนบัสนนุ 

บริษัทฯ มีข้อก าหนดในการบริจาคเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน์และเงินสนบัสนนุ ดงันี ้
-   ในการอนุมัติการบริจาคต่างๆ จะต้องเป็นไปตามอ านาจอนุมัติขององค์กร ทั ง้นีห้ากเงินบริจาค ไม่ว่าจะ

รูปแบบใดก็ตามที่มีมลูคา่มากกวา่ 10,000 บาท จะต้องได้รับการอนมุตัิจากกรรมการบริษัท 
-   ในการบริจาคจะต้องเป็นการบริจาคในนาม “บริษัทฯ” เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะต้องมีหลกัฐานการบริจาคที่ชดัเจนและ

เช่ือถือได้ และจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบขัน้ตอนของบริษัทฯ และบริษัทฯจะไม่ใช้การบริจาคเป็นข้ออ้างหรือ
น ามาไปใช้ในวตัถปุระสงค์อื่นใด 

 
การให้หรือรับของขวญั ของที่ระลกึ หรือการเลีย้งรับรอง  

ในการให้หรือรับของขวญั ของที่ระลึก หรือการเลีย้งรับรอง จะมีวตัถุประสงค์เพียงเพื่อการต้อนรับหรือการแสดง
ความยินดีเทา่นัน้ โดยไมม่ีนยัยะอื่น  
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

 
ทัง้นีผู้้ที่พบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริต ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางของ

บริษัทฯได้ดงันี ้
1. เว็บไซต์บริษัทฯ http://www.aienergy.co.th 
2. Email บริษัทฯ aienergy@aienergy.co.th 
3. ทางไปรษณีย์ หรือยื่นสง่โดยตรงได้ที;่ 

ส่งถงึ คณะกรรมการตรวจสอบ 
เลขที่ 55/2 หมูท่ี่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลคลองมะเดื่อ  
อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 74110 

ส าหรับการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ จะมีการสือ่สารนโยบายดงักลา่วไปยงั
พนกังาน คูค้่า บคุคลภายนอก รวมไปถึงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุได้ทราบ โดยมีหลกัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

  - บริษัทฯ ประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ โดยจะมีการเผยแพร่ผ่านทาง Email ของบริษัทฯ และติด
ประกาศตามฝ่าย/แผนกต่างๆ เพื่อให้ทกุฝ่าย/แผนกได้รับทราบโดยทัว่กัน และจะจดัให้มีการอบรมเก่ียวกับ
การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่กบัพนกังาน 

- บริษัทฯมีการสง่จดหมายเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ไปยงัคูค้่าทกุราย เพื่อเป็นการแจ้ง
ให้ทราบวา่บริษัทฯมีแนวทางและได้ก าหนดนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ไว้อยา่งชดัเจน ทัง้นีคู้ค้่าทกุราย
จะต้องปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯด้วย 

- บริษัทฯมีการเผยแพร่นโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ผา่นเว็บไซต์บริษัท (http://www.aienergy.co.th) โดย
จะเป็นการน าเสนอนโยบายให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ รวมไปถึงบคุคลภายนอกที่สนใจได้ทราบ  

- บริษัทฯมีการเผยแพร่นโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ไว้ใน “แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)” 
และรายงานประจ าปี 2559 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

 บริษัทฯแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจ านวน 5 ราย ได้แก่  

1. นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ  
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ  
3. นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ  
4. นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ  
5. นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 9445  

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจ าปี 2559
เนื่องจากพิจารณาวา่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามที่บริษัทมหาชนจ ากดัและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และมีผลปฏิบตัิงานเป็นท่ีนา่พอใจ ซึง่บริษัทได้ให้ความเห็นชอบกบัผู้สอบบญัชีทัง้ 5 รายแล้ว ทัง้นี ้
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมไ่ด้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใดๆกบับริษัทฯหรือผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมี รายละเอียดคา่สอบบญัชีของ
บริษัทฯและบริษัทยอ่ย ตามตารางแนบท้าย 

 

ตารางแสดงค่าสอบบัญช ี 2558 2559 
ผู้สอบบัญช ี บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั 

กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด 
(มหาชน) 

งบประจ า
ไตรมาส 

งบ
ประจ าปี 

รวม 
งบประจ า
ไตรมาส 

งบ
ประจ าปี 

รวม 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน)       
       

งบการเงินรวม       

 960,000 650,000 1,610,000 1,350,000 1,100,000 2,450,000 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

 
ตรวจสอบข้อมลูในแบบค าขอใช้สทิธิและ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
(จ านวน 2 บตัร) 

- 80,000 80,000 - 150,000 150,000 

รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ 960,000 730,000 1,690,000 1,350,000 1,250,000 2,600,000 
       

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 150,000 180,000 330,000 195,000 205,000 400,000 

       

บริษัท เอไอ  พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ 
จ ากดั 

240,000 230,000 470,000 255,000 245,000 500,000 

       
ยอดรวมทุกบริษัท 1,350,000 1,140,000 2,490,000 1,800,000 1,700,000 3,500,000 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

 
10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ทัง้นีบ้ริษัทฯได้

ด าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยบริษัทได้มีการจัดท านโยบายและ
วิสยัทัศน์ในการด าเนินกิจการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทฯมุ่งเน้นและให้ความส าคัญในการสร้างความ
รับผิดชอบต่อสงัคมทัง้ภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมมาอยา่งต่อเนื่อง นอกจากนีย้งัได้ค านึงถึง
ผลกระทบที่สง่ผลต่อผู้มีสว่นได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ ซึง่ประกอบไปด้วย ผู้ ถือหุ้น พนกังาน คู่ค้า ลกูค้า ชุมชนโดยรอบและที่ส าคญั
คือการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาทางทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน นอกจากนีห้นว่ยงานภาครัฐต่างๆ ก็ถือ
เป็นผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทด้วย และเพื่อให้บริษัทมีการด าเนินการในด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งยัง่ยืน บริษัทฯได้
สร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กรกบัพนกังานในทกุระดบั ทัง้ในสว่นของผู้บริหารและพนกังาน และเพื่อให้การด าเนินงานของ
บริษัทมีมาตรฐาน บริษัทฯได้น าแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาเป็น
สาระส าคญัในการก าหนดนโยบายและวิสยัทศัน์ โดยใช้แนวทางตามหลกัการ ได้แก่ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
4. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
5. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
6. การจดัการสิง่แวดล้อม 
 
ในปี 2559 นีบ้ริษัทฯได้ด าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีโครงการส าหรับกิจกรรมด้าน

ความรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งแสดงให้เห็นวา่บริษัทฯมีความมุง่มัน่ ตัง้ใจและเอาใจใสก่บัการด าเนินการของธุรกิจให้เป็นมิตรกบั
สงัคม ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิทัง้ 6 ข้อดงั ท่ีกลา่วมา ดงันี ้

 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯมีการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยการเปิดเผยข้อมลูการท างานในด้านตา่งๆ อยา่งโปร่งใส สง่เสริม

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทัง้ในส่วนของคู่ค้า ลูกค้าและคู่แข่งทางการค้า โดยการด าเนิ นการของบริษัทจะสอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน เช่น การน าราคาน า้มันไบโอดีเซลที่มีการวิเคราะห์โดยส านักงานนโยบายและแผน
พลงังาน กระทรวงพลงังาน มาใช้ในการค านวณราคาสินค้า ดังนัน้สินค้าของบริษัทจึงเป็นสินค้าที่มีราคาตามมาตรฐาน 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกคู่ค้าโดยคู่ค้ารายต่างๆ จะต้องผ่านขัน้ตอนตามที่บริษัทก าหนดจึงจะสามารถเข้า
มาด าเนินการใดๆให้กบับริษัทได้  
 

2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
บริษัทฯมีการสร้างแนวทางการเคารพสิทธิมนษุยชนปรากฏอยู่ในนโยบายในการจ้างงานของบริษัท ซึ่งมีมาตรการที่

ส าคญัคือ การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ทัง้นีบ้ริษัทจะไมรั่บผู้ที่มีอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์เข้าท างาน เพื่อให้สอดคล้องกบัสทิธิ
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ขัน้พืน้ฐานตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ซึ่งได้มีการบญัญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกนัในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคณุภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ทัง้นีท้าง
บริษัทได้เล็งเห็นความส าคญัของการศึกษา และเพื่อไม่ให้เป็นการลิดรอนสทิธิทางการศึกษาขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ บริษัทฯจึง
น าข้อกฎหมายดงักลา่วมาเป็นสว่นหนึง่ในนโยบายการจ้างงานบริษัท โดยการไมรั่บแรงงานท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปีเพื่อเปิดโอกาส
ให้บคุคลเหลา่นัน้เข้าถึงการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งเต็มที่ก่อนท่ีจะเข้าสูก่ารท างานในระบบแรงงาน 

 
3. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
บริษัทเลง็เห็นคณุค่าและความส าคญัของพนกังานในทกุระดบั เพราะพนกังานถือเป็นผู้สร้างผลผลิตที่ส าคญั ดงันัน้

บริษัทจึงได้จดัให้ต้องมีการปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรมโดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี  ้
3.1 ความคุ้มครองทางสงัคม 
บริษัทจดัให้มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยพนกังานจะได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมตามระดบัความสามารถหรือ

ตามที่ได้มีการตกลงไว้ ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนกังาน โดยพนกังานจะได้รับค่าตอบแทน
ตามที่เหมาะสมส าหรับการครองชีพ ซึ่งจะส่งผลให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสงัคมด้วย  ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนดนโยบายใน
การดแูลคา่ตอบแทนของสวสัดิการของพนกังานดงันี ้

1) บริษัทมีนโยบายในการจา่ยคา่ตอบแทนให้กบัพนกังานด้วยความเป็นธรรมในลกัษณะ Fair work Fair Pay 
โดยคา่ตอบแทนที่พนกังานจะได้รับจะขึน้อยูก่บัลกัษณะงานและความรู้ ความสามารถ รวมไปถึง
ประสบการณ์ในการท างานของพนกังาน ทัง้นีค้า่ตอบแทนของบริษัทจะจะสอดคล้องกบัคา่จ้างแรงงานขัน้
ต ่าของรัฐบาลเพื่อสง่เสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวติที่ดีขึน้ 

2) บริษัทมีจา่ยการคา่ตอบแทนให้กบัพนกังานในรูปแบบท่ีไมใ่ช่เงินเดือน   
- คา่อาหาร, คา่ครองชีพ, คา่โทรศพัท์  
- เบีย้เลีย้ง, เบีย้ขยนั 
- โบนสัประจ าปี  
- เงินรางวลัส าหรับพนกังานดีเดน่ 
3) บริษัทจดัให้มีสวสัดกิารในตา่งๆให้กบัพนกังาน  
- กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
- การท าประกนัชีวติและประกนัสขุภาพกลุม่ 
- การตรวจสขุภาพประจ าปี 
- การพฒันาบคุลากร โดยการสง่อบรม หรือสมัมนาตามสายงานของพนกังาน 
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3.2 สขุภาพและความปลอดภยัในการท างาน 
บริษัทฯค านึงถึงสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานเป็นส าคญั โดยได้มีการจดัโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

เสริมสร้างความปลอดภยัในการท างานให้กบัพนกังานทกุคน นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีหน่วยงานส าหรับการประเมินความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึน้กบัพนกังาน เพื่อหาทางปอ้งกนัความเสีย่ง โดยโครงการและกิจกรรมที่บริษัทจดัท า มีดงันี  ้

3.2.1 โครงการ 5 ส. สร้างนิสยัและความปลอดภยั 
โครงการ 5 ส. นอกจากจะเป็นการดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานแล้ว ยงัเป็นโครงการที่เสริมสร้างนิสยัที่ดีให้กับ

พนกังานได้อีกด้วย โดยโครงการนีจ้ะช่วยให้พนกังานมีความรับผิดชอบในพืน้ท่ีของตนเองเพื่อลดความเสีย่งในการเกิดอบุตัิเหตุ
ทัง้ต่อตนเองและผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบาย 5 ส. คือ “ 5 ส. สร้างวินยัในองค์กร เพื่อก้าวไปสูค่ณุภาพและความส าเร็จที่ยัง่ยืน” 
โดยมีวตัถปุระสงค์ แบง่ออกเป็น 2 ด้านตามขัน้ตอนการท างานของ 5ส. 

I. ด้านวตัถแุละสถานท่ี  
- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างานให้มีบรรยากาศที่ดี จดัเก็บอปุกรณ์ของใช้ในการท างานให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย 
- เพื่อการท างานท่ีรวดเร็ว ปอ้งกนัการท างานผิดพลาด และปอ้งกนัการเกิดอบุตัเิหตุ 

II. ด้านบคุลากร  
- เพื่อให้ทกุคนมีสว่นร่วมในการดแูลรักษา การพฒันาตนเองและคณุภาพการท างานให้มมีาตรฐานสงูขึน้และมี

จิตส านกึในการท างานร่วมกบัผู้อืน่ 
- เพื่อปอ้งกนัการเกิดข้อร้องเรียนจากลกูค้า 

3.2.2 โครงการอบุตัเิหตเุป็นศนูย์ (Zero accident) 
โครงการนีเ้ป็นโครงการที่กระทรวงแรงงานได้ริเร่ิมขึน้ ส าหรับเป็นข้อปฏิบัติให้โรงงานปฏิบัติตามเพื่อเป็นการลด

อบุตัิเหต ุซึง่จะสง่ผลให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิตมากยิ่งขึน้ โดยบริษัทจะต้องจดัท ามาตรการการปอ้งกนัอบุตัิเหต ุทัง้นี ้
ทางบริษัทได้น าโครงการนีม้าประยกุต์ใช้ควบคูไ่ปกบัมาตรการการปอ้งกนัอบุตัิเหตทุี่บริษัทจดัท าขึน้ ดงันี  ้

- บริษัทฯเล็งเห็นความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัของพนกังาน จึงได้มีการจดัท างบประมาณส าหรับการลงทนุ
ในสว่นของการจดัหาอปุกรณ์ความปลอดภยัสว่นบคุคลที่เหมาะสมกบัการใช้งานของแต่ละส่วนงาน เนื่องจาก
กิจการของบริษัทถือว่าเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงในการเกิดอบุตัิเหตหุรือการได้รับบาดเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ดงันัน้ความปลอดภยัจึงเป็นนโยบายส าคญัในการด าเนินงานของบริษัท 
เพราะพนกังานถือเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจ การจดัหาอปุกรณ์ความปลอดภยัจึงเป็นนโยบายหลกัที่
บริษัทให้ความส าคญัอย่างยิ่ง นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประเมินความเสีย่งต่างๆ  เพื่อให้
สามารถหาวิธีการปอ้งกนั หรือแนวทางในการลดผลกระทบที่จะเกิดกบัพนกังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- บริษัทฯจดัให้มีการฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี  เนื่องจากกิจการของบริษัทนบัได้ว่าเป็น
กิจการท่ีมีความเสีย่งจากเหตเุพลิงไหม้ซึง่ถือเป็นอนัตรายที่สง่ผลรุนแรงทัง้ตอ่พนกังานและทรัพย์สินของบริษัทฯ 
ดงันัน้การให้ความรู้และความเข้าใจในการแก้ไขสถานการณ์ รวมไปถึงวิธีการป้องกนัความเสี่ยงจากเหตกุารณ์
เพลิงไหม้จึงเป็นสิ่งส าคัญ บริษัทฯมีการจัดอบรมปีละ 1 ครัง้ โดยวิทยากรที่มีความช านาญเฉพาะและมี
ประสบการณ์ ทัง้นีบ้ริษัทฯได้มีการจดัตัง้หน่วยงานส าหรับการท าแผนฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ รวมไป
ถึงแผนการอพยพหนีไฟของบริษัทฯไว้อย่างชัดเจนและประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบทัว่กัน โดยการ
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เผยแพร่ข้อมลูผ่านระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ และการติดป้ายประชาสมัพนัธ์ภายในบริษัทฯ เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมรับมือเหตกุารณ์ตา่งๆ และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อยา่งรวดเร็ว 

 

                
 
- บริษัทจะมีการจัดอบรมในเร่ืองของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างานให้กับพนักงาน เพื่อให้

พนกังานมีความรู้และความเข้าใจในการท างาน รวมไปถึงการใช้อปุกรณ์ความปลอดภยัอยา่งถกูต้อง  ทัง้นีห้าก
พนักงานมีความรู้และสามารถใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างถูกวิธีแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและ
ผลกระทบอนัเนื่องมาจากการเกิดอบุตัิเหตลุดลงด้วย 

 
4. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
บริษัทมีความตัง้ใจที่จะผลติสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสนิค้าและบริการ

ที่ดี ปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสูงสดุ โดยบริษัทได้ก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค ดงันี ้

4.1 นโยบายการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานตา่งๆ 
ในสว่นของการผลติสินค้าและบริการของบริษัทจะเป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบงัคบัด้านความปลอดภยั

ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล โดยบริษัทได้รับการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากองค์กรตา่งๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความ
มัน่ใจวา่ สนิค้าและบริการของเรามีความปลอดภยัและใสใ่จตอ่ผู้บริโภค อาทิเช่น 

- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management 
System)  จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ 

- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี  (Good Manufacturing Practice System : GMP) จากสถาบนั
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ  อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ 

- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบการจดัการคณุภาพด้านความปลอดภยัของอาหาร (Hazard Analysis 
and Critical Control Point : HACCP)  จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ 

- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัมาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) ส านกังานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย  โดยคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยจะเข้ามาตรวจสอบการท างานของบริษัท
เป็นประจ าทกุปี 

- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานจากโคเชอร์มาตรฐานอาหารยิว (Kosher Dietary Law) และจะมีผู้ตรวจสอบ
การท างานของบริษัทเป็นประจ าทกุปี 
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- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตน า้มนัปาล์มอย่างยัง่ยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil : 
RSPO) โดยบริษัทมีความมุ่งมัน่ในการสนบัสนุนการผลิตน า้มนัปาล์มอย่างยัง่ยืนทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม
และเศรษฐกิจ ทัง้นีจ้ะมีผู้ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทเป็นประจ าทกุปี 

 

 
 

นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัมีการเปิดโอกาสให้กลุม่ลกูค้าและคูค้่าได้เข้ามาตรวจสอบการท างานภายในบริษัทด้วย 
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เห็นกระบวนการท างานที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ทัง้นีจ้ะเป็นการ
ช่วยเพิ่มความมัน่ใจให้กับผู้ผลิตที่ใช้สินค้าและบริการ และเป็นการเสริมสร้างความมัน่ใจในคุณภาพการผลิตและ
คณุภาพของสนิค้าและบริการตอ่คูค้่าอีกด้วย 
  
