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ส่วนที ่1 
 

การประกอบธุรกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสัยทัศน ์และเป้าหมาย 
 
บริษัทฯมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผูผ้ลิตน า้มนัไบโอดีเซล น า้มนัพืช และกลีเซอรีนบริสทุธ์ิ จากน า้มนัปาลม์ดิบคณุภาพดี เพื่อให้

ไดผ้ลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน โดยเนน้ประโยชนข์องผูบ้รโิภคสินคา้เป็นหลกั ซึ่งการผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบ
โอดีเซล ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลกัดนัใหเ้กิดการใชพ้ลงังานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการค านึงถึงคณุภาพและ
บริการที่ดีที่จะมอบสู่สงัคม เพื่อสรา้งความไวว้างใจใหก้ับผูบ้ริโภค คู่คา้ พนกังาน และผูถื้อหุน้ อนัจะน าไปสู่การเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจและสงัคมอย่างยั่งยืน 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

 
บรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท” หรือ “AIE”) จดทะเบียนก่อตัง้บรษิัทเมื่อวนัท่ี 4 ตลุาคม 2549 ดว้ย

ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้เท่ากบั 1,308,072,982 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 5,232,291,928 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้
ละ 0.25 บาท บรษิัทมวีตัถปุระสงคใ์นการด าเนินธุรกิจเพื่อผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซล (Biodiesel : B100) น า้มนัปาลม์
โอเลอีนผ่านกรรมวิธีภายใตต้ราสินคา้“พาโมลา” (Refined Bleached Deodorized Palm Olein : RBD Palm Olein) ซึ่งผลิต
จากน า้มนัปาลม์ดิบ (Crude Palm Oil : CPO) ดว้ยระบบการกลั่นและผลิตที่เป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถงึผลิตและจ าหน่ายวตัถดุิบ และผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ น า้มนัปาลม์ดิบ น า้มนัปาลม์บรสิทุธ์ิไม่แยกไข (Refined 
Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) กรดไขมนัปาลม์ (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) ไขมนัปาลม์บรสิทุธ์ิ 
(Refined Bleached Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerine) ซึง่รวมถึง
ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักลีเซอรีน เช่น กลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ (Refined Glycerine) นอกจากนี ้บรษิัทยงัมีรายไดจ้ากการ
รบัจา้งผลิต ซึง่เกิดจากการใหบ้รกิารกลั่นน า้มนัปาลม์ดิบใหก้บัผูป้ระกอบการในธุรกิจไบโอดีเซล และธุรกิจน า้มนับรโิภคอีกดว้ย 
ทัง้นี ้น า้มนัปาลม์ดิบท่ีบรษิัทน ามาใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้เพื่อจ าหน่ายตอ้งผ่านการคดัสรรคณุภาพเป็นอยา่งดี ดว้ยการ
คดัเลือกผูจ้  าหน่ายน า้มนัปาลม์ดบิท่ีสกดัน า้มนัจากผลปาลม์คณุภาพเยี่ยม เพื่อน ามาผ่านกระบวนการกลั่นดว้ยระบบ
สญุญากาศ เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีหน่วยงานราชการก าหนด  

บรษิัทฯมีเปา้หมายในการด าเนินธุรกิจ โดยมุง่มั่นท่ีจะเป็นผูผ้ลิตน า้มนัไบโอดีเซล และน า้มนับรโิภค (น า้มนัปาลม์โอเล
อีน) จากน า้มนัปาลม์ดิบคณุภาพดีและกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท์ี่มีคณุสมบตัิและคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยเนน้ประโยชนข์องผูบ้รโิภคสินคา้เป็นหลกั ซึง่การผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซล ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ชว่ยผลกัดนัใหเ้กดิ
การใชพ้ลงังานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บรษิัทยงัใหค้วามส าคญักบัการสรา้งองคก์รท่ีมีความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมเละส่ิงแวดลอ้ม โดยส่งเสรมิการสรา้งและใชพ้ลงังานท่ีก่อใหเ้กิดความยั่งยืนทางทรพัยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกบัการ
ค านึงถึงคณุภาพและบรกิารท่ีดีที่จะมอบสู่สงัคม เพื่อสรา้งความไวว้างใจใหก้บัผูบ้รโิภค คู่คา้ พนกังาน และผูถื้อหุน้ อนัจะ
น าไปสู่การเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งยั่งยืน 
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บรษิัทฯมีการด าเนินงานท่ีส าคญัในช่วงที่ผ่านมา ดงัต่อไปนี ้

ปี  เหตกุารณส์ าคญั 
ปี 2549 - จดทะเบียนก่อตัง้บรษิัทฯเมื่อวนัท่ี 4 ตลุาคม 2549 ดว้ยทนุจดทะเบียนเริ่มตน้เท่ากบั 300,000,000 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 30,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ทุนช าระแลว้ 300,000,000 บาท
โดย บรษิัท เอเชียน อินซูเลเตอร ์จ ากดั (มหาชน) (AI) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของทนุจดทะเบียนบรษิัท  

- บรษิัทฯเขา้ซือ้ทรพัยสิ์นจากผูผ้ลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาลม์โอเลอีนรายหนึง่ เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซล ใหแ้ก่กลุ่มผูค้า้น า้มนัตามมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัิการคา้น า้มนัเชือ้เพลิง 
พ.ศ. 2543 และผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาลม์โอเลอีน ภายใตต้ราสินคา้ “พาโมลา” โดยมีก าลงัการผลิต
เท่ากบั 300 ตนัน า้มนัปาลม์ดิบตอ่วนั 

ปี 2550 - บริษัทฯมีการจดัโครงสรา้งผูถื้อหุน้ โดย AI ไดเ้ขา้ซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้เดิมจ านวน 1 ราย จึงท าให ้AI มีสดัส่วน
การถือหุน้ในบรษิัทเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 75 เป็นรอ้ยละ 81 ของทนุจดทะเบียนบรษิัทในขณะนัน้ 

- วนัท่ี 2 เมษายน 2550 บรษิัทฯ ไดร้บัอนญุาตเป็นผูค้า้น า้มนัตามมาตรา 10 แหง่พระราชบญัญตัิการคา้น า้มนั
เชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลงังาน 

ปี 2551 - บรษิัทฯไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ใหใ้ชเ้ครื่องหมายรบัรองฮา
ลาล (HALAL) ส าหรบัน า้มนัปาลม์โอเลอีนผ่านกรรมวิธี  ตรา พาโมลา, ไขมนัปาลม์บรสิทุธ์ิ, น า้มนัเมล็ดใน
น า้มนัปาลม์กึ่งบรสิทุธ์ิ, น า้มนัปาลม์ผ่านกรรมวิธี, กรดไขมนัจากเมล็ดในปาลม์, กรดไขมนัปาลม์ และกลีเซอ
รีนดิบ 

ปี 2552 - บริษัทฯมีการจดัโครงสรา้งผูถื้อหุน้ โดย AI ไดเ้ขา้ซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้เดิมจ านวน 1 ราย ซึ่งท าให ้AI มีสดัส่วน
การถือหุน้ในบรษิัทเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 81.00 เป็นรอ้ยละ 82.00 ของทนุจดทะเบียนบรษิัทในขณะนัน้ 

- บริษัทฯไดร้บัการรบัรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ส าหรบัการผลิตน า้มัน
ปาลม์ผ่านกรรมวิธี และน า้มนัปาลม์โอเลอีนผ่านกรรมวิธี และการผลิตน า้มันไบโอดีเซล จากสถาบนัรบัรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 

- บริษัทฯไดร้บัการรบัรองระบบการวิเคราะหอ์นัตรายและจดุวิกฤติที่ตอ้งควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) 
ส าหรบัการผลิตน า้มนัปาลม์ผ่านกรรมวิธี และน า้มนัปาลม์โอเลอีนผ่านกรรมวิธี จากสถาบนัรบัรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (สรอ.) 

- บริษัทฯไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการสขุลกัษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP) ส าหรบัการผลิตน า้มนั
ปาลม์ผา่นกรรมวิธี และน า้มนัปาลม์โอเลอีนผ่านกรรมวิธี จากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

- บรษิัทฯไดร้บัการรบัรองโคเชอรม์าตรฐานอาหารยิว (Kosher) ส าหรบัน า้มนัปาลม์กึง่บรสิทุธ์ิ น า้มนัเมล็ดใน
ปาลม์กึ่งบรสิทุธ์ิ น า้มนัปาลม์โอเลอีนผ่านกรรมวิธี ไขมนัปาลม์บรสิทุธ์ิ กรดไขมนัเมล็ดในปาลม์ กรดไขมนั
ปาลม์ และกลีเซอรีน จากบรษิัท ไทย คาชรุธ เซอรว์ิสเซส จ ากดั ซึง่ใหบ้รกิารตรวจสอบคณุสมบตัิอาหารของ
ชาวยิว 

ปี 2553 
 
 
 
 

- บริษัทฯมีการจดัโครงสรา้งผูถื้อหุน้ โดย AI ไดเ้ขา้ซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้เดิมจ านวน 2 ราย ซึ่งท าให ้AI มีสดัส่วน
การถือหุน้ในบรษิัทเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 82.00 เป็นรอ้ยละ 92.00 ของทนุจดทะเบียนบรษิัทในขณะนัน้ 

- วันที่  4 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติพิ เศษเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 
300,000,000 บาท เป็น 370,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อจ าหน่ายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม
ตามสัดส่วนจ านวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีมติลงทุนก่อสรา้งหอกลั่นน า้มัน
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ปี  เหตกุารณส์ าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาลม์ดิบ (หอกลั่น 2) ซึ่งมีก าลังการผลิตเท่ากับ 800 ตันน า้มันปาลม์ดิบต่อวนั ทั้งนี ้ภายหลังการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ท าให ้AI มีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 92.00 เท่ากบัรอ้ยละ 93.14 
ของทนุจดทะเบียนบรษิัทในขณะนัน้ 

- บรษิัทฯไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI)  ส าหรบัการผลิตไบ
โอดีเซล ซึ่งกลุ่มกิจการเก่ียวกับการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน ประ เภท 1.18 กิจการผลิต
แอลกอฮอลห์รือเชือ้เพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทั้งเศษขยะหรือของเสีย ส าหรบัหอกลั่น 2 โดยบริษัท
ไดร้บัสิทธิและประโยชนท์ี่ส  าคญั ดงันี ้

1) ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ ไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการ
ส่งเสรมิเป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  

2) ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริม ซึ่งไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคลตามขอ้ 1) ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้ตลอดระยะเวลาที่ไดร้บัการส่งเสรมิ 

3) ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดร้บัจากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 50 นบั
แต่วนัท่ีพน้ก าหนดตามขอ้ 1) เป็นระยะเวลา 5 ปี 

4) ไดร้บัอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน า้ประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ 

5) ไดร้บัอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหว่างเวลาที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 
1) ไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ นบัแต่วนัที่พน้ก าหนดเวลายกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลเป็น
เวลา 5 ปี โดยจะเลือกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้

ทัง้นี ้บรษิัทฯไดเ้ริ่มใชสิ้ทธิประโยชนจ์ากบตัรส่งเสรมิการลงทนุดงักล่าว ในรอบบญัชีปี 2556 

ปี 2554 - บรษิัทฯไดพ้ฒันาเพิ่มก าลงัการผลิตหอกลั่น 1 เป็น 350 ตนัน า้มนัปาลม์ดิบต่อวนั 

ปี 2555 - บริษัทฯมีการจดัโครงสรา้งผูถื้อหุน้ โดย AI ไดเ้ขา้ซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้เดิมจ านวน 2 ราย ซึ่งท าให ้AI มีสดัส่วน
การถือหุน้ในบรษิัทเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 93.14 เป็นรอ้ยละ 98.00 ของทนุจดทะเบียนบรษิัทในขณะนัน้ 

- บรษิัทฯ ก่อสรา้งหอกลั่นน า้มนัปาลม์ดิบ (หอกลั่น 2) แลว้เสรจ็ท าใหม้ีขนาดก าลงัการกลั่นน า้มนัปาลม์ดิบ
รวม เท่ากบั 1,150 ตนัน ำ้มนัปำลม์ดิบต่อวนั 

ปี 2556 - หอกลั่น 2 เริ่มผลิตและมีรายไดเ้ชิงพาณิชยใ์นเดือนกุมภาพนัธ ์2556 
- วันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 370,000,000 บาท เป็น 

960,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่ อจ าหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จ านวน 
59,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

1. เพื่อน าไปช าระคืนหนีเ้งินกูย้ืมจากบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. เพื่อน าไปซือ้หุน้สามญัของบริษัท เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรม์ินลัส ์จ ากัด (AIPT) และบริษัท เอไอ 

โลจิสติกส ์จ ากัด (AIL) เพื่อจดัโครงสรา้งกลุ่มบริษัทส าหรบัการเตรียมความพรอ้มในการน าบรษิัท
เขา้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยต์ามแผน Spin-off  ซึ่งภายหลงัการเพิ่มทุนดงักล่าว ท าให ้AI เขา้
ถือหุน้ในบรษิัทคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 98.79 ของทนุจดทะเบียนบรษิัท 

- วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้มีมติที่ส  าคญั ดงันี ้
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ปี  เหตกุารณส์ าคญั 
1. มีมติใหบ้ริษัทฯด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เพื่อเตรียมน าหุน้สามญัของบริษัทฯ

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) และเปล่ียนชื่อบริษัท เป็น บริษัท เอไอ เอน
เนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน)  

2. มีมติเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไวจ้ากหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องแก่
หุน้ของบรษิัทฯ 

3. มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ อีกจ านวน 170,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน
จ านวน 170,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาทส่งผลใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 
1,130,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,130,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

4. มีมติอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 170,000,000 หุน้ รวมกับหุน้สามญัเดิมของบริษัท
ที่ถือโดย AI จ านวน 275,000,000 หุน้ รวมเป็นจ านวนหุน้สามัญที่เสนอขายทั้งสิน้ 445,000,000 
หุน้ เพื่อเสนอขายใหก้บัประชาชนและผูถื้อหุน้เดิมของ AI  

-   บริษัทฯ เสนอขายหุน้สามัญแก่ประชาชนครัง้แรก (Initial Public Offering : IPO) จ านวน 170,000,000 หุน้ 
ระหว่างวนัที่ 23-24 ธันวาคม 2556 ส่งผลใหบ้ริษัทฯมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จาก 960,000,000 บาท เป็น 
1,130,000,000 บาท 

- บรษิัทฯไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI)  ส าหรบัการผลิตไบ
โอดีเซล ซึ่งกลุ่มกิจการเก่ียวกับการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน ประเภท 1.18 กิจการผลิต
แอลกอฮอลห์รือเชือ้เพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทั้งเศษขยะหรือของเสีย ส าหรบัโรงงานผลิต PFAD 
Esterification โดยบรษิัทไดร้บัสิทธิและประโยชนท์ี่ส  าคญั ดงันี ้

1) ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการ
ส่งเสรมิเป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  

2) ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริม ซึ่งไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคลตามขอ้ 1) ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้ตลอดระยะเวลาที่ไดร้บัการส่งเสรมิ 

3) ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดร้บัจากการลงทนุในอตัรารอ้ยละ 50 นบั
แต่วนัท่ีพน้ก าหนดตามขอ้ 1) เป็นระยะเวลา 5 ปี 

4) ไดร้บัอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน า้ประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ 

5) ไดร้บัอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหว่างเวลาที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 
1) ไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ นบัแต่วนัที่พน้ก าหนดเวลายกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลเป็น
เวลา 5 ปี โดยจะเลือกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้

ทัง้นี ้ปัจจบุนับรษิัทฯยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิประโยชนจ์ากบตัรส่งเสรมิการลงทนุดังกล่าว  
- บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการผลิตน า้มันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm 

Oil: RSPO)  
ปี 2557 - บรษิัทฯ ก่อสรา้งโรงงานผลิต PFAD Esterification ขนาดก าลงัการผลิต 72 ตนัต่อวนัแลว้เสรจ็ ซึ่งเป็นการน า

กรดไขมนัปาลม์ (Palm Fatty Acid Distillate: PFAD) มาผ่านกระบวนการผลิตและน ามาเป็นวตัถุดิบตั้งตน้
ส าหรับผลิตน า้มันไบโอดีเซลเพิ่มเติม  นอกเหนือจาก น า้มันปาลม์กึ่งบริสุทธ์ิ (RBD Palm Oil) และไขมัน
ปาลม์บรสิทุธ์ิ (Stearine) 
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ปี  เหตกุารณส์ าคญั 
ปี 2558 วนัท่ี 21 เมษายน 2558 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 มีมติอนมุตัิที่ส  าคญั ดงันี ้

1. มีอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ รุน่ท่ี 1 
(AIE-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนในอตัรา 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

▪ เพื่อใชเ้ป็นเงินลงทนุเครื่องจกัรเพิ่มเติมเพื่อขยายก าลงัการผลิต 
▪ เพื่อใชเ้ป็นเงินลงทนุเครื่องจกัรเพิ่มเติมเพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
▪ เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

2. มีมติเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 1   บาท เป็นหุน้ละ 0.25 บาท 
3. มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,130,000,000 บาท เป็น 1,356,000,000 บาท โดยออกหุน้สามัญ

เพิ่มทุนจ านวน 904,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ รุน่ท่ี 1 (AIE-W1) 

ปี 2559 วนัที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2559 มีมติอนุมตัิใหจ้ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์อง
บรษิัทย่อย มลูค่ารวม 413,112,000 บาท (ส่ีรอ้ยสิบสามลา้นหนึ่งแสนหน่ึงหมื่นสองพนับาทถว้น) มีรายละเอียด
ดงันี ้
1. มีมติอนุมตัิใหบ้ริษัท เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรม์ินลัส ์จ ากัด (“AIPT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบรษิัทฯ โดย 

AIE ถือหุ้น รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ AIPT จ าหน่ายที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสร้าง
บางส่วน ไดแ้ก่ แท็งกน์ า้มนัปริมาณ 10,000,000 ลิตร จ านวน 5 แท็งก ์ท่าเทียบเรือ โรงงานผลิตน า้แข็ง 
อาคารส านักงาน เครื่องจักรอุปกรณ์และที่ดิน ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 108147 และโฉนดที่ดินเลขที่ 
13397 ต าบลท่าจีน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 2 แปลงเนือ้ที่รวม 7 ไร่ 49.1
ตารางวา มลูค่าขายรวม 390,000,000 บาท (สามรอ้ยเกา้สิบลา้นบาทถว้น) ก าหนดโอนทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้ะ
ซือ้เมื่อผ่อนช าระเสรจ็ภายในเดือนมิถนุายน 2560 

2. มีมติอนมุตัิใหบ้รษิัท เอไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (“AIL”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดย AIE ถือหุน้ รอ้ยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของ AIL จ าหน่ายทรพัยสิ์นบางส่วน ไดแ้ก่ เรือธารีรตันา 1 ขนาด
ระวางเรือ 1,500 ตนักรอสส ์มลูค่าขาย 23,112,000 บาท (ยี่สิบสามลา้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพนับาท
ถว้น) ก าหนดโอนทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้ะซือ้เมื่อผ่อนช าระเสรจ็ภายในเดือนตลุาคม 2561 

 
ปี 2560 
 

-    บรษิัทฯ เริ่มก่อสรา้งโรงผลิตกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ 99.7% (Refined Glycerine 99.7%, USP and Pharma 
Grade) ขนาดก าลงัการผลิต 100 ตนักลีเซอรีนบรสิทุธ์ิต่อวนั ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2562 และเริ่ม 
Commercial Run ในไตรมาส 4 ปี 2562 ซึ่งเป็นการเพิ่มมลูคา่ใหก้บักลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerine) ที่ได้
จากการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล โดยกลุ่มลกูคา้หลกัจะอยู่ในอตุสาหกรรมอาหารและยา นอกจากนีแ้ลว้ บริษัทฯ
ยงัสามารถแยกกรดไขมนัที่เป็นองคป์ระกอบอยูใ่นกลีเซอรีนดิบออกมาเพื่อสามารถน ากลบัมาใชเ้ป็นวตัถดุิบ
ในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลไดอ้กี 

- บรษิัทฯไดเ้พิ่มก าลงัการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลจาก 500 ตนัน า้มนัไบโอดีเซลต่อวนั เป็น 600 ตนัน า้มนัไบโอ
ดีเซลต่อวนั 

- บรษิัทฯไดร้บับตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI)  บตัรส่งเสริมเลขที่ 
60-0406-1-00-1-0 ส าหรบัการผลิตกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ 99.7% ประเภท 6.1 กิจการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อการ
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ปี  เหตกุารณส์ าคญั 
อตุสาหก  รรม ส าหรบัหอกลั่นกลีเซอรีน โดยบรษิัทฯไดร้บัสิทธิและประโยชนท์ี่ส  าคญั ดงันี ้

1) ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้ับการ
ส่งเสริมรวมกันไม่ เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ ดินและทุนหมุนเวียนมี
ก าหนดเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้  

2) รายไดท้ี่น ามาค านวณก าไรสทุธิใหร้วมถึงรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลพลอยได  ้
3) ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสรมิ ซึ่งไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินได้

นิติบคุคลตามขอ้ 1) ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้ตลอดระยะเวลาที่ไดร้บัการส่งเสรมิ 
4) ไดร้บัอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหว่าง เวลาที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดต้าม

ขอ้ 1) ไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ ภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้

- บริษัทฯไดร้บับัตรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) บตัรส่งเสริมเลขที่ 
60-0623-1-00-1-0 ส าหรบัการผลิตไบโอดีเซล ประเภท 1.16.1 กิจการผลิตเชือ้เพลิงจากผลผลิตการเกษตร 
ส าหรบัโครงการขยายก าลงัการผลิตไบโอดีเซล โดยบรษิัทไดร้บัสิทธิและประโยชนท์ี่ส  าคญั ดงันี ้

1) ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการ
ส่งเสริมรวมกันไม่ เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ ดินและทุนหมุนเวียนมี
ก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้  

2) รายไดท้ี่น ามาค านวณก าไรสทุธิใหร้วมถึงรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลพลอยได ้ 
3) ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสรมิ ซึ่งไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินได้

นิติบคุคลตามขอ้ 1) ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้ตลอดระยะเวลาที่ไดร้บัการส่งเสรมิ 
4) ไดร้บัอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหว่าง เวลาที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดต้าม

ขอ้ 1) ไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ ภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้

-      เดือนมิถนุายน 2560 บรษิัท เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรม์ินลัส ์จ ากดั (“AIPT”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ 
โดย AIE ถือหุน้ รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของ AIPT ไดร้บัช าระเงินครบถว้นจ านวน 
390,000,000 บาท (สามรอ้ยเกา้สิบลา้นบาทถว้น) จากการจ าหน่ายที่ดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางส่วน ไดแ้ก่ 
แท็งกน์ า้มนัปรมิาณ 10,000,000 ลิตร จ านวน 5 แท็งก ์ท่าเทยีบเรอื โรงงานผลิตน า้แขง็ อาคารส านกังาน 
เครื่องจกัรอปุกรณแ์ละที่ดิน ตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 108147 และโฉนดที่ดินเลขที่ 13397 ต าบลท่าจีน 
อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร จ านวน 2 แปลงเนือ้ที่รวม 7 ไร ่49.1 ตารางวา  และไดโ้อน
ทรพัยใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้เรียบรอ้ยแลว้ 

ปี 2561  
 

- บรษิัทฯจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระ เมื่อวนัท่ี 6 มิถนุายน 2561 เป็นทนุช าระแลว้ 1,308,072,982 บาท 
โดยมีมลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท หรือเท่ากบั 5,232,291,928 หุน้ จากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุครัง้
สดุทา้ย (AIE-W1) มีมลูคา่เทา่กบั 178,072,982  บาท หรือเป็นจ านวน 712,291,928 หุน้ จากหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุทัง้หมดจ านวน 904,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 78.79 

- เดือนตลุาคม 2561 บรษิัท เอไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (“AIL”) ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดย AIE ถือหุน้ รอ้ย
ละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของ AIL จ าหน่ายทรพัยสิ์นบางส่วน ไดแ้ก่ เรือธารีรตันา 1 ขนาด
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ปี  เหตกุารณส์ าคญั 
ระวางเรือ 1,500 ตนักรอสส ์มลูคา่ขาย 23,112,000 บาท (ยี่สิบสามลา้นหนึ่งแสนหน่ึงหมื่นสองพนับาทถว้น)   
และไดโ้อนทรพัยใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้เรยีบรอ้ยแลว้ 

- บรษิัทฯไดร้บัการรบัรองระบบบรหิารงานคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ส าหรบัการผลิตน า้มนัไบ
โอดีเซล และน า้มนัปาลม์โอเลอีนผ่านกรรมวิธี  

ปี 2562 - บรษิัทฯลดทนุจดทะเบียน ซึง่เป็นส่วนท่ีเหลือจากการรองรบัการใชสิ้ทธิของ AIE-W1 จ านวน 191,708,072 
หุน้ โดยเป็นทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ 1,308,072,982 บาท โดยมีมลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท หรือเทา่กบั 
5,232,291,928 หุน้ 

- บรษิัทฯไดร้บัการรบัรองการขยายขอบเขตสินคา้ ของระบบบรหิารงานคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 ส าหรบักลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ (Refined Glycerine) 

- บริษัทฯไดร้บัการรบัรองการขยายขอบเขตสินคา้ ของระบบการวิเคราะหอ์นัตรายและจดุวิกฤติที่ตอ้งควบคุม
ในการผลิตอาหาร (HACCP) ส าหรบักลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ (Refined Glycerine) 

- บริษัทฯไดร้บัการรบัรองการขยายขอบเขตสินคา้ ของระบบการจดัการสขุลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ 
(GMP) ส าหรบักลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ (Refined Glycerine) 

- บริษัทฯไดร้บัการรบัรองการขยายขอบเขตสินคา้ จากโคเชอรม์าตรฐานอาหารยิว (Kosher) โดยบริษัท ไทย 
คาชรุธ เซอรว์ิสเซส จ ากัด ซึ่งให้บริการตรวจสอบคุณสมบัติอาหารของชาวยิว ส าหรบักลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 
(Refined Glycerine) 

- บรษิัทฯไดร้บัอนญุาตขยายขอบเขตสินคา้จากส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ใหใ้ช้
เครื่องหมายรบัรองฮาลาล (HALAL) ส าหรบักลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ (Refined Glycerine) 

ปี 2563 - เดือนพฤษภาคม 2563 บรษิัท เอไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (“AIL”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดย AIE ถือหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของ AIL จ าหน่ายทรพัยสิ์นส่วนที่เหลือทัง้หมด ไดแ้ก่ เรือธารี
รตันา 3 ขนาดระวางเรือ 2,500 ตนักรอสส ์มลูค่ารวม 20,000,000 บาท (ยี่สิบลา้นบาทถว้น) และไดโ้อน
ทรพัยใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้เรียบรอ้ยแลว้ ปัจจบุนั AIL หยดุด าเนินกิจการและอยู่ระหว่างช าระบญัชีปิดกิจการ 

- วนัท่ี 9 กนัยายน 2563 บรษิัทฯ ไดร้บัอนญุาตเป็นผูค้า้น า้มนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัตกิารคา้น า้มนั
เชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลงังาน 
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99.99% 
 

99.99% 
 

โครงสรา้งกลุ่มบรษิัท  

 
 
1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

  
บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากัด (มหาชน) มีโครงสรา้งการประกอบธุรกิจ โดยมีบริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัท ดังแสดงใน

โครงสรา้งการถือหุน้ ดงัต่อไปนี ้
 

       โครงสร้างการประกอบธุรกิจ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.99% 

38.23% 

99.99% 

100.00% 61.77% 

บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร ์(AI) 
ทนุจดทะเบียน 700 ลา้นบาท 
ทนุช าระแลว้ 700 ลา้นบาท 

ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายลกูถว้ยไฟฟ้า 
 

บจก.เอไอ เอนจิเนียริ่ง เซอรวิ์สเซส (AIES) 
ทนุจดทะเบียน 200 ลา้นบาท 

ธุรกิจออกแบบและบริหารวิศวกรรมไฟฟ้า 

บมจ.เอไอ เอนเนอรจ์ี (AIE) 
ทนุจดทะเบียน 1,308 ลา้นบาท 
ทนุช าระแลว้ 1,308 ลา้นบาท 

ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอ-
ดีเซล น า้มนัพืช กลีเซอรีนบริสทุธิ์ 

วตัถุดิบ และผลพลอยได ้
 

บจก.เอไอ โลจิสติกส ์(AIL) 
ทนุจดทะเบียน 209 ลา้นบาท 

ธุรกิจใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเล 

บจก.เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรม์ินลัส ์(AIPT) 
ทนุจดทะเบียน 460 ลา้นบาท 

ธุรกิจท่าเทียบเรือและใหบ้ริการคลงัน า้มนั
เชือ้เพลิง 

ผูถื้อหุน้อืน่ 

บรษิัท เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรม์ินลัส ์จ ากดั 
ทนุจดทะเบยีน 460,000,000 บาท 

(ธุรกิจทา่เทียบเรือและใหบ้รกิารคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง) 
 

 บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัท เอไอ โลจิสติกส ์จ ากดั 
ทนุจดทะเบียน 209,000,000 บาท 
(ธุรกิจใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ทางทะเล) 
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บริษัทย่อย  
  
 บริษัท เอไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (AIL) ก่อตัง้ขึน้เมื่อเดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2549 มีทนุจดทะเบยีนจ านวนทัง้สิน้ 209 
ลา้นบาท โดยเรือขนส่ง 1 ล าคือ “เรือธารีรตันา 3” จนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ทาง AIL ไดจ้ าหน่ายเรือขนส่งที่เหลืออยู่
ทัง้หมด ไดแ้ก่ “เรือธารีรตันา 3” ใหแ้ก่นิติบคุคลอื่นท่ีไม่มคีวามเก่ียวโยงกบักลุ่มบรษิัท หยดุด าเนินกจิการ และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการช าระบญัชีปิดกิจการซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็ในปี 2564 
  
 บริษัท เอไอ พอรต์ส ์และ เทอรม์ินัลส ์จ ากัด (AIPT) ก่อตัง้ขึน้เมื่อ เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 มีทนุจดทะเบียน
จ านวนทัง้สิน้ 460 ลา้นบาท โดย บรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 มวีตัถปุระสงคเ์พื่อ
ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารท่าเทียบเรอืและคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง โดย AIPT มีสถานะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท  ซึ่ง  AIPT มีทา่เทยีบ
เรือน า้ลกึและคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง 1 แห่ง ตัง้อยู่ที่อ  าเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพรและ ซึง่ท่าเทียบเรอืดงักล่าวมคีลงัน า้มนัท่ี
ใหบ้รกิารจดัเก็บน า้มนัเชือ้เพลิง น า้มนัปาลม์ดิบ และน า้มนัปาลม์กลั่นบรสิทุธ์ิ โดยมีความสามารถในการกกัเก็บน า้มนัจ านวน 
10 แท็งก ์มีขนาดความจรุวมเท่ากบั 20,000 ตนั หรือประมาณ 22,124,000 ลิตร ปัจจบุนั AIPT มสีถานะหยดุด าเนินกิจการ
ชั่วคราว 
  
1.4 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 

 
บริษัทใหญ ่
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร ์จ ากัด (มหาชน) (“AI”) 
วนัท่ีก่อตัง้ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2524  
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 254 ถนนเสรไีทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ด าเนนิธุรกิจผลิตและจ าหน่ายลกูถว้ยไฟฟ้าส าหรบัใชใ้นระบบส่งและจ าหน่ายกระแสไฟฟา้ 
ทนุจดทะเบียน 
ทนุช าระแลว้ 

700,000,000 บาท  
700,000,000 บาท 

กรรมการบรษิัท คณะกรรมการ 6 ท่านประกอบดว้ย 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์ ประธานกรรมการ 
2. นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์ กรรมการ 
3. นายโกวิท ธารีรตันาวิบลูย ์ กรรมการ 
4. พลต ารวจเอกวิเชียร พจนโ์พธ์ิศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.วีรพฒัน ์เพชรคปุต ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นายบญุเลิศ ขอเจรญิพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
 

 
นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์และนายโกวิท ธารีรตันาวิบลูย ์กรรมการสอง
ในสามคนนีล้งลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท  

ความสมัพนัธก์บับรษิัท - AI ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯจ านวน 3,232,099,488 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 61.77 ของ
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ทนุช าระแลว้ของบรษิัทฯ  
- มีกรรมการบรษิัทรว่มกนัไดแ้ก่ นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์และนายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์ 

 
บริษัทย่อย 
บริษัท เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรม์ินัลส ์จ ากดั (“AIPT”)  
วนัท่ีก่อตัง้ วนัท่ี 10 เมษายน 2550 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 254 ถนนเสรไีทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ธุรกิจท่าเทียบเรือและใหบ้รกิารคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง (หยดุด าเนินกิจการชั่วคราว) 
ทนุจดทะเบียน และ ช าระแลว้ 460,000,000 บาท 
กรรมการบรษิัท 1. นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์2. นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์3.นายโกวิท ธารีรตันาวิบลูย ์

4.นายอนรุกัษ์ ธารีรตันาวิบลูย ์5. นายนพพล ธารรีตันาวิบลูย ์
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
ความสมัพนัธก์บับรษิัท - AIPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯเข้าถือหุ้นสามัญของ AIPT จ านวน 

45,999,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ของ
ทนุช าระแลว้ของ AIPT 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกันไดแ้ก่ นายณรงค ์ธารีรตันาวิบูลย์ และนายธนิตย ์ธารีรตันา
วิบลูย ์ 

- นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
 
บริษัท เอไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (“AIL”)  
วนัท่ีก่อตัง้ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2549 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ธุรกิจใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ทางทะเล ซึ่งมีความช านาญในการขนส่งน า้มนัเครื่อง น า้มนั-

ปาลม์ดิบ น า้มนัเชือ้เพลิง และน า้มนัปาลม์ (อยู่ระหว่างช าระบญัชีปิดกิจการ) 
ทนุจดทะเบียน และ ช าระแลว้ 209,000,000 บาท 
กรรมการบรษิัท 1. นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์2. นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์3.นายโกวิท ธารีรตันาวิบลูย ์

4. นายนพพล ธารีรตันาวิบลูย ์
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
ความสมัพนัธก์บับรษิัท - AIL เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯเขา้ถือหุน้สามญัของ AIL จ านวน 

20,899,998 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของ
ทนุช าระแลว้ของ AIL 

- มีกรรมการบรษิัทรว่มกนั ไดแ้ก่นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์และนายธนิตย ์ธารีรตันา
วิบลูย ์ 

 
บริษัททีเ่กีย่วข้อง 
บริษัท เอไอ เอนจิเนียร่ิง เซอรว์ิเซส จ ากดั (“AIES”)  
วนัท่ีก่อตัง้ วนัท่ี 17 กนัยายน 2535 
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ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ธุรกิจใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรมออกแบบ จดัหา และตดิตัง้สถานีไฟฟ้าย่อย และสายส่ง

ไฟฟ้าแรงสงู และบรหิารโครงการดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า  
ทนุจดทะเบียน และ ช าระแลว้ 200,000,000 บาท 
กรรมการบรษิัท 1.นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์2.นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์3.นายโกวิท ธารีรตันาวิบลูย ์
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
ความสมัพนัธก์บับรษิัท - AIES เป็นบรษิัทย่อยของ AI โดย AI เขา้ถือหุน้สามญัของ AIES จ านวน 19,967,856 

หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรือ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของทนุช าระแลว้
ของ AIES  

- มีกรรมการบรษิัทรว่มกนั ไดแ้ก่ นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์และนายธนิตย ์ธารีรตันา-
วิบลูย ์  

 
บริษัท ดิจติอล สกรีน เพลย ์จ ากัด (“DSP”)  
วนัท่ีก่อตัง้ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2541 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 88/12 หมู่ที่ 4 ซอยรามอินทรา 21 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ บรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ พฒันาและผลิต Digital Content และการส่ือสารดว้ย

คอมพิวเตอร ์
ทนุจดทะเบียน และ ช าระแลว้ 10,000,000 บาท 
กรรมการบรษิัท 1.นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์2. นายฉตัรชยั เลิศวิรยิะภากร  

3.นางสาวผกามาสมาส พงษ์ศิรวิรรณ ์
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์ลงลายมือชื่อรว่มกบันายฉตัรชยั เลิศวริยิะภากร หรือ นางสาว

ผกามาส พงษ์ศิรวิรรณ ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
ความสมัพนัธก์บับรษิัท - นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์เขา้ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 70 ของทนุช าระแลว้ของ DSP  

- มีกรรมการบรษิัทรว่มกนั ไดแ้ก่นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์ 
 
บริษัท ดิจทิ เบรน จ ากดั  (“DB”)  
วนัท่ีก่อตัง้ วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ ์2552 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 88/12 หมู่ที่ 4 ซอยรามอินทรา 21 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ บรกิารประเมินอจัฉรยิะภาพการเรียนรูโ้ดยก าเนิด 
ทนุจดทะเบียน และ ช าระแลว้ 5,000,000 บาท 
กรรมการบรษิัท 1.นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์2. นายฉตัรชยั เลิศวิรยิะภากร  

3.นางสาวผกามาส พงษ์ศิรวิรรณ ์
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์ลงลายมือชื่อรว่มกบันายฉตัรชยั เลิศวริยิะภากร หรือ นางสาว

ผกามาส พงษ์ศิรวิรรณ ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
ความสมัพนัธก์บับรษิัท - นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์เขา้ถือหุน้ในบรษิัท ดิจติอล สกรีน เพลย ์จ ากดั โดยถือหุน้
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คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 45 ของทนุช าระแลว้ของ DB 
- มีกรรมการบรษิัทรว่มกนั ไดแ้ก่นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์ 

 
บริษัท เอฟดับบลวิเอน็ คอรป์อรเ์รชั่น จ ากดั  (“FWN”)  
วนัท่ีก่อตัง้ วนัท่ี 19 กนัยายน 2562 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 199/5 หมู่ 5 ถนนศรีนครนิทร ์ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 

10270 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ประกอบการคา้ขายเครื่องดืม่และอาหาร และอสงัหารมิทรพัย ์
ทนุจดทะเบียน และ ช าระแลว้ 1,000,000 บาท 
กรรมการบรษิัท 1.นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวบิลูย ์2. นางสาวรติมา ธารีรตันาวิบลูย ์

3.นายพงศกร ธารีรตันาวิบลูย ์
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
ความสมัพนัธก์บับรษิัท - นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์เขา้ถือหุน้ในบรษิัท ดเิอฟดบับลิวเอ็น คอรป์อร์

เรชั่น จ ากดั โดยถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33 ของทนุจดทะเบยีนของ FWN 
- มีกรรมการบรษิัทรว่มกนั ไดแ้ก่นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ประเภทรายได ้

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ)  

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ)  

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ)  

2563 2562 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. รายได้จากการขาย 5,504.30 99.73 1,957.17 98.00 1,459.23 92.89 

     1.1 รายไดจ้ากธุรกิจน า้มนัปาลม์ 5,363.58 97.18 1,956.11 97.94 1,459.23 92.89 
             1.1.1   น า้มนัไบโอดีเซล 4,976.93 90.18 1,650.99 82.67 1,295.07 82.44 
             1.1.2    น า้มนัปาลม์โอเลอีน 272.87 4.94 214.33 10.73 86.63 5.51 
             1.1.3   วตัถดุิบและผลพลอยได้ 1 113.78 2.06 90.80 4.55 77.53 4.94 
    1.2 รายไดก้ลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ 140.72 2.55 1.06 0.05 - - 
2. รายได้จากการรับจ้างผลิต - - 7.01 0.35 49.46 3.15 
3. รายได้จากการเดนิเรือ 2 9.78 0.18 16.49 0.83 54.11 3.44 

รวมรายได้ 5,514.08 99.91 1,980.67 99.17 1,562.80 99.48 

4. รายได้อื่น 3 4.95 0.09 16.52 0.83 8.12 0.52 

รายได้รวม 5,519.03 100.00 1,997.19 100.00 1,570.92 100.00 

   หมายเหต ุ: /1 วตัถดุิบและผลพลอยได ้หมายถึง รายไดจ้ากการจ าหน่ายวตัถดุิบและผลพลอยได ้ หมายถึง วตัถดุิบ คือ น า้มนัปาลม์ดิบ  ผลพลอย
ได ้คือ กรดปาลม์ ไขมนัปาลม์สเตียรีน  และ กลีเซอรนีจ าดิบหน่ายใหก้บัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ 

 /2  รายไดจ้ากการเดินเรือ เป็นรายไดท้ี่เกิดในนาม AIL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
 /3  รายไดอ่ื้นๆ หมายถึง   รายไดอ่ื้นของบริษัทฯและบรษิัทย่อย  อนัไดแ้ก่  รายไดจ้ากการขายเศษวสัด ุ ดอกเบีย้รบั และรวมถึงเงิน

ชดเชยจากบริษัทประกนัภยั จ านวนเงิน 13.33 ลา้นบาท ในปี 2562 
 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

 
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ ์

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากผลิตภณัฑแ์ละบรกิารหลกั ไดแ้ก่ 1) รายไดจ้ากการขาย แบ่งเป็นรายไดจ้ากธุรกิจ
น า้มันปาลม์ และรายไดจ้ากการจ าหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 2) รายไดจ้ากการรบัจา้งผลิต 3) รายไดจ้ากการเดินเรือ และ 4) 
รายไดอ้ื่น ซึ่งสามารถอธิบายลกัษณะผลิตภณัฑแ์ยกตามการด าเนินการของแต่ละกิจการได ้ดงันี ้ 
 

ลักษณะผลิตภัณฑข์องบริษทั 

1) รายได้จากการขาย-ธุรกิจน ้ามันปาลม์  
 บรษิัทฯมีผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีผลิตและจ าหน่ายในธุรกิจน า้มนัปาลม์ดงันี ้  

