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ส่วนที่ 1 
 

การประกอบธุรกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 
 
บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ ผลิตน า้มันไบโอดีเซล และน า้มันปาล์มโอเลอีน จากน า้มันปาล์มดิบคุณภาพดี เพื่อให้ได้

ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน โดยเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคสินค้าเป็นหลกั ซึ่งการผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอ
ดีเซล ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลกัดนัให้เกิดการใช้พลงังานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการค านึงถึงคุณภาพและ
บริการที่ดีที่จะมอบสูส่งัคม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กบัผู้บริโภค คู่ค้า พนกังาน และผู้ ถือหุ้น อนัจะน าไปสูก่ารเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AIE”) จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 4 ตลุาคม 2549 ด้วยทนุ

จดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ากบั 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 30,000,000  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทนุช าระ
แล้ว 300,000,000 บาท โดยบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (“AI”) ในฐานะบริษัทแม่ ได้เล็งเห็นถึงศกัยภาพในการ
เติบโตของธุรกิจพลงังานทดแทนจึงได้จดัตัง้บริษัทขึน้ โดย AI เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนัน้ 
และได้ลงทนุเข้าซือ้ทรัพย์สินที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มโอเลอีนจากผู้ประกอบการรายหนึ่ง 
โดยบริษัทฯเข้าซือ้ทรัพย์สินทัง้หมดที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักลา่ว ได้แก่ ที่ดิน อาคารส านกังาน โรงงาน เคร่ืองจกัร
อปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ยานพาหนะ ฯลฯ และทรัพย์สนิอื่นๆ ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจแล้ว บริษัทยงัได้รับสทิธิในตราสินค้า “พา
โมลา” เพื่อใช้เป็นตราสนิค้าส าหรับการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์น า้มนัปาล์มโอเลอีนจนถึงปัจจบุนั  

 
บริษัทฯมีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อผลติและจ าหนา่ยพลงังานทดแทนน า้มนัไบโอดีเซล (Biodiesel : B100) ซึ่ง

ผลิตจากน า้มนัปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) นอกเหนือจากดีเซลที่ผลิตจากปิโตรเลียม ด้วยระบบการกลัน่และผลิตที่เป็น
ระบบต่อเนื่องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตและจ าหน่ายน า้มันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี  (Refined Bleached 
Deodorized Palm Olein : RBD Palm Olein) ภายใต้ตราสนิค้า“พาโมลา” และจ าหนา่ยวตัถดุิบได้แก่ น า้มนัปาล์มดิบ และน า้มนั
ปาล์มบริสทุธ์ิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) รวมถึงจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ซึ่งเป็นผลพลอย
ได้จากกระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) ไขมันปาล์มบริสทุธ์ิ (Refined Bleached 
Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลีเซอรีน (Crude Glycerine) เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ 
อาทิ สบู่ ครีมเทียม เคร่ืองส าอาง รวมถึงน ากลบัมาใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีรายได้จาก
การรับจ้างผลติ ซึง่เกิดจากการให้บริการกลัน่น า้มนัปาล์มดบิให้กบัผู้ประกอบการในธุรกิจปิโตรเลยีมอีกด้วย ทัง้นี ้น า้มนัปาล์มดิบที่
บริษัทฯน ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายต้องผ่านการคดัสรรคณุภาพเป็นอย่างดี ด้วยการคดัเลอืกผู้จ าหน่ายน า้มนั
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ปาล์มดิบที่สกดัน า้มนัจากผลปาล์มคณุภาพเยี่ยม เพื่อน ามาผ่านกระบวนการกลัน่ด้วยระบบสญุญากาศ เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ที่มี
คณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีหนว่ยงานราชการก าหนด  
 

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.) 

- บริษัทฯได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคมุในการผลิตอาหาร (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
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ปี  เหตกุารณ์ส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึน้จากร้อยละ 82.00 เป็นร้อยละ 92.00 ของทนุจดทะเบียนบริษัทในขณะนัน้ 
- วันที่  4 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น มีมติพิ เศษเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 

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 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 ้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  
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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
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 าหรับโรงงานผลิต PFAD 
Esterification โดยบริษัทได้รับสทิธิและประโยชน์ที่ส าคญั ดงันี ้

1) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
สง่เสริมเป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ  

2) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
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 
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ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิประโยชน์จากบตัรสง่เสริมการลงทนุดงักลา่ว  
- -   บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตน า้มนัปาล์มอย่างยัง่ยืน (Roundtable on Sustainable Palm 

Oil: RSPO) ซึง่เป็นการรับรองมาตรฐานโดย บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีให้บริการ
การรับรองมาตรฐานสากล 

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

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายลกูถ้วยไฟฟ้า 
 

บจก.พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ (PPCAI) 
ทนุจดทะเบียน 263 ล้านบาท 

ธุรกจิผลิตและจ 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 
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99.99% 
 

99.99% 
 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) มีโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โดยมีบริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัท ดังแสดงใน

โครงสร้างการถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้
 

       โครงสร้างการประกอบธุรกิจ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทย่อย  
  
 บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (AIL) ก่อตัง้ขึน้เมื่อเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 มีทนุจดทะเบียนจ านวนทัง้สิน้ 209 ล้าน
บาท โดยบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 มีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการขนสง่
สนิค้าทางทะเลโดย AIL มีเรือขนสง่คณุภาพสงูให้บริการรวม 2 ล าคือ“เรือธารีรัตนา 1” และ “เรือธารีรัตนา 3” โดย AIL ได้รับใบแจ้ง
เป็นผู้ขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 12  แหง่พระราชบญัญตัิการค้าน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวง
พลงังาน และได้รับสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในกิจการเรือขนสง่ทางทะเล  รวมทัง้
ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคณุภาพ (ISO 9001) จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ส าหรับการบริการขนสง่สินค้าทางเรือ
โดยวิธีการจัดจ้างผู้บริหารการเดินเรือ ซึ่งเรือของบริษัททุกล าได้รับใบอนุญาตใช้เรือจากกรมการขนส่งทางน า้และพาณิชย์นาวี 
ส าหรับการขนส่งน า้มนั โดยบริษัทสามารถให้บริการขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิง น า้มันปาล์มดิบ และน า้มันปาล์มกลัน่บริสทุธ์ิให้กับ
ลกูค้าทัง้ในและระหวา่งประเทศ ซึง่ปัจจบุนั AIL ให้บริการขนสง่น า้มนัปาล์มดิบให้กบับริษัท 
 
 บริษัท เอไอ พอร์ตส์ และ เทอร์มินัลส์ จ ากัด (AIPT) ก่อตัง้ขึน้เมื่อ เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 มีทุนจดทะเบียน
จ านวนทัง้สิน้ 460 ล้านบาท โดย บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้ นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและคลงัน า้มันเชือ้เพลิง และโรงน า้แข็งส าหรับอตุสาหกรรมอาหาร โดย AIPT มีสถานะเป็น
บริษัทยอ่ยของบริษัท  ซึง่  AIPT มีทา่เทียบเรือน า้ลกึและคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ 2 แหง่ ตัง้อยูท่ี่ต าบลทา่ฉลอม อ าเภอเมืองสมทุรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร และอ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร ซึ่งท่าเทียบเรือทัง้สองแห่งมีคลงัน า้มนัที่ให้บริการจดัเก็บน า้มนัเชือ้เพลิง 
น า้มนัปาล์มดิบ และน า้มนัปาล์มกลัน่บริสทุธ์ิ โดยมีความสามารถในการกกัเก็บน า้มนัรวมทัง้สิน้เท่ากบั 30,000 ตนั หรือประมาณ 
33,186,000 ลิตร แบ่งเป็นคลงัเก็บน า้มนัที่อ าเภอเมืองชุมพร จังหวดัชุมพร จ านวน 10 แท็งค์ มีขนาดความจุรวมเท่ากับ 20,000 

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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ตนั หรือประมาณ 22,124,000 ลิตร ต าบลท่าฉลอม จังหวดัสมุทรสาคร จ านวน 5 แท็งค์ มีขนาดความจุรวมเท่ากบั 10,000 ตนั 
หรือประมาณ 11,062,000 ลติร โดยคลงัน า้มนัของ AIPT ที่จงัหวดัชมุพร ถือเป็นคลงัน า้มนัท่ีมีข้อได้เปรียบทางภมูิศาสตร์มากที่สดุ
แหง่หนึง่ กลา่วคือ เป็นคลงัน า้มนัแหง่สดุท้ายที่มีท าเลที่ตัง้ซึง่เอือ้ตอ่การขนสง่เชือ้เพลงิทัง้ทางบกและทางทะเล โดยเรือขนสง่สนิค้า
สามารถเทียบเรือที่ทา่เทียบเรือกลางทะเล (Jetty)ของ AIPTที่สามารถรองรับเรือได้คราวละ 2 ล า โดย Jetty ดงักลา่วตัง้อยูห่่างจาก
ชายฝ่ังเพียงประมาณ 1 กิโลเมตร และด้วยระยะทางที่ไม่ห่างจากชายฝ่ังมากนกั จึงช่วยให้ผู้ เข้าใช้บริการลดระยะเวลาในการขน
ถ่ายสนิค้าเข้า – ออกจากเรือ 
 
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”)  



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

- 9 - 

 

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 

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 
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กรรมการบริษัท 1.นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลูย์ 2.นายอีวาน โคซลัโก  3.นายคอราโด พีโรลีโ่ก   
4.มารุซิโอ เซนเดอเลโล 

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 
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”)  
วนัท่ีก่อตัง้ 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  
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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 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั ได้แก่นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์  

 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทุ่งคาปลาป่น (“TP”)  
วนัท่ีก่อตัง้ วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2545 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 197 หมูท่ี่ 5 ต าบลทุง่คา อ าเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชุมพร 
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  

 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โรงน า้แขง็ชาวประมงชุมพร (“IC”)  
วนัท่ีก่อตัง้ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2514 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 71/1 หมูท่ี่ 3 ต าบลปากน า้ อ าเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ จ าหนา่ยน า้แขง็ 
ทนุจดทะเบียน และ ช าระแล้ว 2,000,000 บาท 
หุ้นสว่นผู้จดัการ นายศิริกลู ธารีรัตนาวิบลูย์  
ผู้มีอ านาจลงนาม นายศิริกลู ธารีรัตนาวิบลูย์ ลงนามและประทบัตราส าคญัห้างหุ้นสว่น 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท - นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการของบริษัท เข้าถือหุ้นในสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 

50 ของจ านวนหุ้นสว่นทัง้หมดของ IC  
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ประเภทรายได้ 

งบการเงนิรวม 
ปี 2556 จากการรวม

ธุรกิภายใต้การ
ควบคุมเดียวกนั
(ตรวจสอบแล้ว) 

งบการเงนิรวม  
ปี 2557  

(ตรวจสอบแล้ว)  
ฉบับปรับปรุง 

งบการเงนิรวม 
ปี 2558 

 (ตรวจสอบแล้ว)
ฉบับปรับปรุง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. รายได้จากการขาย 4,083.11  96.39  4,390.48  95.97  3,446.74  97.55  

    1.1  รายได้จากธุรกิจน ้ามันปาล์ม 4,012.25 94.72 4,355.19 95.20 3,418.20 96.74 

           1.1.1 น ้ำมนัไบโอดีเซล 2,481.28 58.58 2,905.32 63.51 2,699.26 76.39 

           1.1.2 น ้ำมนัปำล์มโอเลอีน 949.85 22.42 999.48 21.85 630.34 17.84 

           1.1.3 วตัถดิุบและผลพลอยได้ 581.12 13.72 450.39 9.84 88.60 2.51 

                        1) วตัถดิุบ  262.33 45.14 126.56 28.10 0.01 0.01 

                       2) กรดไขมนัปำล์ม 126.06 21.69 144.20 32.02 12.99 14.66 

                      3) ไขมนัปำล์มบริสทุธ์ิ 51.45 8.86 66.00 14.65 0.00 0.00 

                      4) กลีเซอรีน 141.28 24.31 113.63 25.23 75.60 85.33 

    1.2 รายได้จากการจ าหน่ายน า้แข็ง 27.90 0.66 31.45 0.69 28.54 0.81 

    1.3 รายได้จากการจ าหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้า/1 42.96 1.01 3.84 0.08 0.00 0.00 

2. รายได้จากการรับจ้างผลิต 93.83 2.22 133.54 2.92 45.81 1.30 

3. รายได้จากการเดนิเรือ 45.64 1.08 35.29 0.77 19.55 0.55 

4. รายได้จากการบริการท่าเทยีบเรือ 0.00 0.00 1.00 0.02 0.00 0.00 

รวมรายได้ 4,222.58 99.69 4,560.31 99.68 3,512.10 99.40 

รายได้อื่น/2 13.20 0.31 14.42 0.32 21.34 0.60 

รายได้รวม 4,235.78 100.00 4,574.73 100.00 3,533.44 100.00 

หมายเหต ุ: /1 บริษัทฯและบริษัทย่อยสัง่ซือ้วสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟ้าจาก AI เพ่ือจ าหน่ายให้กบันิติบคุคลท่ีไม่ได้มีความเก่ียวข้องใดๆ กับผู้ ถือหุ้น กรรมการ และ

ผู้บริหารบริษัท โดยนิติบุคคลดงักล่าวไม่สามารถสัง่ซือ้จาก AI ได้โดยตรง เน่ืองจากเป็นนโยบายภายในของกิจการ ทัง้นี ้ปัจจุบนับริษัทฯได้หยุดการ

จ าหน่ายวสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟ้าในเดือนกนัยายน 2556 ท่ีผ่านมา และไม่มีนโยบายสัง่ซือ้วสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟ้าจาก AI มาจ าหน่ายในอนาคต   
/2 รายได้อ่ืนๆ หมายถึง รายได้จากค่าขนส่งสินค้า รายได้จากการรับคืนสินค้าคงเหลือจากการผลิต รายได้จากการขายเศษวสัดุ และรายได้อ่ืน โดย

รายได้จากการขนสง่สนิค้าเกิดจากการขนสง่สนิค้าให้กบัลกูค้าบางรายท่ีไม่สามารถจดัหารถขนสง่เองได้ในบางช่วง  

- รายได้จากการเดนิเรือ เป็นรายได้ท่ีเกิดในนาม AIL ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท  

- รายได้จากการบริการทา่เทียบเรือ และรายได้จากการจ าหน่ายน า้แข็ง เป็นรายได้ท่ีเกิดในนาม AIPT ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท   

 
2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากผลิตภณัฑ์และบริการหลกั ได้แก่ 1) รายได้จากการขาย แบง่เป็นรายได้จากธุรกิจน า้มนั
ปาล์ม รายได้จากการจ าหน่ายน า้แข็งส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร และรายได้จากการจ าหน่ายวสัดุประกอบ 2) รายได้จากการ
รับจ้างผลิต 3) รายได้จากการเดินเรือ และ 4) รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ ซึ่งสามารถอธิบายลกัษณะผลติภณัฑ์แยกตามการ
ด าเนินการของแตล่ะกิจการได้ ดงันี ้ท่ีจ าหนา่ยและให้บริการแบง่เป็น 

 
ลักษณะผลิตภณัฑ์ของบริษัท 

1) รายได้จากการขาย-ธุรกิจน า้มันปาล์ม  
 บริษัทมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิตและจ าหน่ายในธุรกิจน า้มัน
ปาล์มดงันี ้  

1.1 น า้มนัไบโอดีเซล (Biodiesel: B100) 
 น า้มันไบโอดี เซลเป็นเชือ้เพลิงดี เซลชนิดหนึ่งที่ผลิตจากแหล่ง
ทรัพยากรหมนุเวียน ได้แก่ น า้มนัจากพืช อาทิ ปาล์มน า้มนั สบู่ด า เมล็ดราฟ ทานตะวนั 
มะพร้าว งา และถั่วเหลือง เป็นต้น รวมถึงไขมนัจากสตัว์ ซึ่งน า้มนัไบโอ-ดีเซลสามารถ
น าไปใช้เป็นเชือ้เพลิงทดแทนปิโตรเลียมดีเซลในสดัส่วนผสมที่แตกต่างกัน โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของเคร่ืองยนต์ 
รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน า้มันไบโอดีเซลสามารถย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ รวมทัง้ยัง
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศน้อยกวา่น า้มนัดีเซลที่มีผลติจากปิโตรเลยีม  
 ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความส าคญักบัการใช้น า้มนัไบโอดีเซลโดยตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2548 ซึง่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบยทุธศาสตร์การพฒันาและสง่เสริมการใช้น า้มนัไบโอดีเซลจากปาล์มน า้มนั โดยสนบัสนนุให้มีการใช้น า้มนัไบโอดีเซลผสมน า้มนั
ดีเซลในสดัสว่นร้อยละ 5 (B5) ตัง้แตปี่ 2548 เป็นต้นมา ซึง่การใช้น า้มนัไบโอดีเซลซึง่ผลติจากพืชพลงังาน สามารถช่วยลดการน าเข้าน า้มนั
จากต่างประเทศ ช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลงังานให้กับประเทศ และยังช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลงังานให้กับประเทศในด้าน
การเกษตร อตุสาหกรรม และสิง่แวดล้อมอีกด้วย (ที่มา : กระทรวงพลงังาน)  
 
 บริษัทฯผลติน า้มนัไบโอดีเซลเพื่อจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าตามค าสัง่ซือ้ (Made to Order) โดยผู้ซือ้น า้มนัไบโอดีเซลของ
บริษัททัง้หมดเป็นผู้ซือ้ภายในประเทศ โดยในงวดบญัชีปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซลคิดเป็น
ร้อยละ 58.58 ร้อยละ 63.51 และร้อยละ 76.39 ของรายได้จากการจ าหน่ายในธุรกิจน า้มันปาล์ม ตามล าดับ โดยกลุ่มลูกค้า
น า้มนัไบโอดีเซล ได้แก่กลุม่ผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัิการค้าน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 ซึง่น า้มนัไบโอดีเซลเป็น
เชือ้เพลิงทดแทนดีเซลจากปิโตรเลียม โดยน าน า้มนัจากพืชหรือไขมนัจากสตัว์ ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทไตรกลีเซอไรด์ 
มาผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกวา่ ทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน่ (Transesterification) ซึง่เป็นการท าปฏิกิริยากบัแอลกอฮอล์ ได้แก่
เมทานอล(Methanol) หรือ เอทานอล (Ethanol) และตวัเร่งปฏิกิริยาที่มีคณุสมบตัิเป็นด่าง อาทิ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ซึ่ง
ท าให้ได้ผลติผลเป็นสารเอสเตอร์ (Ester) และผลติภณัฑ์ซึง่เป็นผลพลอยได้ ซึง่ได้แก่ กลเีซอรอล (Glycerol) ทัง้นี ้น า้มนัไบโอดีเซล
ที่ได้จะถกูเรียกตามชนิดของแอลกอฮอล์ที่น ามาใช้ในการท าปฏิกิริยา และจะมีคณุสมบตัิใกล้เคียงกบัน า้มนัดีเซลที่ผลิตจากน า้มนั
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ปิโตรเลียมมากที่สดุ โดยบริษัทผลิตน า้มนัไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ซึ่งใช้วตัถดุิบเป็นน า้มนัจากพืชที่ได้จากพืชน า้มนั คือ
น า้มนัปาล์มดิบจากผลปาล์มน า้มนัคณุภาพดี 
  
 น า้มนัไบโอดีเซลที่บริษัทผลติและจ าหน่ายมีลกัษณะและคณุภาพเป็นไปตามพระราชบญัญตัิการค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 
พ.ศ. 2543 และต้องมีคณุสมบตัิเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน เร่ืองการก าหนดลกัษณะและคณุภาพ
ของน า้มนัไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั พ.ศ. 2552 ซึง่น า้มนัไบโอดีเซลที่ผลิตได้จะถกูน าไปใช้เป็นสว่นผสมใน
เนือ้น า้มนัดีเซลหมนุเร็ว (High Speed Diesel : HSD)เพื่อลดการน าเข้าน า้มนัดีเซล และเพิ่มการใช้พลงังานทดแทนให้มากขึน้ โดย
ปัจจุบันผู้ ค้าน า้มันตามมาตรา 7 น าน า้มันไบโอดีเซลไปเป็นส่วนผสมในเนือ้น า้มันดีเซลในสดัส่วนน า้มันดีเซลร้อยละ 93 และ
น า้มนัไบโอดีเซลในสดัส่วนร้อยละ 7 เรียก “น า้มนัดีเซล B7” ทัง้นี ้ลกัษณะและคุณภาพของน า้มนัไบโอดีเซลที่บริษัทจ าหน่ายมี
คณุสมบตัิเป็นไปตามข้อก าหนดของหนว่ยงานดงักลา่วทกุข้อ ดงันี ้
 
ตารางแสดงข้อก าหนดลกัษณะและคณุภาพของ B100 ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนัและวิธีการทดสอบ  

ล าดบั ข้อก าหนด อตัราสงูต ่า วิธีทดสอบ 

1 เมทิลเอสเตอร์  ร้อยละโดยน า้หนัก ไมต่ ่ากวา่ 96.5 EN 14103 
(Methyl Ester, % wt. ) 

2 ความหนาแนน่ ณ อณุหภมิู 15°ซ กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไมต่ ่ากวา่ 860 ASTM D 1298 
(Density at 15°C, kg/ m3) และไมส่งูกวา่ 900 

3 ความหนืดณ อณุหภมิู 40°ซ เซนติสโตกส์ ไมต่ ่ากวา่ 3.5 ASTM D 445 
(Viscosity at 40°C,  cSt) และไมส่งูกวา่ 5 

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

5 ก ามะถนั ร้อยละโดยน า้หนัก ไมส่งูกวา่ 0.001 ASTM D 2622 
(Sulphur,  %wt.) 

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

7 จ านวนซีเทน ไมต่ ่ากวา่ 51 ASTM D 613 
(Cetane Number) 

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

9 น า้ ร้อยละโดยน า้หนัก ไมส่งูกวา่ 0.05 EN ISO 12937 
(Water, % wt.) 

10 สิ่งปนเปือ้นทัง้หมด ร้อยละโดยน า้หนัก ไมส่งูกวา่ 0.0024 EN 12662 
(Total Contaminate,  %wt.) 

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

12 เสถียรภาพตอ่การเกิดปฏิกิริยา ช่ัวโมง ไมต่ ่ากวา่ 10 EN 14112 
ออกซิเดชัน่ ณ อณุหภมิู 110 องศาเซลเซียส 
(Oxidation Stability at 110°C,  hour) 
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ล าดบั ข้อก าหนด อตัราสงูต ่า วิธีทดสอบ 

13 คา่ความเป็นกรด มิลลิกรัมโปตัสเซียม 
 ไฮดรอกไซด์/กรัม 

ไมส่งูกวา่ 0.5 ASTM D 664 

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

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

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

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

(Monoglyceride,  %wt.) 
18 ไดกลีเซอไรด์ ร้อยละโดยน า้หนัก ไมส่งูกวา่ 0.20 EN 14105 

(Diglyceride,                   %wt.) 
 

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

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

21 กลีเซอรีนทัง้หมด ร้อยละโดยน า้หนัก ไมส่งูกวา่ 0.25 EN 14105 
(Total glycerin,  %wt.) 

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

ไมส่งูกวา่ 5.0 EN 14108 และ 
EN 14109 

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

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

24 สารเติมแตง่ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี 
(Additive) กรมธุรกิจพลงังาน 

ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
หมายเหต:ุ/1 : วธีิทดสอบอาจใช้วธีิอ่ืนท่ีเทียบเท่าก็ได้  

 ทัง้นี ้สามารถสรุปความแตกตา่งระหวา่งน า้มนัไบโอดีเซล และน า้มนัดีเซล ได้ดงันี ้

• จดุวาบไฟของน า้มนัไบโอดีเซล จะสงูกวา่น า้มนัดีเซลประมาณ 120 องศาเซลเซียสขึน้ไป ในขณะท่ีจดุ
วาบไฟของน า้มนัดเีซลจะอยูต่ า่กวา่ 50 องศาเซลเซยีส ดงันัน้ น า้มนัไบโอดีเซลจึงมีความปลอดภยัในการ
ใช้งานมากกวา่น า้มนัดีเซล 

• น า้มนัไบโอดีเซลไมม่กี ามะถนั จงึไมก่่อให้เกิดสารซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในกระบวนการเผาไหม้เหมือน
น า้มนัดเีซล 

• น า้มนัไบโอดีเซลก่อให้เกิดควนัด าจากการเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์เพียงร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกบั
ควนัด าที่เกิดจากการเผาไหม้น า้มนัดีเซลของเคร่ืองยนต์ 
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• น า้มนัไบโอดีเซลชว่ยลดปริมาณการปลอ่ยสารคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้เมื่อ
เปรียบเทียบกบัน า้มนัดีเซล 

• น า้มนัไบโอดีเซลมคีา่ซีเทน (Cetane) หรือคา่ดชันีการจดุติดๆ สงูกวา่น า้มนัดเีซล ซึง่ท าให้เคร่ืองยนต์
สตาร์ทติดง่ายกวา่เคร่ืองยนต์ที่ใช้น า้มนัดีเซล 

 
 ทัง้นี ้กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  ได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง “ก าหนดชนิดและอัตรา 
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณปริมาณส ารองน า้มนัเชือ้เพลิง” พ.ศ. 2556 ซึ่งก าหนดให้ผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 
แหง่พระราชบญัญตัิการค้าน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ต้องส ารองน า้มนัเชือ้เพลิงที่ผลติในราชอาณาจกัรเพิ่มขึน้จากร้อยละ 5 เป็น
ร้อยละ 6 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป จึงท าให้มีผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 7 บางราย สัง่ซือ้
น า้มนัไบโอดีเซลจากบริษัทเพิ่มขึน้เพื่อรองรับปริมาณการผลิตน า้มนัดีเซลที่เพิ่มขึน้จากมาตรการข้างต้น  ทัง้นี ้การสัง่ซือ้ดงักล่าว
เป็นการสัง่ซือ้เพียงครัง้เดียวเพื่อเก็บส ารองไว้ส าหรับเป็นวตัถดุิบในการผลิตน า้มนัดีเซล โดยขอเช่าถงัเก็บน า้มนัไบโอดีเซลของ
บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามก าหนดโดยกรมธุรกิจพลงังาน โดยบริษัทเร่ิมมีรายได้จากการให้บริการเช่าถงัเก็บน า้มนัไบโอดีเซลในวนัที่ 
1 พฤศจิกายน 2556 จนถึงปัจจบุนั ทัง้นี ้การเช่าพืน้ท่ีจดัเก็บดงักลา่ว ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการจ าหนา่ยน า้มนัไบโอ
ดีเซลของกิจการแตอ่ยา่งใด  

1.2 น า้มนัปาล์มโอเลอีน (Refined Breached Deodorized PlamOlein : RBD PlamOlein) 
 น า้มนัปาล์มโอเลอีน หรือน า้มนัปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี เป็นน า้มนัท่ีได้จากกระบวนการกลัน่น า้มนัปาล์มดิบ ซึ่ง
ได้จากการบีบสกดัน า้มนัจากผลปาล์มคณุภาพดีซึ่งบริษัทใช้เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิต โดยน า้มันปาล์มดิบจะถกูกลัน่เพื่อแยก
ไขมนับริสทุธ์ิออกเพ่ือให้ได้น า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิ หลงัจากนัน้จึงน าเข้าสู่กระบวนการบีบอดัแยกส่วนและตกผลกึ เพ่ือให้ได้น า้มนั
ปาล์มโอเลอีนส าหรับใช้ในการบริโภค ซึง่น า้มนัปาล์มโอเลอีนเป็นน า้มนัที่มีกรดไขมนัอิ่มตวั (Saturated Fatty Acid: SFA) ซึ่งเป็น
กรดไขมนัชนิดที่มีพนัธะเดี่ยวระหวา่งอะตอมของคาร์บอน อาทิ กรดบิวทิริก (C4) และกรดคาโพรอิก (C6) กรดคาไพรลกิ (C8) กร
ดลอริก (C12) กรดไมริสติก (C14) กรดพาลมิติก (C16) และกรดสเตียริก (C18) เป็นต้น  ซึ่งกรดไขมันเหล่านีค้่อนข้างเฉ่ือยต่อ
ปฏิกิริยาทางเคมี  จึงท าให้น า้มนัปรุงอาหารที่มีสดัสว่นของกรดไขมนัอิ่มตวัสงู ที่มีอะตอมของคาร์บอนมากกว่า14 ซึ่งเป็น Long 
Chain Fatty Acid (LCFA) ปริมาณมาก  มีจุดหลอมเหลวและจดุเกิดควนัสงู  และสามารถทนความร้อนได้ดีกว่าน า้มนัปรุงอาหาร
ที่มีกรดไขมนัอิ่มตวัโมเลกุลขนาดเล็ก หรือ น า้มนัปรุงอาหารที่มีกรดไขมนัไม่อิ่มตวั (Unsaturated Fatty Acid: USFA) ในปริมาณ
มาก 
 น า้มนัปาล์มโอเลอีน ถือเป็นอาหารควบคมุเฉพาะตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 56 (พ.ศ.2524) โดย
ประกาศดงักลา่ว ได้ก าหนดวิธีการผลติน า้มนัปาล์มที่สามารถผลิตได้รวม 3 แบบได้แก่ 1) วิธีธรรมชาติ คือการบีบอดัให้ได้น า้มนั
ปาล์มดิบแล้วจึงน ามาท าความสะอาดโดยการล้าง ตัง้ไว้ให้ตกตะกอน การกรอง หรือการหมนุเหวี่ยง 2) วิธีผา่นกรรมวิธี โดยน า้มนั
ปาล์มท่ีได้จากวิธีธรรมชาติข้างต้น มาผ่านกรรมวิธีเพ่ือท าให้บริสุทธ์ิอีกครัง้หนึ่ง และ 3) วิธีอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ทัง้นี ้บริษัทเข้าข่ายการผลิตตามล าดบัที่ 2 คือการผลิตด้วยการผ่านกรรมวิธี โดยน า้มนั
ปาล์มโอเลอีนที่บริษัทผลิตและจ าหน่าย จะมีคุณสมบตัิเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 56 ( พ.ศ. 2524) ทุก
ประการ โดยมีรายละเอียดคณุสมบตัิ ดงันี ้
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(1) มีคา่ของกรด (Acid value) ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ต่อน า้มนั 1 กรัม ส าหรับน า้มนัปาล์ม
ที่ท าโดยวิธีธรรมชาติ และไม่เกิน 0.6 มิลลกิรัม โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ต่อน า้หนกั 1 กรัม ส าหรับน า้มนัปาล์ม
ที่ท าโดยวิธีผา่นกรรมวิธี 

(2) มีคา่เพอร์ออกไซด์ (Peroxide value) ไมเ่กิน 10 มิลลกิรัมสมมลูย์เพอร์ออกไซด์ออกซิเจน ตอ่น า้มนั 1 กิโลกรัม 
(3) มีส่วนประกอบของกรดไขมนัเป็นร้อยละของกรดไขมนัทัง้หมด โดยใช้วิธีกาซลิควิดโครมาโตกราฟฟี หรือ จี

แอลซี (Gas Liquid Chromatography:GLC) ดงันี ้  
 กรดลอริค (Lauric acid)              ไมเ่กิน 1.2 
 กรดไมริสติค (Myristic acid)          ระหวา่ง 0.5 ถึง 5.9 
 กรดปาล์มมิติค (Palmitic acid)         ระหวา่ง 32 ถึง 59 
 กรดปาล์มมิโตลอีิค (Palmitoleic acid)  ไมเ่กิน 0.6 
 กรดสเตียริค (Stearic acid)           ระหวา่ง 1.5 ถงึ 8.0 
 กรดโอลอีิค (Oleic acid)              ระหวา่ง 27 ถึง 52.0 
 กรดไลโนลอีิค (Linoleic acid)         ระหวา่ง 5.0 ถึง 14 
 กรดไลโนลนีิค(Linolenic acid)        ไมเ่กิน 1.5 
 กรดอราซิดิค(Arachidic acid)         ไมเ่กิน 1.0 

(4) มีค่าสปอนิฟิเคชั่น (Saponification value) ระหว่าง 190 ถึง 209 มิลลิกรัมโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ต่อ
น า้มนั 1 กรัม 

(5) มีคา่ไอโอดีนแบบวิจส์ (Iodine value, Wijs) ดงันี ้
(ก)  ระหวา่ง 50 - 56 ส าหรับน า้มนัปาล์มจากเนือ้ปาล์ม 
(ข)  ไมน้่อยกวา่ 55 ส าหรับน า้มนัปาล์มโอลอีินจากเนือ้ปาล์ม 
(ค)  ไมเ่กิน 48 ส าหรับน า้มนัปาล์มสเตียรินจากเนือ้ปาล์ม 

(6) มีสารที่สปอนิฟายไมไ่ด้ (Unsaponifiable matter) ไมเ่กินร้อยละ 1.2 ของน า้หนกั 
(7) มีสิ่งที่ระเหยได้ (Volatile matter) ที่อณุหภมิู 105 องศาเซลเซียส ไมเ่กินร้อยละ 0.2 ของน า้หนกั 
(8)  มีปริมาณสบู ่(Soap content) ไมเ่กินร้อยละ 0.005 ของน า้หนกั 
(9)  มีกลิน่และรสตามลกัษณะเฉพาะของน า้มนัปาล์มจากเนือ้ปาล์ม 
(10)  มีสิง่อื่นท่ีไมล่ะลาย (Insoluble impurities) ไมเ่กินร้อยละ 0.05 ของน า้หนกั 
(11)  มีปริมาณคาโรทีนอยทัง้หมด ค านวณเป็นเบตา-คาโรทีน ไม่น้อยกวา่ 500 มิลลิกรัม ต่อน า้มนั 1 กิโลกรัม 

และไมเ่กิน 2,000 มิลลกิรัม ตอ่น า้มนั 1 กิโลกรัม ส าหรับน า้มนัปาล์มที่ท าโดยวิธีธรรมชาติ 
(12)  ไมม่ีกลิน่หืน 
(13)  ไมม่ีน า้มนัแร่ 
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 บริษัทฯผลติและจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มโอเลอีนภายใต้ตราสนิค้า “พาโมลา” ให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศและสง่ออกไป
จ าหน่ายยงัต่างประเทศได้แก่ ประเทศพม่า และประเทศลาว (จ าหน่ายเป็นเงินสกุลบาท) โดยในงวดบญัชีปี 2556 ถึงปี 2558 
บริษัทมีสดัสว่นจากการจ าหน่ายน า้มนัปาล์มโอเลอีนคิดเป็นร้อยละ 22.42 ร้อยละ 21.85 และร้อยละ 17.84 ของรายได้จากการ
จ าหนา่ยในธุรกิจน า้มนัปาล์ม ทัง้นี ้กลุม่ลกูค้าผู้ใช้น า้มนัปาล์มโอเลอีนของบริษัทแบง่เป็น 1) โรงงานอตุสาหกรรมผลติอาหารขนาด
ใหญ่ อาทิ อุตสาหกรรมผลิตขนมขบเคีย้ว เนยเทียม และอาหารปรุงสุกต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะสัง่ซือ้เป็นรถแทงค์ 2) กลุ่มลกูค้า
ส าเร็จรูป ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหารที่เป็นเชน และร้านค้าทัว่ไปซึ่งสัง่ซือ้เป็นรูปภาชนะบรรจุขนาดต่างๆ อาทิ แกลลอน ป๊ีบ ขวด 
และถงุ 3) ร้านค้าที่สัง่ซือ้น า้มนัปาล์มโอเลอีนของบริษัทเพื่อแบง่จ าหนา่ยอีกทอดหนึง่ ทัง้นี ้บริษัทมีขนาดบรรจภุณัฑ์ส าหรับน า้มนั
ปาล์มโอเลอีนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้ารวมทัง้สิน้ 10 ขนาด โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 
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ขนาดภาชนะบรรจผุลติภณัฑ์ของน า้มนัปาล์มโอเลอีนท่ีบริษัทจ าหนา่ย 
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1.3 วตัถดุิบและผลพลอยได้ 
 บริษัทฯจ าหนา่ยวตัถดุิบได้แก่ น า้มนัปาล์มดิบซึง่เป็นวตัถดุิบตัง้ต้นในการผลติน า้มนัไบโอดีเซล และจ าหน่ายน า้มนั
ปาล์มบริสทุธ์ิไมแ่ยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติน า้มนัไบ
โอดีเซล และน า้มนัปาล์มโอเลอีน โดยบริษัทจ าหนา่ยวตัถดุิบดงักลา่วให้กบัผู้ซือ้ทัง้ในและตา่งประเทศ โดยในงวดบญัชีปี 2556 ถึง
ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการจ าหนา่ยวตัถดุิบคิดเป็นร้อยละ 6.19 ร้อยละ 2.77 และร้อยละ 0.0003 ของรายได้จากการจ าหนา่ย
ในธุรกิจน า้มนัปาล์ม  
 
 นอกจากนี ้บริษัทยงัมีรายได้จากการจ าหนา่ยผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลติ ได้แก่ กรดไขมนัปาล์ม (Palm 
Fatty Acid Distillate : PFAD) ไขมันปาล์มบริสุทธ์ิ (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และ
กลเีซอรีน (Crude Glycerine) โดยบริษัทจ าหนา่ยผลพลอยได้ดงักลา่วให้กบัผู้ซือ้ทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่ในงวดบญัชีปี 2556 ถึง
ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการจ าหนา่ยผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลติคิดเป็นร้อยละ 7.53 ร้อยละ 7.07 และร้อยละ 2.51 
ของรายได้จากการจ าหนา่ยในธุรกิจน า้มนัปาล์ม โดยผลพลอยได้จากการผลติที่จ าหนา่ยจะถกูน าไปใช้เป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรม
ตอ่เนื่องต่างๆ อาทิ สบู่ ครีมเทียม  เคร่ืองส าอาง รวมถึงน ากลบัมาใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล โดยสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัการจ าหนา่ยผลพลอยได้จากการผลติแยกตามประเภทได้ ดงันี ้
 