4.2 การปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่และคูค้่าอยา่งเป็นธรรม 
 บริษัทด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใสและความเป็นธรรมทัง้ตอ่คูแ่ขง่และคูค้่า เพื่อสร้างความนา่เช่ือถือและ
ความเช่ือมัน่ในด าเนินกิจการ ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการท างานตา่งๆไว้อยา่งชดัเจน และพนกังาน
จะต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนอย่างครบถ้วนเพื่อป้องกันการกีดกันคู่แข่งและการเลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า ตามนโยบาย
ดงัตอ่ไปนี ้

 คู่แข่ง :  เพื่อให้การด าเนินกิจการของบริษัทมีความเป็นธรรมต่อคู่แข่ง บริษัทจะใช้ราคาอ้างอิง
จากประกาศของกระทรวงพลงังานในการก าหนดราคาขายน า้มนัไบโอดีเซลในการค านวณต้นทุนวตัถุดิบและการ
ค านวณราคาสนิค้าในกลุม่น า้มนัไบโอดีเซล และใช้ราคาประกาศของรัฐบาลในสว่นของราคาน า้มนัปาล์มดิบในการ
ค านวณต้นทนุวตัถดุิบและค านวณราคาสินค้าในกลุม่ของน า้มนับริโภค เพื่อให้แน่ใจได้ว่าบริษัทจะไม่ด าเนินธุรกิจที่
อาจจะเกิดกรณีความขดัแย้งในกลุม่ธุรกิจเดียวกนัและถือเป็นการปอ้งกนัการกีดกนัทางการค้า และเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการขายและการบริการ 

 คู่ ค้า : เพื่อให้มีการปฏิบตัิต่อคู่ค้าและมีการคดัเลอืกคู่ค้าทกุรายตามขัน้ตอนอย่างเท่าเทียมกนั
โดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ ทัง้นีก้ารอนมุตัิการสัง่ซือ้หรือการด าเนินการตา่งๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบตามล าดบัต าแหน่ง
งานของแต่ละส่วนงาน ตัง้แต่ระดบัหวัหน้าส่วน ผู้จดัการจนถึงระดบัผู้บริหาร โดยผู้อนุมตัิจะขึน้อยู่กบัวงเงินในการ
สัง่ซือ้นัน้ๆ และจะมีการร่วมอนมุตัิโดยผู้บริหารจะช่วยลดความเสีย่งในการคอร์รัปชัน่ระหวา่งพนกังานในบริษัทและคู่
ค้า ส าหรับการคดัเลอืกคูค้่า บริษัทจะคดัเลอืกจากความน่าเช่ือถือและประสบการณ์ในสายงานของบริษัทนัน้ เพื่อให้
มัน่ใจวา่บริษัทจะได้รับผลติภณัฑ์ สนิค้าและบริการ ที่มีประสทิธิภาพต่อการด าเนินงานของบริษัท 

เจ้าหนี ้:   บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการรับผิดชอบต่อเจ้าหนีท้กุกลุม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
กลุ่มที่เป็นสถาบันการเงิน โดยบริษัทยึดหลกัความซื่อสตัย์และซื่อตรงในการช าระหรือชดเชยแก่เจ้าหนี ้ทัง้นีฝ่้าย
จดัการของบริษัทจะมีหน้าที่ในการรักษาสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัท เพื่อไมใ่ห้เกิดข้อพิพาทระหวา่งบริษัทและ
เจ้าหนี ้ซึ่งจะลดผลกระทบต่อทัง้ 2 ฝ่ายได้ ทัง้นีบ้ริษัทสามารถรักษาช่ือเสียงและความเช่ือมัน่ต่อสถาบนัทางการเงิน
ตา่งๆ รวมไปถึงนกัลงทนุและผู้ ถือหุ้น ได้ดีเสมอมา 
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5. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
บริษัทเห็นความส าคญัต่อการร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม โดยบริษัทได้มีการวางโครงการส าหรับการเข้าไปร่วมเป็น

สว่นหนึ่งในการพฒันาชุมชนและสงัคม ซึ่งโครงการดงักลา่วจะเป็นโครงการท่ีสง่เสริมให้พนกังานได้เป็นสว่นหนึ่งของโครงการ
ด้วย กลา่วคือพนกังานทกุคนจะมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคมร่วมกนั ซึง่บริษัทได้ด าเนินการภายในปี 2559 คือ  

5.1 โครงการ “อปุกรณ์กีฬา เพื่อน้อง” โดยจะเป็นการบริจาคเคร่ืองเขียน และอปุกรณ์กีฬา ให้แก่เยาวชนในชุมชน
รอบโรงงาน ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯได้แจกเคร่ืองเขียน และอปุกรณ์กีฬา ในงานวนัเด็กซึ่งผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่  8 เป็น
เจ้าภาพจดังาน เพื่อเป็นการสนบัสนนุการเรียนและสนัทนาการเด็กเยาวชนในชมุชนรอบโรงงาน และสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชมุชน 

                                                    
        

6. การจดัการสิง่แวดล้อม 
บริษัทฯมีความมุ่งมั่นและตัง้ใจที่จะประกอบกิจการโดยยึดหลกัในการใช้พลงังานอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คณุค่าและไม่สง่ผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมและสงัคม ทัง้นีบ้ริษัทได้จดักิจกรรมเพื่อให้เกิดการจดัการ
สิง่แวดล้อมที่ดีโดยมีทัง้กิจกรรมที่จดัขึน้ภายในบริษัทและกิจกรรมที่จดัขึน้ภายนอกบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้สร้างวิสยัทศัน์
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กบัพนกังานด้วย ซึง่พนกังานจะต้องเป็นสว่นหนึง่ของโครงการ จึงจะถือวา่โครงการนัน้เกิดประโยชน์
อยา่งแท้จริง      
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

11.1 การควบคุมภายใน 
 
บริษัทฯได้แต่งตัง้ “บริษัท ออนเนอร์ แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ากดั” เข้าท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 ของ

บริษัทฯ โดยมีนางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อท าการ

ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

อยา่งสม ่าเสมอทกุไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ากดั 

และนางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าว เนื่องจากมีความเป็น

อิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน 

นอกจากนีบ้ริษัทฯก าหนดให้มีระบบการก ากบัดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อก าหนดของหน่วยงานทางการที่เก่ียวข้อง เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และก าหนดนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อก าหนด ให้คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารรดบัสงู ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนกังานต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องตามกฎระเบียบ 
และกฎเกณฑ์อยา่งเคร่งครัด 

รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 
หัวข้อ รายละเอียด 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(Outsource) 
: บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ากดั 

ที่อยู ่518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ 7 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ 0-2652-0898 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ 

คุณวุฒทิางการศึกษา : - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑติ สาขา Financial Accounting and Assurance 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชา การสอบบญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี  
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพติรพิมขุ จกัรวรรดิ  

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาสือ่สารมวลชน  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
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หัวข้อ รายละเอียด 

ประสบการณ์การท างาน : ปี 2553 – ปัจจบุนั  กรรมการบริหารด้านการตรวจสอบ 

 บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ากดั 

ปี 2543 – 2553  ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 

 บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : ปี 2555 – 2559 

- COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในใหมล่า่สดุ 
- วิธีการประเมินความเสีย่งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 
- การปอ้งกนัทจุริตในองค์กร 
- Data Analytics for Internal Audit 
- แนวทางการควบคุมภายในส าหรับบริษัทที่เตรียมตวัเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับบริษัทที่เตรียมข้อมลูจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ 
- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2558 ทิศทางของนกับญัชีไทย

กบั AEC 
- การบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
- ธุรกิจยคุ Digital กบัความเสีย่งด้านกฎหมาย 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

หรือประกาศนียบตัร 
: - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

- วฒุิบตัรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 7 จากสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
- วุฒิบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ หลกัสูตร “เตรียมความพร้อมรับการตรวจ

เยี่ยมส านักงานสอบบญัชี เพื่อการรับรองคุณภาพภายใต้มาตรฐาน ISQC1 
รุ่นท่ี 3” 

- วุฒิบัตร จากสมาคมสโมสรนักลงทุน หลักสูตร “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ” 

- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร 
“ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสดมป์” “ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ” “ภาษีเงินได้นิติบคุคล” “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” และ “ภาษี
อากรระหวา่งประเทศ” 

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ท าหน้าที่ เป็นผู้ ตรวจสอบภายใน จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

เพื่อตรวจติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานของแต่ละ

ระบบงาน สอบทาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับการปรับปรุง
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หัวข้อ รายละเอียด 

และพัฒนาระบบควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ และรายงานต่อที่

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในปี 2559 

ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ตามแผนงาน
การตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

1. เพื่อประเมินว่าบริษัทได้จดัให้มีการควบคมุภายในและได้ออกแบบไว้อย่างสมเหตสุมผลและเพียงพอที่จะปอ้งกนั
ความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ และเป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization 
of the Treadway Commission) และสมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย รวมถึงแนวทางของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. เพื่ อให้มั่นใจว่า  รายการที่ เก่ียวข้องกับระบบที่ส าคัญ  ได้ ถือปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและวิ ธีการ  
ที่บริษัทก าหนดไว้ 

3. เพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษัทได้ถือปฏิบตัิตามข้อกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องจากหนว่ยงานภายนอก 
4. เพื่อให้มัน่ใจวา่ ข้อมลูสารสนเทศที่เก่ียวกบัระบบงานท่ีส าคญัของบริษัทถกูต้องและนา่เช่ือถือ 
5. เพื่อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปรับปรุง เก่ียวกบักระบวนการการควบคมุภายในของแตล่ะระบบงาน กรณีที่พบวา่มี

ข้อสงัเกตที่ควรน าเสนอเพื่อท าให้ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากขึน้ 

ผู้ตรวจสอบภายในได้ศกึษาระบบการปฏิบตัิงาน โดยวิธีการสมัภาษณ์ สอบถาม กบัผู้บริหารระดบัสงูและฝ่ายบริหาร
ที่รับผิดชอบในแตล่ะระบบงาน พร้อมทดสอบและสงัเกตการณ์การปฏิบตัิงานภายในองค์กรโดยพิจารณาองค์ประกอบส าคญั 5 
ประการ คือ สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment) การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) กิจกรรมเพื่อ
การควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร (Information & Communication) และการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring) ทัง้นีเ้ป็นการตรวจสอบอย่างตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุไตรมาส และก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งอิสระ และน าเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบอยา่งตรงไปตรงมา โดยการตรวจสอบปี 2559 ครอบคลมุระบบการปฏิบตัิงานท่ีส าคญัดงันี ้

ไตรมาส 1 ปี 2559  
- ระบบการจดัซือ้ที่เก่ียวข้องกบัการผลติ 
- ระบบการควบคมุการผลติ 
- ระบบควบคมุคลงัสนิค้า 
- ตรวจติดตามการแก้ไขระบบการควบคมุภายในท่ีพบจากครัง้ก่อน 

ไตรมาส 2 ปี 2559  
- ระบบงานรายได้ ลกูหนีแ้ละการรับเงิน 
- ระบบควบคมุทัว่ไปทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ตรวจติดตามการแก้ไขระบบการควบคมุภายในท่ีพบจากครัง้ก่อน 
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ไตรมาส 3 ปี 2559  
- ระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลรวมถึงระบบการจ่ายเงินเดือนและคา่แรง 
- ระบบจดัซือ้ทัว่ไป (ที่ไมใ่ช่ซือ้วตัถดุิบหลกั) 
- ตรวจติดตามการแก้ไขระบบการควบคมุภายในท่ีพบจากครัง้ก่อน 

ไตรมาส 4 ปี 2559  
- ระบบงานบญัชีและการเงิน 
- ระบบสนิทรัพย์ถาวร 
- ระบบงานสนิค้าคงเหลอื 
- ตรวจติดตามการแก้ไขระบบการควบคมุภายในท่ีพบจากครัง้ก่อน 

ทัง้นีก้ารตรวจสอบในแต่ละไตรมาสเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานการตรวจสอบประจ าปี 2559 ซึ่งได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรวมผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในปี 2559 สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. เร่ืองการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ 

ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ในระยะเวลาที่ท าการตรวจสอบ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารจดัการอยู่ในระดบัที่นา่พอใจ โดยมีสภาพแวดล้อมที่ช่วยสง่เสริมระบบการควบคมุภายในของบริษัท บริษัทมีการควบคมุ
การปฏิบตัิงานทัง้ของฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบตัิการ รวมถึงเร่ิมมีการติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ โดยบริษัทอยู่
ระหวา่งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะบางประเด็นเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการควบคมุภายใน  

2.  เร่ืองการปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท  

ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า จากรายการที่เลือกตรวจสอบ โดยส่วนใหญ่หน่วยงานได้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและวิธีการท่ีก าหนดไว้แล้ว สว่นข้อบกพร่องที่ตรวจพบได้น าหารือกบัผู้บริหารของหนว่ยงานเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้
เป็นไปตามวิธีการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว้แล้ว 

3. เร่ืองรายการทางบัญชีการเงนิและการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 

ผู้ ต รวจสอบภายในมี ความ เห็นว่า  ในระยะเวลาที่ ท าการตรวจสอบ  รายการทางบัญ ชีการเงิน  
ที่เก่ียวข้องกบัระบบงานท่ีตรวจสอบมีความเช่ือถือได้วา่ถกูต้องตามที่ควร มีข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การบริหารเหมาะสมตามควร และได้มีการถือปฏิบตัิตามข้อกฎหมายส าคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัทแล้ว  อยา่งไรก็ตาม บริษัท
อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะบางประเด็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคมุภายในที่เก่ียวข้องกับ
รายการทางบญัชีการเงินและการปฏิบตัิตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องของบริษัท 

4. เร่ืองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในสว่นของระบบการควมคมุทัว่ไปของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีการควบคมุในระดบัที่น่าพอใจ  
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีข้อสงัเกตที่ได้น าหารือกบัผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะบาง
ประเด็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคมุภายในให้ดีขึน้ นอกจากนี ้ในสว่นของ ระบบ ERP: SAP จากการตรวจสอบ
พบว่าปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการแยกระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯ ออกจากบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่อย่างชดัเจนก่อน จากนัน้จึงจะเร่ิมจดัท าระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัการบริหารการเปลี่ยนแปลง
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ทางด้านระบบสารสนเทศของบริษัท เพื่อให้ครอบคลมุการด าเนินงานทางด้าน Infrastructure, Application ของระบบ 
ERP: SAP ให้เพียงพอและเหมาะสมตอ่ไป  

                                                                             (นางสาวปิยมาศ  เรืองแสงรอบ) 

                                                                 ผู้ตรวจสอบภายใน 

                                                                                          บริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด ์แอดไวซอร่ี จ ากดั 
 
11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะผู้บริหาร และ
พนกังานให้ความส าคญัในด้านการบริหารความเสีย่งในภาพรวมทัง้องค์กร ซึง่อ้างอิงตามมาตรฐานสากลท่ีองค์กรทั่วโลกนิยมใช้
อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ISO 9001:2008 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจดัการความ
เสีย่งให้อยูใ่นระดบั ที่สามารถยอมรับได้และติดตามการบริหารความเสีย่งอยา่งสม า่เสมอ บริษัทฯได้มีการจดัท าการประเมินการ
ควบคมุด้วยตนเอง ทัง้ในระดบัผู้บริหารและระดบัผู้ปฏิบตัิการของบริษัทฯ เพื่อร่วมกนัประเมินความเสีย่ง / ปัญหาอปุสรรคความ
ไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อกาด าเนินงานให้บรรลตุามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัษฯ หรือเหตุการณ์ที่อาจท าให้
บริษัทฯเสยีโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากสาเหตทุัง้ภายในและภายนอก โดยมีหลกัการก าหนดวา่ หากมีความ
เสีย่งใดที่จะเป็นอปุสรรคต่อการด าเนินธุรกิจไมใ่ห้บรรลเุป้าหมายตามแผนที่ก าหนด  บริษัททฯจะต้องมีมาตรการในการบริหาร
ความเสีย่ง และก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งที่ผู้บริหารและพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตาม และมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยระดับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อท าหน้าที่บริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสมและ
มอบหมายให้คณะท างานพฒันากระบวนงานภายใน  ซึ่งประกอบด้วยพนกังานระดบัหวัหน้าสว่น และผู้จดัการฝ่ายของแต่ละ
ฝ่ายงานท าหน้าที่ติดตาม ดูแล วิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยงในระดบัปฏิบตัิการ  และด าเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ส าคญั และน าเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการบริหาร
ความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  
 
 บริษัทฯก าหนดให้มีการจดัให้มีการประชมุทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบบริหารความเสีย่ง และรายงานความ
เสี่ยงที่ส าคัญร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติการ และเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และก าหนดให้มีการประชุม
ติดตามการบริหารเสี่ยงภายในแต่ละฝ่ายงานรายเดือน ซึ่งการประชุมย่อยดงักลา่วถกูก าหนดไว้เพื่อติดตามหาข้อสรุปร่วมกัน
ตามสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปรับปรุงได้ทนัที 
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee) 
    คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมจี านวน 4 ทา่น ดงันี ้
 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2 นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3 นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4 นายพลฎัฐ์ แปลนาค กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1. ก ากบัดแูลการพฒันา และมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์กลยทุธ์การบริหารความเสีย่งขององค์กรประจ าปี 

2. พฒันาและกลัน่กรองระดบัความเสีย่งที่องค์กรยอมรับได้ 

3. ให้ทิศทางและวิธีการสอดสอ่งดแูลแก่หวัหน้างานและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานตา่งๆ 

4. ประเมินความเสีย่งที่มีสาระส าคญัและรายงานตอ่กรรมการผู้จดัการเพื่อทราบ 

5. ประเมินรายงานความเสีย่งของบริษัท 

6. สอบทานผลที่เกิดขึน้จริงเปรียบเทียบกบัเปา้หมายและแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ทกุปี 
7. ติดตามให้มีการประชุมติดตามการบริหารเสีย่งภายในแตล่ะฝ่ายงานรายเดือน 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

 