1.1 น า้มนัไบโอดีเซล (Biodiesel: B100) 
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 น า้มันไบโอดีเซลเป็นเชือ้เพลิงดีเซลชนิดหนึ่งที่ผลิตจากแหล่งทรพัยากรหมุนเวียน ได้แก่ น า้มันจากพืช อาทิ 
ปาลม์น า้มัน สบู่ด  า เมล็ดราฟ ทานตะวัน มะพรา้ว งา และถั่วเหลือง เป็นตน้ รวมถึงไขมันจากสัตว ์ซึ่งน ้ามันไบโอ -ดีเซล
สามารถน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงทดแทนปิโตรเลียมดีเซลในสดัส่วนผสมที่แตกต่างกัน โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของ
เครื่องยนต ์รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เนื่องจากน า้มนัไบโอดีเซลสามารถย่อยสลายไดโ้ดยกระบวนการทางชีวภาพ 
รวมทัง้ยงัก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศนอ้ยกว่าน า้มนัดีเซลที่มีผลิตจากปิโตรเลียม  
 น า้มันไบโอดีเซลที่บริษัทผลิตและจ าหน่ายมีลักษณะและคุณภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติการคา้น า้มัน
เชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 และตอ้งมีคุณสมบตัิเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน เรื่องการก าหนดลกัษณะ
และคุณภาพของน า้มนัไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมัน พ.ศ. 2562 (เริ่มบังคบัใชว้ันที่ 1 ธันวาคม 2562) ซึ่ง
น า้มันไบโอดีเซลที่ผลิตไดจ้ะถูกน าไปใช้เป็นส่วนผสมในเนือ้น า้มันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel : HSD) เพื่อลดการ
น าเขา้น า้มนัดีเซล และเพิ่มการใชพ้ลงังานทดแทนใหม้ากขึน้ โดยปัจจุบนัผูค้า้น า้มนัตามมาตรา 7 น าน า้มนัไบโอดีเซลไปเป็น
ส่วนผสมในเนือ้น า้มนัดีเซลในสดัส่วนน า้มนัดเีซลรอ้ยละ 90-93 และน า้มนัไบโอดีเซลในสดัส่วนรอ้ยละ 7-10 เรียก “น า้มนัดีเซล 
B7-B10”  
 บรษิัทฯผลิตน า้มนัไบโอดีเซลเพื่อจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ตามค าสั่งซือ้ (Made to Order) โดยผูซ้ือ้น า้มนัไบโอดีเซล
ของบริษัทฯทั้งหมดเป็นผู้ซื ้อภายในประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าน ้ามันไบโอดีเซล ได้แก่กลุ่มผู้ค้าน ้ามันตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบญัญัติการคา้น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ทัง้นี ้น า้มนัไบโอดีเซลที่ไดจ้ะถูกเรียกตามชนิดของแอลกอฮอลท์ี่น ามาใชใ้น
การท าปฏิกิริยา และจะมีคุณสมบัติใกลเ้คียงกับน า้มนัดีเซลที่ผลิตจากน า้มนัปิโตรเลียมมากที่สดุ โดยบริษัทผลิตน า้มนัไบโอ
ดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร ์ซึ่งใชว้ตัถดุบิเป็นน า้มนัจากพืชที่ไดจ้ากพืชน า้มนั คือน า้มนัปาลม์ดิบจากผลปาลม์น า้มนัคณุภาพดี 
 

1.2 น า้มนัปาลม์โอเลอีน (Refined Breached Deodorized PlamOlein : RBD PlamOlein) 
 น า้มันปาลม์โอเลอีน (น า้มันพืช) เป็นน า้มันที่ไดจ้ากกระบวนการกลั่นน า้มันปาลม์ดิบ ซึ่งได้จากการบีบสกัด
น า้มนัจากผลปาลม์คณุภาพดีซึ่งบรษิทัใชเ้ป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิต โดยน า้มนัปาลม์ดิบจะถกูกลั่นเพื่อแยกไขมนับรสิทุธ์ิออก
เพื่อใหไ้ดน้ า้มันปาลม์บริสุทธ์ิ หลังจากนั้นจึงน าเขา้สู่กระบวนการบีบอัดแยกส่วนและตกผลึก เพื่อใหไ้ดน้ า้มนัปาลม์โอเลอีน
ส าหรบัใชใ้นการบรโิภค ทัง้นี ้กลุ่มลกูคา้ผูใ้ชน้ า้มนัปาลม์โอเลอีนของบรษิัทฯแบ่งเป็น 1) โรงงานอตุสาหกรรมผลิตอาหารขนาด
ใหญ่ อาทิ อุตสาหกรรมผลิตอาหารปรุงสกุต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะสั่งซือ้เป็นรถแท็งก ์2) กลุ่มลกูคา้ส าเร็จรูป ไดแ้ก่ รา้นอาหารที่
เป็นเชน ในรูปภาชนะบรรจุขนาดต่างๆ อาทิ ป๊ีบ และถุง เป็นตน้ ภายใตต้ราสินคา้ “พาโมลา” ซึ่งเป็นตราสินคา้ที่อยู่ในตลาด
น า้มนัปาลม์โอเลอีน (หรือ “น า้มนับรโิภค”) มากกว่า 30 ปี 
    

1.3 วตัถดุิบและผลพลอยได ้
 บรษิัทฯจ าหน่ายวตัถดุิบไดแ้ก่ น า้มนัปาลม์ดิบซึง่เป็นวตัถดุิบตัง้ตน้ในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล และจ าหน่าย
น า้มนัปาลม์บรสิทุธ์ิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการ
ผลิตน า้มนัไบโอดีเซล และน า้มนัปาลม์โอเลอีน โดยบรษิัทฯจ าหน่ายวตัถดุิบดงักล่าวใหก้บัผูซ้ือ้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
นอกจากนี ้บรษิัทฯยงัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลพลอยไดท้ี่เกิดจากกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ กรดไขมนัปาลม์ (Palm Fatty 
Acid Distillate : PFAD) ไขมนัปาลม์บรสิทุธ์ิ (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลี
เซอรีนดิบ (Crude Glycerine) โดยบรษิัทฯจะจ าหน่ายผลพลอยไดด้งักล่าวใหก้บัผูซ้ือ้ทัง้ในและต่างประเทศ ในส่วนที่เป็น
ส่วนเกินจากความตอ้งการในการน าผลพลอยไดก้ลบัมาใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล และกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิของ
บรษิัทฯซึ่งผลพลอยไดจ้ากการผลิตที่จ  าหน่ายจะถกูน าไปใชเ้ป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรมต่อเนื่องตา่งๆ อาทิ อาหาร ยา 
เครื่องส าอาง สบู่ เป็นตน้  
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1.3.1 กรดไขมนัปาลม์ (Palm Fatty Acid Distillate: PFAD):  

  เป็นผลพลอยไดท้ี่เกิดจากกระบวนการกลั่นน า้มนัปาลม์ดิบ ซึ่งน าน า้มนัปาลม์ดิบมาผ่านกระบวนการขจดั
กล่ินและแยกไขมันอิสระให้เป็นน ้ามันปาล์มบริสุทธ์ิไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD 
Palm Oil) ซึ่งมีลกัษณะเป็นของแข็งสีน า้ตาลอ่อน ณ อณุหภูมิปกติ ทัง้นี ้บรษิัทจ าหน่ายกรดไขมนัปาลม์ใหก้บัลกูคา้ทัง้
ในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศพม่า และประเทศลาว เป็นเงินสกุลบาท เพื่อน าไปใชเ้ป็น
วตัถดุิบในอตุสาหกรรมผลิตสบู่ อตุสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล และอตุสาหกรรมการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล ปัจจบุนั บรษิัท
ฯใชก้รดไขมนัปาลม์ที่ไดจ้ากการผลิตทัง้หมดในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลของบรษิัทฯ 

 
1.3.2 ไขมนัปาลม์บรสิทุธ์ิ (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin: RBD Stearin) 

 เป็นผลพลอยไดท้ี่เกิดจากกระบวนการผลิตน า้มนัปาลม์โอเลอีน ซึ่งเป็นผลิตผลที่ไดจ้ากขัน้ตอนการบีบอดัแยก
ส่วนผ่านเครื่องแยกไขน า้มนั (Membrane Filter) ของน า้มนัปาลม์บริสทุธ์ิไม่แยกไข โดยมีลกัษณะเป็นของแข็งสีขาวใน
อุณหภูมิปกติ ทั้งนี ้ บริษัทจ าหน่ายไขมันปาล์มบริสุทธ์ิให้กับลูกค้าในประเทศ 100% โดยน าไปใช้เป็นวัตถุดิบใน
อตุสาหกรรมอาหาร เช่น อตุสาหกรรมการผลิตเนยเทียม เนยขาว ฯลฯ และยงัสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ในกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซลไดอ้ีกดว้ย ปัจจุบนั บริษัทฯใชไ้ขมนัปาลม์บรสิทุธ์ิที่ไดจ้ากการผลิตทัง้หมดในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล
ของบรษิัทฯ 

 
1.3.3 กลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) 

 เป็นผลพลอยไดท้ี่เกิดจากกระบวนการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล ซึ่งเป็นผลิตผลที่ไดจ้ากขัน้ตอนการท าปฏิกิรยิาทาง
เคมีของส่วนผสมระหว่างน า้มนัปาลม์บรสิทุธ์ิไม่แยกไข ตวัท าลาย และสารเรง่ปฏิกิรยิา โดยบรษิัทจ าหน่ายกลีเซอรีนดิบ
ใหก้บัลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศจีน และอินเดีย โดยจ าหน่ายเป็นเงินสกุลดอลลารส์หรฐัฯ ซึ่ง
กลีเซอรีนดิบสามารถน าไปกลั่นใหบ้รสิทุธ์ิและน าไปเป็นสารตัง้ตน้ในการผลิตอาหาร ยา  

 
2) รายได้จากการขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์  

 กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ (Refined Glycerine) ไดจ้ากการน ากลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerine) ที่ไดจ้ากกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซล มาผ่านกระบวนการกลั่นจนไดเ้ป็นกลีเซอรีนบริสทุธ์ิ ซึ่งมีลกัษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน มีรสหวาน 
สามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์และน ้าและมีคุณสมบัติทางเคมีที่หลากหลายจึงสามารถน าไปใช้เป็นสารตั้งต้นใน
อตุสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆได ้ซึ่งมกันิยมใชใ้นอตุสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องส าอางค ์สบู่ เป็นตน้ 
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3) รายได้จากการรับจ้างผลิต 
 บรษิัทฯมีรายไดจ้ากการรบัจา้งผลิต ซึ่งเกิดจากการใหบ้รกิารกลั่นน า้มนัปาลม์ดิบ (CPO) เพื่อใหไ้ดน้ า้มนัปาลม์
บรสิทุธ์ิไม่แยกไข (RBD Palm Oil) และน า้มนัปาลม์โอเลอีน (Palm Olein) โดยผูว้า่จา้งจะเป็นผูจ้ดัหา CPO รวมถงึรบัภาระใน
การขนส่งวตัถดุิบดงักล่าวมายงัโรงงาน รวมถงึรบัสินคา้ที่โรงงานเอง ซึ่งบรษิัทจะน าวตัถดุิบที่ไดร้บัเขา้สู่กระบวนการกลั่นดว้ย
หอกลั่นท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตที่มีคณุภาพตามที่ผูว้า่จา้งตอ้งการ ทัง้นี ้ผูว้่าจา้งจะแบง่ออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่ม
น า้มนัไบโอดีเซล คือ ผูป้ระกอบการในกลุ่มผูผ้ลิตไบโอดีเซล และกลุ่มน า้มนัปาลม์โอเลอีน คือ ผูป้ระกอบการในกลุ่มน า้มนั
บรโิภค ซึ่งปัจจบุนับรษิัทฯใหบ้ริการรบัจา้งกลั่น RBD Palm Oil และ Palm Olein ใหก้บัผูค้า้น า้มนับรโิภคและไดร้บัค่าบรรจลุง
ในบรรจภุณัฑข์นาดต่างๆ อาทิ แกลลอน ป๊ีบ ขวด และถงุ ภายใตต้ราสินคา้ของผูว้า่จา้ง ซึง่การใหบ้รกิารรบัจา้งกลั่นน า้มนั
ปาลม์ดิบ ถือเป็นการสรา้งรายไดค้งที่ใหก้บับรษิัทและเป็นการรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้เพื่อสรา้งโอกาสในการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต 
  

ลักษณะผลิตภัณฑข์องบริษทัย่อย 

1) รายได้จากการเดินเรือ 
 รายไดจ้ากการเดินเรือ เป็นรายไดท้ี่เกิดขึน้ในนามบรษิัท เอไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (AIL) ซึง่ด าเนินธุรกิจใหบ้รกิาร
ขนส่งสินคา้ทางทะเล โดยเรอืขนส่ง 1 ล าคือ “เรือธารีรตันา 3” จนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ทาง AIL ไดจ้ าหน่ายเรือขนส่งที่
เหลืออยู่ทัง้หมด ไดแ้ก่ “เรือธารีรตันา 3” ใหแ้ก่นิติบคุคลอื่นท่ีไม่มคีวามเก่ียวโยงกบักลุม่บรษิัท หยดุด าเนินกิจการ และอยู่
ระหว่างด าเนินการช าระบญัชีปิดกิจการซึ่งคาดวา่จะแลว้เสรจ็ในปี 2564 
 

2) รายได้จากการบริการท่าเทยีบเรือและคลังน ้ามัน 
 รายไดจ้ากการบรกิารท่าเทียบเรือและคลงัน า้มนั เป็นรายไดท้ี่เกิดขึน้ในนาม บรษิัท เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์
เทอรม์ินลัส ์จ ากดั (AIPT) ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารท่าเทียบเรือและคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง โดย AIPT มีสถานะเป็นบรษิัทย่อยของ
บรษิัทฯ ซึ่ง AIPT มีท่าเทยีบเรือน า้ลกึและคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง 1 แห่ง ตัง้อยู่ที่อ  าเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพรและ ซึ่งทา่เทียบ
เรือดงักล่าวมีคลงัน า้มนัที่ใหบ้รกิารจดัเก็บน า้มนัเชือ้เพลงิ น า้มนัปาลม์ดิบ และน า้มนัปาลม์กลั่นบรสิทุธ์ิ โดยมีความสามารถใน
การกกัเก็บน า้มนัจ านวน 10 แท็งก ์มีขนาดความจรุวมเท่ากบั 20,000 ตนั หรือประมาณ 22,124,000 ลิตร  

 ปัจจบุนัในปี 2563 AIPT มีสถานะหยดุด าเนินกจิการชั่วคราว และในงวดบญัชีประจ าปี 2562 AIPT ไม่ได้
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รายอื่น มเีพียงรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัเก็บสินคา้แก่ AIE จ านวน 6.20 ลา้นบาท และในปี 2561 ท่าเทยีบ
เรือน า้ลกึและคลงัน า้มนัเชือ้เพลิงที่จงัหวดัชมุพรไม่ไดใ้หบ้รกิาร AIE หรือลกูคา้รายอื่นแต่อยา่งใด 
 
 ตารางแสดงข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับท่าเทยีบเรือและคลังน ้ามันเชือ้เพลิงของ AIPT 

การให้บริการ จ านวน/ คุณสมบตั ิ ลักษณะการให้บรกิาร 
ท่าเทยีบเรือ และคลังน ้ามันเชือ้เพลิง ทีอ่ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร 

1. ท่าเทียบเรือกลางทะเล  
(Jetty) 

- หลกัเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตนักรอสส ์
- สามารถรองรบัเรือเทยีบท่าไดค้รัง้ละ 2 ล า 
- มีท่อล าเลียงขนาด 10 นิว้ -มีก าลงัสบู 400,000 
ลิตร/ชั่วโมง 

 - ใหบ้รกิารเทียบท่าแก่เรือขนส่งทางทะเล 
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การให้บริการ จ านวน/ คุณสมบตั ิ ลักษณะการให้บรกิาร 
ท่าเทยีบเรือ และคลังน ้ามันเชือ้เพลิง ทีอ่ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร 

2. ถงัเก็บน า้มนั - ความจถุงัละ 2 ลา้นลิตร 
- มีจ านวนทัง้สิน้ 10 แท็งก ์
- มีระบบท าความรอ้นเพื่อรกัษาระดบัความชืน้
ของสินคา้ 

 - ใหบ้รกิารเก็บน า้มนัเชือ้เพลิง น า้มนั
ปาลม์ดิบและน า้มนัปาลม์กลั่นบรสิทุธ์ิ 

 

ภาพถา่ยท่าเทยีบเรือ และคลงัน ้ามันเชือ้เพลิง ทีอ่ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิทธิประโยชนท์ีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทนุ 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมี
รายละเอียดสิทธิประโยชนท์ี่ไดร้บั ดงันี ้

ประเภทกิจการ 
ทีไ่ด้รับการส่งเสริม 

บัตรส่งเสริม 
เลขที ่

วนัทีเ่ร่ิมใช้
สิทธิในบัตร
ส่งเสริม 

วันทีค่รบ
ก าหนด 

เพื่อส่งเสริมการลงทนุ 
ในกิจการ 

บมจ. เอไอ เอนเนอรจ์ ี 1922(1)/2553 1 ต.ค. 2556 30 ก.ย. 2564 ผลิตน า้มนัไบโอดีเซล 
2777(1)/2556 3 ก.พ. 2558 3 ก.พ. 2566 ผลิตน า้มนัไบโอดีเซล 

60-0406-1-00-1-0 21 พ.ย. 2562 20 พ.ย. 2565 ผลิตกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ 99.7% 
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ประเภทกิจการ 
ทีไ่ด้รับการส่งเสริม 

บัตรส่งเสริม 
เลขที ่

วนัทีเ่ร่ิมใช้
สิทธิในบัตร
ส่งเสริม 

วันทีค่รบ
ก าหนด 

เพื่อส่งเสริมการลงทนุ 
ในกิจการ 

60-0623-1-00-1-0 - - ผลิตน า้มนัไบโอดีเซล 
หมายเหต:ุ  - ที่ผ่านมาบจก.เอไอ โลจิสติกส ์และบจก.เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรมิ์นลัส ์มีผลการด าเนินงานขาดทนุ จึงยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิประโยชนแ์ต่

อย่างใด และไดท้ าการขออนมุตัิยกเลิกการส่งเสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 เนื่องจากครบ
ก าหนดการใชส้ทิธิ  

 
2.2  การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1 การตลาด 
1) กลยุทธด์้านผลิตภัณฑ ์(Product) 

 บรษิัทฯใหค้วามส าคญักบัการควบคุมในทกุขัน้ตอนการผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท์ี่ดีและมีคณุภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่หน่วยงานราชการก าหนดทัง้น า้มนัไบโอดีเซล น า้มนัปาลม์โอเลอีน และกลีเซอรีนบริสทุธ์ิ โดยบรษิัทฯเขม้งวดตัง้แต่
การคดัสรรน า้มนัปาลม์ดิบซึ่งถือเป็นวตัถุดิบตัง้ตน้ในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล น า้มนัปาลม์โอเลอีน และกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ โดย
ก าหนดลกัษณะและคุณสมบัติของ น า้มนัปาลม์ดิบที่จะสั่งซือ้มาเพื่อเขา้สู่กระบวนการผลิต และก าหนดให้ฝ่ายจดัซือ้จะตอ้ง
สั่งซือ้น า้มนัปาลม์ดิบจากผูจ้  าหน่ายที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนกับบรษิัทแลว้เท่านัน้ นอกจากนี ้บริษัทฯจะแจง้ไปยงัผูจ้  าหน่ายให้
จดัส่งตัวอย่างน า้มันปาลม์ดิบเขา้มาทดสอบที่โรงงานก่อนการสั่งซือ้ รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพอีกครัง้ก่อนน าเขา้สู่
สายการผลิต และตรวจสอบคุณภาพสินคา้ส าเร็จรูปภายหลงัผลิตแลว้เสรจ็ก่อนจดัส่งไปยังลกูคา้ เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้ับ
ลกูคา้และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากเปล่ียนแปลงคุณสมบตัิของสินคา้ส าเร็จรูปก่อนการจดัส่ง ทัง้นี ้สินคา้ของบริษัทฯ
ทัง้น า้มันไบโอดีเซล น า้มันปาลม์โอเลอีน และกลีเซอรีนบริสทุธ์ิ ที่ผลิตไดม้ีคุณสมบตัิเป็นไปตามขอ้ก าหนดหรือประกาศของ
หน่วยงานราชการทุกประการโดยบรษิัทฯไดร้บัใบรบัรองคณุภาพจากหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ อาทิ ISO 9001: 2015 
HALAL HACCP GMP Kosher และ RSPO ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส าคญักับการพฒันาในส่วนงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ของบรษิัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯยงัมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดส่วนสูญเสีย
และเพิม่ปรมิาณสินคา้ที่จ  าหน่ายไดต้่อหน่วยวตัถดุิบ รวมไปถึงลดตน้ทนุการผลิต ควบคู่ไปกบัการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัคู่
คา้ (Supplier) และลกูคา้ของบรษิัทฯอย่างต่อเนื่อง 
 

2) กลยทุธด์า้นการก าหนดราคาขาย (Price) 

 น า้มนัไบโอดีเซล บริษัทฯจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลผ่านการเขา้ร่วมประมลูราคากับผูค้า้น า้มนัตามมาตรา 7  
ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทฯจะพิจารณาก าหนดราคาขายโดยการอา้งอิงจากราคาประกาศของคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน 
ซึ่งจะประกาศราคาไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมนั โดยหน่วยงานดงักล่าวจะประกาศราคาเป็นรายสัปดาห ์ซึ่ง
ราคาดงักล่าวเป็นไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโดยรวมในขณะนัน้ โดยบริษัทจะคิดส่วนลดจากราคาประกาศใหแ้ก่
ลกูคา้ตามโครงสรา้งตน้ทนุวัตถดุิบและค่าบรหิารจดัการของบริษัทฯในช่วงเวลานัน้ ซึ่งการพิจารณาใหส่้วนลดจะพิจารณาจาก
ปรมิาณการสั่งซือ้และระยะเวลาในการขายตามสญัญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ระยะเวลาสญัญาจะแตกต่างกนัไปตามนโยบายของผู้
ซือ้ กล่าวคือ ผูซ้ือ้บางรายระบรุะยะเวลาสญัญานานตัง้แต่ 3 เดือนถึง 36 เดือน ขึน้อยู่กบัแผนความตอ้งการใชข้องผูซ้ือ้ ซึ่งผูซ้ือ้
แต่ละรายจะแจง้เงื่อนไขการจดัส่งที่ชดัเจน อาทิ มารบัที่โรงงานเอง หรือแจง้ใหบ้รษิัทจดัส่งให ้ทัง้นี ้กรณีใหบ้รษิัทฯเป็นผูจ้ดัส่ง
ให ้ราคาสินคา้ที่จ  าหน่ายก็จะมีราคาสงูขึน้จากค่าใชจ้่ายในการขนส่งที่เพิ่มขึน้ 
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น า้มนัปาลม์โอเลอีน ส าหรบัการก าหนดราคาของสินคา้ประเภทนี ้ บรษิัทฯจะด าเนินนโยบาย Made to order 
และก าหนดราคาโดยวิธีส่วนเพิ่มจากตน้ทนุ (Cost Plus Margin) ซึ่งตน้ทนุในการผลิตจะผนัแปรไปตามตน้ทนุวตัถดุิบหลกั 
ไดแ้ก่ ราคาน า้มนัปาลม์ดิบในแตล่ะช่วง โดยผูบ้รหิารจะพิจารณาก าหนดราคารว่มกบัการพิจารณาราคาขายน า้มนัปาลม์โอเล
อีนของผูผ้ลิตรายอื่นในตลาด เพื่อใหก้ารก าหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขนัได ้ทัง้นีก้ารพิจารณาใหเ้ครดิต
แก่ลกูคา้บรษิัทจะพจิารณาจากขนาดธุรกจิ ปรมิาณการสั่งซือ้ ประวตัิการด าเนินธุรกจิ และความสามารถในการการจา่ยช าระ
เงินของลกูคา้เป็นหลกั โดยบรษิทัฯก าหนดอ านาจในการพิจารณาอนมุตัวิงเงินเครดิตไวอ้ย่างชดัเจน 

กลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ ส าหรบัการก าหนดราคาของสินคา้ประเภทนี ้ บรษิัทฯจะด าเนินนโยบาย Made to order 
และก าหนดราคาโดยวิธีส่วนเพิ่มจากตน้ทนุ (Cost Plus Margin) ซึ่งตน้ทนุในการผลิตจะผนัแปรไปตามตน้ทนุวตัถดุิบหลกั 
ไดแ้ก่ ราคากลเีซอรีนดิบและสารเคมใีนแต่ละชว่ง โดยผูบ้รหิารจะพิจารณาก าหนดราคารว่มกบัการพิจารณาราคากลีเซอรีนบริ
สทุธ์ิในตลาดโลก (ICIS) เพื่อใหก้ารก าหนดราคาเป็นไปอยา่งเหมาะสมและสามารถแข่งขนัได ้ทัง้นีก้ารพิจารณาใหเ้ครดิตแก่
ลกูคา้บรษิัทฯจะพิจารณาจากขนาดธุรกจิ ปรมิาณการสั่งซือ้ ประวตัิการด าเนินธุรกิจ และความสามารถในการการจา่ยช าระ
เงินของลกูคา้เป็นหลกั โดยบรษิทัฯก าหนดอ านาจในการพิจารณาอนมุตัวิงเงินเครดิตไวอ้ย่างชดัเจน 

 
3) กลยุทธด์้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

 น า้มนัไบโอดีเซล (B100) ส าหรบัช่องทางการจดัจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลของบริษัทฯนั้น จะเป็นในรูปแบบ
ของการเขา้ร่วมประมลูสญัญาการจดัส่งน า้มนัไบโอดีเซลกับลกูคา้ โดยลกูคา้แต่ละรายจะแจง้เชิญมายงับริษัทฯ เพื่อเขา้ร่วม
ประมลูสญัญางานดงักล่าวซึ่งลกูคา้แต่ละรายจะมีช่วงเวลาในการเรียกประมลูแตกต่างกัน กล่าวคือ บางรายเรียกประมลูปีละ 
1 ครัง้ ในขณะที่ บางรายเรียกประมูลปีละ 2-4 ครัง้ ซึ่งขึน้อยู่กับนโยบายการสั่งซื ้อของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี ้ ส่วนใหญ่
ระยะเวลาของสญัญาจะมีตัง้แต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน และ 3 ปี 

 น า้มนัปาลม์โอเลอีน บรษิัทฯใชน้โยบาย Made to order ส าหรบัลกูคา้เฉพาะรายในลกูคา้กลุม่อตุสาหกรรม 
ซึ่งส่วนมากจะสั่งซือ้เป็นรถแทง็ก ์และรา้นอาหารที่เป็น Food Chain ในรูปภาชนะบรรจขุนาดต่างๆ อาทิ ป๊ีบ และถงุ เป็นตน้ 
ภายใตต้ราสินคา้ “พาโมลา” ซึ่งเป็นตราสินคา้ที่อยู่ในตลาดน า้มนัปาลม์โอเลอีน (หรือ “น า้มนับรโิภค”) มากกว่า 30 ปี ซึง่เป็น
การขายแบบงานสั่งผลิตเฉพาะสญัญา เพื่อใหบ้รษิัทฯสามารถประมาณการและควบคมุตน้ทนุและผลก าไรท่ีจะเกดิขึน้ได ้

 กลเีซอรีนบรสิทุธ์ิ บรษิัทฯใชน้โยบาย Made to order ส าหรบัลกูคา้ทัง้ในและตา่งประเทศ ตามราคากลีเซอรี
นบรสิทุธ์ิในตลาดโลก (ICIS) โดยเสนอราคา 2 ประเภท คือ ลกูคา้มารบัเองหนา้โรงงานของบรษิัทฯ หรือส่งถึง และหากเป็นการ
ส่งออกจะขึน้อยู่กบัความตอ้งการของลกูคา้ว่าตอ้งการใหเ้สนอราคาแบบรวม Incoterm ใด โดยระยะเวลาของสญัญาส่วนใหญ่
จะไม่เกิน 30 วนั 
 

4) กลยุทธด์้านการตลาดและประชาสัมพันธ ์(Promotion) 

 บริษัทฯด าเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยให้ความส าคัญกับการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามลกัษณะและคุณสมบตัิที่ก าหนดโดยหน่วยงานราชการและลกูคา้ควบคู่ไปกับการสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกคา้ ซึ่งถือเป็นแนวทางในการรกัษาฐานลูกคา้เดิมใหย้ังคงอยู่กับบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯยังให้
ความส าคญักับการรบัฟังความคิดเห็นของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑข์องบรษิัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งน า้มนัไบโอดีเซล ซึ่งบริษัทฯไดส้ ารวจ
ความพึงพอใจของลูกคา้เก่ียวกับคุณภาพของน า้มนัไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯยงัเปิดโอกาสใหล้กูคา้เขา้เยี่ยมชม
การผลิตภายในโรงงาน เพื่อสรา้งความมั่นใจเก่ียวกบัคณุภาพการผลิตของบรษิัทฯ 
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2.2.2 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิัท แบ่งออกตามประเภทสินคา้ของบรษิัท ไดด้งันี ้

1) น า้มนัไบโอดีเซล 
 กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทส าหรับผลิตภัณฑ์น ้ามันไบโอดี เซล ได้แก่  กลุ่มผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิงตาม
พระราชบญัญัติการคา้น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 มาตรา 7 หรือผูค้า้น า้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 7 ซึ่งหมายถึง ผูค้า้น า้มนัที่มี
ปริมาณการคา้น า้มนัเชือ้เพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละตัง้แต่ 100,000 เมตรกิตนั หรือประมาณ 120 ลา้นลิตรขึน้ไป 
หรือผู้ที่ท  าการคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวปีละตั้งแต่ 50,000 เมตริกตันขึน้ไป ซึ่งส่วนใหญ่ลว้นแต่เป็นผูค้า้น า้มันรายใหญ่ของ
ประเทศ (Major Oil) โดยในการจ าหน่าย บรษิัทฯจะท าสญัญากับลกูคา้โดยมีอายุสัญญาตัง้แต่ 3 – 36 เดือนแลว้แต่นโยบาย
ของลกูคา้แต่ละราย โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะก าหนดปริมาณการรบัซือ้หรือช่วงของปริมาณการรบัซือ้ที่ชัดเจนใน
สญัญา ซึ่งในการไดม้าซึ่งสญัญาจ าหน่าย บรษิัทฯจะไดร้บัแจง้ใหเ้ขา้รว่มประมลูจากลกูคา้โดยตรง  
 

2) น า้มนัปาลม์โอเลอีน 
 กลุ่มลกูคา้ผูใ้ชน้ า้มนับรโิภคของบรษิัทฯแบ่งเป็น 1) โรงงานอตุสาหกรรมผลิตอาหารขนาดใหญ่ อาทิ 
อตุสาหกรรมผลิตอาหารปรุงสกุตา่งๆ ซึง่ส่วนมากจะสั่งซือ้เป็นรถแท็งก ์2) กลุ่มลกูคา้ส าเรจ็รูป ไดแ้ก่ รา้นอาหารทีเ่ป็นเชน ซึ่ง
สั่งซือ้เป็นรูปภาชนะบรรจขุนาดตา่งๆ อาทิ ป๊ีบ และถงุ เป็นตน้ ภายใตต้ราสินคา้ “พาโมลา” ซึ่งเป็นตราสินคา้ที่อยู่ในตลาด
น า้มนัปาลม์โอเลอีน (หรือ “น า้มนับรโิภค”) มากกวา่ 30 ปี ซึง่บรษิัทฯมีนโยบายการผลิตและจ าหน่ายแบบ Made to order แก่
ลกูคา้เฉพาะราย ซึ่งอยูใ่นกลุ่มลกูคา้อตุหาหกรรม และรา้นอาหารแบบ Food Cahin ภายใตต้ราสินคา้ “พาโมลา”  
  

3) วตัถดุิบและผลพลอยได ้
 กลุ่มลกูคา้ที่สั่งซือ้วตัถดุิบจากบรษิัทฯ คือ กลุ่มผูป้ระกอบการในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากน า้มนั
ปาลม์ ซึ่งมีความตอ้งการน า้มนัปาลม์ดิบส าหรบัใชเ้ป็นวตัถดุิบตัง้ตน้ในการผลิต และน า้มนัปาลม์บริสุทธ์ิไม่แยกไข ซึ่งใชเ้ป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตน า้มันไบโอดีเซลและน า้มันบริโภค ส าหรบักลุ่มลูกคา้ที่สั่งซือ้ผลพลอยไดจ้ากการผลิตไดแ้ก่ กลุ่ม
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ซึ่งมีความตอ้งการใชผ้ลพลอยไดจ้ากการกระบวนการกลั่นน า้มนัปาลม์ดิบ ไดแ้ก ่
กรดไขมันปาลม์จากกระบวนการกลั่นน า้มนัปาลม์ดิบ กลีเซอรีนดิบจากกระบวนการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล และไขมนัปาลม์
บริสทุธ์ิ จากกระบวนการผลิตน า้มนัปาลม์โอเลอีนโดยกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องดงักล่าวจะใชก้รดไขมนัปาลม์ กลีเซอรีนดิบ 
และไขมนัปาลม์บรสิทุธ์ิเป็นวตัถดุิบตัง้ตน้ในการผลิตเครื่องส าอาง รวมไปถึงน าไปใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล  
 

4) กลเีซอรีนบรสิทุธ์ิ 
 กลุ่มลกูคา้ที่สั่งซือ้กลีเซอรีนบรสิทุธ์ิจากบรษิัทฯ สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทตามคณุภาพความเขม้ขน้
ของกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ ไดแ้ก่ กลุ่มอตุสาหกรรมต่อเนื่องของโอลีโอเคมิคอล (Industrial Grade; 99.5%-99.7%) และกลุ่ม
อตุสาหกรรมอาหารและยา (Pharma Grade; 99.7%) เพื่อน าไปใชเ้ป็นสารเรง่ปฎิกิรยิาหรือสารตัง้ตน้ในการผลิตสารเคมีอื่นๆ 
และ / หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง ขนม อาหาร ไอศครีม และยา เป็นตน้ 
 

5) รบัจา้งผลิต 
 บริษัทฯมีรายไดจ้ากการรบัจ้างผลิต ซึ่งเกิดจากการใหบ้ริการกลั่นน า้มันปาลม์ดิบ (CPO) เพื่อให้ไดน้ า้มัน
ปาลม์บริสุทธ์ิไม่แยกไข (RBD Palm Oil) และน ้ามันปาลม์โอเลอีน (Palm Olein) โดยผู้ว่าจา้งจะเป็นผู้จัดหา CPO รวมถึง
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รบัภาระในการขนส่งวตัถดุิบดงักล่าวมายงัโรงงาน รวมถึงรบัสินคา้ที่โรงงานเอง ซึ่งบรษิัทจะน าวตัถดุิบที่ไดร้บัเขา้สู่กระบวนการ
กลั่นดว้ยหอกลั่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ผูว้่าจา้งตอ้งการ ทั้งนี ้ผูว้่าจา้งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ไดแ้ก่ 1) กลุ่มน า้มนัไบโอดีเซล คือ ผูป้ระกอบการในกลุ่มผูผ้ลิตน า้มนัไบโอดีเซล และ 2) กลุ่มน า้มนับรโิภค คือ ผูป้ระกอบการ
ในกลุ่มน า้มันบริโภคซึ่งบริษัทฯให้บริการรบัจ้างกลั่น RBD Palm Oil และ Palm Olein ใหก้ับผูค้า้น า้มันบริโภคและบริษัทฯ
ไดร้บัค่าบรรจลุงบรรจภุณัฑข์นาดต่างๆ อาทิ แกลลอน ป๊ีบ ขวด และถงุ ภายใตต้ราสินคา้ของผูว้่าจา้ง 
 

2.2.3 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ปรมิาณการผลิตและการใชน้ า้มนัปาลม์ในประเทศไทย 

 ขอ้มลูจากส านกัส่งเสรมิการคา้สินคา้เกษตร กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ไดร้ายงานปรมิาณผลผลิตน า้มนั
ปาลม์ดิบภายในประเทศเพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 2.78 ลา้นตันเป็น 3.03 ลา้นตัน ในปี 2562 และปรบัตวัลดลงเป็น 2.65 
ลา้นตนั ในปี 2563 ตามล าดบั โดยในปี 2563 ผลผลิตน า้มนัปาลม์ดิบส่วนใหญ่ที่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อผลิตไบโอดีเซลในประเทศ
เฉล่ียประมาณ 1.36 ลา้นตนั ใชเ้พื่อการบรโิภคจ านวน 1.19 ลา้นตนั และส่งออกน า้มนัดิบจ านวน 0.24 ลา้นตนั  

             
ทีม่า: “ปริมาณการผลิต การใช ้และสต็อกน า้มนัปาลม์คงเหลือ ประมวลจากการแจง้ของผูป้ระกอบการ ปี 2563 ตามประกาศ  

   คณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ (กกร.)” ส านกัส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตร กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

 
ทัง้นี ้มีการคาดการณว์่าในปี 2564 สดัสว่นการใชน้ า้มนัปาลม์ดิบภายในประเทศเพื่อผลิตไบโอดีเซลเป็นส่วนใหญ่ ซึง่

สามารถอธิบายถึงสดัส่วนการใชน้ า้มนัปาลม์ไดด้งันี ้ 

• น าไปผลิตไบโอดีเซลในปริมาณ 2 ใน 3 ของน า้มันปาลม์ดิบทัง้ประเทศ ซึ่งมีปริมาณท่ากับ 2.00 – 2.20 ลา้นตัน
ต่อปี หรือประมาณรอ้ยละ 65 เพื่อเป็นพลงังานทดแทน ส าหรบัช่วยลดการใชน้ า้มนัดีเซล รวมถึงเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางดา้น
พลงังานใหก้บัประเทศ อีกทัง้ ยงัจะช่วยลดปัญหาผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม PM 2.5 อีกดว้ย 

• น าไปผลิตน า้มนัพืชและน าไปใชใ้นอตุสาหกรรมอาหารประมาณรอ้ยละ 35 ของน า้มนัปาลม์ดิบทัง้ประเทศ โดย
น า้มนัปาลม์นบัว่าเป็นน า้มนัพืชที่มีการใชบ้รโิภคมากที่สดุในประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 65 ของมลูคา่ตลาดน า้มนัพืชทัง้หมด 
เนื่องจากน า้มนัปาลม์มีราคาที่คอ่นขา้งถกูหากเทียบกบัน า้มนัพืชประเภทอืน่ กอปรกบัคณุสมบตัิที่เหมาะในการประกอบ
อาหารประเภททอด ซึง่ไม่ท าใหอ้าหารมกีล่ินหืน จึงท าใหค้นส่วนใหญ่นิยมเลือกบรโิภคน า้มนัปาลม์ รวมทัง้อตุสาหกรรมอาหาร
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อื่นๆ ในรูปแบบของน า้มนัพืชที่ใชใ้นการประกอบอาหาร และใชเ้ป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรมอาหารต่างๆ อาทิ ขนมขบเคีย้ว 
บะหมี่กึ่งส าเรจ็รูป นมขน้หวาน ครีมและเนยเทยีม 
 
ภาวะอุตสาหกรรมไบโอดเีซล 

การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิและการเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากร  เป็นปัจจยัส าคญัที่กระตุน้ใหเ้กิดการใชพ้ลงังาน
มากขึน้เพื่อขบัเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกจิและตอบสนองความตอ้งการต่างๆ เพื่อยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ของ
ประชาชน การจดัหาพลงังานใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้และเป็นพลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นพนัธกจิ
ส าคญั ท่ามกลางภาวะความผนัผวนและการปรบัตวัขึน้และลงของราคาพลังงาน  อนัเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจ  โดยเครื่องชีว้ดัที่ส  าคญัอย่างหน่ึง คือ ราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกผนัผวนมาก ทัง้นี ้จากสภาวะดงักล่าว  ส่งผลให้
ประเทศไทยซึง่เป็นประเทศที่พึ่งพาการน าเขา้พลงังาน จ าตอ้งรบัภาระการน าเขา้พลงังานจากตา่งประเทศเป็นจ านวนมาก 

จากปรมิาณการน าเขา้พลงังานท่ีปรบัตวัเพิ่มขึน้ ภาครฐัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลือกเป็นส่วนหนึ่งของการเสรมิสรา้งความมั่นคงดา้นพลงังานจากการใชแ้หล่งวตัถดุิบพลงังานในประเทศเพื่อลดการ
น าเขา้และการพ่ึงพาพลงังานจากปิโตรเลียม (Non-renewable energy) ภาครฐัจงึมีนโยบายที่จะผลกัดนัสนบัสนนุการผลิต
การใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกในรูปของพลงังานไฟฟ้า ความรอ้น และเชือ้เพลิงชีวภาพมาอยา่งต่อเนื่อง
(Alternative energy) และใหเ้กดิการใชพ้ลงังานทดแทน มากขึน้ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการลดการใชพ้ลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไป อีกทัง้ยงั
เป็นการลดปัญหาภาวะโลกรอ้น เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกก าลงัใหค้วามสนใจและเรง่หา
มาตรการควบคมุ ซึ่งมาตรการกีดกนัทางการคา้เป็นมาตรการท่ีมแีนวโนม้จะถกูน ามาใชอ้ยา่งแพรห่ลายในอนาคต  ถงึแมว้่า
ประเทศไทยยงัไมถ่กูบงัคบัใชม้าตรการดงักล่าวในปัจจบุนั แตก่็ควรลดปรมิาณก๊าซเรือนกระจกและส่งเสรมิพลงังานทดแทน
เพื่อเป็นจดุเริ่มตน้ของการเป็นสงัคมคารบ์อนต ่า (Low Carbon Society) และปัญหา PM 2.5 นอกจากนี ้ยงัเป็นการลดการ
พึ่งพิงการน าเขา้พลงังานจากต่างประเทศ และเป็นการกระจายความเส่ียงในการจดัหาเชือ้เพลิง ซึง่เป็นการสรา้งเสถียรภาพ
และความมั่นคงทางพลงังานของประเทศในอนาคต ดงันัน้ กระทรวงพลงังานจึงทบทวนการจดัท าแผนพลงังานภายใตแ้ผน
บรูณาการพลงังานแห่งชาติ 5 แผน โดยพิจารณาทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
(“แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580: Alternative Energy Development Plan: AEDP 
2018”) ที่สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนผ่านสู่ยคุดิจิทลั การขบัเคล่ือนนโยบายไทยแลนด ์4.0 และแนวโนม้การเติบโตของเทคโนโลยี
ยานยนตท์ าใหพ้ลงังานไฟฟ้าจะทวีความส าคญัมากยิง่ขึน้ในอนาคต และอาจส่งผลต่อการพฒันาเชือ้เพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง 
รวมถงึเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและมรีาคาถกูลงท าใหเ้กิดการเปล่ียนพฤติกรรมของผูใ้ชพ้ลงังานท่ีมีแนวโนม้จะผนัตวัไปสู่การเป็น
ผูผ้ลิตพลงังานเพื่อใชเ้องและซือ้ขายกนัเองมากยิ่งขึน้ จงึจ าเป็นท่ีจะตอ้งทบทวนแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลือกใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั โดยในการจดัท าแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 
(Alternative Energy Development Plan : AEDP2018) จะใหค้วามส าคญัในการส่งเสรมิการผลิตพลงังานจากวตัถดุิบ
พลงังานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศใหไ้ดเ้ตม็ตามศกัยภาพ การพฒันาศกัยภาพการผลิตพลงังานทดแทนดว้ยเทคโนโลยีที่มี
ความเหมาะสม และการพฒันาพลงังานทดแทนเพื่อผลประโยชนร์ว่มในมิติดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มแก่ชมุชน และก าหนด
เป้าหมายเพิม่สดัส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนทัง้ในรูปของพลงังานไฟฟ้า ความรอ้น และเชือ้เพลิงชวีภาพภายใตแ้ผน 
AEDP2018 เป็นรอ้ยละ 30 ของการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ยในปี 2580 
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ประเภท หน่วย ผลการด าเนินงาน 
ณ ปี 2561 

เป้าหมายใหม ่
ปี 2580 

ไฟฟ้า 
เมกะวัตต ์ 11,369.00 29,411.00 

KTOE 2,960.00 7,298.00 
1. พลงังานแสงอาทิตย ์ เมกะวตัต ์ 2,962.45 12,139.00 
2. พลงังานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน า้ เมกะวตัต ์ - 2,725.00 
3. พลงังานลม เมกะวตัต ์ 1,102.82 2,989.00 
4. พลงัน า้ขนาดเล็ก เมกะวตัต ์ 187.72 308.00 
5. ชีวมวล เมกะวตัต ์ 3,372.93 5,790.00 
6. ก๊าซชีวภาพ (น า้เสีย/ของเสีย/พืชพลงังาน) เมกะวตัต ์ 505.24 1,565.00 
7. ขยะชมุชน เมกะวตัต ์ 317.82 900.00 
8. ขยะอตุสาหกรรม เมกะวตัต ์ - 75.00 
9. พลงัน า้ขนาดใหญ่ เมกะวตัต ์ 2,919.66 2,920.00 