         
• กรดไขมนัปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate: PFAD):  
 เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการกลัน่น า้มนัปาล์มดิบ ซึง่น าน า้มนัปาล์มดิบมาผา่นกระบวนการขจดักลิ่นและ
แยกไขมนัอิสระให้เป็นน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) ซึ่งมีลกัษณะ
เป็นของแข็งสนี า้ตาลอ่อน ณ อณุหภมูิปกติ ทัง้นี ้บริษัทจ าหนา่ยกรดไขมนัปาล์มให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศและสง่ออกไปจ าหน่าย
ตา่งประเทศ ได้แก่ ประเทศพม่า และประเทศลาว เป็นเงินสกลุบาท เพื่อน าไปใช้เป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรมผลติสบู ่อตุสาหกรรม
โอลโีอเคมีคอล อตุสาหกรรมเพื่อสขุภาพ อาทิ การผลติวิตามิน E รวมถึงอตุสาหกรรมการผลติน า้มนัไบโอดีเซล 
 

• ไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิ (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin: RBD Stearin) 
 เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตน า้มนัปาล์มโอเลอีน ซึง่เป็นผลติผลที่ได้จากขัน้ตอนการบีบอดัแยกสว่น
ผ่านเคร่ืองแยกไขน า้มนั (Membrane Filter) ของน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไม่แยกไข โดยมีลกัษณะเป็นของแข็งสีขาวในอณุหภมูิปกติ 
ทัง้นี ้บริษัทจ าหน่ายไขมันปาล์มบริสุทธ์ิให้กับลูกค้าในประเทศ 100% โดยน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น 
อุตสาหกรรมการผลิตเนยเทียม เนยขาว ฯลฯ รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตสบู่โอลีโอเคมีคอลและยังสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ใน
กระบวนการผลติไบโอดีเซลได้อีกด้วย  



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

- 21 - 

 

• กลเีซอรีน (Crude Glycerin) 
 เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลติน า้มนัไบโอดีเซล ซึง่เป็นผลติผลที่ได้จากขัน้ตอนการท าปฏิกิริยาทางเคมี
ของสว่นผสมระหวา่งน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไมแ่ยกไข ตวัท าลาย และสารเร่งปฏิกิริยา โดยบริษัทจ าหนา่ยกลเีซอรีนให้กบัลกูค้าทัง้ใน
ประเทศและส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน โดยจ าหน่ายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ งกลีเซอรีนสามารถน าไปกลัน่ให้
บริสุทธ์ิและน าไปเป็นสารตัง้ต้นในการผลิตเคร่ืองส าอาง อีกทัง้ หากผ่านกระบวนการกลั่นให้บริสุทธ์ิมากขึน้เพ่ือให้ได้ 
Pharmaceutical Grade Glycerin ซึ่งกลีเซอรีนท่ีได้จะมีความบริสทุธ์ิมากกวา่ร้อยละ 99.50 จะสามารถน ามาใช้เป็นสว่นผสมใน
อตุสาหกรรมยาได้อีกด้วย 
 

2) รายได้จากการรับจ้างผลิต 
 บริษัทฯมีรายได้จากการรับจ้างผลิต ซึ่งเกิดจากการให้บริการกลัน่น า้มนัปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) และ
น า้มันเมล็ดในปาล์ม  (Crude Palm Kernel Oil : CPKO) เพ่ือให้ ได้น า้มันปาล์มบ ริสุท ธ์ิไม่แยกไข (Refined Bleached 
Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) และน า้มันเมล็ดในปาล์มบริสุทธ์ิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm 
Kernel Oil : RBD Palm Kernel Oil : RBDPKO) โดยผู้ ว่าจ้างจะเป็นผู้ จัดหา CPO และ CPKO รวมถึงรับภาระในการขนส่ง
วตัถดุิบดงักล่าวมายงัโรงงาน รวมถึงรับสินค้าที่โรงงานเอง ซึ่งบริษัทจะน าวตัถดุิบที่ได้รับเข้าสูก่ระบวนการกลัน่ด้วยหอกลัน่ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ผู้ ว่าจ้างต้องการ ทัง้นี ้ผู้ ว่าจ้างได้แก่ ผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิง
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน า้มันเชือ้เพลิง พ.ศ.2543 ซึ่งปัจจุบันบริษัทให้บริการรับจ้างกลัน่ให้กับผู้ ค้าน า้มัน
เชือ้เพลิงตามมาตรา 7 รายหนึ่ง โดยรับจ้างกลัน่ให้กับผู้ ว่าจ้างรายดังกล่าวต่อเนื่องกว่า 4 ปีผ่านการสัง่จ้าง ทัง้นี ้เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ลงนามข้อตกลงรับจ้างกลัน่ CPO และ CPKO เพื่อให้ได้ RBD Palm Oilและ RBDPKO กับผู้ ว่าจ้าง
ดงักล่าวซึ่งมีปริมาณการว่าจ้างกลัน่และราคารับจ้างกลัน่ที่แน่นอน โดยระบุระยะเวลาจ้างรวม 5 ปี ซึ่งการให้บริการรับจ้างกลัน่
น า้มนัปาล์มดิบและน า้มนัเมลด็ในปาล์ม ถือเป็นการสร้างรายได้คงที่ให้กบับริษัทและเป็นการรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าเพื่อ
สร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจในอนาคต ดงันัน้ ในงวดบญัชีปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลติคิดเป็นร้อยละ 
2.22 ร้อยละ 2.92 และร้อยละ 1.30 ของรายได้รวมตามล าดบั 
  

➢ ลักษณะผลิตภณัฑ์ของบริษัทย่อย 

1) รายได้จากการเดนิเรือ 
 รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ที่เกิดขึน้ในนามบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (AIL)ซึ่งด าเนินธุรกิจให้บริการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลโดยAIL มีเรือขนส่งคุณภาพสงูให้บริการรวม 2 ล าคือ“เรือธารีรัตนา 1” และ “เรือธารีรัตนา 3” โดยบริษัท
สามารถให้บริการขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิง น า้มนัปาล์มดิบ และน า้มนัปาล์มกลัน่บริสทุธ์ิให้กับลกูค้าทัง้ในและระหว่างประเทศ ซึ่ง
ปัจจบุนั AIL ให้บริการขนสง่น า้มนัปาล์มดิบให้กบับริษัท และผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม รวมถึงขนสง่น า้มนัเมล็ด
ในปาล์มให้กบัผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 รายหนึง่ โดยเรือธารีรัตนา 1 และเรือธารีรัตนา 3 มีรายละเอียดเก่ียวกบัประเภทเรือและการ
ให้บริการ ดงันี ้

ตารางแสดงข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับเรือขนส่งของ AIL 
ช่ือเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ประเภทเรือ ขนาด / เส้นทาง 

ธารีรัตนา 1 ขนส่ง CPO และเชือ้เพลิง กลทะเลใกล้ฝ่ัง - ขนาดเรือ (Tanker)1,500ตนักรอสส์ 
- ขนส่งภายในประเทศ 
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ช่ือเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ประเภทเรือ ขนาด / เส้นทาง 
ธารีรัตนา 3 ขนส่ง CPO และเชือ้เพลิง กลทะเลเฉพาะเขต - ขนาดเรือ (Double – Hull) 2,500ตนักรอสส์ 

- ขนส่งระหวา่งประเทศ 

ภาพถ่ายเรือธารีรัตนา 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพถ่ายเรือธารีรัตนา 3 
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 ทัง้นี ้ในงวดบัญชีปี 2556 ถึงปี 2558  AIL มีรายได้จากการให้บริการ AIE คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 38.09 ร้อยละ 
22.06 และร้อยละ 52.87 ของรายได้จากการเดินเรือรวม ซึง่ AIE ว่าจ้าง AIL ขนสง่วตัถดุิบได้แก่น า้มนัปาล์มดิบ (Crude Palm Oil 
: CPO) จากคลังน า้มันของ AIPT ที่อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มาส่งที่คลังน า้มันของ AIPT ที่ต าบลท่าฉลอมจังหวัด
สมทุรสาคร โดย AIL ใช้เรือธารีรัตนา 1 ในการให้บริการขนส่ง ซึ่งปัจจุบนัเรือล าดงักล่าวให้บริการกบั AIE เต็มก าลงั โดยเรือธารี
รัตนา 3 ให้บริการลกูค้ารายอื่นที่ไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ กับผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ AIE ซึ่งปัจจุบนัเรือธารีรัตนา 3 
ให้บริการคิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของความสามารถในการขนสง่ ทัง้นี ้ส าหรับงวดบญัชีปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทมีรายได้จาก
การเดินเรือเทา่กบัร้อยละ 1.08 ร้อยละ 0.77 และร้อยละ 0.55 ตามล าดบั     
 

2) รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการจ าหน่ายน า้แข็ง 
 รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการจ าหน่ายน า้แข็ง เป็นรายได้ที่เกิดขึน้ในนาม บริษัท เอไอ 
พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ ากัด (AIPT) ซึ่งด าเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและคลงัน า้มันเชือ้เพลิง และโรงน า้แข็งส าหรับ
อตุสาหกรรมอาหาร โดย AIPT มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่ง  AIPT มีท่าเทียบเรือน า้ลกึและคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง 2 แห่ง 
ตัง้อยูท่ี่อ าเภอทา่ฉลอม จงัหวดัสมทุรสาคร และอ าเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชุมพร ซึง่ทา่เทียบเรือทัง้สองแห่งมีคลงัน า้มนัท่ีให้บริการ
จดัเก็บน า้มนัเชือ้เพลิง น า้มนัปาล์มดิบ และน า้มนัปาล์มกลัน่บริสทุธ์ิ โดยมีความสามารถในการกักเก็บน า้มนัรวมทัง้สิน้เท่ากับ 
30,000 ตนั หรือประมาณ 33,186,000 ลิตร แบ่งเป็นคลงัเก็บน า้มนัที่อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร จ านวน 10 แท็งค์ มีขนาด
ความจรุวมเทา่กบั 20,000 ตนั หรือประมาณ 22,124,000 ลติร อ าเภอทา่ฉลอม จงัหวดัสมทุรสาคร จ านวน 5 แท็งค์ มีขนาดความ
จุรวมเท่ากับ 10,000 ตัน หรือประมาณ 11,062,000 ลิตร โดยคลังน า้มันของ AIPT ที่จังหวัดชุมพร ถือเป็นคลังน า้มันที่มีข้อ
ได้เปรียบทางภมูิศาสตร์มากที่สดุแหง่หนึง่ กลา่วคือ เป็นคลงัน า้มนัแหง่สุดท้ายที่มีท าเลที่ตัง้ซึ่งเอือ้ตอ่การขนสง่เชือ้เพลงิทัง้ทางบก
และทางทะเล โดยเรือขนสง่สนิค้าสามารถเทียบเรือที่ทา่เทียบเรือกลางทะเล (Jetty)ของ AIPTที่สามารถรองรับเรือได้คราวละ 2 ล า 
โดย Jetty ดงักลา่วตัง้อยูห่่างจากชายฝ่ังเพียงประมาณ 1 กิโลเมตร และด้วยระยะทางที่ ไม่หา่งจากชายฝ่ังมากนกั จึงช่วยให้ผู้ เข้า
ใช้บริการลดระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าเข้า – ออกจากเรือ นอกจากนี ้ด้วยภูมิศาสตร์ที่ดีดงักลา่ว ท าให้มีผู้สนใจที่จะขอเช่า
พืน้ที่คลงัน า้มนัเชือ้เพลิงที่ชุมพร ส าหรับจัดเก็บน า้มนัเชือ้เพลิงเพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐเก่ียวกบัยุทธศาสตร์น า้มนัที่ผู้ ค้า
น า้มนัตามมาตรา 7 จะต้องส ารองน า้มนัเชือ้เพลิงเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้นโยบายภาครัฐข้างต้นเร่ิมมีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 
2556 ที่ผา่นมา 
 
 ปัจจุบนัคลงัน า้มนัเชือ้เพลิงของ AIPT ทัง้หมดให้บริการกบับริษัทเพียงรายเดียว โดยเป็นการให้บริการเก็บน า้มนั
ปาล์มดิบ(Crude Palm Oil : CPO) ส าหรับน ามาใช้ในการผลิตสินค้าและจ าหน่าย โดย CPO ดงักลา่วมีที่มาจากโรงงานบีบสกัด
น า้มนัปาล์มในภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้จดัจ าหน่ายน า้มนัปาล์มดิบให้กบับริษัท ซึ่งนอกจากรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือและคลงั
น า้มนัเชือ้เพลิงแล้ว  AIPT ยงัมีรายได้จากธุรกิจโรงน า้แข็งส าหรับอตุสาหกรรมอาหารที่ต าบลท่าฉลอม จงัหวดัสมุทรสาครซึ่งโรง
น า้แข็งส าหรับอตุสาหกรรมอาหารดงักลา่วตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีทา่เทียบเรือเดิมก่อนท่ี AIPT จะซือ้จากเจ้าของกรรมสทิธ์ิเดิม และน าท่ีดิน
รอบบริเวณมาพัฒนาเพื่อด าเนินธุรกิจคลังน า้มันเชือ้เพลิงเพิ่มเติม โดยน า้แข็งที่ผลิตได้ มีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ ประกอบการใน
อตุสาหกรรมอาหาร ได้แก่ โรงลกูชิน้ โรงแลป่ลา โรงงานผลติและจ าหน่ายปลากระป๋อง และอาหารทะเลแปรรูปต่างๆ ทัง้นี ้ในงวด
บญัชีปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการบริการทา่เทียบเรือและการจ าหนา่ยน า้แข็ง คิดเป็นร้อยละ 1.01 ร้อยละ 0.71 และ
ร้อยละ 0.81 ของรายได้รวม โดยในงวดบญัชีปี 2556 และ 2558 AIPT ไม่มีรายได้จากการบริการท่าเทียบเรือให้กบัลกูค้ารายอื่น
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นอกจากให้บริการกบับริษัทฯเพียงรายเดียว ซึ่งบริษัทฯท าสญัญาเช่าระยะสัน้กับ AIPT โดยครอบคลมุการให้บริการท่าเทียบเรือ
และคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิทัง้หมดของ AIPT 

ตารางแสดงข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับท่าเทียบเรือและคลังน า้มันเชือ้เพลิงของ AIPT 
การให้บริการ จ านวน/ คุณสมบตั ิ ลักษณะการให้บริการ 

ท่าเทียบเรือ และคลังน า้มันเชือ้เพลิง ที่ต าบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร 

1. ทา่เทียบเรือ  - ทา่เทียบเรือขนาดไมเ่กิน 500 ตนักรอสส์  - ให้บริการเทียบทา่แก่เรือขนสง่ทางทะเล 
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 าเลียงขนาด 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

- 26 - 

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 โดยมีรายละเอียด
สทิธิประโยชน์ที่ได้รับ 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 เทอร์มินลัส์ มีผลการด าเนินงานขาดทนุ จงึยงัไม่ได้ใช้สิทธิ
ประโยชน์แตอ่ย่างใด 

 
 สทิธิประโยชน์ที่ส าคญัที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ มีดงันี ้

1. ในนามบริษัท : ผลติน า้มนัไบโอดีเซล 
1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมเป็นเวลา 

8 ปี  นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 
2) ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมซึง่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตามข้อ 1)  

ไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการสง่เสริม 
3) ได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคล ส าหรับก าไรสทุธิที่ได้รับจากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50 นบัแตว่นัท่ีพ้น

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

นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 
5) ได้รับอนญุาตให้น าผลขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหวา่งเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1) ไปหกัออก

จากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้  นบัแตว่นัที่พ้นก าหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลา 5 ปี  โดยจะเลอืกหกั
จากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

 
2. ในนามบจก.เอไอ โลจิสติกส์: ขนสง่ทางเรือ 

1) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็น
เวลา 8 ปี  โดยมีการจ ากดัวงเงินได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตามแต่ละบตัรสง่เสริมไม่เ กิน 66.26 ล้าน
บาท และ 107.00 ล้านบาท ตามล าดบั 

2) ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลของกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม ซึง่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตามข้อ 1)  
ไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการสง่เสริมทกุบตัรสง่เสริม 
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3) ได้รับอนญุาตให้น าผลขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1) ไปหกัออก
จากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ นบัแตว่นัที่พ้นก าหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลา 5 ปี โดยจะเลือกหกั
จากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ทกุบตัรสง่เสริม. 

 
3. ในนามบจก.เอไอ พอร์ต แอนด์เทอร์มินลัส์: ขนถ่ายสนิค้าส าหรับเรือเดินทะเล 

1) ได้รับยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้นจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมเป็นเวลา 
8 ปี  โดยมีการจ ากดัวงเงิน ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตามแตล่ะบตัรสง่เสริมไมเ่กิน 303.49 ล้านบาท 
และ 200.00 ล้านบาท 

2) ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจากการกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม  ซึง่ได้รับยกเว้นภาษีเงินนิติบคุคลตามข้อ 
1) ไปรวมค านวณ เพื่อเสยีภาษีเงินตลอดระยะเวลาที่ได้รับการสง่เสริมทกุบตัรสง่เสริม 

3) ได้รับอนญุาตให้น าผลขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหวา่งเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1) ไปหกัออก
จากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้  นบัแตว่นัที่พ้นก าหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล เป็นเวลา 5 ปี  โดยจะเลอืกหกั
จากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ ทกุบตัรสง่เสริม 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1 การตลาด 

1)  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
 บริษัทให้ความส าคัญกับการควบคุมในทุกขัน้ตอนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่ดีและมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีหนว่ยงานราชการก าหนดทัง้น า้มนัไบโอดีเซลและน า้มนัปาล์มโอเลอีน โดยบริษัทเข้มงวดตัง้แตก่ารคดัสรรน า้มนัปาล์ม
ดิบซึ่งถือเป็นวตัถุดิบตัง้ต้นในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลและน า้มนัปาล์มโอเลอีนโดยก าหนดลกัษณะและคุณสมบตัิของ น า้มัน
ปาล์มดิบที่จะสัง่ซือ้มาเพื่อเข้าสูก่ระบวนการผลิต และก าหนดให้ฝ่ายจดัซือ้จะต้องสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบจากผู้จ าหน่ายที่ได้รับการ
ขึน้ทะเบียนกบับริษัทแล้วเทา่นัน้ นอกจากนี ้บริษัทจะแจ้งไปยงัผู้จ าหนา่ยให้จดัสง่ตวัอยา่งน า้มนัปาล์มดิบเข้ามาทดสอบที่โรงงาน
ก่อนการสัง่ซือ้ รวมไปถึงการตรวจสอบคณุภาพอีกครัง้ก่อนน าเข้าสูส่ายการผลิต และตรวจสอบคณุภาพสินค้าส าเร็จรูปภายหลงั
ผลิตแล้วเสร็จก่อนจัดส่งไปยังลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของสินค้าส าเร็จรูปก่อนการจัดส่ง ทัง้นี ้สินค้าของบริษัททัง้น า้มันไบโอดีเซลและน า้มันปาล์มโอเลอีนที่ผลิตได้ มี
คณุสมบตัิเป็นไปตามข้อก าหนดหรือประกาศของหน่วยงานราชการทุกประการโดยบริษัทได้รับใบรับรองคณุภาพจากหน่วยงาน
ราชการและเอกชนต่างๆ อาทิ ISO 9001: 2008 HALAL HACCP GMP Kosher และ RSPOซึง่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญั
กับการพัฒนาในส่วนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตและจ าหน่ายสินค้าของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดส่วนสญูเสียและเพิ่มปริมาณสินค้าที่จ าหน่ายได้ต่อหน่วยวตัถุดิบ รวมไปถึงลดต้นทุนการผลิต 
ควบคูไ่ปกบัการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัคูค้่า (Supplier) และลกูค้าของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง 
 

2) กลยุทธ์ด้านการก าหนดราคาขาย (Price) 
 น า้มนัไบโอดีเซล บริษัทจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลผ่านการเข้าร่วมประมูลราคากบัผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 ซึ่ง
โดยทัว่ไปบริษัทจะพิจารณาก าหนดราคาขายโดยการอ้างอิงจากราคาประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน ซึ่งจะ
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ประกาศราคาอ้างอิงเอทานอลแปลงสภาพและไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั โดยหน่วยงานดงักลา่วจะประกาศ
ราคาเป็นรายสปัดาห์ ซึ่งราคาดงักลา่วเป็นไปตามอปุสงค์และอปุทานของตลาดโดยรวมในขณะนัน้ โดยบริษัทจะคิดสว่นลดจาก
ราคาประกาศให้แก่ลกูค้าตามโครงสร้างต้นทนุวตัถดุิบและคา่บริหารจดัการของบริษัทในช่วงเวลานัน้ ซึง่การพิจารณาให้สว่นลดจะ
พิจารณาจากปริมาณการสัง่ซือ้และระยะเวลาในการขายตามสญัญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ระยะเวลาสญัญาจะแตกต่างกันไปตาม
นโยบายของผู้ซือ้ กลา่วคือ ผู้ซือ้บางรายระบรุะยะเวลาสญัญานานตัง้แต ่3 เดือนถึง 12 เดือน ขึน้อยูก่บัแผนความต้องการใช้ของผู้
ซือ้ ซึง่ผู้ซือ้แตล่ะรายจะแจ้งเง่ือนไขการจดัสง่ที่ชดัเจน อาทิ มารับที่โรงงานเอง หรือแจ้งให้บริษัทจดัสง่ให้ ทัง้นี ้กรณีให้บริษัทเป็นผู้
จดัสง่ให้ ราคาสนิค้าที่จ าหนา่ยก็จะมีราคาสงูขึน้จากคา่ใช้จ่ายในการขนสง่ที่เพิ่มขึน้ 

น า้มนัปาล์มโอเลอีน ส าหรับการก าหนดราคาของสนิค้าประเภทนี ้ บริษัทจะด าเนินนโยบายในการก าหนดราคาโดย
วิธีสว่นเพิ่มจากต้นทนุ (Cost Plus Margin) ซึ่งต้นทนุในการผลิตจะผนัแปรไปตามต้นทนุวตัถดุิบหลกั ได้แก่ ราคาน า้มนัปาล์มดิบ
ในแต่ละช่วง โดยผู้บริหารจะพิจารณาก าหนดราคาร่วมกบัการพิจารณาราคาขายน า้มนัปาล์มโอเลอีนของผู้ผลิตรายอื่นในตลาด 
เพื่อให้การก าหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ ทัง้นีก้ารพิจารณาให้เครดิตแก่ลกูค้าบริษัทจะพิจารณาจาก
ขนาดธุรกิจ ปริมาณการสัง่ซือ้ ประวตัิการด าเนินธุรกิจ และความสามารถในการการจ่ายช าระเงินของลกูค้าเป็นหลกั โดยบริษัท
ก าหนดอ านาจในการพิจารณาอนมุตัิวงเงินเครดิตไว้อยา่งชดัเจน 

ทัง้นี ้ส าหรับการก าหนดราคาจ าหนา่ยผลพลอยได้จากการผลติ บริษัทจะพิจารณาก าหนดราคาโดยอ้างอิงจากราคา
ตลาดซึง่อิงตามประกาศของกรมการค้าภายใน เป็นหลกั 

 
3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

 น า้มนัไบโอดีเซล (B100) ส าหรับช่องทางการจดัจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซลของบริษัทนัน้ จะเป็นในรูปแบบของการ
เข้าร่วมประมลูสญัญาการจดัสง่น า้มนัไบโอดีเซลกบัลกูค้า โดยลกูค้าแต่ละรายจะแจ้งเชิญมายงับริษัท เพื่อเข้าร่วมประมลูสญัญา
งานดงักลา่วซึ่งลกูค้าแต่ละรายจะมีช่วงเวลาในการเรียกประมลูแตกต่างกนั กลา่วคือ บางรายเรียกประมลูปีละ 1 ครัง้ ในขณะที่ 
บางรายเรียกประมูลปีละ 2-4 ครัง้ ซึ่งขึน้อยู่กับนโยบายการสัง่ซือ้ของลกูค้าแต่ละราย ทัง้นี ้ส่วนใหญ่ระยะเวลาของสญัญาจะมี
ตัง้แต ่3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน    
 น า้มนัปาล์มโอเลอีนบริษัทจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มโอเลอีนโดยตรงไปยงักลุม่ลกูค้าทัง้กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม กลุม่
ลกูค้าส าเร็จรูป ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหารท่ีเป็นเชน และร้านค้าทัว่ไป รวมถึงกลุม่ลกูค้าที่สัง่ซือ้เพื่อแบ่งจ าหน่ายอีกทอดหนึ่ง โดย
ฝ่ายขายของบริษัทจะเป็นผู้ติดตอ่ไปยงัลกูค้าที่มีความต้องการโดยตรงซึง่ปัจจบุนับริษัทมีทีมขายน า้มนัปาล์มโอเลอีนรวมทัง้หมด 8 
คน โดยแยกดแูลกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม 2 คน และกลุม่ลกูค้าอื่น 6 คน โดยในการจดัสง่สินค้ามีทัง้บริษัทด าเนินการจดัสง่สินค้า
ให้กบัลกูค้า และลกูค้ามารับสินค้าจากโรงงานโดยตรงทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทได้วางจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มโอเลอีนในซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดกลาง และร้านค้าปลกีรายใหญ่ได้แก่ Big C , The Mall และ Max Value เพื่อรักษาตราสนิค้าให้คงอยูใ่นกลุม่ตลาดผู้มรีายได้
ปานกลาง โดยในอนาคตบริษัทคาดวา่จะขยายช่องทางการจ าหนา่ยสินค้าผา่นทางร้านค้าปลกีรายใหญ่ (Modern Trade)เพิ่มขึน้ 
ทัง้นี ้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจดัหนา่ยไปยงัผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางถึงสงูมากขึน้   รวมทัง้เพื่อเป็นการสร้างความจดจ า 
(Brand Recognition) ในตราสนิค้า “พาโมลา” แก่ผู้บริโภค   

 
4) กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion) 

 บริษัทด าเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสมัพนัธ์โดยให้ความส าคญักับการรักษาคณุภาพและมาตรฐาน
ของผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามลกัษณะและคณุสมบตัิที่ก าหนดโดยหน่วยงานราชการและลกูค้าควบคู่ไปกบัการสร้างความสมัพนัธ์
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อนัดีกบัลกูค้า ซึ่งถือเป็นแนวทางในการรักษาฐานลกูค้าเดิมให้ยงัคงอยู่กบับริษัท รวมถึงการขยายฐานลกูค้าไปยงัลกูค้ารายใหม่
อย่างต่อเนื่องโดยอยู่ภายใต้นโยบายที่ฝ่ายบริหารก าหนด นอกจากนี  ้บริษัทยงัให้ความส าคญักบัการรับฟังความคิดเห็นของผู้ ใช้
ผลิตภณัฑ์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งน า้มนัปาล์มโอเลอีน ซึ่งบริษัทได้ส ารวจความพึงพอใจของลกูค้าเก่ียวกับคุณภาพของ
น า้มนัปาล์มโอเลอีนอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยงัเปิดโอกาสให้ลกูค้าได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตภายในโรงงาน เพื่อสร้างความมัน่ใจ
เก่ียวกับคุณภาพการผลิตของบริษัท โดยลกูค้าที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานส่วนใหญ่ได้แก่ กลุ่มลกูค้าประเภทอุตสาหกรรม และกลุ่ม
ลกูค้าส าเร็จรูป  
 

2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของบริษัท แบง่ออกตามประเภทสนิค้าของบริษัท ได้ดงันี ้

1) น า้มนัไบโอดีเซล 
 กลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทส าหรับผลิตภณัฑ์น า้มนัไบโอดีเซล ได้แก่ กลุม่ผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลงิตามพระราชบญัญัติ
การค้าน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 มาตรา 7 หรือผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 7 ซึง่หมายถึง ผู้ ค้าน า้มนัที่มีปริมาณการค้าน า้มนั
เชือ้เพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละตัง้แต่ 100,000 เมตริกตนั หรือ ประมาณ 120 ล้านลิตรขึน้ไป หรือผู้ที่ท าการค้าก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวปีละตัง้แต่ 50,000 เมตริกตนัขึน้ไป ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นผู้ ค้าน า้มนัรายใหญ่ของประเทศ (Major Oil) โดยใน
การจ าหนา่ย บริษัทจะท าสญัญากบัลกูค้าโดยมีอายสุญัญาตัง้แต ่3 – 12 เดือนแล้วแตน่โยบายของลกูค้าแตล่ะราย โดยลกูค้าสว่น
ใหญ่ของบริษัท จะก าหนดปริมาณการรับซือ้หรือช่วงของปริมาณการรับซือ้ที่ชดัเจนในสญัญา ซึ่งในการได้มาซึ่งสญัญาจ าหน่าย 
บริษัทจะได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประมลูจากลกูค้าโดยตรง  
 

2) น า้มนัปาล์มโอเลอีน 
กลุม่ลกูค้าน า้มนัปาล์มโอเลอีนสามารถแบง่ตามประเภทกลุม่ผู้ใช้เป็น 3 กลุม่ดงันี ้

2.1 กลุม่ลกูค้าประเภทอตุสาหกรรมภาคการผลติ 
 กลุม่ลกูค้าดงักลา่ว หมายถึงกลุม่ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารขนาดใหญ่ รวมถึงโรงงานผลิตขนม
ขบเคีย้ว เนยเทียม และอาหารปรุงสกุต่างๆ อาทิ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทรีท็อป เคมิคลั แอนด์ฟู้ดส์ 
จ ากดั บริษัท คาร์กิลมีทส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท อาหารยอดคณุ จ ากดั และบริษัท น าเชา (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น ซึ่ง
กลุ่มลกูค้าประเภทอุตสาหกรรม จะสัง่ซือ้น า้มันปาล์มโอเลอีนในปริมาณมากเพื่อน าไปใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่จะ
น าไปใช้ในขัน้ตอนการทอดเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการ โดยก่อนการสัง่ซือ้บริษัทจะจดัสง่ตวัอย่างน า้มนัปาล์ม
โอเลอีนไปยังลูกค้าเพื่อทดสอบคุณสมบัติ รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าส่งตัวแทนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่ อสร้างความมั่นใจใน
คณุภาพของสินค้าและสร้างความเช่ือมัน่ทางธุรกิจให้กับลกูค้า ซึ่งลกูค้าบางรายจะก าหนดคุณสมบตัิของน า้มนัปาล์มโอเลอีน
เพิ่มเติมมาอยา่งชดัเจน อาทิ ก าหนดให้น า้มนัปาล์มโอเลอีนต้องมีค่า Iodine Value หรือค่าไอโอดีนเท่ากบั 50 – 55 กรัมตอ่น า้มนั
ปาล์มโอเลอีน 100 กรัม จากเดิมซึง่มีคา่มาตรฐานอยูท่ี่ไมน้่อยกวา่ 55 ส าหรับน า้มนัปาล์มโอเลอีนจากเนือ้ปาล์ม เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัท
จ าหน่ายน า้มนัปาล์มโอเลอีนให้กบักลุม่ลกูค้าอุตสาหกรรมผ่านการเข้าประมูลราคาเพื่อท าสญัญาจ าหน่ายตัง้แต่ 3 – 12 เดือน 
และจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าจากการได้รับเอกสารค าสัง่ซือ้ ซึง่ความแตกตา่งดงักลา่วขึน้อยูก่บันโยบายในการสัง่ซือ้ของลกูค้าในแตล่ะ
ช่วงเวลา โดยลกูค้าจะสัง่ซือ้สนิค้าลว่งหน้าและให้บริษัททยอยสง่มอบสนิค้า หรือทยอยเข้ามารับสนิค้าด้วยตนเองตามเง่ือนไขเวลา
ที่ก าหนด 
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2.2 กลุม่ลกูค้าส าเร็จรูป 
 ได้แก่ กลุม่ลกูค้าซึง่ด าเนินธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหารที่เป็นเชนซึง่มีจ านวนสาขากระจายอยูท่ัว่ประเทศ 
อาทิ บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ จ ากดั บริษัท เดอะ บาร์บีคิว พลาซา่ จ ากดั และบริษัท ไทยฮะจิบงั จ ากดั เป็นต้น รวมถงึร้านค้า
ทัว่ไปทัว่ประเทศ ทีใ่ช้น า้มนัปาล์มโอเลอีนในขัน้ตอนการทอด หรือขัน้ตอนการผดัเพื่อให้บริการจ าหนา่ยอาหารแก่ผู้ที่มารับบริการ 
โดยกลุม่ลกูค้าส าเร็จรูปจะสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มโอเลอีนในขนาดบรรจตุา่งๆ ทัง้แบบแกลลอน ป๊ีบ ขวด และถงั ซึง่ขนาดบรรจทุี่ได้รับ
ความนิยมจากลกูค้ามากที่สดุได้แก่ ป๊ีบขนาดบรรจ ุ13.75 ลติร และ 18 ลติร และแบบถงุขนาดบรรจ ุ1 ลติร ซึง่ง่ายตอ่การใช้งาน
และมีปริมาณทีเ่หมาะสมกบักลุม่ลกูค้าส าเร็จรูป ทัง้นี ้ ในการจ าหนา่ยสนิค้าให้กบักลุม่ลกูค้าส าเร็จรูปจะเป็นการจ าหนา่ยตาม
ค าสัง่ซือ้ที่ได้รับจากลกูค้าแบบเป็น Lot โดยบริษัททยอยจดัสง่ไปยงัสถานท่ีที่ลกูค้าจะเป็นผู้ก าหนด 

2.3 กลุม่ลกูค้าแบง่บรรจุ (Repack) 
 ได้แก่ กลุม่ลกูค้าที่สัง่ซือ้น า้มนัปาล์มโอเลอีนเพื่อแบง่จ าหนา่ยตอ่ โดยลกูค้ากลุม่แบง่บรรจมุีทัง้ลกูค้าที่
อยูใ่นกรุงเทพฯและตา่งจงัหวดั ซึง่มีทัง้ผู้ประกอบรายใหญ่ที่ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มโอเลอีน และผู้ประกอบการ
ขนาดกลางถงึขนาดเลก็ทีจ่ าหนา่ยน า้มนัปาล์มโอเลอีนและน า้มนัพืชชนิดอื่นๆ รวมถึงร้านโชว์หว่ยขนาดเลก็ตามตลาด ทัง้นี ้ กลุม่
ลกูค้า Repack จะสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มโอเลอีนจากบริษัทในขนาดบรรจเุป็นรถแทงค์ความจ ุ15 – 30 ตนั  

 ทัง้นี ้หากพิจารณาสัดส่วนการจ าหน่ายน า้มันปาล์มโอเลอีน แยกตามกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้า
ส าเร็จรูป และกลุม่ลกูค้าแบ่งบรรจ ุส าหรับงวดบญัชีปี 2555 ถึงปี 2557 จะพบว่าสดัสว่นการจ าหน่ายน า้มนัปาล์มโอเลอีนส าหรับ
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม กลุ่มลกูค้าแบ่งบรรจุ และกลุ่มลกูค้าส าเร็จรูป มีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่ างต่อเนื่อง มีแนวโน้มสดัส่วนการ
จ าหน่ายลดลง ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินนโยบายการขายที่เน้นการสร้างยอดขายที่แน่นอนผ่านการจ าหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้า
อตุสาหกรรม ที่มีลกัษณะการสัง่ซือ้ในรูปสญัญาและใบสัง่ซือ้ ซึ่งระบรุะหว่างตัง้แต่ 3 – 12 เดือน และเอกสารการสัง่ซือ้ ในขณะที่
การจ าหนา่ยสนิค้าให้กบักลุม่ลกูค้าแบง่บรรจ ุและกลุม่ลกูค้าส าเร็จรูป มีลกัษณะการสัง่ซือ้ผา่นใบสัง่ซือ้ ซึง่มีความไมแ่นน่อน  

 

กลุ่มลูกค้า 

งบการเงนิรวม  
(งบตรวจสอบ) 

จากการรวมธุรกจิภายใต้
การควบคุมเดียวกนั 

งบการเงนิรวม 
 (ตรวจสอบ) 
ฉบับปรับปรุง 

งบการเงนิรวม 
 (ตรวจสอบ) 
ฉบับปรับปรุง 

2556 2557 2558 
กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม 52.84% 52.30% 49.74 
กลุม่ลกูค้าส าเร็จรูป 35.31% 37.34% 48.27 
กลุม่ลกูค้าแบง่บรรจ ุ 11.85% 10.35% 1.99 