12. รายการระหว่างกัน 

บริษัทฯมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทที่เก่ียวข้องกนั โดยมีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั หรือมีกรรมกา รร่วมกนั หรือมีบคุคลเก่ียวโยงของ
ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าเป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจควบคมุ และผู้ ถือหุ้นของบคุคลเก่ียวโยงดงักลา่ว ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าก ารตรวจสอบและสอบทานถึง
ความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตสุมผล ตลอดจนการก าหนดคา่ตอบแทน และเง่ือนไขตา่งๆ ตามธุรกิจปกติทัว่ไป  

12.1 รายการระหว่างกนั 

 บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่มีรายการระหวา่งกนักบับริษัทส าหรับงวดบญัชีปี 2559 มีดงันี ้
บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

1) บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายลกูถ้วยไฟฟ้า

ส า ห รับ ใ ช้ ใน ระบ บ ส่ ง แ ล ะจ า ห น่ า ย

กระแสไฟฟา้ 

• บริษัทใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่ง  AI ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 59.59 
ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  

• กรรมการของบริษัทเข้าถือหุ้นใน AI ได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ นายธนิตย์ 
ธารี-รัตนาวิบูลย์ และนายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ เข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 21.29 ร้อยละ 9.21 ร้อยละ 6.89  
และร้อยละ 1.80 ของทนุจดทะเบียน AI  

• มีกรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามร่วมกันได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์  นายนพพล ธารีรัตนา
วิบลูย์ และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 

 

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

2) บจก. เอไอ เอนจิเนยีริง เซอร์วเิซส 
(AIES) 

ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบ 

จดัหา และติดตัง้สถานีไฟฟ้าย่อย และสาย

ส่งไฟฟ้าแรงสูง และบริหารโครงการด้าน

วิศวกรรมไฟฟา้ 

• บริษัทยอ่ยของ AI โดย AI เข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.84 ของทนุจดทะเบียน AIES 
• มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามร่วมกนั ได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ และนายธนิตย์ ธารี
รัตนาวิบลูย์ 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

 

3) บจก.พีพีซี เอเซียน อินซเูลเตอร์ (PPCAI) ผู้ ผลิตและจ าหน่ายลูก ถ้วยไฟฟ้ า PPC 

Insulators Holding GmbH (PPC) 

• บริษัทร่วมของ AI ซึ่ง AI เข้าถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.10 ของทุนจดทะเบียน PPCAI (บริษัท
สญัชาติออสเตรียถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 74.90 ของทนุจดทะเบียน PPCAI 

• บคุคลเก่ียวโยงของผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เข้าเป็นผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอ านาจ
ควบคมุของ PPCAI 

4) บจก.สามารถปาล์ม (SP) ธุรกิจจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มดิบ • เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจากบคุคลที่เก่ียวโยงของผู้บริหาร กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลง
นามของบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดงักลา่ว  

5) บจก.สามารถน า้มนัปาล์ม (SPO) ธุรกิจจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มดิบ • เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจากบคุคลที่เก่ียวโยงของผู้บริหาร กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลง
นามของบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดงักลา่ว  

6) บจก.สามารถ ปาล์ม อินดสัตรี (SPI) ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มดิบ • บคุคลเก่ียวโยงของผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เข้าเป็นผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอ านาจ
ควบคมุ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดงักลา่ว 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัทฯมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ส าหรับงวดบญัชีปี 2559 และงวดบญัชี ปี 2558 ดงันี ้

บุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 

1) บมจ.เอเชียน 
อินซูเลเตอร์ 
(AI) 

รายได้จากการขายสนิค้าส าเร็จรูป : บริษัทฯ
จ าหนา่ยน า้มนัปาล์มโอเลอีนบรรจขุวดให้ AI 

0.21 0.04 - AI สัง่ซือ้น า้มนัปาล์มโอเลอีนบรรจขุวดจากบริษัท เพื่อน าไปใช้การกศุล และเป็นของขวญัปี
ใหม่ให้กับผู้มีอุปการคุณ โดยบริษัทจ าหน่ายสินค้าดงักล่าวให้กับ AI ตามเง่ือนไขการค้า
ปกติทัว่ไป  

- บริษัทย่อย AIPT และ AIL สัง่ซือ้วัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้าจาก AI เพื่อจ าหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายลกูถ้วยไฟฟ้ารายหนึ่ง เนื่องจากผู้ประกอบการดงักลา่วไม่
สามารถสัง่ซือ้จาก AI ได้โดยตรง ซึ่งเป็นผลจากนโยบายภายใน โดยปี 2558 AIPT  และ 
AIL สัง่ซือ้คิดเป็นมลูคา่  17.42  ล้านบาท และ 12.25 ล้านบาท ตามล าดบั  ซึง่เง่ือนไขการ
สัง่ซือ้เป็นไปตามที่ตกลงร่วมกนั  

- ในปี 2551 AI ในฐานะบริษัทใหญ่ ได้จดัหาโปรแกรมบญัชีเพื่อใช้งานร่วมกนัภายในกลุม่ AI 
รวม 5 กิจการได้แก่ AI, บริษัท, AIPT, AIL และบจก. เอไอ เอนจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส (AIES) 
โดย AI ได้วา่จ้างบริษัทท่ีปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์เข้าด าเนินการ โดยมีคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้
เทา่กบั 17.21 ล้านบาท รวมจ านวน USER ใน 5 บริษัทเทา่กบั 40 USER โดย AI ได้ลงนาม
ในข้อตกลงรับบริการบ ารุงรักษาและสนับสนุนการใช้โปรแกรมกับที่ป รึกษาด้าน
คอมพิวเตอร์รายดังกล่าวมาโดยต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2551 ซึ่งงานบริการครอบคลุมการ
บ ารุงรักษาและสนับสนุนการใช้โปรแกรมส าหรับ 5 บริษัทข้างต้น ทัง้นี ้ AI ได้เรียกเก็บ
ค่าบริการบ ารุงรักษาและสนบัสนุนการใช้โปรแกรมรายเดือนจากแต่ละบริษัทในสดัส่วนที่
เท่ากัน โดยในปี 2559 คิดค่าบริการเท่ากับ 6,837.95 บาท / user และในปี 2558 คิด
คา่บริการเทา่กบั 7,172.29 บาท / user 

- AIL เช่ าพื น้ที่ ส านักงานเลขที่  254 ถนนเส รีไทย  แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร จาก AI รวมเนือ้ที่ 42 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ส านกังาน โดยก าหนด
อตัราค่าเช่าและค่าบริการต่อเดือนเท่ากับ 250 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นราคาที่ตกลง
ร่วมกัน ทัง้นี ้อตัราดงักล่าวไม่รวมค่าสาธารณูปโภคภายในอาคาร ซึ่ง AI จะเรียกเก็บค่า
สาธารณปูโภค (ยกเว้นคา่โทรศพัท์) ตามยอดจ่ายที่เกิดจริงตอ่ตารางเมตร 

ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้อง : บริษัทฯมีรายการ
ลกูหนีก้ารค้าจากการจ าหนา่ยน า้มนัปาล์ม
โอเลอีน บรรจขุวดให้กบั AI ณ สิน้งวดบญัชีปี 
2558 

- 0.01 

ซือ้สนิค้า : AIPT และ AIL สัง่ซือ้สนิค้าจาก AI 
เพื่อจ าหนา่ยในปี 2558 

- 29.67 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร : บริษัทฯและบริษัท
ยอ่ยจา่ยช าระคา่บริการโปรแกรมบญัชีให้กบั 
AI นอกจากนี ้บริษัทยอ่ยของบริษัทได้แก่ AIL 
มีรายการเช่าพืน้ท่ีส านกังานจาก AI 

1.88 2.16 

2) บจก.พีพีซี เอ
เซียน อินซเูล-

รายได้จากการขายสนิค้าส าเร็จรูป : ในปี 2559
ไมม่ีรายการขายสนิค้า และ ในปี 2558 บริษัท

0.00 0.00 ส าหรับในปี 2559 บริษัทฯไม่มีรายการซือ้ขาย กับ PCAI แต่ ในปี 2558 PPCAI สัง่ซือ้น า้มนั
ปาล์มโอเลอีนบรรจุขวดจากบริษัทมูลค่า 3,336.45 บาท เพื่อน าไปใช้เป็นของขวญัปีใหม่
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

 

บุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 

เตอร์ (PPCAI) ฯจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มโอเลอีนบรรจขุวดให้ 
PPCAI 

ให้กบัผู้มี อปุการคณุ โดยบริษัทจ าหนา่ยสนิค้าดงักลา่วให้กบั PPCAI ตามเง่ือนไขการค้าปกติ
ทัว่ไป  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นในรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัทย่อย 
กับ PPCAI และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเง่ือนไขในการท า
รายการ ความสมเหตสุมผลของราคา 

3) บจก.สามารถ-
ปาล์ม (SP) 

ซือ้สนิค้า : บริษัทฯสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบชนดิ
กรดสงูมากกวา่ 5% จาก SP เพือ่ใช้เป็น
วตัถดุิบตัง้ต้นในการผลติสนิค้าเพื่อจ าหนา่ย 

3.43 

                                      

27.37 

                                         

- บริษัทฯสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบชนิดมีกรดสงูมากกวา่ 5% จาก SP เพื่อน ามาใช้เป็นวตัถดุิบตัง้
ต้นในการผลิตสินค้าจ าหน่าย ซึง่บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบจาก
บริษัทที่เก่ียวโยง ซึ่งได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ ซึง่บริษัทฯได้
ก าหนดให้ฝ่ายจดัซือ้ของบริษัทฯพิจารณาเปรียบเทียบราคา เง่ือนไขการค้า รวมถงึปริมาณที่
ผู้จ าหน่ายแต่ละรายจะสามารถจัดส่งให้กับบริษัทฯได้ก่อนการสัง่ซือ้ ซึ่งการเปรียบเทียบ
ดังกล่าว ต้องเปรียบเทียบผู้ จ าหน่ายอย่างน้อย 3 รายขึน้ไป  ร่วมกับการพิจารณา
เปรียบเทียบราคาน า้มันปาล์มดิบจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นราคา
อ้างอิงย้อนหลงั 1 วนัท าการ ทกุครัง้ ทัง้นี ้ราคาและเง่ือนไขทางการค้าที่บริษัทสัง่ซือ้จาก SP 
เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติทัว่ไป โดยมลูคา่การสัง่ซือ้จาก SP ในงวดบญัชีปี 2559 และ
งวดบญัชีปี 2558 มีสดัส่วนมูลค่าการสัง่ซือ้คิดเป็นร้อยละ 1.23 และ 3.47 ของมูลค่าการ
สัง่ซือ้น า้มันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% รวม และคิดเป็นร้อยละ 0.13 และ 1.03 
ของมลูคา่การสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบรวม  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นในรายการท่ีเกิดขึน้ระหวา่งบริษัทฯและ 
SP โดยพิจารณาเอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคาก่อนสัง่ซือ้ตามนโยบายของบริษัท  
และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเง่ือนไขในการท ารายการ ความ
สมเหตสุมผลของราคา 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

 

บุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 

4) บจก.สามารถ
น า้มนัปาล์ม 
(SPO) 

ซือ้สนิค้า : บริษัทฯสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบชนดิ
กรดสงูมากกวา่ 5% จาก SPO เพื่อใช้เป็น
วตัถดุิบตัง้ต้นในการผลติสนิค้าเพื่อจ าหนา่ย 

21.01 28.67 - บริษัทฯสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบชนิดมีกรดสงูมากกวา่ 5% จาก SPO เพื่อน ามาใช้เป็นวตัถดุิบ
ตัง้ต้นในการผลิตสินค้าจ าหน่าย ซึ่งบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายในการสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบ
จากบริษัทท่ีเก่ียวโยง ซึง่ได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ ซึง่บริษัท
ฯได้ก าหนดให้ฝ่ายจัดซือ้ของบริษัทฯพิจารณาเปรียบเทียบราคา เง่ือนไขการค้า รวมถึง
ปริมาณที่ผู้ จ าหน่ายแต่ละรายจะสามารถจัดส่งให้กับบริษัทฯได้ก่อนการสั่งซือ้ ซึ่งการ
เปรียบเทียบดังกล่าว ต้องเปรียบเทียบผู้ จ าหน่ายอย่างน้อย 3 รายขึน้ไป ร่วมกับการ
พิจารณาเปรียบเทียบราคาน า้มนัปาล์มดิบจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึง่เป็น
ราคาอ้างอิงย้อนหลงั 1 วนัท าการ ทกุครัง้ ทัง้นี ้ราคาและเง่ือนไขทางการค้าที่บริษัทฯสัง่ซือ้
จาก SPO เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติทัว่ไป โดยมลูคา่การสัง่ซือ้จาก SPO ในงวดบญัชีปี 
2559 และงวดบญัชีปี 2558 มีสดัสว่นมลูค่าการสัง่ซือ้คิดเป็นร้อยละ 7.51 และ 3.64 ของ
มูลค่าการสัง่ซือ้น า้มันปาล์มดิบชนิดมีกรดสงูมากกว่า 5% รวม และคิดเป็นร้อยละ 0.80 
และ 1.07 ของมลูคา่การสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบรวม  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นในรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัทและ
บริษัทย่อย โดยพิจารณาเอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคาก่อนสัง่ซือ้ตามนโยบายของ
บริษัทฯ และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเง่ือนไขในการท ารายการ 
ความสมเหตสุมผลของราคา  

5) บจก.สามารถ 
ปาล์ม อินดสั
ตรี (SPI) 

ซือ้สนิค้า : บริษัทฯสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบชนดิ

กรดสงูมากกวา่ 5% จาก SPI เพือ่ใช้เป็น

วตัถดุิบตัง้ต้นในการผลติสนิค้าเพื่อจ าหนา่ย 

45.89 41.52 - บริษัทฯสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบชนิดมีกรดสงูมากกวา่ 5% จาก SPI เพื่อน ามาใช้เป็นวตัถดุบิตัง้
ต้นในการผลติสนิค้าจ าหนา่ย ซึง่บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายในการสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบจาก
บริษัทที่เก่ียวโยง ซึ่งได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ ซึง่บริษัทฯได้
ก าหนดให้ฝ่ายจดัซือ้ของบริษัทฯพิจารณาเปรียบเทียบราคา เง่ือนไขการค้า รวมถงึปริมาณที่
ผู้จ าหน่ายแต่ละรายจะสามารถจัดส่งให้กับบริษัทฯได้ก่อนการสัง่ซือ้ ซึ่งการเปรียบเทียบ
ดังกล่าว ต้องเปรียบเทียบผู้ จ าหน่ายอย่างน้อย 3 รายขึน้ไป  ร่วมกับการพิจารณา
เปรียบเทียบราคาน า้มันปาล์มดิบจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นราคา
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

 

บุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 

อ้างอิงย้อนหลงั 1 วนัท าการ ทกุครัง้ ทัง้นี ้ราคาและเง่ือนไขทางการค้าที่บริษัทฯสัง่ซือ้จาก 
SPI เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติทัว่ไป โดยมลูค่าการสัง่ซือ้จาก SPI ในงวดบญัชีปี 2559 
และงวดบญัชีปี 2558 มีสดัสว่นมลูค่าการสัง่ซือ้คิดเป็นร้อยละ 16.39 และ 5.34 ของมลูค่า
การสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบชนิดมีกรดสงูมากกวา่ 5% รวม และคิดเป็นร้อยละ 1.76  และ1.58  
ของมลูคา่การสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบรวม  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นในรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัทและ
บริษัทย่อย โดยพิจารณาเอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคาก่อนสัง่ซือ้ตามนโยบายของ
บริษัทฯ และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเง่ือนไขในการท ารายการ 
ความสมเหตสุมผลของราคา  

 
นอกจากนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายการะหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อนัเนื่องมาจากรายการค า้ประกนัหนีเ้งินกู้สถาบนัการเงินของบริษัทฯและ
บริษัทยอ่ย ดงันี ้
ผู้ใช้
วงเงนิ 

ผู้ค า้
ประกัน 

สถาบันการเงนิ 
ประเภท 
วงเงนิ 

วงเงนิกู้ 
(ล้านบาท) 

ภาระหนี ้
(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

บริษัทฯ กรรมการ
บริษัท 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน)  
 
 

วงเงินกู้ ระยะสัน้  415.00 98.00 - กรรมการบริษัทได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ เข้าค า้
ประกันเต็มจ านวน และจ าน าหุ้น AI กรรมสิทธ์ิผู้บริหารจ านวนหนึ่ง ทัง้นี ้วงเงินสินเช่ือ
และเง่ือนไขที่บริษัทฯมีอยู่กับธนาคารฯ คงเดิม ซึ่งเง่ือนไขดงักล่าวบริษัทฯได้ด าเนินการ
เสร็จสิน้แล้ว  

บริษัทฯ 
 

       - ธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

วงเงินกู้ ระยะสัน้ 500.00 30.00 - N/A 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

 

ผู้ใช้
วงเงนิ 

ผู้ค า้
ประกัน 

สถาบันการเงนิ 
ประเภท 
วงเงนิ 

วงเงนิกู้ 
(ล้านบาท) 

ภาระหนี ้
(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

บริษัทฯ        - ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน)  
 
 

เลตเตอร์ออฟ
เครดิตและทรัสต์รี

ซีท 

270.00 - - N/A 

AIL  AIE และ 
AIPT 

ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน)  
 
 

วงเงินกู้ ระยะสัน้  5.00 - - AIE และ AIPT ค า้ประกนัร่วมในวงเงิน 5.00 ล้านบาท  

 

 ในปี 2558 บริษัทฯมีรายการระหว่างกนักบับคุคลที่เก่ียวโยงเพิ่มเติมได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่ง
นบัรวมภรรยาคิดเป็นร้อยละ 0.89 ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ และถือหุ้นผา่น AI ร้อยละ 25.33 ของทนุจดทะเบียน AI และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการบริหาร และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯซึ่งนบัรวมภรรยาคิดเป็นร้อยละ 2.15 ของทนุช าระแล้วของบริษัท และถือหุ้นผ่าน AI ร้อยละ 8.45 ของทนุจดทะเบียน AI ซึง่บคุคลดงักลา่วได้เข้าค า้
ประกันหนีใ้นนามบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่วงเงินค า้ประกนัรวมที่กรรมการแต่ละท่านเข้าค า้ประกันหนีเ้ท่ากบัท่านละ 1,363.55 ล้านบาท โดยไม่คิดค่าตอบแทนจากการเข้าค า้ประกันหนี ้
ดงักลา่ว 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