ความร้อน KTOE 7,919.00 26,901.00 

1. พลงังานแสงอาทิตย ์ KTOE 10.10 100.00 
2. ชีวมวล KTOE 7,152.00 23,000.00 
3. ก๊าซชีวภาพ KTOE 634.00 1,283.00 
4. พลงังานขยะ KTOE 123.00 495.00 
5. ไบโอมีเทน KTOE - 2,023.00 

เชือ้เพลิงชวีภาพ 
ล้านลติร/วัน 8.40 16.03 

KTOE 2,117.00 4,085.00 

1. เอทานอล ลา้นลิตร/วนั 4.20 7.50 
2. ไบโอดีเซล ลา้นลิตร/วนั 4.20 8.00 
3. น า้มนัไพโรไลซิส ลา้นลิตร/วนั - 0.53 
การใช้พลังงานทดแทน (KTOE) 12,996 38,284.00 
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (KTOE) 83,952 126,867.00 
สัดส่วนพลังงานทดแทนตอ่การใช้พลังงานชั้นสุดท้าย (%) 15.48 30.00 

 ที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ตลุาคม 2563 

  

แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัไบโอดีเซล 

การส่งเสรมิการผลิตการใชเ้ชือ้เพลิงชีวภาพของประเทศไทยเป็นการน าผลผลิตส่วนที่เหลือจากการบรโิภค
ภายในประเทศและการส่งออกมาเป็นวตัถดุิบในการผลิตเชือ้เพลิงเพื่อทดแทนการใชน้ า้มนัปิโตรเลียม ช่วยสรา้งสมดลุระหว่าง
การน าผลผลิตทางการเกษตรไปผลิตอาหารและพลงังานท่ีเกิดประโยชนส์งูสดุต่อประเทศ ซึง่แผนการพฒันาพลงังานทดแทน
และพลงังานทางเลือกในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัไบโอดีเซล นัน้ และมีเป้าหมายการผลิตไบโอดีเซล (เชือ้เพลิงทดแทนดเีซล) ในปี 
2580 คือ 8.00 ลา้นลิตรต่อวนั หรือเท่ากบั 2,517 ktoe โดยมีน า้มนัปาลม์เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งการใชจ้ะ
ถกูก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารปฏิรูปปาลม์น า้มนัและน า้มนัปาลม์ทัง้ระบบ พ.ศ. 2560 – 2579 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายปาลม์น า้มนัแห่งชาติ (กนป.) โดยจะไม่ขยายพืน้ที่ปลกูแตเ่พิ่มประสิทธิภาพการผลิต มุ่งเนน้การพฒันา
ที่ส  าคญั ดงันี ้
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1. ดา้นอปุทาน 
– เพิ่มผลผลิตต่อไร ่3.7 ตนั/ไร/่ปี 
– เพิม่เปอรเ์ซ็นตน์ า้มนั (Oil Extraction Rate) ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 19 และเพิ่มขึน้เรื่อยๆในปลายแผนปี 

2580 เป็นรอ้ยละ 23 
– มีผลผลิตปาลม์น า้มนั 22.86 ลา้นตนัต่อปี ภายในปี 2580 
– มีก าลงัการผลิตน า้มนัปาลม์ดิบ ไม่นอ้ยกว่า 5.26 ลา้นตนัต่อปี 

2. ดา้นอปุสงค ์
– บรหิารจดัการสดัส่วนการผสมน า้มนัไบโอดีเซลใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณการผลิตน า้มนัปาลม์ภายในประเทศ 
– มาตรฐานไบโอดีเซล (Fatty Acid Methyl Ester : FAME) ใหม้ีสดัส่วนผสมในน า้มนัดีเซลถึงรอ้ยละ 10 

(B10) เป็นน า้มนัดเีซลพืน้ฐานของประเทศไทย 

นอกจากนี ้แผน AEDP2018 ยังมุ่งเนน้การพัฒนาใหม้ีการบริหารจดัการแบบครบวงจร ตัง้แต่การปลูกปาลม์น า้มัน 
การสกดัน า้มนั การผลิตน า้มนัพืชบรโิภค การผลิตไบโอดีเซลและอตุสาหกรรมต่อเนื่อง การน าเขา้ การส่งออก และการวิจยัและ
พฒันา (R&D) เพื่อลดตน้ทนุและสรา้งมลูค่าเพิ่มสงูสดุใหแ้ก่ประเทศ 

 
ภาคอุปทาน 

ส าหรบัประเทศไทย วตัถุดิบส าคญัที่ใชใ้นการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล คือ ปาลม์น า้มนั ซึง่ถือว่าเป็นพืชที่สามารถสกดั
ออกมาเป็นวตัถดุิบที่ใชใ้นกระบวนการการผลิตไบโอดีเซลไดด้ีและมีคุณภาพชนดิหนึ่งโดยถือเป็นพลงังานทดแทนดีเชลดว้ย
การใชพ้ืชที่สามารถปลกูใหม่ได ้โดยสามารถลดสดัส่วนของการใชน้ า้มนัซึง่มวีตัถดุิบจากฟอสซิล ซึง่เป็นพลงังานท่ีไม่สามารถ
ทดแทนไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ ซึ่งในปี 2561- 2563 ประเทศไทยมพีืน้ท่ีเพาะปลกูปาลม์น า้มนัทัง้สิน้ 5.35, 5.60, และ 5.81 
ลา้นไร ่ตามล าดบั (ที่มา: ขอ้มลูจากคณะกรรมการพฒันาคณุภาพขอ้มลูดา้นการเกษตร) นอกจากพืน้ท่ีเพาะปลกูแลว้ ผลผลิต
รวมปาลม์น า้มนัของประเทศไดป้รบัเพิ่มขึน้จาก 15.53 ลา้นตนัในปี 2561 เป็น 16.77 ลา้นตนั ปี 2562 และลดลงเป็น 16.17 
ลา้นตนั ในปี 2563 ประกอบกบัมีการส่งเสรมิใหเ้กษตรกรท าปาลม์คณุภาพโดยการตดัปาลม์สกุเพื่อใหม้ีเปอรเ์ซ็นตน์ า้มนัรอ้ย
ละ 19 รวมถงึภาครฐัและเอกชนไดส้นบัสนนุใหเ้กษตรกรเพิม่ผลผลิตต่อไร ่ท าใหม้ีปรมิาณน า้มนัปาลม์ดิบออกสู่ตลาดเพิม่ขึน้ 
และเขา้ใกลเ้ปา้หมายผลผลิตเพื่อรองรบัแผน AEDP2018 ขณะเดียวกนัในปี 2563 กระทรวงพลงังานไดป้ระกาศเพิ่มอตัรา
ส่วนผสมไบโอดีเซลในน า้มนัดีเซลรอ้ยละ 10 (B10) เป็นน า้มนัดเีซลพืน้ฐานของประเทศ ส่งผลใหค้วามตอ้งการผลปาลม์น า้มนั
และน า้มนัปาลม์ดิบเพิ่มขึน้ ราคาปาลม์จงึปรบัตวัขึน้สงูในไตรมาสที่ 1, และไตรมาสที่ 3 – 4 ของปี 2563  
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กราฟแสดงราคาเฉลี่ยปาลม์ทะลาย และน ้ามันปาลม์ดิบเกรด A ระหว่างปี 2556 – ปี 2563  

      
          ที่มา: กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

 
กราฟแสดงผลผลิตปาลม์น ้ามันภายในประเทศ 

         
                      ที่มา: ศนูยส์ารสนเทศการเกษตตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ณ 17 พฤศจิกายน 2563 

 
ภาคอุปสงค ์

ปัจจบุนั รายชื่อผูผ้ลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมนั (B100) ท่ีไดร้บัความเห็นชอบการจ าหน่ายหรือ
มีไวเ้พื่อจ าหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ณ พฤศจิกายน 2563 มีทัง้สิน้ 13 ราย คิดเป็นก าลงัการ
ผลิตรวมทัง้สิน้ประมาณ 8,532,242 ลิตรต่อวนั โดยปรมิาณการใชน้ า้มนัไบโอดีเซลมแีนวโนม้ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากการใช้
นโยบายของภาครฐั ที่สนบัสนนุใหเ้พิ่มสดัส่วนการใชน้ า้มนัไบโอดีเซลเป็นส่วนผสมในน า้มนัดีเซล จาก B7 เป็น (ที่มา: ฝ่าย
บรหิารบรษิัท และกระทรวงพลงังาน) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ล าดับ บริษัท 
ก าลังการผลิต 

(ลิตร/วนั) 
จังหวดัทีต่ั้ง 
โรงงาน 

1 บมจ. เอไอ เอนเนอรจ์ ี 600,000  สมทุรสาคร 
2 บจก. บางจากไบโอฟเูอล 1,000,000  พระนครศรีอยธุยา 
3 บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล 693,642  ชลบรุ ี

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ล าดับ บริษัท 
ก าลังการผลิต 

(ลิตร/วนั) 
จังหวดัทีต่ั้ง 
โรงงาน 

1,028,600 ระยอง 
4 บจก. นิวไบโอดีเซล 1,000,000  สรุาษฎรธ์าน ี
5 บจก. พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ ์ 630,000 ประจวบคีรีขนัธ ์
6 บจก. จีไอ กรนี เพาเวอร ์ 200,000  ชมุพร 
7 บจก.น า้มนัพืชปทมุ 1,800,000  ปทมุธาน ี
8 บจก. วีระสวุรรณ 200,000  สมทุรสาคร 
9 บจก. โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์ 150,000  ระยอง 
10 บจก. ตรงัน า้มนัปาลม์ 100,000  ตรงั 
11 บจก. ไบโอซินเนอรจ์ ี 30,000 นครราชสมีา 
12 บมจ.พลงังานบรสิทุธ์ิ 650,000  ปราจีนบรุ ี

13 บจก. พลงังานสขุสมบรูณ ์ 450,000 ชลบรุ ี

รวม 8,532,242   
 ที่มา: กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ณ 23 พฤศจิกายน 2563 
 

ภาวะอุตสาหกรรมน ้ามันปาลม์โอเลอนี 

ตลาดอุตสาหกรรมน า้มนัพืชในปัจจุบนั ยงัมีการคาดการณว์่าจะมีความตอ้งการน า้มนัพืชมากขึน้ จากแนวโนม้การ
ฟ้ืนตัวของความตอ้งการใชใ้นภาคครวัเรือน ภาคอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ รวมถึงภาคการผลิต
พลังงานทดแทน ถึงแมว้่าในปีที่ผ่านมาประเทศไทยและทั่วโลกเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลใหค้วาม
ตอ้งการในภาคอุตสาหกรรมอาหารลดลง แต่ความตอ้งการของภาคครวัเรือนช่วยพยุงความตอ้งการน า้มนัพืชของตลาดไวไ้ด ้
เนื่องจากมาตรการ Lock Down ของรฐับาลในช่วงเดือนเมษายน 2563 โดยตลาดน า้มนัพืชโดยรวมของไทยคาดว่ามีมลูค่าใน
แต่ละปีประมาณ 20,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราการเติบโตประมาณรอ้ยละ 8 – 10 ทกุปี อีกทัง้ แนวโนม้ความตอ้งการใชน้ า้มนั
พืชเพื่อผลิตพลงังานทดแทนที่เพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหม้ีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ตลาดน า้มนัพืช และเพื่อป้อนเป็น
วตัถดุิบในการผลิตพลงังานทดแทนดว้ย โดยน า้มนัพืชสามารถจ าแนกตามพืชที่น ามาสกดั ซึ่งปัจจบุนัมีดว้ยกนั 7 ชนิด ไดแ้ก่ 

1) น า้มนัมะพรา้ว (Coconut Oil) 
2) น า้มันปาลม์ (Palm Oil) สกัดจากผลปาลม์น า้มัน มีกรดไขมันอิ่มตัวประมาณ 50% เป็นกรดปาลม์มิติก 

44% กรดไขมนัไม่อิ่มตวัโอเลอิก 39% ใชป้รุงอาหารและทอดอาหาร ซึ่งอดุมไปดว้ยสารแคโรทีนและวิตามิน
อี เป็นน า้มนัท่ีคงตวั ไม่เหม็นหืน ไม่เกิดฟองโดยเฉพาะที่อณุหภมูิสงู 

3) น า้มนัเมล็ดทานตะวนั (Sunflower Seed Oil) 
4) น า้มนัร  าขา้ว (Rice bran Oil) 
5) น า้มนัถั่วลิสง (Peanut Oil) 
6) น า้มนังา (Sesame Oil) 
7) น า้มนัเมล็ดค าฝอย (Safflower Seed Oil) 
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ประเทศไทยมีพืชน า้มันที่สามารถน ามาผลิตน า้มันเพื่อใชบ้ริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆหลายชนิด ไดแ้ก่ ถั่ว
เหลือง  ปาลม์น า้มนั มะพรา้ว  ร  าขา้ว เมล็ดทานตะวนั ดงัที่กลา่วขา้งตน้ ดงันัน้ อตุสาหกรรมน า้มนัจึงกลายเป็นอตุสาหกรรมที่
ส  าคัญอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศไทย โดยมีทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน   
นอกจากนี ้เมล็ดน า้มนัพืชหลงัจากผ่านกระบวนการสกัดเอาน า้มันออกแลว้ ยงัสามารถน ากากที่ไดไ้ปใชป้ระโยชนเ์ป็นวตัถดุิบ
ส าคญัในอตุสาหกรรมการผลิตอาหารสตัวไ์ดอ้ีกทางหนึ่งดว้ย อุตสาหกรรมน า้มนัพืชจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่แปรรูปสินคา้เกษตรในประเทศให้เป็นสินคา้อุตสาหกรรม ดังนั้น
อตุสาหกรรมน า้มนัพืชจึงเป็นการสนบัสนุนเกษตรกรใหม้ีรายไดม้ากขึน้โดยการเลือกใชว้ตัถุดิบที่มีอยู่ในประเทศน าไปแปรรูป
เป็นสินคา้จ าหน่ายเพื่อเพิ่มมลูค่า 

ปัจจบุนั การบรโิภคน า้มนัพืชมีแนวโนม้สงูขึน้ น า้มนัพืชที่ผลิตไดภ้ายในประเทศมีปรมิาณไม่เพยีงพอกบัความ
ตอ้งการของตลาด อตุสาหกรรมน า้มนัพืชในประเทศมีลู่ทางในดา้นการตลาดกวา้งขึน้ ซึ่งนอกจากความตอ้งการ
ภายในประเทศจะเพิ่มขึน้แลว้ ความตอ้งการน า้มนัพืชในตลาดโลกก็ยงัอยู่ในระดบัสงูดว้ย ซึง่ความตอ้งการน า้มนัจากพืชและ
ไขสตัวใ์นตลาดโลกขึน้อยู่กบัการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกจิ โดยแนวโนม้ราคามีความไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัอปุสงคแ์ละอปุทานในขณะนัน้  

 ส าหรบัประเทศไทย น า้มนัปาลม์และน า้มันถั่วเหลือง เป็นน า้มันพืชที่มีผูบ้ริโภคมากที่สุด ประมาณรอ้ยละ 90 ของ
ปรมิาณการบรโิภคทัง้หมด ส่วนน า้มนัพืชชนิดอื่นท่ีใชว้ตัถดุิบเป็นร าขา้ว ขา้วโพด เมล็ดทานตะวนั มะกอก และเมลด็องุ่น ยงัไม่
เป็นที่นิยมมากนักในประเทศไทย เนื่องจากมีราคาสูง ซึ่งท าใหต้ลาดน า้มนักลุ่มดงักล่าวมีสัดส่วนในตลาดอยู่เพียงประมาณ
รอ้ยละ 10 เท่านัน้ ซึ่งโดยเฉล่ียราคาน า้มนัพืชที่ผลิตจากพืชน า้มนัดงักล่าวจะมีราคาประมาณขวดละ 30-50 บาท (ขนาดบรรจ ุ
1 ลิตร) ทัง้นี ้หากพิจารณาราคาน า้มนัปาลม์เทียบกับราคาน า้มนัถั่วเหลือง จะพบว่าราคาน า้มันปาลม์จะมีราคาถกูกว่าน า้มนั
ถั่วเหลืองมาโดยต่อเนื่องตัง้แต่ในอดีต ท าให้น า้มันปาลม์เป็นที่นิยมในประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 
รา้นอาหาร เละการบรโิภคในครวัเรือน 
 
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 
 
 บรษิัทฯมีส านกังานและโรงงานตัง้อยู่เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกจิ 1 ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมทุรสาคร ซึง่ประกอบดว้ย อาคารส านกังาน หอกลั่นน า้มนัปาลม์ อาคารโรงงานผลิตน า้มนัไบโอดีเซล อาคารผลิต
น า้มนัปาลม์โอเลอีน อาคารผลิตกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ ถงัเก็บวตัถดุิบ หอ้งบรรจ ุคลงัสินคา้น า้มนัปาลม์โอเลอีนและกลีเซอรีนบริ
สทุธ์ิ อาคารซ่อมบ ารุง และโรงจอดรถ โดยบรษิัทฯมีก าลงัการผลิตน า้มนัปาลม์บรสิทุธ์ิไม่แยกไข (Refined Bleached 
Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) จากหอกลั่นท่ีมีรวม 2 หอเท่ากบั 1,150 ตนัน า้มนัปาลม์ดบิต่อวนั และมีก าลงัการ
ผลิตน า้มนัไบโอดีเซลที่ 600,000 ลิตรต่อวนั ก าลงัการผลิตน า้มนัปาลม์โอเลอีนท่ี 350,000 ลิตรตอ่วนั ก าลงัการผลิตกลีเซอรี
นบรสิทุธ์ิที่ 100,000 กิโลกรมัต่อวนั ทัง้นี ้สามารถอธิบายกระบวนการผลิตน า้มนัปาลม์โอเลอีน กระบวนการผลิตน า้มนัไบโอ
ดีเซล และกระบวนการผลิตกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ โดยย่อได ้ดงันี ้
 
1. กระบวนการกลั่น 
 กระบวนการกลั่นของบริษัทฯ เป็นระบบการกลั่นแบบสญุญากาศ ซึ่งเป็นระบบแบบปิด โดยสั่งการและควบคุมดว้ย
ระบบคอมพิวเตอร ์อีกทัง้ยงัอยู่ภายใตก้ารควบคุมและดูแลโดยวิศวกรผู้ช  านาญการของบริษัท ซึ่งในปัจจุบนับรษิัทมีหอกลั่น
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จ านวน 2 หอ มีก าลงัการกลั่นรวมกันทัง้สิน้ 1,150 ตนัน า้มนัปาลม์ดิบต่อวนั ซึ่งกระบวนการกลั่นน า้มนัปาลม์ดิบสามารถแบ่ง
ขัน้ตอนได ้ดงันี ้

- ขั้นตอนการขจัดยางเหนียว (Degumming): น าน า้มันปาลม์ดิบเขา้สู่หอกลั่น โดยเพิ่มความรอ้นเพื่อ
ปรบัใหอ้ณุหภมูิสงู และใส่กรดฟอสฟอรคิ (Phosphoric Acid) เขา้ไปท าปฏิกิรยิา โดยใชน้ า้หรือไอน า้ผสม
กบัน า้มนั ซึ่งจะท าใหส้ารประกอบท่ีละลายในน า้และน า้ยางเหนียวแยกตวัออกจากกนั หลงัจากนัน้ จึงท า
การแยกออกดว้ยการกรอง ซึ่งวิธีการนีเ้ป็นการก าจดัสาเหตุของการเปล่ียนแปลงกล่ินและรสของน า้มนัที่
เปล่ียนแปลงไดง้่าย  

- ขั้นตอนการฟอกสี (Bleached): น าน า้มนัปาลม์ดิบที่ผ่านขัน้ตอนการขจัดยางเหนียว เขา้สู่การฟอกสี
โดยเพิ่มอุณหภูมิน า้มันปาลม์ดิบใหสู้งขึน้ และน าไปผสมเขา้กับแป้งฟอกสี (Bleaching Earth) เพื่อลด
ความขุ่นและท าใหน้ า้มนัปาลม์ดิบมีสีใส เหมาะแก่การบรโิภค 

- ขั้นตอนการกรองแป้งฟอกสี (Filtration): น าน า้มนัปาลม์ดิบที่ผ่านขัน้ตอนการฟอกสี เขา้สู่เครื่องกรอง 
เพื่อท าการกรองแป้งฟอกสีและส่ิงเจือปนอื่นๆ ออกจากน า้มนัปาลม์ดบิ   

- ขั้นตอนการการขจัดกลิ่น (Deodorized): น าน า้มันที่ไดจ้ากกระบวนการกรองแยกแป้งฟอกสี เขา้สู่
กระบวนการก าจัดกล่ิน โดยเพิ่มอุณหภูมิน า้มนัใหส้งูขึน้ เพื่อแยกกรดไขมันปาลม์ (PFAD) ออกโดยการ
ระเหยออกมา โดยใชร้ะบบสุญญากาศ ซึ่งท าการดูดกรดไขมันปาลม์ที่ระเหยออกมาจากกระบวนการ
ดงักล่าว เขา้สู่กระบวนการควบแน่น ซึ่งจะท าใหไ้ดผ้ลผลิตเป็นน า้มนัปาลม์กึง่บรสิทุธ์ิ (RBD Palm Oil) ซึ่ง
จะถกูดดูเขา้สู่ถงัจดัเก็บเพื่อใชใ้นการผลิตน า้มนัปาลม์โอเลอีนและน า้มนัไบโอดีเซล (B100) ต่อไป 

 
 

2.  กระบวนการผลิตน ้ามันปาลม์โอเลอีน 
การผลิตน า้มนัปาลม์โอเลอีน บรษิัทฯน าน า้มนัปาลม์กึ่งบริสทุธ์ิท่ีไดจ้ากการกระบวนการกลั่นน า้มนัปาลม์ดิบ เขา้สู่

กระบวนการผลิตน า้มนัปาลม์โอเลอีน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

- ขั้นตอนกระบวนการแยกไข (Dry Fractionation Process): น าน ้ามันปาล์มกึ่ งบริสุท ธ์ิเข้าสู่
กระบวนการแยกไข โดยน าเขา้ถงัเพื่อใหต้กผลกึ (Crystallization) โดยการลดอณุหภมูิอย่างชา้ๆ ซึ่งน า้มนั
จะฟอรม์ผลึกสเตียรีน จากนัน้จึงแยกผลึกออกโดยใชเ้ครื่องกรอง (Membrane Filter Press) ซึ่งควบคุม
โดยระบบ Programmable Logic Controller (PLC) จ านวน 2 เครื่อง โดยมีก าลงัการผลิตรวมทัง้สิน้ 350 
ตนัน า้มันปาลม์กึ่งบริสทุธ์ิต่อวนั โดยระบบดังกล่าวถือเป็นระบบที่ทันสมยัและมีประสิทธิภาพสงูในการ
ผลิตน า้มนัปาลม์โอเลอีน โดยน า้มนัปาลม์กึ่งบรสิทุธ์ิท่ีเขา้สู่เครือ่งดงักล่าวจะถกูแยกไขดว้ยการบีบอดัดว้ย
ผา้กรอง (Membrane Filter) ซึ่งผลผลิตที่ไดจ้ากกระบวนการนีจ้ะเป็นน า้มันปาลม์โอเลอีน (RBD Palm 
Olein) และปาลม์สเตียรีน (RBD Palm Stearin) ซึ่งปาลม์สเตียรีนสามารถน ากลับมาเขา้สู่กระบวนการ
ผลิตน า้มนัไบโอดีเซลได ้ส าหรบัน า้มนัปาลม์โอเลอีนจะถูกจดัเก็บไวใ้นแท็งกส์แตนเลสป้องกนัส่ิงปนเป้ือน
ต่างๆ เพื่อรอจ าหน่ายลงรถแทง็กส์ าหรบัลกูคา้กลุ่มอตุสาหกรรม และ/หรือน าไปบรรจใุนบรรจภุณัฑ ์

 
3. กระบวนการผลิตน ้ามันไบโอดีเซล (B100) 
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การผลิตน า้มนัไบโอดีเซล (B100) บรษิัทฯน าน า้มนัปาลม์กึ่งบรสิทุธ์ิ (RBD Palm Oil) ที่ไดจ้ากกระบวนการกลั่น เขา้สู่
กระบวนการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล โดยเครื่องจกัรที่บรษิัทใชใ้นการผลิตเป็นเครื่องจกัรที่ใชร้ะบบ (Distributed Control 
System, DCS) ซึ่งมกี าลงัการผลิต 600,000 ลิตรต่อวนั โดยมขีัน้ตอนดงันี ้

- ขั้นตอนการท าปฏิกิริยา (Mixing/Reactor): น าน ้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธ์ิ (RBD Palm Oil)และ/หรือส
เตียรีนเขา้สู่ถังแบบปิดที่ใชเ้ป็นที่เกิดปฏิกิริยาเคมี ดว้ยการควบคุมอุณหภูมิ ความดันและความเขม้ขน้
ของสาร โดยการผสมกับสารท าปฎิกิริยา (Solvent) คือ เมทานอล (Methanol) และตัวเร่งปฏิกิริยา 
(Catalyst) คือ โซเดียมเมทาเลต (Sodium Methylate) หลงัจากนัน้ จึงน าเขา้สู่ถงั Setting เพื่อใหเ้กิดการ
แยกชั้นระหว่างกลีเซอรีน (Glycerine) และน ้ามันไบโอดี เซล (Unwashed Biodiesel: UWB) เข้าสู่
กระบวนการ Recovery Methanol ซึ่งผ่านระบบแลกเปล่ียนความรอ้นเพื่อแยกเมทานอลออกจาก
น า้มันไบโอดีเซล โดยมทานอลจะถูกดูดออกด้วยระบบสุญญากาศ โดยสามารถน ากลับมาเป็นสาร
ปฎิกิรยิา (Solvent) เพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลต่อไปได ้ส าหรบัน า้มนัไบโอดีเซลที่ไดจ้ะ
น าไปเขา้สู่กระบวนการลา้งน า้ (Washing) ต่อไป 

- ขั้นตอนการล้างน ้า (Washing): น าน า้มนัไบโอดีเซลไปผสมกับน า้และเหวี่ยงแยกน า้ออก (Separator) 
ซึ่งเครื่องเหวี่ยงจะเป็นตวัแยกน า้มันไบโอดีเซลและน า้ออกจากกัน เนื่องจากสารทั้ง 2 มีความหนาแน่น
ต่างกนั ซึ่งน า้ที่ไดจ้ากการเหวี่ยงแยกน า้ออกจากน า้มนัไบโอดีเซลปนอยู่ ส าหรบัน า้มนัไบโอดีเซลที่ไดจ้าก
การลา้งน า้จะถกูน าเขา้สู่ขัน้ตอนการขจดัความชืน้ต่อไป  

- ขั้นตอนการขจัดความชืน้ (Drying): น าน า้มนัไบโอดีเซลที่ผ่านขัน้ตอนการลา้งน า้แลว้ เขา้สู่
กระบวนการขจดัความชืน้โดยใชค้วามรอ้นและระบบสญุญากาศเพื่อดงึไอน า้ออก ซึ่งจะไดผ้ลิตภณัฑ์
น า้มนัไบโอดีเซล (B100) ที่พรอ้มจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ต่อไป 

 
 

4. กระบวนการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Refined Glycerine) 

การผลิตกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ เป็นการน ากลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerine) ที่ไดม้าจากระบวนการผลิตไบโอดีเซลเขา้สู่
กระบวนการกลั่นท่ีมีระบบควบคมุกระบวนการท างานของอปุกรณเ์ครื่องจกัร (Distributed Control System, DCS) บรษิัทฯมี
ก าลงัผลิตกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ 100 ตนัต่อวนั กระบวนการผลิตประกอบดว้ยขัน้ตอนการผลิตที่ส  าคญั 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

- ขั้นตอนการต้มแยกเมทานอลออกจากกลีเซอรีนดิบ (Glycerine Desolventizing): น ากลีเซอรนีดิบ
มาปรบัสภาพดว้ยสารละลายกรด และไดร้บัความรอ้นท่ีจดุเดือดของเมทานอล จากนัน้ท าการระเหยเมทา
นอลออกจากกลีเซอรีนดิบ  

- ขั้นตอนการก าจัดสบู่และสิ่งเจือปนออกจากกลีเซอรีนดิบ (Glycerine Depuration): ปรบัความหนืด
ของกลีเซอรีนดิบใหล้ดลง และปรบัสภาพกลีเซอรีนดิบใหเ้ป็นกรด และแยกตวัออกจากกระบวนการผลิต 
พรอ้มปรบัสภาพ pH ใหก้ลบัมาเป็นกลางอีกครัง้ และกรองส่ิงสกปรกออกจากกลีเซอรีนดิบ 

- หอแยกเมทานอลและเพิ่มความเข้มขน้กลเีซอรีน (Methanol Stripping & Rectification Column): 
กลีเซอรีนดิบที่ผ่านการกรองส่ิงสกปรกออกแลว้ จะถกูน าเขา้หอกลั่นเพื่อระเหยน า้ออก เพื่อใหไ้ดก้ลีเซอรีน
ที่เขม้ขน้ ในขณะเดยีวกนั เมทานอลจากขัน้ตอนท่ี 1 จะถกูกลั่นใหไ้ดเ้มทานอลท่ีบรสิทุธ์ิ   
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- หอกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Glycerine Distillation): ในขัน้ตอนสดุทา้ยนี ้กลีเซอรีนท่ีมีความเขม้ขน้ถกู
น าเขา้สู่หอกลั่นภายใตส้ภาวะสญุญากาศ กลีเซอรนีท่ีถกูน าเขา้หอกลั่นจะระเหยออกจากหอกลั่น และถกู
ควบแน่นกลบัมาเป็นกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิท่ีมีความเขม้ขน้มากกว่า 99.5% 

 
การจัดซือ้วตัถุดิบ 

 วตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล น า้มนัปาลม์โอเลอีน และกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ ไดแ้ก่ น า้มนัปาลม์ดิบ 
(CPO) สารเคมีตา่งๆ ไดแ้ก่เมทานอล โซเดียมเมทิลเลต แป้งฟอกสี และกรดฟอสฟอรกิ เชือ้เพลง และภาชนะบรรจสุ าหรบั
น า้มนัปาลม์โอเลอีน โดยบรษิัทฯสั่งซือ้วตัถดุิบ สารเคมี เชือ้เพลงิ และภาชนะบรรจจุากผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายหลายรายใน
ประเทศ ซึ่งฝ่ายวางแผนของบรษิทัฯจะพิจารณาก าหนดแผนการสั่งซือ้วตัถดุิบใหส้อดคลอ้งกนัแผนการขายของฝ่ายบรหิาร 
ทัง้นี ้บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายในการจดัซือ้วตัถดุิบโดยพิจารณาคดัเลือกผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบจากรายชื่อผูจ้  าหน่ายที่ผ่านการ
ประเมินคณุสมบตัิ (Approved Supplier List) เพื่อเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซือ้ซึ่งบรษิัทก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อประเมินผู้
จ  าหน่ายในดา้นตา่งๆ ไดแ้ก่ คณุภาพวตัถดุิบ ราคา การส่งมอบ คณุภาพการบรกิาร และการไดร้บัการรบัรองระบบบรหิาร
คณุภาพ (ISO) โดยมีการติดตามเพื่ออพัเดทคณุสมบตัิของผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบในทะเบยีนรายชื่อผูจ้  าหน่ายทกุๆ 6 เดือน เพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้หากเกิดการเปล่ียนแปลงในคณุสมบตัิที่ส  าคญัของผูจ้  าหน่ายที่อาจส่งผลกระทบต่อคณุภาพ
และการจดัสง่วตัถดุิบใหก้บับรษิทั ทัง้นี ้หากพิจารณาการจดัซือ้วตัถดุิบที่น ามาใชใ้นการผลิตของบรษิัท โดยแยกพจิารณาตาม
ประเภทวตัถดุิบที่ส  าคญั สามารถอธิบายได ้ดงันี ้
 

1. น า้มนัปาลม์ดิบ (CPO) : บรษิัทฯสั่งซือ้น า้มนัปาลม์ดิบจากโรงงานสกดัหรือโรงบีบน า้มนัปาลม์ที่ตัง้อยู่ภาคใตข้อง
ประเทศ ไดแ้ก่ โรงงานในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัชมุพร จงัหวดัระนองจงัหวดักระบ่ี จงัหวดัพงังา และจงัหวดัสงขลา ซึ่งโดย
ปกติธุรกิจ ผูป้ระกอบการที่ใชน้ า้มนัปาลม์ดิบในการผลิตสินคา้ มกัจะไม่เปล่ียนการสั่งซือ้ไปจากผูจ้  าหน่ายน า้มนัปาลม์ดิบท่ี
เป็นคู่คา้เดมิ เนื่องจากคณุภาพน า้มนัปาลม์ดิบเป็นไปตามสตูรการผลิต รวมถึงการวางแผนการผลิตที่สอดคลอ้งกนัระหว่าง
ผูป้ระกอบการและผูจ้  าหน่ายน า้มนัปาลม์ดิบ  และความเชื่อมั่นระหว่างผูบ้รหิารของสองฝ่าย โดยในการสั่งซือ้น า้มนัปาลม์ดิบ
ซึ่งถือเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตสินคา้ของบรษิัท บรษิัทฯไดก้ าหนดเกณฑค์ณุสมบตัิน า้มนัปาลม์ดิบท่ีสั่งซือ้ไวอ้ย่างชดัเจน 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิใหก้บัฝ่ายจดัซือ้ และเพื่อใหง้่ายแก่การควบคมุตน้ทุนในการผลิตจากการปรบัส่วนผสมเพื่อให้
ไดสิ้นคา้ที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน ทัง้นี ้บรษิัทฯจะสั่งซือ้น า้มนัปาลม์ดิบล่วงหนา้ก่อนการผลิตประมาณ 2 สปัดาห ์โดยการ
จดัส่งจะทยอยส่งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15 วนัท าการ (หลงัจากตกลงซือ้ขาย) โดยจดัสง่มายงับรษิัททางรถ (ผูจ้  าหน่ายน า้มนั
ปาลม์ดิบเป็นผูร้บัผิดชอบค่าขนส่ง)  
 การสั่งซือ้น า้มันปาลม์ดิบ ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการสินคา้ควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคา
สินคา้และบริการ ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2555 ในหมวดอาหารประเภทน า้มนั และไขมนัท่ีไดจ้ากพืชหรือสตัวท์ัง้ที่บริโภคไดห้รือ
ไม่ได ้ฝ่ายจัดซือ้ของบริษัทจะพิจารณาราคาสั่งซือ้โดยอ้างอิงจากราคาน า้มันปาลม์ดิบที่ประกาศโดยกรมการคา้ภายใน 
กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งจะประชาสมัพนัธผ่์านเว็บไซดข์องกรมการคา้ฯ เป็นประจ าทกุวนั เพื่อเปรียบเทียบราคาและใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการเจรจา นอกจากนี ้ก่อนออกใบสั่งซือ้ บรษิัทฯจะแจง้ขอใหผู้จ้  าหน่ายวตัถดุิบจดัส่งตวัอย่างน า้มนัปาลม์ดิบ เขา้มาทดสอบ
คณุภาพโดยเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯก่อนสั่งซือ้ และเมื่อมีการจดัส่ง บริษัทฯจะท าการตรวจสอบคุณภาพน า้มนัปาลม์ดิบอีกครัง้
ก่อนน าเขา้สู่คลงัเก็บวตัถดุิบ เพื่อตรวจสอบคณุภาพและป้องกนัความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงคณุสมบตัิของ
น า้มันปาลม์ดิบที่เกิดขึน้ระหว่างการขนส่ง อาทิ ค่าความชืน้เพิ่มขึน้ จากการรัว้ซึมของน า้ภายนอกแท็งกเ์ขา้ไปในแท็งก ์อัน
เนื่องมาจากฝนตก เป็นตน้  
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2. สารเคมี : ในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล น า้มนัปาลม์โอเลอีน และกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ บรษิัทฯตอ้งใชส้ารเคมีเพื่อเพิม่
คณุสมบตัิผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐาน อาทิ เมทานอล โซเดยีมเมทิลเลต แป้งฟอกสี และกรดฟอสฟอรกิ เป็นตน้ โดย
บรษิัทฯสั่งซือ้สารเคมดีงักล่าวจากผูจ้  าหน่ายในประเทศหลายราย โดยบรษิัทฯจะสั่งซือ้สารเคมีล่วงหนา้ตามแผนการผลิตจากผู้
จ  าหน่ายสารเคมี ทัง้นี ้ผูจ้  าหน่ายสารเคมจีะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าขนส่ง เพื่อขนส่งสารเคมีมายงับรษิัทฯ 
 

3. เชือ้เพลิง : บริษัทฯมีหอกลั่นน า้มันปาลม์ดิบรวม 2 หอกลั่น โดยเชือ้เพลิงที่ใชใ้นการผลิต ไดแ้ก่ ถ่านหิน ส าหรบั
กระบวนการกลั่น และใชน้ า้มนัเตาส าหรบัท าความรอ้นในเครื่อง High Pressure Boiler ทัง้นี ้เชือ้เพลิงทัง้ 2 ประเภท บรษิัทฯ
สั่งซือ้จากผูจ้  าหน่ายภายในประเทศ ทัง้นี ้บริษัทฯจะสั่งซือ้เชือ้เพลิงดังกล่าวตามแผนการใชท้ี่ก าหนด โดยผูจ้  าหน่ายจะเป็นผู้
จดัส่งเชือ้เพลิงดงักล่าวมาที่โรงงานโดยตรง 
 
ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

 ในกระบวนการผลิตน า้มนัปาลม์ดิบ เพื่อน ามาใชเ้ป็นวตัถดุิบส าหรบัการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลและน า้มนัปาลม์โอเล
อีนเพื่อจ าหน่าย บรษิัทฯจะไดผ้ลพลอยไดท้ี่เกิดจากกระบวนการผลิตน า้มนัปาลม์บรสิทุธ์ิ (RBD Palm Oil) การผลิตน า้มนัไบโอ
ดีเซล และการผลิตน า้มนัปาลม์โอเลอีน คือ กรดไขมนัปาลม์ ไขมนัปาลม์บรสิทุธ์ิ และกลีเซอรีนดิบ ตามล าดบั โดยบรษิัทฯจะ
จ าหน่ายผลพลอยไดจ้ากการผลิตดงักล่าวกลบัมาใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซสอีกครัง้ และขายในส่วนท่ีเหลือจาก
ความตอ้งการใชใ้นการผลิตของบรษิัทฯใหก้บัผูซ้ือ้ภายนอกซึ่งด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ดงันัน้ ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มที่เกิดจากวตัถดุิบเหลือใชจ้ากกระบวนการผลิตจงึถือวา่นอ้ยมาก นอกจากนี ้กระบวนการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลของ
บรษิัทฯ ถกูออกแบบใหเ้ป็นระบบท่ีมีกระบวนการผลิตแบบปิด เพื่อลดปฏิกิรยิาระหวา่งไบโอดีเซลกบัออกซิเจน รวมถึงป้องกนั
การระเหยของเมทานอลซึง่บรษิทัฯสามารถน ากลบัเขา้สู่กระบวนการผลิตอีกครัง้ได ้นอกจากนี ้กระบวนการผลิตแบบปิด
ดงักล่าว ยงัช่วยกัน้ไมใ่หส้ารเคมซีึ่งใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลิตถกูปล่อยออกสู่ภายนอก ทัง้ในรูปของอากาศและน า้เสีย 
นอกจากนี ้ส าหรบัสารเคมีและภาชนะบรรจสุารเคมีภายหลงัการใชง้านแลว้เสรจ็ บรษิัทฯยงัก าหนดนโยบายใหม้ีการจดัเก็บ
โดยแยกส่วนอย่างชดัเจน พรอ้มทัง้ติดประกาศกัน้พืน้ท่ีเป็นสดัส่วนเพื่อป้องกนัความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้จากปฏิกิรยิาเคมี โดย
บรษิัทฯไดว้า่จา้งผูใ้หบ้รกิารก าจดัภาชนะบรรจสุารเคมเีขา้มารบัซือ้ซึ่งบรษิัทดงักลา่วจะเขา้มารบัซือ้เป็นรายเดือน ทัง้นี ้ปัจจบุนั
บรษิัทฯไม่มีขอ้พิพาทหรือคดีฟ้องรอ้งใดๆ ที่เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 
2.4 งานทียั่งไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี - 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ 

 บรษิัทฯด าเนินธรุกจิผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซล (B100), น า้มนับรโิภค, กลีเซอรนีบรสิทุธ์ิ, วตัถดุิบและผล
พลอยไดจ้ากการผลิต และรบัจา้งผลิต ซึ่งหากพิจารณาถึงการเตบิโตของธุรกิจในแต่ละผลิตภณัฑแ์ลว้ น า้มนัไบโอดีเซล ถือเป็น
ผลิตภณัฑท์ี่มีการเติบโตและการแข่งขนัสงู เนื่องจาก กระทรวงพลงังานรว่มกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และ
กระทรวงการคลงั ไดจ้ดัท าแผนปฏิบตัิการพฒันาและส่งเสรมิการใชไ้บโอดีเซล (B100) เพื่อใหเ้กดิการพฒันาตามยุทธศาสตร์
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งภาครฐัไดป้รบัเพิ่มสตูรผสมดงักล่าวจากการบงัคบัใช ้B10 เพื่อบงัคบัใชอ้ย่างเป็นทางการทั่วประเทศ 
(น า้มนัไบโอดีเซล B10 หมายถงึน า้มนัดเีซลซึง่มีส่วนผสมของน า้มนัไบโอดีเซลรอ้ยละ 10  และน า้มนัดีเซลรอ้ยละ 90) ซึ่งเป็น
การสนบัสนนุใหม้ีผูป้ระกอบการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลเพิม่มากขึน้   

 บรษิัทฯไดเ้ตรียมพรอ้มเพื่อรบัมือกบัการแขง่ขนัท่ีอาจมีความรุนแรงขึน้ในอนาคต  โดยบรษิัทฯใหค้วามส าคญักบัการ
พฒันาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสรมิสรา้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการผลิตอย่างสงูสดุ  
ซึ่งจะสง่ผลใหบ้รษิัทฯสามารถควบคมุตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการผลิตลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้  โดยที่ยงัคงสามารถ
รกัษาคณุภาพของผลิตภณัฑน์ า้มนัไบโอดีเซลเอาไวต้ามเกณฑก์ าหนด บรษิัทฯไดร้บัผลประโยชนจ์ากการประหยดัเชงิขนาด 
(Economy of Scale) จากก าลงัการกลั่นน า้มนัปาลม์ดิบปรมิาณ 1,150 ตนัน า้มนัปาลม์ดิบต่อวนั และที่ผ่านมาบรษิัทฯได้
ลงทนุเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทนุการผลิต ในส่วนของการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล โดยน ากรดไขมนัปาลม์ซึ่งเป็น
หน่ึงในผลพลอยไดจ้ากการกลั่นน า้มนัปาลม์ดิบกลบัมาใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล (Esterification 80% Plant) 
ขนาดก าลงัผลิต 72 ตนัต่อวนั และขยายก าลงัการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลเป็น 600 ตนัต่อวนั เพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชนจ์ากการ
ประหยดัเชงิขนาดในส่วนของการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล นอกจากนี ้บรษิัทฯไดล้งทนุกอ่สรา้งโรงกลั่นกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ 99.70% 
ซึ่งมกี าลงัการผลิตที่ 100 ตนักลีเซอรีนบรสิทุธ์ิต่อวนั ซึ่งเป็นการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่ผลิตภณัฑพ์ลอยไดค้ือ กลีเซอรนีดิบ โดย
เป็นกระบวนการน ากลีเซอรีนดิบมาผ่านกระบวนการกลั่นจนไดเ้ป็นกลีเซอรีนบริสทุธ์ิซึ่งถกูใชเ้ป็นสารตัง้ตน้ในการสงัเคราะห์
สารเคมีอื่นๆในอตุสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมกันิยมใชใ้นอตุสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องส าอางค ์(Pharmaceutical Grade) ซึ่งการ
เพิ่มสินคา้ใหม่และขยายกลุ่มฐานลกูคา้กลุ่มใหม่ที่ไม่ไดอ้ยู่ในอตุสาหกรรมน า้มนัไบโอดเีซลที่มีการแข่งขนัสงู และถกูควบคมุ
ปรมิาณและราคาขายโดยภาครฐันัน้ เป็นแผนกลยทุธข์องบรษิัทฯในการขยายสินคา้ออกไปในอตุสาหกรรมอื่น เพื่อเพิ่มรายได้
จากผลิตภณัฑใ์หม่ในตลาดที่มีกลุ่มลกูคา้ใหม่และมีอตัราการเติบโตที่ดี เป็นสินคา้ที่มคีวามตอ้งการในตลาดต่างประเทศสงู  
 