รวมรายได้ 100.00% 100.00% 100.00% 
         ที่มา: ข้อมลูจากบริษัท 
 

3) วตัถดุิบและผลพลอยได้ 
 กลุม่ลกูค้าที่สัง่ซือ้วตัถดุิบจากบริษัท คือ กลุม่ผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากน า้มนัปาล์ม 
ซึง่มีความต้องการน า้มนัปาล์มดิบส าหรับใช้เป็นวตัถดุิบตัง้ต้นในการผลิต และน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไมแ่ยกไข ซึ่งใช้เป็นวตัถดุิบหลกั
ในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลและน า้มนัปาล์มโอเลอีน โดยกลุม่ลกูค้าที่สัง่ซือ้ผลพลอยได้จากการผลิตได้แก่ กลุม่ผู้ประกอบการใน
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อตุสาหกรรมต่อเนื่องตา่งๆ ซึง่มีความต้องการใช้ผลพลอยได้จากการกระบวนการกลัน่น า้มนัปาล์มดิบ ได้แก่ กรดไขมนัปาล์มจาก
กระบวนการกลัน่น า้มนัปาล์มดิบ กลีเซอรีนจากกระบวนการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล และไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิ จากกระบวนการผลิต
น า้มนัปาล์มโอเลอีนโดยกลุม่อตุสาหกรรมต่อเน่ืองดงักลา่วจะใช้กรดไขมนัปาล์ม กลเีซอรีน และไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิเป็นวตัถดุิบตัง้
ต้นในการผลติเคร่ืองส าอางสบู ่อาหารเสริม รวมไปถึงน าไปใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติน า้มนัไบโอดีเซล ทัง้นี ้ลกูค้าที่สัง่ซือ้ผลพลอย
ได้จากการผลติ จะวา่จ้างรถขนสง่มารับด้วยตวัเอง แตส่ าหรับลกูค้าที่สัง่ซือ้วตัถดุิบจากบริษัท จะมีเง่ือนไขการจดัสง่แตกตา่งกนัไป
ตามการเจรจา โดยบางรายจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการจดัสง่ให้ ในขณะที่บางรายจะจดัรถมาขนวตัถดุิบด้วยตนเองที่หน้าโรงงาน 
 

4) รับจ้างผลติ 
 กลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ คือ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตน า้มนัไบโอดีเซลเพื่อจ าหน่ายหรือกลุม่ผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิง
ตามมาตรา 7 ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบมายงับริษัท ทัง้ในรูปแบบของน า้มันปาล์มดิบ (CPO) และน า้มันเมล็ดในปาล์ม
(CPKO)เพ่ือว่าจ้างให้บริษัทกลัน่วตัถดุิบดงักลา่วเป็นน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไม่แยกไข (RBD Palm Oil) และน า้มนัเมล็ดในปาล์มไม่
แยกไข (RBD Palm Kernel Oil) ส าหรับน าไปใช้เป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล ซึ่งบริษัทรับค าสัง่จ้างผลิตจาก
ลกูค้าผา่นการสัง่จ้าง โดยจะระบปุริมาณผลติภณัฑ์ที่ได้จากการกลัน่ คณุสมบตัิของผลติภณัฑ์ที่กลัน่ได้ และระยะเวลาการจดัสง่ไว้
อย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทให้บริการรับจ้างกลั่นกับผู้ ว่าจ้างรายหนึ่งซึ่งว่าจ้างบริษัทต่อเนื่องกว่า 4 ปี โดยเมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงรับจ้างกลัน่ CPO และ CPKO เพื่อให้ได้ RBD Palm Oil และ RBDPKO กบัผู้วา่จ้าง
ดงักลา่วซึ่งมีการก าหนดปริมาณการว่าจ้างกลัน่ที่แน่นอน โดยระบุระยะเวลาจ้างรวม 5 ปี ซึ่งผู้ ว่าจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัการขนสง่ทัง้หมด รวมทัง้ระบเุพิ่มเติมเก่ียวกบัเง่ือนไขการจดัหาพาหนะในการขนสง่ทางทะเล ซึ่งได้มอบหมายให้บริษัท
เป็นผู้ประสานงานจดัหา ทัง้นี ้บริษัทก าหนดราคารับจ้างผลติโดยวิธีสว่นเพิ่มจากต้นทนุ (Cost Plus Margin) 
 

2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
  
ปริมาณการผลติและการใช้น า้มนัปาล์มในประเทศไทย 
 ข้อมูลจากส านักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้คาดการณ์แนวโน้มปริมาณ
ผลผลติน า้มนัปาล์มดิบภายในประเทศว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากปี 2555 จ านวน 1.89 ล้านตนัเป็น 1.99 ล้านตนัในปี 2558 โดย
ในช่วงดงักลา่ว คาดวา่ผลผลติน า้มนัปาล์มดิบสว่นใหญ่ที่ได้จะถกูน าไปใช้เพื่อการบริโภคในประเทศประมาณ 1.06 ล้านตนั ใช้เพื่อ
ผลติไบโอดีเซล 0.84 ล้านตนั และสง่ออกน า้มนัดิบจ านวน 0.06 ล้านตนั  
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        ที่มา: ส านกัสง่เสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

 
ทัง้นี ้มีการคาดการณ์สดัสว่นการใช้น า้มนัปาล์มดิบภายในประเทศเพื่อการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถอธิบายถึง

สดัสว่นการใช้น า้มนัปาล์มได้ดงันี ้ 
• น าไปผลิตน า้มนัพืชและน าไปใช้ในอตุสาหกรรมอาหารประมาณร้อยละ 50 โดยน า้มนัปาล์มนบัว่าเป็นน า้มนัพืชที่มี

การใช้บริโภคมากที่สดุในประเทศคิดเป็นร้อยละ 65 ของมลูค่าตลาดน า้มนัพืชทัง้หมด เนื่องจากน า้มนัปาล์มมีราคาที่ค่อนข้างถกู
หากเทียบกบัน า้มนัพืชประเภทอื่น กอปรกบัคณุสมบตัิที่เหมาะในการประกอบอาหารประเภททอด ซึ่งไม่ท าให้อาหารมีกลิ่นหืน จึง
ท าให้คนส่วนใหญ่นิยมเลือกบริโภคน า้มันปาล์ม รวมทัง้อุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ ในรูปแบบของน า้มันพื ชที่ใช้ในการประกอบ
อาหาร และใช้เป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรมอาหารตา่งๆ อาทิ ขนมขบเคีย้ว บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป นมข้นหวาน ครีมและเนยเทียม 

• ใช้ผลิตไบโอดีเซลประมาณร้อยละ 41 โดยเป็นการผลิตเพื่อเป็นพลงังานทดแทน ส าหรับช่วยลดการใช้น า้มนัดีเซล 
รวมถึงเพื่อเพิ่มความมัน่คงทางด้านพลงังานให้กบัประเทศ อีกทัง้ ยงัจะช่วยลดปัญหาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดย
เป็นท่ีนา่สงัเกตว่าในช่วงตัง้แตปี่ 2551 เป็นต้นมา สดัสว่นการใช้น า้มนัปาล์มในภาคพลงังานมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ จากร้อยละ 21 
ในปี 2551 เพิ่มเป็นร้อยละ 41 ในปี 2557 และส าหรับในปี 2558 คาดวา่การใช้น า้มนัปาล์มในภาคพลงังานจะยงัคงมีสดัสว่นสงูถึง
ร้อยละ 40 ของการใช้น า้มนัปาล์มทัง้หมด 

• อตุสาหกรรมตอ่เนื่องตา่งๆ เช่น ใช้ท าสบูแ่ละอื่นๆ ประมาณร้อยละ 9 
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ภาวะอุตสาหกรรมไบโอดเีซล 
 
ท่ามกลางภาวะความผันผวนและการปรับตัวสูงขึน้ของราคาพลงังาน  อันเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจ  โดยเคร่ืองชีว้ดัที่ส าคญัอยา่งหนึง่ คือ ราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกปรับตวัสงูขึน้มาก ทัง้นี ้จากสภาวะดงักลา่ว  สง่ผลให้
ประเทศไทยซึง่เป็นประเทศที่พึง่พาการน าเข้าพลงังาน จ าต้องรับภาระการน าเข้าพลงังานจากตา่งประเทศเป็นจ านวนมาก 

จากปริมาณการน าเข้าพลงังานท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของพลงังานและการพฒันาประเทศใน
ระยะยาว ซึ่งจ าเป็นต้องมีความเสถียรภาพและความมัน่คงในภาคพลงังาน อนัเป็นพืน้ฐานส าคญัของการพฒันาประเทศ อีกทัง้
พลงังานเชือ้เพลงิสว่นใหญ่มีรูปแบบการใช้ที่เมื่อใช้แล้วหมดไป (Non-renewable energy) ดงันัน้ ภาครัฐจึงมีนโยบายที่จะผลกัดนั
ให้เกิดการใช้พลงังานทดแทน (Renewable energy) มากขึน้ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการลดการใช้พลงังานท่ีใช้แล้วหมดไป อีกทัง้ยงัเป็นการ
ลดปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกก าลงัให้ความสนใจและเร่งหามาตรการ
ควบคมุ ซึง่มาตรการกีดกนัทางการค้าเป็นมาตรการที่มีแนวโน้มจะถกูน ามาใช้อยา่งแพร่หลายในอนาคต  ถึงแม้วา่ประเทศไทยยงั
ไมถ่กูบงัคบัใช้มาตรการดงักลา่วในปัจจบุนั แตก็่ควรลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและสง่เสริมพลงังานทดแทนเพื่อเป็นจดุเร่ิมต้นของ
การเป็นสงัคมคาร์บอนต ่า (Low Carbon Society) นอกจากนี ้ยงัเป็นการลดการพึ่งพิงการน าเข้าพลงังานจากต่างประเทศ และ
เป็นการกระจายความเสี่ยงในการจดัหาเชือ้เพลงิ ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพและความมัน่คงทางพลงังานของประเทศในอนาคต 
ดงันัน้ รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงพลงังานจดัท า “แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 25% ในอีก 10 ปี (พ.ศ.
2555-2564) (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) หรือ (AEDP) เพื่อก าหนดแผนงานในการพฒันาไปสู่
สงัคมคาร์บอนต ่า ดงัภาพ 
 

 
ที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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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 
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 

แผนการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกในสว่นที่เก่ียวข้องกบัไบโอดีเซล  มีเป้าหมายการผลิตไบโอดีเซล 
(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 การ

สกดัน า้มนั การผลติน า้มนัพืชบริโภค การผลติไบโอดีเซลและอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง การน าเข้า การสง่ออก และการวิจยัและพฒันา 
(R&D) เพื่อลดต้นทนุและสร้างมลูคา่เพิ่มสงูสดุให้แก่ประเทศ 
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ภาคอุปทาน 
ส าหรับประเทศไทย วตัถดุิบส าคญัที่ใช้ในการผลติน า้มนัไบโอดีเซล คือ ปาล์มน า้มนั ซึง่ถือวา่เป็นพืชที่สามารถสกดั

ออกมาเป็นวตัถดุิบท่ีใช้ในกระบวนการการผลิตไบโอดีเซลได้ดีและมีคณุภาพชนิดหนึ่งโดยถือเป็นพลงังานทดแทนดีเชลด้วยการใช้
พืชที่สามารถปลกูใหม่ได้ โดยสามารถลดสดัสว่นของการใช้น า้มนัซึ่งมีวตัถดุิบจากฟอสซิล ซึง่เป็นพลงังานที่ไมส่ามารถทดแทนได้
ในระยะเวลาอันสัน้ ทัง้นี ้ตามแผน AEDP มีเป้าหมายในการเพิ่มพืน้ที่เพาะปลกูเป็น 5.5 ล้านไร่ภายในปี 2564 ซึ่งในปี 2558 
ประเทศไทยมีพืน้ที่เพาะปลกูปาล์มน า้มนัทัง้สิน้ 4.28 ล้านไร่ โดยในปี 2559 พืน้ที่เพาะปลกูคาดว่าจะเพิ่มขึน้เป็นประมาณ 4.52 
ล้านไร่ โดยมีอตัราการเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 5.61 ซึง่อตัราการเติบโตดงักลา่วสามารถรองรับการพฒันาไบโอดีเซลตามแผน AEDP 
(ที่มา : ข้อมลูสถานการณ์ปาล์มน า้มนั ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

 
นอกจากพืน้ท่ีเพาะปลกูแล้ว ผลผลิตรวมปาล์มน า้มนัของประเทศได้ปรับลดลงจาก 12.47 ล้านตนัในปี 2557 เป็น 11.02 

ล้านตนั ปี 2558 เนื่องจากปริมาณผลปาล์มในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ มีปริมาณน้อยและมีคณุภาพต ่า โดยมีชัน้นอกสดุแดดเพราะ
ได้รับผลกระทบจากภยัแล้ง อตัราน า้มนัต ่า เป็นเหตใุห้โรงงานสกดัสว่นใหญ่หยดุการผลิตเพื่อซอ่มเคร่ืองจกัรประจ าปีในช่วงเวลา
ดงักลา่ว แต่อยา่งไรก็ดีตวัเลขยงัคงสามารถขยบัเข้าใกล้เปา้หมายผลผลติเพื่อรองรับแผน AEDP ในปี 2564 กอปรกบัภาครัฐและ
เอกชนสนบัสนนุให้เกษตรกรขยายเนือ้ที่เพาะปลกูในที่นาร้าง หรือที่นาลุม่ และปลกูทดแทนสวนยางพาราและไม้ผล โดยราคาผล
ปาล์มดิบในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดิมโดยมีราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมเท่ากบั 5.03 บาทในปี 2554 ถึงปี 2558 ซึ่งเป็น
แรงจงูใจที่ท าให้เกษตรกรขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูมากขึน้  

ทัง้นีใ้นช่วงปี 2555-2556 นัน้ภาครัฐได้ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาน า้มันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต ่า โดย
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน า้มนัแห่งชาติ (กนป.) มีมติให้รับซือ้ผลปาล์มน า้มนัในราคาไม่ต ่ากว่า กก. ละ 4 บาท และรับซือ้
น า้มนัปาล์มดิบในราคา กก. ละ 25 บาท นัน้ มีสว่นช่วยยกระดบัราคาผลปาล์มให้สงูขึน้  

  
กราฟแสดงราคาเฉลี่ยปาล์มทะลาย และน า้มันปาล์มดิบเกรด A ระหว่างปี 2553 – ปี 2558  

           
                ที่มา :กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
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กราฟแสดงผลผลิตปาล์มน า้มนัภายในประเทศ 

                     
                    ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ภาคอุปสงค์ 

ปัจจบุนั รายช่ือผู้ผลติไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั (B100) ท่ีได้รับความเห็นชอบการจ าหน่ายหรือมีไว้
เพื่อจ าหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ณ ธันวาคม 2557 มีทัง้สิน้ 10 ราย คิดเป็นก าลงัการผลิตรวมทัง้
สิน้ประมาณ 4,695,800 ลติรตอ่วนั โดยคาดการณ์ปริมาณการผลติน า้มนัไบโอดีเซลประมาณร้อยละ 70 ของก าลงัการผลติหรือคิด
เป็นประมาณ 3.29 ล้านลิตรต่อวนั โดยปริมาณการใช้น า้มนัไบโอดีเซลมีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มขึน้จากการใช้นโยบายของภาครัฐ ที่
สนบัสนนุให้เพิ่มสดัสว่นการใช้น า้มนัไบโอดีเซลเป็นสว่นผสมในน า้มนัดีเซล จาก B5 เป็น B7 ในปี 2558 รวมทัง้นโยบายเก่ียวกับ
การส ารองน า้มนัเชือ้เพลิงเพิ่มขึน้ตามยทุธศาสตร์ชาติในปี 2556 (ที่มา : ฝ่ายบริหารบริษัท, หนงัสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบบั
วนัท่ี 9 เมษายน 2556 และกระทรวงพลงังาน) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ล าดับ บริษัท 
ก าลังการผลิต 

(ลิตร/วนั) 
วัตถุดบิที่ใช้ 

จังหวดัที่ตัง้ 
โรงงาน 

1 บจก. บางจากไบโอฟเูอล 300,000  CPO, Palm Stearin พระนครศรีอยธุยา 
2 บมจ.พลงังานบริสทุธ์ิ 800,000  Palm Stearin, CPO ปราจีนบรีุ 
3 บจก.น า้มนัพืชปทมุ 1,400,000  RBDPO, RBDPS, CPO ปทมุธาน ี
4 บจก. บี กริม กรีน เพาเวอร์ 200,000  Palm Stearin ชมุพร 

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

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

7 บจก. ไทยโอลโีอเคมี 685,800  CPO ระยอง 

8 บจก. นิวไบโอดีเซล 260,000  CPO สรุาษฎร์ธาน ี

9 บจก. พาวเวอร์ พี 300,000  CPO, RBDPO, Palm Stearin ระยอง 

10 บจก. ไบโอ เอ็นเนอร์จ่ี พลสั 300,000  CPO, Palm Stearin พระนครศรีอยธุยา 
รวม 4,695,800    

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ที่มา: กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ณ ธันวาคม 2558 
หมายเหต:ุ   - CPO คือ น า้มนัปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) 

- RBDPO คือ น า้มนัปาล์มกึ่งบริสทุธ์ิ (Refined Bleached and Deodorized Palm Oil: RBD Palm Oil) 
- Palm Stearin คือ ไขปาล์มบริสทุธ์ิ 

 
ปัจจัยผลักดนัอุตสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายน า้มันไบโอดีเซล 

เนื่องจากไบโอดีเซลจัดอยู่ในหมวดพลงังาน  ซึ่งมีหลายส่วนธุรกิจที่เก่ียวข้อง โดยปัจจัยที่คาดว่าจะเป็นตัวผลกัดัน
อตุสาหกรรมไบโอดีเซล คือ จ านวนรถยนต์ที่เพิ่มขึน้จากนโยบายรถคนัแรก, การเติบโตในธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์ และสว่นต่าง
ต้นทนุระหวา่งการใช้ก๊าซ LPG กบัน า้มนัไบโอดีเซลลดลง 

 
การเติบโตของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์: ภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์เป็นภาคธุรกิจที่ต้องใช้ยานพาหนะเพื่อการ

พาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจขนสง่ทางบก ( Inland Transportation) ซึ่งต้องใช้รถกระบะและรถบรรทุกซึ่งระบบ
เคร่ืองยนต์จะใช้น า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิงหลกั ดงันัน้ การเติบโตของภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์จึงถูกโยงเป็นความสมัพนัธ์ที่
สง่เสริมการเติบโตของอตุสาหกรรมผลิตน า้มนัไบโอดีเซลเช่นกนั และด้วยโอกาสในการเติบโตจากนโยบายการเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของภาครัฐที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถขยายตลาดไปยังประเทศเพื่ อนบ้านได้มากขึน้ 
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้เปรียบในเชิงภมูิศาสตร์เมื่อเทียบกบัประเทศกลุม่อาเซียน โดยภมูิศาสตร์ของประเทศตัง้อยู่
พรหมแดนใจกลางเส้นทางที่ต้องเช่ือมตอ่ระหวา่งประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ ประเทศจีนและประเทศอินเดีย กบัประเทศใน
กลุ่มอาเซียน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย (ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย) จึงท าให้ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์มี
แนวโน้มการเติบโตในอนาคต ซึง่ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณความต้องการใช้น า้มนัไบโอดีเซลที่จะเพิ่มขึน้ในอนาคตด้วย 

 
สว่นตา่งระหวา่งต้นทนุการใช้ก๊าซ LPG กบัน า้มนัไบโอดีเซลลดลง: เนื่องจากปัจจบุนัรัฐบาลมีการอดุหนนุราคาก๊าซหงุต้ม 

(LPG) เพื่อใช้ในประเทศ เนื่องจากปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ที่เพิ่มขึน้พร้อมๆ กับภาระในการอดุหนนุราคาพลงังานของภาครัฐที่
เพิ่มขึน้เช่นกัน โดยปริมาณการผลิตก๊าซ LPG ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ซึ่งท าให้ต้องน าเข้าบางส่วนจาก
ตา่งประเทศในราคาที่สงู แต่น าจ าหน่ายในประเทศในราคาต ่ากวา่ต้นทนุการน าเข้าเพื่อช่วยเหลอืประชาชน (ภาครัฐอดุหนนุราคา
ส าหรับก๊าซ LPG ซึง่น าเข้าในอตัราประมาณ 28 บาทต่อกิโลกรัม) โดยรัฐบาลได้แยกโครงสร้างก๊าซ  LPG ตามประเภทการใช้งาน 
ได้แก่ การใช้ในภาคครัวเรือน และใช้ในภาคขนสง่และอตุสาหกรรม ซึ่งรัฐบาลมีแผนท่ีจะปรับราคาก๊าซ  LPG ส าหรับภาคขนสง่ขึน้
เพื่อให้สะท้อนต้นทนุที่แท้จริงของการใช้งาน ซึ่งการด าเนินการดงักลา่วจะมีผลท าให้สว่นต่างระหวา่งต้นทนุการใช้ก๊าซ LPG และ
น า้มนัไบโอดีเซลลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจใช้เชือ้เพลิงของภาคขนสง่ ที่อาจหนัมาใช้น า้มนัไบโอดีเซลเพิ่มขึน้ใน
อนาคต เนื่องจากการใช้ก๊าซ LPG เป็นเชือ้เพลิง แม้จะช่วยประหยดัต้นทุนในการขนส่ง แต่เจ้าของรถก็ยงัคงต้องรับภาระความ
เสีย่งจากอายกุารใช้งานของเคร่ืองยนต์ที่สัน้ลง ท าให้มีคา่ใช้จ่ายในการซอ่มบ ารุงมากขึน้ รวมถึงการเผชิญความเสีย่งจากความไม่
ปลอดภยัในการใช้ LPG เป็นเชือ้เพลงิอีกด้วย  
 

ภาวะอุตสาหกรรมน า้มันปาล์มโอเลอนี 

ตลาดอตุสาหกรรมน า้มนัพืชในปัจจบุนั ยงัมีการคาดการณ์วา่จะมคีวามต้องการน า้มนัพืชมากขึน้ จากแนวโน้มการฟืน้ตวั
ของความต้องการใช้ในภาคครัวเรือน ภาคอตุสาหกรรมอาหาร และอตุสาหกรรมตอ่เนื่องตา่งๆ รวมถึงภาคการผลติพลงังาน
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ทดแทน โดยตลาดน า้มนัพืชโดยรวมของไทยคาดวา่มีมลูคา่ในแตล่ะปีประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโตประมาณ
ร้อยละ 8 – 10 ทกุปี อกีทัง้ แนวโน้มความต้องการใช้น า้มนัพืชเพื่อผลติพลงังานทดแทนท่ีเพิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้มี
ผู้ประกอบการรายใหมเ่ข้าสูต่ลาดน า้มนัพืช และเพื่อปอ้นเป็นวตัถดุิบในการผลติพลงังานทดแทนด้วย โดยน า้มนัพืชสามารถ
จ าแนกตามพืชที่น ามาสกดั ซึง่ปัจจบุนัมีด้วยกนั 7 ชนิด ได้แก ่

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

44% กรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเลอิก 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 า้มนัท่ีสามารถน ามาผลติน า้มนัเพื่อใช้บริโภคและใช้ในอตุสาหกรรมตา่งๆหลายชนิด ได้แก่ ถัว่เหลอืง  

ปาล์มน า้มนั มะพร้าว  ร าข้าว เมลด็ทานตะวนั ดงั ที่กลา่วข้างต้น ดงันัน้ อตุสาหกรรมน า้มนัจงึกลายเป็นอตุสาหกรรมที่ส าคญั
อตุสาหกรรมหนึง่ของประเทศไทย โดยมีทัง้อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และอตุสาหกรรมในครัวเรือน   นอกจากนี ้ เมลด็
น า้มนัพืชหลงัจากผา่นกระบวนการสกดัเอาน า้มนัออกแล้วยงัสามารถน ากากที่ได้ไปใช้ประโยชน์เป็นวตัถดุิบส าคญัในอตุสาหกรรม
การผลติอาหารสตัว์ได้อีกทางหนึง่ด้วย อตุสาหกรรมน า้มนัพืชจงึเป็นสว่นหนึง่ทีม่ีบทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เนื่องจากเป็นอตุสาหกรรมที่แปรรูปสนิค้าเกษตรในประเทศให้เป็นสนิค้าอตุสาหกรรม ดงันัน้อตุสาหกรรมน า้มนัพืชจึงเป็นการ
สนบัสนนุเกษตรกรให้มีรายได้มากขึน้โดยการเลอืกใช้วตัถดุิบที่มีอยูใ่นประเทศน าไปแปรรูปเป็นสนิค้าจ าหนา่ยเพื่อเพิม่มลูคา่ 

ปัจจบุนั การบริโภคน า้มนัพืชมแีนวโน้มสงูขึน้ น า้มนัพืชที่ผลติได้ภายในประเทศมีปริมาณไมเ่พยีงพอกบัความต้องการ
ของตลาด อตุสาหกรรมน า้มนัพืชในประเทศมีลูท่างในด้านการตลาดกว้างขึน้ ซึง่นอกจากความต้องการภายในประเทศจะเพิม่ขึน้
แล้ว ความต้องการน า้มนัพืชในตลาดโลกก็ยงัอยูใ่นระดบัสงูด้วย ซึง่ความต้องการน า้มนัจากพชืและไขสตัว์ในตลาดโลกขึน้อยูก่บั
การเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยแนวโน้มราคามีความไมแ่นน่อน ขึน้อยูก่บัอปุสงค์และอปุทานใน
ขณะนัน้ ซึง่จากข้อมลูของ Oil World ผลผลติตอ่ปีของน า้มนัพืชและไขสตัว์หลกั 17 ชนิดทัว่โลกเพิ่มขึน้จาก 80.7 ล้านตนัในปี 
2533 เป็น 185 ล้านตนัในปี 2555 เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งในประเทศที่ก าลงัพฒันาขนาดใหญ่ อาทิ ประเทศ
อินเดีย และประเทศจีน ซึง่ถือเป็นปัจจยัส าคญัตอ่การบริโภคที่สงูขึน้  

 ส าหรับประเทศไทย น า้มันปาล์มและน า้มันถั่วเหลือง เป็นน า้มันพืชที่มีผู้บริโภคมากที่สุด ประมาณร้อยละ 90 ของ
ปริมาณการบริโภคทัง้หมด สว่นน า้มนัพืชชนิดอื่นท่ีใช้วตัถดุบิเป็นร าข้าว ข้าวโพด เมลด็ทานตะวนั มะกอก และเมลด็องุ่น ยงัไมเ่ป็น
ที่นิยมมากนกัในประเทศไทย เนื่องจากมีราคาสงู ซึ่งท าให้ตลาดน า้มนักลุม่ดงักลา่วมีสดัสว่นในตลาดอยูเ่พียงประมาณร้อยละ 10 
เท่านัน้ ซึ่งโดยเฉลี่ยราคาน า้มนัพืชที่ผลิตจากพืชน า้มนัดงักลา่วจะมีราคาประมาณขวดละ 30-50 บาท (ขนาดบรรจุ 1 ลิตร) ทัง้นี ้
หากพิจารณาราคาน า้มนัปาล์มเทียบกบัราคาน า้มนัถัว่เหลือง จะพบว่าราคาน า้มนัปาล์มจะมีราคาถกูกวา่น า้มนัถัว่เหลอืงมาโดย
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ต่อเนื่องตัง้แต่ในอดีต ท าให้น า้มันปาล์มเป็นที่นิยมในประเทศไทย ทัง้ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ร้านอาหาร เละการ
บริโภคในครัวเรือน 
 
ผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มโอเลอนี 

ด้านคู่แข่งรายใหม่  

คูแ่ข่งขนัรายใหม่สามารถเข้ามาสูอ่ตุสาหกรรมปาล์มน า้มนัได้ยาก เนื่องจากต้องใช้เงินลงทนุสงูโดยเฉพาะเงินลงทนุค่า
เคร่ืองจกัรที่ยงัต้องพึ่งพาการน าเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าไทยจะสามารถผลิตเคร่ืองจกัรบางชนิดได้เอง แต่ก็ต้อง
อาศยัผู้ เช่ียวชาญในการผลติ รวมทัง้แหลง่วตัถดุิบปาล์มน า้มนัท่ีมีจ ากดัยงัเป็นอปุสรรคส าคญัให้มีผู้ประกอบการเข้าสูอ่ตุสาหกรรม
นีไ้ด้ยาก นอกจากนีก้ารด าเนินธุรกิจปาล์มน า้มนัจะต้องใช้เงินหมนุเวียนในการรับซือ้วตัถดุิบสงูมาก เนื่องจากเกษตรกรมีอ านาจ
ตอ่รองสงู จึงสามารถเลอืกขายวตัถดุิบให้กบัโรงงานท่ีจ่ายคา่ตอบแทนในรูปแบบท่ีต้องการมากที่สดุ  

 
คู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม 

เนื่องจากอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์มมีต้นทนุคงที่สงู ท าให้ผู้ที่เข้ามาในอตุสาหกรรมนี ้เมื่อเข้ามาในอตุสาหกรรมแล้ว ไม่
สามารถออกจากอตุสาหกรรมได้โดยง่าย สง่ผลให้สภาวะการแขง่ขนัในตลาดน า้มนัปาล์มคอ่นข้างรุนแรง แม้วา่จะมีคูแ่ข่งน้อยราย
แตก็่เป็นเจ้าตลาดที่มกี าลงัผลติสงู และเป็นท่ีรู้จกัของผู้บริโภคดีอยูแ่ล้ว ดงันัน้จึงเน้นการใช้กลยทุธ์ทางด้านราคาในการแขง่ขนั โดย
ผู้บริโภคจะพิจารณาเลอืกซือ้จากราคาสินค้าที่ถกูกว่า หรือมีกลยทุธ์การขายที่จูงใจกวา่ โดยเฉพาะในห้างค้าปลกี นอกจากนี ้การ
แขง่ขนัยงัขึน้อยูก่บัการได้มาของวตัถดุิบที่จะท าให้ได้เปรียบกวา่คูแ่ขง่ในด้านราคา  ดงันัน้ผู้ประกอบการบางรายจึงท าตลาดเฉพาะ
พืน้ท่ี ซึง่ให้ผลตอบแทนคุ้มคา่กวา่การท าตลาดทัง้ประเทศ ขณะที่บางรายใช้แผนการขยายก าลงัการผลติของตนเพิ่มมากขึน้ 

 
ส่วนแบ่งทางการตลาดของน า้มันปาล์มโอเลอนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ฝ่ายวิจยั บริษัท ยเูค คอนซลัทิง จ ากดั (ตลุาคม 2555)  

  
ในปี 2554 น า้มนัพืชมีมูลค่าตลาดประมาณ 25,000 ล้านบาท โดยน า้มนัปาล์มครองสว่นแบ่งทางการตลาดมากที่สดุ

ประมาณ 65% โดยผู้ประกอบการที่มีสว่นแบ่งทางการตลาดน า้มนัปาล์มรายใหญ่ได้แก่ บริษัท มรกตอินดสัตรีส์้ จ ากดั (มหาชน) 
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ภายใต้ตราสนิค้า “มรกต” ประมาณร้อยละ 37 บริษัท น า้มนัพืชปทมุ จ ากดั ภายใต้ตราสินค้า “เกสร” ประมาณร้อยละ 22 บริษัท 
ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ภายใต้ตราสินค้า “หยกไฮเอ” ประมาณร้อยละ 17 และบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน า้มัน
ปาล์ม จ ากดั (มหาชน) ภายใต้ตราสินค้า “ลีลา” ประมาณร้อยละ 12 นอกจากนี ้ยงัมีผู้ผลติและจ าหน่ายน า้มนัปาล์มขนาดกลาง
และขนาดเล็ก อาทิ บริษัท โอลีน จ ากัด ภายใต้ตราสินค้า “โอลีน” บริษัท พี เอส แปซิฟิก จ ากัด ภายใต้ตราสินค้า “แวว” บริษัท 
กลุม่ปาล์มธรรมชาติ จ ากดั ภายใต้ตราสนิค้า “ผึง้” บริษัท สขุสมบรูณ์น า้มนัปาล์ม จ ากดั ภายใต้ตราสินค้า “ทบัทิม” บริษัท ที เอส 
อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั ภายใต้ตราสินค้า “ราชา” และ House Brand ต่างๆ อาทิ โลตสั บ๊ิกซี และแม็คโคร ทัง้นี ้การแข่งขนัใน
ตลาดน า้มันปาล์มโอเลอีน จะเน้นการแข่งขันด้านการบริหารต้นทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเน้นกลยุทธ์การ
จ าหน่ายที่ใกล้ชิดกบัลกูค้าเพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดี เพื่อให้ได้ยอดสัง่ซือ้ที่ต่อเนื่อง โดยลกูค้าจะไม่ยึดติดกบัตราสินค้า แต่จะ
พิจารณาตดัสินใจซือ้สินค้าจากปัจจัยด้านราคาเป็นหลกั ควบคู่ไปกบัการมีขนาดบรรจุที่หลากหลายที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการใช้ให้กบัลกูค้าได้อยา่งคลอ่งตวั 
 
2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 
 บริษัทมีส านักงานและโรงงานตัง้อยู่เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมทุรสาคร ซึง่ประกอบด้วย อาคารส านกังาน หอกลัน่น า้มนัปาล์ม อาคารโรงงานผลิตน า้มนัไบโอดีเซล อาคารผลิตน า้มนั
ปาล์มโอเลอีน ถงัเก็บวตัถดุิบ ห้องบรรจ ุคลงัสนิค้าน า้มนัปาล์มโอเลอีน อาคารซอ่มบ ารุง และโรงจอดรถ โดยบริษัทมีก าลงัการผลติ
น า้มันปาล์มบริสุทธ์ิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) จากหอกลั่นที่มีรวม 2 หอเท่ากับ 
1,150 ตนัน า้มนัปาล์มดิบต่อวนั และมีก าลงัการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลที่  500,000 ลิตรตอ่วนั ก าลงัการผลิตน า้มนัปาล์มโอเลอีนที่ 
350,000 ลติรตอ่วนั ทัง้นี ้สามารถอธิบายกระบวนการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล และกระบวนการผลติน า้มนัปาล์มโอเลอีน โดยยอ่ได้ 
ดงันี ้
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1. กระบวนการกล่ัน 

น า้มนัปาล์มดบิ (Crude Palm Oil) 

ขัน้ตอนการขจดัยางเหนียวออกจาก CPO (Degumming CPO) 

ขัน้ตอนการฟอกสี CPO (Bleached CPO) 

ขัน้ตอนกรองแปง้ฟอกสีออกจาก CPO (Filtration CPO) 

ขัน้ตอนการขจดักลิ่น และกลัน่แยกกรดไขมนัปาล์มออกจาก CPO  
(Deodorized CPO) 

น า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไม่แยกไข  
(RBD Palm Oil) 

กรดไขมนัปาล์ม 
(PFAD) 

กระบวนการแยกไข (Dry Fractionation Process) 
: กระบวนการบีบอดัไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิออกจาก
น า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิ ผ่าน Filter Press โดยใช้ 

Membrane 

ปาล์มสเตียรีน 
(RBD Palm Stearin) 

น า้มนัปาล์มโอเลอีน 
(RBD Palm Olein) 

2. กระบวนการผลิตน า้มันปาล์มโอเลอีน 
ขัน้ตอนการท าปฎิกิริยา 
(Mixing / Reactor) 

ขัน้ตอนการล้างน า้ 
(Washing) 

ขัน้ตอนขจดัความชืน้ 
(Drying) 

น า้มนัไบโอดีเซล 
(B100) 

น า้มนัไบโอดีเซล 
(ก่อนขจดัความชืน้) 

กลีเซอรีน (Glycerin) 

เมทานอล น ากลบัไปใช้ใหม่ 
เมทานอล  

(Solvent + ตวัท าละลาย) 

Sodium Methylate 
(Catalyst+ตวัเร่งปฏิกิริยา) 

3. กระบวนการผลิตน า้มันไบโอดีเซล (B100) 

ขัน้ตอนการผลิตน า้มนัปาล์มโอเลอนี  
และขัน้ตอนการผลิตน า้มันไบโอดีเซล (B100) 

ท่ีมา : ข้อมลูจากบริษัท 
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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  

- 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 า้มนัปาล์มกึ่งบริสทุธ์ิท่ีได้จากการกระบวนการกลัน่น 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 โดยระบบดงักล่าวถือเป็นระบบท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสงูในการผลิตน 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 าไปบรรจุในบรรจุภณัฑ์ขนาดต่างๆ เป็น
สนิค้าส าเร็จรูปจ าหนา่ยภายใต้ตรา “พาโมลา” 
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3. กระบวนการผลิตน า้มันไบโอดีเซล (B100) 
ผลิตน า้มนัไบโอดีเซล (B100) บริษัทน าน า้มนัปาล์มกึ่งบริสทุธ์ิ (RBD Palm Oil) ที่ได้จากกระบวนการกลัน่ เข้าสู่