12.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหวา่งกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ย กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดงักลา่ว เป็นรายการที่มี
ความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องกนัทัว่ไป และไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท  

 
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าท ารายการระหว่างกนั รวมทัง้การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทใน 

  อนาคต 

 12.3.1 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั 

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ
เดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพึงกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน
การมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง และมีเง่ือนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เง่ือนไขที่
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถด าเนินการได้
ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดท ารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทาง
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทกุไตรมาส 

ส าหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกนัไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการ
พิจารณารายการะหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้
ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี เพื่ออนมุตัิรายการ
ดังกล่าวก่อนการเข้าท ารายการ ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และหากหุ้นสามญัของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว 
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของ
บริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การพิจารณาอนุมตัิการท า
รายการระหว่างกนัดงักลา่ว ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ผู้ที่อาจมีความขดัแย้งหรือมีสว่นได้เสียในการท ารายการระหวา่ง
กนัจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในการท ารายการระหวา่งกนันัน้ๆ       
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 12.3.2 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท บริษัทจะก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง
เปรียบเทียบได้กับเง่ือนไขหรือราคาที่เกิดขึน้กับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระท ากับบุคคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกันดงักล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็น
เก่ียวกบัการท ารายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสนิใจและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี ทัง้นี ้บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และหากหุ้นสามญัของบริษัทฯได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) แล้ว บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อนึ่ง ในส่วนการซือ้-ขายสินค้าระหว่างกัน จะคงเหลือเพียงการซือ้น า้มนัปาล์มดิบชนิดกรดสงูมากกว่า 5% โดยจะ
พิจารณาด าเนินการภายใต้นโยบายการสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบจากบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ซึง่บริษัทก าหนดนโยบายการท ารายการกบั
บคุคลที่เก่ียวโยงไว้อยา่งชดัเจน ทัง้นี ้รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบตา่งๆ ท่ี
ได้ก าหนดขึน้และกรรมการจะต้องไม่อนมุตัิรายการใดๆ ที่ตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
กบับริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้อง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนัและ
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับัญชีโดย
เคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทจะไมท่ ารายการระหวา่งกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องที่ไมใ่ช่การด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

ส่วนที่ 3 
 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
     
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี  จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(หน่วย : ลา้นบาท)

งบก ำไรขำดทุน 2559 2558 2557

รายไดจ้ากการขาย 3,479.10 3,512.10 4,565.69

รายไดร้วม 3,489.97 3,533.44 4,580.11

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 3,445.34 3,623.54 4,465.34

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 155.74 9.25 250.74

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษี 52.65 (79.34) 137.63

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 42.70 (82.53) 83.72

สินทรัพยร์วม 2,082.11 2,207.76 2,492.99

หน้ีสินรวม 277.60 447.03 656.67

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,804.51 1,760.73 1,836.31

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 4.48             0.26 5.49

อตัราก าไรสุทธิ (%) 1.25             (2.34) 1.83

อตัราผลตอบแทนต่อทุน (%) 2.46             (4.59) 4.67

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 2.10             (3.51) 5.46

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.15             0.25 0.36

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ 0.01             (0.02) 0.07

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 1.00             1.00 1.00

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ -               - -

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ

ผลกำรด ำเนินงำนต่อหุ้น (บำท)
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
 

(ก) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 

สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 

งบการเงนิรวม  
งบการเงนิรวม  

(ฉบับปรับปรุงใหม่) 
งบการเงนิรวม 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 59 สิน้สุด 31 ธ.ค. 58 สิน้สุด 31 ธ.ค. 57 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินทรัพย์             
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 227.10  10.91 117.49  5.32 189.59  7.60 
เงินลงทนุชัว่คราว 0.44  0.02 0.23  0.01 0.09  0.00 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 142.09  6.82 294.37  13.33 475.25  19.06 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนดช าระ      
ภายในหนึง่ปี 

9.48  0.46 0.00  0.00 0.00  0.00 

สนิค้าคงเหลอื 307.89  14.79 378.51  17.14 424.28  17.02 
สนิทรัพ์หมนุเวียนอื่น 0.00  0.00 0.00  0.00 2.37  0.10 
พสัดนุ า้มนัคงเหลอื 2.29  0.11 1.99  0.10 1.87  0.08 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถื่อไว้เพื่อขาย 218.92  10.51 0.00  0.00 2.54  0.10 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 908.21  43.62 792.59  35.90 1,095.99  43.96 

เงินฝากธนาคารตดิภาระค า้ประกนั 6.87  0.33 3.56  0.16 2.00  0.08 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิ 8.62  0.41 0.00  0.00 0.00  0.00 
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอปุกรณ์ 1,136.42  54.58 1,388.46  62.89 1,377.91  55.27 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 0.19  0.01 0.11  0.00 0.15  0.01 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 8.06  0.39 10.29  0.47 0.76  0.03 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 13.74  0.66 12.70  0.58 16.18  0.65 
รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,173.90  56.38 1,415.12  64.10 1,397.00  56.04 

รวมสินทรัพย์ 2,082.11  100.00 2,207.71  100.00 2,492.99  100.00 

 
หนีส้นิ 

            

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

128.00  6.15 324.03  14.68 316.92  12.71 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 57.67  2.77 104.78  4.75 203.11  8.15 
เงินรับลว่งหน้าจากการขายทรัพย์สนิ 80.00  3.84 0.00  0.00 0.00  0.00 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.00  0.00 0.00  0.00 22.08  0.89 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 

งบการเงนิรวม  
งบการเงนิรวม  

(ฉบับปรับปรุงใหม่) 
งบการเงนิรวม 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 59 สิน้สุด 31 ธ.ค. 58 สิน้สุด 31 ธ.ค. 57 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้นิระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 0.00  0.00 0.00  0.00 25.75  1.03 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 2.93  0.14 3.76  0.17 0.00  0.00 
รวมหนีส้นิหมนุเวียน 268.60  12.90 432.57  19.60 567.86  22.78 
หนีส้นิ 
เงินกู้ยืมระยะยาว 

 
0.00  

 
0.00 

 
0.00  

 
0.00 

 
76.88  

 
3.08 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9.01  0.43 14.46  0.65 11.93  0.48 
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 9.01  0.43 14.46  0.65 88.81  3.56 
รวมหนีส้ิน 277.61  13.33 447.03  20.25 656.67  26.34 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
            

ทนุจดทะเบียน 1,356.00  65.13 1,356.00  61.42 1,130.00  45.33 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 1,130.00  54.27 1,130.00  51.18 1,130.00  45.33 
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 605.11  29.06 605.11  27.41 605.11  24.27 
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 73.54  3.54 30.85  1.40 106.43  4.27 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น -4.15  -0.20 -5.23  -0.24 -5.22  -0.21 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,804.50  86.67 1,760.73  79.75 1,836.32  73.66 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,082.11  100.00 2,207.76  100.00 2,492.99  100.00 
 

 

สรุปรายการ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

งบการเงนิรวม  
งบการเงนิรวม  

(ฉบับปรับปรุงใหม่) 
งบการเงนิรวม 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 59 สิน้สุด 31 ธ.ค. 58 สิน้สุด 31 ธ.ค. 57 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รวมรายได้ 3,489.97 100.00 3,533.44 100.00 4,565.69  100.00 

รายไดจ้ากการขาย 3,416.58 97.90 3,446.74 97.55 4,390.07  96.15 
รายไดจ้ากการรบัจ้างผลิต 32.58 0.93 45.81 1.30 139.33  3.05 
รายไดจ้ากการเดินเรือ 29.94 0.86 19.55 0.55 35.29  0.77 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

สรุปรายการ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

งบการเงนิรวม  
งบการเงนิรวม  

(ฉบับปรับปรุงใหม่) 
งบการเงนิรวม 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 59 สิน้สุด 31 ธ.ค. 58 สิน้สุด 31 ธ.ค. 57 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการบริการท่าเทียบเรือ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00  0.02 
รวมต้นทุนขายและบริการ 3,323.36 95.23 3,502.84 99.13 4,314.95  94.51 

ตน้ทนุขาย 3,267.53 93.63 3,443.25 97.45 4,186.62  91.70 
ตน้ทนุการรบัจ้างผลิต 26.85 0.77 37.00 1.05 80.69  1.77 
ตน้ทนุบริการเดินเรือ 28.98 0.83 22.59 0.64 47.14  1.03 
ตน้ทนุบริการท่าเทียบเรือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50  0.01 

ก าไรขัน้ต้น 155.74 4.46 9.26 0.26 250.74  5.49 

รายได้อื่น/1 10.87 0.31 21.34 0.60 14.41  0.32 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 166.61 4.77 30.60 0.87 265.15  5.81 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 32.32 0.93 43.12 1.22 58.96  1.29 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 81.64 2.34 66.81 1.89 66.13  1.45 
คา่ตอบแทนกรรมการ 0.00 0.00 0.00 0.00 2.43  0.05 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษี 52.65 1.51 -79.34 -2.25 137.63  3.01 

ต้นทนุทางการเงิน 8.01 0.23 10.75 0.30 22.86  0.50 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 44.64 1.28 -90.10 -2.55 114.77  2.51 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล -1.93 0.06 7.57 0.21 31.05  0.68 
ผลก าไรจากโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 1.38 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 
ภาษีเงินได้เก่ียวกบัOCIของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น -0.30 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 43.78 1.25 -82.53 -2.34 83.72 1.83 

การแบง่ปัน(ขาดทนุ)ก าไร       
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 43.78 1.25 -82.53 -2.34 83.72  1.83 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 43.78 1.25 -82.53 -2.34 83.72  1.83 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.01  -0.02  0.07   
มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1.00  1.00  1.00   
จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 4,520.00  4,520.00  1,130.00   
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
 

งบการเงนิรวม  
(ฉบับปรับปรุง) 

 
งบการเงนิรวม  

 
ปี 2559  ปี 2558  ปี 2557 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 44.64 -90.10 114.77  
ปรับกระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ (จา่ย) จากการ
ด าเนินงาน 

      

คา่เสือ่มราคา 85.43 82.60 72.30  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ าหนา่ย 0.06 0.04 0.04  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นตดัจ าหนา่ย -3.42 0.20 0.73  
(ก าไร) ขาดทนุจากการเลกิใช้อปุกรณ์ 0.00 0.00 0.52  
หนีส้งสยัจะสญู 0.00 0.00 -0.43  
หนีส้ญู 0.00 0.00 0.02  
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 7.08 0.00 0.00  
คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของสนิค้า 17.36 0.00 0.12  
ขาดทนุจากการเลกิใช้สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 0.00 0.00 1.93  
ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 0.05 0.03 0.12  
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.00 2.52 1.97  
ดอกเบีย้รับ -1.07 -0.58 -0.70  
ดอกเบีย้จ่าย 8.01 10.74 21.77  
ตดัจา่ยภาษีถกูหกั ณ ที่จ่าย 0.00 0.00 0.08  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนประกอบของสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 

161.14 5.45 213.24  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 147.91 183.27 -200.93  
สนิค้าคงเหลอื 52.95 56.02 -53.81  
พสัดนุ า้มนัคงเหลอื 0.00 0.00 2.45  
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 0.00 0.00 -0.74  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถื่อไว้เพื่อขาย 0.00 2.54 -2.44  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 0.11 2.52 -8.73  
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น -56.21 -99.29 105.28  
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 0.00 0.00 14.50  
รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบคุคล 0.00 0.44 1.79  
เงินสดจา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -7.07 0.00 0.00  
จ่ายภาษีเงินได้ -2.78 -26.86 -2.16 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน 296.05 124.09 68.45 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
 

งบการเงนิรวม  
(ฉบับปรับปรุง) 

 
งบการเงนิรวม  

 
ปี 2559  ปี 2558  ปี 2557 

เงินฝากทีต่ิดภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้ -3.31 -1.56 0.00  
รับดอกเบีย้ 0.78 0.58 0.70  
เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้ -0.21 -0.14 -0.04  
ซือ้อาคาร ยานพาหนะ และอปุกรณ์เพิ่ม -61.60 -92.67 -157.00  
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 1.98 0.04 0.12  
เงินสดรับลว่งหน้าจากการขายทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 80.00 0.00 0.00  
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเพิ่มขึน้ 0.00 0.00 -0.08  
จ่ายช าระเงินมดัจ าคา่สนิทรัพย์ 0.00 0.00 -2.16  
จ่ายช าระเจ้าหนีท้รัพย์สนิ 0.00 0.00 -5.19  
เงินฝากทีต่ิดภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้ -3.31 -1.56 0.00  
รับดอกเบีย้ 0.78 0.58 0.70  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 17.63 -93.75 -163.65  
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

-196.03 7.12 223.30  

จ่ายดอกเบีย้  -8.04 -10.60 -21.96  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิม่ขึน้ 0.00 0.00 110.00  
จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.00 -98.96 -99.67  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ -204.07 -102.44 211.67  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)-สุทธิ 109.61 -72.10 116.47  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 117.49 189.59 73.12  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด 227.10 117.49 189.59  
การเปิดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงนิสดรายการที่ไม่ใช่เงนิสด ประกอบด้วย 
เจ้าหนีท้รัพย์สนิส าหรับสนิทรัพย์ถาวร 7.21 0.72 10.63  
โอนเงินมดัจ าคา่สนิทรัย์เป็นสนิทรัพย์ถาวร 0.00 0.00 20.55  
โอนเคร่ืองจกัรเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนที่ถือไว้เพื่อขาย 0.00 0.00 2.03  
โอนเงินมดัจ าคา่สนิทรัพย์เป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่น 0.00 0.00 0.03  
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(ข) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่  3.38  1.83   1.94  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่  1.38  0.95   1.17  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่  0.25  0.15   0.17  

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า เทา่  15.94  9.13   12.23  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั  22.90  40.00   29.85  

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื เทา่  9.60  8.21   10.86  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั  38.02  44.47   33.62  

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า เทา่  39.57  22.07   31.70  

ระยะเวลาช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า วนั  9.22  16.54   11.52  

Cash cycle วนั  51.70  67.93   51.96  

อตัราก าไรขัน้ต้น %  4.48  0.26   5.49  

อตัราก าไรสทุธิ %  1.25  -2.34   1.83  

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น %  2.46  -4.59   4.67  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ %  2.10  -3.51   5.46  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร %  3.47  -5.97   0.09  

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่  1.67  1.49   2.03  

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่  0.15  0.25   0.36  

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้                                                                                                                                                                                                เทา่  6.57  -7.38   6.02  

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 0.00 0.00 0.00 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

14.1 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

 14.1.1 ผลการด าเนินงาน 
 ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
 บริษัทฯด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลที่ผลิตจากน า้มนัปาล์มดิบ ผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาล์ม 
โอเลอีนผา่นกรรมวิธีภายใต้ตราสนิค้า “พาโมลา” รวมถึงจ าหนา่ยวตัถดุิบได้แก่ น า้มนัปาล์มดิบ และน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไมแ่ยก
ไข และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลติ ได้แก่ กรดไขมนัปาล์ม ไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิ และกลีเซอรีน 
ส าหรับน าไปใช้เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตต่อเนื่องต่างๆ อาทิ สบู่ ครีมเทียม/คอฟฟ่ีเมต เคร่ืองส าอาง รวมถึงน า
กลบัไปใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล โดยบริษัทผลิตและจ าหน่ายสินค้าตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า ซึ่งนอกจากการ
ผลิตสนิค้าจ าหนา่ยแล้ว บริษัทยงัให้บริการรับจ้างกลัน่น า้มนัปาล์มดิบให้กบัลกูค้าในธุรกิจปิโตรเลยีมอีกด้วย ทัง้นี ้กลุม่ลกูค้า
ของบริษัทส าหรับผลิตภณัฑ์น า้มนัไบโอดีเซล ได้แก่ กลุ่มผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติการค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 
พ.ศ. 2543 กลุม่ลกูค้าผลติภณัฑ์น า้มนัปาล์มโอเลอีนผา่นกรรมวิธี ได้แก่ กลุม่อตุสาหกรรมผลติอาหารทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
กลุม่ลกูค้าส าเร็จรูป ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหารท่ีเป็นเชน และร้านค้าทัว่ไป รวมถึงกลุม่ลกูค้าที่ซือ้เพื่อแบง่บรรจุขายอีกทอด โดย
บริษัทได้รับประกาศนียบัตร และใบรับรองคุณภาพต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีและการผลิตสินค้าที่ได้
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน อาทิ ISO 9001: 2008 HACCP GMP Kosher รวมถึงการได้รับการรับรองการเข้าเป็น
สมาชิก Roundtable Sustainability of Palm Oil หรือ RSPO ซึง่เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สนบัสนนุให้เกิดการสง่เสริมการ
เจริญเติบโต และการใช้น า้มนัปาล์มอยา่งยัง่ยืน ด้วยการร่วมมือด าเนินงานภายในหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) 
 

 ปัจจุบนั บริษัทฯมีบริษัทย่อย 2 บริษัทได้แก่ AIL และ AIPT โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในกิจการดงักล่าวคิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน AIL และ AIPT ทัง้นี ้AIL ด าเนินธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าทางทะเล โดยสามารถให้บริการ
ขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิง น า้มนัปาล์มดิบ และน า้มนัปาล์มกลัน่บริสทุธ์ิให้กบัลกูค้าทัง้ในและระหว่างประเทศ และ AIPT ด าเนิน
ธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง รวมถึงผลิตและจ าหน่ายน า้แข็งส าหรับอตุสาหกรรมอาหาร ซึ่ง  AIPT มีท่า
เทียบเรือน า้ลึกและคลงัน า้มนั 2 แห่ง ตัง้อยู่ที่อ าเภอท่าฉลอม จังหวดัสมุทรสาคร และอ าเภอเมืองชุมพร จังหวดัชุมพร ที่มี
ความสามารถในการกกัเก็บน า้มนัรวมทัง้สิน้ประมาณ 33,186,000 ลิตร โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสง่เสริมการลงทนุ
ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ส าหรับธุรกิจผลิตไบโอดีเซล ธุรกิจขนส่งทางเรือ และธุรกิจขนถ่ายสินค้า
ส าหรับเรือเดินทะเล (รายละเอียดเพิ่มเติมหวัข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลติภณัฑ์)   
 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการด าเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 1) รายได้จากการขาย ประกอบด้วยรายได้จาก
ธุรกิจน า้มนัปาล์ม และรายได้จากการจ าหนา่ยน า้แข็ง 2) รายได้จากการรบัจ้างผลิต 3) รายได้จากการเดินเรือ และ 4) รายได้
จากการบริการท่าเทียบเรือ  
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  อยา่งไรก็ดี  ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จดัท างบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ได้ผา่นการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั   และมีรายงานของผู้สอบบญัชี เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมี

เง่ือนไข ดงันี ้  

1. เกณฑ์แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ซึง่ไมส่ามารถตรวจสอบเพื่อให้ได้หลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอยา่งเพียงพอ
เก่ียวกบัยอดยกมาต้นปี 2558 เนือ่งจาก 

1.1 ผู้สอบบัญชีปี 2557 ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบ
การเงิน  เฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ตามรายงานลงวันที่ 24 
มีนาคม 2558 เนื่องด้วยการจดัการของบริษัทเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในด้านต้นทนุขายและสินค้าคงเหลือ
ที่ไมม่ีประสิทธิภาพอยา่งเพียงพอ รวมถึงการใช้สินทรัพย์ของบริษัทอาจไมเ่หมาะสม จึงท าให้ข้อมลูและหลกัฐาน
เก่ียวกบัการผลิตไม่สมเหตุสมผล รวมถึงการควบคุมการน าวตัถดุิบและสินค้าเข้าและออกจากโรงงานผลิตของ
กิจการที่ไมอ่าจแนใ่จถึงความครบถ้วนถกูต้องของข้อมลูและหลกัฐานได้ ซึ่งมีผลตอ่ต้นทนุขายและสินค้าคงเหลือ 
รวมถึงบญัชีอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

 จากเร่ืองดงักล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 จากการแก้ไขข้อผิดพลาด ตามที่กลา่วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ  32  และข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้เป็นที่พอใจได้ส าหรับรายการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในปี 
2557 เนื่องจากข้อจ ากดัด้านการควบคมุภายในตามที่กลา่วไว้ข้างต้น 

1.2 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.3 บริษัทได้รับหนังสือจากฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ลงวนัที่ 20 มกราคม 2559 เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบั
กรณีผู้สอบบญัชี ไม่แสดงความเห็นตอ่งบการเงินประจ าปี 2557 ของบริษัท ซึง่ฝ่ายบริหารได้เข้าไปชีแ้จงและตอบ
ข้อซกัถามกับทางฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
และบริษัทได้มีหนงัสือสอบถามความคืบหน้าการพิจารณาไปยงัส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้รับหนังสือ ฉบับลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2560  แจ้งตอบจากทางส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา 

2. จากการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของบริษัท ผู้สอบบญัชีพบวา่ การผลติในระหวา่ง
เดือนมกราคมถึงเดือนมิถนุายน 2558 ได้ผลผลติ (Production Yield) ที่ต า่กวา่ปกติ ซึง่ทางผู้สอบบญัชีได้รับหนงัสอืชีแ้จง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ผู้จดัการฝ่าย
ควบคมุคณุภาพ หวัหน้าสว่นขนสง่ฝ่ายโรงงาน  

เนื่องจากผลของข้อ 1 ข้างต้นมีผลกระทบตอ่งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ผู้สอบบญัชีจึงแสดงความเห็น

อยา่งมีเง่ือนไขตอ่งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

 รายได้ 

 บริษัทฯ มียอดรวมรายได้ ตามงบการเงินรวม งวดปี สิน้สดุ 31 ธันวาคม  2559  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จาก
การด าเนินธุรกิจเท่ากบั 3,479.10  ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 97.90 รายได้จากการรับจ้างผลิตคิด
เป็นร้อยละ 0.93 รายได้จากการเดินเรือคิดเป็นร้อยละ 0.86 และ ไมม่ี รายได้จากการบริการทา่เทียบเรือ (รายได้จากการบริการ
ท่าเทียบเรือของ AIPT เป็นรายการให้บริการกบับริษัททัง้จ านวน)  ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมียอดรวมรายได้ ในปี 2558  
เทา่กบั 3,512.10 ล้านบาท และในปี 2557  เทา่กบั 4,565.69 ล้านบาท    
 บริษัทฯรับรู้รายได้จากการขาย เมื่อได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้า
ให้กบัผู้ซือ้แล้ว หรือให้บริการแก่ลกูค้าเรียบร้อยแล้ว และบริษัทย่อยได้แก่ AIL บนัทึกรับรู้รายได้จากการเดินเรือ ตามสดัส่วน
ระยะเวลาที่เรือได้เดินทางไปแล้วเทียบกบัระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเดินเรือทัง้หมดของเที่ยวเรือนัน้ และ AIPT บนัทกึรับรู้รายได้
จากการขนถ่ายสนิค้า รายได้คา่ฝากสนิค้า และบริการอื่นเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทยอ่ยบนัทกึรับรู้รายได้อื่น 
และคา่ใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 
 

ประเภทรายได้ 

งบการเงนิรวม  
งบการเงนิรวม 
(ปรับปรุงใหม่) 

งบการเงนิรวม  

2559 2558 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. รายได้จากการขาย 3,416.58 97.90 3,446.74 97.55 4,377.89 95.59 

     1.1 รายได้จากธุรกิจน า้มนัปาล์ม 3,395.67 97.30 3,418.20 96.74 4,346.44 94.90 
               1.1.1   น า้มนัไบโอดีเซล 2,652.04 75.99 2,699.26 76.39 2,905.32 63.43 
               1.1.2 น า้มนัปาล์มโอเลอีน 690.27 19.78 630.36 17.84 999.48 21.82 
               1.1.3   วตัถดุิบและผลพลอยได้ 53.36 1.53 88.58 2.51 441.64 9.64 
    1.2 รายได้จากการจ าหนา่ยน า้แข็ง 20.91 0.60 28.54 0.81 31.45 0.69 
2. รายได้จากการรับจ้างผลิต 32.58 0.93 45.81 1.30 139.23 3.04 
3. รายได้จากการเดนิเรือ 29.94 0.86 19.55 0.55 47.57 1.04 
4. รายได้จากการบริการท่าเทยีบเรือ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.02 

รวมรายได้ 3,479.10 99.69 3,512.10 99.40  4,565.69  99.69 

รายได้อื่น 10.87 0.31 21.34 0.60 14.41 0.31 

รายได้รวม 3,489.97 100.00 3,533.44 100.00 4,580.10 100.00 
 

 รายได้จากการขาย  

 รายได้จากการขายเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท และ AIPT โดยแบง่เป็น 2  ประเภทรายได้  ได้แก่ รายได้จาก
ธุรกิจน า้มนัปาล์ม รายได้จากการจ าหนา่ยน า้แข็งส าหรับอตุสาหกรรมอาหาร  ซึง่ส าหรับงวดบญัชี ปี 2559  บริษัทมีรายได้จาก
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

การขายเท่ากับ 3,416.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อยอดรวมรายได้เท่ากับร้อยละ 97.90 มีรายได้จากการขายในงวด
บญัชีปี 2558 เท่ากับ 3,446.74 ล้านบาท และงวดบญัชีปี 2557 เท่ากบั  4,377.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อยอดรวม
รายได้เท่ากบัร้อยละ 97.55  และร้อยละ 95.59 ตามล าดบั ซึ่งรายได้จากการขายหลกั เกิดจากรายได้จากธุรกิจน า้มนัปาล์ม 
ทัง้นี ้สามารถอธิบายรายละเอียดของรายได้จากการขายแยกตามประเภทการจ าหนา่ยได้ ดงันี ้
 

1) รายได้จากธุรกิจน า้มันปาล์ม 

 รายได้จากธุรกิจน า้มนัปาล์ม เป็นรายได้ที่เกิดขึน้ในนามบริษัททัง้หมด โดยสามารถแบ่งประเภทรายได้จากธุรกิจ
น า้มนัปาล์มตามประเภทผลติภณัฑ์ที่จ าหนา่ยได้ ดงันี ้

1.1 รายได้จากการจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซล  
 บริษัทฯผลติและจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซลให้กบักลุม่ผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัิการค้าน า้มนั
เชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผู้ ค้าน า้มันรายใหญ่ของประเทศ (Major Oil) โดยเป็นการจ าหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศ
ทัง้หมด ซึง่ใน ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ  2558 คิดเป็นสดัสว่นรายได้สว่นงานต่อรายได้รวม ในอตัราร้อยละ 
75.99 และ  อตัราร้อยละ 76.39    และ งวดบญัชีปี 2559 , 2558 และ 2557  บริษัทมียอดจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลเท่ากับ 
2,652.04 ล้านบาท และ 2,699.26 ล้านบาท และ 2,905.32 ล้านบาท  หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากธุรกิจน า้มนัปาล์ม
เทา่กบัร้อยละ 78.10 ร้อยละ 78.97 และร้อยละ 66.84  ตามล าดบั   งวดบญัชีปี 2559  มีปริมาณการจ าหนา่ย  73,513  ตนั  ที่
ราคาขายเฉลีย่  36,080 บาท/ตนั    และงวดบญัชีปี 2558 รายได้เทา่กบั  2,699.26 ล้านบาท ปริมาณการจ าหนา่ย 87,325 ตนั  
ที่ราคาขายเฉลี่ย  30,510 บาท/ตนั ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้ ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เท่ากบั 47.22 ล้านบาท  หรือลดลงร้อย
ละ 1.75  ปริมาณการขายลดลงจ านวน 13,812 ตนั  หรือ ลดลงร้อยละ 15.82  และราคาขายเฉลีย่เพิ่มขึน้ เทา่กบั 5,510 บาท / 
ตนั  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.26   แต่เมื่อเปรียบเทียบ ปริมาณการจ าหน่าย จะเห็นได้ว่า ปริมาณขายลดลงจากปี 2558  ทัง้นี ้
ราคาต้นทุนเฉลี่ยของวตัถดุิบน า้มนัปาล์มดิบ ในปี 2559 เท่ากบั 31 ,500 บาท/ตนั และในปี 2558 เท่ากับ 25,500 บาท /ตนั 
เพิ่มขึน้ 6,000 บาท/ตนั มีผลต่อราคาขายเฉลี่ยในปี 2559 เพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉลี่ยปี 2558   ซึ่งสาเหตหุลกัที่ท าให้ปริมาณ
การขายลดลง คือ ประกาศของกรมธุรกิจพลงังานเร่ือง การปรับลดสดัสว่นผสมของไบโอดีเซลในน า้มนัดีเซล  2 ช่วงระยะเวลา 
คือ   ในช่วงเดือนมิถนุายน - เดือนกรกฎาคม 2559 ราคาน า้มนัปาล์มดิบมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้อยา่งต่อเนื่อง  เพราะ ปริมาณ
น า้มันปาล์มดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดน า้มนับริโภค กรมธุรกิจพลงังานจึงประกาศให้ลดปริมาณส่วนผสม
ของไบโอดีเซลในน า้มันดีเซล จาก อัตราส่วนผสมในน า้มันดีเซลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7 และไม่สูงกว่าร้อยละ 10   เป็น อตัร า
สดัสว่นผสม ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5 และไม่สงูกว่าร้อยละ 7   ตัง้แต่ วนัที่ 25 กรกฎาคม 2559  และ เมื่อสถานการณ์ราคาน า้มนั
ปาล์มยงัคงปรับขึน้ไปอีก  ทางกรมธุรกิจพลงังานจึงออกประกาศปรับอตัราสดัสว่นผสมอีกครัง้  วนัที่ 25 สิงหาคม  2560  เป็น
อตัราสดัสว่นผสมของไบโอดีเซลในน า้มนัดีเซล ไมต่ ่ากว่าร้อยละ 3 และไม่สงูกวา่ร้อยละ 7   ทัง้นี ้กรมธุรกิจพลงังานให้เหตผุล
การปรับลดอตัราสดัส่วนการใช้น า้มนัปาล์มด้านพลงังานลงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและป้องกันการขาดแคลนของน า้มนั
ปาล์มส าหรับการบริโภคในประเทศ  จึงท าให้บริษัทฯ คูค้่าปรับลดปริมาณการสัง่ซือ้ลงตามประกาศดงักลา่ว  
 

1.2 น า้มนัปาล์มโอเลอีน 
บริษัทฯผลิตและจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มโอเลอีนจดัสง่เป็นรถแท็งค์  และ ผลติเป็นสนิค้าใสบ่รรจภุณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้า 

“พาโมลา” ให้กบัลกูค้าในประเทศ  โดยจ าหน่ายน า้มนัปาล์มโอเลอีนให้กบักลุม่ลกูค้า 3 กลุม่ได้แก่ 1) กลุ่มลกูค้าอตุสาหกรรม 
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อาทิ โรงงานผลิตอาหารท่ีใช้น า้มนัปาล์มโอเลอีนในขัน้ตอนการทอด และโรงงานอตุสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้น า้มนัปาล์มโอเลอีน
เป็นสว่นผสมในการผลิต อาทิ นมข้น คกุกี ้และอาหารสตัว์ เป็นต้น 2) กลุม่ลกูค้าสินค้าตรา พาโมลา ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร
ที่เป็นเช่น และร้านค้าทัว่ไป และ 3) กลุม่ลกูค้าแบง่บรรจ ุซึง่สัง่ซือ้น า้มนัปาล์มโอเลอีนของบริษัทเพื่อแบง่บรรจขุายอีกทอดหนึง่  

โดยในงวดบญัชีปี 2559 งวดบญัชีปี 2558 และงวดบญัชีปี  2557  บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายน า้มนัปาล์มโอเล
อีนเท่ากบั 690.27  ล้านบาท , 630.36 ล้านบาท และ 999.48 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 23.00 , ร้อยละ 18.44 และร้อยละ 
20.33ของรายได้จากการจ าหน่ายในธุรกิจน า้มนัปาล์ม ตามล าดบั  งวดบญัชีปี 2559    ล้านบาท  ปริมาณขาย  19,538  ตนั 
ราคาขายเฉลีย่  35,330 บาท/ตนั   และงวดบญัชีปี  2558   มีปริมาณขาย  20,086  ตนั ราคาขายเฉลีย่  31,380  บาท/ตนั     
 บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2559 เพิ่มขึน้จากปี 2558  เทา่กบั  59.91  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.50  ในขณะท่ีปริมาณ
การขายลดลง 548 ตนั หรือลดลงร้อยละ 2.73 ราคาขายที่เพิ่มขึน้ 3,950 บาท/ตนั หรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.58  ซึ่งในปี 2559 มี
ปริมาณขายลดลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาต้นทนุวตัถดุิบเฉลี่ยของบริษัทฯ มีราคาสงูกว่าราคาตลาด  ท าให้ไม่สามารถแข่งขนั
กบับริษัทคูแ่ขง่ได้ บริษัทฯ จึงไมส่ามารถขยายฐานลกูค้ารายใหมเ่พิ่มเติมได้    
 

1.3 วตัถดุิบและผลพลอยได้  

 บริษัทมีรายได้จากการจ าหนา่ยวตัถดุิบและผลพลอยได้จากการผลติ ได้แก่ กรดไขมนัปาล์ม ไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิ 
และกลเีซอรีน โดยเป็นการจ าหนา่ยให้กบัผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องตา่งๆ อาทิ อตุสาหกรรมเคร่ืองส าอาง และ
อาหารเสริม เป็นต้น   
 ส าหรับ งวดบญัชีปี 2559  ปี 2558 และ     ปี 2557  เทา่กบั  53.36  ล้านบาท 88.58 ล้านบาท และ 441.64 ล้านบาท 
ตามล าดบั หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.57, ร้อยละ 2.59 และ ร้อยละ10.16  ของยอดรายได้จากธุรกิจน า้มนัปาล์มรวม    รายได้สว่น
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 1.53 ,ร้อยละ 2.51  และร้อยละ 8.83  ตามล าดับ  งวดบัญชีปี  2559  มี
ปริมาณการจ าหน่าย เท่ากบั 9,980  ตนั  ที่ราคาขายเฉลี่ย  5,350 บาท/ตนั     งวดบญัชีปี 2558 รายได้เท่ากับ  88.58  ล้าน
บาท ปริมาณการจ าหน่ายเท่ากับ  13,040 ตนั  ที่ราคาขายเฉลี่ย  6,790 บาท/ตัน บริษัทฯ มีรายได้ ในปี 2559 ลดลงจากปี 
2558 เท่ากบั 35.23  ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 39.77  ปริมาณการขายลดลงจ านวน 3,060 ตนั  หรือ ลดลงร้อยละ 23.47  
และราคาขายเฉลี่ยลดลง เท่ากบั 1,450 บาท / ตนั  หรือลดลงร้อยละ 21.35 ทัง้นี ้รายได้ในสว่นนีล้ดลง เนื่องจาก ปริมาณการ
ขายที่ลดลง สว่นหนึ่งเกิดจาก ปริมาณผลิตภณัฑ์พลอยได้ลดลง เพราะมีการผลติและจ าหน่ายไบโอดีเซลที่ลดลง ตามที่กลา่ว
มาแล้ว และอีกสว่นหนึ่งมาจาก บริษัทฯ ได้น า กรดไขมนัปาล์ม และไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิ มาใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตน า้มนัไบ
โอดีเซลของบริษัทฯ เองทัง้หมด เพื่อต้องการลดต้นทนุผลติส าหรับการผลติไบโอดีเซล       
 

2) รายได้จากการจ าหน่ายน า้แขง็ 
 รายได้จากการจ าหนา่ยน า้แขง็ เป็นรายได้ที่เกิดในนาม AIPT ซึง่ไมถื่อเป็นการด าเนินธุรกิจหลกัของกิจการ (AIPT 
ด าเนินธุรกิจให้บริการทา่เทียบเรือและคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ : รายละเอียดเพิ่มเติมหวัข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแตล่ะสาย
ผลติภณัฑ์) โดยโรงน า้แขง็ของ AIPT ตัง้อยูท่ี่อ าเภอทา่ฉลอม จงัหวดัสมทุรสาคร ซึง่น า้แข็งที่ผลติได้ จะถกูจ าหนา่ยให้กบั
อตุสาหกรรมอาหารตา่งๆ อาทิ โรงลกูชิน้ โรงงานผลติแลป่ลา โรงงานผลติและจ าหนา่ยปลากระป๋อง และอาหารทะเลแปรรูป
ตา่งๆ ทัง้นี ้AIPT ได้กรรมสทิธ์ิโรงน า้แข็งจากเจ้าของกรรมสทิธ์ิเดิม ซึง่บริษัทได้น าทีด่ินรอบบริเวณมาพฒันาเป็นธุรกิจคลงั
น า้มนัเชือ้เพลงิเพิ่มเติม  
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 โดยในงวดบญัชีปี 2559 งวดบญัชีปี 2558 และงวดบญัชีปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายน า้แข็งเท่ากบั  
20.91 ล้านบาท , 28.54 ล้านบาท และ 31.45 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60 ,ร้อยละ 0.81 และร้อยละ 0.69 ของยอดรวม
รายได้ ตามล าดบัเนื่องจาก บริษัทยอ่ย ด าเนินกิจการจ าหนา่ยน า้แข็ง ในปี 2559 เพียง 10 เดือน คือ ตัง้แต่มกราคม - ตลุาคม 
2559 และเลกิด าเนินกิจการในสว่นทา่เทียบเรือ และโรงน า้แข็ง ท่ีทา่ฉลอม จ.สมทุรสาคร โดยได้ท าสญัญาจะขายและให้เช่ากบั
บริษัทแหง่หนึง่  
 