3.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ ่

 บรษิัทฯมีสดัส่วนการจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซล (B100) ในงวดบญัชีประจ าปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 90.18 ซึ่งเป็น
ผลิตภณัฑห์ลกัของบรษิัทฯ โดยการจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลทัง้หมดของบรษิัทฯ เป็นการจ าหน่ายใหก้บักลุ่มผูค้า้น า้มนัตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารคา้น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ซึง่เป็นการจ าหน่ายตามค าสั่งซือ้ (Made to Order) ผ่านการ
ไดร้บัเชิญจากลกูคา้เพื่อรว่มประมลู โดยรูปแบบการสั่งซือ้หากประมลูได ้จะอยู่ในรูปของสญัญาสั่งซือ้ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 
3-36 เดือน แลว้แต่แผนงานและนโยบายภายในของลกูคา้แต่ละราย โดยลกูคา้ส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ จะก าหนดปรมิาณการรบั
ซือ้หรือช่วงของปรมิาณการรบัซือ้ที่ชดัเจนในสญัญา  
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 อย่างไรกต็าม สดัส่วนการซือ้อาจปรบัลดลงไดต้ามความตอ้งการซือ้ของลกูคา้ในแต่ละช่วง ขึน้อยู่กบัประกาศอตัรา
ส่วนผสมน า้มนัไบโอดีเซลในน า้มนัดีเซล และความตอ้งการใชน้ า้มนัดีเซลในประเทศ ซึง่บรษิัทฯเชื่อมั่นว่าโอกาสที่จะสญูเสีย
ลกูคา้มีนอ้ย เนื่องจากนโยบายของภาครฐัไดผ้ลกัดนัใหเ้กิดการใชน้ า้มนัไบโอดีเซลมากขึน้จากที่ไดป้รบัเป็น B10 ส าหรบัน า้มนั
ดีเซลมาตรฐานทัง้ประเทศ ตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน เรื่องการก าหนดลกัษณะและคณุภาพของ
น า้มนัไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมนั พ.ศ. 2562 (เริ่มบงัคบัใชว้นัท่ี 1 ธันวาคม 2562) 
 

3.1.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

 ปาลม์น า้มนัเป็นพืชเศรษฐกจิที่มคีวามส าคญั ซึ่งช่วยสรา้งความมั่นคงดา้นอาหารและดา้นพลงังานของประเทศ โดย
น า้มนัปาลม์ดิบที่ไดจ้ากโรงสกดัปาลม์ของประเทศไทย ถกูแบง่สดัส่วนไปใชใ้นภาคธุรกิจตา่งๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจพลงังาน 
อตุสาหกรรมอาหาร และอตุสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารอื่นๆ อาทิ สบู่ และเครื่องส าอาง เป็นตน้ โดยการผลิตน า้มนัปาลม์ของ
ประเทศมีปรมิาณเพยีงพอส าหรบัการใชบ้รโิภคภายในประเทศและส่งออกบางส่วน ซึ่งปาลม์น า้มนัและน า้มนัปาลม์ดิบที่ได้
จากการสกดัปาลม์น า้มนั รวมถึงผลิตภณัฑท์ี่ใชน้ า้มนัปาลม์ดิบเป็นวตัถดุิบในการผลิต ถกูควบคมุโดยภาครฐัผ่านกระทรวง
ต่างๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงพลงังาน และกระทรวงพาณิชย ์เป็น ทิศทางราคา
น า้มนัปาลม์ดิบของไทยถกูก าหนดใหอ้า้งอิงตามทิศทางราคาน า้มนัปาลม์ดิบในตลาดมาเลเซยี ซึ่งถือเป็นตลาดน า้มนัปาลม์ที่
ใหญ่ที่สดุใน โดยที่ผ่านมา อตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์ไทยตอ้งประสบกบัปัจจยัต่างๆ ที่ท  าใหเ้กิดความผนัผวนของราคา ท่ีเกดิ
ความแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างรุนแรง ท าใหภ้าคใตข้องประเทศตอ้งเผชิญกบัปัญหาฝนแลง้และอทุกภยั จนเป็นเหตุ
น า้มนัปาลม์ขาดตลาด ท าใหร้ะดบัราคาน า้มนัปาลม์ปรบัตวั  
 จากความผนัผวนของราคาและปรมิาณน า้มนัปาลม์ดิบที่มีอยา่งตอ่เนื่อง รฐับาลจึงออกนโยบายที่จะเขา้ควบคมุ
ความผนัผวนท่ีเกดิขึน้ โดยภาครฐัจะใชน้โยบายเขา้ควบคมุโดยการปรบัลดสดัส่วนการผสมไบโอดเีซลในน า้มนัดเีซล เช่น จาก 
B7 ใหล้ดลงเหลือ B5 ในกรณีที่สต๊อกน า้มนัปาลม์ดิบในประเทศลดลง และปรบัเพิ่มสดัส่วนการผสมไบโอดีเซลในน า้มนัดเีซล
เมื่อสต๊อกน า้มนัปาลม์ดิบในประเทศมีปรมิาณสงูขึน้ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการควบคมุปรมิาณการใชน้ า้มนัปาลม์ดิบใหม้ีเพยีงพอต่อ
ความตอ้งการโดยค านึงถงึความเพียงพอในการใชบ้รโิภคเป็นหลกั อีกทัง้การก าหนดราคารบัซือ้ผลปาลม์และน า้มนัปาลม์ดิบ
ในกรณีที่ราคาน า้มนัปาลม์ดิบผนัผวน และใชน้โยบายรบัซือ้น า้มนัปาลม์ดิบออกจากตลาด กรณีที่สต๊อกน า้มนัปาลม์ดิบใน
ประเทศสงูเกินไป และใชน้โยบายการน าเขา้น า้มนัปาลม์ดิบจากต่างประเทศ กรณีที่ปริมาณน า้มนัปาลม์ดิบในประเทศไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการ (ปัจจบุนัประเทศไทยยงัคงมีมาตรการควบคมุการน าเขา้น า้มนัปาลม์ แมว้่าจะปรบัลดอตัราภาษี
น าเขา้น า้มนัปาลม์เหลือรอ้ยละ 0 ตัง้แต่ปี 2553 โดยก าหนดใหน้ า้มนัปาลม์เป็นสินคา้ที่ตอ้งขออนญุาตน าเขา้ และสามารถ
น าเขา้โดย องคก์ารคลงัสินคา้ กระทรวงพาณิชย ์แต่เพยีงผูเ้ดยีว เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่ออตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์ใน
ประเทศ)  
 นอกจากนี ้กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดใหน้ า้มนัพืช น า้มนัเชือ้เพลิง และผลปาลม์น า้มนั เป็น
สินคา้ควบคมุตามพระราชบญัญตัิว่าดว้ยราคาสินคา้และบรกิาร พ.ศ. 2542 ซึง่น า้มนัพืช และน า้มนัเชือ้เพลิงจดัอยูใ่นประเภท
สินคา้ที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ (Sensitive List : SL) ซึง่กรมการคา้ภายในจะตดิตามราคาและภาวะเป็นประจ าทกุวนั 
ดงันัน้ บรษิัทฯจงึอาจไดร้บัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในนโยบายที่เก่ียวขอ้งดงักล่าว 

 
3.1.4 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเหตุการณท์ีไ่ม่คาดคิด 

 บรษิัทฯด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซล น า้มนับรโิภค และกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิที่ผลิตจากน า้มนัปาลม์ดิบ 
และบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ไดแ้ก ่บรษิัท เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรม์ินลัส ์จ ากดั (AIPT) ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารท่าเทยีบเรือและ
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คลงัน า้มนัเชือ้เพลิง ซึง่บรษิัทฯและบรษิัทย่อยด าเนินธุรกจิเก่ียวขอ้งกบัน า้มนัเชือ้เพลิง โดยอาจไดร้บัความเส่ียงจากเหตกุารณ์
ที่ไม่คาดคิด อาทิ เหตกุารณร์ะเบดิ และการรั่วไหลของน า้มนั เป็นตน้ ซึ่งอาจท าใหบ้รษิัทฯและบรษิทัย่อยไดร้บัความเสียหาย 
อนัจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินธุรกจิ ชมุชนและส่ิงแวดลอ้มใกลเ้คียง และผลการด าเนินงานของกิจการได ้
ทัง้นี ้บรษิัทฯและบรษิัทย่อยตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว โดยไดก้ าหนดแนวทางเพื่อป้องกนัความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ ผ่าน
การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานต่างๆ ของแต่ละบรษิัท ดว้ยการส่งเขา้รบัการอบรมในหนว่ยงาน
ราชการและเอกชนที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการสรา้งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัในทมีงานของแต่ละฝ่าย เพื่อใหเ้กิดการถา่ยทอด
ความรูค้วามเขา้ใจในการท างาน ควบคู่ไปกบัการก ากบัและควบคมุของผูบ้รหิารงานแต่ละฝ่าย  รวมถึงจดัใหม้ีการฝึกซอ้มและ
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิหากเกิดเหตกุารณฉ์กุเฉินเป็นประจ าทกุปี  นอกจากนี ้บรษิัทยงัจดัใหม้ีการตรวจสอบความสมบรูณข์อง
อปุกรณค์วามปลอดภยัอยา่งต่อเนื่อง และท าประกนัภยัเพื่อป้องกนัความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้กบับรษิัทประกนัภยัชัน้น าทัง้ใน
และต่างประเทศ ซึง่คุม้ครองความเส่ียงทัง้หมดที่อาจจะเกิดขึน้ ทัง้ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกจิและสต๊อกน า้มนั ทัง้ความ
เส่ียงที่เกิดจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติและความเส่ียงที่เกิดจากอบุตัิเหตแุละอบุตัิภยั   
 

3.1.5  ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค 

 การแพรร่ะบาดของโรคตดิต่อตา่งๆ ไดแ้ก่ โควิด-19 (COVID-19) สรา้งความทา้ทายครัง้ใหญ่ใหก้บัผูค้นทั่วไปและ
องคก์รตา่ง ๆ ทั่วโลก รวมถงึบรษิทัฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมารฐับาลไทยประกาศภาวะฉกุเฉิน และออกขอ้บงัคบัเพื่อป้องกนัการ
แพรร่ะบาด ตัง้แต่การสั่งปิดรา้นคา้ หา้งสรรพสินคา้ หา้มเดินทางเข้า-ออกประเทศ หรือแมก้ระทั่ง หา้มการออกนอกเคหะสถาน
ภายในเวลาที่ก าหนด ซึง่ทัง้หมดลว้นส่งผลกระทบต่อการด าเนินธรุกิจบรษิัทฯ เนื่องจากความตอ้งการใชน้ า้มนัดีเซลปรบัตวั
ลดลงซึ่งเกิดจากการลดการใหบ้รกิารหรือยกเลิกชั่วคราวของขนส่งมวลชน รวมถึงการขนส่งในภาคธุรกิจตา่งๆ โดยเฉพาะภาค
การท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ ไดเ้ตรียมความพรอ้มในทกุดา้น ทัง้การบรหิารสภาพคล่อง การจดัการความเส่ียงภายใน
องคก์ร รวมถึงการออกนโยบายท างานจากที่บา้นของพนกังานบางส่วน และมาตรการป้องกนัตา่งส าหรบัพนกังานส่วนของ
โรงงานการผลิต เพื่อลดการแพรร่ะบาดของไวรสัและรบัมือกบัสถานการณท์ี่เกิดขึน้ และอาจจะเกดิขึน้ไดอ้ีกในอนาคต โดยมี
แผนการจดัการภาวะวกิฤตและความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรองรบัสถานการณฉ์กุเฉินในรูปแบบตา่ง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ และ
สามารถปรบัแผนรบัมือไดอ้ย่างเหมาะสมและครอบคลมุในแต่ระดบัของผลกระทบจากการแพรร่ะบาด และมีทีมงานท่ีตดิตาม
ขอ้มลูข่าวสารท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และส่ือสารไปยงัผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสียทัง้ภายในและภายนอก 
 
3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวเน่ืองกับการผลิต 
 

3.2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ  

 บรษิัทฯด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานทดแทนน า้มนัไบโอดีเซลจากน า้มนัปาลม์ และน า้มนับรโิภคจากน า้มนั
ปาลม์ภายใตต้ราสินคา้“พาโมลา” รวมถงึรบัจา้งผลิตน า้มนัปาลม์กึ่งส าเรจ็รูป โดยบรษิัทใชน้ า้มนัปาลม์ดิบ (CPO) เป็นวตัถดุิบ
ตัง้ตน้มีสดัส่วนตน้ทนุน า้มนัปาลม์ดิบคิดเป็นรอ้ยละ 85-90 ของตน้ทนุวตัถดุิบรวม โดยการสั่งซือ้น า้มนัปาลม์ดิบ จะอยูใ่นรูป
หนงัสือสญัญาหรือขอ้ตกลงการสั่งซือ้ระยะสัน้มีระยะเวลาจดัส่งไม่เกิน 15 วนั ซึง่ระบรุาคารบัซือ้ชดัเจน แต่ไมม่ีการท าสญัญา
ระยะยาวกบัผูจ้  าหน่ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ดงันัน้ บรษิัทฯจงึอาจไดร้บัความเส่ียงจากการจดัหาวตัถดุิบ หากผูจ้  าหน่าย
ไม่สามารถจดัหาน า้มนัปาลม์ดิบเพื่อจ าหน่ายใหก้บับรษิัทฯไดอ้ยา่งเพยีงพอ หรืองดการจ าหน่ายน า้มนัปาล์มดิบใหก้บับรษิัทฯ
จากสาเหตนุโยบายภายในของผูจ้  าหน่ายเอง ซึ่งอาจท าใหบ้รษิัทสญูเสียโอกาสในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานของกิจการได ้ บรษิัทฯตระหนกัถึงประเด็นความเส่ียงขา้งตน้ และไดก้ าหนดแนวทางป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
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โดยการสั่งซือ้วตัถดุิบจากผูจ้  าหน่ายที่มศีกัยภาพกวา่ 20 ราย ควบคู่ไปกบัการรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบมา
โดยต่อเนื่อง โดยกว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวนผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบที่อยู่ใน Vendor List ของบรษิัทฯ เป็นคู่คา้กบับรษิัทมายาวนาน
กว่า 10 ปี นอกจากนี ้ปัจจบุนัประเทศไทยมีพืน้ท่ีเพาะปลกูปาลม์น า้มนัเพิม่ขึน้ และยงัคงมแีนวโนม้เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง ประกอบ
กบัมีการส่งเสรมิใหเ้กษตรกรท าปาลม์คณุภาพโดยการตดัปาลม์สกุ เปอรเ์ซ็นตน์ า้มนัเพิ่มขึน้จาก 15-16% เป็น 17-18% ท าให้
มีปรมิาณน า้มนัปาลม์ดิบเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย ดงันัน้ บรษิัทฯจงึมั่นใจว่าจะไดร้บัความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถดุิบนอ้ย 

 
3.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบ 

 บรษิัทฯใชน้ า้มนัปาลม์ดิบ (CPO) เป็นวตัถดุิบหลกัตัง้ตน้ส าหรบัใชใ้นการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลเพื่อจ าหน่าย ซึ่งราคา
น า้มนัปาลม์ดิบในตลาดโลกถกูก าหนดใหเ้ป็นไปตามทศิทางของตลาดน า้มนัปาลม์ดิบในประเทศมาเลเซีย เนื่องจากประเทศ
มาเลเซียมีอตัราส่วนการส่งออกน า้มนัปาลม์ดิบต่อผลผลิตสงูที่สดุในโลก โดยปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อราคาน า้มนัปาลม์ดิบ
ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความตอ้งการบรโิภค สภาพภมูิอากาศ ปรมิาณน า้มนัปาลม์ดิบคา้งสต๊อก และ
ราคาน า้มนัทดแทนชนิดอื่นๆ อาทิ น า้มนัถั่วเหลือง และน า้มนัร  าขา้ว เป็นตน้  

 ส าหรบัประเทศไทย ราคาน า้มนัปาลม์ดิบมีทศิทางความผนัผวนเป็นไปตามความผนัผวนของราคาน า้มนัปาลม์ดิบใน
ตลาดโลก แต่บางครัง้มีความผนัผวนสวนทางราคาน า้มนัปาลม์ดบิในตลาดโลกเนื่องจากตลาดน า้มนัปาลม์ดิบในประเทศไทย
เป็นลกัษณะปิด (Closed Market) เพราะสามารถน าเขา้โดย องคก์ารคลงัสินคา้ กระทรวงพาณิชย ์แต่เพียงผูเ้ดียว โดยราคา
น า้มนัปาลม์ดิบในปี 2563 ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากปี 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 53.81 และในปี 2562 ปรบัตวัลดลงจากปี 2561 คิดเป็น
รอ้ยละ 6.82 (ราคาเฉล่ียในปี 2563 เท่ากบั 28.04 บาทต่อกิโลกรมั, ปี 2562 เทา่กบั 18.23 บาทตอ่กิโลกรมั และปี 2561
เท่ากบั 19.57 บาทต่อกิโลกรมั) (ที่มา : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย)์ ราคาน า้มนัปาลม์ดบิภายในประเทศผนัผวนและ
ปรบัตวัสงูขึน้ชว่งตน้ปีและปลายปี และลดลงอย่างรุนแรงระหวา่งปี มีราคาต ่าสดุที่ 19.18 บาทต่อกิโลกรมั (ราคาเฉล่ียในเดือน
สิงหาคม 2563) และมีราคาสงูที่สดุที่ 38.75 บาทต่อกิโลกรมั (ราคาเฉล่ียในเดือนธันวาคม 2563) เนื่องจากในเดือน
พฤศจิกายน 2562 ราคาผลปาลม์และน า้มนัปาลม์ดิบเริม่ปรบัตวัสงูขึน้เพราะพืน้ท่ีเพาะปลกูส่วนใหญ่เผชิญภยัแลง้ส่งผลให้
ปรมิาณผลปาลม์ออกสู่ตลาดนอ้ยลง และมาตรการเรง่ดว่นของภาครฐัในการดดูซบัน า้มนัปาลม์ดบิส่วนเกินในระบบเพื่อ
แกปั้ญหาราคาปาลม์ตกต ่าในปี 2562 โดยการน าน า้มนัปาลม์ดิบไปเป็นเชือ้เพลงิผลิตกระแสไฟฟ้า ท่ีโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.
ฉะเชิงเทรา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกอบกบักรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน ออกมาตรการปรบั
เพิ่มสดัส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลจาก B7 เป็น B10 เป็นน า้มนัดีเซลพืน้ฐานและบงัคบัใชอ้ย่างเป็นทางการทั่วประเทศตาม
ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ส่งผลใหร้าคาน า้มนัปาลม์ดิบปรบัตวัสงูขึน้ในช่วงตน้ปี 2563  

 ต่อมาในเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 เกดิการแพรร่ะบาดของโรคไวรสั COVID-19 ในประเทศไทยอย่างรุนแรง ทาง
รฐับาลไดป้ระกาศภาวะฉกุเฉิน และออกขอ้บงัคบัเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาด ตัง้แต่การสั่งปิดรา้นคา้ หา้งสรรพสินคา้ หา้มเดิน
ทางเขา้-ออกประเทศ หรือแมก้ระทั่ง หา้มการออกนอกเคหะสถานภายในเวลาที่ก าหนด และลดการใหบ้รกิารหรือยกเลิก
ชั่วคราวของขนส่งมวลชน รวมถึงการขนส่งในภาคธุรกจิตา่งๆ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ซึ่งทัง้หมดลว้นส่งผลกระทบต่อ
ความตอ้งการใชน้ า้มนัดเีซลและน า้มนัไบโอดีเซลในประเทศไทย และในขณะเดียวกนัผลปาลม์และน า้มนัปาลม์ดิบเริ่มออกสู่
ตลาดในปรมิาณมากจนเกิดภาวะน า้มนัปาลม์ลน้ตลาด ส่งผลใหใ้นช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2563 ราคาน า้มนัปาลม์ดิบต ่าลง 
จนกระทัง้ปลายไตรมาส 3 ปี 2563 น า้มนัปาลม์ดิบเริ่มออกสู่ตลาดนอ้ยลง เนื่องจากเหตนุ า้ท่วมพืน้ท่ีเพาะปลกูในบางพืน้ท่ี 
พายโุซนรอ้นท่ีเกดิขึน้อยา่งต่อเนื่องตัง้แต่ปลายเดือนกนัยายน 2563 และอณุหภมูิที่ปรบัตวัลดลงในช่วงปลายปี ส่งผลใหน้ า้มนั
ปาลม์ดิบท่ีไดค้ณุภาพออกสู่ตลาดนอ้ยลง ประกอบกบัมาตรการสนบัสนนุการส่งออกน า้มนัปาลม์ดิบและน า้มนัเมล็ดในปาลม์
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ดิบ เพื่อลดระดบัสต็อกภายในประเทศ ในไตรมาส 4 ปี 2563 ส่งผลใหร้าคาน า้มนัปาลม์ดิบปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่องในช่วง
ปลายปี 2563 
 

 
ที่มา: กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

 
 จากความผนัผวนของราคาขา้งตน้ บรษิัทฯอาจไดร้บัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน า้มนัปาลม์ดบิ ที่มีความ
อ่อนไหวต่อปัจจยัที่เขา้มากระทบทัง้ปัจจยัภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึง่ความผนัผวนของราคาน า้มนัปาลม์ดิบอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของกิจการได ้อย่างไรก็ดีบรษิัทฯตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว และไดก้ าหนด
นโยบายเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิส าหรบัฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้ใหค้วามส าคัญในการบรหิารจดัซือ้และจดัการวตัถดุิบ 
(น า้มนัปาลม์ดิบ) และสินคา้ (น า้มนัไบโอดีเซล) ใหม้ีอตัราการหมนุเวียนของสินคา้ที่เรว็ขึน้และเก็บสต็อกไวใ้หน้อ้ยกวา่ 30 วนั 
เพียงพอส าหรบัการผลิตและจดัส่งในแต่ละเดือนภายใตส้ญัญาค าสั่งซือ้รายไตรมาสและรายปีเท่านัน้ และควบคมุอตัราการ
สญูเสียจากการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ แต่บางครัง้ก็ไม่สามารถก าจดัความเส่ียงขา้งตน้ไดท้ัง้หมด เพยีงแต่ชว่ยลดความ
เส่ียงดงักล่าวและชว่ยบรรเทาผลกระทบจากความเส่ียงต่อผลการด าเนินงานของบรษิัทฯเท่านัน้  อกีทัง้ บรษิัทฯเนน้ให้
ความส าคญักบัการติดตามสถานการณร์าคาอยา่งใกลช้ดิผ่านชอ่งทางต่างๆ อาทิ ส่ือโทรทศัน ์หนงัสือพิมพ ์และเว็บไซดข์อง
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ควบคู่ไปกบัการตดิตามสถานการณร์าคาผ่านคูค่า้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบไดใ้นระดบัหนึ่ง 
 
3.3 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

 
3.3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงนิทุนจากสถาบันการเงนิ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัฯไม่มีภาระหนีเ้งินกูร้ะยะสัน้และยาวกบัสถาบนัการเงิน มีเพยีงภาระหนงัสือค า้
ประกนัการใชไ้ฟฟา้และบตัรเติมน า้มนัเทา่กบั 5.49 ลา้นบาท และบรษิัทย่อยมีภาระหนงัสือค า้ประกนัการใชไ้ฟฟ้า ซึง่เป็นภาระ
หนีใ้นนาม AIPT เท่ากบั 0.40 ลา้นบาท แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการไดร้บัการสนบัสนนุวงเงินสินเชื่อที่ผ่านมา บรษิัท
ฯและบรษิัทย่อยไดจ้่ายช าระคืนเงินตน้ ดอกเบีย้ และคา่ธรรมเนียมใหก้ับเจา้หนีส้ถาบนัการเงินดงักล่าวดว้ยดีมาโดยต่อเนื่อง     
 

3.3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
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 งบการเงินประจ าปี 2563 ณ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯมีรายการสินทรพัย ์(บญัชีเงินฝากสกลุเงินต่างประเทศ) ท่ี
เป็นเงินตราตา่งประเทศในสกลุเงนิดอลล่ารส์หรฐัฯ รวมเทา่กบั 3.52 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัฯ ซึง่เป็นบญัชีสกลุเงินตา่งประเทศ
เพื่อรบัเงินคา่สินคา้จากการจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัลกูคา้ตา่งประเทศ บรษิัทฯไม่ไดท้  าป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน
ดงักล่าว เนื่องจากมจี านวนนอ้ย โดยบรษิัทฯจะพจิารณาใชว้งเงินสญัญาขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ในกรณีที่มีธุรกรรม
เป็นเงินตราตา่งประเทศในจ านวนท่ีมีนยัส าคญั ควบคู่ไปกบัการตดิตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปล่ียน
อย่างใกลช้ดิ เพื่อประเมินสถานการณแ์ละหาแนวทางป้องกนัความเส่ียงที่อาจจะ ดงันัน้ บรษิัทฯจึงมั่นใจว่าหากเกิดความผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียน บรษิัทฯจะไดร้บัผลกระทบอย่างไม่มีนยัส าคญั ในส่วนของบรษิัทย่อยทัง้ 2 ไม่มีบญัชีเงินฝากสกลุเงิน
ต่างประเทศ 

 
3.4 ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ 
 

3.4.1 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก 

 บรษิัทฯก่อตัง้ขึน้ในปี 2549 โดยมีกลุ่มครอบครวัธารีรตันาวิบลูยเ์ป็นผูบ้รหิารหลกั และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ผ่านการถือ
หุน้ใน AI ในสดัส่วนรอ้ยละ 61.77 ของทนุจดทะเบียนบรษิัท โดยมี 1) นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์ด ารงต าแหน่ง ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  2) นายธนติย ์ธารีรตันาวบิลูย ์ด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการ และ
กรรมการบรหิาร  และ 3) นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์ด ารงต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และ
เลขานกุารบรษิัท ซึง่ทัง้ 3 ท่านลว้นแต่เป็นผูท้ี่มีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลและน า้มนัปาลม์
โอเลอีน โดยไดส้รา้งความนา่เชื่อถือใหก้บับรษิัทฯ และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศมาโดย
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ซึง่หากมีการเปล่ียนแปลงผูบ้รหิารหลกัอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บรษิัทฯได ้

 บรษิัทฯไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบและอ านาจอนมุตัิในแต่ละต าแหน่งและส่วนงานต่างๆ อยา่ง
ชดัเจน โดยมีการกระจายอ านาจในการบรหิารและการจดัการอยา่งเป็นระบบผ่านผงัอ านาจอนมุตัทิี่ไดก้ าหนดไว ้ อีกทัง้ยงัมี
การมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบต่างๆ ใหแ้ก่ผูท้ี่มีความรูแ้ละความสามารถอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้บรษิัทยงัมีระบบ
จดัเก็บขอ้มลูและฐานขอ้มลูที่ดี  ซึ่งมกีารแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มลูที่จ  าเป็นตา่งๆ รวมถงึบรษิัทยงัไดก้ าหนดแนวทางเพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานบรษิัท ดว้ยการส่งเขา้อบรมในหลกัสตูรตา่งๆ เพื่อเพิ่มพนูความรูค้วามสามารถแก่
พนกังานและลดการพ่ึงพงิพนกังานรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิใหพ้นกังานรูส้กึถึงความเป็นส่วนหนึ่ง
ของบรษิัท ดว้ยการดแูลและจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมใหแ้ก่พนกังานแต่ละระดบัเพื่อเป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจในการ
ท างาน  นอกจากนี ้บรษิัทฯยงัมนีโยบายสรรหาบคุลากรที่มีความรูค้วามสามารถเขา้มารว่มงานกบับรษิัทฯใหส้อดคลอ้งกบั
แผนการด าเนินธุรกิจอีกดว้ย 
  

3.4.2 ความเสี่ยงในกรณีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 

 กลุ่มครอบครวัธารีรตันาวิบูลย ์ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทผ่านการถือหุน้ในบรษิัท โดย ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 
2563 ครอบครวัธารีรตันาวิบลูยม์ีสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ โดยแบ่งเป็นการถือหุน้ทางตรงในสดัส่วนรอ้ยละ 13.00 และถือ
ทางออ้มผา่นทาง AI ในสดัส่วนรอ้ยละ 61.77 ซึ่งกลุม่ครอบครวัธารีรตันาวิบลูยจ์ะมีอิทธิพลในก าหนดนโยบายการบรหิารงาน
ของบรษิัทไปในทิศทางใดทศิทางหน่ึง เนื่องจากสามารถควบคมุมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ใหถื้อเอา
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คะแนนเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ากึง่หน่ึงของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ยกเวน้เรื่องที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบับรษิัท ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชมุผูถื้อหุน้  

 อย่างไรกต็าม บรษิัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 7 
ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบทกุท่านลว้นแตเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรูค้วามสามารถเป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัในสงัคม โดย
กรรมการตรวจสอบของบรษิัทมหีนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง คณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และมี
คณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระท่ีมคีณุสมบตัิตามขอ้ 16 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.28/2551  ซึง่ถือเป็น
การชว่ยเสรมิประสิทธิภาพและสรา้งการตรวจสอบและถ่วงดลุที่ดี รวมถงึสรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารจดัการของบรษิัทฯ 
นอกจากนี ้บรษิัทฯยงัไดว้า่จา้งบรษิัท ออนเนอร ์แอนด ์แอดไวซอรี่ จ ากดั เพื่อเขา้ท าหนา้ที่เป็นหนว่ยงานตรวจสอบภายในท่ีมี
ความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้คณะกรรมการของบรษิัทยงัค านึงถงึการให้
ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี  ดว้ยการปฏิบตัิตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งเครง่ครดั และสม ่าเสมอ 
ดงันัน้ บรษิัทจงึมั่นใจว่าผูถื้อหุน้ รวมถงึผูม้ีส่วนไดเ้สียกบับรษิัทฯ จะไดร้บัการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม และเท่าเทยีมกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 2563  
บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 

 

- 39 - 

 

4. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1 สินทรัพยท์ีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัฯและบรษิัทย่อยมีรายการทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

รายการ การใช้งาน กรรมสิทธิ ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ
(บาท) ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน     
1.1 ที่ดินโฉนดเลขที่ 1533 และ 1534 ตัง้อยู่ทีต่  าบลคลอง

มะเดื่อ อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร รวมเนือ้
ที่ 31-2-19 ไร ่

ที่ตัง้ส านกังาน และ
โรงงาน 

บรษิัทฯ 157,135,835 
 

- ไม่มี - 

1.2  ที่ดินโฉนดเลขที่ 64303, 64304, 64305 และ 28654 
ตัง้อยู่ที่ต  าบลหาดทรายรี อ าเภอเมืองชมุพร จงัหวดั
ชมุพร เนือ้ที่ดินรวม 6-2-48.8 ไร ่ 

ที่ตัง้ส านกังาน คลงั
น า้มนั และท่าเทยีบ

เรือ AIPT 17,420,186 - ไม่มี - 
1.3  ที่ดินโฉนดเลขที่ 18643 ตัง้อยู่ที่ต  าบลปากน า้ อ าเภอ

เมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร เนือ้ที่ดนิ 6-2-9.9 ไร ่

ที่ตัง้ส านกังาน คลงั
น า้มนั และท่าเทยีบ

เรือ 
2. ส่วนปรบัปรุงที่ดิน ใชใ้นการด าเนินงาน บรษิัทฯ 31,598,068 - ไม่มี - 
3. อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร     

3.1  อาคารส านกังานและโรงงานเลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนน
เศรษฐกิจ 1 ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมทุรสาคร 

ใชใ้นการด าเนินงาน บรษิัทฯ              178,364,999 - ไม่มี - 

3.2  อาคารส านกังาน คลงัน า้มนั ท่าเทียบเรือ เลขที่ 1/9 
หมู่ที่ 1 ต าบลหาดทรายรี อ าเภอเมืองชมุพร จงัหวดั
ชมุพร 

ใชใ้นการด าเนินงาน AIPT 131,149,002 - ไม่มี - 

4. ระบบสาธารณปูโภค ใชใ้นการด าเนินงาน บรษิัทฯ และ 
AIPT 

50,914,278 - ไม่มี - 

5. เครื่องจกัร อปุกรณ ์และเครื่องมอื     
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รายการ การใช้งาน กรรมสิทธิ ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ
(บาท) ภาระผูกพัน 

5.1 เครื่องจกัร อปุกรณ ์และเครื่องมอืส าหรบัธุรกิจน า้มนั ใชใ้นการด าเนินงาน บรษิัทฯ 863,908,346 - ไม่มี - 
5.2 เครื่องจกัร อปุกรณ ์และเครื่องมอืส าหรบัธุรกิจคลงั

น า้มนัและท่าเทียบเรือ 
ใชใ้นการด าเนินงาน AIPT 2,403,637 - ไม่มี - 

6. เครื่องตกแตง่และเครือ่งใชส้ านกังาน ใชใ้นการด าเนินงาน บรษิัทฯและ
บรษิัทย่อย 

3,490,841 - ไม่มี - 

7. ยานพาหนะ ยานพาหนะ บรษิัทฯและ
บรษิัทย่อย 

15,795,050 - ไม่มี - 

8. สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและติดตัง้ ใชใ้นการด าเนินงาน บรษิัทฯ                7,926,908 - ไม่มี - 
รวม 1,460,107,150  
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัฯและบรษิัทย่อยมมีลูค่ารายการสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเท่ากบั 0.69 ลา้นบาท ไดแ้ก่
โปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นส่วนของส านกังานและระบบควบคมุการผลิต โดยเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในกรรมสิทธ์ิบรษิัทฯ 

 
4.3 สัญญาส าคัญทีเ่กีย่วข้องในการด าเนินธุรกิจ 

สัญญาจ าหน่ายน ้ามนัไบโอดีเซล (B100) 

คู่สญัญา : บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีลงนามสญัญา : 31 มีนาคม 2563 
ลกัษณะสญัญา : บรษิัทจะขายสินคา้ไบโอดเีซล (B100) ใหแ้ก่ลกูคา้ ในปรมิาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 
การช าระคา่บรกิาร : ภายใน 19 วนันบัจากวนัส่งมอบ (วนัส่งมอบนบัเป็นวนัท่ีศนูย)์ 

 

คู่สญัญา : บรษิัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีลงนามสญัญา : 31 กนัยายน 2563 
ลกัษณะสญัญา : บรษิัทจะขายสินคา้ไบโอดเีซล (B100) ใหแ้ก่ลกูคา้ ในปรมิาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : 1 -31 ตลุาคม 2563 
การช าระคา่บรกิาร : ส าหรบัใบแจง้หนีท้ี่ส่งถงึลกูคา้ตัง้แต่วนัท่ี 1-15 ของเดือน ใหช้ าระค่าสินคา้ในวนัท่ีสดุทา้ยของ

เดือนที่สั่งซือ้ และส าหรบัใบแจง้หนีท้ี่ส่งถึงลกูคา้ตัง้แต่ 16-31 ของเดือน ใหช้ าระค่าสินคา้
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

 

คู่สญัญา : บรษิัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ ์จ ากดั  
วนัท่ีลงนามสญัญา : 28 ตลุาคม 2563 
ลกัษณะสญัญา : บรษิัทจะขายสินคา้ไบโอดเีซล (B100) ใหแ้ก่ลกูคา้ ในปรมิาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : 1 -30 พฤศจกิายน 2563 
การช าระคา่บรกิาร : ภายใน 15 วนันบัจากวนัส่งมอบ (วนัส่งมอบนบัเป็นวนัที่ศนูย)์ 

 

คู่สญัญา : บรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ลงนามสญัญา : 16 พฤศจิกายน 2563 
ลกัษณะสญัญา : บรษิัทจะขายสินคา้ไบโอดเีซล (B100) ใหแ้ก่ลกูคา้ ในปรมิาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
การช าระคา่สินคา้ : ส าหรบัใบแจง้หนีท้ี่ส่งถงึลกูคา้ตัง้แต่วนัท่ี 1-15 ของเดือน ใหช้ าระค่าสินคา้ในวนัท่ีสดุทา้ยของ

เดือนที่สั่งซือ้ และส าหรบัใบแจง้หนีท้ี่ส่งถึงลกูคา้ตัง้แต่ 16-31 ของเดือน ใหช้ าระค่าสินคา้
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

4.2 ทรัพยส์นิไม่มีตวัตน 
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คู่สญัญา : บรษิัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีลงนามสญัญา : 24 พฤศจิกยน 2563 
ลกัษณะสญัญา : บรษิัทจะขายสินคา้ไบโอดเีซล (B100) ใหแ้ก่ลกูคา้ ในปรมิาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 ถงึ 31 ธันวาคม 2564 
การช าระคา่สินคา้ : ส าหรบัใบแจง้หนีท้ี่ส่งถงึลกูคา้ตัง้แต่วนัท่ี 1-15 ของเดือน ใหช้ าระค่าสินคา้ภายในวนัท่ีสดุทา้ย

ของเดือนที่สั่งซือ้ และส าหรบัใบแจง้หนีท้ี่ส่งถงึลกูคา้ตัง้แต่ 16-31 ของเดือน ใหช้ าระค่าสินคา้
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

 

คู่สญัญา : บรษิัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จ ากดั 
วนัท่ีลงนามสญัญา : 27 พฤศจิกายน 2562 
ลกัษณะสญัญา : บรษิัทจะขายสินคา้ไบโอดเีซล (B100) ใหแ้ก่ลกูคา้ ในปรมิาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 
การช าระคา่สินคา้ : ส าหรบัใบแจง้หนีท้ี่ส่งถงึลกูคา้ใหช้ าระคา่สินคา้ภายใน 30 วนั 

 

คู่สญัญา : บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีลงนามสญัญา : 11 ธันวาคม 2563 
ลกัษณะสญัญา : บรษิัทจะขายสินคา้ไบโอดเีซล (B100) ใหแ้ก่ลกูคา้ ในปรมิาณที่ตกลงกนั 
อายสุญัญา : ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 
การช าระคา่สินคา้ : ส าหรบัใบแจง้หนีท้ี่ส่งถงึลกูคา้ตัง้แต่วนัท่ี 1-15 ของเดือน ใหช้ าระค่าสินคา้ภายในวนัท่ีสดุทา้ย

ของเดือนที่สั่งซือ้ และส าหรบัใบแจง้หนีท้ี่ส่งถงึลกูคา้ตัง้แต่ 16-31 ของเดือน ใหช้ าระค่าสินคา้
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

 

4.4 กรมธรรม ์

4.4.1 กรมธรรมใ์นนามบริษัท  

คู่สญัญา : บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม ์ : IAR35259600-20RBK 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัความเส่ียงภยัทรพัยสิ์น (Property All Risks Policy Schedule) 
ทรพัยสิ์นเอาประกนั : โรงงาน และอาคารส่ิงปลกูสรา้ง รวมถงึเครื่องจกัรและอปุกรณ ์ เฟอรน์ิเจอร ์และสินคา้คงเหลือ

ทกุชนิดท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบรษิทัฯ  
ที่ตัง้ทรพัยสิ์น : เลขที่ 55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกจิ ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 25 เมษายน 2563 ถึง 25 เมษายน 2564  
วงเงินคุม้ครอง : 1,984,500,000 บาท 
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คู่สญัญา : บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ผูร้บัผลประโยชน ์ : บรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 

 
คู่สญัญา : บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม ์ : PUB 35136241-20RBK 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัภยัความรบัผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่ 3 
ที่ตัง้ทรพัยสิ์น : เลขที่ 55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกจิ ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 27 สิงหาคม 2563 ถึง 27 สิงหาคม 2564  
วงเงินคุม้ครอง : ไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อครัง้ โดยมีขอ้ตกลงคุม้ครองและจ านวนเงินจ ากดัความรบัผิดชอบ

ดงันี ้1.เสียชีวติ ทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง หรือคา่รกัษาพยาบาลของผูไ้ดร้บัความเสียหายไมเ่กิน 
200,000 บาท ต่อคน  2.ความเสียหายตอ่ทรพัยสิ์นของผูไ้ดร้บัความเสียหาย ชดใชต้ามจรงิ แต่
ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามประเภทกจิการควบคมุประเภทท่ี 3 ส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
ประกอบกิจการควบคมุน า้มนั 

ผูร้บัผลประโยชน ์ : บรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 
 

คู่สญัญา : บรษิัท สินมั่นคง ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม ์ : 100-20-700-1-001856 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัภยัสินคา้ที่ขนส่งภายในประเทศ 
ทรพัยสิ์นเอาประกนั : น า้มนัปาลม์บรรจแุท็งค ์10 ลอ้ ส าหรบัการขนส่งโดยพาหนะของบรษิัทท่ีระบไุวใ้นกรมธรรม ์
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤษภาคม 2563 ถงึวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2564 
วงเงินคุม้ครอง : ไม่เกิน 600,000 บาทต่อครัง้ ทัง้นี ้บรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกจ านวนหน่ึง 
ผูร้บัผลประโยชน ์ : บรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 
 
คู่สญัญา : บรษิัท สินมั่นคง ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม ์ : 100-20-700-1-001032 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัภยัสินคา้ที่ขนส่งภายในประเทศ 
ทรพัยสิ์นเอาประกนั : น า้มนัปาลม์บรรจแุท็งค ์10 ลอ้ ส าหรบัการขนส่งโดยพาหนะของบรษิัทท่ีระบไุวใ้นกรมธรรม ์
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 14 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 14 มีนาคม 2564 
วงเงินคุม้ครอง : ไม่เกิน 600,000 บาทต่อครัง้ ทัง้นี ้บรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกจ านวนหน่ึง 
ผูร้บัผลประโยชน ์ : บรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 

 
คู่สญัญา : บรษิัท สินมั่นคง ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม ์ : 100-20-700-1-002491 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัภยัสินคา้ที่ขนส่งภายในประเทศ 
ทรพัยสิ์นเอาประกนั : น า้มนัปาลม์บรรจแุท็งค ์10 ลอ้ ส าหรบัการขนส่งโดยพาหนะของบรษิัทท่ีระบไุวใ้นกรมธรรม ์
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 13 มถินุายน 2563 ถึงวนัที่ 13 มิถนุายน 2564 
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วงเงินคุม้ครอง : ไม่เกิน 600,000 บาทต่อครัง้ ทัง้นี ้บรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกจ านวนหนึง่ 
ผูร้บัผลประโยชน ์ : บรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 
 