กระบวนการผลิตน า้มันไบโอดีเซล โดยเคร่ืองจักรที่บริษัทใช้ในการผลิตเป็นเคร่ืองจักรที่ใช้ระบบ 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 (Glycerin) และน า้มันไบโอดีเซลที่ยังไม่ได้ก าจัดสบู่ออก (Unwashed Biodiesel: UWB) ซึ่ง
ภายหลังจากการแยกชัน้เสร็จสิน้ จึงน าน า้มันไบโอดีเซลที่ยังไม่ก าจัดสบู่เข้าสู่กระบวนการ  Recovery 
Methanol ซึ่งผ่านระบบแลกเปลี่ยนความร้อน โดยน า้มนัไบโอดีเซลที่ยงัไม่ได้ก าจดัสบู่จะผ่านทางด้านบน
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 ้บริ ษัทได้ก าหนดนโยบายใน
การจัดซือ้วตัถุดิบโดยพิจารณาคัดเลือกผู้ จ าหน่ายวตัถุดิบจากรายช่ือผู้ จ าหน่ายที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติ (Approved 
Supplier List)เพื่อเปรียบเทียบราคาก่อนการสัง่ซือ้ซึ่งบริษัทก าหนดหลกัเกณฑ์เพื่อประเมินผู้ จ าหน่ายในด้านต่างๆ ได้แก่ 
คณุภาพวตัถดุิบ ราคา การสง่มอบ คณุภาพการบริการ และการได้รับการรับรองระบบบริหารคณุภาพ (ISO) โดยมีการติดตาม
เพื่ออพัเดทคณุสมบตัิของผู้จ าหน่ายวตัถดุิบในทะเบียนรายช่ือผู้จ าหน่ายทกุๆ 6 เดือน เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้
หากเกิดการเปลีย่นแปลงในคณุสมบตัิที่ส าคญัของผู้ จ าหนา่ยที่อาจสง่ผลกระทบต่อคณุภาพและการจดัสง่วตัถดุิบให้กบับริษัท 
ทัง้นี ้หากพิจารณาการจดัซือ้วตัถดุิบท่ีน ามาใช้ในการผลิตของบริษัท โดยแยกพิจารณาตามประเภทวตัถดุิบท่ีส าคญั สามารถ
อธิบายได้ ดงันี ้
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1. น า้มนัปาล์มดิบ (CPO) : บริษัทสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบจากโรงงานสกดัหรือโรงบีบน า้มนัปาล์มที่ตัง้อยูภ่าคใต้ของ
ประเทศ ได้แก่ โรงงานในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัชมุพร จงัหวดัระนองจงัหวดักระบ่ี จงัหวดัพงังา และจงัหวดัสงขลา ซึง่โดย
ปกติธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ใช้น า้มนัปาล์มดิบในการผลิตสินค้า มกัจะไม่เปลี่ยนการสัง่ซือ้ไปจากผู้จ าหน่ายน า้มนัปาล์มดิบที่
เป็นคู่ค้าเดิม เนื่องจากคณุภาพน า้มนัปาล์มดิบเป็นไปตามสตูรการผลิต รวมถึงการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกนัระหว่าง
ผู้ประกอบการและผู้จ าหนา่ยน า้มนัปาล์มดิบ  และความเช่ือมัน่ระหวา่งผู้บริหารของสองฝ่าย โดยในการสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบ
ซึง่ถือเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติสนิค้าของบริษัท บริษัทได้ก าหนดเกณฑ์คณุสมบตัิน า้มนัปาล์มดิบท่ีสัง่ซือ้ไว้อยา่งชดัเจน เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิให้กบัฝ่ายจดัซือ้ และเพื่อให้ง่ายแก่การควบคมุต้นทนุในการผลติจากการปรับสว่นผสมเพื่อให้ได้
สนิค้าที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน ทัง้นี ้บริษัทจะสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบลว่งหน้าก่อนการผลติประมาณ 4 สปัดาห์ โดยการจดัสง่
จะทยอยสง่โดยขึน้อยูก่บัการเจรจาระหวา่งบริษัทและผู้จ าหนา่ยน า้มนัปาล์มดิบ ซึง่มีทัง้จดัสง่ไปยงัโรงงานท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร
โดยรถ (ผู้จ าหน่ายน า้มนัปาล์มดิบเป็นผู้ รับผิดชอบค่าขนสง่) และจัดสง่ไปยงัคลงัน า้มนัของ AIPT ที่จงัหวดัชุมพร โดยบริษัท
วา่จ้าง AIL ขนสง่มายงัทา่เทียบเรือและคลงัน า้มนัของ AIPT ที่จงัหวดัสมทุรสาคร ซึง่บริษัทจะจดัรถขนสง่มารับน า้มนัปาล์มดิบ
จากท่าเทียบเรือไปที่โรงงานจังหวดัสมุทรสาครอีกทอดหนึ่ง โดยในการสัง่ซือ้น า้มันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการสินค้า
ควบคมุตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ณ วนัที่ 25 มกราคม 2555 ในหมวดอาหารประเภท
น า้มนั และไขมนัท่ีได้จากพืชหรือสตัว์ทัง้ที่บริโภคได้หรือไม่ได้ ฝ่ายจดัซือ้ของบริษัทจะพิจารณาราคาสัง่ซือ้โดยอ้างอิงจากราคา
น า้มนัปาล์มดิบที่ประกาศโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะประชาสมัพนัธ์ผ่านเว็บไซด์ของกรมการค้าฯ เป็น
ประจ าทกุวนั เพื่อเปรียบเทียบราคาและใช้เป็นเกณฑ์ในการเจรจา นอกจากนี ้ก่อนออกใบสัง่ซือ้ บริษัทจะแจ้งขอให้ผู้จ าหนา่ย
วตัถดุิบจดัสง่ตวัอยา่งน า้มนัปาล์มดิบ เข้ามาทดสอบคุณภาพโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนสัง่ซือ้ และเมื่อมีการจดัสง่ บริษัทจะ
ท าการตรวจสอบคณุภาพน า้มนัปาล์มดิบอีกครัง้ก่อนน าเข้าสูค่ลงัเก็บวตัถดุิบ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิของน า้มนัปาล์มดิบที่เกิดขึน้ระหวา่งการขนสง่ อาทิ ค่าความชืน้เพิ่มขึน้ จากการรัว้ซมึของน า้ภายนอก
แทงค์เข้าไปในแทงค์ อนัเนื่องมาจากฝนตก เป็นต้น  
 

2. สารเคมี : ในการผลิตน า้มันไบโอดีเซล และน า้มันปาล์มโอเลอีน บริษัทต้องใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ
ผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน อาทิ เมทานอล โซเดียมเมทิลเลต แป้งฟอกส ีและกรดฟอสฟอริก เป็นต้น โดยบริษัทสัง่ซือ้
สารเคมีดงักล่าวจากผู้จ าหน่ายในประเทศหลายราย โดยบริษัทจะสัง่ซือ้สารเคมีล่วงหน้าตามแผนการผลิตจากผู้จ 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 โดยสัง่ซือ้กะลาปาล์มจากผู้ จ 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 าหนา่ยจะจดัสง่ภาชนะมายงัโรงงานโดยตรง  
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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 ากลบัเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครัง้ได้ นอกจากนี ้กระบวนการผลิตแบบปิด
ดังกล่าว ยังช่วยกัน้ไม่ให้สารเคมีซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถูกปล่อยออกสู่ภายนอก ทัง้ในรูปของอากาศและน า้เสีย 
นอกจากนี ้ส าหรับสารเคมีและภาชนะบรรจสุารเคมีภายหลงัการใช้งานแล้วเสร็จ บริษัทยงัก าหนดนโยบายให้มีการจดัเก็บโดย
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
และการแข่งขนัสงูที่สดุเมื่อเทียบกบัผลิตภณัฑ์ที่จ าหน่ายประเภทอื่น เนื่องจาก กระทรวงพลงังานร่วมกบักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงการคลงั ได้จดัท าแผนปฏิบตัิการพฒันาและสง่เสริมการใช้ไบโอดีเซล (B100) เพื่อให้เกิดการพฒันาตาม
ยทุธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งด้านหนึ่งเป็นการสนบัสนนุให้มีผู้ประกอบการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลเพิ่มมากขึน้   นอกจากนี ้
การปรับเพิ่มสดัสว่นการผสมไบโอดีเซลในน า้มนัดีเซลเพื่อทดแทนการใช้น า้มนัท่ีมีแนวโน้มราคาที่สงูขึน้ ซึง่ภาครัฐได้ทยอยปรับ
เพิ่มสูตรผสมดังกล่าวจากการบังคับใช้ B2 ในอดีต จนปัจจุบันได้ปรับบังคับใช้เป็น B7 เพื่อบังคับใช้อย่างเป็นทางการทั่ว
ประเทศ (น า้มนัไบโอดีเซล B7 หมายถึงน า้มนัดีเซลซึง่มีสว่นผสมของน า้มนัไบโอดีเซลร้อยละ 7  และน า้มนัดีเซลร้อยละ 93) ซึง่
การปรับเพิ่มสดัสว่นดงักลา่ว แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของปริมาณความต้องการใช้น า้มนัไบโอดีเซลที่จะเพิ่มขึน้  

อีกทัง้การให้สทิธิประโยชน์ด้านภาษีจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) สง่ผลท าให้ ณ 2557 มี
ผู้ผลติและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซล (B100) ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั (B100) ทัง้สิน้ 10 ราย โดยมีก าลงัการผลิต
รวมทัง้สิน้ประมาณ 4.69 ล้านลิตรต่อวนั ดังนัน้ จากความเป็นไปได้ในการเติบโตของธุรกิจน า้มนัไบโอดีเซลจากผลของการ
สนบัสนนุของภาครัฐ อาจท าให้มีผู้ประกอบการรายใหมท่ี่มีเงินทนุเพียงพอ ท่ีจะเข้ามาด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยน า้มนัไบ
โอดีเซลเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้จากนโยบายของภาครัฐเก่ียวกบัการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะท าให้มีการ
เข้า-ออกของสินค้าโดยเสรี โดยส าหรับอุตสาหกรรมน า้มันปาล์มของไทยที่มีโครงสร้างการผลิตส่วนใหญ่จากเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายยอ่ย ท าให้การผลติน า้มนัปาล์มของไทยมีต้นทนุท่ีสงูกวา่ประเทศผู้ผลติรายใหญ่ได้แก่ ประเทศมาเลเซียและ
ประเทศอินโดนีเซีย จึงถือเป็นจุดอ่อนส าคญัที่อาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม
ของไทย    

บริษัทฯได้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกบัการแขง่ขนัท่ีอาจมีความรุนแรงขึน้ในอนาคต  โดยบริษัทฯให้ความส าคญักบั
การพฒันาประสทิธิภาพในกระบวนการผลติอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสทิธิภาพและประสทิธิผลทางการผลติอยา่งสงูสดุ  
ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทฯสามารถควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จา่ยในการผลติลงได้อยา่งมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  โดยที่ยงัคงสามารถ
รักษาคณุภาพของผลติภณัฑ์น า้มนัไบโอดีเซลเอาไว้ตามเกณฑ์ก าหนด ซึง่ที่ผา่นมาบริษัทได้ลงทนุปรับปรุงระบบการผลติ และ
กระบวนการกลัน่ของหอกลัน่น า้มนัปาล์มดิบ ซึ่งสามารถขยายก าลงัการกลัน่ได้เพิ่มมากขึน้จาก 300 ตนัน า้มนัปาล์มดิบตอ่วนั
เป็น 1,150 ตันน า้มันปาล์มดิบต่อวัน ส่งผลให้บริษัทได้รับผลประโยชน์จากการประหยัดเชิงขนาด  (Economy of Scale) 
เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯได้ลงทนุเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและลดต้นทนุการผลติ โดยการน ากรดไขมนัปาล์มซึง่เป็นหนึง่
ในผลพลอยได้จากการผลิต กลบัมาใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล รวมถึงการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิต
น า้มนัไบโอดีเซลเพื่อน าเมทานอลที่เหลือทิง้กลับมาใช้ให้ได้มากขึน้กว่าปัจจุบนัที่ท าอยู่ ซึ่งปัจจุบนัโครงการดงักลา่วสามารถ
ผลติเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงต้นปี 2558  

3.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 
 บริษัทฯจ าหนา่ยผลติภณัฑ์แยกเป็น 3 ประเภทหลกัได้แก่ น า้มนัไบโอดีเซล (B100) น า้มนัปาล์มโอเลอีน และ
วตัถดุิบและผลพลอยได้จากการผลติ โดยในงวดบญัชีปี 2557 บริษัทมีสดัสว่นการจ าหนา่ยสนิค้าทัง้ 3 ประเภทคิดเป็นร้อยละ 
63.51  ร้อยละ 21.85 และ ร้อยละ 9.84 ตามล าดบั และปี 2558 บริษัทมีสดัสว่นการจ าหนา่ยสนิค้าทัง้ 3 ประเภทคิดเป็นร้อย
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ละ 76.39 ร้อยละ 17.84 และร้อยละ 2.51 ตามล าดบั โดยการจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซลทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นการจ าหนา่ย
ให้กบักลุม่ผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัิการค้าน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543  ซึง่เป็นการจ าหนา่ยตามค าสัง่ซือ้ 
(Made to Order) ผา่นการได้รับเชิญจากลกูค้าเพื่อร่วมประมลู โดยรูปแบบการสัง่ซือ้หากประมลูได้ จะอยูใ่นรูปของสญัญา
สัง่ซือ้ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 3-12 เดือน แล้วแตแ่ผนงานและนโยบายภายในของลกูค้าแตล่ะราย โดยลกูค้าสว่นใหญ่ของ
บริษัทฯ จะก าหนดปริมาณการรับซือ้หรือช่วงของปริมาณการรับซือ้ที่ชดัเจนในสญัญา 

 อยา่งไรก็ตาม สดัสว่นการซือ้อาจปรับลดลงได้ตามความต้องการซือ้ของลกูค้าในแตล่ะชว่ง ซึง่บริษัทเช่ือมัน่วา่
โอกาสที่จะสญูเสยีลกูค้ามีน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการผลติและจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซลมีน้อยราย ในขณะท่ีปริมาณความ
ต้องการใช้ปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ตามนโยบายของภาครัฐที่ผลกัดนัให้เกิดการใช้น า้มนัไบโอดีเซลให้มากขึน้ตามแผนการพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 25% ในอีก 10 ปี (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2564)  

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 ตามเคร่ืองหมายการค้าเลขที่ ค 115789 
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 าร้องดงักล่าว” ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม 2555 เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของเจ้าของกิจการเดิมได้ยื่นอทุธรณ์ต่อศาล
ล้มละลายกลาง เพื่อขอให้ศาลพิจารณากลบัค าสัง่ศาลล้มละลายกลาง โดยบริษัทฯได้ยื่นโต้แย้งการอทุธรณ์ดงักลา่วเมื่อวนัท่ี 7 
ธันวาคม 2555 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย ดังนัน้ บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจาก
เคร่ืองหมายการค้าที่อาจถกูระงบัการใช้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การจ าหนา่ยสนิค้าในตรา “พาโมลา” ได้ 

ทัง้นี ้ท่ีผา่นมา บริษัทเน้นการจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มโอเลอีนให้กบักลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมเป็นหลกั โดยกลุม่ลกูค้า
ดงักลา่วสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มโอเลอีนในปริมาณมากเพื่อใช้ในกระบวนการทอด โดยไม่ได้ยดึติดตราสนิค้า แตเ่น้นให้มีคณุสมบตัิ
ตามก าหนด อาทิ ค่า Iodine Value เป็นต้น นอกจากนี ้ส าหรับการจ าหน่ายสินค้าให้กบักลุม่ลกูค้าส าเร็จรูป บริษัทได้เตรียม
แผนรองรับความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทได้ด าเนินการจดเคร่ืองหมายการค้าเพิ่มเติมกับส านักเคร่ืองหมายการค้า กรม
ทรัพย์สนิทางปัญญา และได้รับอนมุตัิการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าดงักลา่วจากนายทะเบียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

3.1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 
 ปาล์มน า้มนัเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคญั ซึ่งช่วยสร้างความมัน่คงด้านอาหารและด้านพลงังานของ

ประเทศ โดยน า้มันปาล์มดิบที่ได้จากโรงสกัดปาล์มของประเทศไทย ถูกแบ่งสดัส่วนไปใช้ในภาคธุรกิจต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจ
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พลงังาน อตุสาหกรรมอาหาร และอตุสาหกรรมที่ไมใ่ช่อาหารอื่นๆ อาทิ สบู ่และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น โดยการผลติน า้มนัปาล์ม
ของประเทศมีปริมาณเพียงพอส าหรับการใช้บริโภคภายในประเทศเทา่นัน้ ซึง่ปาล์มน า้มนัและน า้มนัปาล์มดิบท่ีได้จากการสกดั
ปาล์มน า้มัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้น า้มันปาล์มดิบเป็นวตัถุดิบในการผลิต ถูกควบคุมโดยภาครัฐผ่านกระทรวงต่างๆ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลงังาน และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เนื่องจากน า้มัน
ปาล์มดิบที่ได้จากการสกดัปาล์มน า้มนั ถือเป็นวตัถดุิบตัง้ต้นในอตุสาหกรรมต่างๆ ดงัที่กลา่ว โดยทิศทางราคาน า้มนัปาล์มดิบ
ของไทยถกูก าหนดให้อ้างอิงตามทิศทางราคาน า้มนัปาล์มดิบในตลาดมาเลเซีย ซึง่ถือเป็นตลาดน า้มนัปาล์มที่ใหญ่ที่สดุในโลก 
เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีสดัสว่นการสง่ออกน า้มนัปาล์มดิบสงูถึงร้อยละ 91 ของปริมาณน า้มนัปาล์มดิบโลก โดยที่ผ่านมา 
อตุสาหกรรมน า้มนัปาล์มไทยต้องประสบกบัปัจจัยต่างๆ ท่ีท าให้เกิดความผนัผวนของราคา ซึ่งสง่ผลกระทบต่ออตุสาหกรรม
ปาล์มน า้มนัตัง้แตต้่นน า้ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลกูปาล์มน า้มนั กลางน า้ ได้แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจน า้มนัปาล์ม ไปจนถึงปลาย
น า้ได้แก่ ผู้บริโภค ดงัจะเห็นได้ จากช่วงปี 2553 ที่เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างรุนแรง ท าให้ภาคใต้ของประเทศ
ต้องเผชิญกบัปัญหาฝนแล้งในช่วงกลางปี 2553 และอุทกภยัในช่วงปลายปี จนเป็นเหตุน า้มนัปาล์มขาดตลาด เนื่องจากผล
ปาล์มน า้มนัและน า้มนัปาล์มออกสู่ตลาดลดลงอย่างมาก ท าให้ระดบัราคาน า้มนัปาล์มปรับตวัสงูขึน้ สง่ผลท าให้ต้นทนุการ
ผลติสนิค้าบริโภคจากน า้มนัปาล์มปรับตวัสงูขึน้ตาม และสงูขึน้ตอ่เนื่องไปจนถึงต้นปี 2554 ซึง่เหตกุารณ์ดงักลา่ว สง่ผลกระทบ
เป็นวงกว้างท าให้น า้มนัพืชประเภทอื่นๆ อาทิ น า้มนัถัว่เหลอืง น า้มนัทานตะวนั และน า้มนัร าข้าว ประสบปัญหาขาดตลาดและ
มีราคาปรับตวัสงูขึน้ตามไปด้วย จนท าให้รัฐบาลต้องออกมาขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการผลิตน า้มนัปาล์มโอเลอีนให้
จ าหนา่ยในราคาไมเ่กินขวดละ 42 บาท  

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 า้มนัปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตน าเข้า และสามารถ
น าเข้าโดย องค์การคลงัสินค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่เพียงผู้ เดียว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน า้มันปาล์มใน
ประเทศ) ซึ่งการใช้นโยบายต่างๆ ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผู้ ประกอบการในทุกส่วนของอุตสาหกรรมน า้มันปาล์ม 
นอกจากนี ้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดให้น า้มนัพืช น า้มนัเชือ้เพลงิ และผลปาล์มน า้มนั เป็นสินค้าควบคมุ
ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  ซึ่งน า้มนัพืช และน า้มนัเชือ้เพลิง จัดอยู่ในประเภทสินค้าที่มี
ความอ่อนไหวเป็นพิเศษ (Sensitive List : SL) ซึง่กรมการค้าภายในจะติดตามราคาและภาวะเป็นประจ าทกุวนั ดงันัน้ จากที่
กลา่วมาข้างต้น เนื่องจากบริษัทด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ที่ผลติจากน า้มนัปาล์มดิบท่ีได้จากผลปาล์มน า้มนั ซึง่
ถือเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมดูแลโดยหน่วยงานรัฐ บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่เก่ียวข้อง
ดงักลา่ว 

3.1.5 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
 บริษัทฯด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ที่ผลติจากน า้มนัปาล์มดิบ โดยบริษัทยอ่ยของบริษัท 2 แหง่ได้แก่ 
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั (AIPT) และบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (AIL) ด าเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบ
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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 
ทัง้ความเสี่ยงที่เกิดจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติและความเสี่ยงที่เกิดจากอุบตัิภยั โดยหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว บริษัทและ
บริษัทยอ่ยอาจได้รับผลกระทบในระดบัหนึง่ แตอ่ยา่งไรก็ดีในปี 2558 เกิดอบุตัิเหตแุท้งค์จดัเก็บกรดไขมนัปาล์มขนาด 250,000 
ลิตรไฟไหม้สาเหตเุกิดจากการท างานที่ผิดพลาดของผู้ รับเหมานัน้ บริษัทได้รับการคุ้มครองความเสียจากประกันภยัทัง้หมด 
โดยทางผู้ รับเหมาเข้าเจรจาผา่นทางบริษัทประกนัภยัขอเป็นผู้ รับผิดชอบความเสยีหายของทรัพย์สนิบริษัททัง้หมด 
   
3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวเน่ืองกับการผลิต 
 

3.2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ  
 บริษัทด าเนินธุรกิจผลติและจ าหน่ายพลงังานทดแทนน า้มนัไบโอดีเซลจากน า้มนัปาล์ม รวมถึงผลิตและจ าหน่าย
น า้มนัปาล์มโอเลอีน ภายใต้ตราสนิค้า“พาโมลา” และจ าหน่ายวตัถดุิบและผลิตภณัฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต 
โดยบริษัทใช้น า้มนัปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) เป็นวตัถดุิบตัง้ต้นที่ใช้ในการผลิต มีสดัสว่นต้นทนุน า้มนัปาล์มดิบคิด
เป็นร้อยละ 85-90 ของต้นทนุวตัถดุิบรวม ตามล าดบั โดยการสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบ จะอยูใ่นรูปหนงัสอืสญัญาหรือข้อตกลงการ
สัง่ซือ้ระยะสัน้ประมาณ 1 เดือน ซึ่งระบุราคารับซือ้ชัดเจน แต่ไม่มีการท าสัญญาระยะยาวกับผู้ จ าหน่ายรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ ดงันัน้ บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการจัดหาวตัถุดิบ หากผู้จ าหน่ายไม่สามารถจัดหาน า้มนัปาล์มดิบเพื่อ
จ าหน่ายให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ หรืองดการจ าหน่ายน า้มันปาล์มดิบให้กับบริษัทจากสาเหตุนโยบายภายในของผู้
จ าหนา่ยเอง ซึง่อาจท าให้บริษัทสญูเสยีโอกาสในการด าเนินธุรกิจ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการได้  
 บริษัทตระหนกัถึงประเด็นความเสี่ยงข้างต้น และได้ก าหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงดงักลา่ว โดยการสัง่ซือ้
วตัถดุิบจากผู้จ าหน่ายที่มีศกัยภาพกว่า 20 ราย ควบคู่ไปกบัการรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จ าหนา่ยวตัถดุิบมาโดยตอ่เนื่อง 
โดยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผู้ จ าหน่ายวัตถุดิบที่อยู่ใน Vendor List ของบริษัท เป็นคู่ค้ากับบริษัทมายาวนานกว่า 5 ปี 
นอกจากนี ้ปัจจุบนัประเทศไทยมีจ านวนพืน้ที่เพาะปลกูเพิ่มขึน้เป็นประมาณ 4.84 ล้านไร่ (ที่มา : ข้อมูลสถานการณ์ปาล์ม
น า้มัน, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ซึ่งการเพิ่มขึน้ดังกล่าว เป็นผลจากแผนการพัฒนา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัน า้มนัไบโอดีเซลของภาครัฐ ที่ระบเุปา้หมายการผลติไบโอดีเซลใน
ปี 2564 ให้ได้เท่ากบั 5.97 ล้านลิตรต่อวนั โดยแผนดงักลา่วมุ่งเน้นการพฒันาที่ส าคญัทัง้ด้านอปุสงค์และอปุทาน โดยในสว่น
อปุทานเน้นการสง่เสริมให้มีพืน้ที่ปลกูปาล์มน า้มนัเทา่กบั 5.50 ล้านไร่ และมีปาล์มที่ให้ผลผลติรวม 5.30 ล้านไร่ให้ได้ภายในปี 
2564 กอปรกบัในช่วงปี 2554 ราคาปาล์มน า้มนัมีการปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ถึงกิโลกรัมละ 5- 6 บาท จึงท าให้เกษตรกรจ านวนมาก
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หนัมาปลกูปาล์มน า้มนัมากขึน้ และยงัคงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ต่อเนื่องจากพืน้ที่เพาะปลกูที่มี ดงันัน้ บริษัทจึงมัน่ใจว่าจะ ได้รับ
ความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุิบน้อย 

3.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
บริษัทใช้น า้มนัปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) เป็นวตัถดุิบหลกัตัง้ต้นส าหรับใช้ในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล 

และน า้มนัปาล์มโอเลอีนเพื่อจ าหน่าย ซึ่งราคาน า้มนัปาล์มดิบในตลาดโลกถกูก าหนดให้เป็นไปตามทิศทางของตลาดน า้มนั
ปาล์มดิบในประเทศมาเลเซีย เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีอตัราสว่นการสง่ออกน า้มนัปาล์มดิบต่อผลผลิตสงูที่สดุในโลก โดย
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน า้มันปาล์มดิบได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการบริโภค สภาพ
ภมูิอากาศ ปริมาณน า้มนัปาล์มดิบค้างสต๊อก และราคาน า้มนัทดแทนชนิดอื่นๆ อาทิ น า้มนัถัว่เหลอืง และน า้มนัร าข้าว เป็นต้น  

ส าหรับประเทศไทย ราคาน า้มนัปาล์มดิบมีทิศทางความผนัผวนเป็นไปตามความผนัผวนของราคาน า้มนัปาล์ม
ดิบในตลาดโลก โดยราคาน า้มันปาล์มดิบในปี 2558 ปรับตวัลดลงจากในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 4.34 (ราคาเฉลี่ยในปี ปี 
2557 เท่ากับ 28.57 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2558 เท่ากับ 27.33 บาทต่อกิโลกรัม) (ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์) โดยในช่วงปลายปี 2553 – ต้นปี 2554 ราคาน า้มันปาล์มดิบภายในประเทศผันผวนและปรับตัวสูงขึน้จากราคา
ตลาดโลกที่ประเทศมาเลเซียมาก ทัง้นี ้เป็นผลจากประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภยัในเขตพืน้ที่เพาะปลกูปาล์มน า้มนัใน
ภาคใต้ สง่ผลให้ผลผลิตปาล์มน า้มนัตกต ่า กอปรกบัมีการเก็งก าไรของผู้ประกอบการโรงหีบปาล์มน า้มนั จึงสง่ผลกระทบต่อ
อปุทานน า้มนัปาล์มดิบในประเทศ จึงท าให้ราคาน า้มนัปาล์มดิบในประเทศในช่วงระยะเวลาดงักลา่วสงูผิดปกติไปอยู่ที่ราคา 
58.02 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่รัฐบาลมีมาตรการเข้ามาแก้ปัญหาน า้มนัปาล์มดิบขาดแคลนโดยการประกาศน าเข้า ซึง่มีผล
ทางจิตวิทยาที่ช่วยให้ปริมาณน า้มนัปาล์มดิบในท้องตลาดมีมากขึน้ จึงท าให้ราคาในช่วงเดือนมีนาคม 2554 ปรับตวัลดลง
อยา่งรุนแรงจากประมาณ 58 บาทตอ่กิโลกรัมดงัที่กลา่ว เป็นประมาณ 35 บาทตอ่กิโลกรัม ดงันัน้ จากที่กลา่วมาข้างต้น บริษัท
จึงอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน า้มันปาล์มดิบ ที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยที่เข้ามากระทบทัง้ปัจจัย
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งความผนัผวนของราคาน า้มนัปาล์มดิบอาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการท า
ก าไรของกิจการได้ 
 บริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้ก าหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับฝ่ายงานที่
เก่ียวข้อง โดยเน้นให้ความส าคัญกับการติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดผ่านช่ องทางต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ 
หนงัสือพิมพ์ และเว็บไซด์ของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ควบคูไ่ปกบัการติดตาม
สถานการณ์ราคาผ่านคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบได้ในระดบัหนึ่ง นอกจากนี ้
ด้วยมาตรการของภาครัฐ เพื่อควบคมุไม่เกิดความผนัผวนของราคาที่รุนแรง อาทิ การก าหนดราคารับซือ้ผลปาล์มและน า้มนั
ปาล์มดิบในกรณีที่ราคาน า้มนัปาล์มดบิผนัผวนและสง่ผลกระทบตอ่เกษตรกรผู้ปลกูปาล์มน า้มนั และการรับซือ้น า้มนัปาล์มดิบ
ออกจากตลาดในกรณีที่สต๊อกน า้มนัปาล์มดิบในประเทศสงูเกินไป 
 
3.3 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
 

3.3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงนิทุนจากสถาบันการเงนิ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้ขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือจากเจ้าหนีส้ถาบัน

การเงินภายในประเทศแหง่หนึ่ง โดยมีภาระหนีร้วมทัง้สิน้เท่ากบั 324 ล้านบาท (แบ่งเป็นภาระหนีใ้นนามบริษัทฯเท่ากบั  250  
ล้านบาท และภาระหนีใ้นนามบริษัทย่อยได้แก่ AIPT เท่ากบั 74 ล้านบาท และ AIL ไม่มีภาระหนี)้ มีภาระต้นทุนทางการเงิน
เท่ากบั 12.70  ล้านบาท (แบ่งเป็นภาระต้นทนุทางการเงินของบริษัทเท่ากบั 7.19 ล้านบาท และภาระต้นทุนทางการเงินของ
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บริษัทย่อยเท่ากับ 5.51 ล้านบาท) ด้วยภาระหนีท้ี่มี บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้เงินกู้  ซึ่ง
เป็นต้นทุนทางการเงินของกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานได้ในที่สดุ แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการ
ได้รับการสนบัสนนุวงเงินสนิเช่ือ บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้จ่ายช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินดงักลา่ว
ด้วยดีมาโดยตอ่เนื่อง  

3.3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
 งบการเงินงวดบญัชีปี  2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายการสนิทรัพย์ (บญัชีเงินฝากสกุลเงินตา่งประเทศ) ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศในสกุลดอลลา่ร์สหรัฐฯ รวมเท่ากับ 135.30 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ แปลงเป็นเงินบาทเท่ากับ 4,860.42 
บาท โดยเป็นรายการในนาม AIL เทา่กบั 131.78 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐฯแปลงเป็นเงินบาทเทา่กบั 4,733.97 บาท ซึง่เป็นบญัชี
สกลุเงินตา่งประเทศเพื่อรับคา่จ้างจากการให้บริหารขนสง่แก่ลกูค้าตา่งประเทศ และในนามบริษัท 3.52 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐฯ 
แปลงเป็นเงินบาทเท่ากบั 126.45 บาท ซึ่งเป็นบญัชีสกุลเงินต่างประเทศเพื่อรับเงินค่าสินค้าจากการจ าหน่ายกลีเซอรีนให้กบั
ลกูค้าในประเทศจีน ไม่ได้ท าปอ้งกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลีย่น ดงักลา่ว  เนื่องจากมีจ านวนน้อย โดยบริษัทจะพิจารณา
ใช้วงเงินสญัญาขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าในกรณีที่มีธุรกรรมเป็นเงินตราต่างประเทศในจ านวนที่มีนยัส าคญั ควบคู่ไป
กบัการติดตามขา่วสารและความเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่นอยา่งใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และหาแนวทางป้องกนั
ความเสี่ยงที่อาจจะ ดงันัน้ บริษัทจึงมัน่ใจว่าหากเกิดความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน บริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างไม่มี
นยัส าคญั 
 
3.4 ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ 
 

3.4.1 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก 
 บริษัทฯก่อตัง้ขึน้ในปี 2549 โดยมีกลุม่ครอบครัวธารีรัตนาวิบูลย์เป็นผู้บริหารหลกั และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ผ่านการถือ
หุ้นใน AI ในสดัส่วนร้อยละ 59.59 ของทุนจดทะเบียนบริษัท โดยมี 1) นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  2) นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ แล ะ
กรรมการบริหาร  3) นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ ด ารงต าแหนง่กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ และ 4) นาย
นพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ซึง่ทัง้ 4 ทา่นล้วน
แตเ่ป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซลและน า้มนัปาล์มโอเลอีน โดยได้สร้างความนา่เช่ือถือ
ให้กบับริษัท และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมาโดยต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผา่นมา 
ซึง่หากมีการเปลีย่นแปลงผู้บริหารหลกัอาจจะสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯได้  

 บริษัทฯได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจอนมุตัิในแต่ละต าแหน่งและสว่นงาน
ตา่งๆ อย่างชดัเจน โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารและการจดัการอย่างเป็นระบบผ่านผงัอ านาจอนมุตัิที่ได้ก าหนดไว้  
อีกทัง้ยงัมีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตา่งๆ ให้แก่ผู้ที่มีความรู้และความสามารถอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทยงัมี
ระบบจดัเก็บข้อมลูและฐานข้อมลูที่ดี  ซึง่มีการแลกเปลีย่นขา่วสารข้อมลูที่จ าเป็นตา่งๆ รวมถึงบริษัทยงัได้ก าหนดแนวทางเพื่อ
พฒันาประสทิธิภาพในการท างานของพนกังานบริษัท ด้วยการสง่เข้าอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ความสามารถ
แก่พนกังานและลดการพึ่งพิงพนกังานรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ ควบคูไ่ปกบัการสง่เสริมให้พนกังานรู้สกึถึงความเป็นสว่นหนึ่ง
ของบริษัท ด้วยการดูแลและจัดสวสัดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงานแต่ละระดบัเพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใ จในการ
ท างาน  นอกจากนี ้บริษัทยังมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทให้สอดคล้องกับ
แผนการด าเนินธุรกิจอีกด้วย 
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3.4.2 ความเสี่ยงในกรณีมีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 
 กลุม่ครอบครัวธารีรัตนาวิบลูย์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทผ่านการถือหุ้นในบริษัท โดย ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 
ครอบครัวธารีรัตนาวิบลูย์มีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท โดยแบง่เป็นการถือหุ้นทางตรงในสดัสว่นร้อยละ 11.15 และถือทางอ้อม
ผ่านทาง AI ในสดัส่วนร้อยละ 59.59  ซึ่งกลุ่มครอบครัวธารีรัตนาวิบูลย์จะมีอิทธิพลในก าหนดนโยบายการบริหารงานของ
บริษัทไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เนื่องจากสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ให้ถือเอา
คะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัท ก าหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 
8 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่รู้จักและยอมรับในสงัคม โดย
กรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และมี
คณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบตัิตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ.28/2551  ซึ่งถือเป็น
การช่วยเสริมประสิทธิภาพและสร้างการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการบริหารจดัการของบริษัท 
นอกจากนี ้บริษัทยงัได้วา่จ้างบริษัท สูค่วามส าเร็จ จ ากดั เพื่อเข้าท าหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ
จากฝ่ายจดัการและขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้คณะกรรมการของบริษัทยงัค านงึถึงการให้ความส าคญักบั
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ด้วยการปฏิบตัิตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และสม ่าเสมอ ดงันัน้ บริษัทจึง
มัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้มีสว่นได้เสยีกบับริษัท จะได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม และเทา่เทียมกนั 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 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 138,444,087 

ตดิภาระจ านองเป็นหลกัประกนัวงเงินกู้ ยืมจากเจ้าหนี ้
สถาบนัการเงินแหง่หนึง่ พร้อมสิ่งปลกูสร้างโดยมีมลูค่า

จ านองรวมเทา่กบั 700.00 ล้านบาท 
ยกเว้นโฉนดเลขท่ี 64305, 28654 

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 19,326,001 - ไม่มี - 
3. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร     

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

ใช้ในการด าเนินงาน บริษัทฯ                   132,201,231 - 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 283,138,836 ติดภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ ยืมจากเจ้าหนี ้
สถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง  ร่วมกับ ท่ีดินซึ่ง เป็ น ท่ีตั ง้
ส านักงาน และโรงงาน โดยมีมูลค่าจ านองรวมเท่ากับ 
700.00 ล้านบาท 
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รายการ การใช้งาน กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(บาท) 
ภาระผูกพัน 

4. ระบบสาธารณปูโภค ใช้ในการด าเนินงาน บริษัท และ AIPT 24,420,075 - ไม่มี - 
5. เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองมือ     

5.1 เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองมือส าหรับธุรกิจน า้มนั ใช้ในการด าเนินงาน บริษัทฯ 503,627,184 - ไม่มี - 
5.2 เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองมือส าหรับธุรกิจคลงัน า้มนั

และทา่เทียบเรือ 
ใช้ในการด าเนินงาน AIPT 27,111,447 Negative Pledge เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในคลังน า้มัน

และทา่เทียบเรือของบริษัท  
6. เรือเดนิทะเล และอปุกรณ์ ใช้ในการด าเนินงาน AIL 45,014,383 - ไม่มี - 
7. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน ใช้ในการด าเนินงาน บริษัทฯและ

บริษัทย่อย 
2,648,217 - ไม่มี - 

8. ยานพาหนะ ยานพาหนะ บริษัทฯและ
บริษัทย่อย 

50,323,948 - ไม่มี - 

9. สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและตดิตัง้ ใช้ในการด าเนินงาน บริษัทฯ                  5,065,670 - ไม่มี - 
รวม 1,388,456,914  
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีมลูค่ารายการสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเท่ากบั 0.11 ล้านบาท ได้แก่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเป็นสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนในกรรมสทิธ์ิบริษัท 

 

4.3 สัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกจิ 

สัญญาจ าหน่าย และสัญญาการใช้บริการถงัเก็บน า้มันไบโอดีเซล (B100) 
คูส่ญัญา : บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีลงนามสญัญา : 28 มีนาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2559 
ลกัษณะสญัญา : บริษัทจะขายสนิค้าไบโอดเีซล (B100) ให้แก่ลกูค้า ในปริมาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : 1 เมษายน 2557 และ 31 มีนาคม 2559 
การช าระคา่บริการ : ภายใน 19 วนันบัจากวนัสง่มอบ (วนัสง่มอบนบัเป็นวนัท่ีศนูย์) 