3) รายได้จากการรับจ้างผลิต 
 รายได้จากการรับจ้างผลิต เป็นรายได้ในนามบริษัท ท่ีเกิดจากการให้บริการรับจ้างกลัน่น า้มนัปาล์มดิบและน า้มนั
เมล็ดในปาล์มเพ่ือให้ได้น า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไม่แยกไข โดยผู้ ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหาน า้มนัปาล์มดิบและ น า้มนัเมล็ดในปาล์ม 
รวมถึงรับภาระในการขนสง่วตัถดุิบดงักลา่วมายงัโรงงาน รวมถึงรับสนิค้าที่โรงงานเอง โดยปัจจุบนับริษัทให้บริการรับจ้างกลัน่
กบัผู้ ว่าจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติการค้าน า้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 
2543 รายหนึง่ 
 โดยในงวดบญัชีปี 2559 งวดบญัชีปี 2558 และงวดบญัชีปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างกลัน่เท่ากบั 32.58 
ล้านบาท 45.81 ล้านบาท และ  139.23 ล้านบาท หรือคิดสดัสว่นตอ่ยอดรวมรายได้เท่ากบัร้อยละ 0.93 ร้อยละ 1.30 และร้อย
ละ 3.04  ตามล าดบั  บริษัทฯ มีรายได้ปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เท่ากบั 13.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.88 เนื่องจาก 
บริษัทฯคู่ค้าส่งวัตถุดิบเพื่อจ้างผลิตลดลง อันเป็นผลมาจาก ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน เร่ืองการปรับลดของ อัตรา
สว่นผสมของไบโอดีเซลในน า้มนัดีเซล ท าให้ บริษัทฯคู่ค้ามีความต้องการวตัถดุิบที่จะน าไปใช้เพื่อน าไปผลิตไบโอดีเซลลดลง  
ยอดรายได้ในสว่นนีจ้ึงลดลงไปด้วย 
 

4) รายได้จากการเดินเรือ 
 รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ที่เกิดขึน้ในนาม AIL ซึ่งด าเนินธุรกิจให้บริการเรือขนส่งสินค้าทางทะเล โดยเรือ
ขนสง่คณุภาพสงูรวม 2 ล า ได้แก่ “เรือธารีรัตนา 1” และ “เรือธารีรัตนา 3” (ในปี 2555 AIL ได้จ าหนา่ยเรือ “ธารีรัตนา 2” ให้กบั
บคุคลภายนอก ซึง่ไม่ได้มีความเก่ียวโยงใดๆ กบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท) โดยเรือทัง้สองล าของกิจการ ได้รับ
ใบอนญุาตในการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิง น า้มนัปาล์มดิบ และน า้มนัปาล์มกลัน่บริสุทธ์ิ รวมถึงได้รับการส่งเสริมการลงทนุตาม
พระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 โดยสทิธิประโยชน์ที่เรือแตล่ะล าได้รับ จะครบก าหนดในวนัที่ 26 มิถนุายน 2557 
และวนัท่ี 10 มิถนุายน 2558 ทัง้นี ้AIL ให้บริการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิ น า้มนัปาล์มดิบ และน า้มนัปาล์มกลัน่บริสทุธ์ิให้กบับริษัท 
รวมถึงลกูค้าอื่นที่ด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์มทัง้ในและระหวา่งประเทศ เนื่องจาก AIL เน้นให้บริการขนสง่สินค้า
ให้กบักลุม่บริษัทเป็นหลกั จึงท าให้รายได้จากการเดินเรือที่ปรากฏในงบการเงินรวมลดลง  
 โดยส าหรับงวดบญัชีปี 2559  บริษัทมีรายได้จากการเดินเรือเท่ากบั 29.94 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.86 
ของยอดรวมรายได้  งวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการเดินเรือเทา่กบั 19.55 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.55 ของ
ยอดรวมรายได้ และในงวดบญัชีปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการเดินเรือเทา่กบั 47.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.04 
ของยอดรวมรายได้  บริษัทย่อย มีรายได้ ปี 2559 เพิ่มขึน้  จาก ปี 2558  เท่ากบั 10.39  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 53.14  
เนื่องจาก ในปี 2559 บริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการเดินเรือขนสง่ระหว่างประเทศให้กบับริษัทแห่งหนึ่ง อย่างต่อเนื่อง 
ในขณะท่ี ปี 2558 รายได้ที่เป็นการให้บริการเดินเรือขนสง่จะให้บริการกบับริษัทฯ เป็นหลกั 
    

- 128 - 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

5) รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ 
 รายได้จากการบริการทา่เทียบเรือ เป็นรายได้ที่เกิดขึน้ในนาม AIPT โดยถือเป็นธุรกิจหลกัของ AIPT ซึง่ให้บริการท่า
เทียบเรือและคลงัน า้มนัเชือ้เพลิงรวม 2 แห่ง ได้แก่ ต าบลท่าฉลอม จังหวดัสมุทรสาคร และอ าเภอเมืองชุมพร จังหวดัชุมพร 
(รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์) ทัง้นี ้AIPT ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้เป็นสิทธิประโยชน์จากกิจการขนถ่ายสนิค้าส าหรับเรือเดิน
ทะเล โดยสทิธิประโยชน์ที่ได้รับจะครบก าหนดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 และวนัท่ี 5 สิงหาคม 2559 ตามล าดบั ทัง้นี ้ในช่วง 4-5  
ปีที่ผ่านมา รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือและคลงัน า้มนัเชือ้เพลิงที่เกิดขึน้กว่าร้อยละ 99.99 เป็นรายได้ที่เกิดจากการ
ให้บริการแก่บริษัทเป็นหลกั โดยบริษัทท าสญัญาเช่าระยะสัน้กบั AIPT ซึ่งครอบคลมุการให้บริการท่าเทียบเรือและคลงัน า้มนั
เชือ้เพลงิของ AIPT ทัง้ที่ต าบลทา่ฉลอม จงัหวดัสมทุรสาคร และอ าเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร  
ส าหรับงวดบญัชีปี 2559 และงวดบญัชีปี 2558 ไม่มีรายจากการบริการท่าเทียบเรือ เนื่องจาก AIPT ให้บริการแก่บริษัทเพียง
รายเดียว  งวดบญัชีปี 2557 มีรายได้เทา่กบั 1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของยอดรายได้รวม มีการให้บริการเช่าถงัเก็บ
น า้มนัปาล์มดิบระยะเวลาสัน้ๆ กบับริษัทแหง่หนึง่ที่ สาขา ชมุพร  
 

6) รายได้อื่น 

 บริษัทมีรายได้อื่นในงวดบญัชีปี 2559 งวดบญัชีปี 2558 และงวดบัญชีปี  2557 เท่ากับ  10.87 ล้านบาท 21.34 
ล้านบาท และ 14.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 0.31 ร้อยละ 0.60 และร้อยละ 0.31 ของรายได้รวมตามล าดบั ทัง้นี ้
รายได้อื่นในนามบริษัทประกอบด้วย รายได้จากคา่ขนสง่สนิค้า  รายได้จากการขายเศษวสัด ุและรายได้อื่น โดยรายได้จากการ
ขนสง่สนิค้าเกิดจากการขนสง่สนิค้าให้กบัลกูค้าบางรายที่ไมส่ามารถจดัหารถขนสง่เองได้ในบางช่วง ในขณะที่รายได้อื่นในนาม
บริษัทยอ่ยประกอบด้วย รายได้คา่บริการน า้จืด รายได้คา่บริการไฟฟา้ รายได้จากการเศษวสัด ุและอื่นๆ 

 ทัง้นี ้ในส่วนของรายได้ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 ตามรายละเอียดที่ระบใุนหวัข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ รวมจ านวนบตัรสง่เสริมที่บริษัท
และบริษัทยอ่ยได้รับทัง้สิน้  6 ฉบบั  
 

ต้นทุนขาย และก าไรขัน้ต้น 

 ต้นทุนขายและบริการ 
 รายการต้นทนุขายและบริการแบ่งเป็น ต้นทนุขาย ต้นทนุการรับจ้างผลิต ต้นทนุบริการเดินเรือ และต้นทนุบริการท่า
เทียบเรือ โดยในงวดบญัชีปี 2559 งวดบญัชีปี 2558 และงวดบญัชีปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 3 ,323.36  
ล้านบาท 3,502.84 ล้านบาท และ 4,314.95 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 95.23 ร้อยละ 99.13 และร้อยละ 94.51  เมื่อเทียบ
กบัยอดรวมรายได้บริษัทและบริษัทยอ่ย มีต้นทนุขายและต้นทนุบริการรวม  ซึง่เมื่อเปรียบเทียบงวดปี 2559 กบังวดปี 2558  มี
อตัราต้นทนุขายตอ่ยอดขาย ลดลง ร้อยละ 3.91 แยกตามสว่นงานได้ ดงันี ้

1.  ต้นทุนขายน า้มันไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้ส าหรับงวดปี 2559  มีต้นทุนขาย เท่ากับ 2,501.95 ล้ านบาท มี  
อตัราต้นทนุขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 94.34   งวดปี 2558  มีต้นทนุขาย เท่ากบั 2,664.00 ล้านบาท มีอตัราต้นทนุ
ขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 98.69  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบงวดปี 2559 กับงวดปี 2558  มีอตัราต้นทนุขายต่อยอดขาย 
ลดลง ร้อยละ 4.35  เนื่องจาก บริษัทฯ มีการใช้วตัถดุิบที่ได้จากผลติภณัฑ์พลอยได้ เป็นวตัถดุิบเพื่อผลติไบโอดีเซล ท าให้
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ราคาต้นทนุผลติของบริษัทฯลดลง โดยมียอดขายส าหรับไบโอดีเซลที่ผลิตจากกรดไขมนัปาล์ม คิดเป็นร้อยละ 10.50 จาก
ปริมาณขายไบโอดีเซลรวม ซึ่งช่วยให้ต้นทนุขายลดลง อีกทัง้ยงัมีการติดตามผลผลิตที่ได้จากการผลิตและควบคมุการ
สญูเสียจากการผลิต ซึ่งในปี2559 อตัราผลผลิตที่ได้จะเป็นไปตามมาตรฐานของสตูรการผลิตที่บริษัทก าหนดไว้  หาก
ในช่วงไตรมาส 3ไมม่ีเหตกุารณ์การผนัผวนของราคาน า้มนัปาล์มดิบ ซึง่ราคาวตัถดุิบปรับขึน้และลงอยา่งรวดเร็ว บริษัทฯ 
จึงได้รับผลกระทบจากวตัถุดิบน า้มนัปาล์มดิบคงเหลือที่มีราคาสงูกว่าราคาตลาด ท าให้มีผลขาดทุนในไตรมาส 3 - 4  
ประมาณ 50 ล้านบาท 

2. ต้นทนุขายน า้มนับริโภค  ส าหรับงวดปี 2559  มีต้นทนุขาย เท่ากบั 706.09 ล้านบาท มีอตัราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิด
เป็นร้อยละ 102.29 และงวดปี 2558  มีต้นทนุขาย เทา่กบั 663.77 ล้านบาท มีอตัราต้นทนุขายตอ่ยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 
105.30 บริษัทฯ มีต้นทุนขายในส่วนน า้มนับริโภค มากกว่า ยอดขาย ในปี 2559 และปี 2558 ท าให้บริษัทฯขาดทุน ใน
สว่นงานการผลติและจ าหนา่ยน า้มนับริโภค  ซึง่สาเหตหุลกัเกิดจาก การผนัผวนราคาของน า้มนัปาล์มดิบท าให้บริษัทฯไม่
สามารถก าหนดราคาขายให้สมัพนัธ์กบัต้นทนุผลิตที่เกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีอตัราต้นทนุขายต่อยอดขาย ลดลง 
จากปี 2558  ร้อยละ 3.00  

3.  สว่นงานรับจ้างผลิต  ส าหรับงวดปี 2559  มีต้นทนุบริการ เทา่กบั 26.85 ล้านบาท มีอตัราต้นทนุขายต่อยอดขาย คิดเป็น
ร้อยละ 82.41 และงวดปี 2558  มีต้นทุนบริการ เท่ากับ 37.00 ล้านบาท มีอตัราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 
80.77  บริษัทฯ  มีอตัราต้นทุนขายต่อยอดขายในสว่นงานรับจ้างผลิต เมื่อเปรียบเทียบงวดปี 2559 กับงวดปี 2558  ที่
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.64  ซึง่บริษัทฯ ยงัคงมีผลก าไรในการรับจ้างผลิต อย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากไม่มีความเสีย่งเร่ืองการผนั
ผวนของราคาวตัถดุิบ  และถ้าหากบริษัทฯ มีปริมาณยอดขายน้อยกวา่ก าลงัการผลติของเคร่ืองจกัรท่ีบริษัทฯมี  สว่นงาน
รับจ้างผลติก็จะเป็นสว่นหนึง่ในการปันสว่นคา่ใช้จ่ายในการผลิตออกไป ท าให้สามารถลดต้นทนุผลิต ในสนิค้าของบริษัท
ฯได้ 

4.    ต้นทนุขายน า้แข็ง   ส าหรับงวดปี 2559 มีต้นทนุขาย เท่ากบั 17.81 ล้านบาท มีอตัราต้นทนุขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อย
ละ 85.17และงวดปี 2558 มีต้นทุนขาย เท่ากับ 24.26 ล้านบาท มีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 85.00 
บริษัทยอ่ย มีอตัราต้นทนุขายตอ่ยอดขายคงที่ 

5.   ส่วนงานให้บริการเดินเรือขนส่ง ส าหรับงวดปี 2559 มีต้นทุนบริการ เท่ากับ 28.98 ล้านบาท มีอัตราต้นทุนบริการต่อ
ยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 96.79 และงวดปี 2558 มีต้นทนุบริการ เทา่กบั 22.59 ล้านบาท มีอตัราต้นทนุบริการตอ่ยอดขาย 
คิดเป็นร้อยละ 115.55 บริษัทยอ่ย มีอตัราต้นทนุบริการตอ่ยอดขาย ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เทา่กบัร้อยละ 18.76 

 

ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น 
 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในงวดบัญชีปี 2559 งวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเท่ากับ                    
155.74 ล้านบาท 9.26 ล้านบาท และ 250.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 4.46 ร้อยละ 0.26 และร้อย
ละ 5.49 ตามล าดบั ปี 2559 จะมีอตัราก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น เพิ่มขึน้ จาก ปี 2558  ร้อยละ 3.60   ซึง่แยกตามสว่นงานได้ดงันี  ้

1.  น า้มันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์พลอยได้  มีอตัราก าไร(ขาดทุน) ขัน้ต้น ปี 2559 เท่ากับ ร้อยละ 6.10 และ ปี 2558 
เทา่กบั ร้อยละ  1.21  มีอตัราก าไรขัน้ต้น เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.89 

2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน า้มันบริโภค มีอตัราก าไร(ขาดทุน) ขัน้ต้น ปี 2559 เท่ากับ ร้อยละ (2.29) และ ปี 2558 
เทา่กบั ร้อยละ  (5.30)  มีอตัราขาดทนุขัน้ต้น ลดลงร้อยละ 3.01 
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3. สว่นงานรับจ้างผลติ มีอตัราก าไร(ขาดทนุ) ขัน้ต้น ปี 2559 เท่ากบั ร้อยละ 17.58 และ ปี 2558 เท่ากบั ร้อยละ 19.22 มี
อตัราก าไรขัน้ต้นลดลงร้อยละ 1.64 

4. สว่นงานให้บริการท่าเทียบเรือ  ผลิตและจ าหน่ายน า้แข็งมีอตัราก าไร(ขาดทนุ) ขัน้ต้น ปี 2559 เท่ากับ ร้อยละ 14.81 
และ ปี 2558 เทา่กบั ร้อยละ  15.00  อตัราก าไรขัน้ต้น  ลดลงร้อยละ 0.19 

5. สว่นงานให้บริการเดินเรือขนสง่ มีอตัราก าไร(ขาดทนุ) ขัน้ต้น ปี 2559 เทา่กบั ร้อยละ 3.21  และ ปี 2558 เทา่กบั ร้อยละ 
(15.55) มีอตัราก าไรขัน้ต้น เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.76 

 
ค่าใช้จ่าย 
 บริษัทฯมีรายการค่าใช้จ่ายส าหรับงวดบญัชีปี 2559 งวดบญัชีปี 2558 และงวดบญัชีปี 2557 เท่ากบั 113.96  ล้าน
บาท 109.93 ล้านบาท และ 127.52 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นตอ่ยอดรวมรายได้เท่ากบั ร้อยละ 3.27 ร้อยละ 3.11 และร้อยละ 
2.79  ตามล าดบั แต่หากพิจารณามูลค่าของรายการค่าใช้จ่ายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 
32.32 ล้านบาท , 43.12 ล้านบาท และ 58.96  ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 81.64 ล้านบาท , 66.81 ล้านบาท 
และ 66.13  ล้านบาท 
 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มคีา่ใช้จา่ยในการขาย ส าหรับงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และ 2558 ซึง่งวดปี 
2559 เทา่กบั 32.32 ล้านบาท  และ งวดปี 2558 เทา่กบั 43.12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทยีบงวดปี 2559 กบังวดปี 2558 ท่ี
คา่ใช้จา่ยลดลงเทา่กบั 10.80 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 25.04   ซึง่กลุม่คา่ใช้จา่ยในการขายส าคญัเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ขนสง่และประกนัภยัสนิค้าลดลง 8.5 ล้านบาท ซึง่ลดลงสมัพนัธ์กบัปริมาณการขายสนิค้าที่ลดลง  
  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารงาน ส าหรับงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  ซึง่งวด
ปี 2559 เทา่กบั 81.64 ล้านบาท และ งวดปี 2558 เทา่กบั 66.81  ล้านบาท เมื่อเปรียบเทยีบงวดปี 2559 กบังวดปี 2558 
คา่ใช้จา่ยบริหารงานเพิ่มขึน้เทา่กบั 14.83 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.20  ซึง่คา่ใช้จา่ยส าคญัที่เพิ่มขึน้ในปี 2559 เกิดจาก 
คา่ที่ปรึกษา คา่สอบบญัชี คา่ตรวจสอบพิเศษเก่ียวกบัรายละเอียดประกอบรายการปรับปรุงงบการเงินปี 2557  เพิม่ขึน้จ านวน  
5.56 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เพิม่ขึน้จ านวน 9.50  ล้านบาท ส าหรับลกูหนีผิ้ดนดัช าระเกิน 1ปี  
 