คู่สญัญา : บรษิัท สินมั่นคง ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม ์ : 100-20-700-1-002494 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัภยัสินคา้ที่ขนส่งภายในประเทศ 
ทรพัยสิ์นเอาประกนั : น า้มนัปาลม์บรรจขุวด, ป๊ีป, ถงั, แท็งก ์ขนส่งโดยพาหนะของบรษิทัท่ีระบไุวใ้นกรมธรรม ์
ระยะเวลา : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 9 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 9 มถินุายน 2564 
วงเงินคุม้ครอง : ไม่เกิน 400,000 บาทต่อครัง้ ทัง้นี ้บรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกจ านวนหนึง่ 
ผูร้บัผลประโยชน ์ : บรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 
 

4.4.2 กรมธรรมใ์นนามบริษทัย่อย 

บริษัท เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรม์ินัลส ์จ ากดั  

คู่สญัญา : บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม ์ :  AL002685-20RBK 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัภยัความรบัผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่ 3 
ระยะเวลา : 1 ปี เริ่ม ตัง้แต่วนัท่ี 19 ธันวาคม 2563 ถึง 19 ธันวาคม 2564 
วงเงินคุม้ครอง : ไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อครัง้ โดยมีขอ้ตกลงคุม้ครองและจ านวนเงินจ ากดัความรบัผิดชอบ

ดงันี ้1.เสียชวีิต หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงชดใช ้200,000 บาท ต่อคน 2.คา่รกัษาพยาบาลให้
จ่ายตามความเป็นจรงิไมเ่กิน 200,000 บาท ต่อคน ทัง้นีใ้นกรณีขอ้ 1 และ 2 รวมกนัไมเ่กิน 
200,000 บาท ต่อคน 3.ความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของผูไ้ดร้บัความเสียหาย ชดใชต้ามความ
เสียหายที่เกิดขึน้จรงิ แต่ไมเ่กินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามประเภทกิจการควบคมุประเภทท่ี 
3 ส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบกิจการควบคมุน า้มนั 

ผูร้บัผลประโยชน ์ : บรษิัท เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรม์ินลัส ์จ ากดั 
 
คู่สญัญา : บรษิัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม ์ : 620-01551-574 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัความเส่ียงภยัทรพัยสิ์น (Accidental Damage (Property) Insurance Policy) 
ที่ตัง้ทรพัยสิ์นหรือ
เก็บทรพัยสิ์นเอา
ประกนั 

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

ระยะเวลา : 1 ปี เริ่ม ตัง้แต่วนัท่ี 1 มถินุายน 2563 ถงึ 1 มิถนุายน 2564 
วงเงินคุม้ครอง : 125,640,000 บาท 
ผูร้บัผลประโยชน ์ : บรษิัท เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรม์ินลัส ์จ ากดั 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 2563  
บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 

 

- 45 - 

 

บริษัท เอไอ โลจิสติกส ์จ ากดั  

- ไม่มี 
 
4.5 เคร่ืองหมายการค้า 

 บรษิัทฯมีตราสินคา้ที่ใชส้  าหรบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ า้มนัปาลม์โอเลอีน 1 ตราสินคา้ ซึ่งเป็นตราสินคา้ที่บรษิัทใช้
มาโดยต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดตราสินคา้ ดงันี ้ 
 

ตราสินคา้ ภาพตราสนิค้า ผู้ถือกรรมสิทธิ ์ ประเภทสินค้า 

พาโมลา / PAMOLA 
 

บรษิัทฯ 
สินคา้น า้มนัพืชใชป้รุงอาหาร 
เนย ขา้วสาร เมล็ดงา น า้ดื่ม 

 

 4.6 นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัฯมีบรษิัทย่อย 2 บรษิัท ไดแ้ก่ บรษิัท เอไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (AIL) โดยบรษิัทฯเขา้
ถือหุน้ใน AIL เท่ากบั 20.90 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน AIL คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุตามวิธี
ราคาทนุเท่ากบั 82.67 ลา้นบาท และบรษิัท เอไอ พอรต์ แอนด ์เทอรม์ินลัส ์จ ากดั (AIPT) โดยบรษิทัฯเขา้ถือหุน้ใน AIPT 
เท่ากบั 46 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน AIPT คดิเป็นมลูคา่เงินลงทนุตามวิธีราคาทนุเทา่กบั 
352.39 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯไดก้ าหนดแนวทางในการพิจารณาลงทนุในบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม รวมทัง้โครงการลงทนุแต่
ละโครงการ โดยใหค้วามส าคญักบัการพิจารณาลงทนุในธุรกิจที่เกือ้หนนุและเอือ้ประโยชนต์่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯเป็น
ส าคญั ควบคู่ไปกบัการค านงึถึงผลตอบแทนจากการลงทนุ ความเส่ียง และสภาพคล่องทางการเงินของบรษิัทฯอย่างรอบคอบ 
ซึ่งการลงทนุดงักล่าวจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษิัท และที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามขอบเขตอ านาจอนมุตัิที่
ก าหนดไว ้และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมถงึกฎหมายต่างๆที่เก่ียวขอ้ง โดยบรษิัทจะควบคมุผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผูบ้รหิารของบรษิัทฯเขา้
ไปเป็นกรรมการ เพื่อควบคมุทิศทางและนโยบายการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ  
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 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดา้นลบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯอย่างมีนยัส าคญั และบริษัทฯไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบรษิัทฯที่มีจ านวน
สงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 2563  
บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 

 

- 47 - 

 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น 
 

6.1 ขอ้มลูทั่วไปของบรษิัท 

ชือ่บริษัท  บรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 
ปีทกีอ่ตั้ง                           2549 
เคร่ืองหมายหุ้น                  AIE 
ทะเบียนเลขที ่                    0107556000311 
ประกอบธุรกิจ  ผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซล และน า้มนัปาลม์โอเลอีนจากน า้มนัปาลม์, กลีเซอรี

นบรสิทุธ์ิ ดว้ยระบบการกลั่นและผลิตที่เป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
และจ าหน่ายวตัถดุิบและผลิตภณัฑซ์ึ่งเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ กรด
ไขมนัปาลม์ ไขมนัปาลม์บรสิทุธ์ิ และกลีเซอรีนดิบ 

ทีต่ั้งส านักงานและโรงงาน  เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกจิ 1 ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุ่มแบน  
  จงัหวดัสมทุรสาคร 74110 
โทรศัพท ์  034-877-485-8 
โทรสาร  034-877-491-2 
Email   aienergy@aienergy.co.th  
Website  http://www.aienergy.co.th  
ทุนจดทะเบียน  1,308,072,982 บาท (หน่ึงพนัสามรอ้ยแปดลา้นเจ็ดหมื่นสองพนัเกา้รอ้ยแปดสบิสองบาท) 
ช าระแล้ว                           1,308,072,982 บาท (หน่ึงพนัสามรอ้ยแปดลา้นเจ็ดหมื่นสองพนัเกา้รอ้ยแปดสบิสองบาท) 
ประกอบดว้ยหุน้สามัญ      5,232,291,928 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท 
ปีทีจ่ดทะเบยีน                2557 
ในตลาดหลักทรัพย ์          
ติดต่อ                               นกัลงทนุสมัพนัธ ์ โทรศพัท ์66-34877-485-8 โทรสาร  66-34877-491-2 
                             e-mail: ir@aienergy.co.th   
  LINE ID: AIE-IR 

 
6.2 บรษิัทย่อย 

ชื่อบริษัท บรษิัท เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรม์ินลัส ์จ ากดั (“AIPT”)  
วันทีก่่อตั้ง  วนัที่ 10 เมษายน 2550 
 ทะเบียนเลขที ่                    0105550040092 
ประกอบธุรกิจ  ธุรกิจทา่เทียบเรอืและใหบ้รกิารคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง (หยดุด าเนินกจิการ) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ ่  เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพทส์ านักงานใหญ ่  0-2540-2528 

โทรสารส านักงานใหญ ่  0-2517-1465 
ทุนจดทะเบียน  460,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยหกสิบลา้นบาท) 
ช าระแล้ว                            

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


แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 2563  
บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 

 

- 48 - 

 

ประกอบดว้ยหุน้สามัญ      46,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
ทีต่ั้งส านักงานสาขา  เลขที่ 1/9 หมู่ที่ 1 ต าบลหาดทรายรี อ าเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 
โทรศัพทส์ านักงานสาขา  077-522-709-10 
โทรสารโส านักงานสาขา  077-522-711 

ความสมัพนัธก์ับบริษทั          
-  AIPT เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท โดยบรษิัทเขา้ถือหุน้สามญัของ AIPT จ านวน 

45,999,998 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของ
ทนุช าระแลว้ของ AIPT 

-   มีกรรมการบริษัทร่วมกันไดแ้ก่ นายณรงค ์ธารีรตันาวิบูลย ์และนายธนิตย ์ธารีรตันา
วิบลูย ์โดยมีนายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 

 
ชื่อบริษัท  บรษิัท เอไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (“AIL”)  
วันทีก่่อตัง้  วนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2549 
ทะเบียนเลขที ่                    0105549021411 
ประกอบธุรกิจ  ธุรกิจใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ทางทะเล ซึ่งมีความช านาญในการขนส่งน า้มนัเครื่อง น า้มนั

ปาลม์ดิบ น า้มนัเชือ้เพลิง และน า้มนัปาลม์ (หยดุด าเนินกิจการ และอยู่ระหว่างช าระ
บญัชีปิดกิจการ) 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ ่  เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพทส์ านักงานใหญ ่  0-2540-2528 

โทรสารส านักงานใหญ ่  0-2517-1465 
Email   logistics@asianinsulators.com 
ทุนจดทะเบียน  209, 000,000 บาท (สองรอ้ยเกา้ลา้นบาท) 
ช าระแล้ว                            
ประกอบดว้ยหุน้สามัญ      20,900,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
ความสัมพนัธก์ับบริษทั  

- AIL เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท โดยบรษิัทเขา้ถือหุน้สามญัของ AIL จ านวน 20,899,998 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรอืคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้
ของ AIL 

- มีกรรมการบรษิทัรว่มกนั ไดแ้ก่นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์และนายธนิตย ์ธารีรตันา
วิบลูย ์ 

 
6.3 บคุคลอา้งอิงอื่นๆ 

6.3.1 นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
    93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
    โทรศพัท ์0-2009-9000 
    โทรสาร 0-2009-9991 
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    Website: http://www.tsd.co.th 
 
6.3.2 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต:          1. นายวิชยั รุจิตานนท ์    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ  
               2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ  
                                                       3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ  
                                                       4. นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบยีนเลขที่ 5946 หรือ 
                                                       5. นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 9445  

                           บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
  เลขที่ 100/72 ชัน้ 16 100/2 อาคารว่องวานิช ตกึ B ถนนพระราม 9   
  หว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10320 
  โทรศพัท ์0-2645-0109 

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

6.3.3 ผูต้รวจสอบภายใน  นางสาวปิยมาศ เรืองแสงกรอบ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7133 
  บริษัท ออนเนอร ์ออดิท แอนด ์แอดไวซอร่ี จ ากัด 
  เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร ์ชัน้ 8 ถนนเพลินจิต  
  แขวงลมุพินี ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
  โทรศพัท ์0-2684-1299, 0-2652-0898 

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

6.3.4 ที่ปรกึษากฎหมาย  บรษิัท ที่ปรกึษากฎหมาย ดิอารท์ ออฟ ลอว ์จ ากดั 
  เลขที่ 249/1 ซอยลาดพรา้ว 87 แขวงคลองเจา้คณุสิงห ์
  เขตวงัทองหลาง กรุงเทพหมานคร  10310  
  โทรศพัท ์0-2932-0842 

 
6.4 ขอ้มลูส าคญัอื่น  -ไม่ม-ี 

 
 
 

http://www.tsd.co.th/
http://www.ans.co.th/
http://www.honoraudit.com/
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  ส่วนที ่2 
 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ านวนทนุจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บรษิัทฯมีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ 1,308,072,982 บาท (หนึ่งพนัสามรอ้ยแปดลา้นเจ็ดหมื่นสองพนัเกา้รอ้ยแปด
สิบสองบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญัช าระแลว้ 5,232,291,928 หุน้มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท 

 
7.2 ผู้ถือหุน้ 

รายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีปิดสมดุผูถื้อหุน้ เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ (%) 

1. บรษิัท เอเชยีน อินซูเลเตอร ์จ ากดั (มหาชน)1 3,232,099,488 61.77 

2. กลุ่มธารีรตันาวิบลูย ์ 680,128,587 13.00 

3. นายประยทุธ เทพมงักร  38,000,000  0.73 

4. นางจารุณี วรกจิจานวุฒัน ์  36,056,625  0.69 

5. นายนพป์ ไกรวิญญ ์  35,870,400 0.69 

6. น.ส.วารุณี เจียงประดษิฐ ์   24,000,000   0.46 

7. นายสรุชยั ขยนังาน  21,579,700 0.41 

8. นายวชิิต ชินวงศว์รกลุ  18,000,000 0.34 

9. นายอภิศกัดิ์ เทพผดงุพร  17,366,000 0.33 

10. นางสาวพณัณิน กิติพราภรณ ์  16,390,300 0.31 

11. รายอื่นๆ   1,112,800,828  21.27 
รวม 5,232,291,928 100.00 

 หมายเหตุ 
1บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยประกอบธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยลกูถว้ยไฟฟ้าที่ใชใ้น

ระบบส่งและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า มีรายชื่อผูถ้ือหุน้ตามตารางดงันี ้
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         รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ปิดสมดุผูถ้ือหุน้ เม่ือ 29 พฤษภาคม 2563 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
1. นายณรงค ์  ธารีรัตนาวิบูลย ์  596,228,892  21.29 
2. นายนพพล   ธารีรัตนาวิบูลย ์  457,856,540  16.35 
3. นายธนิตย ์  ธารีรัตนาวิบูลย ์  192,816,064  6.89 
4. นายโกวิท   ธารีรัตนาวิบูลย ์  72,000,000  2.57 
5. นายชลสินธุ ์วรกิจจานุวัฒน ์  60,000,000 2.14 
6. นายณัฐกิตติ ์  ธารีรัตนาวบิูลย ์  51,053,080  1.82 
7. นายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์  50,400,000  1.80 
8. นางอุษณา  ธารีรัตนาวิบูลย ์  43,609,524  1.56 
9. นางจารุณี วรกิจจานุวัฒน ์  35,200,532  1.26 
10. นางนวลจันทร ์จึงส าราญพงศ ์  34,545,200  1.23 
11. รายอ่ืนๆ  1,206,286,252  43.08 

                             รวม  2,799,996,084  100.00 

 

7.3 การออกหลกัทรัพยอ์ืน่  

- ไม่มี – 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

• นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท 
บรษิัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปี ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิที่เหลือหลงัจากหกัภาษี

และส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพจิารณาจากงบการเงินของบรษิัท อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
จะขึน้กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบรษิัทค านงึถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ ใน
อนาคต และการจา่ยเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้มติคณะกรรมการของ
บรษิัทท่ีอนมุตัใิหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิ อนึง่ คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจในการพิจารณา
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไดห้ากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัท ทัง้นี ้จะตอ้งรายงานใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป และบรษิัทตอ้งตัง้ส ารองตามกฎหมายอย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิจนจ านวน
เงินท่ีตัง้ส ารองมีมลูคา่เทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิัท 

 

• นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทยอ่ย 

บริษัทฯไม่ไดก้ าหนดสดัส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึน้อยู่กับผลด าเนินงาน
ของแต่ละบรษิัทย่อย    การจ่ายเงินปันผลจากบรษิัทย่อยใหก้บับรษิัทเป็นไปตามขอ้ก าหนดของแต่ละบรษิัทและตอ้งไดร้บัการอนมุตัิ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ การปันผลระหว่างกาลสามารถด าเนินการได ้ในการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อย บริษัทย่อยจะตอ้งมีผลก าไร
จากการประกอบธุรกิจ หากผลประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจนกว่าการขาดทุนจะกลบัมาเป็นผลก าไร และ
บรษิัทย่อยตอ้งตัง้ส ารองตามกฎหมายอย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิจนจ านวนเงินท่ีตัง้ส ารองมีมลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนของบรษิัทย่อย 
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- หนา้ว่าง -
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

คณะกรรมการบรษิัท 

บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เลขานกุารบรษิัท 

ธุรกิจท่าเทียบเรือ
และคลงัน า้มนั 

ธุรกิจขนสง่สินคา้
ทางทะเล 
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8.1 คณะกรรมการบริษทั (Board of Director) 
 
รายชื่อคณะกรรมการบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 7 ท่าน ดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายณรงค ์ ธารีรตันาวิบลูย ์ ประธานกรรมการ 

2 นายธนิตย ์ ธารีรตันาวิบลูย ์ รองประธานกรรมการ 

3 นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์ กรรมการ 

4 นายด ารงค ์ จงูวงศ ์ กรรมการ 

5 ดร.กวีพงษ ์ หิรญักส ิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6 ผศ.สมัพนัธ ์ หุ่นพยนต ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

7 นายโชต ิ  สนธิวฒันานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

     โดยมีนางสาวพมิพว์รรณ ธารรีตันาวิบลูย ์ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารบรษิัท 
    กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั : นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย,์ นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย,์  
   และนางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์สองในสามคนนีล้งลายมือ 
   ชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
   ข้อจ ากดัอ านาจของกรรมการ :  -ไม่มี- 
 
การเข้าประชุมของกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือคณะกรรมการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

1) นายณรงค ์ ธารีรตันาวบิลูย ์ 5/5 - 7/7 - 9/9 - 
2) นายธนิตย ์ ธารีรตันาวบิลูย ์ 5/5 - 7/7 - 9/9 - 
3) นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวบิลูย์ 1 5/5 - 7/7 - 9/9 - 
4) นายด ารงค ์ จงูวงศ ์ 5/5 - 6/7 - 8/9 - 
5) ดร.กวีพงษ์ หิรญักส ิ 5/5 16/16 7/7 17/17 9/9 10/10 
6) ผศ.สมัพนัธ ์ หุ่นพยนต ์ 5/5 15/16 7/7 17/17 9/9 10/10 
7) นายโชติ สนธิวฒันานนท ์ 5/5 16/16 7/7 17/17 9/9 10/10 

หมายเหต ุ: ตวัเลขแสดงจ านวนครัง้ที่กรรมการเขา้รว่มการประชมุ ต่อจ านวนครัง้การประชมุ 
         1 นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 17 พฤษภาคม 2560 
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8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team) 
 

รายชื่อคณะผูบ้รหิาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1 นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์ กรรมการผูจ้ดัการ / รกัษาการผูจ้ดัการฝ่าย

ประกนัคณุภาพ / รกัษาการผูจ้ดัการฝ่าย
โรงงาน 

2 นางสาวปิยนาฏ นามไพโรจน ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3 นางสาวรติมา ธารีรตันาวิบลูย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลและจดัซือ้ 
4 นายชยัณรงค ์แสนภวูา ผูจ้ดัการฝ่ายควบคมุคณุภาพ 
5 นายพิชญช์ยั พิชญช์านวุฒัน ์ ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

หมายเหต ุ: รายละเอียดกรรมการและผูบ้ริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. เป็นผูบ้รหิารจดัการ และควบคุมดแูลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบรษิัท รวมถึงอาจมอบอ านาจให้
ผูบ้รหิารหรือบคุคลอื่นใด ด าเนินการเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบรษิัท 

2. เป็นผู้ก าหนดและก ากับดูแลการด าเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิารก าหนด 

3. ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิารไดม้อบหมาย 
4. มีอ านาจในการอนมุตัิการซือ้ เช่า หรือลงทนุตามแผนงานท่ีไดม้ีมติอนมุตัิไวแ้ลว้ หรือมีอ านาจในการ

อนุมัติหรือยกเลิกการซือ้ การจา้ง การเช่า การเช่าซือ้ การขายทรัพยสิ์น การลงทุน และการช าระ
ราคาหรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอ านาจ
อนมุตัิที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

5. มีอ านาจในการอนุมัติการซือ้ทรพัยสิ์น หรือการช าระราคาหรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ อนัสืบเนื่องมาจาก
การด าเนินงานของบริษัทตามสญัญา และ/หรือ ขอ้ตกลงกับคู่คา้ โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจ
อนมุตัิที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

6. เป็นผูพ้ิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัทเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิัท  และ/หรือ คณะกรรมการบรหิารตามล าดบัของความส าคญั 

7. มีอ านาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก ใหอ้อก เลิกจา้ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง ใหเ้งินรางวลั ปรบัขึน้
เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนกังานทัง้หมดของบรษิัท ในต าแหน่งต ่ากว่าผูจ้ดัการฝ่ายลง
ไป 

8. มีอ านาจด าเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อ
ความสะดวกในการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของบรษิัท โดยตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องบริษัท เป็น
ส าคญั 

9. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะ
กรรมการบรหิารของบรษิัท 
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10. มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชนข์องบรษิัท และเพื่อรกัษาไวซ้ึ่งระเบียบวินยัภายในองคก์ร 

11. น าเสนอแนวทางการบรหิารใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการบรหิารไดพ้ิจารณา  
12. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิัท  และคณะกรรมการบรหิาร 
13. ก ากบัดแูลและบรหิารงานในส่วนงานการบรหิารการขายและการตลาดทัง้ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

  ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการดงักล่าวขา้งตน้นัน้ กรรมการ
ผูจ้ัดการจะตอ้งปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่
รวมถึงอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที่ตน หรือผูร้บัมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลที่อาจ
มีความขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชนใ์นลกัษณะ
อื่นใดขดัแยง้กับบริษัท ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งก าหนด 

 การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ กรรมการผูจ้ดัการไม่สามารถกระท าได ้เวน้แตจ่ะไดร้บัมอบหมาย
จากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทั เป็นคราว ๆ ไป 

สรุปตารางอ านาจอนุมัตทิั่วไป 

รายการ คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการ
ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชีและการเงนิ 

1. อนมุตัิเพิ่มเตมิ
งบประมาณค่าใชจ้่าย 
นอกเหนืองบประมาณ
ประจ าปี 

กรณีเปล่ียนแปลง
เกินกว่ารอ้ยละ 20 

- กรณีเปล่ียนแปลง
ไม่เกินรอ้ยละ 20 

- 

2. อนมุตัิเงินลงทนุใน
สินทรพัยต์าม
งบประมาณประจ าปี 

เกินกว่า 500 ลา้น
บาท 

ไม่เกิน 500 ลา้นบาท ไม่เกิน 50 ลา้น
บาท 

- 

3. อนมุตัิเสนอราคาเพื่อ
เขา้ประมลู B100  

- - เกินกว่า 50 ลา้นบาท 
- ทัง้นี ้หากเกินกว่า 200 ลา้น

บาท ตอ้งแจง้ให้
คณะกรรมการบรษิัททราบใน
การประชมุครัง้ถดัไป 

ไม่เกิน 50 ลา้น
บาท 

- 

4. อนมุตัิขอรบัการ
สนบัสนนุวงเงินสินเชื่อ 

เกินกว่า 1,000 ลา้น
บาท 

- ตัง้แต่ 20 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 
500 ลา้นบาท 

- กรณี ตัง้แต่ 500 ลา้นบาท แต่
ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ตอ้ง
แจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิัท
ทราบในการประชมุครัง้ถดัไป 

- เงินกูย้ืมระยะสัน้ไม่
เกิน 1 ปี ตามวงเงินท่ี
ไดร้บัอนมุตัิตาม
งบประมาณ 
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โครงสร้างภายในบริษทั (Organization chart) 

 
 

คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เลขานกุารบรษิัท 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ ฝ่ายบคุคลและจดัซือ้ ฝ่ายโรงงาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายบญัชีและการเงิน ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
  

 ตามขอ้ก าหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี
เลขานกุารบรษิัทรบัผิดชอบในนามของบรษิัทฯหรือคณะกรรมการบรษิัทฯ โดยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2556 (หลงั
แปรสภาพ) เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 มมีติแต่งตัง้ใหน้างสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุาร
บรษิัท โดยมีคณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งปรากฏในเอกสารแนบ 1 และมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงันี ้  

1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้
(ก)  ทะเบยีนกรรมการ 
(ข)  หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิัท 
(ค)  หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัรายงาน 

3. จดัท าระบบการเก็บรกัษาเอกสารและหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกับการแสดงขอ้มูลดงัต่อไปนี ้รวมทัง้ดูแลใหม้ีการ
เก็บรกัษาเอกสารหรือหลกัฐานดงักล่าวใหถู้กตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบไดใ้นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า
หา้ปีนบัแต่วนัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าว 

  การเก็บรกัษาเอกสารและหลกัฐานขา้งตน้ ใหห้มายความรวมถึงการเก็บรกัษาดว้ยระบบคอมพวิเตอรห์รือ
ระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดไูดโ้ดยไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้ความ 

(1) การใหข้อ้มลูประกอบการขอมตทิี่ประชมุผูถื้อหุน้ 
(2) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ตอ้ง

เปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

(3) ความเห็นของบรษิัทเมื่อมีผูท้  าค าเสนอซือ้หุน้ของบรษิัทจากผูถื้อหุน้เป็นการทั่วไป 
(4) การใหข้อ้มลูหรือรายงานอื่นใดเก่ียวกบักิจการท่ีบรษิัทจดัท าขึน้เพื่อเผยแพรต่่อผูถื้อหุน้หรือประชาชน

ทั่วไป ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
4. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดต่อไป 
5. ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซื่อสตัยส์จุริต รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่
กระท าการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัประโยชนข์องบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 

6. ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบและความระมดัระวงัเยี่ยงวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพึงกระท า
ภายใตส้ถานการณอ์ย่างเดียวกนั โดย 
(1) การตดัสินใจไดก้ระท าไปดว้ยความเชื่อโดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของ

บรษิัทเป็นส าคญั 
(2) การตดัสินใจไดก้ระท าบนพืน้ฐานขอ้มลูที่เชื่อโดยสจุรติวา่เพยีงพอ และ 
(3) การตดัสินใจไดก้ระท าไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไมว่่าโดยตรงหรือโดยออ้มในเรื่องที่ตดัสินใจนัน้ 
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 ทัง้นี ้ในกรณีที่เลขานกุารบรษิัทพน้จากต าแหน่งไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหค้ณะกรรมการแตง่ตัง้เลขานกุารบรษิัทคน
ใหม่ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีเลขานกุารบริษัทคนเดิมพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1)  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ก. ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท    

บรษิัทฯไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯ ใหพ้ิจารณาค่าตอบแทนโดยจะตอ้งค านงึให้
สอดคลอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจ และสถานะทางการเงินของบรษิัทฯ ตลาด และ
เปรียบเทียบอา้งองิกบับรษิัทในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยที่คา่ตอบแทนดงักล่าวตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอท่ีจะจงูใจและรกัษากรรมการท่ีมคีณุภาพไว ้เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทใหค้วามเหน็ชอบ และน าเสนอ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้บรษิัทฯไม่มคีณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึง่บคุคลท่ีไดร้บัการแต่งตัง้
ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท เป็นบคุคลที่มคีณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิ
บรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯไม่ไดร้บัค่าตอบแทนใดๆจากบรษิทัย่อย ซึ่งที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 18 มถินุายน 2563 มีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิัทฯ 
ส าหรบัปี 2563 ดงันี ้ 

- กรรมการบรษิัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารซึง่ประกอบดว้ย 3 ท่าน; 
1. นายณรงค ์ธารรีตันาวิบลูย ์  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายธนิตย ์ธารรีตันาวิบลูย ์  รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
    ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

3. นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร /  
    กรรมการบรหิารความเส่ียง / เลขานกุารบรษิัท 

ขอไม่รบัค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบีย้ประชมุในปี 2563 และในส่วนของกรรมการท่านอืน่

และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ย 4 ท่าน ดงันี ้

1.  นายด ารงค ์จงูวงศ ์  กรรมการ 
2.  นายกวีพงษ์ หิรญักส ิ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายสมัพนัธ ์หุ่นพยนต ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4.  นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ยงัคงรบัค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบีย้ประชุมในปี 2563 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนกรรมการ

บรษิัทประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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องคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 
1. คา่ตอบแทนรายเดือน 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

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

2. ค่าเบีย้ประชุม* 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
18,000 บาท / ท่าน / ครัง้ 
15,000 บาท / ท่าน / ครัง้ 

3. ค่าตอบแทนอืน่ๆ - ไม่มี   - 
หมายเหตุ : *ค่าเบีย้ประชุมก าหนดจ่ายเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 

 
ค่าตอบแทนมาตรฐาน และเบีย้ประชมุกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2563 

ค่าตอบแทน

มาตรฐาน
เบีย้ประชุม

ค่าตอบแทน

มาตรฐาน
เบีย้ประชุม

ค่าตอบแทน

มาตรฐาน
เบีย้ประชุม

1 นายณรงค ์ธารรีตันาวบิลูย์ -                  -                  -                 -                  -                -              

2 นายธนิตย ์ธารรีตันาวบิลูย์ -                  -                  -                 -                  -                -              

3 นางสาวพิมพว์รรณ ธารรีตันาวบิลูย์ -                  -                  -                 -                  -                -              

4 นายด ารงค ์จงูวงศ์ 180,000.00 105,000.00 180,000.00 105,000.00 180,000.00 120,000.00

5 ดร.กวพีงษ ์หิรญักสิ 216,000.00 414,000.00 216,000.00 450,000.00 216,000.00 342,000.00

6 ผศ.สมัพันธ ์หุน่พยนต์ 180,000.00 330,000.00 180,000.00 375,000.00 180,000.00 285,000.00

7 นายโชติ สนธิวฒันานนท์ 180,000.00 345,000.00 180,000.00 375,000.00 180,000.00 285,000.00

756,000.00 1,194,000.00 756,000.00 1,305,000.00 756,000.00 1,032,000.00

25632562

รวม

ช่ือ

2561

 
                        

ทัง้นี ้กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯไม่ไดร้บัค่าตอบแทนใดๆในต าแหน่ง
กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเส่ียงจากบรษิัทฯและบรษิัทย่อย 

 

ข. ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  

บรษิัทฯก าหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ใหม้ีความเชื่อมโยงกบัความรบัผิดชอบของ
ผูบ้รหิารและผลประกอบการของบรษิัทฯ ประกอบกบัก าหนดโครงสรา้งค่าตอนแทนผูบ้รหิารโดยเปรียบเทียบอา้งอิง
กบับรษิัทในกลุ่มอตุสาหกรรมเดยีวกนัจากรายงานผลการส ารวจค่าจา้งและ HR Benchmark ปี 2019/2020 ซึง่ได้
ส ารวจจาก 331 องคก์ร จากบรษิทั เอช อาร ์เซ็นเตอร ์จ ากดั ซึ่งคา่ตอบแทนดงักล่าวตอ้งอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอท่ีจะจงูใจและรกัษาผูบ้รหิารที่มีคณุภาพไว ้   นอกจากนี ้บรษิัทฯมีการประเมินการปฏิบตังิานของ กรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เป็นประจ าทกุปี โดยใชด้ชันีชีว้ดัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน (KPIs) ในการ
ประเมินผล ทัง้นี ้ผูบ้รหิารของบรษิัทฯไม่ไดร้บัค่าตอบแทนใดๆจากบรษิัทย่อย 
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ค่าตอบแทน
ผู้บริหาร 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

เงินเดือน 6 8,011,758 7 7,942,364 7 8,555,524 

โบนสั 6 927,971 5 920,324 5 1,392,314 

เงินสมทบกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ 

4 329,631 4 353,302 5 697,475 

อื่นๆ  6 797,150 7 296,710 7 245,827 
รวม  10,066,510  9,512,700  10,891,140 

 
(2) ค่าตอบแทนอืน่ 

- ไม่มี – 
 

8.5 บุคลากร 

(1) จ านวนพนักงานทัง้หมด  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัมีจ านวนพนกังาน ดงันี ้ 

ประเภท/ฝ่าย 
จ านวน (คน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
พนักงานประจ า 164 180 203 
 ฝ่ายบรหิาร 6 7 6 
 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 13 13 13 
 ฝ่ายบคุคลและจดัซือ้ 11 11 13 
 ฝ่ายประกนัคณุภาพ 1 1 1 
 ฝ่ายผลิต 62 70 82 
 ฝ่ายโรงงาน 53 59 68 
 ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 18 19 20 
พนักงานรายวนั 31 9 4 

รวม 195 189 207 
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(2) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษทั และลักษณะผลตอบแทน 

รูปแบบผลตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ค่าตอบแทนของพนกังานประจ าใน
รูปของเงินเดือน โบนสั และเงิน
สมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

48,217,626.45 52,950,080.85 60,582,365.60 

ค่าตอบแทนของลกูจา้งในรูปคา่จา้ง 3,020,087.00 995,610.00 515,715.75 

ค่าอบรมสมัมนา 106,499.07 329,131.23 176,475.70 
รวม 51,344,212.52 54,274,822.08 61,274,557.05 

 
(3) ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา  

-ไม่มี- 
 

(4) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 บรษิัทฯใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร โดยการเพิม่พนูทกัษะและความรูใ้นการปฎิบตัิงานใหก้บั
ฝ่ายงานต่างๆ โดยบรษิัทไดก้ าหนดแผนงานในการจดัส่งบคุลากรในแต่ละฝ่ายงาน เพื่อเขา้อบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ของ
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน นอกจากนี ้บรษิัทยงัจดัฝึกอบรมภายในฝ่ายงานของบรษิัทเพื่อใหห้วัหนา้งานหรือผูบ้รหิารของ
ฝ่ายงานต่างๆ ไดถ้า่ยทอดความรูแ้ละประสบการณใ์หก้บัทีมงาน ควบคู่ไปกบัการเรียนรูใ้นภาคปฏิบัติจรงิ นอกจากนี ้บรษิัท
ยงัใหค้วามส าคญักบัการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บับคุลากรของบรษิัทฯ โดยการพิจารณาปรบัปรุงสวสัดิการของพนกังาน
อย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม และเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชา 
 

(5) สหภาพแรงงาน 
-บรษิัทฯและบรษิัทย่อยไม่มีสหภาพแรงงาน   
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9. การก ากับดแูลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ี (Code of conduct) 

บรษิัทฯมีนโยบายการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเผยแพรข่อ้มลูและขา่วสารต่าง ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ ผู้
ลงทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทนุ ผ่านช่องทางตา่งๆ เพื่อใหม้ีความโปรง่ใสในการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
ในทกุระดบัชัน้ ทัง้ในส่วนของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนกังานระดบัปฏิบตัิงาน และเพื่อประโยชนใ์นระยะยาวของผู้
ถือหุน้ ลกูคา้ นกัลงทนุ และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถงึการก าหนดระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัจรยิธรรมทางธุรกิจ (Code of 
Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการและผูบ้รหิาร ให้
สอดคลอ้งกบัขอ้พงึปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการบรษิัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งสาระส าคญัของการ
ก ากบัดแูลกิจการ ดงันี ้

 
หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รทีส่ร้างคุณค่า

ให้แก่บริษทัอย่างย่ังยืน 
หลักปฏิบัติ 1.1 

คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถงึความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าที่ตอ้งก ากบัดแูลใหอ้งคก์รมีการ
บรหิารจดัการท่ีดี ซึง่ครอบคลมุถงึ 

(1) การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
(2) การก าหนดกลยทุธ ์นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละ

เปา้หมาย 
(3) การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

หลักปฏบิัติ 1.2 
คณะกรรมการจะก ากับดูแลบริษัทให้น าไปสู่ผลการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Governance Outcome) อย่างน้อย

ดงัต่อไปนี ้
(1) สามารถแข่งขนัได ้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
(3) เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
(4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง 

ทัง้นี ้คณะกรรมการจะยึดหลกัปฏิบตัิดงัต่อไปนีใ้นการก ากบัดูแลบรษิัทใหน้ าไปสู่ผลการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
1.2.1 คณะกรรมการจะค านึงถึงจรยิธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทาง

การเงิน 
1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้  าในการก ากับดูแลกิจการเพื่อขบัเคล่ือนวฒันธรรมองคก์รที่

ยึดมั่นในจรยิธรรม 
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1.2.3 คณะกรรมการจะจัดใหม้ีนโยบายส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการ
ด าเนินงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ 

1.2.4     คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้ีการส่ือสารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนเขา้ใจ มีกลไกเพียงพอท่ี 
      เอือ้ใหม้ีการปฏิบตัิจรงิตามนโยบายขา้งตน้ ตดิตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิเป็นประจ า 

หลักปฏิบัติ 1.3 
คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการทกุคนและผูบ้รหิารปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

และซื่อสตัยส์จุรติต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) และดแูลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ไดก้ าหนดไวร้วมทัง้มีกระบวนการอนมุตักิารด าเนินงานท่ีส าคญั เช่น การลงทนุ การท า
ธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั การท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั การไดม้า/จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การ
จ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

หลักปฏิบัติ 1.4 
คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขต 

การมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบให ้กรรมการผูจ้ดัการ และฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลให ้กรรมการ
ผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการ ปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย  

1.4.1 คณะกรรมการจะจดัท ากฎบตัรหรือนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการซึ่งระบหุนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการ เพื่อใชอ้า้งอิงในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการทกุคน และจะจดัใหม้ีการทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็น
ประจ าอยา่งนอ้ยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนการแบ่งบทบาทหนา้ที่คณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และฝ่ายจดัการ อยา่ง
สม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร 

1.4.2 คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจขอบเขตหนา้ที่ของตน และมอบหมายอ านาจการจดัการบรษิัทใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ โดยท า
การบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษร อย่างไรกด็ี การมอบหมายดงักล่าวมิไดเ้ป็นการปลดเปลือ้งหนา้ที่ความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการจะตอ้งตดิตามดแูลฝ่ายจดัการใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย ทัง้นี ้ขอบเขตหนา้ที่
ของคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และฝ่ายจดัการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดงันี ้

เรือ่งที่ควรดแูลใหม้ีการด าเนินการ  
หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัใหม้ีในการด าเนินการอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจ
มอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูเ้สนอเรื่องเพื่อพจิารณาได ้ซึ่งไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี ้

ก. การก าหนดวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 
ข. การสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทัง้ประพฤติตนเป็นตน้แบบ 
ค. การดูแลโครงสรา้ง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ใหเ้หมาะสมต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมาย

หลกัในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ง. การสรรหา พฒันา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของ กรรมการผูจ้ดัการ 
จ. การก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนท่ีเป็นเครื่องจงูใจใหบ้คุลากรปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบั วตัถปุระสงค ์

เป้าหมายหลกัขององคก์ร 
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เรื่องที่ด  าเนินการรว่มกบัฝ่ายจดัการ 
หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และฝ่ายจดัการจะพิจารณารว่มกนัโดยฝ่ายจดัการเสนอให้
คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหน้โยบายภาพรวมสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และเป้าหมาย
หลกัในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้มอบหมายใหฝ่้ายจดัการ ไปด าเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและใหฝ่้ายจดัการ
รายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่งไดแ้ก่ เรือ่งดงัต่อไปนี ้

ก. การก าหนดและทบทวนกลยทุธ ์เป้าหมาย แผนงานประจ าปี  
ข. การดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน  
ค. การก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบของฝ่ายจดัการ  
ง. การก าหนดกรอบการจัดสรรทรพัยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหาร

จดัการบคุคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จ. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
ฉ. การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ  

 
เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรด าเนนิการ  
หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะก ากบัดแูลระดบันโยบาย โดยมอบหมายให ้กรรมการผูจ้ดัการ และฝ่ายจดัการเป็น
ผูร้บัผิดชอบหลกัในการด าเนินการ ซึ่งไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี ้

ก. การจดัการ (Execution) ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ ์นโยบาย แผนงานท่ีคณะกรรมการอนมุตัิแลว้  
ทัง้นี ้คณะกรรมการควรปล่อยใหฝ่้ายจดัการรบัผิดชอบการตดัสินใจด าเนินงาน การจดัซือ้จดัจา้ง การรบั
บคุลากรเขา้ท างาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไวแ้ละตดิตามดแูลผล โดยไม่แทรกแซงการตดัสินใจ 
เวน้แตม่ีเหตจุ าเป็น 

ข. เรื่องที่ขอ้ก าหนดหา้มไว ้เช่น การอนมุตัิรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ 
 
หลักปฏิบัติ 2: ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษทัทีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน 
หลักปฏิบัติ 2.1 

คณะกรรมการจะก าหนดหรือดแูลใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษิัท (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
โดยเป็นวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่สอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุคา่ใหท้ัง้บรษิัทลกูคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 
2.1.1 คณะกรรมการมีหนา้ที่รบัผิดชอบดแูลใหบ้รษิัทฯมีวตัถปุระสงคห์รือเป้าหมายหลกั (Objectives) ที่ชดัเจน เหมาะสม 

สามารถใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการก าหนดแผนธุรกจิ (Business Plan) และส่ือสาร ใหท้กุคนในองคก์รขบัเคล่ือนไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยจดัท าเป็นวสิยัทศัน ์และค่านิยมรว่มขององคก์ร (Vision and Values) หรือวตัถปุระสงคแ์ละ
หลกัการ (Principles and Purposes) หรืออื่น ๆ ในท านองเดยีวกนั 

2.1.2 ในการบรรลวุตัถปุระสงคห์รือเป้าหมายหลกั คณะกรรมการจะก าหนดแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่สามารถสรา้ง
คณุค่าใหท้ัง้แก่บรษิัทผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไปโดยพิจารณาถงึ 

(1) สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทัง้การน าเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม 
(2) ความตอ้งการของลกูคา้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
(3) ความพรอ้ม ความช านาญ ความสามารถในการแข่งขนัของบรษิัทฯ 
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(4) วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้บรษิัท 
(5) กลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิัท 
(6) ความสามารถในการท าก าไร หรือแข่งขนัดว้ยการสรา้งคณุค่าใหบ้รษิัท และลกูคา้ (Value Proposition) 
(7) ความสามารถในการด ารงอยู่ของบรษิัทฯในระยะยาว ภายใตปั้จจยัทัง้โอกาสและความเส่ียงที่มีผลกระทบ
ต่อบรษิัทฯและผูม้ีส่วนไดเ้สียได ้

2.1.3 คณะกรรมการจะสง่เสรมิคา่นิยมขององคก์รในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เช่น ความรบัผิดชอบในผลการกระท า 
(Accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปรง่ใส (Transparency) ความเอาใจใส่ (Due Consideration of 
Social and Environmental Responsibilities) เป็นตน้  

2.1.4 คณะกรรมการจะสง่เสรมิการส่ือสาร และเสรมิสรา้งใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์รสะทอ้นอยู่ในการ
ตดัสินใจและการด าเนินงานของบคุลากรในทกุระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

หลักปฏิบัติ 2.2 
คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให ้วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธใ์นระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจ าปี

ของบรษิัทฯสอดคลอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิัทฯ โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาะสม และปลอดภยั 

2.2.1 คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหก้ารจดัท ากลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปีที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั
ของบรษิัทโดยค านงึถึงปัจจยัแวดลอ้มของบรษิัท ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเส่ียงที่ยอมรบัไดแ้ละ
สนบัสนนุใหม้ีการจดัท า หรือทบทวนวตัถปุระสงค ์เปา้หมาย และกลยทุธส์ าหรบัระยะปานกลาง 3 ปีดว้ย เพื่อให้
มั่นใจว่ากลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปีไดค้  านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึน้ และยงัพอจะคาดการณไ์ดต้าม
สมควร 