 
คูส่ญัญา : บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีลงนามสญัญา : 1 กนัยายน 2556 และ 31 ตลุาคม 2559 
ลกัษณะสญัญา : บริษัทฯให้บริการถงัเก็บน า้มนัไบโอดีเซล (B100) แก่ลกูค้า ในปริมาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : สญัญาให้บริการถงัเก็บน า้มนัไบโอดีเซล (B100) ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2556 ถึง 31 ตลุาคม 

2559 และมีผลบงัคบัใช้ตอ่ไปอีกทกุ 1 ปี ภายใต้เง่ือนไขและราคาที่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลง
ร่วมกนั 

การช าระคา่บริการ : ภายใน 10 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับใบแจ้งหนี ้
 
คูส่ญัญา : บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีลงนามสญัญา : 17 พฤศจิกายน 2557 
ลกัษณะสญัญา : บริษัทจะขายสนิค้าไบโอดเีซล (B100) ให้แก่ลกูค้า ในปริมาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2558 
การช าระคา่สนิค้า : ส าหรับใบแจ้งหนีท้ี่สง่ถงึลกูค้าตัง้แตว่นัท่ี 1-15 ของเดือน ให้ช าระคา่สนิค้าภายในวนัท่ีสดุท้าย

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

 
คูส่ญัญา : บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีลงนามสญัญา : 22 ธนัวาคม 2557 
ลกัษณะสญัญา : บริษัทจะขายสนิค้าไบโอดเีซล (B100) ให้แก่ลกูค้า ในปริมาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2558 
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 ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
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 : 3 ธนัวาคม 2557 
ลกัษณะสญัญา : บริษัทจะขายสนิค้าไบโอดเีซล (B100) ให้แก่ลกูค้า ในปริมาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : ตัง้แตว่นัท่ี 3 ธนัวาคม 2557 ถึง ภายในปี 2558 หรือจนครบปริมาณตามสญัญา 
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 : 000-15-11-IAR-01148 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิ (Property All Risks Policy Schedule) 
ทรัพย์สนิเอาประกนั : โรงงาน และอาคารสิง่ปลกูสร้าง รวมถึงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และสนิค้าคงเหลอื

ทกุชนิดท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท  
ที่ตัง้ทรัพย์สนิ : เลขที่ 55/2 หมู ่8 ถนนเศรษฐกิจ ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษายน 2558 ถึง 20 เมษายน 2559  
วงเงินคุ้มครอง : 683,230,000 บาท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
คูส่ญัญา : บริษัท ไทยพาณิชย์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม์ : 000-15-11-GSI-00094 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่ 3 
ที่ตัง้ทรัพย์สนิ : เลขที่ 55/2 หมู ่8 ถนนเศรษฐกิจ ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 
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ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 27 สงิหาคม 2558 ถึง 27 สงิหาคม 2559  
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 : 100-15-700-1-000967 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัสนิค้าที่ขนสง่ภายในประเทศ 
ทรัพย์สนิเอาประกนั : น า้มนัปาล์มบรรจแุท็งค์ส าหรับการขนสง่โดยพาหนะของบริษัทท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 18 สงิหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 18 สงิหาคม 2559 
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 : 100-15-700-1-000525 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัสนิค้าที่ขนสง่ภายในประเทศ 
ทรัพย์สนิเอาประกนั : น า้มนัปาล์มบรรจแุท็งค์ 10 ล้อ ส าหรับการขนสง่โดยพาหนะของบริษัทท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 ถงึวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
วงเงินคุ้มครอง : ไมเ่กิน 600,000 บาทตอ่ครัง้ ทัง้นี ้บริษัทต้องรับผิดชอบคา่เสยีหายสว่นแรกจ านวนหนึง่ 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
 
คูส่ญัญา : บริษัท สนิมัน่คง ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม์ : 100-15-700-1-000219 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัสนิค้าที่ขนสง่ภายในประเทศ 
ทรัพย์สนิเอาประกนั : น า้มนัปาล์มบรรจแุท็งค์ 10 ล้อ ส าหรับการขนสง่โดยพาหนะของบริษัทท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 14 มีนาคม 2558 ถึงวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 
วงเงินคุ้มครอง : ไมเ่กิน 600,000 บาทตอ่ครัง้ ทัง้นี ้บริษัทต้องรับผิดชอบคา่เสยีหายสว่นแรกจ านวนหนึง่ 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
คูส่ญัญา : บริษัท สนิมัน่คง ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม์ : 100-15-700-1-000654 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัสนิค้าที่ขนสง่ภายในประเทศ 
ทรัพย์สนิเอาประกนั : น า้มนัปาล์มบรรจแุท็งค์ 10 ล้อ ส าหรับการขนสง่โดยพาหนะของบริษัทท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
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ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 13 มถินุายน 2558 ถึงวนัท่ี 13 มิถนุายน 2559 
วงเงินคุ้มครอง : ไมเ่กิน 600,000 บาทตอ่ครัง้ ทัง้นี ้บริษัทต้องรับผิดชอบคา่เสยีหายสว่นแรกจ านวนหนึง่ 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
คูส่ญัญา : บริษัท สนิมัน่คง ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม์ : 100-15-700-1-001156 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัสนิค้าที่ขนสง่ภายในประเทศ 
ทรัพย์สนิเอาประกนั : น า้มนัปาล์มบรรจแุท็งค์โดยรถหวัลากจงูส าหรับการขนสง่โดยพาหนะของบริษัทท่ีระบไุว้ใน

กรมธรรม์ 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 14 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2559 
วงเงินคุ้มครอง : ไมเ่กิน 1,800,000 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 : AL002685-15RBK 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่ 3 
ระยะเวลา : 1 ปี เร่ิม ตัง้แตว่นัท่ี 19 ธนัวาคม 2558 ถึง 19 ธนัวาคม 2559 
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 : 615-01551-10340 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิ (Accidental Damage (Property) Insurance Policy) 
ที่ตัง้ทรัพย์สนิหรือ
เก็บทรัพย์สนิเอา
ประกนั 

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

ระยะเวลา : 1 ปี เร่ิม ตัง้แตว่นัท่ี 1 มถินุายน 2558 ถงึ 1 มิถนุายน 2559 
วงเงินคุ้มครอง : 392,120,000 บาท 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
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ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั 
 

คูส่ญัญา : บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม์ : 615-01551-10338 
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 2558 ถงึ 1 มิถนุายน 2559 
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 : MH000869-15RBK 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิทางทะเล (MARINE HULL INSURANCE) ของเรือธารีรัตนา 1 

และทรัพย์สนิท่ีติดตัง้อยูก่บัตวัเรือ 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 18 เมษายน 2558 ถึง 18 เมษายน 2559 
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 : MH000868-15RBK 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิทางทะเล (MARINE HULL INSURANCE) ของเรือธารีรัตนา 3 

และทรัพย์สนิท่ีติดตัง้อยูก่บัตวัเรือ 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 6 เมษายน 2558 ถึง 6 เมษายน 2559 
วงเงินคุ้มครอง : 90,000,000 บาท 
พืน้ท่ีคุ้มครอง  ประเทศไทย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Near Coastal Limitation Area Only) 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั  

 
คูส่ญัญา : Shipowners’ Asia Pte limited 
เลขที่กรมธรรม์ : 504636 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิทางทะเล ส าหรับ เรือธารีรัตนา 1 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 ถงึ 20 กมุภาพนัธ์ 2559 
วงเงินคุ้มครอง : มลพิษ 1,000,000,000 USD 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
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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 2558 ถงึ 20 กมุภาพนัธ์ 2559 
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 กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของเจ้ าของกิจการเดิม 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 และปัจจบุันอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมายของศาล
ฎีกา อย่างไรก็ตาม ตลาดผู้บริโภคน า้มนัปาล์มโอเลอีน เป็นตลาดที่ไม่ยึดติดกับตราสินค้าแต่อย่างใด อีกทัง้ บริษัทฯ รับอนมุตัิการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเพ่ิมเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติมหวัข้อ 1.3 ปัจจยัความเสี่ยง) 

  
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

- 61 - 

 

4.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมี
นยัส าคญั และบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 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 ค 115789 
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 าสัง่ยกค าร้องดงักล่าว โดยศาลได้ระบุในค าสัง่ศาลชัดเจนว่า “การซือ้ขายดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากมติที่
ประชมุเจ้าหนีแ้ละได้มีการเสนอต่อศาล ซึ่งศาลได้มีค าสัง่อนญุาตให้มีการซือ้ขายกิจการดงักลา่ว โดยการซือ้ขายกิจการพร้อม
เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว บริษัทได้เสยีคา่ตอบแทนและท าตามขัน้ตอนทางกฎหมายจนครบถ้วน จึงเห็นวา่ บริษัทได้มีการซือ้
กิจการโดยเสียค่าตอบแทนอย่างสจุริต และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงมีค าสัง่ให้ผู้ ร้องไมม่ีสิทธิร้องขอให้ด าเนินการ
ตามค าร้องดงักล่าว” ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม 2555 เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของเจ้าของกิจการเดิมได้ยื่นอทุธรณ์ต่อศาล
ล้มละลายกลาง เพื่อขอให้ศาลพิจารณากลบัค าสัง่ศาลล้มละลายกลาง โดยบริษัทได้ยื่นโต้แย้งการอทุธรณ์ดงักลา่วเมื่อวนัที่ 7 
ธนัวาคม 2555 และปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมายของศาลฎีกา 
 
 อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือว่า จะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระส าคัญเก่ียวกับการถูกคัดค้านในคดี
ดงักลา่ว จึงไมไ่ด้บนัทกึตัง้ส ารองส าหรับผลเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้ในงบการเงิน  
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

6.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
 
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   

 
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 
โทรศัพท์ส านักงานใหญ่  034-497-184 

โทรสารส านักงานใหญ่  034-497-186 
Email   aiport1@asianinsulators.com   

mailto:aienergy@aienergy.co.th
http://www.aienergy.co.th/
mailto:ir@aienergy.co.th
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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 
โทรศัพท์ส านักงานสาขา  077-522-709-10 
โทรสารโส านักงานสาขา  077-522-711 
Email   aiport2@asianinsulators.com  
ความสัมพนัธ์กับบริษัท -  AIPT เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นสามญัของ  AIPT จ านวน 

45,999,998  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของ
ทนุช าระแล้วของ AIPT 
-   มีกรรมการบริษัทร่วมกนัได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 
นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนา
วิบลูย์ ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการ 

 
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 
Email   logistics@asianinsulators.com 
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 ของทนุ
ช าระแล้วของ AIL 
-  มีกรรมการบริษัทร่วมกนั ได้แก่นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์  
และนายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ 

 
 
 
 
6.3 บคุคลอ้างอิงอื่นๆ 
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นายทะเบยีนหลกัทรัพย์  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 
 
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 
 

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 ขอ้มูลส าคญัอ่ืน  -ไม่มี- 
 
 

 
 
 

http://www.tsd.co.th/
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 2558 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

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

2. นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ 152,001,016 3.36 

3. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 148,938,888 3.30 

4. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 79,662,880 1.76 

5. นายวชิิต ชินวงศ์วรกลุ 43,143,600 0.95 

6. นางโสภา ธารีรัตนาวิบลูย์ 40,418,968 0.89 

7. นางจารุณี วรกิจจานวุฒัน์ 30,047,188 0.66 

8. นายศิริกลู ธารีรัตนาวิบลูย์ 23,069,200 0.51 

9. นายโกวิท ธารีรัตนาวิบลูย์ 21,000,000 0.46 

10. นายอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 20,200,000 0.45 

11. รายอื่นๆ 1,268,102,020 28.06 
รวม 4,520,000,000 100.00 

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

ระบบสง่และจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ มีรายชื่อผู้ ถือหุ้นตามตารางดงันี ้

        รายชื่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ปิดสมดุผู้ ถือหุ้น เม่ือ 30 ธันวาคม 2558 
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 



                                                                                               แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
     บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
 

-67- 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
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 – 

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 หากผลประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจนกว่าการขาดทุนจะกลบัมาเป็นผลก าไร  และ
บริษัทยอ่ยต้องตัง้ส ารองตามกฎหมายอยา่งน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิจนจ านวนเงินท่ีตัง้ส ารองมีมลูคา่เทา่กบัร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียนของบริษัทยอ่ย 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

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 2558 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 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

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

- ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2556 มีมติแต่งตัง้กรรมการบริษัทเข้าใหมจ่ านวน 3 ทา่น ได้แก่ ดร.กวีพงษ์ 

หิรัญกสิ เข้าด ารงต าแหน่งในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ผศ.สมัพนัธ์ หุน่พยนต์ และนายด ารงค์ จงูวงศ์ ใน

ฐานะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จึงเป็นเหตใุห้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทที่เกิดขึน้ก่อนหน้านัน้

ได้  ทัง้นี ้เม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม 2556 นายด ารงค์ จงูวงศ์ ได้มีหนงัสือแจ้งลาออกจากการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ
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กรรมการอิสระของบริษัท แต่ยังคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อท าหน้าที่บริหารจดัการงานของบริษัทตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบของกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวนัที่ 31 พฤษภาคม 2556 (ครัง้แรก

หลงัแปรสภาพ) ได้มีมติแต่งตัง้กรรมการบริษัทเข้าใหม่จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายโชติ สนธิวฒันานนท์ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระแทนนายด ารงค์ จงูวงศ์ 

8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team) 
 
รายช่ือคณะผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 9 ทา่น ดงันี ้
ล าดับ รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1 คณุอนรัุกษ์ ธารีรัตนาวิบลูย์            กรรมการผู้จดัการ  
2 คณุนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3 คณุปิยนาฏ นามไพโรจน์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4 คณุกศุล ศรีบณุยะแก้ว ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน 
5 คณุพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบลูย์ ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและจดัซือ้ 
6 คณุอนชุา บญุณโร ผู้จดัการฝ่ายขาย 
7 คณุพลฏัฐ์ แปลนาค ผู้จดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ 
8 คณุฐิตวิชัร์ ธญัศกัดิ์ด ารงค์ ผู้จดัการฝ่ายผลติ 
9 คณุชยัณรงค์ แสนภวูา ผู้จดัการฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

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

9. ขออนมุตัิการแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท 

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 ซึง่การอนมุตัิรายการใน
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 

ผู้จดัการ 
ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ผู้จดัการ 
ฝ่ายขาย 

ผู้จดัการ 
ฝ่ายบคุคลและจดัซือ้ 

ผู้จดัการ 
ฝ่ายโรงงาน 

ผู้จดัการ 
ฝ่ายผลติ 

ผู้จดัการ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้อ านวยการฝ่าย 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้จดัการ 
ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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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 ถือหุ้นหรือประชาชน

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 ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองทีต่ดัสนิใจนัน้ 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
-74- 

 ทัง้นี ้ในกรณีที่เลขานกุารบริษัทพ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทคน
ใหมภ่ายในเก้าสบิวนันบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหนง่หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
  

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
ก. คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯท่ีเป็นธรรมและสมเหตสุมผล โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ  สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทยีบ

อ้างองิกบับริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

มีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2558 ไว้จ านวนไมเ่กิน 2,700,000 บาท โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 
18,000 บาท / ทา่น / เดือน 
15,000 บาท / ทา่น / เดือน 

2. ค่าเบีย้ประชุม* 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
18,000 บาท / ทา่น / ครัง้ 
15,000 บาท / ทา่น / ครัง้ 

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไมม่ี   - 
หมายเหตุ : *ค่าเบีย้ประชุมก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 
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คา่ตอบแทนมาตรฐาน และเบีย้ประชมุกรรมการ ณ 31 ธนัวาคม 2558 

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 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

เงินเดือน 8 6,785,884 9 10,054,285 9 10,460,693 
โบนสั 8 851,516 9 1,146,791               9 1,336,065 
เงินสมทบกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ 

5 130,047 5 403,363 8 529,416 

อ่ืนๆ  8 275,880 9 1,221,270 9 1,063,771 
รวม  8,043,327  12,825,709  13,389,945 

   

(2) ค่าตอบแทนอื่น 
- ไมม่ี – 
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8.5 บุคลากร 

(1) จ านวนพนักงานทัง้หมด  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีจ านวนพนกังาน ดงันี ้ 

ประเภท/ฝ่าย 
จ านวน (คน) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
พนักงานประจ า 191 182 174 
 ฝ่ายบริหาร 8 9 9 
 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 10 12 12 
 ฝ่ายบคุคลและจดัซือ้ 11 10 9 
 ฝ่ายขาย 12 12 12 
 ฝ่ายประกนัคณุภาพ 3 2 2 
 ฝ่ายผลติ 56 51 45 
 ฝ่ายโรงงาน 78 73 71 
 ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 13 13 14 
พนักงานรายวนั 36 55 77 

รวม 227 237 251 
   

(1) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน 
รูปแบบผลตอบแทน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

คา่ตอบแทนของพนกังานประจ าใน
รูปของเงินเดือน คา่คอมมิชชัน่ฝ่าย
ขาย โบนสั และเงินสมทบกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ 

42,478,104.25 46,067,673.35 48,657,654.25 

คา่ตอบแทนของลกูจ้างในรูปคา่จ้าง 2,304,214.00 4,356,665.25 5,917,002.50 

คา่อบรมสมัมนา 499,438.87 202,811.00 77,738.32 
รวม 45,281,757.12 50,627,149.60 54,652,395,07 

 
 

(2) ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  
-ไมม่ี- 
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(3) 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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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 ทัง้นีบ้ริษัทฯได้แบ่งหมวดหมู่ การก 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 2558 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 29 มกราคม 2559 จนถึงวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสส่ง
ค าถามลว่งหน้า และเป็นโอกาสที่บริษัทจะได้ตอบค าถามให้กบัผู้ ถือหุ้นก่อนวนัประชมุ 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
-79- 

5. บริษัทมีการสง่หนงัสือเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น
เป็นเวลา 1 เดือน นบัแต่วนัที่ 29 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 29 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 ถือหุ้ น บริษัทฯได้ถือปฏิบตัิให้มีการแถลงแก่ผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ การด าเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน วิธีการนับคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็น
รวมทัง้การตัง้ค าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และ
กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเฉพาะเร่ืองต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ ทัง้นี ้
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ประธานกรรมการหรือประธานท่ีประชมุจะจดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม โดยจะก าหนดเวลาในการประชมุให้
ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อยา่งเต็มที ่

2. ก่อนเร่ิมการประชุม บริษัทมีการแนะน ากรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และผู้สอบบญัชีของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้นได้
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)  

 บริษัทให้ความส าคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุทา่นอยา่งเทา่เทียม โดยมีการก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี  ้

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

2. จดัสง่หนงัสอืมอบอ านาจโดยเสนอรายช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 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. 
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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

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 
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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 

 
 บริษัทฯมีจิตส านึกและตระหนกัความเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งมีความรับผิดชอบในรับผิดชอบในการช่วยเหลือ
สงัคม รวมทัง้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกือ้กลูสงัคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อม
ของชุมชนและสงัคมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการจัดท านโยบายการ
ส่งเสริมการให้ความรู้และการอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดให้มีหน่วยงานเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ เพื่อ
ปฏิบัติงานในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ โดยท าหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล และให้ความรู้กับพนักงานในการ
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 เพื่ อให้ผู้ 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 ทัง้ในสว่นของข้อมลูที่ไมใ่ชข้่อมลูทางการเงิน เช่น การเปิดเผยนโยบาย



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
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ตา่งๆ การก ากบัดแูลกิจการ และความรับผิดชอบตอ่สงัคม และข้อมลูทางการเงิน เช่น งบการเงินประจ าปี 

หลกัเกณฑ์ในการจ่ายคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ หรือข้อมลูการถือหุ้นของคณะกรรมการ เป็นต้น 

1.2 เปิดเผยข้อมลูผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

การน าเสนอข้อมลูผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์นัน้จะเป็นไปตามข้อก าหนดตามที่ตลาด

หลกัทรัพย์ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้ ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นและนกัลงทนุจะสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมลูได้อยา่ง

รวดเร็วและเป็นข้อมลูที่แท้จริง นอกจากนี ้ บริษัทฯยงัอ านวยความสะดวกโดยจะมีการเผยแพร่ข้อมลูผา่น

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผา่นทาง http://www.aienergy.co.th หลงัจากที่ได้น าเสนอข้อมลูผา่นระบบ

สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แล้ว รวมไปถึงการเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุก่อนวนัประชมุผา่นทาง

เว็บไซต์ของบริษัทซึง่ถือเป็นช่องทางที่สามารถสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นได้อยา่งรวดเร็ว 

1.3 เปิดเผยข้อมลูผา่นระบบการรายงานสารสนเทศ SET Community Portal (SCP) โดยบริษัทฯจะเปิดเผย

ข้อมลูทางการเงินหรืองบการเงินพร้อมกบัข้อมลูที่จดัสง่ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ

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 

http://www.aienergy.co.th/
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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 
 
 บริษัทฯมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแตล่ะคณะไว้อยา่งชดัเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จดัการ สง่ผลให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการไมม่ีอ านาจเบด็เสร็จ และมีการถว่งดลุในมติ
ที่ส าคญั ซึง่จะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) รวมทัง้ กรรมการบริษัทจะไม่
สามารถอนมุตัิรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบคุคลท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมีสว่นได้เสยีในการท ารายการนัน้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษัทฯมีนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงินไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส และน าเสนอขออนมุตัิ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี โดยมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการดงันี  ้

1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน 
2) คา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีสามารถจงูใจ สามารถรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีคณุภาพ

ในการปฏิบตัิหน้าที่ให้กบับริษัทได้ 
3) องค์ประกอบของคา่ตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส และง่ายตอ่การเข้าใจ 
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  
  

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

1.   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน จะเป็นการรายงานความรับผิดชอบใน

ส่วนของกรรมการบริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ รับรองรายงานดงักล่าว (ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 

“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ”) 

2.  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานทางการเงิน จะเป็นการรายงานความ

รับผิดชอบในสว่นของกรรมการตรวจสอบ โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับรองรายงาน

ดงักลา่ว (ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงาน

ทางการเงนิ”) 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 บริษัทฯสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิ
หน้าที่ รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่างๆ อยู่เ สมอ 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 ซึ่งรวมถึง รายงานทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน ข้อมลูอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุน โดย
ผา่นช่องทางต่างๆ ทัง้จากการจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. 
รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท 
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 ในสว่นของงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation) บริษัทฯได้จัดตัง้หน่วยงานขึน้มาเฉพาะ โดยมอบหมายให้ 
นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ เป็นผู้ดแูลการติดต่อสื่อสารกบันกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อ
ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-34-877-485-8 ตอ่ 500   
 ในสว่นของหน่วยงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ปรากฏอยู่ใน “หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency)  หัวข้อ  2.ช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” 
 
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 2558 

 คณะกรรมการบริษัท มีทัง้สิน้  8 ท่าน โดยคณะกรรมการทุกท่ านล้วนเป็นผู้ มีประสบการณ์และ
ความสามารถ และเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ เป็นผู้ที่มีบทบาทส 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 
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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 

 
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) โดยกรรมการบริษัทจะไม่

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

6. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจผกูพนับริษัทได้  
7. แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจ

เพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้  

8. พิจารณาอนมุตัิการท ารายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสนิทรัพย์ เว้นแต่รายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิจาก
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
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คะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งทรัพย์สนิ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
เป็นต้น 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. เรียกประชมุคณะกรรมการ และมอบหมายให้เลขานกุารบริษัท ดแูลเร่ืองการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ รวมทัง้
เอกสารตา่งๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมลูอยา่งเพยีงพอและทนัเวลา 

2. เป็นประธานที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  
3. เป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่

ก าหนดไว้  
4. ดแูลให้การติดตอ่สือ่สารระหวา่งกรรมการและผู้ ถือหุ้นมีประสทิธิภาพ 
5. ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

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

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

16. ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย 
17. มีอ านาจในการอนมุตัิการซือ้ เช่า หรือลงทนุตามแผนงานที่ได้มีมติอนมุตัิไว้แล้ว หรือมีอ านาจในการอนมุตัิหรือ

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

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

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

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

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

22. ขออนุมตัิการแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท 
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23. มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื่อรักษาไว้ซึง่ระเบียบวินยัภายในองค์กร 

24. น าเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา  
25. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริหาร 
26. ก ากบัดแูลและบริหารงานในสว่นงานการบริหารการขายและการตลาดทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

 
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 าแหนง่ตอ่ไป  
 
เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทฯ แตง่ตัง้ให้ นายนพพล ธารีรัตนาวิบลูย์ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทเมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 
เพื่อรับผิดชอบเร่ืองที่เก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้ นและเพื่อช่วยเหลืองานที่เก่ียวกบัแนวปฏิบตัิด้านการก 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 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) - ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  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 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013 หลักสูตร Enterprice-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 ้ 
 

2. 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  
 

 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกส ิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัพนัธ์ หุน่พยนต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายโชติ สนธิวฒันานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

http://www.sec.or.th/
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3. 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  
 

4. 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  รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มี ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึง่รายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง  ครบถ้วน  เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
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(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 
 

5. 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            
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4. กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหนง่ ให้แจ้งตอ่บริษัทลว่งหน้า 1 เดือนพร้อมเหตผุล และ
บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูกรรมการตรวจสอบลาออกพร้อมสาเหตตุ่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทนัที 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทนุทราบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งอาจชีแ้จงถึง
สาเหตุดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทราบด้วยก็ได้ 
 

6. การประชุม  

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

5.2 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงินและอื่น ๆ ปีละ 6 ครัง้โดยก าหนดให้
เรียกประชุมก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเร่ืองจ าเป็นเร่งดว่นอื่น ๆ ได้ตามแตจ่ะเห็นสมควร 

5.3 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมด  จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้
ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี ผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ หรือผู้ เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมลูในสว่นที่
เก่ียวข้องได้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการตรวจสอบหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุม
เลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชุม 

5.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม  
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบมีส่วนได้เสียใน
เร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  อยา่งไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอ่ืน ๆ ท่ีมิได้ลงมติ
เห็นด้วยให้น าเสนอเป็นความเห็นแย้งตอ่คณะกรรมการบริษัท  

5.5 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชมุตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทในคราว
ถดัไปเพื่อทราบทกุครัง้ 

(3) คณะกรรมการบริหาร (Executive Director) - ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

 

 
 
 
 
 

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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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 
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 านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนัน้ 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 
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(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2556 มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าที่ประเมินความเสีย่งในด้านตา่งๆ ให้ครอบคลมุทกุระบบงานของบริษัท เพื่อให้การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

    คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมจี านวน 4 ทา่น ดงันี ้
 
 

 
 
 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1. ก ากบัดแูลการพฒันา และมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์กลยทุธ์การบริหารความเสีย่งขององค์กรประจ าปี 

2. พฒันาและกลัน่กรองระดบัความเสีย่งที่องค์กรยอมรับได้ 

3. ให้ทิศทางและวิธีการสอดสอ่งดแูลแก่หวัหน้างานและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานตา่งๆ 

4. ประเมินความเสีย่งที่มีสาระส าคญัและรายงานตอ่กรรมการผู้จดัการเพื่อทราบ 

5. ประเมินรายงานความเสีย่งของบริษัท 

6. สอบทานผลที่เกิดขึน้จริงเปรียบเทียบกบัเปา้หมายและแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ทกุไตรมาส 
 
9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงแต่งตัง้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
โดยเฉพาะ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิค รบตาม
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 

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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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 ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือ
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/หรือเ ป็นไปตามวาระการ
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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
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 

- ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ 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 ที่ปรึกษาที่รับเงิ นเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

- ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
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- 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 

 

• องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ บริหา รของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท  โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้
กรรมการบริหารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร 
 

• องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ 
 กรรมการผู้ จัดการ ให้มาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มี ช่ือเป็นคณะ
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 
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ค)  ต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายใน
บริษัทฯ และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจ
ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  

 ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ซึง่อยูใ่นหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

ควรหลกีเลีย่งหรืองดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน โดย

ข้อก าหนดดงักล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลกูจ้างของบริษัทฯด้ วย 

หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วจะถือวา่ได้กระท าผิดร้ายแรง 

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

3. ให้ประกาศระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างทราบโดยทัว่กนั 

9.5 นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
 
การต่อต้านการคอร์รัปชัน่ถือเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินธุรกิจทุกรูปแบบ บริษัทฯก าหนดนโยบายในการจัดท า

นโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ในปี 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 ทัง้นีห้ากเงินบริจาค ไม่ว่าจะ

รูปแบบใดก็ตามที่มีมลูคา่มากกวา่ 10,000 บาท จะต้องได้รับการอนมุตัิจากกรรมการบริษัท 
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-   ในการบริจาคจะต้องเป็นการบริจาคในนาม “บริษัทฯ” เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะต้องมีหลกัฐานการบริจาคที่ชดัเจนและ
เช่ือถือได้ และจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบขัน้ตอนของบริษัทฯ และบริษัทฯจะไม่ใช้การบริจาคเป็นข้ออ้างหรือ
น ามาไปใช้ในวตัถปุระสงค์อื่นใด 

การให้หรือรับของขวญั ของที่ระลกึ หรือการเลีย้งรับรอง  
ในการให้หรือรับของขวญั ของที่ระลึก หรือการเลีย้งรับรอง จะมีวตัถุประสงค์เพียงเพื่อการต้อนรับหรือการแสดง

ความยินดีเทา่นัน้ โดยไมม่ีนยัยะอื่น  
 

ทัง้นีผู้้ที่พบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริต ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางของ
บริษัทฯได้ดงันี ้

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

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 2558 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

 บริษัทฯแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจ านวน 5 ราย ได้แก่  

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

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจ าปี 2558

เนื่องจากพิจารณาวา่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามที่บริษัทมหาชนจ ากดัและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และมีผลปฏิบตัิงานเป็นท่ีนา่พอใจ ซึง่บริษัทได้ให้ความเห็นชอบกบัผู้สอบบญัชีทัง้ 5 รายแล้ว ทัง้นี ้

ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมไ่ด้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใดๆกบับริษัทฯหรือผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมี รายละเอียดคา่สอบบญัชีของ

บริษัทฯและบริษัทยอ่ย ตามตารางแนบท้าย 

ตารางแสดงค่าสอบบัญช ี 2557 2558 

ผู้สอบบัญช ี
บริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ 

แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
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 180,000 80,000 260,000    

    960,000 650,000 1,610,000 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 480,000 500,000 980,000    

 
ตรวจสอบข้อมลูในแบบค าขอใช้สทิธิและ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
(จ านวน 2 บตัร) 

- 30,000 30,000 - 80,000 80,000 

รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ 660,000 610,000 1,270,000 960,000 730,000 1,690,000 
       

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 165,000 105,000 270,000 150,000 180,000 330,000 

       

บริษัท เอไอ  พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ 
จ ากดั 

240,000 200,000 440,000 240,000 230,000 470,000 

       
ยอดรวมทุกบริษัท 1,065,000 915,000 1,980,000 1,350,000 1,140,000 2,490,000 
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ทัง้นีบ้ริษัทฯได้
ด าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยบริษัทได้มีการจดัท านโยบายและ
วิสยัทัศน์ในการด าเนินกิจการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทฯมุ่งเน้นและให้ความส าคัญในการสร้างความ
รับผิดชอบต่อสงัคมทัง้ภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมมาอยา่งต่อเนื่อง นอกจากนีย้งัได้ค านึงถึง
ผลกระทบที่สง่ผลต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ 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 2558 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 าเนินการของบริษัทจะสอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน เช่น การน าราคาน า้มันไบโอดีเซลที่มีการวิเคราะห์โดยส านักงานนโยบายและแผน
พลงังาน กระทรวงพลงังาน มาใช้ในการค านวณราคาสินค้า ดังนัน้สินค้าของบริษัทจึงเป็นสิ นค้าที่มีราคาตามมาตรฐาน 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกคู่ค้าโดยคู่ค้ารายต่างๆ จะต้องผ่านขัน้ตอนตามที่บริษัทก าหนดจึงจะสามารถเข้า
มาด าเนินการใดๆให้กบับริษัทได้  
 

2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
บริษัทมีการสร้างแนวทางการเคารพสิทธิมนษุยชนปรากฏอยู่ในนโยบายในการจ้างงานของบริษัท ซึ่งมีมาตรการที่

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

 
3. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
บริษัทเลง็เห็นคณุค่าและความส าคัญของพนกังานในทกุระดบั 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 รวมไปถึงประสบการณ์ในการ
ท างานของพนกังาน ทัง้นีค้า่ตอบแทนของบริษัทจะจะสอดคล้องกบัคา่จ้างแรงงานขัน้ต า่ของรัฐบาลเพื่อสง่เสริมให้
พนกังานมีคณุภาพชีวิตทีด่ีขึน้ 
2) บริษัทมีจา่ยการคา่ตอบแทนให้กบัพนกังานในรูปแบบท่ีไมใ่ช่เงินเดือน   
- โบนสัประจ าปี  
- เงินรางวลัส าหรับพนกังานดีเดน่ 
3) บริษัทจดัให้มีสวสัดกิารในตา่งๆให้กบัพนกังาน  
- กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
- การท าประกนัชีวติและประกนัสขุภาพกลุม่ 
- การตรวจสขุภาพประจ าปี 
- การพฒันาบคุลากร โดยการสง่อบรม หรือสมัมนาตามสายงานของพนกังาน 
 
3.2 สขุภาพและความปลอดภยัในการท างาน 
บริษัทค านึงถึงสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานเป็นส าคญั โดยได้มีการจดัโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

เสริมสร้างความปลอดภยัในการท างานให้กบัพนกังานทกุคน นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีหน่วยงานส าหรับการประเมินความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึน้กบัพนกังาน เพื่อหาทางปอ้งกนัความเสีย่ง โดยโครงการและกิจกรรมที่บริษัทจดัท า มีดงันี  ้
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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. 

 
a. ด้านวตัถแุละสถานท่ี  
- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างานให้มีบรรยากาศที่ดี จดัเก็บอปุกรณ์ของใช้ในการท างานให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย 
- เพื่อการท างานท่ีรวดเร็ว ปอ้งกนัการท างานผิดพลาด และปอ้งกนัการเกิดอบุตัเิหตุ 

b. 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  ้

- บริษัทเลง็เห็นความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัของพนกังาน จึงได้มีการจดัท างบประมาณส าหรับการลงทนุใน
ส่วนของการจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละส่วนงาน เนื่องจาก
กิจการของบริษัทถือว่าเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงในการเกิดอบุตัิเหตหุรือการได้รับบาดเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ดงันัน้ความปลอดภยัจึงเป็นนโยบายส าคญัในการด าเนินงานของบริษัท 
เพราะพนกังานถือเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจ การจดัหาอปุกรณ์ความปลอดภยัจึงเป็นนโยบายหลกัที่
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บริษัทให้ความส าคญัอย่างยิ่ง นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประเมินความเสีย่งต่างๆ  เพื่อให้
สามารถหาวิธีการปอ้งกนั หรือแนวทางในการลดผลกระทบที่จะเกิดกบัพนกังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- บริษัทฯจดัให้มีการฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี  เนื่องจากกิจการของบริษัทนบัได้ว่าเป็น
กิจการท่ีมีความเสีย่งจากเหตเุพลิงไหม้ซึง่ถือเป็นอนัตรายที่สง่ผลรุนแรงทัง้ตอ่พนักงานและทรัพย์สนิของบริษัทฯ 
ดงันัน้การให้ความรู้และความเข้าใจในการแก้ไขสถานการณ์ รวมไปถึงวิธีการป้องกนัความเสี่ยงจากเหตกุารณ์
เพลิงไหม้จึงเป็นสิ่งส าคัญ บริษัทฯมีการจัดอบรมปีละ 1 ครัง้ โดยวิทยากรที่มีความช านาญเฉพาะและมี
ประสบการณ์ ทัง้นีบ้ริษัทฯได้มีการจดัตัง้หน่วยงานส าหรับการท าแผนฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ รวมไป
ถึงแผนการอพยพหนีไฟของบริษัทฯไว้อย่างชัดเจนและประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบทัว่กัน โดยการ
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 
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- 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 

- 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 
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 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 

 
5. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
บริษัทเห็นความส าคญัต่อการร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม โดยบริษัทได้มีการวางโครงการส าหรับการเข้าไปร่วมเป็น

สว่นหนึ่งในการพฒันาชุมชนและสงัคม ซึ่งโครงการดงักลา่วจะเป็นโครงการท่ีสง่เสริมให้พนกังานได้เป็นสว่นหนึ่งของโครงการ
ด้วย กลา่วคือพนกังานทกุคนจะมีสว่นร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคมร่วมกนั ซึง่บริษัทได้ด าเนินการภายในปี 2558 คือ  

 
5.1 โครงการ “อุปกรณ์กีฬา เพื่อน้อง” โดยจะเป็นการบริจาคเคร่ืองแต่งกาย และอุปกรณ์กีฬา พร้อมเลีย้งอาหาร

กลางวัน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งในปี 2558 บริษัทของโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จ.
สมทุรสาคร เพื่อเป็นการสนบัสนนุการออกก าลงักายของเด็กนกัเรียน สร้างจิตใต้ส านึกให้ออกก าลงักายและมี
สขุภาพท่ีดี สร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชน 
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6. การจดัการสิง่แวดล้อม 
บริษัทฯมีความมุ่งมั่นและตัง้ใจที่จะประกอบกิจการโดยยึดหลกัในการใช้พลงังานอย่างยั่งยืน  เพื่อส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คณุค่าและไม่สง่ผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมและสงัคม ทัง้นีบ้ริษัทได้จดักิจกรรมเพื่อให้เกิดการจดัการ
สิง่แวดล้อมที่ดีโดยมีทัง้กิจกรรมที่จดัขึน้ภายในบริษัทและกิจกรรมที่จดัขึน้ภายนอกบริษัท อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้สร้างวิสยัทัศน์
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กบัพนกังานด้วย ซึง่พนกังานจะต้องเป็นสว่นหนึง่ของโครงการ จึงจะถือวา่โครงการนัน้เกิดประโยชน์
อยา่งแท้จริง      