 ต้นทุนทางการเงนิ 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีต้นทนุทางการเงินส าหรับงวดปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ซึง่งวดปี 2559 
เทา่กบั 8.01 ล้านบาทและ งวดปี 2558 เทา่กบั 10.75  ล้านบาท เมื่อเปรียบเทยีบงวดปี 2559 กบังวดปี 2558  มต้ีนทนุทาง
การเงินลดลง เทา่กบั 2.74 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 25.49   ทัง้นีก้ารลดลงของต้นทนุทางการเงิน เนื่องจากเงินกู้ยมืของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย มีจ านวนลดลง จากยอดเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2559 
และ 2558 เทา่กบั 128.00 ล้านบาท  และ 324.03 ล้านบาท  ต้นทนุทางการเงินท่ีลดลง มาจากดอกเบีย้จ่ายที่ลดลง  เพราะ
บริษัทและบริษัทยอ่ย มีเงินกู้ยืมลดลง  196.03 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 60.50   
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ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

 บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับงวดบญัชีปี 2559  เท่ากบั 42.70 ล้านบาท  งวดบญัชีปี 2558  ขาดทนุสทุธิเท่ากบั 82.53 
ล้านบาท และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากับ 83.72 ล้านบาท  ซึ่งอตัราก าไรสทุธิในปี 2559 ลดลงจากปี  2557  
เทา่กบัร้อยละ  51.10 และอตัราก าไรสทุธิในปี 2558 ลดลงจากปี  2557  เทา่กบัร้อยละ  186.78  ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทนุผลิต
และต้นทนุขายเพิ่มขึน้  
 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

 ส าหรับงวดบญัชีปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรับงวดเท่ากับ 42.70 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่เป็นของบริษัท
เท่ากับ 37.27   ล้านบาท มีก าไรสะสมเท่ากับ 65.32 ล้านบาท งวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสทุธิเท่ากับ 82.53 ล้าน
บาท โดยเป็นส่วนที่เป็นของบริษัทเท่ากับ 99.83  ล้านบาท มีก าไรสะสมเท่ากับ 24.48 ล้านบาท  และในงวดบัญชีปี 2557 
บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับงวดเท่ากับ 83.72  ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่เป็นของบริษัทเท่ากับ 96.88 ล้านบาท จึงท าให้มีก าไร
สะสม 110.06 ล้านบาท และรายการสว่นเกินทนุจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนัติดลบเทา่กบั 5.23 ล้าน
บาท (รายละเอียดเพิ่มเติม : ค าอธิบายรายการสว่นของผู้ ถือหุ้น) ทัง้นี ้ ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ให้กบัผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 

 
ฐานะทางการเงนิของบริษัท 

สินทรัพย์ 
 สนิทรัพย์รวมของบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 2,082.11 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 
2,207.71 ล้านบาท และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 2,492.99 ล้านบาท โดยรายการสินทรัพย์ที่ส าคญั ที่สง่ผลต่อการ
เปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์รวมของบริษัท มีดงันี ้

- เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้เทา่กบั 227.10 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 10.91ของสินทรัพย์รวม ทัง้นีส้ าหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 117.49 ล้านบาท และ  189.59 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.32  และร้อยละ 7.60 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

2559 2558 2559 2558

เงินสดในมือ 395,000             459,836             300,000             300,000             

เงินฝากธนาคาร   - กระแสรายวนั -  ออมทรัพย์ 225,687,412     116,033,104     199,620,831     99,446,287       

  -  กระแสรายวนั 93,357               96,777               56,700               36,777               

เงินฝากประจ าไมเ่กิน 3 เดือน 924,420             902,628             924,420             902,628             
รวมเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 227,100,189     117,492,345     200,901,951     100,685,692     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนว่ย : บาท
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- ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 142.09 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 294.37 ล้านบาท และณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 475.25 ล้านบาท ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงของรายการลกูหนีก้ารค้ามีความสอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงของยอดรายได้ที่ปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เนื่องตัง้แต่ปี 2557  ถึงปี 2559 โดยบริษัทมีนโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญู ซึง่พิจารณาจากลกูหนีก้ารค้าที่ค้างช าระเกินกวา่ 1 ปี  
 ทัง้นี ้ลกูหนีก้ารค้าสว่นใหญ่เป็นลกูหนีก้ารค้าที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอด
ลกูหนีก้ารค้าที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระเท่ากบั 119.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 88.84 ของยอดรวมลกูหนีก้ารค้า ซึ่ง
สว่นใหญ่ได้แก่กลุม่ผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 ที่สัง่ซือ้น า้มนัไบโอดีเซลกบับริษัท โดยลกูค้ากลุม่ดงักล่าวจะจ่ายช าระค่าสินค้า
ให้กับบริษัทตรงก าหนด ส าหรับลูกหนีก้ารค้าที่ยังไม่จ่ายช าระค่าสินค้าให้กับบริษัท โดยเป็นกลุ่มลกูหนีก้ารค้าที่มีอายุเกิน
ก าหนดช าระสว่นใหญ่ จะเป็นลกูหนีก้ารค้าที่เกิดจากการสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มโอเลอีนกบับริษัท โดยจะพบวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าที่มีอายุเกินก าหนดช าระรวมเท่ากับ 10.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  7.68 ของยอดรวม
ลกูหนีก้ารค้า แบง่เป็นลกูหนีก้ารค้าที่มีอายเุกินก าหนดช าระไมเ่กิน 3 เดือนเทา่กบั 2.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของยอด
รวมลกูหนีก้ารค้า และลกูหนีก้ารค้าช าระเกินกว่า 12 เดือนรวมเท่ากบั 8.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  6.17 โดยสามารถสรุป
ยอดลกูหนีก้ารค้าตามอายลุกูหนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ได้ดงันี  ้
 

ลูกหนีก้ารค้า 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

งบการเงนิรวม 
ณ 31 ธันวาคม 2558 

ตัว๋เงินรับ                                     13.03 9.81 
ลูกหน้ีการคา้   
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 119.98 263.49 
 เกินก าหนดไม่เกิน 3 เดือน 2.04 2.73 
       เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน -  12.39 
 เกินก าหนด 12 เดือน 8.33 1.25 

รวม 143.38 289.67 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (8.33) (1.25) 
ลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ 135.05 288.42 

 

 บริษัทฯมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่  22.90 วนั ,  40 วนั และ 29.85  วนั ในปี 2559 , 2558 และ ปี 2557   บริษัท
ก าหนดนโยบายเทอมเครดิตส าหรับการรับช าระเงินจากลกูค้าระหว่าง 30-60 วนั ขึน้อยู่กับประเภทของสินค้า โดยก าหนด
นโยบายการติดตามหนีส้ าหรับลกูหนีก้ารค้าที่ค้างช าระเกินกว่า 30 วนั ผ่านการออกจดหมายทวงถามไปยงัลกูหนีร้ายดงักลา่ว
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

- สินค้าคงเหลือ 
 สนิค้าส าเร็จรูปและวตัถดุิบคงเหลือ แสดงในราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิที่จะได้รับแล้วแต่มลูค่าใดจะต ่ากว่า ราคาทุน
ค านวณโดยวิธีต้นทนุถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั   สินค้าระหว่างผลิต แสดงในราคาทนุวตัถดุิบถวัเฉลี่ย รวมค่าแรงและค่าใช้จ่ายใน
การผลิต  บริษัทฯ ตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินค้าส าหรับสนิค้าเสือ่มคณุภาพ และคาดวา่จะจ าหน่ายไมไ่ด้  บริษัทและบริษัทยอ่ย
ได้ประมาณการคา่เผ่ือลดมลูค่าส าหรับสนิค้าเก่า ล้าสมยั และเสือ่มคณุภาพ หรือเมื่อราคาตลาดหรือราคาทดแทนลดลง เพื่อให้

- 133 - 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนัน้จะพิจารณาจากการหมนุเวียนและการเสื่อมสภาพ และ
ราคาตลาดหรือราคาทดแทนของสนิค้าคงเหลอืประเภทตา่ง ๆ 

 รายการสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย วตัถดุิบและสารเคมี งานระหวา่งผลิต สนิค้าส าเร็จรูป และวสัดสุิน้เปลือง โดย 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2559 บริษัทมีรายการสินค้าคงเหลือสทุธิเท่ากบั 307.89 ล้านบาท  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  เท่ากับ 
378.51 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เทา่กบั 424.28 ล้านบาท ทัง้นี ้คิดเป็นร้อยละ 14.79,17.14 และ 17.02 ของ
สินทรัพย์รวมในปี 2559,        ปี 2558 และ ปี 2557 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการบริหารสินค้า
คงเหลือ และในปี 2559 บริษัท มีการตัง้ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ตามราคาตลาดที่ คาดว่าจะขายได้ จ านวน 
17.36 ล้านบาท 
 

- ที่ดนิ อาคาร เรือเดนิทะเล และอุปกรณ์-สุทธิ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทมีรายการ
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอปุกรณ์สทุธิเทา่กบั 1,136.42  ล้านบาท 1,388.46 ล้านบาท และ1,377.91  ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 54.58 ร้อยละ 62.89 และร้อยละ 55.27 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยมีรายการหลกัประกอบด้วย ที่ดินและ
สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ เรือเดินทะเลและ
อปุกรณ์ เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน ยานพาหนะ และสนิทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้ ทัง้นี ้รายการสนิทรัพย์สว่น
ใหญ่เป็นรายการท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัร 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพื่อขาย - สุทธิ 
 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

2558 โอนเข้า โอนออก 2559

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย                       -   267,935,900                           -        267,935,900

หกั คา่เสื่อมราคาสะสม                       -   (49,013,028)                            -         (49,013,028)

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย - สทุธิ                       -        218,922,872                       -        218,922,872

หนว่ย : บาท

งบการเงินรวม

 

 เมื่อวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2559 บริษัทย่อยได้ท าสญัญาจะขายที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง และสญัญาจะขายเคร่ืองจกัร 
ให้กบับริษัทแห่งหนึง่ มลูคา่สญัญารวม 390 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะได้รับช าระเงินเป็นรายเดือน ตัง้แตเ่ดือนกรกฏาคม 2559 
ถึงมิถนุายน 2560 และก าหนดโอนกรรมสิทธ์ิภายหลงัได้รับช าระเงินครบแล้ว  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับช าระ
เงินทัง้สิน้เป็นจ านวนเงิน 80 ล้านบาท ซึง่แสดงไว้ภายใต้หนีส้นิหมนุเวียน 

 ปัจจุบนับริษัทย่อยได้ท าสญัญาให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรกบับริษัทดงักลา่ว เป็นระยะเวลา 9 
เดือน เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี 20 มิถนุายน 2560  ในอตัราเดือนละ 0.50 ล้านบาท 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

- สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้น านโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
บญัชีฉบับที่ 12 เร่ืองภาษีเงินฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนีส้ิน กับราคาตามบญัชีของสินทรัพย์หรือ
หนีส้ินนัน้ ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้รับรู้เป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่บนัทกึไว้ เกิดขึน้
จริง และถือหกัเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ทัง้นี ้บริษัทรับรู้ผลต่างชัว่คราวที่ต้องหกั
ภาษีเป็นสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี หรือบวกภาษีเป็นหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี หากมีความเป็นไปได้คอ่นข้าง
แน่นอนว่า บริษัทจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะน าสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัด
บญัชีนัน้มาใช้ประโยชน์ได้ และบริษัทจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอตอ่การน าสนิทรัพย์หรือหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายการสินทรัพย์เงินได้รอการตดับญัชี โดย
ค านวณจากอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ร้อยละ 20 เทา่กบั  8.06  ล้านบาท และ 10.29 ล้านบาท  

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุทางภาษีในปี 2559 และ 2558 จ านวน 59.07 ล้านบาท และ 47.15 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษี จึงพิจารณาไม่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดั
บญัชีที่เก่ียวข้อง   

 บริษัทฯ มีผลขาดทนุทางภาษีในปี 2559 และ 2558 จ านวน 43.53 ล้านบาทและ 43.77 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่ง
ฝ่ายบริหารเห็นวา่มีความไมแ่นน่อนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษี จึงพิจารณาไมรั่บรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีที่เก่ียวข้อง 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2558 

  

ผลสะสมแตกต่างช่ัวคราวทีรั่บรู้ในงบก าไรขาดทุน    

ค่าเผื่อสงสยัจะสูญ 0.15 0.31 
ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง  0.02 
ค่าเผื่อมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายลดลง  - 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังาน 1.69 2.25 
ผลขาดทุนทางภาษียกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบญัชี 10.51 10.51 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้ในก าไรสะสม   
ค่าเส่ือมราคา (4.29) (2.80) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีซ่ึงค านวณจาก อตัราภาษีเงนิได้ร้อยละ 20 8.06 10.29 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

สภาพคล่อง 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเท่ากับ 908.21 ล้าน
บาท และ792.59  ล้านบาท ซึง่สาเหตหุลกัในการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์หมนุเวียนในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2559 เป็นผลจาก
การเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์หมนุเวียนมีไว้เพื่อขาย ในสว่นท่ีบริษัทยอ่ยได้ท าสญัญาจะขายที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง และสญัญาจะ
ขายเคร่ืองจกัร ให้กบับริษัทแหง่หนึง่มลูคา่สญัญารวม 390 ล้านบาท  ในขณะที่บริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียนลดลง  โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียนเทา่กบั 268.60 ล้านบาท และ 432.57  ล้านบาท 
 จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้ินหมนุเวียนดงักลา่ว สง่ผลให้บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง
ของงวดบญัชีปี  2559 มีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง 3.38 เทา่ จากในปี 2558และ ปี 2557 ที่มีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง 1.83 เทา่ 1.94 
เท่า ตามล าดบั โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 1.38 เท่าในงวดบญัชีปี  2559  0.95 เท่าในปี 2558 และ 1.17 เท่าในปี 
2557 โดยการปรับตัวเพิ่มขึน้ของอตัราส่วนสภาพคล่องเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายการสินทรัพย์หมุน เวียนที่เพิ่มขึน้ใน
สดัสว่นที่มากกว่าการลดลงของรายการหนีส้ินหมนุเวียน  โดยมีรายการสินทรัพย์หมนุเวียนที่เปลีย่นแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั
ดงัที่กลา่วข้างต้น  
 แตห่ากพจิารณา Cash Cycle ของบริษัทจะพบวา่บริษัทมี Cash Cycle เทา่กบั 51.70 วนัในงวดบญัชีปี 2559   
เทา่กบั 67.93 วนัในปี 2558 และเทา่กบั 51.96 วนัในปี 2557 ดงัจะเห็นได้จากระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่และระยะเวลาขายสนิค้า
เฉลีย่ลดลงเป็น  22.90 วนั และ 38.02 วนั ในปี 2559    จาก ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่และระยะเวลาขายสนิค้า 40 วนั และ 
44.47 วนั ในปี 2558  และในปี 2557 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่และระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่เพิ่มขึน้ จาก 29.85 วนั และ 33.62 
 
แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีส้นิ 
 ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 277.61 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 447.03 ล้านบาท และณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เทา่กบั 656.67 ล้านบาท โดยรายการหนีส้นิท่ีมีการเปลีย่นแปลงที่ส าคญั มีดงันี ้
 

- เงนิกู้ เบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายการเงินกู้ เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากับ 
128 ล้านบาท  
 

- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 
 รายการเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ประกอบด้วย รายการเจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีท้รัพย์สิน และเจ้าหนีอ้ื่น อาทิ 
รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายการเงินรับลว่งหน้าค่าสินค้า โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559   , ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 57.67 ล้านบาท , 104.78 ล้านบาท และ 203.11  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.77, ร้อยละ 4.75 และร้อยละ 8.15 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ทัง้นี ้เจ้าหนีก้ารค้าสว่นใหญ่ 
เป็นเจ้าหนีก้ารค้าค่าวตัถดุิบ ซึ่งบริษัทสัง่ซือ้จากในประเทศเป็นหลกั โดยการเปลี่ยนแปลงของรายการเจ้าหนีก้ารค้ามีทิศทาง
เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของยอดรายได้ของบริษัทดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ทัง้นี ้หากพิจารณาระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉลี่ย
ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา จะพบวา่ บริษัทมีระยะเวลาการช าระหนีเ้พิ่มขึน้เฉลีย่เป็น 19.22 วนั ในปี 2559  จาก 16.54  วนัในปี 2558 
เป็น และระยะเวลาการช าระหนี ้11.52 วนัในปี 2557  
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เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

งบการเงนิรวม 
ณ 31 ธันวาคม 2558 

เจา้หน้ีการคา้                                  27.27 64.67 
เจา้หน้ีทรัพยสิ์น                                   7.21 0.72 
เจา้หน้ีอ่ืน                                 23.19 39.39 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น                                 57.67 104.78 
 

- เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 ณ  31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มียอดค้างช าระ ได้ยกเลิกวงเงินสินเช่ือดงักล่าว และไถ่ถอน
หลกัประกนัทัง้หมด และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   เท่ากบั 102.63 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 4.11 ของหนีส้นิและสว่นของผู้
ถือหุ้นรวม   ทัง้นี ้การจ่ายช าระเงินกู้ ยืมทัง้หมด เนื่องจาก บริษัทย่อย จะเลิกด าเนินกิจการและต้องการจะขายทรัพย์สิน
บางสว่น 
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายการสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็น 1,804.50  ล้านบาท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 บริษัทมีรายการส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงเป็น 1,760.73  ล้านบาท  และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการสว่น
ของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 1,836.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราสว่นของผู้ ถือหุ้น ต่อหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ร้อยละ  86.67   
ในปี 2559 เพิ่มขึน้จาก อตัราร้อยละ 79.75  ในปี 2558  อตัราร้อยละ 73.66  ในปี 2557 
  ส าหรับอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2559          ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2558  และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเป็น 0.15 เทา่ และ 0.25 เทา่ และ 0.36 เทา่ 
ตามล าดบั โดยมีสาเหตหุลกัจากการท่ีบริษัทมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ    รวมถึงการช าระ
คืนเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวให้กบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ปี 2559 บริษัทมีผลก าไรสทุธิส าหรับงวด จึงท าให้บริษัทมีสว่น
ของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ ท าให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงตามที่กลา่ว 
 