6.1   โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อพฒันาปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อาจเสือ่มโทรมให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างบริษัทและคนในชุมชน โดยในปี 2558 บริษัทให้การสนับสนุนน า้ดื่ม
ส าหรับกิจกรรมท าเพื่อ ของผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.คลองมะเดื่อ ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั และเป็นลกัษณะของกิจกรรมสานสมัพนัธ์ในทางหนึ่งซึ่งจะส่งผลไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนใน
ชมุชนด้วย  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

11.1 การควบคุมภายใน 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 มี

คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน

ของบริษัททัง้ 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคมุภายในเร่ือง

การท าธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่วอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ทัง้นี ้ที่ผ่านมา การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เก่ียวข้องดังกล่าว จะอยู่ภ ายใต้การ

พิจารณาถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั นอกจากนี ้บริษัทยงัก าหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวงัในการท า

ธุรกรรมดงักลา่ว โดยการพิจารณาอนุมตัิการท าธุรกรรมในอนาคต จะถกูพิจารณาจากผู้ที่ไม่มีสว่นได้เสียในธุรกรรมดงักลา่ว

เทา่นัน้ โดยส าหรับการด าเนินการเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานระบบ

ควบคมุภายใน และระบบการปฏิบตัิงานของบริษัท โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชี และผู้บริหารเก่ียวกับการสอบทาน

รายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอและเช่ือถือได้  

 บริษัทฯได้จัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยเร่ิม
ด าเนินการในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 ซึง่หนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบและติดตามความถกูต้อง
สมบูรณ์ในการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย รวมถึงด าเนิ นการแก้ไขปรับปรุงระบบ
ควบคมุภายในให้มีความเหมาะสมและเกิดประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุที่ดี บริษัทฯ
ได้แต่งตัง้ “บริษัท สูค่วามส าเร็จ จ ากดั” เข้าท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯประจ าปี 2558 อีกทางหนึ่ง ทัง้นี ้เพื่อ
เป็นการสอบทาน ให้ความเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับการวางระบบควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ ผู้
ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสงัเกต และจัดท ารายงานการตรวจสอบภายใน
เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส ทัง้นี ้บริษัท สูค่วามส าเร็จ จ ากดั  ออกรายงานข้อสงัเกตจากการ
ตรวจสอบภายในครัง้ลา่สดุฉบบัลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2558 พบประเด็นข้อสงัเกตจากการตรวจสอบท่ีส าคญั ดงันี ้

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะ ความเห็นของผู้บริหาร 
ระบบบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม 
จากการตรวจสอบครัง้ก่อน 
1.ไมม่ีการท าสรุปรายงานความคืบหน้าของ 
แผนงานและรายงานเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานจริงเทียบกับแผนเพื่อบรรจุไว้ใน
วาระสืบ เนื่ อ งของรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร  
 

ฝ่ายประกนัคณุภาพควรสรุปรายงานความคืบหน้า
ของแผนงานและรายงานเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานจริงเทยีบกบัแผนงานของหนว่ยงานตา่งๆ
แล้วให้ผู้บริหารอนมุตัิก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารเพื่อบรรจไุว้ในวาระสบืเนือ่ง (ปานกลาง) 

เห็นด้วยและรับด าเนินการโดย 
คุณพลัฏฐ์ ในแผนปี 2559 เป็น
ต้นไป 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะ ความเห็นของผู้บริหาร 
ผลกระทบและความเสีย่ง : ท าให้การควบคมุ
ภายในขาดประสทิธิภาพ 
2. จากการตรวจสอบแผนงานของทุกฝ่าย
งาน มีเฉพาะหวัข้อแผนงาน เป้าหมายและ
งบประมาณ แต่ไม่มีรายละเอียดขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานในแต่ละแผนงาน และท ารายงาน
เปรียบเทียบผลการด าเนินการจริงเทียบกับ
แผนงานทกุปี 
 
ผลกระทบและความเสีย่ง : ท าให้ยากตอ่การ
ก ากบัควบคมุการปฏิบตัิงานเพื่อให้แผนงาน
บรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

ควรให้จดัท า Action Plan แผนรายละเอยีดขัน้ตอน
การปฏิบตัิงานเพื่อให้สามารถก ากบัควบคมุการ
ปฏิบตัิงาน ให้บรรลเุปา้หมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
(Implement) รวมถึงควรจดัท ารายงานการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงกบั
แผนงานดงักลา่ว อยา่งน้อยเดือนละครัง้ (ปาน
กลาง) 

เห็นด้วยและรับด าเนินการทันที
โดยทุกฝ่ายงานสรุปผลให้ฝ่าย
ประกันคุณภาพทุกเดือน และ
ฝ่ายประกนัคุณภาพ สรุปผลการ
ด า เนินงานจริงเทียบกับแผน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ทกุไตรมาส 

ในการตรวจสอบครัง้นี ้
3. ไมม่ีแผนกระบวนการสบืทอดต าแหนง่ของ
ผู้ บริหารระดับสูง (Succession Plan) เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
 
ผลกระทบและความเสี่ยง : ท าให้ธุรกิจอาจ
หยดุชะงกัจากการขาดผู้บริหารระดบัสงู 

ควรจดัท าแผนกระบวนการสบืทอดต าแหนง่ของ
ผู้บริหารระดบัสงู (Succession Plan) เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา (ปาน
กลาง) 

เห็นด้วยและรับด าเนินการทันที
โดย คณุพิมพ์วรรณ 

ระบบบัญชี 
จากการตรวจสอบครัง้ก่อน 
4. งบการเงินไม่เป็นปัจจุบัน (ยังไม่ได้งบ
ผู้สอบบญัชีปี 2557 ฉบบัแก้ไข) ท าให้งบไตร
มาส 1/2558, ไตรมาส 2/2558, ไตรมาส 
3/2558 ขาดยอดยกมา  
 
ผลกระทบและความ เสี่ ย ง  ท า ใ ห้ ขาด
เคร่ืองมือในการบริหารงานส่งผลให้การ
ควบคมุภายในขาดประสทิธิภาพ 

ควรจดัท างบการเงินให้เป็นปัจจบุนั เพื่อใช้วดัผลการ
ด าเนินงานจริง เทียบกับเป้าหมาย, แผนงาน และ
งบประมาณที่ตัง้ไว้ 
(สงู) 

เห็นด้วยและด าเนินการแล้ว โดย
คุณปิยนาฎ คาดว่า งบผู้ สอบ
บญัชีปี 2557 ฉบับแก้ไข จะแล้ว
เสร็จในวันที่ 31 ธ.ค. 58 งบไตร
มาส 1-3/2558 คาดว่าจะแล้ว
เสร็จ ไตรมาส 1/2559 

ในการตรวจสอบครัง้นี ้
5. จากการสุ่มตรวจสอบใบ เบิ กสิน ค้า /
วัตถุดิบ, ใบรายงานผลผลิตเดือน ก.ย. 58 
พบว่า มีการแก้ไขข้อมูลโดยฝ่ายบัญชีหรือ
ฝ่ายผลิตซึ่งเป็นการแก้ไขข้อมูลเพียงฝ่าย
เดี ยว  เช่น  ใบเบิ กสิน ค้า /วัตถุดิบ  เลขที่ 
28108, 29458 และใบรายงานผลผลิตเลขที่ 
4295  
 
ผลกระทบและความเสี่ยง ท าให้ขาดความ

ควรแก้ไขข้อมูลให้ตรงกันทัง้ฝ่ายผลิตและฝ่ายบัญชี 
โดยการรวบรวมเอกสารทัง้ชุดมาแก้ไขพร้อมกนัและ
ลงนามก ากับการแก้ไขไว้ รวมถึงให้เพิ่มเติมวิธีการ
แก้ไขไว้ในคูม่ือการปฏิบตัิงาน (WI) ด้วย (ปานกลาง) 

เห็นด้วยและด าเนินการทนัที โดย
คณุปิยนาฎ 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะ ความเห็นของผู้บริหาร 
น่าเช่ือถือจากการที่ข้อมลูไม่ตรงกันสง่ผลให้
การควบคมุภายในขาดประสทิธิภาพ 
 
ระบบจัดซือ้   
จากการตรวจสอบครัง้ก่อน   
6. ในแผนงานประจ าปีของฝ่ายจัดซือ้ ไม่มี
เร่ืองการเพิ่มจ านวนผู้ ขาย และแผนการ
ต่อรองเพิ่มขยายระยะเวลาในการช าระเงิน 
(Credit Term) 
 
ผลกระทบและความเสี่ยง ท าให้การควบคุม
ภายในขาดประสทิธิภาพ 

ควรจัดท าแผนงาน เร่ืองการเพิ่มจ านวนผู้ ขาย 
(Vendor) และแผนการต่อรองเพิ่มขยายระยะเวลา
ในการช า ระ เงิน  (Credit Term) ลงในแผนงาน
ประจ าปีของฝ่ายงาน  
(ต ่า) 

เห็นด้วยและรับด าเนินการ โดย
คุณสุวิมล คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในแผนปี 2559 

ระบบวางแผนการผลิตและจัดส่ง 
ในการตรวจสอบครัง้นี ้
7. ผังโครงสร้างฝ่ายกับ Job Description 
(JD) ไม่สอดคล้องกนั เช่น พนกังานวางแผน
การผลิตจัดส่ง ไม่มีการเขียนพรรณนางาน
จดัสง่ และ JD หวัหน้าสว่นวางแผนการผลิต
ยงัมีงานของวิศวกรรมโครงการอยู่เช่น งาน
เขียนแบบ 
 
ผลกระทบและค วาม เสี่ ย ง  ท า ใ ห้  Job 
Description (JD) ไม่เป็นปัจจุบันส่งผลให้
การควบคมุภายในขาดประสทิธิภาพ 

ควรแ ก้ ไขป รับป รุง  Job Description (JD) ขอ ง
ต าแหน่งพนักงานวางแผนการผลิตจัดส่งและ
ต าแหนง่หวัหน้าสว่นวางแผนการผลติให้เป็นปัจจบุนั 
(ปานกลาง) 

เห็นด้วยและรับด าเนินการที โดย
คณุวิภาภรณ์ 

ระบบวิศวกรรมซ่อมบ ารุงรักษา   
ในการตรวจสอบครัง้นี ้   
8. ไม่มีการจัดท าทะเบียนควบคุมเคร่ืองมือ
ช่างเป็นรายกลุ่ม เช่น ช่างซ่อมบ ารุง, ช่าง
ไฟฟา้ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
ผลกระทบและความ เสี่ ย ง  ท า ใ ห้ ขาด
เคร่ืองมือในการควบคมุเคร่ืองมือช่าง ส่งผล
ให้การควบคมุภายในขาดประสทิธิภาพ 

ควรจัดท าทะเบียนควบคุมเคร่ืองมือช่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อควบคุมความครบถ้วน และ
ก าหนดผู้ รับผิดชอบหากมีการสญูหาย 
(ปานกลาง) 

เห็นด้วยและรับด าเนินการทันที 
โดยคณุทรงฤทธ์ิ  

ระบบคลังสินค้า 
ในการตรวจสอบครัง้นี ้
9. จากการตรวจสอบผังโครงสร้างฝ่ายกับ 
Job Description (JD) ไม่พบต าแหน่งงาน
หวัหน้าสว่นคลงัสนิค้า 
 
ผลกระทบและความเสี่ยง ท าให้การควบคุม

ควรจัดท า Job Description (JD) ของต าแหน่งงาน
หวัหน้าส่วนคลงัสินค้าพร้อมลงนามผู้จัดท า ผู้ สอบ
ทาน และผู้อนมุตัิ 
(ปานกลาง) 

เห็นด้วยและรับด าเนินการทันที 
โดยคณุวิภาภรณ์ 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะ ความเห็นของผู้บริหาร 
ภายในขาดประสทิธิภาพ 
ระบบความปลอดภยั 
จากการตรวจสอบครัง้ก่อน 
10. ท่อน า้ ร้อนทิ ง้ลงพื น้  โดยไม่มีล าราง
ระบายน า้ควบคมุ 
 
ผลกระทบและความเสี่ยง ท าให้การควบคุม
ภายในขาดประสทิธิภาพ 

ควรจัดท าล ารางระบายน า้เพื่อควบคุมทิศทางการ
ไหลของน า้ (ปานกลาง) 

เห็นด้วยและรับด าเนินการ โดย
คณุอิสรภาพ คาดวา่จะแล้วเสร็จ
ก่อนวนัท่ี 31 มี.ค. 59 

ในการตรวจสอบครัง้นี ้
11. จากการเกิดอบุตัิเหตฝุาปิดถงัเก็บ PFAD 
พบว่า จป. ไม่ได้รับแจ้งการเข้าปฏิบัติงาน
ของ Outsource รวมถึงท่อน า้ใช้กับท่อน า้
ดบัเพลิงใช้ท่อเดียวกนัของโรงงาน Dry Frac 
และแรงดนัน า้ของป๊ัมน า้ไมเ่พียงพอ 
 
ผลกระทบและความเสี่ยง ท าให้ขาดการ
ควบคมุการปฏิบตัิงานของ Outsource และ
แรงดนัของป๊ัมน า้ไมอ่ยูใ่นสภาพพร้อมใช้ 

ควรควบคุมการเข้าปฏิบตัิงานของ Outsource โดย 
รปภ. เป็นผู้แจ้ง จป. และควรแยกท่อน า้ใช้กบัท่อน า้
ดบัเพลงิออกจากกนั รวมถึงตรวจสภาพป๊ัมน า้ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานทุกครัง้ที่มีการซ้อมอพยพ
ดบัเพลงิ (สงู) 

เห็นด้วยและรับด าเนินการทันที
ใน ก า ร เ ข้ า ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง 
Outsource ส าหรับท่อน า้ ฝ่าย
วิศวกรรมจะด าเนินการภายใน
ไตรมาส 1/2559 และป๊ัมน า้จะ
แล้วเสร็จ ธ.ค. 2558 โดยคณุเกศ
ริน 

ระบบบุคคลและธุรการ 
จากการตรวจสอบครัง้ก่อน 
12. มีการประเมินผล พนักงานเพียงปีละ 1 
ครัง้ 
 
ผลกระทบและความเสี่ยง ท าให้การควบคุม
ภายในขาดประสทิธิภาพ 

ควรประเมินผลพนกังานอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ (ทกุ 6 
เดือน) เพื่ อดูประสิท ธิภาพในการท างานอย่าง
สม ่าเสมอ (ต ่า) 

เห็นด้วยและรับด าเนินการ โดย
คุณรัฏฐิกา คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือน ธ.ค. 58 

13. ไม่ มี ก า รท าส า รวจค วามพึ งพ อ ใจ
พนกังาน  
 
ผลกระทบและความเสี่ยง ท าให้ไม่สามารถ
ทราบถึงปัญหาต่างๆภายในองค์กร เพื่อ
น ามาปรับปรุงงาน และพฒันาองค์กร 

ควรก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจพนกังาน
อย่างน้อยปีละครัง้  และน า เสนอผู้ บ ริหารเพื่ อ
พิจารณา (ปานกลาง) 

เห็นด้วยและรับด าเนินการ โดย
คุณรัฏฐิกา คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือน ธ.ค. 58 

ระบบงานขนส่ง 
ในการตรวจสอบครัง้นี ้
14. มีการติดตัง้ระบบ GPS ที่รถขนสง่ทกุคนั
โดยมีระบบการติดตามอยู่ที่หน่วยงานขนส่ง
แ ล้ ว  แต่ ผู้ รับ ผิ ดชอบขาดความ รู้ เ ร่ือ ง
โปรแกรม 
 
ผลกระทบและความเสี่ยง ท าให้การควบคุม
ภายในขาดประสทิธิภาพ 

ควรก าหนดให้สว่นงานขนส่ง ศึกษาเพิ่มเติมในเร่ือง
ของการใช้งานของโปรแกรมเพื่อควบคุมรถขนส่ง 
(ปานกลาง) 

เห็นด้วยและรับด าเนินการทันที 
โดยคณุวนัชยั 
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11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 ประชมุคณะกรรมการบริหารบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 18 ตลุาคม 2556 มีมติอนมุตัิแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าที่ประเมินความเสีย่งในด้านตา่งๆ ให้ครอบคลมุทกุระบบงานของบริษัท เพื่อให้การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพมากขึน้ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการก าหนดกรอบและ
แนวทางในการด าเนินงานให้แก่บคุลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจดัการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึน้กบัองค์กรได้อย่าง
เป็นระบบและมีประสทิธิภาพ โดยมีการจดัให้มีการจดัท าแบบประเมินความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายรายไตรมาส เพื่อให้เกิดการรับรู้ 
ตระหนกั และเข้าใจถึงความเสีย่งด้านตา่งๆที่เกิดขึน้กบัองค์กร และหาวิธีจดัการท่ีเหมาะสมในการลดความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่
ยอมรับได้ รวมถึงการให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา 
 
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 าหนดไว้ทกุไตรมาส 
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12. รายการระหว่างกัน 

บริษัทมีรายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน โดยมีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั หรือมี กรรมการร่วมกนั หรือมีบคุคลเก่ียวโยงของ

ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าเป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจควบคมุ และผู้ ถือหุ้นของบคุคลเก่ียวโยงดงักลา่ว ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าการตรวจสอบและสอบทานถึง

ความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตสุมผล ตลอดจนการก าหนดคา่ตอบแทน และเง่ือนไขตา่งๆ ตามธุรกิจปกติทัว่ไป  

12.1  รายการระหว่างกัน 

 บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่มีรายการระหวา่งกนักบับริษัทส าหรับงวดบญัชีปี 2558 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 ธารีรัตนาวิบูลย์ 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 

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 ธารีรัตนา
วิบลูย์ 

3) บจก. เอไอ เอนจิเนยีริง เซอร์วเิซส 
(AIES) 

ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบ 

จดัหา และติดตัง้สถานีไฟฟ้าย่อย และสาย

• บริษัทยอ่ยของ AI โดย AI เข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.84 ของทนุจดทะเบียน AIES 
• มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามร่วมกนั ได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ และนายธนิตย์ ธารีรัตนา
วิบลูย์ 
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บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ส่งไฟฟ้าแรงสูง และบริหารโครงการด้าน

วิศวกรรมไฟฟา้ 

4) บจก.พีพีซี เอเซียน อินซเูลเตอร์ 
(PPCAI) 

ผู้ ผลิตและจ าหน่ายลูก ถ้วยไฟฟ้ า PPC 

Insulators Holding GmbH (PPC) 

• บริษัทร่วมของ AI ซึ่ง AI เข้าถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.10 ของทุนจดทะเบียน PPCAI (บริษัทสญัชาติ
ออสเตรียถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 74.90 ของทนุจดทะเบียน PPCAI 

• บคุคลเก่ียวโยงของผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เข้าเป็นผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอ านาจควบคมุ
ของ PPCAI 

5) บจก.สามารถปาล์ม (SP) ธุรกิจจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มดิบ • เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจากบคุคลที่เก่ียวโยงของผู้บริหาร กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ของบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดงักลา่ว  

6) บจก.สามารถน า้มนัปาล์ม (SPO) ธุรกิจจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มดิบ • เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจากบคุคลที่เก่ียวโยงของผู้บริหาร กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ของบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดงักลา่ว  

7) บจก.สามารถ ปาล์ม อินดสัตรี 
(SPI) 

ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มดิบ • บคุคลเก่ียวโยงของผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เข้าเป็นผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอ านาจควบคมุ 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดงักลา่ว 
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บริษัทฯมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ส าหรับงวดบญัชีปี 2557 และงวดบญัชี ปี 2558 ดงันี ้

บุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

1) บมจ.เอเชียน 
อินซูเลเตอร์ 
(AI) 

รายได้จากการขายสนิค้าส าเร็จรูป : บริษัทฯ
จ าหนา่ยน า้มนัปาล์มโอเลอีนบรรจขุวดให้ AI 

0.05 0.04 - AI สัง่ซือ้น า้มนัปาล์มโอเลอีนบรรจุขวดจากบริษัท เพื่อน าไปใช้การกุศล และเป็นของขวญัปี
ใหม่ให้กบัผู้มีอปุการคณุ โดยบริษัทจ าหน่ายสนิค้าดงักลา่วให้กบั AI ตามเง่ือนไขการค้าปกติ
ทัว่ไป  

- บริษัทฯ และ AIPT สัง่ซือ้วสัดปุระกอบลกูถ้วยไฟฟา้จาก AI เพื่อจ าหน่ายให้กบัผู้ประกอบการ
ผลิตและจ าหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้ารายหนึ่ง เนื่องจากผู้ประกอบการดงักล่าวไม่สามารถสัง่ซือ้
จาก AI ได้โดยตรง ซึ่งเป็นผลจากนโยบายภายใน โดยปี 2558 AIPT  และ AIL สัง่ซือ้คิดเป็น
มลูค่า  17.42  ล้านบาท และ 12.25 ล้านบาท ตามล าดับ  ซึ่งเง่ือนไขการสัง่ซือ้เป็นไปตามที่
ตกลงร่วมกนั  

- ในปี 2551 AI ในฐานะบริษัทใหญ่ ได้จดัหาโปรแกรมบญัชีเพื่อใช้งานร่วมกันภายในกลุ่ม AI 
รวม 5 กิจการได้แก่ AI, บริษัท, AIPT, AIL และบจก. เอไอ เอนจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส (AIES) 
โดย AI ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์เข้าด าเนินการ โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้
เท่ากบั 17.21 ล้านบาท รวมจ านวน USER ใน 5 บริษัทเท่ากบั 40 USER โดย AI ได้ลงนาม
ในข้อตกลงรับบริการบ ารุงรักษาและสนบัสนนุการใช้โปรแกรมกบัท่ีปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
รายดังกล่าวมาโดยต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2551 ซึ่งงานบริการครอบคลุมการบ ารุงรักษาและ
สนบัสนนุการใช้โปรแกรมส าหรับ 5 บริษัทข้างต้น โดยคิดค่าบริการในอตัรา 50,000 บาทต่อ
เดือน ทัง้นี ้ AI ได้เรียกเก็บค่าบริการบ ารุงรักษาและสนบัสนนุการใช้โปรแกรมรายเดือนจาก
แตล่ะบริษัทในสดัสว่นท่ีเทา่กนั  

- AIL เช่ าพื น้ที่ ส านักงาน เลขที่  254 ถนนเส รีไทย  แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร จาก AI รวมเนือ้ที่  42 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ส านักงาน โดยมี
ระยะเวลาเช่ารวม 1 ปี (สิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 2559) โดยก าหนดอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการต่อเดือนเท่ากับ 250 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน ทัง้นี ้อตัรา
ดงักลา่วไม่รวมค่าสาธารณปูโภคภายในอาคาร ซึง่ AI จะเรียกเก็บค่าสาธารณปูโภค (ยกเว้น
คา่โทรศพัท์) ตามยอดจ่ายที่เกิดจริงตอ่ตารางเมตร 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
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บุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

2) บจก.พีพีซี เอ
เซียน อินซเูล-
เตอร์  
(PPCAI) 

รายได้จากการขายสนิค้าส าเร็จรูป : บริษัทฯ
จ าหนา่ยน า้มนัปาล์มโอเลอีนบรรจขุวดให้ 
PPCAI 

0.02 0.00 PPCAI สัง่ซือ้น า้มนัปาล์มโอเลอีนบรรจุขวดจากบริษัทมูลค่า 3,336.45 บาท เพื่อน าไปใช้เป็น
ของขวญัปีใหมใ่ห้กบัผู้มี อปุการคณุ โดยบริษัทจ าหนา่ยสนิค้าดงักลา่วให้กบั PPCAI ตามเง่ือนไข
การค้าปกติทัว่ไป 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นในรายการท่ีเกิดขึน้ระหวา่งบริษัทย่อย กบั 
PPCAI และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเง่ือนไขในการท ารายการ 
ความสมเหตสุมผลของราคา  

3) บจก.สามารถ-
ปาล์ม (SP) 

ซือ้สนิค้า : บริษัทฯสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบชนดิ
กรดสงูมากกวา่ 5% จาก SP เพือ่ใช้เป็นวตัถดุิบ
ตัง้ต้นในการผลติสนิค้าเพื่อจ าหนา่ย 

17.44 27.37 

 

- บริษัทฯสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบชนิดมีกรดสงูมากกวา่ 5% จาก SP เพื่อน ามาใช้เป็นวตัถดุิบตัง้ต้น
ในการผลติสนิค้าจ าหนา่ย ซึง่บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบจากบริษัทท่ี
เก่ียวโยง ซึ่งได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ ซึง่บริษัทฯได้ก าหนดให้
ฝ่ายจดัซือ้ของบริษัทฯพิจารณาเปรียบเทียบราคา เง่ือนไขการค้า รวมถึงปริมาณที่ผู้จ าหนา่ยแต่
ละรายจะสามารถจัดส่งให้กับบริษัทฯได้ก่อนการสั่งซือ้ ซึ่งการเปรียบเทียบดังกล่าว ต้อง
เปรียบเทียบผู้จ าหน่ายอย่างน้อย 3 รายขึน้ไป ร่วมกับการพิจารณาเปรียบเทียบราคาน า้มัน
ปาล์มดิบจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงย้อนหลงั 1 วนัท าการ 
ทกุครัง้ ทัง้นี ้ราคาและเง่ือนไขทางการค้าที่บริษัทสัง่ซือ้จาก SP เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติ
ทัว่ไป โดยมลูค่าการสัง่ซือ้จาก SP ในงวดบญัชีปี 2557 และงวดบญัชีปี 2558 มีสดัสว่นมลูค่า
การสัง่ซือ้คิดเป็นร้อยละ 1.48 และ 3.47 ของมูลค่าการสัง่ซือ้น า้มันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูง
มากกวา่ 5% รวม และคิดเป็นร้อยละ 0.19 และ 1.03 ของมลูคา่การสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบรวม  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นในรายการท่ีเกิดขึน้ระหวา่งบริษัทฯและ SP 
โดยพิจารณาเอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคาก่อนสัง่ซือ้ตามนโยบายของบริษัท  และมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเง่ือนไขในการท ารายการ ความ
สมเหตสุมผลของราคา 
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บุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค.58 

1) บจก.สามารถ
น า้มนัปาล์ม 
(SPO) 

ซือ้สนิค้า : บริษัทฯสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบชนดิ

กรดสงูมากกวา่ 5% จาก SPO เพื่อใช้เป็น

วตัถดุิบตัง้ต้นในการผลติสนิค้าเพื่อจ าหนา่ย 

19.75 28.67 - บริษัทฯสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบชนิดมีกรดสงูมากกว่า 5% จาก SPO เพื่อน ามาใช้เป็น
วตัถุดิบตัง้ต้นในการผลิตสินค้าจ าหน่าย ซึ่งบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายในการสัง่ซือ้
น า้มันปาล์มดิบจากบริษัทที่เก่ียวโยง ซึ่งได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ ซึ่งบริษัทฯได้ก าหนดให้ฝ่ายจัดซื อ้ของบริษัทฯพิจารณา
เปรียบเทียบราคา เง่ือนไขการค้า รวมถึงปริมาณที่ผู้ จ าหน่ายแต่ละรายจะสามารถ
จดัส่งให้กับบริษัทฯได้ก่อนการสัง่ซือ้ ซึ่งการเปรียบเทียบดงักล่าว ต้องเปรียบเทียบผู้
จ าหนา่ยอยา่งน้อย 3 รายขึน้ไป ร่วมกบัการพิจารณาเปรียบเทียบราคาน า้มนัปาล์มดิบ
จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึง่เป็นราคาอ้างอิงย้อนหลงั 1 วนัท าการ ทกุ
ครัง้ ทัง้นี ้ราคาและเง่ือนไขทางการค้าที่บริษัทฯสัง่ซือ้จาก SPO เป็นไปตามเง่ือนไข
การค้าปกติทัว่ไป โดยมลูค่าการสัง่ซือ้จาก SPO ในงวดบญัชีปี 2557 และงวดบญัชีปี 
2558 มีสดัส่วนมูลค่าการสัง่ซือ้คิดเป็นร้อยละ 2.14  และ 3.64 ของมูลค่าการสัง่ซือ้
น า้มนัปาล์มดิบชนิดมีกรดสงูมากกวา่ 5% รวม และคิดเป็นร้อยละ 0.28 และ 1.07 ของ
มลูคา่การสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบรวม  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นในรายการท่ีเกิดขึน้ระหว่างบริษัท
และบริษัทย่อย โดยพิจารณาเอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคาก่อนสัง่ซือ้ตาม
นโยบายของบริษัทฯ และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเง่ือนไข
ในการท ารายการ ความสมเหตสุมผลของราคา  

เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้อง : บริษัทฯมีรายการ

เจ้าหนีก้ารค้าจากการสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบ

ชนิดกรดสงูมากกวา่ 5% จาก SPO 

-                     - 

2) บจก.สามารถ 
ปาล์ม อินดสั
ตรี (SPI) 

ซือ้สนิค้า : บริษัทฯสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบชนดิ

กรดสงูมากกวา่ 5% จาก SPI เพือ่ใช้เป็น

วตัถดุิบตัง้ต้นในการผลติสนิค้าเพื่อจ าหนา่ย 

4.67 41.52 - บริษัทฯสัง่ซือ้น า้มันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% จาก SPI เพื่อน ามาใช้เป็น
วตัถุดิบตัง้ต้นในการผลิตสินค้าจ าหน่าย ซึ่งบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายในการสัง่ซือ้
น า้มันปาล์มดิบจากบริษัทที่เก่ียวโยง ซึ่งได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ ซึ่งบริษัทฯได้ก าหนดให้ฝ่ายจัดซื อ้ของบริษัทฯพิจารณา
เปรียบเทียบราคา เง่ือนไขการค้า รวมถึงปริมาณที่ผู้ จ าหน่ายแต่ละรายจะสามารถ
จดัส่งให้กับบริษัทฯได้ก่อนการสัง่ซือ้ ซึ่งการเปรียบเทียบดงักล่าว ต้องเปรียบเทียบผู้
จ าหนา่ยอยา่งน้อย 3 รายขึน้ไป ร่วมกบัการพิจารณาเปรียบเทียบราคาน า้มนัปาล์มดิบ

เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้อง : บริษัทฯมีรายการ 1.68 - 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 
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เจ้าหนีก้ารค้าจากการสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบ

ชนิดกรดสงูมากกวา่ 5% จาก SPI 

จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึง่เป็นราคาอ้างอิงย้อนหลงั 1 วนัท าการ ทกุ
ครัง้ ทัง้นี ้ราคาและเง่ือนไขทางการค้าที่บริษัทฯสั่งซือ้จาก SPI เป็นไปตามเง่ือนไข
การค้าปกติทัว่ไป โดยมูลค่าการสัง่ซือ้จาก SPI ในงวดบญัชีปี 2557 และงวดบญัชีปี 
2558 มีสดัสว่นมลูค่าการสัง่ซือ้คิดเป็นร้อยละ 1 และ 5.34 ของมลูค่าการสัง่ซือ้น า้มนั
ปาล์มดิบชนิดมีกรดสงูมากกวา่ 5% รวม และคิดเป็นร้อยละ 0.13 และ 1.58 ของมลูคา่
การสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มดิบรวม  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นในรายการท่ีเกิดขึน้ระหว่างบริษัท
และบริษัทย่อย โดยพิจารณาเอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคาก่อนสัง่ซือ้ตาม
นโยบายของบริษัทฯ และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเง่ือนไข
ในการท ารายการ ความสมเหตสุมผลของราคา  

 

นอกจากนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายการะหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อนัเนื่องมาจากรายการค า้ประกนัหนีเ้งินกู้สถาบนัการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ดงันี ้

ผู้ใช้
วงเงนิ 

ผู้ค า้
ประกัน 

สถาบันการเงนิ 
ประเภท 
วงเงนิ 

วงเงนิกู้ 
(ล้านบาท) 

ภาระหนี ้
(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

บริษัทฯ กรรมการ
บริษัท 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน)  
 
 

วงเงินกู้ ระยะสัน้  903.00 150.00 - กรรมการบริษัทได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์ และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ เข้าค า้
ประกนัเต็มจ านวน และจ าน าหุ้น AI กรรมสิทธ์ิผู้บริหารจ านวนหนึ่ง ทัง้นี ้วงเงินสินเช่ือและ
เง่ือนไขที่บริษัทฯมีอยูก่บัธนาคารฯ คงเดิม ซึง่เง่ือนไขดงักลา่วบริษัทฯได้ด าเนินการเสร็จสิน้
แล้ว  

วงเงินกู้ ระยะยาว  69.75       - 

บริษัทฯ 
 
 

       - ธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

วงเงินกู้ ระยะสัน้ 500.00 100.00 N/A 
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ผู้ใช้
วงเงนิ 

ผู้ค า้
ประกัน 

สถาบันการเงนิ 
ประเภท 
วงเงนิ 

วงเงนิกู้ 
(ล้านบาท) 

ภาระหนี ้
(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

AIPT AIE ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน)  
 
 

วงเงินกู้ ระยะสัน้  530.00 74.00 - จดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่ 13397, 17797 และเลขที่ 108147 
ตัง้อยู่ต าบลท่าจีน อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เนือ้ที่ดินรวม 7-0-49.1 ไร่ 
และโฉนดที่ดินเลขที่ 18643 และเลขที่ 64303-64304 ตัง้อยู่ต าบลปากน า้ อ าเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร เนือ้ที่ดินรวม 9-1-63.2 ไร่ กรรมสิทธ์ิในนาม AIPT มูลจ านองรวม 
700.00 ล้านบาท 

- Negative Pledge เคร่ืองจักรและอุปกรณ์คลังน า้มันและท่าเทียบเรือของบริษัท 
กรรมสทิธ์ิในนาม AIPT 

- AIE ค า้ประกนัเต็มในวงเงิน 645.00 ล้านบาท 

วงเงินกู้ ระยะยาว  110.00         - 
วงเงินค า้ประกนั 5.00 2.50 

AIL  AIE และ 
AIPT 

ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน)  
 
 

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

 
 

 ในปี 2558 บริษัทฯมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีเก่ียวโยงเพิ่มเติมได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวบิลูย์ ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่นบั
รวมภรรยาคดิเป็นร้อยละ 4.19 ของทนุช าระแล้วของบริษัท และถือหุ้นผา่น AI ร้อยละ 25.33 ของทนุจดทะเบียน AI และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการบริหาร และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯซึง่นบัรวมภรรยาคิดเป็นร้อยละ 2.15 ของทนุช าระแล้วของบริษัท และถือหุ้นผา่น AI ร้อยละ 8.45 ของทนุจดทะเบยีน AI ซึง่บคุคลดงักลา่วได้เข้าค า้
ประกนัหนีใ้นนามบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ท่ีวงเงินค า้ประกนัรวมทีก่รรมการแตล่ะทา่นเข้าค า้ประกนัหนีเ้ทา่กบัทา่นละ 1,363.55 ล้านบาท โดยไมค่ิดคา่ตอบแทนจากการเข้าค า้ประกนัหนี ้
ดงักลา่ว



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
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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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-124- 

 
 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 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี ทัง้นี ้บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และหากหุ้นสามญัของบริษัทฯได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) แล้ว บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ 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 าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 
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ส่วนที่ 3 
 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

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

(หนว่ย : ล้านบาท)

งบก ำไรขำดทุน

2558
ฉบับปรับปรุง

2557
ฉบับปรับปรุง

2556

รายได้จากการขาย 3,512.10       4,560.31        4,222.58    

รายได้รวม 3,533.44       4,574.73        4,235.78    

ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 3,623.54       4,449.92        4,040.63    

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น 9.25 266.47 381.36       

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษี (79.13) 147.98 280.19       

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (82.53) 90.67 195.15       

สินทรัพย์รวม 2,207.76 2,502.86 2,022.90    

หนีส้ินรวม 447.03 659.60 270.31       

สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,760.73 1,843.26 1,752.59    

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 0.26 5.84 9.03           

อตัราก าไรสทุธิ (%) (2.34) 1.98 4.62           

อตัราผลตอบแทนตอ่ทนุ (%) (4.69) 4.92 11.14         

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) (3.74) 3.62 9.65           

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.25 0.36 0.15           

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (0.02) 0.02 0.25           

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น 0.39 0.41 1.55           

เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น - - -             

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ

ผลกำรด ำเนินงำนต่อหุ้น (บำท)
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
 

(ก) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

สรุปรายการ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม  
จากกาจากการรวมธุรกิจ

ภายใต้การควบคุมเดียวกันร
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกัน (ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 

(ตรวจสอบ) 

ฉบับปรับปรุง 

งบการเงนิรวม 

(ตรวจสอบ) 

ฉบับปรับปรุง 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 56 สิน้สุด 31 ธ.ค. 57 สิน้สุด 31 ธ.ค. 58 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 73.12  3.61% 189.59  7.58% 117.49  5.32% 

เงินลงทนุชัว่คราว 0.05  0.00% 0.09  0.00% 0.23  0.01% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น-สทุธิ 276.88  13.69% 477.12  19.06% 294.43  13.34% 