กระแสเงนิสด 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  ส าหรับงวดบญัชีปี 2559  งวดบญัชีปี 2558 และ
งวดบญัชีปี 2557  เพิ่มขึน้เป็น 296.05 ล้านบาท , 124.09 ล้านบาท  และ 68.45 ล้านบาท ตามล าดบั  เนื่องจาก ในปี 2559 
การด าเนินกิจการ มีก าไร จ านวน 46.64 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2558  การด าเนินกิจการมีผลขาดทนุ จ านวน  (90.10) ล้านบาท 
และ  ในปี 2559 มีลกูหนีก้ารค้าและ เจ้าหนีก้ารค้าลดลงจากปี 2558 เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง และมีการซือ้วตัถดุิบ
ลดลง ท าให้ปี 2559 มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้จากปี 2558 เทา่กบั 171.96 ล้านบาท 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ   ส าหรับงวดบญัชีปี 2559 เท่ากบั 17.63 ล้านบาท  ,
งวดบญัชีปี 2558 เท่ากบั (93.75) ล้านบาท และ งวดบญัชีปี 2557  เท่ากบั (163.65) ล้านบาท ตามล าดบั     เนื่องจาก  ในปี 
2559 บริษัทย่อยได้ท าสญัญาจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง และสญัญาจะขายเคร่ืองจกัร ให้กบับริษัทแหง่หนึง่ มลูคา่สญัญา
รวม 390 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะได้รับช าระเงินเป็นรายเดือน ตัง้แตเ่ดือนกรกฏาคม 2559 ถึงมิถนุายน 2560 และก าหนดโอน
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

กรรมสิทธ์ิภายหลงัได้รับช าระเงินครบแล้ว  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับช าระเงินทัง้สิน้เป็นจ านวนเงิน 80 ล้าน
บาท จึงท าให้ปี 2559 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุเป็นบวก  จากการรับช าระเงินลว่งหน้าจากการขายสนิทรัพย์ 

 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการจดัหาเงินของบริษัท ในปี 2559 เท่ากบั (204.07) ล้าน
บาท ในงวดบญัชีปี 2558 เท่ากบั (102.44) ล้านบาท และในงวดบญัชีปี 2557 เท่ากบั 211.67 ล้านบาท เป็นผลมาจาก ในปี 
2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ประมาณ 196.03 ล้านบาท 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 การรับรองความถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีนัน้ให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท ลงลายมือ
ช่ือพร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี พร้อมทัง้มอบอ านาจให้บคุคลใดลงนามก ากบั
เอกสารในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดงันี ้

 “บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองวา่ 
ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั   นอกจากนี ้
บริษัทขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มกีารปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว และบริษัทฯได้
แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2559 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือขอ
นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

                      ช่ือ             ต าแหนง่                 ลายมือช่ือ** 

1.   นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์     กรรมการผู้จดัการ                  

2.   นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์      กรรมการบริหาร                           

       ช่ือ            ต าแหนง่                  ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอ านาจ      นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์     กรรมการบริหาร                              

 ทัง้นี ้ มาตรา 89/20 *** แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนัรับผิดตอ่
บคุคลที่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสยีหายใด ๆ อนัเกิดขึน้เนื่องจากการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป 
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิด  ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคญัในกรณีของงบการเงินและ
รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56   หรือมาตรา 
199  โดยมิได้จ ากดัความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารดงักลา่ว
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เทา่นัน้  อยา่งไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึง่สามารถพิสจูน์ได้วา่โดยต าแหนง่หน้าที่ตนไมอ่าจลว่งรู้ ถึงความแท้จริงของข้อมลู
หรือการขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งนัน้ ยอ่มไมม่ีความรับผิดตามมาตรา 89/20 

 
หมายเหต ุ *** ใช้บงัคบักบับริษัทที่อยูภ่ายใต้บงัคบัของหมวด 3/1  แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เทา่นัน้ 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท เอกสารแนบ 1  

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 

/ ประธานกรรมการ / 

กรรมการบริหาร 

(กรรมการผู้ มีอ านาจลงลาย 

   ชื่อผกูพนับริษัท) 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

4 ต.ค. 2549 

66 - ปริญญาโท Master of    

  Business Administration  

(Executive Program) 

     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ   

   สาขาการจดัการ    

  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร      

    ป.ร.อ. รุ่นที่  13 

-  Chairman 2000 - IOD รุ่นที่ 10/2547 

-  หลกัสตูร Director Accreditation 

Program – IOD 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program – IOD รุ่นที่ 46/2547 

- สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่  15 

 

 

 

ไมมี่ - บิดานายนพพล  

ธารีรัตนาวบิลูย์ 

- พี่ชายนายอนรัุกษ์   

และนายธนิตย์  ธารีรัตนา

วิบลูย์ 

2550-ปัจจบุนั 

2549-ปัจจบุนั 

2547-ปัจจบุนั 

2538-ปัจจบุนั 

2549-2551 

2526-2546 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั 

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 

บริษัท เอเชียน อินซเูลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จ ากดั 

บริษัท พี พี ซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั 

บริษัท อาเชียน อินซเูลเตอร์ จ ากดั  
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 

/ รองประธานกรรมการ / 

กรรมการบริหาร 

(กรรมการผู้ มีอ านาจลงลาย 

   ชื่อผกูพนับริษัท) 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

4 ต.ค. 2549 

59 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.)   

หลกัสตูรนานาชาต ิ

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  

   เคร่ืองกล มหาวิทยาลยันอร์ทอีสเทิร์น 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  หลกัสตูร Director Accreditation 

Program – IOD 

1.76 

(79,662,880 หุ้น) 

- น้องชายนายณรงค์   

และนายอนรัุกษ์  ธารี

รัตนาวิบลูย์ 

2550-ปัจจบุนั 

2549-ปัจจบุนั 

2547-ปัจจบุนั 

2538-ปัจจบุนั 

2549-2551 

2541-2546 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั 

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 

บริษัท เอเชียน อินซเูลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จ ากดั 

บริษัท พี พี ซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั 

บริษัท อาเชียน อินซเูลเตอร์ จ ากดั 

  -  หลกัสตูร Director Certification 

Program – IOD รุ่นที่ 47/2547 

- สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่  17 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

3. นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 

/ กรรมการบริหาร / กรรมการ

ผู้จดัการ 

(กรรมการผู้ มีอ านาจลงลาย 

   ชื่อผกูพนับริษัท) 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

4 ต.ค. 2549 

63 -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัมาแชล  

   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอเดลไฟ  

   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  หลกัสตูร Director Accreditation 

Program – IOD รุ่นที่ 168/2556 

-  หลกัสตูร Director Accreditation 

Program – IOD รุ่นที่ 100/2556 

-  หลกัสตูร Financial Statements for 

Directors – IOD รุ่นที่ 100/2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.45 

(20,200,000 

หุ้น) 

- น้องชายนายณรงค์   

ธารีรัตนาวบิลูย์ 

- พี่ชายนายธนิตย์  

ธารีรัตนาวบิลูย์ 

- บิดานางสาวพิมพ์วรรณ  

ธารีรัตนาวบิลูย์ 

 

2550-ปัจจบุนั 

2546-2557 

2546-2557 

2545-2557 

2545-ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการ 

 

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั 

บริษัท พะงนั เคเบิล้ทีวี จ ากดั 

บริษัท ระนอง วิชัน่ จ ากดั 

บริษัท ชมุพรวิชัน่ จ ากดั 

ห้างหุ้นสว่นฯ ทุง่คาปลาป่น 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ 

/ รองกรรมการผู้จดัการ (วันที่

ได้รับการแต่งตัง้: 1 ก.ย. 

2559) / กรรมการบริหาร/ 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละ

การเงิน / เลขานกุารบริษัท 

(วันที่ได้รับการแต่งตัง้: 6 ก.ค. 

2554) 

 

(กรรมการผู้ มีอ านาจลงลาย 

   ชื่อผกูพนับริษัท) 

 

 

32 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนั

บณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลยั

เอสเซกสซ์ ประเทศองักฤษ 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program – IOD รุ่นที่ 150/2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.66 

(300,939,904 

หุ้น) 

- ลกูชายนายณรงค์  

ธารีรัตนาวบิลูย์ 

 

2557-ปัจจบุนั 

2550-ปัจจบุนั 

2549-ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

บริษัท เอเชียน อินซเูลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั 

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

5. นายด ารงค์ จงูวงศ์ 

/ กรรมการ 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

31 พ.ค. 2556 

71 -  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์

มหาบณัฑิต (พบ.ม) สถาบนับณัฑิตพฒั

นบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

 - หลกัสตูร Director Accreditation 

Program – IOD 

-  หลกัสตูร Director Certification 

Program – IOD รุ่นที่ 168/2556 

ไมมี่ ไมมี่ 2551-2556 

2556-2556 

2525-2551 

 

ที่ปรึกษา 

กรรมการอิสระ 

ผู้ชว่ยผู้วา่การ การ

ไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

 

บริษัท เอเชียน อินซเูลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั 

การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

6. นายกวีพงษ์ หิรัญกสิ (ดร.) 

/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

9 เม.ย. 2556 

 

67 - ปริญญาเอก สาขาสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมาร์กสั ประเทศอินเดีย 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.) 

หลกัสตูรนานาชาติ  

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program – IOD รุ่นที่ 100/2556 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program – IOD รุ่นที่ 168/2556 

- หลกัสตูร Enterprise-wide Risk 

Management (ERM) Master class 

-  หลกัสตูรการตรวจสอบภายใน

ภาคปฏิบตัิส าหรับหวัหน้างานและผู้

บริหารงานตรวจสอบภายในของ

รัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

ไมมี่ ไมมี่ 2556-ปัจจบุนั 

2527-2553 

 

กรรมการอิสระ 

รองผู้วา่การ การไฟฟา้

นครหลวง 

 

บริษัท นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 

การไฟฟา้นครหลวง 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

7. นายสมัพนัธ์ หุน่พยนต์ 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์) 

/ กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

9 เม.ย. 2556 

 

64 -  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

-  ประกาศนียบตัรกฎหมายและการพฒันา 

สถาบนัสงัคมศกึษา (ISS) กรุงเฮก 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program – IOD รุ่นที่ 100/2556 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program – IOD รุ่นที่ 110/2551 

 

ไมมี่ ไมมี่ 2557-ปัจจบุนั 

2557-ปัจจบุนั 

2557-ปัจจบุนั 

2558-ปัจจบุนั 

2552-2554 

 

2552-2554 

2551-2554 

 

2545-2553 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ

ด าเนินโครงการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะบดคีณะบริหารธุรกิจ 

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท สเปซเมด จ ากดั 

บริษัท วฒิุศกัดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 

บริษัท วฒิุศกัดิ์ คอสเมติก จ ากดั 

โครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร 

 

การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

8. นายโชติ สนธิวฒันานนท์ 

/ กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

31 พ.ค. 2556 

 

61 - ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต-นกับริหาร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขา

การบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program – IOD รุ่นที่ 178/2556 

 

0.0064 

(290,000 หุ้น) 

ไมมี่ 2555-2556 

 

2553-2555 

2534-2553 

 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

ผู้จดัการโรงงาน 

สมห์ุบญัช ี

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ ากดั 

 

บริษัท จอมพนัธ์กรุ๊ป จ ากดั 

บริษัท วชัรพล จ ากดั 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

9. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนา

วิบลูย์ 

/ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ (วันที่

ได้รับการแต่งตัง้: 1 ก.ย. 

2559) / ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและ

จดัซือ้ / เลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบ (วันที่

ได้รับการแต่งตัง้: 1 ส.ค. 

2555) 

 

 

31 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ มหาวิทยาลยัโมนาช ประเทศ

ออสเตรเลีย 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั

แมคควอร่ี ประเทศออสเตรเลีย 

 

0.28 

(12,500,000 

หุ้น) 

- ลกูสาวของนายอนรัุกษ์ 

ธารีรัตนาวบิลูย์ 

2554-2555 

 

2551-2553 

 

 

RM – Corporate 

Banking 

AO – Special Asset 

Management (W) 

 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

10. นายวฒิุพนัธุ์ เบญจธัญญา

พล 

/ ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

1 พ.ย. 2559 

 

53 -  ปริญญาโท สาขาการจดัการธุรกิจเกษตร

และอตุสาหกรรมอาหาร สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั 

- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟา้

อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

ไมมี่ ไมมี่  2557 – 2559 

 2556 – 2557 

 

 2555 - 2556 

 

 

 

ผู้จดัการโครงการ 

ผู้จดัการโครงการ 

 

ผู้จดัการโครงการ 

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากดั 

บริษัท ฮิตาชิ แพลนท์ เทคโนโลยี (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

บริษัท ไทยวรีู เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

11. นางสาวปิยนาฏ นาม

ไพโรจน์ 

/ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

(ผู้จดัท าบญัชี) 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

30 เม.ย. 2558 

 

 

44 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

ไมมี่ ไมมี่ 2556-2557 

 

2555-2556 

2550-2554 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

ผู้จดัการฝ่ายบญัช ี

หวัหน้าสว่นฝ่ายบญัชี 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง     เอกสารแนบ 2 

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 

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

2.1 บริษัท เอไอ โลจิสตกิส์ จ ากัด 

2.2 บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ ากัด 

3. รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
3.1 บริษัท เอเชียน อนิซูเลเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

3.2 บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากัด 

3.3 บริษัท เอไอ เอนจเินียริง เซอร์วิเซส จ ากัด 

3.4 บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จ ากัด 

3.5 บริษัท ดิจทิ เบรน จ ากัด 

3.6 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งคาปลาป่น 

กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 
เพื่อเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุบริษัทในกลุม่ บริษัทได้เสนอให้กรรมการหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการใน 

บริษัทยอ่ย เพื่อเป็นการก ากบันโยบายและแผนทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้ นหรือผู้มีสว่นได้เสยี 

รายชื่อกรรมการ บริษัทฯ 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

 นายณรงค์  ธารีรัตนาวิบลูย์ X /&// /&// X - /&// - - - 

นายธนิตย์  ธารีรัตนาวิบลูย์ /&// /&// /&// /&// - /&// /&// /&// - 

นายอนรัุกษ์  ธารีรัตนาวิบลูย์ /&// - /&// - - - - - /&// 

นายนพพล  ธารีรัตนาวิบลูย์ /&// /&// /&// - - - - - - 

นายด ารงค์ จงูวงศ์ / - - - - - - - - 

ดร.กวีพงษ์ หิรัญกส ิ / - - - - - - - - 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมัพนัธ์ หุน่พยนต์ / - - - - - - - - 

นายโชติ สนธิวฒันานนท์ / - - - - - - - - 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน     เอกสารแนบ 3 

บริษัทฯได้แต่งตัง้ “บริษัท ออนเนอร์ แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ากัด” เข้าท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 ของ

บริษัทฯ โดยมีนางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อท าการ

ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

อยา่งสม ่าเสมอทกุไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ากดั 

และนางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าว เนื่องจากมีความเป็น

อิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน 

นอกจากนีบ้ริษัทฯก าหนดให้มีระบบการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อก าหนดของหน่วยงานทางการที่เก่ียวข้อง เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และก าหนดนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อก าหนด ให้คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารรดบัสงู ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนกังานต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องตามกฎระเบียบ 

และกฎเกณฑ์อยา่งเคร่งครัด 

รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 
หัวข้อ รายละเอียด 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(Outsource) 
: บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ากดั 
ที่อยู ่518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ 7 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2652-0898 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ 

คุณวุฒทิางการศึกษา : - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑติ สาขา Financial Accounting and Assurance 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชา การสอบบญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี  
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพติรพิมขุ จกัรวรรดิ  

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาสือ่สารมวลชน  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

ประสบการณ์การท างาน : ปี 2553 – ปัจจบุนั  กรรมการบริหารด้านการตรวจสอบ 

 บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ากดั 

- 153 - 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

หัวข้อ รายละเอียด 

ปี 2543 – 2553  ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 

 บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : ปี 2555 – 2559 

- COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในใหมล่า่สดุ 
- วิธีการประเมินความเสีย่งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 
- การปอ้งกนัทจุริตในองค์กร 
- Data Analytics for Internal Audit 
- แนวทางการควบคมุภายในส าหรับบริษัทท่ีเตรียมตวัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับบริษัทที่เตรียมข้อมูลจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ 
- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2558 ทิศทางของนกับญัชีไทยกบั AEC 
- การบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
- ธุรกิจยคุ Digital กบัความเสีย่งด้านกฎหมาย 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

หรือประกาศนียบตัร 
: - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

- วฒุิบตัรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 7 จากสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
- วฒุิบตัรจากสภาวิชาชีพบญัชีฯ หลกัสตูร “เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมส านกั

งานสอบบญัชี เพื่อการรับรองคณุภาพภายใต้มาตรฐาน ISQC1 รุ่นท่ี 3” 
- วุฒิบตัร จากสมาคมสโมสรนกัลงทุน หลกัสูตร “วิธีปฏิบัติหลงัได้รับการส่งเสริมการ

ลงทนุ” 
- ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หลกัสตูร “ภาษีศลุกากร 

ภาษีสรรพสามิต และอากรแสดมป์” “ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ” “ภาษีเงินได้นิติ
บคุคล” “ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา” และ “ภาษีอากรระหวา่งประเทศ” 

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ท าห น้ าที่ เป็ นผู้ ต รวจสอบภาย ใน  จัด ท าแผนการต รวจสอบภาย ในป ระจ า ปี  

เพื่อตรวจติดตามและตรวจสอบความถกูต้องของการปฏิบตัิงานของแต่ละระบบงาน สอบ

ทาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุม

ภายในให้เกิดประสทิธิภาพมากขึน้ และรายงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ     เอกสารแนบ 4 

 
 

- ไม่มี - 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

อื่นๆ           เอกสารแนบ 5 

 
 

- ไม่มี - 
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