สนิค้าคงเหลอื-สทุธิ 370.59  18.32% 434.14  17.35% 378.51  17.14% 

พสัดนุ า้มนัคงเหลอื 4.82  0.24% 2.37  0.09% 1.99  0.09% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถื่อไว้เพื่อขาย-สทุธิ 0.00  0.00% 2.54  0.10% 0.00  0.00% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 725.46 35.86% 1,105.85 44.18% 792.65 35.90% 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั 2.00  0.10% 2.00  0.08% 3.56  0.16% 

ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอปุกรณ์-สทุธิ 1,264.72  62.52% 1,377.91  55.05% 1,388.46  62.89% 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน -สทุธิ 0.10  0.01% 0.15  0.01% 0.10  0.00% 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 4.30  0.21% 0.76  0.03% 10.29  0.47% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 26.32  1.30% 16.18  0.65% 12.70  0.58% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,297.44  64.14% 1,397.00  55.82% 1,415.11  64.10% 

รวมสินทรัพย์ 2,022.90  100.00% 2,502.85 100.00% 2,207.76 100.00% 

หนีส้นิ       

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 

93.62  4.63% 316.92  12.66% 324.04  14.68% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 78.09  3.86% 203.12  8.12% 104.78  4.75% 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายใน 32.34  1.60% 22.08  0.88% 0.00  0.00% 
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สรุปรายการ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม  
จากกาจากการรวมธุรกิจ

ภายใต้การควบคุมเดียวกันร
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกัน (ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 

(ตรวจสอบ) 

ฉบับปรับปรุง 

งบการเงนิรวม 

(ตรวจสอบ) 

ฉบับปรับปรุง 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 56 สิน้สุด 31 ธ.ค. 57 สิน้สุด 31 ธ.ค. 58 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนึง่ปี 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 0.00  0.00% 28.67  1.14% 3.76  0.17% 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 204.05  10.09% 570.79  22.80% 432.58  19.60% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิ 56.29  2.78% 76.88  3.07% 0.00  0.00% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9.97  0.49% 11.93  0.48% 14.46  0.65% 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 66.26  3.27% 88.81  3.55% 14.46  0.65% 

รวมหนีส้ิน 270.31  13.36% 659.60  26.35% 447.04  20.25% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทนุจดทะเบียน 1,130.00  55.86% 1,130.00  45.15% 1,356.00  61.42% 

ทนุท่ีออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 1,130.00  55.86% 1,130.00  45.15% 1,130.00  51.18% 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 605.11  29.91% 605.11  24.18% 605.11  27.41% 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 22.71  1.13% 113.37  4.53% 30.84  1.40% 

ผลแตกตา่งจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ

ภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 

(5.23) (0.26%) (5.23) (0.21%) (5.23) (0.24%) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,752.59  86.64% 1,843.25  73.65% 1,760.72  79.75% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,022.90  100.00% 2,502.85  100.00% 2,207.76  100.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
-128- 

 

สรุปรายการ งบการเงนิรวม 
จากการรวมธุรกจิภายใต้
การควบคุมเดียวกนั 

(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม             งบการเงนิรวม             

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(ตรวจสอบ) 
ฉบับปรับปรุง 

(ตรวจสอบ) 
ฉบับปรับปรุง 

  สิน้สุด 31 ธ.ค. 56 สิน้สุด 31 ธ.ค. 57 สิน้สุด 31 ธ.ค. 58 

  ล้านบาท %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 
รวมรายได้        4,235.78  100.00%        4,574.73  100.00%        3,533.44  100.00% 

รายได้จากการขาย          4,083.11  96.39%          4,390.48  95.97%          3,446.74  97.55% 

รายได้จากการรบัจ้าง               93.83  2.22%             133.54  2.92%               45.81  1.30% 

รายได้จากการเดินเรือ               45.64  1.08%               35.29  0.77%               19.55  0.55% 

รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ                     -    0.00%                 1.00  0.02%                     -
0.00    

0.00% 

รวมต้นทุนขายและบริการ        3,841.22  90.69%        4,293.84  93.86%        3,502.85  99.13% 

ต้นทนุขาย          3,754.53  88.64%          4,168.07  91.11%          3,443.26  97.45% 

ต้นทนุการรบัจ้าง               46.74  1.11%               78.13  1.71%               37.00  1.04% 

ต้นทนุบริการเดินเรือ               39.95  0.94%               47.14  1.03%               22.59  0.64% 

ต้นทนุบริการท่าเทียบเรือ                     -    0.00%                 0.50  0.01%                     -    0.00% 

ก าไรขัน้ต้น          381.36  9.00%          266.47  5.82%             9.25  0.26% 

รายได้อ่ืน/1             13.20  0.31%             14.42  0.32%             21.34  0.60% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 394.56 9.31% 280.89 6.14% 30.59 0.87% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย               59.92  1.41%               55.49  1.21%               43.12  1.22% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร               54.45  1.29%               77.41  1.69%               66.60  1.88% 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษี          280.19  6.61%          147.99  3.23%          (79.13) (2.24%) 

ต้นทนุทางการเงิน               48.07  1.13%               23.18  0.51%               10.97  0.31% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้          232.12  5.48%          124.81  2.73%          (90.10) (2.55%) 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล            (36.97) (0.87%)              (34.14) (0.75%)                 7.57  0.21% 

ก าไร (ขาดทุน) หลังหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคล          195.15  4.61%           90.67  1.98%          (82.53) (2.34%) 

การแบง่ปัน(ขาดทนุ)ก าไร             

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่             200.82  4.74%               90.67  1.98%            (82.53) (2.34%) 

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ               (5.67) (0.13%)                     -    0.00%                     -    0.00% 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด          195.15  4.61%           90.67  1.98%          (82.53) (2.34%) 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.25                   0.08                  (0.02)   

มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)                 1.00                    1.00                    0.25    

จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 803.23            1,130.00             4,520.00    
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หมายเหต ุ : /1 รายได้อ่ืน: หมายถึง รายได้จากคา่ขนสง่ รายได้จากการขายเศษวสัด ุและรายได้อ่ืน โดยรายได้จากการขนสง่สินค้าเกิดจากการ
ขนสง่สินค้าให้กบัลกูค้าบางรายที่ไมส่ามารถจดัหารถขนสง่เองได้ในบางชว่ง  

 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบการเงนิรวม จาก
กาจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกันรรวมธุรกจิ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน (ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ) 

 
ฉบับปรับปรุง 

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ) 

 
ฉบับปรับปรุง 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้                     232.13                   124.80                  (90.10) 

รายการปรับปรุงกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน :       

คา่เสือ่มราคา                       66.02                    72.30                      82.60  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ าหนา่ย                         0.02                      0.04                       0.04  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นตดัจ าหนา่ย                           -                         0.73                             -    

(ก าไร) ขาดทนุจากการขายทรัพย์สนิ                           -    0.00                      0.20  

(กลบัรายการ)หนีส้งสยัจะสญู                         0.32                     (0.41)                            -    

(ก าไร) ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น                       (0.05)                      0.12                       0.03  

(ก าไร) ขาดทนุจากการเลกิใช้อปุกรณ์                         0.02                       0.52                             -    

(ก าไร) ขาดทนุจากการเลกิใช้สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนที่ถือไว้เพื่อขาย                           -                         1.94                             -    

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของสนิค้า                       (8.59)                      0.12                             -    

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน                         2.23                       1.97                       2.52  

ดอกเบีย้รับ                       (0.52)                   (0.70)                    (0.58) 

ดอกเบีย้จ่าย                       48.07                     23.18                     10.74  

ตดัจา่ยภาษีถกูหกั ณ ที่จ่าย                           -                         0.08                             -    

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์

และหนีส้นิด าเนินงาน 

                 339.65  224.69                   5.45  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (เพิม่ขึน้)ลดลง                       14.55                 (201.67)                  183.27  

สนิค้าคงเหลอื (เพิม่ขึน้)ลดลง                     425.95                   (63.68)                    56.02  

พสัดนุ า้มนัคงเหลอื (เพิ่มขึน้)ลดลง                       (2.52)                      2.45                             -    

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถื่อไว้เพื่อขาย (เพิ่มขึน้)ลดลง                           -                       (2.44)                     2.54  
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สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบการเงนิรวม จาก
กาจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกันรรวมธุรกจิ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน (ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ) 

 
ฉบับปรับปรุง 

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ) 

 
ฉบับปรับปรุง 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น (เพิ่มขึน้)ลดลง                           -                               -                               -    

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (เพิ่มขึน้)ลดลง                       (0.04)                    (8.73)                      2.52  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เพิม่ขึน้ (ลดลง)                     (87.38)                  119.78                  (99.29) 

รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบคุคล                         1.26                       1.79                       0.44  

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้                       (2.76)                    (2.32)                 (26.86) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน                  688.71                  69.87                124.09  

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้                       (2.00)                            -                      (1.56) 

เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้                       (0.05) (0.04)                                          (0.14) 

รับดอกเบีย้                         0.51                      0.70                       0.58  

เงินสดจา่ยเพื่อซือ้หุ้นในบริษัทยอ่ยจากผู้ ถือหุ้นเดมิ                    (435.07)                            -                               -    

เงินสดจา่ยซือ้อาคารและอปุกรณ์                    (115.30)               (157.00)                  (92.67) 

ดอกเบีย้จ่ายเพื่อติดตัง้อปุกรณ์                  (0.25)                            -                               -    

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์                           -                         0.12                       0.04  

ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์                           -                       (0.08)                            -    

จ่ายช าระเงินมดัจ าอปุกรณ์                     (20.55)                   (2.16)                            -    

จ่ายช าระเจ้าหนีจ้ากการซือ้อปุกรณ์                       (3.78)                   (5.19)                            -    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (576.49) (163.65) (93.75) 

เงินสดจา่ยดอกเบีย้                      (49.44)                 (23.37)                 (10.60) 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)                 (1,169.38)                  223.30                       7.12  

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง                    (394.00)                            -                               -    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิม่ขึน้                           -                     110.00                             -    

เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                     (64.23)                  (99.67)                  (98.96) 

เงินสดรับจากการเพิม่ทนุ                   1,365.11                             -                               -    
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สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบการเงนิรวม จาก
กาจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกันรรวมธุรกจิ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน (ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ) 

 
ฉบับปรับปรุง 

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ) 

 
ฉบับปรับปรุง 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ทนุของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุเพิ่มขึน้                     254.00                             -                               -    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (57.94) 210.26 (102.44) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)-สุทธิ                     54.28               116.48               (72.10) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี                       18.84                    73.12                    189.59  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี                       73.12                  189.60                    117.49  

การเปิดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงนิสดรายการที่ไม่ใช่เงนิสด ประกอบด้วย 

เจ้าหนีท้รัพย์สนิส าหรับอปุกรณ์                         5.62                    10.63                        0.72  

โอนเคร่ืองจกัรเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนที่ถือไว้เพื่อขาย                           -                         2.03                             -    

โอนเงินมดัจ าคา่สนิทรัพย์เป็นอปุกรณ์                         1.90                     20.55                             -    

เจ้าหนีท้รัพย์สนิส าหรับสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน                         0.07                             -                               -    

โอนเงินมดัจ าคา่สนิทรัพย์เป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่น                           -                         0.03                             -    

 

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 3.56 1.94 1.83 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 1.72 1.17 0.95 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.10 0.17 0.15 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 14.91 12.10 9.10 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 24.48 30.17 40.09 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 6.52 10.46 8.49 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 55.96 34.90 42.99 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า เทา่ 33.96 30.54 22.75 
ระยะเวลาช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า วนั 10.75 11.95 16.04 
Cash cycle วนั 69.70 53.12 67.04 
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อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 

อตัราก าไรขัน้ต้น % 9.03 5.84 0.26 
อตัราก าไรสทุธิ % 4.61 1.98 (2.34) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 18.35 5.04 (3.50) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 12.80 6.54 (3.36) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 15.79 6.86 (5.97) 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.93 2.02 1.50 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.15 0.36 0.25 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้                                                                                                                                                                                                เทา่ 5.83 6.38 (7.21) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % - - - 
 
 

14.1 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

 14.1.1 ผลการด าเนินงาน 
 ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
 บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มันไบโอดีเซลที่ผลิตจากน า้มนัปาล์มดิบ ผลิตและจ าหน่ายน า้มันปาล์ม 
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 กลุม่ผู้ 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) 
 
 ปัจจบุนั บริษัทมีบริษัทยอ่ย 2 บริษัทได้แก่ AIL และ AIPT โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในกิจการดงักลา่วคิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน AIL และ AIPT ทัง้นี ้AIL ด าเนินธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้าทางทะเล โดยสามารถให้บริการขนสง่
น า้มนัเชือ้เพลิง น า้มนัปาล์มดิบ และน า้มนัปาล์มกลัน่บริสทุธ์ิให้กับลกูค้าทัง้ในและระหว่างประเทศ และ AIPT ด าเนินธุรกิจ
ให้บริการท่าเทียบเรือและคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ รวมถึงผลิตและจ าหน่ายน า้แข็งส าหรับอตุสาหกรรมอาหาร ซึง่ AIPT มีท่าเทียบ
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เรือน า้ลึกและคลังน า้มัน 2 แห่ง ตัง้อยู่ที่อ าเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และอ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ที่มี
ความสามารถในการกกัเก็บน า้มนัรวมทัง้สิน้ประมาณ 33,186,000 ลติร โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสง่เสริมการลงทนุ
ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ส าหรับธุรกิจผลิตไบโอดีเซล ธุรกิจขนสง่ทางเรือ และธุรกิจขนถ่ายสินค้า
ส าหรับเรือเดินทะเล (รายละเอียดเพิ่มเติมหวัข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลติภณัฑ์)     
 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการด าเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 1) รายได้จากการขาย ประกอบด้วยรายได้จาก
ธุรกิจน า้มนัปาล์ม รายได้จากการจ าหน่ายน า้แข็ง และรายได้จากการจ าหน่ายวสัดุประกอบลกูถ้วยไฟฟ้า 2) รายได้จากการ
รับจ้างผลติ 3) รายได้จากการเดินเรือ และ 4) รายได้จากการบริการทา่เทียบเรือ  
   
 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัท างบการเงินประจ าปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ฉบบัท่ี กลต.ให้
แก้ไข) ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ดงันี ้ 

-       ในระหวา่งปี 2560 ฝ่ายบริหารของบริษัทในปัจจบุนัได้ด าเนินการตรวจสอบ จดัท าเอกสารประกอบรายการ
ทางบญัชีขึน้ใหมใ่นสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นการไมแ่สดงความเห็นของผู้สอบบญัชี เพื่อให้งบการเงิน
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจึงมีการปรับปรุงย้อนหลงังบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 และ 2557   

- บริษัทฯ ได้มีการจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ใหม ่ได้แก่การปรับปรุงรายการ ต้นทนุขายน า้มนัท่ีรับจ้างผลติ เป็น **ต้นทนุรับจ้างผลติ (จดัประเภท) ท าให้
ต้องปรับมลูคา่รายการต้นทนุขายลดลง เทา่กบั 9,698,250 บาท และปรับมลูคา่รายการต้นทนุรับจ้างผลติ
เพิ่มขึน้ ในมลูคา่ที่เทา่กนั ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ก าไรสทุธิหรือสว่นของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด  

- ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินปี 2557 (ฉบบัท่ี กลต.ให้แก้ไข) ท าให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุงมลูค่า
สนิค้าคงเหลอืยกมา ณ 1 มกราคม 2558 จ านวน 9,869,423 บาท สง่ผลให้มีผลขาดทนุสทุธิเพิม่ขึน้จ านวน 
9,869,423 บาท ในงบการเงินปี 2558ฉบบันี ้ 

 
 งบการเงินประจ าปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ฉบบัท่ี กลต.ให้แก้ไข) มีรายงานของผู้สอบบญัชี เป็นดงันี ้  
 เกณฑ์ในการไมแ่สดงความเห็นตอ่งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้
ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด 

1. ข้าพเจ้าไมไ่ด้เข้าร่วมสงัเกตการณ์การตรวจนบัสินค้าคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์
จี จ ากัด (มหาชน) ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณและมูลค่าของสินค้า
คงเหลือของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ จ านวน 434.01 ล้านบาท เนื่องจากยอดยกมาต้นงวดของสนิค้าคงเหลือรวมอยูใ่นการก าหนดผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ท่ีจ าเป็นต่อก าไรส าหรับ
งวดที่รายงานในงบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงิน
สด 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
-134- 

 

2. ผู้สอบบญัชีคนก่อนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ก่อนปรับปรุงใหม)่ ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และของเฉพาะบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ตามรายงานลง
วนัท่ี 24 มีนาคม 2558 เนื่องด้วยการจดัการของกิจการเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในด้านต้นทนุขายและสนิค้า
คงเหลอืที่ไมม่ีประสทิธิภาพอยา่งเพียงพอ รวมถงึการใช้สนิทรัพย์ของกิจการอาจไมเ่หมาะสม จึงท าให้ข้อมลูและ
หลกัฐานเก่ียวกบัการผลติไมส่มเหตสุมผล รวมถึงการควบคมุการน าวตัถดุิบและสนิค้าเข้าและออกจากโรงงานผลติ
ของกิจการท่ีไมอ่าจแนใ่จถงึความครบถ้วนถกูต้องของข้อมลูและหลกัฐานได้ ซึง่มีผลตอ่ต้นทนุขายและสนิค้า
คงเหลอื รวมถึงบญัชีอื่นท่ีเก่ียวข้อง  

 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 29.4 บริษัทได้รับหนงัสอืจากฝ่ายตรวจสอบตลาดทนุ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงวนัท่ี 20 มกราคม 2559 เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบักรณี
ผู้สอบบญัชีคนก่อนไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงินประจ าปี 2557 ของบริษัท ซึง่ฝ่ายบริหารในอดีตของบริษัทได้เข้าไปชีแ้จง
และตอบข้อซกัถามกบัทาง ก.ล.ต. แล้ว 

 ตอ่มา เมื่อวนัท่ี 20 มถินุายน 2560 ก.ล.ต. ได้กลา่วโทษอดตีกรรมการและผู้บริหาร 2 รายของบริษัท กรณีจดัท า
บญัชีและงบการเงินประจ าปี 2557 (ก่อนปรับปรุงใหม)่ ไมถ่กูต้อง ตามที่ผู้สอบบญัชีคนก่อนไมแ่สดงความเห็น ตอ่กรม
สอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 

 จากเร่ืองดงักลา่ว ฝ่ายบริหารของบริษัทในปัจจบุนัได้ด าเนินการตรวจสอบ จดัท าเอกสารประกอบรายการทางบญัชี
ขึน้ใหมใ่นสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัข้อ 2 ข้างต้น เพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการปรับปรุงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ข้อ 33 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบรายการทางบัญชีที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตาม เอกสารประกอบรายการทางบัญชีบางรายการเป็นเอกสารที่ถูกจัดท าขึน้ใหม่ ดงันัน้ ข้าพเจ้าจึ งไม่สามารถ
ตรวจสอบให้ได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อสรุปได้ว่าเอกสารที่ถกูจดัท าขึน้ใหม่เป็นเอกสารประกอบ
รายการทางบญัชีที่เกิดขึน้ภายใต้การควบคมุภายในปกติ  

 เนื่องจากผลกระทบข้อ 1 และ 2 จากเหตกุารณ์ข้างต้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้วา่ ยอดคงเหลอืของงบการเงิน
ปี 2557 ได้มีการยกมาในปีปัจจบุนัอยา่งถกูต้องและได้มีการปรับปรุงย้อนหลงังบการเงินส าหรับปี 2557 อยา่งเหมาะสมหรือไม ่
หรืออาจมีรายการปรับปรุงใดๆที่จ าเป็นตอ่งบการเงินส าหรับปี 2558 และอาจมีผลกระทบตอ่การเปรียบเทียบตวัเลขปีปัจจุบนั
กบัตวัเลขเปรียบเทียบ ข้าพเจ้าไมอ่าจแสดงความเห็นตอ่งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลีย่นแปลง
สว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 
 
 การไม่แสดงความเห็นต่องบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถอืหุ้นและงบกระแสเงนิสด 
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 เนื่องจากเร่ืองที่กลา่วในวรรคเกณฑ์ในการไมแ่สดงความเห็นตอ่งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น งบ
แสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดมีสาระส าคญั ข้าพเจ้าไมส่ามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีที่
เหมาะสมอยา่งเพยีงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของการตรวจสอบ ข้าพเจ้าจงึไมอ่าจแสดงความเห็นตอ่งบก าไร
ขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ  งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ 
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทยอ่ย และของเฉพาะบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบแสดงฐานะการเงนิ 
 จากเร่ืองที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นต่องบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ข้าพเจ้าจึงไมส่ามารถสรุปได้ว่า อาจมีรายการปรับปรุงใดๆที่จ าเป็นต่อ
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปี 2558 และอาจมีผลกระทบตอ่การเปรียบเทียบตวัเลขปีปัจจบุนักบัตวัเลข
เปรียบเทียบ ความเห็นของข้าพเจ้าจึงมีเง่ือนไขตอ่งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการในเร่ืองดงักลา่ว 
 
การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบแสดงฐานะการเงนิ 
 ข้าพเจ้าเห็นวา่ ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากเร่ืองที่กลา่วไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข
ตอ่งบแสดงฐานะการเงิน ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 ข้าพเจ้าได้เคยรายงานการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั 
(มหาชน) ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 โดยพบวา่ การผลติในระหวา่งเดือนมกราคมถึง
เดือนมิถนุายน 2558 ได้ผลผลติ (Production Yield) ที่ต ่ากว่าปกติ ซึง่ข้าพเจ้าได้รับหนงัสอืชีแ้จงจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ผู้จดัการฝ่ายควบคมุคณุภาพ หวัหน้าสว่นขนสง่ฝ่าย
โรงงานของบริษัทในวนัที่ 28 มีนาคม 2559 ซึ่งข้าพเจ้ายงัไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลกัฐานอย่างเพียงพอเพื่อยืนยนัความ
เหมาะสมของหนงัสอืชีแ้จงดงักลา่วได้ 
 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5 บริษัทได้ว่าจ้างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ 
ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตรวจสอบประเมินผลกระบวนการผลติไบโอดีเซลของบริษัทเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของผลผลิตที่ต ่ากว่าปกติข้างต้น พบว่าปริมาณน า้มันที่สูญเสียไปในส่วนกระบวนการล้างน า้ ได้เป็นผล
สอดคล้องกับ Yield การผลิตน า้มันที่บริษัทรายงาน ส่วนการสูญเสียน า้มันหายไปในกระบวนการที่ส่งผลให้ Yield ลดต ่า
ผิดปกติ สนันิษฐานจากการแยกชัน้ไม่สมบรูณ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้ทดสอบการค านวณและตรวจสอบหลกัฐานประกอบข้อมลูการ
ผลติที่เก่ียวข้องพบวา่เป็นไปตามค าอธิบายของฝ่ายบริหาร 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 
-136- 

 

เร่ืองอื่นๆ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (ก่อนปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอื่น ตามรายงานลงวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 
ซึ่งไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ(ก่อนปรับปรุงใหม่) เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบบญัชี
เพื่อให้ได้ซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 
 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

รายได้ 
 บริษัทฯ มียอดรวมรายได้ ตามงบการเงินรวม งวดปี สิน้สดุ 31 ธันวาคม  2558  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จาก
การด าเนินธุรกิจเท่ากบั 3,553.44  ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 97.55 รายได้จากการรับจ้างผลิตคิด
เป็นร้อยละ1.30 รายได้จากการเดินเรือ (AIL) คิดเป็นร้อยละ 0.55  รายได้จากการขายน า้แข็ง (AIPT) คิดเป็นร้อยละ 0.81 ไม่มี
รายได้จากการบริการทา่เทียบเรือ (รายได้จากการบริการทา่เทียบเรือของ AIPT เป็นรายการให้บริการกบับริษัททัง้จ านวน) และ
มีรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 0.60 ซึง่ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา บริษัทมียอดรวมรายได้ ในปี 2557  เทา่กบั 4,574.73  ล้านบาท และใน
ปี 2556  เทา่กบั 4,235.78 ล้านบาท   
 บริษัทรับรู้รายได้จากการขาย เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้า
ให้กบัผู้ซือ้แล้ว หรือให้บริการแก่ลกูค้าเรียบร้อยแล้ว และบริษัทย่อยได้แก่ AIL บนัทึกรับรู้รายได้จากการเดินเรือ ตามสดัสว่น
ระยะเวลาที่เรือได้เดินทางไปแล้วเทียบกบัระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเดินเรือทัง้หมดของเที่ยวเรือนัน้ และ AIPT บนัทกึรับรู้รายได้
จากการขนถ่ายสนิค้า รายได้คา่ฝากสนิค้า และบริการอื่นเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทยอ่ยบนัทกึรับรู้รายได้อื่น 
และคา่ใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 
 

ประเภทรายได้ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2556 จากการรวม

ธุรกิภายใต้การ

ควบคุมเดียวกนั

(ตรวจสอบแล้ว) 

งบการเงนิรวม  

ปี 2557  

(ตรวจสอบแล้ว)  

ฉบับปรับปรุง 

งบการเงนิรวม 

ปี 2558 

 (ตรวจสอบแล้ว)

ฉบับปรับปรุง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. รายได้จากการขาย 4,083.11  96.39  4,390.48  95.97  3,446.74  97.55  

    1.1  รายได้จากธุรกิจน ้ามันปาล์ม 4,012.25 94.72 4,355.19 95.20 3,418.20 96.74 

           1.1.1 น ้ามนัไบโอดีเซล 2,481.28 58.58 2,905.32 63.51 2,699.26 76.39 

           1.1.2 น ้ามนัปาล์มโอเลอีน 949.85 22.42 999.48 21.85 630.34 17.84 

           1.1.3 วตัถดิุบและผลพลอยได้ 581.12 13.72 450.39 9.84 88.60 2.51 

                        1) วตัถดิุบ  262.33 45.14 126.56 28.10 0.01 0.01 

                       2) กรดไขมนัปาล์ม 126.06 21.69 144.20 32.02 12.99 14.66 
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ประเภทรายได้ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2556 จากการรวม

ธุรกิภายใต้การ

ควบคุมเดียวกนั

(ตรวจสอบแล้ว) 

งบการเงนิรวม  

ปี 2557  

(ตรวจสอบแล้ว)  

ฉบับปรับปรุง 

งบการเงนิรวม 

ปี 2558 

 (ตรวจสอบแล้ว)

ฉบับปรับปรุง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

                      3) ไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิ 51.45 8.86 66.00 14.65 0.00 0.00 

                      4) กลีเซอรีน 141.28 24.31 113.63 25.23 75.60 85.33 
    1.2 รายได้จากการจ าหน่ายน า้แข็ง 27.90 0.66 31.45 0.69 28.54 0.81 

    1.3 รายได้จากการจ าหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้า/1 42.96 1.01 3.84 0.08 0.00 0.00 

2. รายได้จากการรับจ้างผลิต 93.83 2.22 133.54 2.92 45.81 1.30 

3. รายได้จากการเดนิเรือ 45.64 1.08 35.29 0.77 19.55 0.55 

4. รายได้จากการบริการท่าเทยีบเรือ 0.00 0.00 1.00 0.02 0.00 0.00 

รวมรายได้ 4,222.58 99.69 4,560.31 99.68 3,512.10 99.40 

รายได้อื่น/2 13.20 0.31 14.42 0.32 21.34 0.60 

รายได้รวม 4,235.78 100.00 4,574.73 100.00 3,533.44 100.00 

 
1. รายได้จากการขาย  
 รายได้จากการขายเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท และ AIPT โดยแบง่เป็น 2  ประเภทรายได้  ได้แก่ รายได้จาก
ธุรกิจน า้มนัปาล์ม รายได้จากการจ าหน่ายน า้แข็งส าหรับอุตสาหกรรม ส าหรับงวดบญัชี ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขาย
เท่ากบั 3,446.74  ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อยอดรวมรายได้เท่ากบัร้อยละ 97.55  ซึ่งรายได้จากการขายหลกั เกิดจาก
รายได้จากธุรกิจน า้มนัปาล์มเท่ากบั ร้อยละ 96.74 โดยรายได้จากการจ าหน่ายน า้แข็งส าหรับอตุสาหกรรมอาหาร เท่ากบัร้อย
ละ 0.81  ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายในงวดบัญชีปี 2556 เท่ากับ  4 ,083.11 ล้านบาท และงวดบัญชีปี 2557 เท่ากับ 
4,390.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อยอดรวมรายได้เท่ากบัร้อยละ 96.39 และร้อยละ 95.97 ตามล าดบั ทัง้นี ้สามารถ
อธิบายรายละเอียดของรายได้จากการขายแยกตามประเภทการจ าหนา่ยได้ ดงันี ้
 

1.1 รายได้จากธุรกิจน า้มันปาล์ม 
 รายได้จากธุรกิจน า้มนัปาล์ม เป็นรายได้ที่เกิดขึน้ในนามบริษัททัง้หมด ส าหรับงวดบญัชีปี 2556 งวดบญัชีปี 
2557 และงวดบัญชีปี  2558 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจน า้มันปาล์มเท่ากับ 4 , 012.25 ล้านบาท, 4,355.19 ล้านบาท และ 
3,418.20 ล้านบาทหรือคิดเป็นสดัส่วนต่อยอดรวมรายได้เท่ากับร้อยละ 94.72 ร้อยละ 95.20 และร้อยละ 96.74 ตามล าดบั 
โดยสามารถแบง่ประเภทรายได้จากธุรกิจน า้มนัปาล์มตามประเภทผลติภณัฑ์ที่จ าหนา่ยได้ ดงันี  ้
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1.1.1 รายได้จากการจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซล  
 บริษัทผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลให้กบักลุม่ผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติการค้าน า้มนั
เชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผู้ ค้าน า้มันรายใหญ่ของประเทศ (Major Oil) โดยเป็นการจ าหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศ
ทัง้หมด ซึ่งใน งวดบญัชีปี 2556 , 2557 และ 2558  บริษัทมียอดจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลเท่ากบั  2 ,481.28 ล้านบาท และ 
2,905.32 ล้านบาท และ 2,699.26 ล้านบาท  หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่รายได้จากธุรกิจน า้มนัปาล์มเทา่กบัร้อยละ 61.84 ร้อยละ 
66.71 และร้อยละ 78.97  ตามล าดบั ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหนา่ยไบโอดีเซล ในงวดบญัชีปี 2558 ลดลงจากงวดบญัชี
ปี 2557  คิดเป็นร้อยละ 7.09   ทัง้นี ้เป็นผลจากราคาจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซล แตกต่างกนัประมาณ 2.00 บาท  คือ ในช่วงปี 
2558  บริษัทฯ มีปริมาณการขายเท่ากบั 100.95 ล้านลิตร ท่ีราคาขาย  26.74 บาท/ลิตร  ในขณะที่ในปี 2557 มีปริมาณการ
ขายเทา่กบั 101.17 ล้านลติรที่ราคาขาย 28.72 บาท/ลติร  
 

1.1.2 น า้มนัปาล์มโอเลอีน 
 บริษัทผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาล์มโอเลอีนจดัสง่เป็นรถแท็งค์  และ ผลิตเป็นสินค้าใส่บรรจุภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินค้า “พาโมลา” ให้กับลกูค้าในประเทศและสง่ออกไปยงัต่างประเทศ โดยในงวดบญัชีปี 2556 งวดบญัชีปี 2557 และงวด
บญัชีปี  2558 บริษัทมีรายได้จากการจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มโอเลอีนเทา่กบั 949.85  ล้านบาท , 999.48  ล้านบาท และ 630.34 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.68 , ร้อยละ 22.95 และร้อยละ 18.44  ของรายได้จากการจ าหน่ายในธุรกิจน า้มันปาล์ม 
ตามล าดบั 
 บริษัทจ าหน่ายน า้มนัปาล์มโอเลอีนให้กบักลุม่ลกูค้า 3 กลุม่ได้แก่ 1) กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม อาทิ โรงงานผลิต
อาหารที่ใช้น า้มนัปาล์มโอเลอีนในขัน้ตอนการทอด และโรงงานอตุสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้น า้มนัปาล์มโอเลอีนเป็นสว่นผสมใน
การผลิต อาทิ นมข้น คกุกี ้และอาหารสตัว์ เป็นต้น 2) กลุม่ลกูค้าสินค้าตรา พาโมลา ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหารที่ เป็นเชน และ
ร้านค้าทัว่ไป และ 3)กลุม่ลกูค้าแบ่งบรรจุ ซึ่งสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มโอเลอีนของบริษัทเพื่อแบ่งบรรจุขายอีกทอดหนึ่ง ทัง้นี ้ในงวด
บญัชีปี 2556 งวดบัญชีปี 2557 และงวดบัญชีปี 2558 บริษัทมีสดัส่วนการจ าหน่ายน า้มันปาล์มโอเลอีนส าหรับกลุ่มลกูค้า
อตุสาหกรรมคิดเป็น  ร้อยละ 52.84 และร้อยละ 52.30 และ ร้อยละ 49.74 ของการจ าหน่ายน า้มนัปาล์มโอเลอีนรวม มีสดัสว่น
การจ าหน่ายส าหรับกลุ่มลกูค้าส าเร็จรูปคิดเป็น  ร้อยละ 35.31   ,ร้อยละ 37.34 และร้อยละ 48.17 ของการจ าหน่ายน า้มัน
ปาล์มโอเลอีนรวม และ มีสดัสว่นการจ าหน่ายส าหรับกลุม่ลูกค้าแบ่งบรรจุคิดเป็น ร้อยละ 11.85  ,ร้อยละ 10.36  และ ร้อยละ  
2.09 ของการจ าหน่ายน า้มนัปาล์มโอเลอีนรวม  ซึ่งหากพิจารณาทิศทางการจ าหน่ายน า้มนัปาล์มโอเลอีนของบริษัทในช่วงที่
ผ่านมา จะพบว่า บริษัทมีสดัส่วนการจ าหน่ายน า้มันปาล์มโอเลอีนให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มลูกค้าพาโมลา 
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินนโยบายการขายที่เน้นการสร้างยอดขายที่แน่นอนผา่นการจ าหน่ายให้กบักลุม่
ลกูค้าอตุสาหกรรมที่มีการสัง่ซือ้ในรูปใบสัง่ซือ้และสญัญา ซึง่มีระบรุะยะเวลาประมาณ 3 – 12 เดือน ในขณะที่ 
สดัสว่นการจ าหนา่ยน า้มนัปาล์มโอเลอีนส าหรับกลุม่กลุม่ลกูค้าแบง่บรรจุมีทิศทาง มีสดัสว่นการจ าหนา่ยที่ลดลงตามนโยบาย
เดิมเพื่อลดการแข่งขนัที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต  โดยบริษัทได้เน้นการรักษาฐานลกูค้าเก่า และเพิ่มลกูค้าใหม่ในต่างจงัหวดั 
เพื่อขยายฐานลกูค้าส าหรับกลุม่ส าเร็จรูปให้มากขึน้ 
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1.1.3 วตัถดุิบและผลพลอยได้  

 บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายวตัถดุิบและผลพลอยได้จากการผลิต ส าหรับ งวดบญัชีปี 2556 ปี 2557 และ   
ปี 2558 เท่ากับ  581.12  ล้านบาท 450.39  ล้านบาท และ 88.60 ล้านบาท ตามล าดบั หรือ คิดเป็นร้อยละ 14.48 , ร้อยละ 
10.34  และ ร้อยละ 2.59 ของยอดรายได้จากธุรกิจน า้มนัปาล์มรวม    โดยวตัถดุิบที่บริษัทจ าหน่ายได้แก่ น า้มนัปาล์มดิบ ซึ่ง
เป็นวตัถดุิบตัง้ต้นท่ีใช้ในการผลติ และน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไมแ่ยกไขซึง่เป็นน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิท่ีได้จากกระบวนการกลัน่ซึง่ต้อง
ผ่านการก าจัดยางเหนียว ฟอกสี ก าจดักลิ่น แต่ยังไม่แยกไขออก โดยจ าหน่ายให้กับผู้ผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลและ
น า้มนัปาล์มโอเลอีน รวมถึงผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมอาหารทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในขณะที่ผลพลอยได้จากการ
ผลิตท่ีบริษัทจ าหน่ายได้แก่ กรดไขมนัปาล์ม ไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิ และกลีเซอรีน โดยเป็นการจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง และอาหารเสริม เป็นต้น  โดยในปี 2558 การขายวตัถุดิบและ
ผลิตภณัฑ์พลอยได้ลดลง เน่ืองจาก บริษัทฯ น ากรดไขมนัปาล์ม ไขมนัปาล์มบริสทุธ์ิ มาใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตน า้มนัไบโอ
ดีเซลของบริษัทฯ เอง      
 

1.2 รายได้จากการจ าหน่ายน า้แข็ง 
 รายได้จากการจ าหนา่ยน า้แข็ง เป็นรายได้ที่เกิดในนาม AIPT ซึง่ไมถื่อเป็นการด าเนินธุรกิจหลกัของกิจการ (AIPT 
ด าเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง : รายละเอียดเพิ่มเติมหวัข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสาย
ผลิตภัณฑ์) โดย โรงน า้แข็งของ AIPT ตัง้อยู่ที่อ าเภอท่าฉลอม จังหวดัสมุทรสาคร ซึ่งน า้แข็งที่ผลิตได้ จะถูกจ าหน่ายให้กับ
อตุสาหกรรมอาหารต่างๆ อาทิ โรงลกูชิน้ โรงงานผลิตแลป่ลา โรงงานผลิตและจ าหน่ายปลากระป๋อง และอาหารทะเลแปรรูป
ต่างๆ ทัง้นี ้AIPT ได้กรรมสิทธ์ิโรงน า้แข็งจากเจ้าของกรรมสิทธ์ิเดิม ซึ่งบริษัทได้น าท่ีดินรอบบริเวณมาพฒันาเป็นธุรกิจคลงั
น า้มนัเชือ้เพลิงเพิ่มเติม โดยในงวดบญัชีปี 2556      งวดบญัชีปี 2557 และงวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่าย
น า้แข็งเท่ากับ 27.90  ล้านบาท ,31.45 ล้านบาท และ 28.54 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.66 ,ร้อยละ 0.69 และร้อยละ 
0.81 ของยอดรวมรายได้ ตามล าดบั  
 

2. รายได้จากการรับจ้างผลติ 
 รายได้จากการรับจ้างผลิต เป็นรายได้ในนามบริษัท ท่ีเกิดจากการให้บริการรับจ้างกลัน่น า้มนัปาล์มดิบและน า้มนั
เมล็ดในปาล์มเพ่ือให้ได้น า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไม่แยกไขและน า้มนัเมล็ดในปาล์มบริสทุธ์ิไม่แยกไข โดยผู้ ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหา
น า้มนัปาล์มดิบและ น า้มนัเมล็ดในปาล์ม รวมถึงรับภาระในการขนสง่วตัถดุิบดงักลา่วมายงัโรงงาน รวมถึงรับสินค้าที่โรงงาน
เอง โดยปัจจุบนับริษัทให้บริการรับจ้างกลัน่กับผู้ ว่าจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบญัญัติการค้าน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 รายหนึ่ง โดยว่าจ้างบริษัทกลัน่น า้มนัปาล์มดิบและน า้มนัเมล็ดในปาล์ม
ต่อเนื่องกว่า 3 ปีผ่านการสัง่จ้าง โดยในงวดบญัชีปี 2556 งวดบัญชีปี 2557 และงวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีร ายได้จากการ
รับจ้างกลัน่เท่ากบั 93.83 ล้านบาท 133.54 ล้านบาท และ 45.81  ล้านบาท หรือคิดสดัส่วนต่อยอดรวมรายได้เท่ากับร้อยละ 
2.22 ร้อยละ 2.92 และร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 
 

3. รายได้จากการเดนิเรือ 
 รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ที่เกิดขึน้ในนาม AIL ซึง่ด าเนนิธุรกิจให้บริการเรือขนสง่สนิค้าทางทะเล โดยเรือ
ขนสง่คณุภาพสงูรวม 2 ล า ได้แก่ “เรือธารีรัตนา 1” และ “เรือธารีรัตนา 3” (ในปี 2555 AIL ได้จ าหนา่ยเรือ “ธารีรัตนา 2” ให้กบั
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บคุคลภายนอก ซึง่ไมไ่ด้มีความเก่ียวโยงใดๆ กบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท) โดยเรือทัง้สองล าของกิจการ ได้รับ
ใบอนญุาตในการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิ น า้มนัปาล์มดิบ และน า้มนัปาล์มกลัน่บริสทุธ์ิ รวมถงึได้รับการสง่เสริมการลงทนุตาม
พระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 โดยสทิธิประโยชน์ที่เรือแตล่ะล าได้รับ จะครบก าหนดในวนัท่ี 26 มิถนุายน 2557          
และวนัท่ี 10 มิถนุายน 2558 ทัง้นี ้AIL ให้บริการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิ น า้มนัปาล์มดิบ และน า้มนัปาล์มกลัน่บริสทุธ์ิให้กบับริษัท 
รวมถงึลกูค้าอื่นท่ีด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์มทัง้ในและระหวา่งประเทศ  

 เนื่องจาก AIL เน้นให้บริการขนส่งสินค้าให้กบักลุม่บริษัทเป็นหลกั จึงท าให้รายได้จากการเดินเรือที่ปรากฏในงบ
การเงินรวมลดลงอยา่งมีนยัส าคญั โดยส าหรับงวดบญัชีปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการเดินเรือเทา่กบั 45.64 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 1.08 ของยอดรวมรายได้ งวดบญัชีปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการเดินเรือเท่ากบั 35.29 ล้านบาท คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 0.77 ของยอดรวมรายได้ และในงวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการเดินเรือเท่ากับ 19.55 ล้านบาท คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 0.55 ของยอดรวมรายได้ 
    

4. รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ 
 รายได้จากการบริการทา่เทียบเรือ เป็นรายได้ที่เกิดขึน้ในนาม AIPT โดยถือเป็นธุรกิจหลกัของ AIPT ซึง่ให้บริการท่า
เทียบเรือและคลงัน า้มนัเชือ้เพลิงรวม 2 แห่ง ได้แก่ อ าเภอท่าฉลอม จงัหวดัสมุทรสาคร และอ าเภอเมืองชุมพร จังหวดัชุมพร 
(รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์) ทัง้นี ้AIPT ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้เป็นสิทธิประโยชน์จากกิจการขนถ่ายสนิค้าส าหรับเรือเดิน
ทะเล โดยสทิธิประโยชน์ที่ได้รับจะครบก าหนดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 และวนัที่ 5 สิงหาคม 2560 ตามล าดบั ทัง้นี ้ในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือและคลงัน า้มนัเชือ้เพลิงที่เกิดขึน้กว่าร้อยละ 99.99 เป็นรายได้ที่เกิดจากการ
ให้บริการแก่บริษัทเป็นหลกั โดยบริษัทท าสญัญาเช่าระยะสัน้กบั AIPT ซึ่งครอบคลมุการให้บริการท่าเทียบเรือและคลงัน า้มนั
เชือ้เพลงิของ AIPT ทัง้ที่อ าเภอทา่ฉลอม จงัหวดัสมทุรสาคร และอ าเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร จึงท าให้รายได้จากการบริการ
ทา่เทียบเรือที่ปรากฏใน  งวดบญัชีปี 2556 ไมม่ีรายได้จากการบริการท่าเทียบเรือเนื่องจาก AIPT ให้บริการแก่บริษัทเพียงราย
เดียว ส าหรับ งวดบญัชีปี 2557 มีรายได้เทา่กบั 1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของยอดรายได้รวม และงวดบญัชีปี 2558 
ก็ไมม่ีรายจากการบริการทา่เทียบเรือเนื่องจาก AIPT ให้บริการแก่บริษัทเพียงรายเดียว  
 
รายได้อื่น 
 บริษัทมีรายได้อื่นในงวดบัญชีปี 2556 งวดบัญชีปี 2557 และงวดบัญชีปี  2558 เท่ากับ  13.20 ล้านบาท 14.42 
ล้านบาท และ 21.34  ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 0.31 ร้อยละ 0.32 และร้อยละ 0.60 ของรายได้รวมตามล าดบั ทัง้นี ้
รายได้อื่นในนามบริษัทประกอบด้วย รายได้จากคา่ขนสง่สนิค้า  รายได้จากการขายเศษวสัด ุและรายได้อื่น โดยรายได้จากการ
ขนสง่สนิค้าเกิดจากการขนสง่สนิค้าให้กบัลกูค้าบางรายที่ไมส่ามารถจดัหารถขนสง่เองได้ในบางช่วง ในขณะที่รายได้อื่นในนาม
บริษัทยอ่ยประกอบด้วย รายได้คา่บริการน า้จืด รายได้คา่บริการไฟฟา้ รายได้จากการเศษวสัด ุและอื่นๆ 
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ต้นทุนขาย และก าไรขัน้ต้น 
 รายการต้นทนุขายและบริการแบ่งเป็น ต้นทนุขาย ต้นทนุการรับจ้างผลิต ต้นทนุบริการเดินเรือ และต้นทนุบริการท่า
เทียบเรือ โดยในงวดบญัชีปี 2556  งวดบญัชีปี 2557 และงวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการเท่ากบั 3,841.22 
ล้านบาท 4,293.84 ล้านบาท และ 3,502.85  ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 90.69  ร้อยละ 93.86 และร้อยละ 99.13 เมื่อเทียบ
กบัยอดรวมรายได้ 

 บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นในงวดบญัชีปี 2556 งวดบญัชีปี 2557 และงวดบญัชีปี 2558 เทา่กบั 381.36 ล้านบาท 266.47 
ล้านบาท และ 9.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 9.00 ร้อยละ 5.82 และร้อยละ 0.26 ตามล าดบัโดย
สรุปได้ดงันี ้

1. สว่นงานผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซล น า้มนับริโภคและผลติภณัฑ์พลอยได้ ส าหรับงวดปี 2556 ถึง 2558 มี
ต้นทุนขาย จ านวน 3,697.44 ล้านบาท 4,139.81  ล้านบาท และ 3,419.00 ล้านบาท โดยอตัราต้นทุนขายต่อ
ยอดขายคิดเป็นร้อยละ 92.15,  ร้อยละ  95.05 และ ร้อยละ 100.02 อตัราต้นทนุขายตอ่ยอดขายที่เพิ่มขึน้ร้อยละ  
4.97  จากปี 2557  เกิดจากการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่มีราคาต้นทุนวัตถุดิบที่มีอยู่สูงกว่าราคาตลาด ณ 
ขณะนัน้  ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบน า้มนัปาล์มดิบที่ลดลงอยา่งต่อเนื่อง ท าให้ บริษัทไม่สามารถหมนุเวียน
สนิค้าได้ทนัตามราคาตลาดที่ปรับลดลงอยา่งรวดเร็ว  ประกอบกบัต้นทนุการผลิตสงูที่เป็นผลมาจาก เปอร์เซ็นต์
การสญูเสยีของกระบวนการผลติสงูกวา่ปกติ ผลผลติที่ได้รับต ่ากวา่ปกติ ซึง่เกิดขึน้ในช่วงไตรมาส 1 และ ไตรมาส 
2 ของ ปี 2558  ซึง่ในปัจจบุนัทางบริษัทฯ ทราบสาเหตแุละด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  

2. สว่นงานรับจ้างกลัน่น า้มนัปาล์ม ส าหรับงวดปี 2556  ปี  2557 และปี 2558 มีต้นทนุบริการ จ านวน 46.74 ล้าน
บาท 78.13 ล้านบาท และ 37.00 ล้านบาท โดยอตัราต้นทนุขายต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 49.81, ร้อยละ 58.51 
และ 80.77 ร้อยละ อตัราต้นทนุขายตอ่ยอดขายในปี 2558 ที่เพิ่มขึน้จากปี 2557 ในอตัราร้อยละ 22.26 เนื่องจาก 
ปริมาณการรับจ้างผลติลดลง 

3. สว่นงานผลติและจ าหนา่ยน า้แข็ง ส าหรับงวดปี 2556  ปี 2557 และ ปี 2558 มีต้นทนุขายเทา่กบั 23.53 ล้านบาท 
, 25.30 ล้านบาท และ 24.26 ล้านบาท อตัราต้นทุนขายต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 84.34, ร้อยละ 80.45 และ
ร้อยละ 85.00 ตามล าดบั 

4. สว่นงานให้บริการเดินเรือขนสง่ ส าหรับงวดปี 2556  ปี 2557 และ ปี 2558  มีต้นทนุบริการเท่ากับ 39.95 ล้าน
บาท, 47.14 ล้านบาท และ 22.59 ล้านบาท โดยอัตราต้นทุนขายต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 87.53, ร้อยละ 
133.58 และร้อยละ 115.55 ซึ่งการเพิ่มขึน้ของอตัราต้นทุนขายต่อยอดขาย เนื่องจาก การหยุดให้บริการเพื่อ
ซอ่มแซม 

 
ค่าใช้จ่าย 
 บริษัทมีรายการค่าใช้จ่ายส าหรับงวดบญัชีปี 2556 งวดบญัชีปี 2557 และงวดบญัชีปี 2558 เท่ากบั 162.44 ล้าน
บาท 156.08 ล้านบาท และ 120.69 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นต่อยอดรวมรายได้เทา่กบั ร้อยละ 3.83 ,ร้อยละ 3.41 และร้อยละ 
3.42 ตามล าดบั ซึง่จะเห็นได้วา่บริษัทสามารถรักษาสดัสว่นคา่ใช้จ่ายตอ่ยอดรวมรายได้ในชว่ง 3 ปีที่ผา่นมาได้คอ่นข้างคงที่ แต่
หากพิจารณามูลค่าของรายการค่าใช้จ่ายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ ายในการขายเท่ากับ 59.92 ล้านบาท , 
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55.49 ล้านบาท และ 43.12 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 54.45 ล้านบาท , 77.41 ล้านบาท และ 66.60 ล้านบาท  
ต้นทนุทางการเงินเทา่กบั 48.07 ล้านบาท, 23.18 ล้านบาท และ 10.97 ล้านบาท ตามล าดบั 
 
ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
 บริษัทฯมีก าไรสทุธิส าหรับงวดบญัชีปี 2556  เทา่กบั 195.15 ล้านบาท  ปี 2557  มีก าไรสทุธิเทา่กบั 90.67 ล้านบาท 
และ ในปี 2558 บริษัทฯ ขาดทนุสทุธิ เท่ากบั 82.53 ล้านบาท  อตัราก าไรสทุธิในปี 2558 ลดลงจากปี  2557  เท่ากบั 173.20 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  191.02  ซึง่เป็นผลมาจากต้นทนุผลติและต้นทนุขายเพิ่มขึน้ตามที่กลา่วมาแล้ว 
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 
 ในงวดบญัชีปี 2556 บริษัทฯมีก าไรสทุธิส าหรับงวดเท่ากับ 195.15 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่เป็นของบริษัทเท่ากับ 
200.82 ล้านบาท จึงท าให้มีก าไรสะสม 22.71 ล้านบาท และรายการสว่นเกินทนุจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคมุ
เดียวกันติดลบเท่ากับ 5.23 ล้านบาท ส าหรับงวดบญัชีปี 2557 บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากับ 90.67 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่เป็น
ของบริษัทเท่ากบั 90.67  ล้านบาท มีก าไรสะสมเท่ากบั 113.37 ล้านบาท  และในปี 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิ เท่ากับ 
82.53 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่เป็นของบริษัทเท่ากบั 82.53  ล้านบาท มีก าไรสะสมเท่ากบั 30.84 ล้านบาท  ทัง้นี ้ ที่ผ่านมา 
บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 
 
ฐานะทางการเงนิของบริษัท 
 
สินทรัพย์ 
 สนิทรัพย์รวมของบริษัท  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 เทา่กบั 2,022.90 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เทา่กบั 
2,502.85 ล้านบาท และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 2,207.76 ล้านบาท โดยรายการสนิทรัพย์ที่ส าคญั ท่ีสง่ผลต่อการ
เปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์รวมของบริษัท มีดงันี ้
 

- เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
3.61  ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทัง้นี ้ส าหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเทา่กบั 189.59 
ล้านบาท และ 117.49 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.58 และร้อยละ 5.32 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั 
 

- ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรายการลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่นเท่ากับ 276.88 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2557 เทา่กบั 477.12 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 294.43 ล้านบาท ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงของ
รายการลกูหนีก้ารค้ามีความสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของยอดรายได้ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2556ถึงปี 
2558 โดยบริษัทมีนโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ซึ่งพิจารณาจากลกูหนีก้ารค้าที่ค้างช าระเกินกวา่ 1 ปี และฝ่ายบริหาร
ของบริษัทได้ประเมินแล้ววา่จะไมส่ามารถเรียกเก็บเงินจากลกูหนีร้ายดงักลา่วได้ 
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 ทัง้นี ้ลกูหนีก้ารค้าสว่นใหญ่เป็นลกูหนีก้ารค้าที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทยอด
ลกูหนีก้ารค้าที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระเทา่กบั 273.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 94.35 ของยอดรวมลกูหนีก้ารค้า ซึง่
สว่นใหญ่ได้แกก่ลุม่ผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 ที่สัง่ซือ้น า้มนัไบโอดีเซลกบับริษัท โดยลูกค้ากลุม่ดงักลา่วจะจ่ายช าระคา่สนิค้า
ให้กบับริษัทตรงก าหนด ส าหรับลกูหนีก้ารค้าทีย่งัไมจ่่ายช าระคา่สนิค้าให้กบับริษัท โดยเป็นกลุม่ลกูหนีก้ารค้าที่มีอายเุกิน
ก าหนดช าระสว่นใหญ่ จะเป็นลกูหนีก้ารค้าที่เกิดจากการสัง่ซือ้น า้มนัปาล์มโอเลอีนกบับริษัท โดยจะพบวา่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2558 บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าที่มีอายเุกินก าหนดช าระรวมเทา่กบั 16.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.65 ของยอดรวม
ลกูหนีก้ารค้า แบง่เป็นลกูหนีก้ารค้าที่มี อายเุกินก าหนดช าระไมเ่กิน 3 เดือนเทา่กบั 2.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของ
ยอดรวมลกูหนีก้ารค้า และลกูหนีท้ี่มีก าหนดช าระเกินกวา่ 3 เดือนแตไ่มเ่กิน 12 เดือนรวมเทา่กบั 12.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 4.28 ของยอดรวมลกูหนีก้ารค้าช าระเกินกวา่ 12 เดือนรวมเทา่กบั 1.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.43  โดยสามารถสรุป
ยอดลกูหนีก้ารค้าตามอายลุกูหนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ได้ดงันี ้

ลูกหนีก้ารค้า งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

(หน่วย : ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 

เช็ครับลว่งหน้า 
 

5.10 7.35 9.81 

ลกูหนีก้ารค้า -   

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 222.92 386.27 263.49 

รวมลูกหน้ีการค้า-ยังไม่ถงึก าหนด
ช าระ 

228.02 393.62 273.30 

เกินก าหนดไมเ่กิน 3 เดือน 37.94 53.13 2.73 

เกิน 3 เดอืน แตไ่มเ่กิน 12 เดือน - - 12.39 

เกินก าหนด 12 เดือน 3.77 3.33 1.25 

รวมลูกหน้ีการค้า-เกนิก าหนดช าระ 41.71 56.46 16.37 

รวมลูกหนีก้ารค้า 269.73 450.08 289.67 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3.77) (3.33) (1.25) 

ลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ 265.96 446.75 288.42 

 

 บริษัทฯมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ย 24.48 วัน , 30.17 วัน และ 40.09 วัน ในปี 2556 , 2557 และ ปี 2558 
ตามล าดบั บริษัทฯก าหนดนโยบายเทอมเครดิตส าหรับการรับช าระเงินจากลกูค้าระหว่าง 30-60 วนั ขึน้อยู่กับประเภทของ
สนิค้า โดยก าหนดนโยบายการติดตามหนีส้ าหรับลกูหนีก้ารค้าที่ค้างช าระเกินกวา่ 30 วนั ผา่นการออกจดหมายทวงถามไปยงั
ลกูหนีร้ายดงักลา่วอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

- สินค้าคงเหลือ 
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 รายการสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย วตัถุดิบและสารเคมี งานระหว่างผลิต สินค้าส าเร็จรูป และวสัดุสิน้เปลือง 
โดย บริษัทมีรายการสินค้าคงเหลือสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2556 เท่ากับ 370.59 ล้านบาท  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  
เทา่กบั 434.14  ล้านบาท และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 378.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.32  ร้อยละ 17.35 
และร้อยละ 17.14 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั ซึง่เป็นไปตามนโยบายในการบริหารสนิค้าคงเหลอืข้างต้น 

สนิค้าคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556, 2557 และ 2558 ประกอบด้วย 

 หนว่ย : บาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2557   2558      2556      2557      2558 

วตัถดุิบและสารเคม ี 290.31 276.73 229.99  290.31 276.73 229.99 

งานระหวา่งท า  26.94   74.55   76.31    26.94  74.55   76.31 

สนิค้าส าเร็จรูป   38.91   69.40   61.68     38.78  69.27   61.52 

วสัดสุิน้เปลอืง  14.43   13.58   10.53    14.43  13.58   10.53 

รวมสนิค้าคงเหลอื 370.59   434.26     
378.51 

   370.46 434.13      378.35 

หกั คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลง -     (0.12) -  -        (0.12) - 

รวมสนิค้าคงเหลอื - สทุธิ  370.59    434.14    378.51      
370.46 

     434.01     378.35 

 
- ที่ดนิ อาคาร เรือเดนิทะเล และอุปกรณ์-สุทธิ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายการ
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอปุกรณ์สทุธิเทา่กบั 1,264.72 ล้านบาท 1,377.91 ล้านบาท และ 1,388.46  ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 62.52  ร้อยละ 55.05 และร้อยละ 62.89 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยมีรายการหลกัประกอบด้วย ที่ดินและ
สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ เรือเดินทะเลและ
อปุกรณ์ เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน ยานพาหนะ และสนิทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้ ทัง้นี ้รายการสนิทรัพย์สว่น
ใหญ่เป็นรายการท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัร ซึง่บริษัทและบริษัทยอ่ยใช้เป็นหลกัประกนัในการค า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือกบัเจ้าหนี ้
สถาบนัการเงินแหง่หนึง่ (รายละเอียดเพิ่มเติมหวัข้อ 1.4 ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ) 
 

- สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกับภาษีเงินได้ โดยได้น านโยบาย
การบญัชีเก่ียวกับภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 1 เร่ืองภาษีเงินได้ ซึ่งท าให้บริษัท
และบริษัทย่อยต้องปรับย้อนหลงังบการเงิน  เสมือนว่าบริษัทและบริษัทยอ่ยได้บนัทึกสนิทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้มาตลอด 
ทัง้นี ้สินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จะค านวณขึน้จากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ระหว่างฐานภาษีของสนิทรัพย์หรือหนีส้ิน กบัราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์หรือหนีส้ินนัน้ ซึง่จะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตดับญัชี
เป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้รับรู้เป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้ เกิดขึน้จริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการ
ค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ทัง้นี ้บริษัทรับรู้ผลต่างชัว่คราวที่ต้องหกัภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
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หรือบวกภาษีเป็นหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี หากมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีก าไรทางภาษีจากการ
ด าเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะน าสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีนัน้มาใช้ประโยชน์ได้ และบริษัทจะทบทวน
มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตาม
บญัชีดงักลา่ว เมื่อมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่ บริษัทจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์หรือหนีส้นิภาษี
เงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว ส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 มี
รายการบญัชีเพิ่มขึน้ ได้แก่ รายการสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี เทา่กบั 4.30 ล้านบาท และมีรายการก าไรสะสมเพิ่มขึน้ 
154.48 ล้านบาท ในขณะที่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีรายการสนิทรัพย์เงินได้รอการ
ตดับญัชี โดยค านวณจากอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ร้อยละ 20 เทา่กบั  0.76 ล้านบาท และ 10.29 ล้านบาท  โดยบริษัทและ
บริษัทย่อยจะรับรู้ผลต่างชัว่คราวที่ต้องหกัภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า 
บริษัทจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าสนิทรัพย์ดงักลา่วมาใช้ประโยชน์ได้ 
 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(หน่วย : ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 0.81 0.73 0.31 

คา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้า - 0.02 0.02 

คา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนที่ถือไว้เพื่อขาย - 0.39 - 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 1.57 1.88 2.25 

ขาดทนุสะสมยกมาทางภาษี 1.92 - 10.51 

หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 4.30 3.02 13.09 

คา่เสือ่มราคา - (2.26) (2.80) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 4.30 0.76 10.29 

 

สภาพคล่อง 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีสนิทรัพย์หมนุเวยีนรวมเทา่กบั 1,105.85  ล้าน
บาท และ 792.65 ล้านบาท ซึง่สาเหตหุลกัในการลดลงของสนิทรัพย์หมนุเวียนในช่วงระยะเวลาระหวา่งปี 2558 เป็นผลจาก
การลดลงของลกูหนีก้ารค้าและสนิค้าคงเหลอื ในขณะท่ีบริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียนลดลง  โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมหีนีส้นิหมนุเวียนเทา่กบั 570.79 ล้านบาท และ 432.58 ล้านบาท   
 จากการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้นิหมนุเวียนดงักลา่ว สง่ผลให้บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง
ลดลงจาก 3.56 เทา่ในปี 2556  เป็น 1.94 เทา่ในปี 2557  โดยงวดบญัชีปี  2558 มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเป็น 1.83 เทา่ และมี
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วจาก 1.72 เทา่ในปี 2556 เป็น 1.17 เทา่ในปี 2557 และ 0.95 เทา่ในงวดบญัชีปี 2558 โดยการ
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ปรับตวัลดลงของอตัราสว่นสภาพคลอ่งเป็นผลจากการลดลงของรายการสนิทรัพย์หมนุเวียนที่เพิม่ขึน้ในสดัสว่นท่ีมากกวา่การ
ลดลงของรายการหนีส้นิหมนุเวยีน  โดยมีรายการสนิทรัพย์หมนุเวียนทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัดงัที่กลา่วข้างต้น แต่
หากพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทจะพบวา่บริษัทมี Cash Cycle เทา่กบั 69.70 วนัในปี 2556 เทา่กบั 53.12 วนัในปี 2557 
และเทา่กบั 67.04 วนั ในงวดบญัชีปี 2558 Cash cycle ของกิจการเพิม่ขึน้จากปี 2557 เกิดจากการจา่ยช าระเจ้าหนีก้ารค้าเร็ว
ขึน้กวา่เดมิ เพื่อให้ได้สว่นลดการค้า ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การน ามาลดต้นทนุวตัถดุิบ  อีกทัง้บริษัทฯมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่และ
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ลดลง 23.28 วนั และ 34.72 ในปี 2556 มาเป็น  29.85 วนั และ 33.62 วนั ในปี 2557 และ 39.75 วนั 
และ 41.94 วนั ในปี 2558 ตามล าดบั 
 
แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีส้นิ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากบั 270.31 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากบั 659.60 ล้านบาท และ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 447.04 ล้านบาท โดยรายการหนีส้นิท่ีมีการเปลีย่นแปลงที่ส าคญั มีดงันี  ้
 

- เงนิกู้ เบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายการเงินกู้ เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากับ 
324.04 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ยืมระยะสัน้เพื่อรักษาสภาพคลอ่งของบริษัท รวมทัง้ช าระค่าวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
ของบริษัท ซึง่สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของยอดรายได้ของบริษัท  
 

- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 
 รายการเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ประกอบด้วย รายการเจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีท้รัพย์สิน และเจ้าหนีอ้ื่น อาทิ 
รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายการเงินรับลว่งหน้าค่าสินค้า โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  , ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีรายการเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 78.09 ล้านบาท  , 203.12  ล้านบาท และ 104.78 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ3.86, ร้อยละ 8.12  และร้อยละ 4.75 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ทัง้นี ้เจ้าหนีก้ารค้าสว่นใหญ่ 
เป็นเจ้าหนีก้ารค้าค่าวตัถดุิบ ซึ่งบริษัทสัง่ซือ้จากในประเทศเป็นหลกั โดยการเปลี่ยนแปลงของรายการเจ้าหนีก้ารค้ามีทิศทาง
เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของยอดรายได้ของบริษัทดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ทัง้นี ้หากพิจารณาระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉลี่ย
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จะพบวา่ บริษัทมีระยะเวลาการช าระหนีเ้พิ่มขึน้เฉลี่ยจาก 10.75 วนัในปี 2556 เป็น 11.95 วนัในปี 2557 
และ 16.04 วนั ในปี 2558  ซึง่เป็นผลจากความสามารถในการเจรจากบัเจ้าหนีก้ารค้าเพื่อให้ได้เทอมเครดิตที่ดี  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

เจ้าหนีก้ารค้า 47.43 84.25 64.67 

เจ้าหนีอ้ื่น 30.66 118.87 40.11 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 78.09 203.12 104.78 
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- เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในปี 2556 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้จ่ายช าระคืนหนีเ้งินกู้ยืมดงักลา่วให้กบั AI เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 

- เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  เท่ากบั 56.29 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 2.78 ของหนีส้ินรวม  ณ วนัที่  31 ธันวาคม 
2557  เท่ากบั 76.88 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.07 ของหนีส้ินรวม และ ณ 31 ธันวาคม 2558   ไม่มียอดค้างช าระ โดย
การลดลงของรายการเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เป็นการลดลงตามเง่ือนไขการผ่อนช าระที่กิจการมีกับเจ้าหนี ้
สถาบนัการเงิน โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยขอรับการสนบัสนนุวงเงินสนิเช่ือระยะยาวเพื่อใช้ลงทนุในทรัพย์สินที่ใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ อาทิ ที่ดิน อาคาร และเคร่ืองจักร ทัง้นี ้การกู้ ยืมดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยน าทรัพย์สินที่ ใช้ในการประกอบธุรกิจ
จ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้กับเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ส าหรับรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ 31 ธันวาคม 
2557 บริษัทฯด าเนินการช าระเงินกู้ตามเง่ือนไขการผอ่นช าระเสร็จสิน้ในเดือน เมษายน 2557 แล้ว 
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 1,752.59 ล้านบาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
เทา่กบั 1,843.25  ล้านบาท  และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ลดลงเป็น 1,760.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราสว่นของผู้ ถือหุ้น
ตอ่หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ร้อยละ 86.64, ร้อยละ 73.65 และร้อยละ 79.75 ตามล าดบั   
  ส าหรับอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556    
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็น 0.15 เท่า และ 
0.36 เท่า และ 0.25 เท่า ตามล าดบั โดยมีสาเหตหุลกัจากการที่บริษัทมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุน    รวมถึงได้จ่ายช าระเงินกู้ ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน รวมถึงการช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ให้กับเจ้าหนีส้ถาบัน
การเงิน กอปรกบัในช่วงเวลาดงักลา่วบริษัทมีผลก าไรสทุธิส าหรับงวด จึงท าให้บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ ท าให้อตัราสว่น
หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงตามที่กลา่ว 
 
กระแสเงนิสด 
 ส าหรับงวดบญัชีปี 2556 งวดบญัชีปี 2557 และงวดบญัชีปี 2558  บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
เป็น 688.71 ล้านบาท , 69.87 ล้านบาท  และ 124.09 ตามล าดบั โดยปี 2556 เงินสดสทุธิทีใ่ช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานท่ี
ส าคญั จากกิจการมีก าไรสทุธิส าหรับงวดปี 2556เ ทา่กบั 232.13 ล้านบาท และ  มีรายการสนิค้าคงเหลอืลดลงจากการลดลง
ของรายการวตัถดุิบ จ านวน 425.95 ล้านบาท และ ปี 2557 เงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานท่ีส าคญั จากกิจการมี
ก าไรสทุธิส าหรับงวดปี 2557 เ ทา่กบั 124.80 ล้านบาท และ  มีรายการสนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของรายการ
วตัถดุิบ จ านวน 63.68 ล้านบาท  และ ในปี 2558  บริษัทฯ มี เงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานท่ีส าคญั จากกิจการมี
ขาดทนุสทุธิส าหรับงวดปี 2558 เ ทา่กบั 90.10 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 201.67 ล้านบาท และ เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 
99.29 ล้านบาท  โดยบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ   งวดบญัชีปี 2556 เทา่กบั 576.49 ล้านบาท, งวดบญัชีปี 
2557 เทา่กบั 163.65 ล้านบาท และงวดบญัชีปี 2558 เทา่กบั 93.75 ล้านบาท  เป็นรายการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีใช้ในการด าเนิน
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ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้ส าหรับกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการจดัหาเงินของบริษัท 
ในงวดบญัชีปี 2556 บริษัทมกีระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงินติดลบเทา่กบั 57.94 ล้านบาท ในงวดบญัชีปี 2557 บริษัท
มีกระแสเงินจากกิจกรรมการจดัหาเงินเทา่กบั 210.26 ล้านบาท เป็นผลจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และในปี 
2558 บริษัทมกีระแสเงินจากกิจกรรมการจดัหาเงินติดลบเทา่กบั 102.44  ล้านบาทเนื่องจากเป็นผลจากการจา่ยช าระคืนเงิน
กู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- หน้าวา่ง    - 



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 และบริษัทได้
แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2558 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.   นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบลูย์                  ประธานกรรมการ                                                      

2.   นางสาวพมิพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบลูย์      กรรมการผู้จดัการ                                                        

ช่ือ            ต าแหนง่                  ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอ านาจ      นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบลูย์     กรรมการผู้จดัการ                                                     

 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 
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199  โดยมิได้จ ากดัความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารดงักลา่ว
เทา่นัน้  อยา่งไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึง่สามารถพิสจูน์ได้วา่โดยต าแหนง่หน้าที่ตนไมอ่าจลว่งรู้ ถึงความแท้จริงของข้อมลู
หรือการขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งนัน้ ยอ่มไมม่ีความรับผิดตามมาตรา 89/20 

 
หมายเหต ุ *** ใช้บงัคบักบับริษัทที่อยูภ่ายใต้บงัคบัของหมวด 3/1  แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เทา่นัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- 151 - 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข)  
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

-152- 
 

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 

65 - 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 

 

 

 

3.30 

(148,938,888 

หุ้น) 

- 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  

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข)  
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 
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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 

58 -  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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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 
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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 

62 -  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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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 

/ กรรมการบริหาร/ ผู้อ านวยการ

ฝ่ายบญัชแีละการเงิน / 

เลขานกุารบริษัท 

(กรรมการผู้ มีอ านาจลงลาย 

   ชื่อผกูพนับริษัท) 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

6 ก.ค. 2554 

31 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนั

บณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลยั

เอสเซกสซ์ ประเทศองักฤษ 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program – IOD รุ่นที่ 150/2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.36 

(152,001,016 

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 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข)  
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 
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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 

70 -  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 

 

   

 

     

   

 

 

 

 

 

 

     

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข)  
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 
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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 

 

66 - 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 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข)  
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 
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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 

 

63 -  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 

   

 

 

     

   

 

 

 

 

     

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข)  
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 
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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 

 

60 - 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 

 

        

   

 

 

 

 

     

        

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข)  
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

9. นางสาวปิยนาฏ นามไพโรจน์ 

/ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

30 เม.ย. 2558 

 

 

43 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

ไมมี่ ไมมี่ 2556-2557 

 

2555-2556 

2550-2554 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

ผู้จดัการฝ่ายบญัช ี

หวัหน้าสว่นฝ่ายบญัช ี

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั 

 

        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข)  
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

10. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี

รัตนาวิบลูย์ 

/ ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและจดัซือ้ / 

เลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

30 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ มหาวิทยาลยัโมนาช ประเทศ

ออสเตรเลีย 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั

แมคควอร่ี ประเทศออสเตรเลีย 

 

ไมมี่ - ลกูสาวของนายอนรัุกษ์ 

ธารีรัตนาวบิลูย์ 

2554-2555 

 

2551-2553 

 

 

RM – Corporate 

Banking 

AO – Special Asset 

Management (W) 

 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

1 ส.ค. 2555 

 

  

 

     

   

 

 

 

 

 

 

     

        

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข)  
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

-162- 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

11. นายพลฏัฐ์ แปลนาค 

/ ผู้จดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

15 พ.ค. 2556 

 

46 -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยันเรศวร 

-  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

 

ไมมี่ ไมมี่ 2547-ปัจจบุนั 

 

2547-2556 

 

 

OMR 

 

ผู้จดัการฝ่ายประกนั

คณุภาพ 

 

บริษัท เอเชียน อินซเูลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซเูลเตอร์ จ ากดั 

 

 

        

        

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

http://www.aru.ac.th/


แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข)  
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

12. นายกศุล ศรีบณุยะแก้ว 

/ ผู้จดัการโรงงาน 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

1 มี.ค. 2557 

 

52 -  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

0.0062 

(280,000 หุ้น) 

ไมมี่ 2529-2556 

 

 

 

ผู้จดัการโรงงาน 

 

 

บริษัท เอเชียน อินซเูลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

13. นายอนชุา บญุณโร 

/ ผู้จดัการฝ่ายขาย 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

4 ม.ค. 2553 

 

 

38 - ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลยั

รามค าแหง 

- ปริญญาตรี สาขาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ไมมี่ ไมมี่ 2545-2550 

 

ผู้จดัการแผนกขาย บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จ ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

14. นายฐิติวชัร์ ธัญศกัดิ์ด ารงค์ 

/ ผู้จดัการฝ่ายผลิต 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

3 ม.ค. 2556 

 

 

55 - สายอาชีพ ไมมี่ ไมมี่ 2549-2554 

2520-2548 

 

หวัหน้าสว่นฝ่ายผลิต 

หวัหน้าสว่นแผนกผลิต 

 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั 

บริษัท พาโมลา จ ากดั 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข)  
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

15. นายชยัณรงค์ แสนภวูา 

/ ผู้จดัการฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้:  

3 ม.ค. 2556 

 

33 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต 

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไมมี่ ไมมี่ 2550-2555 

 

หวัหน้าสว่นควบคมุ

คณุภาพ 

 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั 
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 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง     เอกสารแนบ 2 

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 

3.7 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงน า้แข็งชาวประมงชุมพร 

 

 

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

รายชื่อกรรมการ บริษัทฯ 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

 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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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
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กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 

เพื่อเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุบริษัทในกลุม่ บริษัทได้เสนอให้กรรมการหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการใน 
บริษัทยอ่ย เพื่อเป็นการก ากบันโยบายและแผนทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มีสว่นได้เสยี 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน     เอกสารแนบ 3 

 
บริษัทได้วา่จ้าง “บริษัท สูค่วามส าเร็จ จ ากดั” เข้าท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท สูค่วามส าเร็จ 

จ ากดั ได้หมอบหมายให้ นายไพศาล ภูรั่ตน์เจริญชยั ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล เลขท่ี 30807 โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
 
ที่อยู ่:  เลขที่ 499 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 

แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700  
โทรศพัท์ :  080-598-7594 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 (ฉบบัที่ กลต.สัง่ให้แก้ไข) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ     เอกสารแนบ 4 

 
 

- ไม่มี - 
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อื่นๆ           เอกสารแนบ 5 

 
 

- ไม่มี - 
 