2.2.2 ในการก าหนดกลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปี คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความ
เส่ียงตา่ง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งตลอดสาย Value Chain รวมทัง้ปัจจยัตา่ง ๆ ที่อาจมีผลต่อ
การบรรลเุป้าหมายหลกัของบรษิทัฯโดยมีกลไกที่ท  าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างแทจ้รงิ 

(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนรว่มหรือช่องทางการส่ือสารระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียกับบรษิัทฯไว้
ชดัเจน เพื่อใหบ้ริษัทฯสามารถเขา้ถึงและไดร้บัขอ้มูลประเด็นหรือความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละ
กลุ่มไดอ้ย่างถกูตอ้งใกลเ้คียงมากที่สดุ 

(2) ระบุผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทฯทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ที่เป็นตวับุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน
องคก์ร เช่น พนกังาน ผูล้งทนุ ลกูคา้ คู่คา้ ชมุชน สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดแูล 
เป็นตน้ 

(3) ระบปุระเด็นและความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อน าไปวเิคราะหแ์ละจดัระดบัประเด็นดงักล่าวตาม
ความส าคญัและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อทัง้บรษิัทฯและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ทัง้นี ้เพื่อเลือกเรื่องส าคญัที่จะเป็น
การสรา้งคณุคา่รว่มกับผูม้ีส่วนไดเ้สียมาด าเนินการใหเ้กิดผล 

2.2.3 ในการก าหนดกลยทุธ ์คณะกรรมการบรษิัทจะก ากบัดแูลใหม้ีการส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมและน านวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สีย โดยยงัคงอยู่
บนพืน้ฐานความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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2.2.4 คณะกรรมการจะก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัทฯโดย
คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดเป้าหมายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการจะตระหนกัถึง
ความเส่ียงของการตัง้เป้าหมายที่อาจน าไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจรยิธรรม (Unethical Conduct) 

2.2.5 คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้ีการถ่ายทอดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยทุธแ์ละแผนงานใหท้ั่วทัง้องคก์ร 
2.2.6 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรพัยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการ

ด าเนินการตามกลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปี โดยจดัใหม้ีผูท้  าหนา้ที่รบัผิดชอบดแูลและติดตามผลการด าเนินงาน 
 
หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการทีมี่ประสิทธิผล 
หลักปฏิบัติ 3.1 

คณะกรรมการมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่องขนาดองคป์ระกอบ 
สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัที่ก าหนดไว ้
3.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดา้นทักษะ 

ประสบการณ ์ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น เพื่อใหม้ั่นใจว่าจะไดค้ณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สามารถเขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สียได ้รวมทัง้ตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร
อย่างนอ้ย 1 คนที่มีประสบการณใ์นธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัที่บรษิัทด าเนินกิจการอยู่ 

3.1.2 คณะกรรมการจะพจิารณาจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยตอ้งมีจ านวน
กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิ่นท่ีอยู่ในประเทศ
ไทย 

 โครงสร้างคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท มีทั้งสิ ้น 7 ท่าน โดยคณะกรรมการทุกท่านล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์และ
ความสามารถ และเป็นผูท้รงคุณวฒุิ เป็นผูท้ี่มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและยทุธศาสตรใ์นการด าเนิน
ธุรกิจ รวมถึงมีหนา้ที่ในการตรวจสอบและก ากบัดแูลผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ดงันี ้
1. คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการท า
ธุรกิจ และมีบทบาทส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

1.1 กรรมการที่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 3 ท่าน คือ 
 1.1.1 นายณรงค ์  ธารีรตันาวิบลูย ์   ประธานกรรมการ 
 1.1.2 นายธนิตย ์  ธารรีตันาวิบลูย ์   รองประธานกรรมการ 
 1.1.3 นางสาวพิมพว์รรณ   ธารีรตันาวิบลูย ์   กรรมการ 

1.2  กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน คือ 
 1.2.1 นายด ารงค ์จงูวงศ ์    กรรมการ 

1.3 กรรมการตรวจสอบท่ีเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นกรรมการบรหิาร 3 ท่าน คือ 
 1.3.1 ดร.กวีพงษ์   หิรญักส ิ    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 1.3.2 นายโชติ   สนธิวฒันานนท ์   กรรมการตรวจสอบ 
 1.3.3 ผูช้่วยศาสตราจารยส์มัพนัธ ์  หุ่นพยนต ์  กรรมการตรวจสอบ 
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 กรรมการทุกท่านลว้นมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งนีใ้นการประชุมครัง้ต่างๆ หากมีมติที่ส  าคัญ
ใดๆ ก็ตามจะตอ้งไดร้ับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แลว้แต่กรณี) โดย
กรรมการบรษิัทจะไม่สามารถอนุมตัิรายการใดๆ ท่ีส่งผลต่อตนเองหรือมีความขดัแยง้ทางผลทางผลประโยชนต์่อผู้
มีส่วนไดส่้วนเสียในรายการนัน้ 

3.1.3 คณะกรรมการจะมีสดัส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารที่สะทอ้นอ านาจที่ถ่วงดลุกัน
อย่างเหมาะสม โดย 

ก. กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกับการท างานของ
ฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอิสระ 

ข. กรรมการอิสระมีจ านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งดูแล ให้กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

3.1.4 คณะกรรมการจะด าเนินการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย และ
ขอ้มลูกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ ์สดัส่วนการถือหุน้ จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 
และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจ าปีและบน Website ของบรษิัท 

หลักปฏิบัติ 3.2 

คณะกรรมการจะเลือกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบและการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชด้ลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอสิระ 
3.2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการจะก าหนดอ านาจหนา้ที่ของ

ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหช้ดัเจน และเพื่อไม่ใหค้นใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากดั บรษิัทฯจะแยก
บคุคลที่ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบคุคลที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 

3.2.2 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้  าของคณะกรรมการ โดยหนา้ที่ของประธานกรรมการจะครอบคลมุเรื่องดงัต่อไปนี ้
(1) การก ากบั ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจไดว้า่ การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
(2) การดแูลใหม้ั่นใจวา่ กรรมการทกุคนมีส่วนรว่มในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รที่มี

จรยิธรรม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
(3) การก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารือรว่มกบั กรรมการผูจ้ดัการ และมี

มาตรการท่ีดแูลใหเ้รื่องส าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
(4) การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย

ประเด็นส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทั่วกนั การส่งเสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุยพินิจที่
รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอสิระ 

(5) การเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้รหิาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
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3.2.3 คณะกรรมการจะสง่เสรมิใหเ้กดิการถว่งดลุอ านาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการในกรณีที่ประธาน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไม่ไดเ้ป็นบคุคลเดียวกนั แต่เป็นบคุคลในครอบครวัเดียวกนั โดยพิจารณาจาก 

 (1) องคป์ระกอบคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหน่ึง หรือ 
 (2) แต่งตัง้กรรมการอิสระคนหนึ่งรว่มพิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ 

3.2.4 คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมกีารด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเกา้ (9) ปีนบัจากวนัท่ีไดร้บั
การแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ใหด้  ารงต าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการจะพจิารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว  

3.2.5 เพื่อใหเ้รื่องส าคญัไดร้บัการพิจารณาในรายละเอยีดอยา่งรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ
ชดุย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอ้มลู และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการ
เห็นชอบต่อไป 

3.2.6 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย จ านวนครัง้
ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชมุในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ  

หลักปฏิบัติ 3.3 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปรง่ใสและชดัเจน เพื่อใหไ้ด้

คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้
3.3.1  คณะกรรมการบรษิัทจะจดัใหม้กีารประชมุ เพื่อพจิารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบคุคลและก าหนดค่าตอบแทน

เพื่อใหไ้ดก้รรมการท่ีมคีณุสมบตัทิี่จะท าใหค้ณะกรรมการมีองคป์ระกอบความรูค้วามช านาญที่เหมาะสมรวมทัง้มีการ
พิจารณาประวตัิของบคุคลดงักลา่ว ก่อนจะน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ นอกจากนี ้บรษิัทฯ
จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขอ้มลูอย่างเพียงพอเก่ียวกบับคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตดัสินใจ  

3.3.3 คณะกรรมการบรษิัทจะทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการและก าหนดคา่ตอบแทน ก่อนท่ีจะมีการสรรหา
กรรมการท่ีครบวาระ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรค านงึถึงผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ
รายดงักล่าวประกอบดว้ย  

3.3.4 ในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้บคุคลใดใหเ้ป็นท่ีปรกึษาเก่ียวกบัการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิัทฯ
ก าหนดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูของที่ปรกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์ 

หลักปฏิบัติ 3.4 
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถื้อหุน้อนุมัติ  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสรา้งและอัตรา

ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและจงูใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รใหด้  าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาว 
3.4.1  คณะกรรมการบรษิัทจะท าหนา้ที่พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทน 
3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสบการณ ์

ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่
คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน ทัง้นี ้อยู่ในลกัษณะที่เปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ในอตุสาหกรรม  
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3.4.3 ผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นผู้อนุมัติโครงสรา้งและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่ เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดย
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้ีความเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที่ (เช่น 
ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชมุ) และค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบริษัท (เช่น โบนสั บ าเหน็จ) โดยเชื่อมโยง
กบัมลูค่าที่บริษัทฯสรา้งใหก้บัผูถื้อหุน้ แต่ไม่อยู่ในระดบัที่สงูเกินไปจนท าใหเ้กิดการมุ่งเนน้แต่ผลประกอบการระยะ
สัน้ 

3.4.4  คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะทอ้นถึงภาระหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทนดว้ย ทั้งนี ้จ านวนเงินค่าตอบแทนที่
เปิดเผย ใหร้วมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษิัทย่อยดว้ย 

3.4.5 ในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้บคุคลใดใหเ้ป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหม้ี
การเปิดเผยขอ้มลูของที่ปรกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

หมายเหตุ: กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเส่ียง ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนใดๆ 

หลักปฏิบัติ 3.5 
คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ 
3.5.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่า มีกลไกสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตน 
3.5.2  คณะกรรมการจะก าหนดหลกัเกณฑใ์นการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นของกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพ

การท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบรษิัท และเพื่อใหม้ั่นใจวา่กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิ
หนา้ที่ในบรษิัทฯไดอ้ย่างเพยีงพอ โดยจะก าหนดจ านวนบรษิัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต ่าแหน่ง
ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบรษิัท แต่รวมแลว้ไมค่วรเกิน 5 บรษิัทจดทะเบยีน 

3.5.3  คณะกรรมการจะจดัใหม้ีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นท่ีรบัทราบ 
3.5.4  ในกรณีที่กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิาร หรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในกิจการอื่นท่ีมี

ความขดัแยง้ หรือสามารถใชโ้อกาสหรือขอ้มลูของบรษิัทฯเพื่อประโยชนข์องตน คณะกรรมการตอ้งดูแลใหม้ั่นใจว่า 
บรษิัทฯมีมาตรการป้องกนัอย่างเพียงพอและมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบตามความเหมาะสม 

3.5.5  ใหก้รรมการแต่ละคนเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการบรษิัททัง้หมดที่ได้
จดัใหม้ีขึน้ในรอบปี เวน้แตใ่นกรณีที่มีเหตจุ าเป็น 

หลักปฏิบัติ 3.6  
คณะกรรมการมีหนา้ที่ก ากับดูแลใหม้ีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

(ถา้มี) และกิจการอื่นที่บรษิัทฯไปลงทนุอย่างมนียัส าคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บรษิัทย่อยและกิจการ
อื่นท่ีบรษิัทฯไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 
3.6.1 คณะกรรมการจะพจิารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบรษิัทยอ่ย (ถา้มี) ซึ่งรวมถงึ 

(1) ระดบัการแต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุในบรษิัทย่อย โดยใหค้ณะกรรมการ
เป็นผูแ้ต่งตัง้ เวน้แต่บรษิัทดงักล่าวเป็นบรษิัทขนาดเล็กที่เป็น Operating Arms ของบรษิัทฯ คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให ้คณะกรรมการบรหิารเป็นผูพ้ิจารณาแตง่ตัง้ก็ได ้ 
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(2) ก าหนดขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของบคุคลท่ีเป็นตวัแทนของบรษิัทฯตามขอ้ (1) และใหต้วัแทน
ของบรษิัทฯดแูลใหก้ารปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายของบรษิัทย่อย และในกรณีที่บรษิัทย่อยมีผูร้ว่มลงทนุอื่น 
คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายใหต้วัแทนท าหนา้ที่อย่างดีที่สดุเพื่อผลประโยชนข์องบรษิัทย่อย และให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิัทแม่ 

(3) ระบบการควบคมุภายในของบรษิัทย่อยที่เหมาะสมและรดักมุเพียงพอและการท ารายการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

(4) การเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การท ารายการ
อื่นท่ีส าคญั การเพิ่มทนุ การลดทนุ การเลิกบรษิัทย่อย เป็นตน้ 

3.6.2 หากเป็นการเขา้รว่มลงทนุในกิจการอื่นอยา่งมีนยัส าคญั เช่น มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงตัง้แต่รอ้ยละ 20 
แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50 และจ านวนเงินลงทนุหรืออาจตอ้งลงทนุเพิ่มเติมมีนยัส าคญัต่อบรษิัทฯในกรณีที่จ  าเป็น 
คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารจดัท าสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) หรือขอ้ตกลงอื่นเพื่อให้
เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจในการบรหิารจดัการและการมีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเรื่องส าคญั การติดตาม
ผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัท างบการเงนิของบรษิัทฯเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและ
ก าหนดเวลา 

หลักปฏิบัติ 3.7 
คณะกรรมการจะจดัใหม้ีการประเมินผลการท างานประจ าปีของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของ

กรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการ
ประเมินไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการปฏิบตัิงานในดา้นต่าง ๆ ได ้
3.7.1 คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้เพื่อใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพิจารณาผลงานและ

ปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทยีบกบัผลการปฏิบตังิานอย่างมี
หลกัเกณฑ ์โดยหวัขอ้ในการประเมินตนเองจะเป็นไปตามหลกัการของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และหลกัการของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นีบ้รษิัทฯจะน าผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการแต่ละท่านมาประยกุตใ์ช้
ในการพฒันากรรมการและการพฒันาบรษิัทต่อไป 

3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบตังิานจะจดัใหม้กีารประเมินทัง้แบบคณะและรายบคุคล โดยอย่างนอ้ยตอ้งเป็นวิธีการ
ประเมินดว้ยตนเองหรือคณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาใชว้ิธีประเมินแบบไขวร้ว่มดว้ย รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์
ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจดัใหม้ีที่ปรกึษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอย่างนอ้ยทกุ ๆ 3 ปีได ้และเปิดเผยการด าเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 

3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการบรษิัทตอ้งถกูน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
คณะกรรมการบรษิัท 
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หลักปฏิบัติ 3.8 
คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนไดร้บัการ
เสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้  าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ 
3.8.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่า บคุคลที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ จะไดร้บัการแนะน าและมขีอ้มลูที่เป็น

ประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ ซึ่งรวมถงึความเขา้ใจในวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ค่านยิมองคก์ร 
ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ 

3.8.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท้ี่จ  าเป็นอย่างต่อเนื่อง โดยหลกัสตูรที่กรรมการ
บรษิัทควรเขา้รว่มสมัมนาอยา่งนอ้ยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) ซึง่ไดแ้ก่ 
หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) และหลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 

3.8.3 คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบั
การประกอบธุรกจิ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 

3.8.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี  

หลักปฏิบตัิ 3.9 
คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย สามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่

จ  าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ที่จ  าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ 
3.9.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีก าหนดการประชมุ และวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้ เพื่อใหก้รรมการ

สามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชมุได ้
3.9.2 จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการจะพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิัท โดยจดัประชมุไม่นอ้ยกว่า 6 ครัง้ต่อปี ในกรณีที่คณะกรรมการ
บรษิัทไม่ไดม้ีการประชมุรายเดือน คณะกรรมการบรษิัทจะก าหนดใหฝ่้ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการบรษิัททราบในเดือนท่ีไม่ไดม้ีการประชมุ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทสามารถก ากบัควบคมุและดแูล
การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเนื่องและทนัเหตกุารณ ์

3.9.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีลไกใหก้รรมการแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ายจดัการมีอิสระท่ีจะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อ
บรษิัทฯเขา้สู่วาระการประชมุ 

3.9.4 เอกสารประกอบการประชมุจะจดัส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่ใน
กรณีจ าเป็นเรง่ด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัทจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็
กว่านัน้ก็ได ้

3.9.5 คณะกรรมการจะสนบัสนนุให ้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้รหิารระดบัสูงเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการเพื่อใหส้ารสนเทศ
รายละเอียดเพิม่เตมิในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อใหม้ีโอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส าหรบัใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)  

3.9.6 คณะกรรมการจะเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเตมิไดจ้าก กรรมการผูจ้ดัการ เลขานกุารบรษิัทหรือผูบ้รหิารอื่นท่ีไดร้บั
มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ  าเป็น คณะกรรมการอาจจดัใหม้ีความเห็นอิสระจากที่
ปรกึษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ 
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3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารมีโอกาสที่จะประชมุระหว่างกนัเองตาม
ความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย โดยแจง้
ให ้กรรมการผูจ้ดัการทราบถงึผลการประชมุดว้ย  

3.9.8 คณะกรรมการจะก าหนดคณุสมบตัิและประสบการณข์องเลขานกุารบรษิัทท่ีเหมาะสมที่จะปฏิบตัหินา้ที่ในการให้
ค าแนะน าเก่ียวกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์า่ง ๆ ที่คณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดแูลการจดัการเอกสารการ
ประชมุคณะกรรมการ เอกสารส าคญัตา่ง ๆ และกจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตาม
มติคณะกรรมการ นอกจากนี ้คณะกรรมการจะเปิดเผยคณุสมบตัิและประสบการณข์องเลขานกุารบรษิัทในรายงาน
ประจ าปี และบน Website ของบรษิัทฯ 

3.9.9 เลขานกุารบรษิัทจะเขา้ฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัหิน้าที่ และในกรณีที่
มีหลกัสตูรรบัรอง (Certified Program) เลขานกุารบรษิัทจะเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรดงักล่าวดว้ย 

 
หลักปฏบิัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบคุลากร 
หลักปฏิบัติ 4.1 

คณะกรรมการจะด าเนินการใหม้ั่นใจว่ามีการสรรหาและพฒันา กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดับสงูใหม้ีความรู ้
ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะที่จ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 
4.1.1 คณะกรรมการจะพจิารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบคุคลท่ีมคีณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารง กรรมการผูจ้ดัการ 
4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดแูลให ้กรรมการผูจ้ดัการดแูลใหม้ีผูบ้ริหารระดบัสงูที่เหมาะสม โดยอย่างนอ้ยคณะ

กรรมการบรหิารจะรว่มกบั กรรมการผูจ้ดัการพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาและแตง่ตัง้บคุคล เห็นชอบ
บคุคลที่ กรรมการผูจ้ดัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 

4.1.3 เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้ีแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู และให ้กรรมการผูจ้ดัการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

4.1.4 คณะกรรมการจะสง่เสรมิและสนบัสนนุให ้กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสงูไดร้บัการอบรมและพฒันา เพื่อ
เพิ่มพนูความรูแ้ละประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงาน โดยก าหนดใหบ้คุคลที่ด  ารงต าแหน่งผูร้บัผิดชอบ
สงูสดุในสายงานบญัชีและการเงนิ (CFO) (กรรมการผูจ้ดัการ) และผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี (สมหุบ์ญัชี) (ผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน) ตอ้งอบรมพฒันาความรูต้่อเนื่องดา้นบญัชีใหค้รบ 6 ชั่วโมงต่อปี ตัง้แต่ปี 2562 เป็นตน้ไป ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศของ ส านกังาน ก.ล.ต. ไดก้ าหนดคณุสมบตัิผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงิน (CFO) 
และผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี (สมหุบ์ญัชี) ไวเ้ป็นมาตรการบงัคบัใช ้ซึง่ไดป้ระกาศใชเ้มื่อวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 

4.1.5 คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบรษิัทอื่นของ กรรมการผูจ้ดัการ
และผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างชดัเจน ทัง้ประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวนบรษิัทท่ีสามารถไปด ารงต าแหน่งได ้

หลักปฏิบัติ 4.2 
คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

4.2.1 คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนท่ีเป็นเครื่องจงูใจใหผู้บ้รหิารระดบัสงู
ปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกับผลประโยชนข์องบริษัทฯใน
ระยะยาว 
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4.2.2 คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารจะพิจารณาเหน็ชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงาน 
ตลอดจนอนมุตัิโครงสรา้งค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู และติดตามให ้กรรมการผูจ้ดัการประเมินผูบ้รหิาร
ระดบัสงูใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประเมินดงักล่าว 

หลักปฏิบัติ 4.3 
คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจโครงสรา้งและความสัมพันธ์ของผูถื้อหุน้ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ

ด าเนินงานของบรษิัทฯ 
4.3.1 คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพันธข์องผูถื้อหุน้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของขอ้ตกลงผูถื้อหุน้ 

หรือนโยบายของกลุ่มบรษิัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออ านาจในการควบคมุการบรหิารจดัการบรษิัทฯ 
4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการ เช่น การมี

บคุคลที่เหมาะสมมาสืบทอดต าแหน่ง 
4.3.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคมุบรษิทัฯ 

หลักปฏิบตัิ 4.4 
คณะกรรมการจะติดตามดแูลการบรหิารและพฒันาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และแรงจงูใจที่

เหมาะสม 
4.4.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารบรหิารทรพัยากรบคุคลที่สอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยทุธข์ององคก์ร พนกังานในทกุ

ระดบัมีความรู ้ความสามารถ แรงจงูใจที่เหมาะสม และไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม เพื่อรกัษาบคุลากรท่ีมี
ความสามารถขององคก์รไว ้

4.4.2 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารจดัตัง้กองทนุส ารองรองเลีย้งชีพหรือกลไกอื่น เพื่อดแูลใหพ้นกังานมีการออมอย่าง
เพียงพอส าหรบัรองรบัการเกษียณ รวมทัง้สนบัสนนุใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจดัการเงิน การ
เลือกนโยบายการลงทนุท่ีสอดคลอ้งกบัชว่งอาย ุระดบัความเส่ียง หรือดแูลใหม้ีนโยบายการลงทนุแบบ Life Path 

 
หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
หลักปฏบิัติ 5.1 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูคา่แกธุ่รกิจควบคู่ไปกบัการสรา้ง
คณุประโยชนต์่อลกูคา้หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
5.1.1 คณะกรรมการจะใหค้วามส าคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ส่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรม และดแูลใหฝ่้ายจดัการ

น าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยทุธ ์การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานและการตดิตามผลการ
ด าเนินงาน โดยบรษิัทฯเป็นส่วนหน่ึงของ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) การผลิตปาลม์น า้มนัอยา่ง
ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม ปาลม์น า้มนัจะตอ้งปลกูในที่ดนิมีเอกสารสิทธิ ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานอยา่ง
เครง่ครดั มีการป้องกนัดิน น า้ สภาพแวดลอ้ม อาทิ ใชส้ารเคมีเทา่ที่จ  าเป็นตามความเหมาะสม ลดการปนเป้ือน
สารเคมใีนน า้ ดิน จดัเก็บภาชนะบรรจสุารในท่ีเหมาะสม ฟ้ืนฟดูิน น า้ ท่ีส าคญัหา้มเผาในทกุกรณี ซึ่งบรษิัทฯใหก้าร
สนบัสนนุโดยเขา้รว่มเป็นสมาชิกและไดร้บัการรบัรองระบบ RSPO รวมถงึรบัซือ้น า้มนัปาลม์ดิบบางส่วนจากคู่คา้ 
และขายสินคา้ใหล้กูคา้ที่ไดก้ารรบัรองระบบ RSPO เช่นกนั ตลอดห่วงโซ ่

5.1.2  คณะกรรมการจะส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมเพื่อเพิ่มคณุค่าใหบ้รษิัทฯตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ ซึ่งอาจครอบคลมุการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมมุมองในการออกแบบและพฒันาสินคา้
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และบรกิาร การวิจยั การปรบัปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน รวมทัง้การรว่มมือกบัคูค่า้ ทัง้นี ้การ
ด าเนินการขา้งตน้ควรมีลกัษณะเป็นไปเพื่อการสรา้งประโยชนร์ว่มกนัทัง้แก่บรษิัทลกูคา้ คู่คา้ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
และไม่สนบัสนนุใหเ้กิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจรยิธรรม โดยบรษิัทฯอยู่ระหวา่งวิจยั
และพฒันากระบวนการผลิตเพื่อปรบัลดค่าปนเป้ือนสงูสดุของสาร 3-MCPD และ Glycidyl fatty acid esters (GE) 
ในน า้มนัปาลม์ที่ใชบ้รโิภคโดยตรงหรือน าไปใชเ้ป็นส่วนประกอบของอาหารอื่นๆใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ี่ องคก์ารความ
ปลอดภยัของอาหารแห่งสหภาพยโุรป (The European Food Safety Authority, EFSA) ก าหนดและยอมรบั โดยสาร
ดงักล่าวเกิดจากกระบวนการกลั่นและผ่านกรรมวิธีที่อณุหภมูิสงูกว่า 200 องศาเซลเซียส เพื่อก าจดัเอา สี กล่ิน และ
กรดซึ่งเป็นสาเหตขุองกลิ่นหืน สารทัง้ 2 ก่อใหเ้กดิความเสียหายต่อสารพนัธุกรรม โดยเฉพาะกลุม่เส่ียงสงูสดุคือ กลุ่ม
เด็กทารก ซึ่งมีโอกาสไดร้บัสาร 3-MCPD ในปรมิาณที่สงู จากการใชน้ า้มนัปาลม์ในการผลิตนมผงส าหรบัเด็กทารก 

หลักปฏิบัติ 5.2 
คณะกรรมการจะติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และ

สะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าทกุฝ่ายขององคก์รไดด้  าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ ์(Strategies) ของบรษิัทฯ 
5.2.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีลไกที่ท  าใหม้ั่นใจว่า บรษิัทฯประกอบธุรกิจอยา่งมจีรยิธรรม มคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม

และส่ิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อเป็นแนวทางใหท้กุสว่นในองคก์ร สามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์
เป้าหมายหลกั ที่เป็นไปดว้ยความยั่งยืน โดยจดัท านโยบายใหค้รอบคลมุเรื่องดงัต่อไปนี ้

(1)  ความรบัผิดชอบต่อพนกังานและลกูจา้ง โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ปฏิบตัิต่อพนกังานและลกูจา้งอยา่งเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนษุยชน ไดแ้ก่ การก าหนดค่าตอบแทนและค่า
ผลประโยชนอ์ื่น ๆ ท่ีเป็นธรรม การจดัสวสัดิการท่ีไม่นอ้ยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือมากกวา่ตามความ
เหมาะสม การดแูลสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน การอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพ
และส่งเสรมิความกา้วหนา้ รวมถงึเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอืน่ ๆ 

(2) ความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และค านึงถงึสขุภาพ 
ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มลูลกูคา้ การบรกิารหลงัการขายตลอดชว่งอายสิุนคา้และ
บรกิาร การตดิตามวดัผลความพงึพอใจของลกูคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงสินคา้และบรกิาร รวมทัง้การ
โฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสรมิการขายตอ้งกระท าอย่างมคีวามรบัผิดชอบ ไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจ
ผิด หรือใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจผดิของลกูคา้ 

(3) ความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและเงื่อนไขสญัญาหรือขอ้ตกลงที่เป็นธรรม การชว่ย
ใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและใหบ้รกิารท่ีไดม้าตรฐาน ชีแ้จงและดแูล
ใหคู้่คา้เคารพสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัิต่อแรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถงึติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอย่างยั่งยืน 

(4) ความรบัผิดชอบต่อชมุชน โดยน าความรูแ้ละประสบการณท์างธุรกิจมาพฒันาโครงการท่ีสามารถสรา้งเสรมิ
ประโยชนต์่อชมุชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีการตดิตามและวดัผลความคืบหนา้และความส าเรจ็ในระยะยาว 

(5) ความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยป้องกนั ลด จดัการ และดแูลใหม้ั่นใจว่า บรษิัทฯจะไม่สรา้งหรือก่อใหเ้กิด
ผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งครอบคลมุการใชว้ตัถดุิบ การใชพ้ลงังาน (ส าหรบัการผลิต ขนส่ง หรือ
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ในส านกังาน) การใชน้ า้ การใชท้รพัยากรหมนุเวยีน การปลดปล่อยและจดัการของเสียที่เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นตน้ 

(6) การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปรง่ใส และไม่สรา้งความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

(7) การต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งและบรษิัทฯ
ไดป้ระกาศเจตนารมณก์ารต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัต่อสาธารณะ และไดเ้ขา้รว่มเป็นภาคเีครือข่ายใน
การต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่นของแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) รวมถึง
สนบัสนนุใหบ้รษิัทอื่น ๆ และคู่คา้มีและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น รวมทัง้เขา้รว่ม
เป็นภาคีเครือข่ายดว้ย  

หลักปฏิบัติ 5.3 
คณะกรรมการจะติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยั่งยืน 
5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนกัถงึความจ าเป็นของทรพัยากรที่ตอ้งใช ้รวมทัง้ตระหนกัวา่การใชท้รพัยากรแต่ละประเภท

มีผลกระทบต่อกนัและกนั 
5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนกัวา่รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ตา่งกนั ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อทรพัยากรที่ตา่งกนั

ดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ใหค้  านึงถึงผลกระทบและความคุม้ค่าที่จะเกิดขึน้ตอ่ทรพัยากร โดย
ยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของการมจีรยิธรรม มีความรบัผิดชอบและสรา้งคณุค่าใหแ้ก่บรษิัทฯอยา่งยั่งยนื 

5.3.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่า ในการบรรลวุตัถปุระสงค ์และเปา้หมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจดัการจะมกีาร
ทบทวน พฒันาดแูลการใชท้รพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลง
ของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

ทัง้นี ้ทรพัยากรที่บรษิัทฯพึงค านึงถึงมีอย่างนอ้ย 6 ประเภท ไดแ้ก่ การเงิน (Financial Capital) การผลิต 
(Manufactured Capital) ภมูิปัญญา (Intellectual Capital) ดา้นบคุลากร (Human Capital) สงัคมและความสมัพนัธ ์(Social 
and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)  

หลักปฏิบัติ 5.4 
คณะกรรมการจะจดัใหม้ีกรอบการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ที่สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของบรษิัทฯรวมทัง้ดแูลใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการ
ด าเนินงาน การบรหิารความเส่ียง เพื่อใหบ้รษิัทฯสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษิัทฯ 
5.4.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีนโยบายในเรื่องการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลมุ

ถึงการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และการก าหนดแนวทางเพื่อรองรบัในกรณีที่ไม่สามารถจดัสรร
ทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามที่ก าหนดไว ้

5.4.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารบรหิารความเส่ียงขององคก์รครอบคลมุถึงการบรหิารและจดัการความเส่ียงดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 
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5.4.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีนโยบายและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ทัง้นี ้กรอบการก ากบั
ดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ 

(1) บรษิัทฯไดท้ าตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(2) บรษิัทฯมีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ในการรกัษาความลบั (Confidentiality) การรกัษาความ
น่าเชื่อถือ (Integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มลู (Availability) รวมทัง้ป้องกนัมใิหม้ีการน าขอ้มลูไปใช้
ในทางมิชอบ หรือมกีารแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

(3) บรษิัทฯไดพ้ิจารณาความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบรหิารจดัการความเส่ียง
ดงักล่าวในดา้นต่าง ๆ เช่น การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การ
บรหิารจดัการเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Incident 
Management) การบรหิารจดัการทรพัยสิ์นสารสนเทศ (Asset Management) เป็นตน้ 

(4) บรษิัทฯไดพ้ิจารณาการจดัสรรและบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
ปัจจยัในการก าหนดล าดบัความส าคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ ์ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ความเรง่ด่วนในการใชง้าน งบประมาณและ
ทรพัยากรบคุคลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็น
ตน้ 

 
หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
หลักปฏบิัติ 6.1 

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้ั่นใจวา่ บรษิัทฯมีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีจะท าใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.1 คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจความเส่ียงที่ส  าคญัของบรษิัทฯและอนมุตัิความเส่ียงที่ยอมรบัได ้
6.1.2 คณะกรรมการจะพจิารณาและอนมุตัินโยบายการบรหิารความเส่ียงที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั กล

ยทุธ ์และความเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องบรษิัทฯส าหรบัเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบรหิารความเส่ียงของทกุ
คนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหนา้และดแูลใหม้ี
การทบทวนนโยบายการบรหิารความเส่ียงปีละ 1 ครัง้ 

6.1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้รษิัทฯมีการระบคุวามเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองคก์รที่อาจส่งผล
ใหบ้รษิัทฯไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้  ทัง้นี ้ความเส่ียงหลกัที่คณะกรรมการจะใหค้วามส าคญั อาจ
แบ่งออกเป็น ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิงาน (Operational Risk) ความเส่ียง
ดา้นการเงิน (Financial Risk) และความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) เป็นตน้ 

6.1.4 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่า บรษิัทฯไดม้ีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเส่ียงที่ไดร้ะบไุว้
เพื่อจดัล าดบัความเส่ียง และมีวธีิจดัการความเส่ียงที่เหมาะสม เช่น การยอมรบัความเส่ียง การลดหรือการควบคมุ
ความเส่ียง การหลีกเล่ียงความเส่ียง และการถา่ยโอนความเส่ียง เป็นตน้ 

6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงกลั่นกรองขอ้ 6.1.1– 6.1.4 
ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา  
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6.1.6 คณะกรรมการจะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบรหิารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอไตรมาสละครัง้ 
6.1.7 คณะกรรมการมีหนา้ที่ดแูลใหบ้รษิัทฯประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้ของใน

ประเทศและในระดบัสากล 
6.1.8 ในกรณีที่บรษิัทฯมีบรษิัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บรษิัทฯไปลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั (เช่น มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ีมีสิทธิออก

เสียงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไมเ่กินรอ้ยละ 50) คณะกรรมการจะน าผลประเมินระบบควบคมุภายในและการบรหิารความ
เส่ียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามขอ้ 6.1.1–6.1.7 ดว้ย 

หลักปฏิบัติ 6.2 
คณะกรรมการไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตัหินา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

6.2.1 คณะกรรมการจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน ซึ่งทกุคนตอ้งเป็นกรรมการ
อิสระ และมีคณุสมบตัิและหนา้ที่ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมการก าหนดหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยมีหนา้ที่อย่างนอ้ยตามที่ระบไุว้
ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้รษิัทฯมีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่จ  าเป็น
ต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย เช่น เอือ้อ านวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผูท้ี่เก่ียวขอ้งมาให้
ขอ้มลู การไดห้ารือรว่มกบัผูส้อบบญัชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใดมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

6.2.4 คณะกรรมการจดัใหม้ีหนว่ยงานตรวจสอบภายใน (Outsource) ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่เป็น
ผูร้บัผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน พรอ้มทัง้
รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี รวมถงึการใหค้วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ และเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource) 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเห็นถงึความเพียงพอของระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 
และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  

6.2.6 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา คดัเลือก เสนอบคุคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่
เป็นผูส้อบบญัขี และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน รวมทัง้ประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย
อย่างนอ้ยปีละครัง้ 

6.2.7 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อ
กิจการ 

หลักปฏิบัติ 6.3 
คณะกรรมการจะติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหวา่งบรษิัทฯกบัฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลู และโอกาสของบรษิัทฯและการ
ท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มคีวามสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับริษัทฯในลกัษณะที่ไม่สมควร 
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6.3.1 คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบตัิในการรกัษาความลบั (Confidentiality) การรกัษาความนา่เชื่อถือ (Integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มลู 
(Availability) รวมทัง้การจดัการขอ้มลูที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์(Market Sensitive Information) 
นอกจากนี ้คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 
อาทิ ท่ีปรกึษาทางกฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงิน ปฏิบตัิตามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

6.3.2 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีการจดัการและตดิตามรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน ์รวมทัง้ดแูลใหม้ี
แนวทางและวิธีปฏิบตัเิพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มลู ตามที่
กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผูม้ีสว่นไดเ้สียไม่ควรมี
ส่วนรว่มในการตดัสินใจ 

6.3.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีขอ้ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระการประชมุ
คณะกรรมการ และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
อย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ งดเวน้จากการมี
ส่วนรว่มในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 

หลักปฏิบัติ 6.4 
คณะกรรมการก ากบัดแูลใหม้ีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัดิา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นที่ชดัเจนและส่ือสารในทกุ

ระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กดิการน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมที่ส่งเสรมิและปลกูฝังให้
พนกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.4.1 คณะกรรมการไดป้ระกาศและบงัคบัใชแ้นวทางปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น รวมถงึการสนบัสนนุ

กิจกรรมที่ส่งเสรมิและปลกูฝังใหพ้นกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลักปฏิบัติ 6.5 
คณะกรรมการไดก้ าหนดใหบ้รษิทัฯมีกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส 

6.5.1 คณะกรรมการก ากบัดแูลกลไกและกระบวนการจดัการ (บนัทึก ตดิตามความคืบหนา้ แกไ้ขปัญหา รายงาน) ขอ้
รอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย และดแูลใหม้ีการจดัช่องทางเพื่อการรบัขอ้รอ้งเรียนท่ีมีความสะดวกและมีมากกว่าหน่ึง
ช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนไวใ้น Website หรือรายงานประจ าปี 

6.5.2 คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในกรณีที่มีการชีเ้บาะแส โดยจะก าหนดใหม้ีช่องทางในการ
แจง้เบาะแสผ่านทาง E-mail ของบรษิัทหรือผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบรษิัทรวมทัง้มี
กระบวนการตรวจสอบขอ้มลู การด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้มีาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสท่ีแจง้เบาะแสดว้ยเจตนาสจุรติ 
 
 ปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชือ่ถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 
หลักปฏิบัติ 7.1 

คณะกรรมการจะรบัผิดชอบในการดแูลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัตา่ง ๆ 
ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 
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7.1.1 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้คุลากรที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลู มคีวามรู ้ทกัษะ และประสบการณท์ี่
เหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักล่าวหมายรวมถงึผูบ้รหิารสงูสดุสายงาน
บญัชีและการเงิน ผูจ้ดัท าบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานกุารบรษิัทและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

7.1.2 ในการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มลู ใหค้ณะกรรมการค านงึถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งโดยในกรณีที่เป็นรายงานทาง
การเงิน จะพิจารณาปัจจยัอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
(2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน 

รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผ่ีานการส่ือสารในช่องทางอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ ์และนโยบายของบรษิัทฯ 

7.1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สะทอ้นฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานอย่างเพยีงพอ รวมทัง้สนบัสนนุใหบ้รษิัทจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อให้
นกัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯใน
แต่ละไตรมาสไดด้ยีิ่งขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดยีว 

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้จะดแูลให้
การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถว้นถกูตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มลูผูถื้อหุน้ของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนท่ีเก่ียวเนื่อง
กบัสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) ของกลุม่ตน 

หลักปฏบิัติ 7.2 
คณะกรรมการจะติดตามดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้

7.2.1 คณะกรรมการจะดแูลใหฝ่้ายจดัการมีการตดิตามและประเมินฐานะทางการเงินของบรษิัทฯและมกีารรายงานต่อ
คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ โดยใหค้ณะกรรมการและฝ่ายจดัการรว่มกนัหาทางแกไ้ขโดยเรว็หากเริม่มีสญัญาณ
บ่งชีถ้งึปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้

7.2.2 ในการอนมุตัิการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ คณะกรรมการจะพิจารณาให้
มั่นใจไดว้่า การท ารายการดงักลา่วจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการช าระหนี ้

หลักปฏิบัติ 7.3 
ในภาวะที่บรษิัทฯประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้ั่นใจไดว้่า 

บรษิัทฯมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอื่นท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นี ้ภายใตก้ารค านึงถงึสิทธิของผูม้ี
ส่วนไดเ้สีย 
7.3.1 ในกรณีที่บริษัทฯมีแนวโนม้ที่จะไม่สามารถช าระหนีห้รือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอย่างใกลช้ิด 

และดแูลใหบ้รษิัทฯประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลู 
7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหบ้ริษัทฯก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนได้

เสีย ซึ่งรวมถึงเจา้หนี ้ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานสถานะอย่างสม ่าเสมอ 
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7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาใหม้ั่นใจไดว้่า การพิจารณาตดัสินใจใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯไม่ว่า
จะดว้ยวิธีการใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล 

ตวัอย่างสญัญาณบ่งชี ้
(1) ภาวะขาดทนุต่อเนื่อง 
(2) กระแสเงินสดต ่า 
(3) ขอ้มลูทางการเงินไม่ครบถว้น 
(4) ขาดระบบบญัชีที่เหมาะสม 
(5) ขาดการประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ 
(6) ไม่มีแผนธุรกิจ 
(7) ส่วนหนีสิ้นท่ีเพิ่มขึน้เกินกว่าส่วนสินทรพัย ์
(8) มีปัญหาในการระบายสินคา้คงคลงัและการเก็บหนี ้

หลักปฏิบัติ 7.4 
คณะกรรมการจะพจิารณาจดัท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั การปฏิบตัิต่อพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และการ
เคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานที่ไดร้บัการ
ยอมรบัในประเทศหรือในระดับสากล ทัง้นี ้อาจเปิดเผยขอ้มลูดังกล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี หรืออาจจดัท าเป็นเล่ม
แยกต่างหากตามความเหมาะสมของบรษิัทฯ 

7.4.2 คณะกรรมการจะดแูลใหข้อ้มลูที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส  าคญัและสะทอ้นการปฏิบตัิที่จะน าไปสู่การสรา้งคณุค่าแก่กจิการ
อย่างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 7.5 
คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธท์ี่ท  าหนา้ที่ในการ

ส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวเิคราะห ์ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา 
7.5.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีนโยบายการส่ือสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure 

Policy) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า การส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน 
ทนัเวลา ใชช้่องทางที่เหมาะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มลูที่มีต่อผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้มีการส่ือสารใหเ้ขา้ใจ
ตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว 

7.5.2 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีการก าหนดผูท้ี่รบัผิดชอบการใหข้อ้มลูกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมกับ
การปฏิบตัิหนา้ที่ เขา้ใจธุรกิจของบรษิัทฯรวมทัง้วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั ค่านิยมและสามารถส่ือสารกับตลาดทุน
ไดเ้ป็นอย่างดี 

7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการก าหนดทิศทางและสนับสนุนงานดา้นนกัลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลัก
ปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการใชข้้อมูลภายใน นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรพัย ์รวมทั้ง
ก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้ารส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
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 เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิัท มีมติก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มลู
ภายในของบรษิัทฯไปใช ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการท่ีดีของบรษิัทฯ ดงันี ้  

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
ก) ตอ้งรกัษาความลบั และ/หรือ ขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ 
ข) ตอ้งไม่น าความลับและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษัทฯไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแ์ก่

ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะไดร้บ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ค) ตอ้งไม่ท าการซือ้ขาย โอน หรือรบัโอน หลักทรพัยข์องบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายในบรษิัทฯ และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอื่นใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มลูภายในของบริษัทฯ 
อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบรษิัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม  

ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ ซึ่งอยูใ่นหน่วยงานท่ีไดร้บัทราบขอ้มลูภายใน
ของบรษิัทฯ ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯในชว่งระยะเวลา 1 เดือนก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยขอ้ก าหนดดงักลา่วใหร้วมความถงึคู่สมรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลุ
นิติภาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร และลกูจา้งของบรษิัทฯดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักลา่วจะ
ถือว่าไดก้ระท าผิดรา้ยแรง 

2. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ รวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพยใ์นบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59  

3. ใหป้ระกาศระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งทราบโดยทั่วกนั 

หลักปฏิบัติ 7.6 
คณะกรรมการจะสง่เสรมิใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
คณะกรรมการจะพิจารณาใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางอื่นดว้ย เช่น Website 
ของบรษิัทฯโดยกระท าอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทั้งน าเสนอขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั ทัง้นี ้บริษัทฯจะเปิดเผยขอ้มลูอย่างนอ้ย
ดงัต่อไปนีบ้น Website ของบรษิัทฯ ดงันี ้

(1)    วิสยัทศันแ์ละคา่นิยมของบรษิัท 
(2)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัท 
(3)  รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
(4)  งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปัจจบุนั และของปีก่อนหนา้ 
(5)  แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ท่ีสามารถใหด้าวนโ์หลดได ้
(6)  ขอ้มลูหรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทน าเสนอต่อนกัวิเคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ หรือ ส่ือต่าง ๆ 
(7)  โครงสรา้งการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
(8)  โครงสรา้งกลุ่มบรษิัทรวมถึงบรษิัทย่อย  
(9)  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้มที่ถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้   
       ทัง้หมดและมีสิทธิออกเสียง 
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(10)  การถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 
(11)  หนงัสือเชิญประชมุสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้ 
(12)  ขอ้บงัคบัของบรษิัท  
(13)  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น นโยบายรกัษาความปลอดภยั 
       ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายดา้นบรหิารความเส่ียง  
(14)  กฎบตัร หรอืหนา้ที่ความรบัผิดชอบ คณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่   
       ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบตัร หรือหนา้ที่ความรบัผิดชอบคณุสมบตัิ  
(15)  จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 
(16)  ขอ้มลูติดต่อหน่วยงานหรือรอ้งเรยีน หรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เลขานกุารบรษิัท เช่น   
       ชื่อบคุคลที่สามารถใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ์

- ช่องทางตดิต่อนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relation)  และเลขานกุารบรษิัท  
นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์ 
โทรศพัท ์034-877-486-8 ต่อ 500 หรือ LINE ID: AIE-IR 

-  ช่องทางรอ้งเรยีน ระบอุยู่ในหวัขอ้ “นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น” 
 
หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุน้ 
หลักปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่า ผูถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเรื่องส าคญัของบรษิัทฯ 
8.1.1 คณะกรรมการจะดแูลใหเ้รื่องส าคญั ทัง้ประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ

ด าเนินงานของบรษิัทฯไดผ่้านการพิจารณาและ/หรือการอนมุตัิของผูถื้อหุน้ โดยเรื่องส าคญัดงักลา่วถกูบรรจเุป็นวาระ
การประชมุผูถื้อหุน้ 

8.1.2 คณะกรรมการจะสนบัสนนุการมส่ีวนรว่มของผูถื้อหุน้ เช่น 
(1) การก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชมุล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อ

หุน้ โดยคณะกรรมการจะพจิารณาบรรจเุรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอเป็นวาระการประชมุ ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการ
ปฏิเสธเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอบรรจเุป็นวาระ คณะกรรมการตอ้งแจง้เหตผุลใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 

(2) หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
              ทัง้นี ้คณะกรรมการไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เป็นเวลา 1 เดือน นบัแต่วนัท่ี 6 มกราคม 

2563 จนถงึวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2563 
8.1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหห้นงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้มขีอ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอต่อการใชสิ้ทธิของผู ้
 ถือหุน้ 
8.1.4 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ส าหรบัการพิจารณาล่วงหนา้

ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ซึ่งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท และ/หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
และเผยแพรท่ัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษบน website ของบรษิัทฯอยา่งนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชมุ   
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8.1.5 คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ เป็นเวลา 1 เดือน นบัแตว่นัที่ 6 มกราคม 2563 
จนถึงวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2563 โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วไวบ้น 
Website ของบรษิัทฯ 

8.1.6 หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจะถกูจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพรพ่รอ้มกบัฉบบั
ภาษาไทย ไวบ้น website ของบรษิัทฯ 

              ทัง้นี ้หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ยขอ้ความดงัต่อไปนี ้
(1) วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
(2) วาระการประชมุ โดยระบวุา่ เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนมุตัิ รวมทัง้แบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชดัเจน เช่น ในวาระ

ที่เก่ียวกบักรรมการ ไดแ้ยกเรื่องการเลือกตัง้กรรมการและการอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ 
(3) วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชมุที่เสนอ ซึ่งรวมถึง 

ก. วาระอนมุตัิจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพรอ้มทัง้เหตผุลและ
ขอ้มลูประกอบ ในกรณีที่เสนอใหง้ดจา่ยปันผล ใหอ้ธิบายเหตผุลและขอ้มลูประกอบ 

ข. วาระแต่งตัง้กรรมการ – ระบชุื่อ อาย ุประวตักิารศกึษาและการท างาน จ านวนบรษิัทจดทะเบยีนและ
บรษิัททั่วไปท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ และใน
กรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีครัง้ใหร้ะบขุอ้มลูการเขา้รว่มประชมุปีที่
ผ่านมา และวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท 

ค. วาระอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการแต่
ละต าแหน่ง และคา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบทัง้ที่เป็นตวัเงินและสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ 

ง. วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี – ชื่อผูส้อบบญัชี บรษิัทท่ีสงักดั ประสบการณท์ างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบ
บญัชี ค่าสอบบญัชีและค่าบรกิารอื่น 

(4) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
(5) ขอ้มลูประกอบการประชมุอื่น ๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนบัและแจง้ผลคะแนนเสียง สิทธิของ

หุน้แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
เอกสารที่ผูถื้อหุน้ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชมุ เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 
เป็นตน้ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้รว่มประชมุสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะทัง้ 2 แบบ 
(แบบ ก. และ แบบ ข.) ตามที่กรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 

8.1.7 บรษิัทฯไดล้งประกาศลงในหนงัสือพิมพเ์ป็นระยะเวลา 3 วนัตดิต่อกนัผ่านทางหนงัสือพิมพท์นัหุน้ระหว่างวนัท่ี 27-29 
พฤษภาคม 2563 เพื่อเผยแพรว่นั เวลา และสถานท่ี รวมถงึวาระในการประชมุใหก้บัผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบอีกช่องทาง
หนึ่ง 

8.1.8 บรษิัทฯไดอ้ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะรบัรายงานประจ าปีในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรบั
ผ่านทางจดหมายตอบรบัท่ีแนบในหนงัสือเชิญประชมุ ทางอีเมล ์หรือช่องทางการติดต่อในเว็บไซตใ์น Website บรษิัท
ฯ ทางบรษิัทฯจะด าเนินการจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์และจดัเตรยีมไวใ้หใ้นวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

หลักปฏิบัติ 8.2 
คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปรง่ใสมีประสิทธิภาพ และ

เอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 
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8.2.1 คณะกรรมการจะก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชมุ โดยค านงึถงึความสะดวกในการเขา้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้ 
เช่น ชว่งเวลาการประชมุที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานท่ีจดัประชมุที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นตน้ 

8.2.2 คณะกรรมการจะดแูลไม่ใหม้กีารกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชมุหรือสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุ้น 
จนเกินควร เช่น ไมก่ าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกินกว่าที่ก าหนดไวใ้น
แนวทางปฏิบตัิของหน่วยงานก ากับดแูลที่เก่ียวขอ้ง 

8.2.3 คณะกรรมการจะสง่เสรมิการน าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและ
แสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุสามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แม่นย า 

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ดแูลใหก้ารประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิทัจดัสรรเวลาส าหรบัแต่ละวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอยา่ง
เหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตอ้งค านงึถามต่อที่ประชมุในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ 

8.2.5 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถรว่มตดัสนิใจในเรื่องส าคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้รว่มประชมุและในฐานะผูถื้อหุน้ไม่
สนบัสนนุการเพิ่มวาระการประชมุที่ไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใช้
เวลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจ 

8.2.6 สนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนและผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มการประชมุ เพื่อผูถื้อหุน้สามารถซกัถามในประเด็นต่างๆ 
ที่เก่ียวขอ้งได ้

8.2.7 ก่อนเริ่มการประชมุ ใหบ้รษิัทฯแจง้ผูถื้อหุน้ใหท้ราบถงึจ านวนและสดัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและ
ของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชมุจะจดัใหม้กีารลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิใน
การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ 

8.2.9 คณะกรรมการจะสนบัสนนุใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส  าคญั และส่งเสรมิใหม้ีบคุคลท่ีเป็นอิสระเป็น
ผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชมุ และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง ในแต่ละวาระใหท้ี่ประชมุทราบพรอ้มทัง้บนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ 

หลักปฏิบัติ 8.3 
คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชมุและการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถกูตอ้งและ

ครบถว้น 
8.3.1 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้รษิัทฯเปิดเผยมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มผลการลงคะแนนเสียง หากมกีารประชมุในชว่งเชา้ 

จะมีการส่งมติต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เวลา 14.00 น. ของวนัเดียวกนั แต่หากเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ในช่วงบ่าย จะ
ด าเนินการส่งมติต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เวลา 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และบน Website ของบรษิัทฯ 

8.3.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารจดัส่งส าเนารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 
วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

8.3.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ไดบ้นัทึกขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้
(1) รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ประชมุ และสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้รว่มการประชมุไม่เขา้รว่มการประชมุ 
(2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชมุ และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่

ละวาระ 
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(3) ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ชื่อ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 
8.3.4 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารน าเทปบนัทึกภาพการประชมุผูถื้อหุน้เผยแพรล่งใน Website บรษิัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุในวนัและเวลาที่บรษิัทฯก าหนด สามารถตดิตามเหตกุารณท์ี่เกดิขึน้ในวนัประชมุผูถื้อ
หุน้ไดอ้ย่างครบถว้น โดยจะเผยแพรห่ลงัจากการประชมุเสรจ็สิน้ 

8.3.5 บรษิัทฯมีนโยบายการน าขอ้เสนอแนะและความคดิเห็นที่ไดร้บัจากผูถื้อหุน้เก่ียวการจดัประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อน ามา
ประเมินผลการประชมุ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขส าหรบัการจดัการประชมุผูถื้อหุน้ในปีถดัไป 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสรา้งกรรมการบรษิัทฯประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิัทฯและคณะกรรมการชดุย่อยทัง้หมด 3 ชดุ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่
ของกรรมการแต่ละชดุ ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัท – ณ 31 ธันวาคม 2563 

 คณะกรรมการบรษิัท มีทัง้สิน้ 7 ท่าน โดยคณะกรรมการทกุท่านลว้นเป็นผูม้ีประสบการณแ์ละ
ความสามารถ และเป็นผูท้รงคณุวฒุิ เป็นผูท้ี่มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและยทุธศาสตรใ์นการด าเนิน
ธุรกิจ รวมถึงมีหนา้ที่ในการตรวจสอบและก ากบัดแูลผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์ ประธานกรรมการ 
2. นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์ กรรมการ 
4. นายด ารงค ์จงูวงศ ์ กรรมการ 
5. ดร.กวีพงษ์ หิรญักส ิ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. ผูช้่วยศาสตราจารยส์มัพนัธ ์หุ่นพยนต ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
1.1 กรรมการท่ีเป็นกรรมการบรหิารจ านวน 3 ท่าน คือ 

 1. นายณรงค ์  ธารีรตันาวิบลูย ์   ประธานกรรมการ 
 2. นายธนิตย ์  ธารรีตันาวิบลูย ์   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวพิมพว์รรณ   ธารีรตันาวิบลูย ์  กรรมการ 
  
 1.2 กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบรหิาร 1 ท่าน คือ 
 นายด ารงค ์ จงูวงศ ์    กรรมการ 
 

1.3 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ 
 1. ดร.กวีพงษ์  หิรญักส ิ    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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 2. นายโชติ   สนธิวฒันานนท ์   กรรมการตรวจสอบ 
 3. ผูช้่วยศาสตราจารยส์มัพนัธ ์หุ่นพยนต ์  กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการทกุทา่นลว้นมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ ทัง้นีใ้นการประชมุครัง้ต่างๆ หากมีมติที่ส  าคญัใดๆ ก็ตาม
จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) โดยกรรมการบรษิัทจะไม่สามารถ
อนมุตัิรายการใดๆ ที่ส่งผลต่อตนเองหรือมคีวามขดัแยง้ทางผลทางผลประโยชนต์่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในรายการนัน้ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรษิัทรบัผิดชอบแทนผูถื้อหุน้ของบรษิัทคณะกรรมการแต่ละทา่นเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้และมีส่วนใน
การใหค้  าแนะน าและปฏิบตัิตามกฎระเบียบของการด าเนินงานของบรษิัทอยา่งอิสระเพื่อผลประโยชนส่์วนรวมของผูถื้อหุน้และ
ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท คือ 

1. ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้  
2. พิจารณาอนมุตัินโยบายธุรกจิ เปา้หมาย แผนการด าเนินงาน กลยทุธธ์ุรกิจ และงบประมาณประจ าปี  
3. พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ.บรษิัทมหาชน พ.ศ. 

2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ  

4. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของกรรมการบรหิาร  

5. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถึงประกาศ
ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบรษิัท ต่อไป  

6. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ  านาจผกูพนับรษิัทได ้ 
7. แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจ

เพื่อใหบุ้คคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้ 

8. พิจารณาอนมุตัิการท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เก่ียวขอ้งกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

9. พิจารณาอนุมตัิการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน เวน้แต่รายการดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเ ห็นไดว้่าบริษัท มีก าไรพอสมควรที่จะท า
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
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 ทัง้นี ้ก าหนดใหก้รรมการ ซึ่งมีหรืออาจมคีวามขดัแยง้ในส่วนไดเ้สีย หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิทั 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนัน้  

นอกจากนัน้ ในกรณีต่อไปนี ้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการ และที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั 

การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอืน่โดย
มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(ฉ) การเลิกบรษิัท  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 
(ณ) การอื่นใดที่ไดก้ าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญัติแห่งกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย ์และ/หรือขอ้ก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้ อาทิ รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
เป็นตน้ 

 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. เรียกประชมุคณะกรรมการ และมอบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิัท ดแูลเรื่องการจดัส่งหนงัสือเชญิประชมุ รวมทัง้
เอกสารตา่งๆ เพื่อใหค้ณะกรรมการไดร้บัขอ้มลูอย่างเพยีงพอและทนัเวลา 

2. เป็นประธานที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ  
3. เป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ และด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ และตามระเบยีบวาระท่ี

ก าหนดไว ้ 
4. ดแูลใหก้ารติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผูถื้อหุน้มีประสิทธิภาพ 
5. ปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะ ใหเ้ป็นหนา้ที่ของประธานกรรมการ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. เป็นผูบ้รหิารจดัการ และควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบรษิัท รวมถึงอาจมอบอ านาจใหผู้บ้รหิารหรือ
บคุคลอื่นใด ด าเนินการเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบรษิัท 

2. เป็นผูก้  าหนดและก ากับดูแลการด าเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิารก าหนด 

3. ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิารไดม้อบหมาย 
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4. มีอ านาจในการอนุมตัิการซือ้ เช่า หรือลงทุนตามแผนงานท่ีไดม้ีมติอนุมตัิไวแ้ลว้ หรือมีอ  านาจในการอนมุตัิหรือ
ยกเลิกการซือ้ การจา้ง การเช่า การเช่าซือ้ การขายทรพัยสิ์น การลงทนุ และการช าระราคาหรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
ที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

5. มีอ านาจในการอนมุตักิารซือ้ทรพัยสิ์น หรือการช าระราคาหรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ อนัสืบเนื่องมาจากการด าเนินงาน
ของบรษิัทตามสญัญา และ/หรือ ขอ้ตกลงกบัคู่คา้ โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบรษิัท
ก าหนด 

6. เป็นผูพ้ิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัทเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และ/
หรือ คณะกรรมการบรหิารตามล าดบัของความส าคญั 

7. มีอ านาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก ใหอ้อก เลิกจา้ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง ใหเ้งินรางวลั ปรบัขึน้เงินเดือน และ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนกังานทัง้หมดของบรษิัท ในต าแหน่งต ่ากว่าผูจ้ดัการฝ่ายลงไป 

8. มีอ านาจด าเนินการเปิดและปิดบญัชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กบัธนาคารและสถาบนัการเงินเพื่อความสะดวกใน
การด าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของบริษัท เป็นส าคัญโดยผ่านคณะ
กรรมการบรหิารของบรษิัท 

9. ขออนมุตัิการแต่งตัง้ที่ปรกึษาดา้นตา่ง ๆ  ที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของ
บรษิัท 

10. มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บรษิัท และเพื่อรกัษาไวซ้ึ่งระเบียบวินยัภายในองคก์ร 

11. น าเสนอแนวทางการบรหิารใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการบรหิารไดพ้ิจารณา  
12. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิัท  และคณะกรรมการบรหิาร 
13. ก ากบัดแูลและบรหิารงานในส่วนงานการบรหิารการขายและการตลาดทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 

 ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ไดก้ าหนดให้กรรมการบริษัทฯแต่ละคนด ารงต าแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี กรรมการ
บรษิัทฯที่ครบวาระนัน้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งอีกก็ได ้ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด โดยในการ
ประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ กรรมการบริษัทฯ ตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกับ 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการบริษัทฯที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง นอกจากนี ้เนื่องจากกรรมการบรษิัทฯทกุคนท่ีไดร้บัเลือกจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ต่างเป็นกรรมการท่ีทรงคณุวฒุิมีความรู ้
ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม   บริษัทฯจึงไม่ไดม้ีการก าหนดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันของกรรมการ
หรือกรรมการอสิระไวต้ายตวั หากผูถื้อหุน้ยงัคงใหค้วามไวว้างใจเลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งต่อไป  
 
เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบรษิัทฯ แต่งตัง้ให ้นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบรษิัทเมื่อวนัท่ี 17 
พฤษภาคม 2560 เพื่อรบัผิดชอบเรื่องที่เก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้และเพื่อช่วยเหลืองานที่เก่ียวกับแนว
ปฏิบตัิดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ ดงันี ้



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 2563 
บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 

- 90 - 
 

1. ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้ก าหนด กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และแจง้การเปล่ียนแปลงที่
ส  าคญัใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ ทราบอย่างสม ่าเสมอ 

2. จดัการประชมุผูถื้อหุน้ และประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯใหเ้ป็นไปตาม กฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
3. บนัทึกรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ และติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติที่

ประชมุ 
4. ดแูลการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศ ตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

และ ก.ล.ต. 
5. ดแูลเอกสารส าคญัของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุ

คณะกรรมการ รายงานประจ าปี รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการหรือ
ผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) - ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  มีจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 

โดยมีนางสาวรติมา ธารีรตันาวิบลูย ์ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต ุ: - กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ไดแ้ก่ ดร.กวีพงษ์ 

หิรญักสิ  
- ดร.กวีพงษ์ หิรญักสิ ไดร้บัปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบ์ัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต หลกัสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และปริญญาเอก Social Science มหาวิทยาลยัมารก์ัส 
ประเทศอินเดีย โดยเขา้รบัประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168/2013 หลกัสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013 หลักสูตร Enterprice-wide Risk Management (ERM) โดย
มีประสบการณเ์ป็นกรรมการในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินคา้อปุโภคบริโภค และหน่ายงานรฐัวิสาหกิจ 

- ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ได้รบัปริญญาตรี นิติศาสตรบ์ัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ไดร้บัประกาศนียบตัรหลักสูตร 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 ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดยมีประสบการณเ์ป็นนกัวิชาการและอาจารยใ์นสถาบนัอดุมศกึษา 

- นายโชติ สนธิวฒันานนท ์ไดร้บัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ไดร้บัประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ 178/2013 มีประสบการณเ์ป็นผูบ้ริหารฝ่ายการเงินและบญัชีในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้เพื่อท าหนา้ที่สนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทในการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีโดยเฉพาะดา้นกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และให้
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยมีขอ้ก าหนดตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้ 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. ดร.กวีพงษ์ หิรญักส ิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ผูช้่วยศาสตราจารยส์มัพนัธ ์หุ่นพยนต ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

http://www.sec.or.th/
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1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทฯและเห็นชอบโดยผูถื้อหุน้ของบรษิัท
ฯ ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ และมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั 
และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้ง
เป็นผูม้ีความรูด้า้นการบญัชีและการเงิน วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแตง่ตัง้ 
 

1. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

         คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งสามารถแสดงความคิดเห็นของตนไดอ้ย่างอิสระตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยปราศจากบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใดที่มีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติภารกิจนัน้คณะกรรมการตรวจสอบ
จะตอ้งมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บรษิัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ  

2. ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน  
3. มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้ตอ้งมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างนอ้ยหนึ่งคนที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได ้ 

4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

2. ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิัทใหเ้กดิความชดัเจนในดา้นการบรหิารงานดว้ย
ความซื่อสตัยส์จุรติตลอดจนด าเนินการใหเ้ป็นที่มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผูบ้รหิารของบริษัทไดบ้ริหารกิจการตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบรษิัท อย่างถกูตอ้งครบถว้น มีมาตรฐาน และค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

1. สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้  โยกยา้ย  เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
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4. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท  และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์ ทั้งนีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อ
บรษิัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท  ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter)  
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่นของบรษิัทมาจากกรรมการอิสระท่ีคณุสมบตัิตามขอ้ 16 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัที่มีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระแลว้  
หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่  ก็ให้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุน้จะได้
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตาม
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตั้งตอ้งกระท าภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของ
คณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิม กรรมการกรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้
ใหม่อีกได ้ 

2. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะสาเหตุอื่น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือ
วาระไม่นอ้ยกว่า 2 เดือน ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นเป็น
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กรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
ดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

3. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่ง เมื่อ  

3.1 พน้จากสภาพการเป็นกรรมการบรษิัท 

3.2 ลาออก 

3.3 ถึงแก่กรรม 

3.4 คณะกรรมการบรษิัทมีมติถอดถอนใหพ้น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

3.5 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี ้หรือตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย            

4. กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหแ้จง้ต่อบรษิทัล่วงหนา้ 1 เดือนพรอ้มเหตผุล และ
บริษัทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูกรรมการตรวจสอบลาออกพรอ้มสาเหตุต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยทนัที 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้หรือผูล้งทุนทราบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งอาจชีแ้จงถึง
สาเหตุดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยทราบดว้ยก็ได ้
 

4. การประชุม  

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

4.1 ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงินและอืน่ ๆ อย่างนอ้ย 6 ครัง้ต่อปีโดย
ก าหนดใหเ้รียกประชมุก่อนมีการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั หรือใหป้ระธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจ าเป็นเรง่ด่วนอื่น ๆ ไดต้ามแต่จะ
เห็นสมควร 

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการตรวจสอบทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูต้รวจสอบภายใน 
ผูส้อบบญัชี ผูบ้รหิาร ฝ่ายจดัการ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุ และใหข้อ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้

ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการตรวจสอบหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือก
กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

4.3 มติที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการตรวจสอบที่เขา้ร่วมประชุม กรรมการ
ตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชีข้าด  อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้
น าเสนอเป็นความเห็นแยง้ต่อคณะกรรมการบรษิัท  
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4.4 ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราว
ถดัไปเพื่อทราบทกุครัง้ 

 
(3) คณะกรรมการบริหาร (Executive Director) - ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

 

 
 
 
 

บรษิัทฯไดอ้นมุตัิจดัตัง้คณะกรรมการบรหิาร เพื่อท าหนา้ที่สั่งการ วางแผน และก าหนดนโยบาย กลยุทธด์  าเนินกิจการ
ของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ และ
ควบคมุ ดแูลการด าเนินธุรกิจของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธท์างธุรกิจที่คณะกรรมการบรษิัทได้
อนมุตัิหรือก าหนดไวแ้ลว้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. มีอ านาจสั่งการ วางแผน และก าหนดนโยบาย กลยุทธด์  าเนินกิจการของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะการแข่งขนั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2. ควบคุม ดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิหรือก าหนดไวแ้ลว้ 

3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิ แลว้แต่กรณี 

4. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจของบรษิัท ภายใตข้อบเขตวตัถปุระสงค ์
5. อนมุตัิการใชจ้่ายเงินลงทุนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท

แลว้ หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติอนมุตัิในหลกัการแลว้ 
6. มีอ านาจด าเนินการซือ้ ขาย จดัหา รบั เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรบัปรุง ใช ้หรือจดัการโดยประการ

อื่นซึ่งทรพัยสิ์นใด ๆ รวมถึงการลงทนุ ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการบรษิัท ไดม้ีมติอนมุตัิแลว้ 
7. มีอ านาจในการอนมุตักิารซือ้ทรพัยสิ์น หรือการช าระราคาใด ๆ อนัสืบเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษิัท ตาม

สญัญา และ/หรอื ตกลงกบัคู่คา้ โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 
8. ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการไดม้อบอ านาจไว ้คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจอนุมตัิการซือ้ การจดัจา้ง การเช่า 

การเช่าซื ้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอ านาจลงทุน และด าเนินการช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จ  าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของบรษิัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการไดม้อบอ านาจไว ้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมตัิการกูย้ืมเงิน เบิกเงินเกิน
บัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี
รายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

10. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณแ์ละสถานะทางเศรษฐกิจ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์ กรรมการบรหิาร 
3. นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์ กรรมการบรหิาร 
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11. ด าเนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสนบัสนนุการด าเนินการขา้งตน้ หรือตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิัทในแต่ละคราวไป 

 ทั้งนี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวขา้งตน้นั้น จะไม่รวมถึง
อ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมตัิรายการใดที่ตน หรือผูร้บัมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ 
(ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับริษัท ซึ่ง
การอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิรายการดงักล่าว ตามที่ขอ้บงัคบัของบรษิัท หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 
 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหนา้ที่ประเมินความเส่ียงในดา้นต่างๆ ใหค้รอบคลมุทุกระบบงานของบรษิัท 
เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

    คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมจี านวน 4 ท่าน ดงันี ้
 
 

 
 
 
 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1. ก ากบัดแูลการพฒันา และมีส่วนรว่มในการวิเคราะหก์ลยทุธก์ารบรหิารความเส่ียงขององคก์รประจ าปี 

2. พฒันาและกลั่นกรองระดบัความเส่ียงที่องคก์รยอมรบัได ้

3. ใหท้ิศทางและวิธีการสอดส่องดแูลแก่หวัหนา้งานและเจา้หนา้ที่ในฝ่ายงานต่างๆ 

4. ประเมินความเส่ียงที่มีสาระส าคญัและรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการเพื่อทราบ 

5. ประเมินรายงานความเส่ียงของบรษิัท 

6. สอบทานผลที่เกิดขึน้จรงิเปรียบเทียบกบัเป้าหมายและแผนงานท่ีไดก้ าหนดไวท้กุปี 

7. ติดตามใหม้ีการประชมุติดตามการบรหิารเส่ียงภายในแต่ละฝ่ายงานรายเดือนและสรุปต่อคณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทในรายไตรมาส 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การคดัเลือกบคุคลท่ีจะเขา้ด ารงแต่งตัง้เป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัท บรษิัทฯไมม่ีคณะกรรมการสรรหา
โดยเฉพาะ ซึง่บคุคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท ตอ้งเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบตาม
มาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
2. นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
3. นางสาวจไุรรตัน ์ลาวณัยว์ิสทุธ์ิ รกัษาการกรรมการบรหิารความเส่ียง 
4. นางสาวรติมา ธารีรตันาวิบลูย ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
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การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 โดยมีองคป์ระกอบและหลกัเกณฑ์
การสรรหาดงันี ้

• องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการบริษัท  

1.  ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน 
โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ของบรษิัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัติามที่กฎหมายก าหนด และกรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็
ได ้

2. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิัท ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้
2.1 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
2.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม 2.1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้กรณีเลือกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
2.3 บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหเ้ป็นประธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชี ้
ขาด 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึง่
ในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้และกรรมการที่จะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทฯนัน้ ใหจ้บัสลากกนัส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคน
ที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกไปถึง
บรษิัทฯ 

5. ที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

6. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลือ
นอ้ยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเขา้มาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ 

7. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ที่ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย 
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• องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะตอ้งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ
เห็นชอบโดยผูถื้อหุน้ของบรษิัท และมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/
หรือระเบียบของตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้ี
ความรูด้า้นการบญัชแีละการเงิน วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบั
จากวนัที่มีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ยงัไม่ไดม้ีมติแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชดุใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไป  จนกว่าคณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะ
ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง  และ/หรือเป็นไปตามวาระการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้
 
คณุสมบัติคณะกรรมการอิสระ 

- ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1  ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะไดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 

- ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของ
บรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน  
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- ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

- ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

- ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท  
- กรรมการอิสระตามคุณสมบตัิขา้งตน้ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการ

ของบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ โดย
มีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท และ 

- ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน 
- มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบ

อย่างนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได ้

- มีหนา้ที่ในลกัษณะเดียวกับที่ก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบตัิและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

• องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งเป็นกรรมการบรษิัท และ/หรือผูบ้ริหารของบรษิัท ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัท  โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร  และโดยที่คณะกรรมการบรษิัทจะแต่งตัง้กรรมการบรหิารคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการบรหิาร 
 

• องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ 

 กรรมการผู้จัดการ ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลื อกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะ
กรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ท าการคดัเลือกเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯเป็นผูอ้นมุตัิแต่งตัง้บคุคลท่ีถกูเสนอชื่อเขา้มา
ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
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9.4 การดูแลเร่ืองการใชข้้อมูลภายใน 

 ตามการประชุมคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 มีมติก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มลู
ภายในของบรษิัทฯไปใช ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ ดงันี ้  

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
ก)  ตอ้งรกัษาความลบั และ/หรือ ขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ 
ข)  ตอ้งไม่น าความลบัและ/หรือขอ้มลูภายในของบรษิัทฯไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือ

เพื่อประโยชนแ์ก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บผลตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม 

ค)  ตอ้งไม่ท าการซือ้ขาย โอน หรือรบัโอน หลักทรพัยข์องบริษัทฯ โดยใชค้วามลับ และ/หรือขอ้มูลภายใน
บริษัทฯ และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบรษิัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม  

 ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีไดร้บัทราบข้อมลูภายในของ
บริษัทฯ ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินต่อสาธารณชน โดยข้อก าหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และลกูจา้งของบริษัทฯดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบขอ้บังคับดงักล่าวจะถือว่าไดก้ระท าผิด
รา้ยแรง 

2. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรพัยใ์นบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59  

3. ใหป้ระกาศระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งทราบโดยทั่วกนั 
 

 9.5 นโยบายการต่อต้านการคอรรั์ปชั่น 

บรษิัทฯตระหนกัถงึความส าคญัของการด าเนินกิจการอยา่งโปรง่ใส ยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพื่อใหม้ีการ
ด าเนินกิจการอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สีย และปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชั่นท่ี
อาจเกิดขึน้ในองคก์รทกุ ๆ กรณี บรษิัทฯ จึงก าหนดหลกัการด าเนนิกิจการท่ีไม่สนบัสนนุกิจการของกลุ่มหรือบคุคลที่กระท าการ
โดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน ์เพื่อใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจในการด าเนินกจิการอนัปราศจากการทจุรติ บรษิัทฯ 
จึงไดจ้ดัท านโยบายต่อการคอรร์ปัชั่นขึน้ และเพื่อเป็นแนวทางส าหรบัคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานปฏิบตัติามอย่าง
เครง่ครดั ดงันัน้ในปี 2560 บรษิัทฯไดร้ว่มลงนามใหส้ตัยาบนัตามค าประกาศเจตนารมณข์อง “โครงการแนวรว่มปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ” เพื่อแสดงเจตนารมณแ์ละความมุ่งมั่นในการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่นในทกุ
รูปแบบ โดยมีรายละเอยีดนโยบาย ดงันี ้

1. วัตถุประสงค ์
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วตัถปุระสงคข์องการจดัท า “นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น” เพี่อแสดงเจตนารมณแ์ละความมุ่งมั่นในการต่อตา้น
การทจุรติและคอรร์ปัชั่น ก าหนดหลกัการและแนวทางในการปฏิบตัิที่ชดัเจนส าหรบัการด าเนินธุรกจิ เพื่อป้องกนัความเส่ียงใน
การทจุรติและคอรร์ปัชั่น อีกทัง้เพื่อก าหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบและก าลบัดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการปฏิบตัิตามนโยบาย
ฉบบันีอ้ย่างเหมาะสม 

2. ขอบเขต 
นโยบายฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชก้บัคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุท่านทัง้ใน

บรษิัทฯและบรษิัทย่อย อีกทัง้ยงัครอบคลมุถึงตวัแทน ตวักลาง ผูร้บัจา้งอิสระ ที่ปรกึษา ท่ีกระท าการหรือด าเนินการต่าง ๆใน
นามบรษิัทฯ (เรียกวา่ “ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ) 

3. ค านิยาม  
“การทจุรติคอรร์ปัชั่น” หมายถึง การกระท าโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชนท์ี่มคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบั

ตนเองและผูอ้ื่น หรือการใชอ้  านาจที่ไดม้าโดยหนา้ที่ในการหาประโยชนส่์วนตวั การสนบัสนนุและชว่ยเหลือทางการเมือง การ
ใหสิ้นบนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดกต็าม โดยการเสนอให ้การสญัญา การใหค้  ามั่น การเรียกรอ้ง หรือการรบัซึ่งเงิน หรือทรพัยสิ์น
และผลประโยชนอ์ื่น ๆ ท่ีไม่เหมาะสม ทัง้จากเจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานเอกชน รวมถงึการเอือ้ประโยชน์
ในทางธุรกิจใหก้บัตนเองหรือพวกพอ้ง ในการปฏิบตัิหนา้ที่อนัน ามาซึง่ผลประโยชนใ์นทางมชิอบ เวน้แต่เป็นการกระท าในกรณี
ที่กฎหมาย ระเบยีบปฏิบตัิ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิ่น หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้

4. นโยบายตอ่ต้านการคอรรั์ปชั่น 
1.1 หา้มใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ และ บรษิัทย่อย / ร่วม หรือบรษิัทอื่นท่ีมีอ านาจควบคุม หรือเป็น

ตวัแทนทางธุรกิจ เรียกรอ้ง ด าเนินการ ยอมรบั หรือเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
รวมทัง้หา้มเขา้ไปมีส่วนร่วม ด าเนินการ หรือยอมรบัการติดสินบน การเรียกรบัผลประโยชนอ์ื่นใดหรือการจ่ายเงินเพื่อให้
ไดร้บัความสะดวก ทัง้ที่เก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ที่รฐัและเอกชน ที่อาจพิจารณาไดว้่าเป็นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และก าหนดใหม้ี
การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทั้งไดม้ีการก าหนดบทบาทหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ 

1.2 หา้มพนกังานบริษัทฯเพิกเฉยหรือละเลย ในกรณีที่พบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายทจุริตหรือคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ 
ทัง้นีพ้นกังานบริษัทฯตอ้งแจง้การกระท าที่เขา้ข่ายทจุรติหรือคอรร์ปัชั่นใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบคุคลที่รบัผิดชอบทราบ และ
ใหค้วามรว่มมือในขัน้ตอนการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและการสอบสวนต่าง ๆ 

1.3 พนกังานบริษัทฯตอ้งร่วมมือกันสรา้งค่านิยมและสรา้งความตระหนกัในการด าเนินงานดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต โปร่งใส 
และปราศจากการทจุรติคอรร์ปัชั่นใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

1.4 พนกังานบริษัทฯตอ้งด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นการ
ทจุรติคอรร์ปัชั่น 

1.5 พนกังานบริษัทฯตอ้งด าเนินการอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง และเป็นธรรม ภายใตก้ฎระเบียบ นโยบายและแนวทางปฏิบตัิของ
บรษิัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการตลาดและการขาย การจดัซือ้จดัจา้ง และการบญัชีและการเงิน 

1.6 การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นฉบบันี ้จะตอ้งไดร้บัพิจารณาทางวินยัตามระเบียบที่
บริษัทฯก าหนดไว ้ซึ่งรวมถึงการเลิกจา้งงาน ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทฯเห็นว่าจ าเป็น นอกจากนีพ้นักงานที่ฝ่าฝืน
นโยบายฉบบันีอ้าจไดร้บัโทษทางกฎหมาย หากพิสจูนไ์ดว้่าการกระท าดงักล่าวนัน้ผิดกฎหมาย 
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1.7 บรษิัทฯจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองแก่พนกังาน โดยพนกังานจะไม่ถกูลงโทษหรือลดต าแหน่ง หากปฏิเสธการกระท า
การทจุรติคอรร์ปัชั่น แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิัทฯสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 
5. บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

5.1 คณะกรรมการบริษัท     
มีหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น และพิจารณาอนมุตัินโยบาย รวมถึงก ากบัดแูล และสนบัสนนุ

การต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น โดยการผลกัดนันโยบายใหส้ามารถปฏิบตัิไดจ้รงิในบรษิัทฯ พรอ้มทัง้เป็นตน้แบบท่ีดีในดา้นการ
ท างานท่ีซื่อสตัยส์จุรติ เพื่อใหพ้นกังานทกุคนในบรษิัทฯ เขา้ใจและตระหนกัถงึความส าคญัต่อการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นและ
ยึดถือปฏิบตัิตาม 

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
5.2.1 พิจารณาทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นท่ีไดร้บัอนมุตัิในดา้นความเหมาะสมต่อองคก์ร 
5.2.2 รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน ก ากับดูแลและตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

ตรวจสอบภายใน และการประเมินความเส่ียงองคก์ร เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีการด าเนินกิจการที่โปร่งใส
และไม่ขดัแยง้ต่อนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษิัทฯ 

5.2.3 เป็นผูร้บัผิดชอบในการพิจารณาและเสนอวาระเมื่อพบว่ามกีารทจุรติในองคก์รต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อ
รว่มกนัก าหนดบทลงโทษและหาแนวทางการป้องกนัต่อไป 

5.3 ผู้ตรวจสอบภายใน     
มีหนา้ที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ ใหไ้ปตามนโยบายที่ก าหนดไว ้เพื่อใหเ้กดิความมั่นใจใน

ระบบการควบคมุภายในและลดความเส่ียงการเกดิคอรร์ปัชั่นในองคก์ร ทัง้นีผู้ต้รวจสอบภายในจะตอ้งมกีารจดัท ารายงานต่อ
คณะกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 

5.4 กรรมการ ผู้บริหารระดบัสูง ฝ่ายจัดการ     
มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดใหม้แีนวทางปฏิบตัิที่สนบัสนนุนโยบายการต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่นท่ีมี

ประสิทธิภาพ จดัใหม้กีารส่ือสารและฝึกอบรมใหค้วามเก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักล่าวใหแ้ก่บคุลากรทกุระดบั 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าบคุลากรของบรษิทัฯมีความรูค้วามเขา้ใจอยา่งเพียงพอ และสามารถน านโยบายและแนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง
ไปด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิบตัิต่าง ๆเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5.5 พนักงานบริษัทฯ     
มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นฉบบันี ้และปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิที่

เก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้สงสยัหรือพบการฝ่าฝืนนโยบาย จะตอ้งรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือผ่านทางช่องทางในการแจง้เบาะแสที่จดั
ให ้

 

6. แนวทางปฏบิตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอรรั์ปชั่น 
กรรมการ ผูจ้ดัการ และพนกังานทกุระดบัของบรษิัทและบรษิัทในกลุ่มจะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการ

คอรร์ปัชั่นของบรษิัทฯ อย่างเครง่ครดัโดยจะตอ้งไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั่นในทกุ ๆ กรณี ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางออ้ม 
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ทัง้นีน้โยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นดงักล่าวจะรวมถึงการปฏิบตัิงานของผูร้บัจา้ง หรือคู่คา้ที่เขา้มาตดิต่อกบับรษิัทฯ ดว้ย ผูท้ี่
กระท า คอรร์ปัชั่นและผูม้ีส่วนรูเ้ห็นหรือเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดร้บัการลงโทษทางวินยัตามกฎของบรษิทัฯ ที่ก าหนดไวแ้ละไดร้บัโทษ
ตามกฎหมาย บรษิัทฯ มีแนวทางปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น ตามลกัษณะการทจุรติดงัต่อไปนี ้

6.1 พนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ โดยตอ้งแจง้ให้
ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว ้และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิ  

6.2 ผูท้ี่กระท าคอรร์ปัชั่นและผูม้ีส่วนรูเ้ห็นหรือเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดร้บัการลงโทษทางวินยัตามกฎของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว ้
และไดร้บัโทษตามกฎหมาย  

6.3 บริษัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและมีมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริต
คอรร์ปัชั่น  

6.4 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในการเผยแพร่ ส่ือสารและฝึกอบรมเพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นแก่
พนกังานอย่างสม ่าเสมอ  

6.5 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการด าเนินงานตามนโยบายและแนว
ปฏิบตัิในเรื่องนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีระบบควบคมุที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชั่นท่ีอาจ
เกิดขึน้และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. มาตรการการปฏิบตั ิ
พนกังานตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น ขณะที่ก าลงัติดต่อธุรกิจกบัลกูคา้ ผูข้ายสินคา้ หุน้ส่วนหรือ

บคุคลภายนอกที่มีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ดงันี ้
7.1 พนกังานบรษิัทฯตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบตัิทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจขณะที่ติดต่อ

กับบุคคลภายนอกที่มีความเก่ียวข้องทางธุรกิจ พนักงานที่ละเมิดข้อก าหนดตอ้งถูกลงโทษตามกฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้งของบรษิัทฯ และอาจถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย 

7.2 ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใด ๆ จากต าแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัทฯเพื่อรบัหรือเรียกรอ้ง ให ้
บุคคลภายนอกที่มีความเก่ียวข้องทางธุรกิจหรือผู้ที่เก่ียวข้องของบุคคลภายนอกดังกล่าวใหบ้ริการใด ๆ ที่ไม่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

7.3 เมื่อผูบ้ริหารและพนกังานแนะน าบคุคลใหแ้ก่บริษัทฯการด าเนินการดังกล่าวจะตอ้งไม่ขัด ต่อผลประโยชน ์หรือ
ขัน้ตอนการจดัการของบรษิัทฯอกีทัง้ตอ้งไม่ท าเพื่อประโยชนส่์วนตวัอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย 

7.4 การรับสินบน 
7.4.1 ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไม่รบัหรือเรียกรอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้มซึ่ง เงิน บตัรก านลั เช็ค หุน้ 

ของขวญัหรือสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจงูใจ ใด ๆ ที่มีมลูค่าจากบคุคลภายนอกที่มี
ความเก่ียวขอ้งทางธุรกจิและบคุคลภายในบรษิัทฯ เช่น หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน บรษิัทคู่
คา้ 

7.4.2 ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไมใ่หสิ้นบนแก่เจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ที่ราชการโดยการเสนอใหเ้งิน บตัร
ก านลั เช็ค หุน้ ของขวญั หรือสินบนอื่นใดเงินคา่ตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจงูใจ ใด ๆ ที่มีมลูคา่ 

7.5 การจัดซือ้ - จัดจ้าง 
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7.5.1 ส าหรบังานจดัซือ้/จดัจา้งต่าง ๆ จะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนการท างานของบรษิัทฯ  ตัง้แตก่ารเสนอ
รูปแบบ การเสนอราคา การเปรียบเทียบราคา การเลือกคูค่า้ และ/หรือ ผูร้บัเหมา โดยหา้มมิใหพ้นกังาน
ในบรษิัทฯ รบัขอ้เสนอตา่ง ๆ หรอืมีผลประโยชนแ์อบแฝงกบัคูค่า้ และ/หรือผูร้บัเหมา ทัง้นี ้บรษิัทฯ มี
วิธีการตรวจสอบอย่างรอบคอบผ่านผูจ้ดัการฝ่ายที่เก่ียวขอ้งและจะตอ้งมกีารอนมุตัิการจดัซือ้/จดัจา้ง
โดยกรรมการผูจ้ดัการ 

7.5.2 ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซือ้ จดัจา้งกับภาครฐั หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกบัภาครฐั
หรือเจา้หนา้ที่ภาครฐั หรือเอกชน ตลอดจนบคุคลที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ และ
บรษิัทในกลุ่ม ไมว่่าในประเทศหรอืต่างประเทศ จะตอ้งเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ซื่อสตัย ์และตอ้ง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

7.6 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชนแ์ละเงนิสนับสนุน 
บรษิัทฯ มีขอ้ก าหนดในการบรจิาคเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชนแ์ละเงินสนบัสนนุ ดงันี ้

7.6.1 การบรจิาคเพื่อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนนุ แก่บคุคลหรือหน่วยงาน ทัง้ของภาครฐัและเอกชน ตอ้ง
เป็นไปอย่างโปรง่ใส และมีเป้าหมายเพื่อการกุศล โดยไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อคาดหวงัผลประโยชน ์หรือส่ิงอื่น
ใดเป็นการตอบแทนที่อาจพจิารณาไดว้่าเป็นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

7.6.2 ในการอนุมตัิการบริจาคต่าง ๆ และเงินสนบัสนุน จะตอ้งเป็นไปตามอ านาจอนุมัติขององคก์ร ทัง้นีห้าก
เงินบรจิาคและเงินสนบัสนุน ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามที่มีมลูค่านอ้ยกว่า 10,000 บาท จะตอ้งไดร้บัการ
อนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายบุคคล และหากมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
กรรมการบรษิัท 

7.6.3 ในการบรจิาคจะตอ้งเป็นการบรจิาคในนาม “บรษิัทฯ” เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะตอ้งมีหลกัฐานการบรจิาคที่ชดัเจน
และเชื่อถือได ้และจะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบขัน้ตอนของบริษัทฯ และถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมี
การติดตามและตรวจสอบ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะไม่ใชก้ารบรจิาคเป็นขอ้อา้งหรือน ามาไปใชใ้นวตัถปุระสงคอ์ื่น
ใด 

7.6.4 การใหเ้งินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรพัยสิ์น แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ตอ้งมีการระบุชื่อ
บรษิัทฯ หรือบรษิัทในกลุ่ม โดยการใหก้ารสนบัสนนุนัน้ตอ้งมีวตัถปุระสงค ์เพื่อส่งเสรมิธุรกิจ ภาพลกัษณ์
ที่ดีของบริษัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม และตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบการ
จดัซือ้ทั่วไปของบรษิัทฯ ที่ก าหนดไว ้และถกูตอ้งตามกฎหมาย 

7.6.5 การบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเ้งินสนับสนุน ตอ้งพิสจูนไ์ดว้่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศล
ดงักล่าวจรงิและสามารถตรวจสอบการบรจิาคเพื่อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนนุนัน้ได ้
ขั้นตอนการบริจาคเพื่อการกศุลและการให้เงนิสนับสนุน ดงันี ้

1. ผู้ร ้องขอจัดท าใบบันทึกค าขอ (Memo) โดยระบุชื่อผู้รับบริจาคหรือผู้รับการสนับสนุน และ
วตัถุประสงคข์องการบริจาคหรือการสนับสนุน พรเอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด
เสนอใหผู้ม้ีอ  านาจ พิจารณาอนุมตัิตามระดบัอ านาจอนมุตัิ ดงันี ้

วงเงนิในการอนุมตั ิ ผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

ไม่เกิน 10,000 บาท ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล 
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วงเงนิในการอนุมตั ิ ผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

10,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท กรรมการผูจ้ดัการ 

100,000 บาทขึน้ไป ประธานกรรมการบรหิาร 

2. ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลสอบทานใบบนัทึกค าขอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าวตัถปุระสงคข์องการบรจิาคเป็นไปตาม
แนวทางปฏิบตัิในการบรจิาคเพื่อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนนุ และพิจารณาอนมุตัิ หากการขอ
บรจิาคหรือใหเ้งินสนบัสนนุเป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบรษิัทฯ 

3. ผูร้อ้งขอน าหลักฐานการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน เช่น หนังสือขอบคุณจาก
หน่วยงานรบับริจาคหรือการสนับสนุน รูปถ่ายการบริจาค เป็นตน้ ส่งใหแ้ก่ฝ่ายการเงินและบัญชี 
เพื่อเป็นหลกัฐานการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเ้งินสนบัสนุน หลงัจากด าเนินการบรจิาคหรือ
ใหเ้งินสนบัสนนุแลว้ 

4. ฝ่ายการเงินสอบทานหลักฐานการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเ้งินสนบัสนุน และจัดเก็บขอ้มูล
เขา้แฟ้มเอกสารหากหลกัฐานที่ผูร้อ้งขอใหม้าไม่เพียงพอ ใหแ้จง้ผูร้อ้งขอเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื่อ
ขอขอ้มลูหรือค าอธิบายเพิ่มเติม หากพิสจูนไ์ดว้่าการบรจิาคเพื่อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนนุไม่
เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบริษัทฯหรือใชเ้ป็นขอ้อา้งหรือเสน้ทางส าหรบัคอรร์ปัชั่น บริษัทฯจะ
ลงโทษผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ 

5. ฝ่ายการเงินท ารายงานสรุปการบริจาคเพื่ อการกุศลและการให้ เงินสนับสนุนเสนอคณะ
กรรมการบรหิารทกุไตรมาส 

6. ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนเป็น
ประจ าทุกปีเพื่อใหม้ั่นใจว่ากระบวนการบรจิาคเพื่อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนนุมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

7.7 การช่วยเหลือทางการเมือง 
บรษิัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และมีกระบวนการบรหิารและด าเนินงานท่ีเป็นอิสระ โดยไม่

อา้งองิกิจกรรมทางการเมือง แตบ่รษิัทมีนโยบายไมช่่วยเหลือทางการเมือง นิยามการชว่ยเหลือทางการเมือง คือ 
การชว่ยเหลือไมว่่าจะเป็นทางดา้นการเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง การก าหนดว่า
กิจกรรมใดเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองอาจท าไดย้าก การช่วยเหลือดา้นการเงินสามารถรวมถึงการใหกู้เ้งิน
ส่วนการชว่ยเหลือในรูปแบบอื่น เช่นการใหส่ิ้งของ การโฆษณาส่งเสรมิหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง รว่มถึงการให้
พนกังานลาหยดุโดยไม่รบัค่าจา้งจากนายจา้ง เพื่อรว่มด าเนินการเก่ียวกบัการรณรงคท์างการเมือง  

โดยบคุลากรทกุคนมีสิทธิและเสรภีาพในการแสดงความเห็นและเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้
พระราชบญัญัตติามรฐัธรรมนญู กฎหมาย และกฎระเบยีบที่เก่ียวขอ้ง แต่หา้มพนกังานบรษิัทฯ เขา้รว่มกจิกรรม 
แสดงความคิดเห็น หรือด าเนินกจิกรรม ใด ๆ ในนามบรษิัทฯ หรือใหเ้ขา้ใจวา่เป็นการกระท าในนามบรษิัทฯ 
รวมถงึการน าทรพัยากร ใด ๆ ของบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม ไปใชเ้พื่อด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อนัจะ
ท าใหก้ลุ่มบรษิัทฯ สญูเสียความเป็นกลางหรือไดร้บัความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งและการใหค้วาม
ช่วยเหลือทางการเมืองไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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7.8 การให้หรือรับของขวัญ ของทีร่ะลึก  หรือการเลีย้งรับรอง 
บรษิัทมีนโยบายหา้มผูบ้รหิารหรอืพนกังานบรษิัทฯ รบัหรือให ้ของขวญั ของที่ระลกึ หรือการเลีย้งรบัรอง 

จากหรือใหบ้รษิัทคูค่า้ อยา่งไรกต็ามหากการใหห้รือรบัของ มีวตัถปุระสงคเ์พยีงเพื่อการตอ้นรบั, การแสดงความ
ยินดี หรือใหเ้นื่องในโอกาสเทศกาลต่าง ๆตามวฒันธรรม โดยไม่มนียัยะอื่นและไม่ไดค้าดหวงัผลโยชนต์อบแทน ก็
สามารถใหห้รือรบัได ้เช่น กระเชา้ตามชว่งเทศกาลต่าง ๆ และขนมอื่น ๆ  

                   ขั้นตอนการรับและให้ของเพื่อการต้อนรับ, การแสดงความยินดี และโอกาสเทศกาลต่าง ๆตามวัฒนธรรม 

7.8.1 บริษัทฯรบัส่ิงของเพื่อการตอ้นรบั การแสดงความยินดี และเทศกาลต่าง ๆตามวฒันธรรม เช่นกระเชา้ 
และขนมต่าง ๆ ส่ิงของสนบัสนนุการขายทั่วไปมลูค่าเล็กนอ้ย เท่านัน้ และหา้มรบัของขวญั ของก านลัใด 
ๆ จากที่กล่าวขา้งตน้ ทัง้สิน้ 

7.8.2 การใหข้องเพื่อการตอ้นรบั การแสดงความยินดี และเทศกาลต่าง ๆตามวฒันธรรม 

7.8.2.1 ผูร้อ้งขอจัดท าบันทึกค าขอ โดยระบุชื่อหน่วยงานที่จะให ้รายละเอียดวัตถุประสงค ์ปริมาณ 
และมลูค่า (ซึ่งไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ชิน้) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการพิจารณาทัง้หมด 
เสนอใหผู้จ้ดัการฝ่ายบคุคลอนมุตัิตามระดบัอ านาจอนมุตัิเท่านัน้ 

7.8.2.2 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสอบทานใบบันทึกค าขอเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ของการให้ของ 
สอดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และพิจารณาอนุมัติ หากการขอใหข้อง เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบตัิของบรษิัทฯ 

7.8.2.3 ผูร้อ้งขอน าหลกัฐานการใหข้อง เช่นใบเสร็จรบัเงิน หนงัสือขอบคณุจากหน่วยงานรบัของ หรือ
รูปถ่ายการให ้เป็นตน้ ส่งใหแ้ก่ฝ่ายบคุคลเพื่อใชใ้นการเบิกเงินและเป็นหลกัฐานการใหข้อง 

7.8.2.4 ฝ่ายการเงินสอบทานหลกัฐานการใหข้อง รวมทัง้อนมุตัิ และจดัเก็บขอ้มลูเขา้แฟ้มเอกสารหาก
หลักฐานที่ผูร้อ้งขอใหม้าไม่เพียงพอ ใหแ้จง้ผูร้อ้งขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอขอ้มูลหรือ
ค าอธิบายเพิ่มเติม หากพิสจูนไ์ดว้่าการใหข้องไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบรษิัทฯหรือใช้
เป็นขอ้อา้งหรือเสน้ทางส าหรบัคอรร์ปัชั่น บรษิัทฯจะลงโทษผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสุด 

7.8.2.5 ฝ่ายการเงินท ารายงานสรุปการใหข้อง เสนอคณะกรรมการบรหิารทุกไตรมาส 

7.8.2.6 ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการใหข้อง เป็นประจ าทกุปีเพื่อใหม้ั่นใจวา่
กระบวนการใหข้องส าหรบัเทศกาลหรือขนมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ
ควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

 

8. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรรั์ปชั่นและระบบควบคุมภายใน 

8.1 จดัใหม้ีมาตรการและแนวทางปฏิบตัิส าหรบัการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตที่ครอบคลมุทัง้มาตรการการป้องกัน
ทจุรติ การตรวจหาการทจุริต และการตอบสนองเมื่อพบการทจุรติ 

8.2 จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชั่น และจดัใหม้ีการตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินงานภายใน เพื่อใหค้วามมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคมุภายใน 

8.3 จดัใหม้ีการประเมินความเส่ียงองคก์รดา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทฯมีมาตรการควบคุมภายใน 
เพื่อจดัการกบัความเส่ียงดา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้ในรูปแบบต่าง ๆไดอ้ย่างเหมาะสม 
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8.4 จัดให้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติส าหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายบางประเภท ได้แก่ เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงิน
สนบัสนนุ หรือค่าใชจ้่ายอื่น ๆเพื่อป้องกนัการทจุรติอย่างเป็นรูปธรรม 

8.5 จดัใหม้ีมาตรการป้องกันการมอบหรือรบัของก านลั ทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใด การเลีย้งรบัรอง หรือค่าใชจ้่ายที่เกิน
ขอบเขตจ ากดัซึ่งไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบรษิัทหรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศที่เก่ียวขอ้ง 

8.6 จดัใหม้ีกลไกการรายงานสถานะทางการเงนิท่ีโปรง่ใสและถกูตอ้งแมน่ย า ภายใตม้าตรฐานการบญัชีที่ไดร้บัการยอมรบั
ระดบัสากล 

8.7 จดัใหม้ีกระบวนการจดัท าและเก็บรกัษาเอกสารประกอบการรายงาน และขอ้มลูทางการเงิน เพื่อใหม้ั่นใจว่าการบนัทึก
รายการและขอ้มลูทางการเงินเป็นไปตามความเป็นจรงิ ถกูตอ้ง และครบถว้น อีกทัง้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะเอกสารประกอบการจ่ายค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ตอ้งจดัใหม้ีเอกสารประกอบที่ชดัเจน โปรง่ใส ถูกตอ้ง 
และไดร้บัการอนุมัติจากผูม้ีอ  านาจอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าค่าใชจ้่ายดังกล่าวเป็นค่าใชจ้่ายที่เหมาะสมและ
ไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

8.8 จดัใหม้ีช่องทางในการแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรือรอ้งเรียนกรณีเกิดการทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนใน
การสอบสวน การก าหนดบทลงโทษ และการรายงานต่อคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดับสงู ในกรณีเกิดการทุจริต
คอรร์ปัชั่น 

8.9 จดัใหม้ีการส่ือสารและฝึกอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุรติแก่พนกังานทกุ
ระดบั ตัง้แตค่ณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน รวมไปถงึตวัแทนและตวักลางทางธุรกิจที่กระท าการหรือ
ด าเนินการในนามบรษิัทฯ 

 

9. การทบทวนนโยบาย 

จดัใหม้ีการทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ

 
10. การแจ้งเบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน 

10.1 เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

10.1.1 การกระท าที่ทจุรติ คอรร์ปัชั่น ที่เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร โดยทางตรง หรือทางออ้ม  

10.1.2 การกระท าที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัิของบรษิัท หรือมีผลต่อระบบการควบคมุภายในของบรษิัท จนท า
ใหส้งสยัไดว้่า อาจจะเป็นช่องทางในการทจุรติ  

10.1.3 การกระท าที่ท  าใหบ้รษิัทฯเสียผลประโยชน ์กระทบต่อชื่อเสียงของบรษิัท  

10.1.4 การกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 
11. ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 

11.1 แสดงความคิดเหน็จากภายใน (ผู้ร้องทุกขจ์ากภายใน)  
11.1.1 กล่องรบัความคิดเห็น 
11.1.2 หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสงักดัอยู่  
11.1.3 หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หรือ หวัหนา้ฝ่ายทรพัยากรบคุคล  
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11.1.4 จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(hr@aienergy.co.th / ac@aienergy.co.th )  
11.2 กลไกแสดงความคิดเหน็จากภายนอก (ผู้ร้องทุกขจ์ากภายนอก) 

11.2.1 เว็บไซตบ์รษิัทฯ http://www.aienergy.co.th  
11.2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์aienergy@aienergy.co.th / ac@aienergy.co.th  
11.2.3 ทางไปรษณีย ์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ (55/2 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.

สมทุรสาคร 74110) 
 

12. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ 

12.1 การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้เกี่ยวข้อง  

เนื่องจากการรอ้งเรียน และการใหข้อ้มลูที่กระท าไปโดยสจุรติใจ ย่อมก่อใหเ้กดิประโยชนอ์นัยิง่ใหญ่แก่ ทัง้บรษิัท
ฯ และพนกังานเป็นส่วนรวม ดงันัน้ผูย้ื่นค ารอ้งเรียน ผูใ้หถ้อ้ยค า ใหข้อ้มลู ใหข้อ้เท็จจรงิ หรือใหพ้ยานหลกัฐานใด
เก่ียวกบัการรอ้งเรียน และที่เป็นผูพ้ิจารณาค ารอ้งเรียน เมื่อไดก้ระท าไปโดยสจุรติใจ แมจ้ะเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้งยุ่งยาก
ประการใดย่อมไดร้บัการประกนัการคุม้ครองว่าจะไม่เป็นเหตหุรือถือเป็นเหตทุี่จะเลิกจา้ง ลงโทษ หรือด าเนินการใดที่
เกิดผลรา้ยต่อพนกังานดงักลา่ว  

บรษิัทฯมีนโยบายที่จะใหค้วามเป็นธรรมกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสยี โดยเท่าเทียมกัน ตามกฎขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
โดยจะใหค้วามคุม้ครองแก่ผูร้อ้งเรียน และเรื่องที่รอ้งเรียนนัน้ เป็นความลบั และจะด าเนินการเพื่อคุม้ครองผูร้อ้งเรียน 

12.2 การปิดบังชื่อและการเก็บรักษาความลับ  

พนกังานหรือผูร้อ้งเรียนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยชื่อเมื่อรายงานการกระท าละเมิดของพนกังานคนอืน่ก็
ไดอ้ย่างไรกต็าม บรษิัทฯ สนบัสนนุใหพ้นกังานระบตุวัตนของตนเมื่อท าการรายงาน เพื่อใหง้า่ยต่อการติดต่อและ
สอบสวน  

เมื่อพนกังานหรือผูร้อ้งเรยีนจากภายนอก ท าการรายงานแลว้ หน่วยงานท่ีรบัเรื่องพงึด าเนินมาตรการ ปกป้อง
คุม้ครองและป้องกนัที่เหมาะสม เพื่อใหส้ามารถท าการสอบสวนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อปอ้งกนัพนกังานหรือ
ผูร้อ้งทกุขจ์ากภายนอกดงักล่าวจากการกลั่นแกลง้หรือการปฏิบตัทิี่ไม่เป็นธรรม 

 

13. การด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ  

13.1   เมื่อไดร้บัการแจง้เบาะแส กรรมการบรหิาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผูก้ลั่นกรอง สืบสวนขอ้เท็จจรงิ 
13.2   ระหว่างการสืบสวนขอ้เท็จจรงิ กรรมการบรหิาร คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธแ์ละ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะ

มอบหมายใหต้วัแทน (ผูบ้รหิาร) แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแส หรือรอ้งเรียนไดท้ราบ  
13.3   หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อไดว้่าผูท้ี่ถูกกล่าวหาไดก้ระท าการ

คอรร์ปัชั่น หรือทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ไดร้บัทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์
ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการกระท าอันทุจริต 
ตามที่ไดถ้กูกล่าวหา  

13.4   หากผู้ถูกรอ้งเรียน ไดก้ระท าการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 
จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว ้และหากการกระท าทุจริตนัน้ผิดกฎหมาย 

mailto:hr@aienergy.co.th
mailto:ac@aienergy.co.th
http://www.aienergy.co.th/
mailto:aienergy@aienergy.co.th
mailto:ac@aienergy.co.th
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ผูก้ระท าความผิดอาจจะตอ้งไดร้ับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี ้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ ค าตัดสินของ
คณะกรรมการ (ผูบ้รหิาร) ถือเป็นอนัสิน้สดุ 

13.5   ในกรณีที่ผูก้ระท าการทจุรติเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัทฯ และ/หรือพนกังานท่ีกระท าการทจุรติที่มีมลูคา่
ความเสียหายตัง้แต่ 500,000 บาทขึน้ไป คณะกรรมการสอบสวนเบือ้งตน้จะรายงานต่อไปยงัคณะกรรมการ
ตรวจสอบทนัทีเพื่อพจิารณาแตง่ตัง้ตวัแทนเป็น 1 ในคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลการสอบสวนต่อ
คณะกรรมการบรษิัทฯ โดยเรว็อยา่งชา้ไม่เกิน 7 วนั บทลงโทษใหเ้ป็นไปตามวิธีปฏิบตัิของบรษิัทฯ 

 
14. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอรรั์ปชั่น 

เพื่อใหพ้นกังานในองคก์รและบรษิัทย่อย, บรษิัทรว่ม, บรษิัทอื่นที่บรษิัทมีอ านาจในการควบคมุและตวัแทนทาง
ธุรกิจทราบ ตระหนกัและปฏิบตัิ นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น บรษิัทฯ จะด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

14.1   บรษิัทฯ ติดประกาศนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น ใหพ้นกังานบริษัทฯ, บริษัทย่อย, บรษิัทร่วม, บรษิัทอื่นท่ีบรษิัทมี
อ านาจในการควบคมุและตวัแทนทางธุรกิจ รบัทราบโดยทั่วกนั 

14.2   บริษัทฯ เผยแพรใ่หพ้นกังานบริษัทฯ, บริษัทย่อย, บรษิัทร่วม, บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจในการควบคมุและตวัแทน
ทางธุรกิจ ไดร้บัทราบผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อใหทุ้กฝ่าย/แผนกไดร้บัทราบโดยทั่วกัน และบังคับใหบุ้คคล
ขา้งตน้ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นอย่างเครง่ครดั 

14.3   บริษัทฯ จะมีการอบรมนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นกับพนกังานใหม่ทุกคนและเพื่อใหบุ้คคลภายนอกหรือผูท้ี่
สนใจทราบถึงการปฏิบัติงาน พรอ้มใหม้ีการทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริต อย่างสม ่าเสมอ ผ่านช่องทาง
ดงัต่อไปนี ้

14.3.1 เว็บไซตบ์รษิัทฯ http://www.aienergy.co.th    
14.3.2 รายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจ าปี แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี 

บรษิัทฯเห็นความส าคญัของการจดัท านโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น ซึ่งจะส่งผลใหก้ารด าเนินกจิการ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้ยงัสามารถสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัคู่คา้ ลกูคา้ และผูถื้อหุน้ในแง่ของการเป็นบรษิัทท่ีมีการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นี ้บรษิัทฯ เชื่อมั่นว่านโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพฒันาศกัยภาพของบรษิัทฯ ให้
เจรญิเติบโต กา้วหนา้และมคีวามมั่นคง 

- บรษิัทฯไดเ้ขา้รว่มการประกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวรว่มปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ และปัจจบุนั บรษิัทฯไดร้บัรองการเป็นสมาชกิ โดยคณะกรรมการแนวรว่ม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (Private Sector Collective Action Coalition Council)  

- บรษิัทฯ ประกาศใหพ้นกังานทกุคนไดร้บัทราบ โดยจะมกีารเผยแพรผ่่านทาง Email ของบรษิัทฯ และติดประกาศตาม
ฝ่าย/แผนกต่างๆ เพื่อใหท้กุฝ่าย/แผนกไดร้บัทราบโดยทั่วกนั และจะจดัใหม้กีารอบรมเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น
กบัพนกังาน 

- บรษิัทฯมีการส่งจดหมายเพื่อประกาศเจตนารมณใ์นการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นไปยงัคูค่า้ทกุราย เพื่อเป็นการแจง้ใหท้ราบวา่
บรษิัทฯมีแนวทางและไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นไวอ้ย่างชดัเจน ทัง้นีคู้่คา้ทกุรายจะตอ้งปฏิบตัติาม
นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษิัทฯดว้ย 

http://www.aienergy.co.th/
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- บรษิัทฯมีการเผยแพรน่โยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นผ่านเว็บไซตบ์รษิัท (http://www.aienergy.co.th) โดยจะเป็น
การน าเสนอนโยบายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ รวมไปถึงบคุคลภายนอกที่สนใจไดท้ราบ  

- บรษิัทฯมีการเผยแพรน่โยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นไวใ้น “แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)” และ
รายงานประจ าปี 2563 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

 บรษิัทฯแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจี านวน 5 ราย ไดแ้ก่  
1. นายวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ  
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบยีนเลขที่ 3500 หรือ  
3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ  
4. นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ  
5. นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 9445  

แห่งบรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ซึ่งมคีณุสมบตัติามที่บรษิัทมหาชนจ ากดัและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้มีอ านาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของ
บรษิัทฯประจ าปี 2563 และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้รษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นภายในส านกังานเดยีวกนัท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯแทนได ้ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธห์รือ
ส่วนไดเ้สียกบับรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิ หนา้ที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างไร และไม่ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีในบรษิัทท่ีถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละ 20 แต่ไมเ่กินรอ้ยละ 
50 ผูส้อบบญัชีขา้งตน้ไดร้บัการแต่งตัง้ตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอยีดค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯและ
บรษิัทย่อย ตามตารางแนบทา้ย 

ตารางแสดงคา่สอบบัญช ี 2562 2563 
ผู้สอบบัญช ี บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั 

กลุ่มบริษทั เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากัด (มหาชน) 
งบประจ า
ไตรมาส 

งบ
ประจ าปี 

รวม 
งบประจ า
ไตรมาส 

งบ
ประจ าปี 

รวม 

บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากัด (มหาชน)       
       

งบการเงินรวม       

งบการเงินเฉพาะกจิการ 1,590,000 1,350,000 2,940,000 1,740,000 1,450,000 3,190,000 

(Audit Fee)       
 

รายงานการตรวจสอบ BOI 
(จ านวน 2 บตัร) 

- 200,000 200,000 - 200,000 200,000 

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ (Non-Audit Fee) - 250,000 250,000 - - - 
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ตารางแสดงคา่สอบบัญช ี 2562 2563 
ผู้สอบบัญช ี บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั 

กลุ่มบริษทั เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากัด (มหาชน) 
งบประจ า
ไตรมาส 

งบ
ประจ าปี 

รวม 
งบประจ า
ไตรมาส 

งบ
ประจ าปี 

รวม 

รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ 1,590,000 1,800,000 3,390,000 1,740,000 1,650,000 3,390,000 
       

บริษัท เอไอ โลจิสติกส ์จ ากดั       

Audit Fee 195,000 205,000 400,000 201,000 209,000 410,000 

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ (Non-Audit Fee) - 10,000 10,000 - - - 
       

บริษัท เอไอ  พอรต์ส ์แอนด ์เทอรม์ินัลส ์
จ ากัด 

      

Audit Fee 120,000 120,000 240,000 126,000 124,000 250,000 

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ (Non-Audit Fee) - 10,000 10,000 - - - 
ยอดรวมทกุบริษทั 1,905,000 2,145,000 4,050,000 2,067,000 1,983,000 4,050,000 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี ้บริษัทฯได้ด า เนินกิจการด้วยความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยบรษิัทฯไดม้ีการจดัท านโยบายและวิสยัทศันใ์นการด าเนิน
กิจการตามแนวทางความรบัผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯมุ่งเน้นและใหค้วามส าคัญในการสรา้งความรบัผิดชอบต่อสังคมทั้ง
ภายในและภายนอกบรษิัท รวมถึงการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้มมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีย้ังไดค้  านึงถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบไปดว้ย ผูถื้อหุน้ พนกังาน คู่คา้ ลกูคา้ ชุมชนโดยรอบและที่ส  าคัญคือการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาทางทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนีห้น่วยงานภาครฐัต่างๆ ก็ถือเป็นผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ของบริษัทดว้ย และเพื่อใหบ้ริษัทมีการด าเนินการในดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทฯไดส้รา้งทัศนคติและ
วฒันธรรมองคก์รกบัพนกังานในทกุระดบั ทัง้ในส่วนของผูบ้รหิารและพนกังาน และเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทมีมาตรฐาน 
บริษัทฯไดน้ าแนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเขา้มาเป็นสาระส าคญัในการ
ก าหนดนโยบายและวิสยัทศัน ์โดยใชแ้นวทางตามหลกัการ ไดแ้ก่ 

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสิทธิมนษุยชน 
3. การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
4. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค 
5. การรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม 
6. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ในปี 2563 นีบ้รษิัทฯไดด้  าเนินกิจการดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการส าหรบักิจกรรมดา้น
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าบรษิัทฯมีความมุ่งมั่น ตัง้ใจและเอาใจใส่กบัการด าเนินการของธุรกิจใหเ้ป็นมิตรกับ
สงัคม ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิทัง้ 6 ขอ้ดงั ท่ีกล่าวมา ดงันี ้

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
บรษิัทฯมีการประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม โดยการเปิดเผยขอ้มลูการท างานในดา้นตา่งๆ อย่างโปรง่ใส ส่งเสรมิ

การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ทัง้ในส่วนของคูค่า้ ลกูคา้และคู่แขง่ทางการคา้ โดยการด าเนินการของบรษิัทจะสอดคลอ้งกบั
กฎหมายและขอ้บงัคบัของการแข่งขนั เช่น การน าราคาน า้มนัไบโอดีเซลที่มกีารวิเคราะหโ์ดยส านกังานนโยบายและแผน
พลงังาน กระทรวงพลงังาน มาใชใ้นการค านวณราคาสินคา้ ดงันัน้สินคา้ของบรษิัทจึงเป็นสินคา้ที่มีราคาตามมาตรฐาน 
นอกจากนีบ้รษิัทยงัมีหลกัเกณฑใ์นการเลือกคู่คา้โดยคู่คา้รายต่างๆ จะตอ้งผา่นขัน้ตอนตามที่บรษิทัก าหนดจงึจะสามารถเขา้
มาด าเนินการใดๆใหก้บับรษิัทได ้ 

2. การเคารพสิทธิมนษุยชน 
บรษิัทมีการสรา้งแนวทางการเคารพสิทธิมนษุยชนปรากฏอยูใ่นนโยบายในการจา้งงานของบรษิัท ซึ่งมมีาตรการท่ี

ส าคญัคือ การต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก ทัง้นีบ้รษิัทจะไม่รบัผูท้ี่มอีายตุ  ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณเ์ขา้ท างาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานตามกรอบรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ซึ่งไดม้ีการบญัญตัิไวว้า่ “บคุคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกนัในการรบัการศกึษาไม่นอ้ยกวา่สิบสองปี ท่ีรฐัจะตอ้งจดัใหอ้ย่างทั่วถงึและมีคณุภาพโดยไม่เก็บคา่ใชจ้า่ย” ทัง้นีท้าง
บรษิัทไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการศกึษา และเพื่อไม่ใหเ้ป็นการลิดรอนสิทธิทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานของมนษุย ์บรษิัทฯจงึ
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น าขอ้กฎหมายดงักล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการจา้งงานบรษิัท โดยการไม่รบัแรงงานท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีเพื่อเปิดโอกาส
ใหบ้คุคลเหล่านัน้เขา้ถึงการศกึษาขัน้พืน้ฐานอย่างเต็มที่ก่อนที่จะเขา้สู่การท างานในระบบแรงงาน 

3. การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทเล็งเห็นคณุค่าและความส าคญัของพนกังานในทุกระดับ เพราะพนกังานถือเป็นผูส้รา้งผลผลิตที่ส  าคญั ดงันั้น

บรษิัทจึงไดจ้ดัใหต้อ้งมีการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมโดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

3.1 ความคุม้ครองทางสงัคม 
บรษิัทฯจดัใหม้ีการจา้งงานอย่างเป็นธรรม โดยพนกังานจะไดร้บัค่าตอบแทนเหมาะสมตามระดบัความสามารถ

หรือตามที่ไดม้ีการตกลงไว้ ทั้งนีบ้ริษัทมีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยพนักงานจะไดร้ับ
ค่าตอบแทนตามที่เหมาะสมส าหรบัการครองชีพ ซึ่งจะส่งผลใหพ้นักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมดว้ย ทั้งนีบ้ริษัทได้
ก าหนดนโยบายในการดแูลค่าตอบแทนของสวสัดิการของพนกังานดงันี ้

3.1.1   บรษิัทฯมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัพนกังานดว้ยความเป็นธรรมในลกัษณะ Fair work Fair Pay 
โดยค่าตอบแทนที่พนกังานจะไดร้บัจะขึน้อยู่กบัลกัษณะงานและความรู ้ความสามารถ รวมไปถึงประสบการณ์
ในการท างานของพนกังาน ทัง้นีค้่าตอบแทนของบรษิัทจะจะสอดคลอ้งกบัค่าจา้งแรงงานขัน้ต ่าของรฐับาลเพื่อ
ส่งเสรมิใหพ้นกังานมีคณุภาพชีวติที่ดีขึน้ 

3.1.2 บรษิัทฯมีจา่ยการคา่ตอบแทนใหก้บัพนกังานในรูปแบบท่ีไม่ใช่เงินเดือน   
-  ค่าอาหาร, ค่าครองชีพ, คา่โทรศพัท ์ 
- เบีย้เลีย้ง, เบีย้เขา้กะ, เบีย้ขยนั 
- โบนสัประจ าปี  
- เงินรางวลัส าหรบัพนกังานดีเด่น 

3.1.3 บรษิัทฯจดัใหม้ีสวสัดกิารในตา่งๆ ใหก้บัพนกังาน  
- กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
- การท าประกนัชีวติและประกนัสขุภาพกลุ่ม 
- การตรวจสขุภาพประจ าปี 
- การพฒันาบคุลากร โดยการส่งอบรม หรือสมัมนาตามสายงานของพนกังาน 

3.2 ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
บริษัทฯค านึงถึงสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานเป็นส าคญั โดยไดม้ีการจดัโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อเสริมสรา้งความปลอดภัยในการท างานใหก้ับพนักงานทุกคน นอกจากนีบ้ริษัทฯยังมีหน่วยงานส าหรบัการประเมิน
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้กบัพนกังาน เพื่อหาทางป้องกนัความเส่ียง โดยโครงการและกิจกรรมที่บรษิัทจดัท า มีดงันี ้

3.2.1 โครงการ 5 ส. สรา้งนิสยัและความปลอดภยั 
โครงการ 5 ส. นอกจากจะเป็นการดแูลสภาพแวดลอ้มในการท างานแลว้ ยงัเป็นโครงการท่ี

เสรมิสรา้งนิสยัที่ดใีหก้บัพนกังานไดอ้ีกดว้ย โดยโครงการนีจ้ะช่วยใหพ้นกังานมีความรบัผิดชอบในพืน้ท่ีของ
ตนเองเพื่อลดความเส่ียงในการเกิดอบุตัิเหตทุัง้ต่อตนเองและผูอ้ืน่ โดยบรษิัทมีนโยบาย 5 ส. คือ “5 ส. สรา้ง
วินยัในองคก์ร เพื่อกา้วไปสู่คณุภาพและความส าเรจ็ที่ยั่งยืน” โดยมีวตัถปุระสงค ์แบ่งออกเป็น 2 ดา้นตาม
ขัน้ตอนการท างานของ 5ส. 
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I. ดา้นวตัถแุละสถานท่ี  
- เพื่อปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างานใหม้ีบรรยากาศที่ดี จดัเก็บอปุกรณข์องใชใ้นการท างาน

ใหเ้ป็นระเบยีบเรียบรอ้ย 
- เพื่อการท างานท่ีรวดเรว็ ป้องกนัการท างานผิดพลาด และป้องกนัการเกิดอบุตัเิหต ุ

II. ดา้นบคุลากร  
- เพื่อใหท้กุคนมีส่วนรว่มในการดแูลรกัษา การพฒันาตนเองและคณุภาพการท างานใหม้มีาตรฐาน

สงูขึน้และมีจิตส านึกในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 
- เพื่อป้องกนัการเกิดขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ 

3.2.2 คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) 
บรษิัทฯไดต้ระหนกัถงึความส าคญัดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน ของพนกังาน คู่ธุรกิจ ผูร้บัเหมา และผูม้าติดต่อ บรษิัทฯจงึตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนา
มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (“คณะฯ”) ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการฝ่ายนายจา้ง กรรมการฝ่ายลกูจา้ง 
และเลขานกุาร เพื่อปฏิบตัิตามกฎกระทรวงแรงงานว่าดว้ยเรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการ
ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 โดยมีหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบดงันี ้

- รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรบัปรุง แกไ้ขเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน 
และมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายต่อฝ่ายบรหิาร เพื่อความ
ปลอดภยัในการท างานของพนกังาน ผูร้บัเหมา และบคุคลภายนอกที่เขา้มาปฏิบตังิานหรือเขา้มา
ใหบ้รกิารในบรษิัท 

- ส ารวจการปฏิบตัิการดา้นความปลอดภยัในการท างาน ประเมินความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้กบั
พนกังาน เพื่อหาทางป้องกนัความเส่ียง และอนัตรายที่อาจเกิดขึน้จากการท างาน อย่างนอ้ยเดือนละ 
1 ครัง้ 

- รายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปี รวมทัง้ระบปัุญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะในการปฏิบตัิหนา้ที่
ของ คณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อฝ่ายบรหิาร 

3.2.3 โครงการอบุตัเิหตเุป็นศนูย ์(Zero accident) 
โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีกระทรวงแรงงานไดร้เิริ่มขึน้ ส าหรบัเป็นขอ้ปฏิบตัิใหโ้รงงานปฏิบตัติามเพื่อ

เป็นการลดอบุตัิเหตุ ซึง่จะสง่ผลใหพ้นกังานมีความปลอดภยัในชวีติมากยิ่งขึน้ โดยบรษิัทจะตอ้งจดัท า
มาตรการการป้องกนัอบุตัิเหต ุทัง้นีท้างบรษิัทไดน้ าโครงการนีม้าประยกุตใ์ชค้วบคู่ไปกับมาตรการการป้องกนั
อบุตัิเหตทุี่บรษิัทจดัท าขึน้ ดงันี ้

- บรษิัทฯเล็งเห็นความส าคญัในเรือ่งความปลอดภยัของพนกังาน จึงไดม้กีารจดัท างบประมาณ
ส าหรบัการลงทนุในสว่นของการจดัหาอปุกรณค์วามปลอดภยัสว่นบคุคลที่เหมาะสมกบัการใชง้าน
ของแต่ละส่วนงาน เนื่องจากกจิการของบรษิัทถือว่าเป็นกจิการท่ีมคีวามเส่ียงในการเกิดอบุตัเิหตุ
หรือการไดร้บับาดเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชส้ารเคมใีนกระบวนการผลิต ดงันัน้ความปลอดภยั
จึงเป็นนโยบายส าคญัในการด าเนินงานของบรษิัท เพราะพนกังานถือเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนิน
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ธุรกิจ การจดัหาอปุกรณค์วามปลอดภยัจึงเป็นนโยบายหลกัที่บรษิัทใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ 
นอกจากนีบ้รษิัทยงัมีหนว่ยงานที่มีหนา้ที่ในการประเมินความเส่ียงต่างๆ เพื่อใหส้ามารถหาวิธีการ
ป้องกนั หรือแนวทางในการลดผลกระทบที่จะเกดิกบัพนกังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- บรษิัทฯจดัใหม้ีการฝึกซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ าทกุปี  เนื่องจากกจิการของบรษิัทนบั
ไดว้่าเป็นกิจการท่ีมคีวามเส่ียงจากเหตเุพลิงไหม ้ซึ่งถือเป็นอนัตรายที่ส่งผลรุนแรงทัง้ต่อพนกังาน
และทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ ดงันัน้การใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจในการแกไ้ขสถานการณ ์รวมไปถึง
วิธีการป้องกนัความเส่ียงจากเหตกุารณเ์พลิงไหมจ้งึเป็นส่ิงส าคญั บรษิัทฯมีการจดัอบรมปีละ 1 ครัง้ 
โดยวิทยากรที่มคีวามช านาญเฉพาะและมีประสบการณ ์ทัง้นีบ้รษิัทฯไดม้ีการจดัตัง้หน่วยงานส าหรบั
การท าแผนฝึกซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ รวมไปถึงแผนการอพยพหนีไฟของบรษิัทฯไวอ้ย่าง
ชดัเจนและประกาศใหพ้นกังานทกุคนไดร้บัทราบทั่วกนั โดยการเผยแพรข่อ้มลูผ่านระบบสารสนเทศ
ภายในของบรษิัทฯ และการติดปา้ยประชาสมัพนัธภ์ายในบรษิัทฯ เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้ม
รบัมือเหตกุารณต์า่งๆ และสามารถแกไ้ขสถานการณไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 

ฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ 

วันที ่17 พฤศจิกายน 2563 
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- บรษิัทฯจะมกีารจดัอบรมในเรื่องของความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างานใหก้บัพนกังาน 
เพื่อใหพ้นกังานมีความรูแ้ละความเขา้ใจในการท างาน รวมไปถึงการใชอ้ปุกรณค์วามปลอดภยัอย่าง
ถกูตอ้ง ทัง้นีห้ากพนกังานมีความรูแ้ละสามารถใชง้านอปุกรณค์วามปลอดภยัอยา่งถกูวิธีแลว้ กจ็ะ
ส่งผลใหเ้กิดอบุตัิเหตแุละผลกระทบอนัเนื่องมาจากการเกดิอบุตัเิหตลุดลงดว้ย 

4. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค 
บริษัทฯมีความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าและบริการดว้ยความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค เพื่อใหผู้้บริโภคไดร้บัสินคา้และ

บรกิารท่ีดี ปลอดภยัและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคสงูสดุ โดยบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายที่ส่งเสรมิความรบัผิดชอบต่อ
ผูบ้รโิภค ดงันี ้

4.1 นโยบายการตรวจสอบและการรบัรองมาตรฐานต่างๆ 
ในส่วนของการผลิตสินคา้และบรกิารของบริษัทจะเป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอ้บงัคับดา้น

ความปลอดภยัทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล โดยบรษิัทไดร้บัการตรวจสอบและไดร้บัการรบัรองจากองคก์ร
ต่างๆ เพื่อใหผู้บ้รโิภคมีความมั่นใจว่า สินคา้และบรกิารของเรามีความปลอดภยัและใส่ใจต่อผูบ้รโิภค อาทิเช่น 

- บรษิัทฯไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ระบบบรหิารจดัการคณุภาพ (Quality Management 
System)  จากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI 

- บรษิัทฯไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการผลิตที่ดี  (Good Manufacturing Practice System : GMP) จาก
สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI 

- บรษิัทฯไดร้บัการรบัรองมาตรฐานในระบบการจดัการคณุภาพดา้นความปลอดภยัของอาหาร (Hazard 
Analysis and Critical Control Point : HACCP)  จากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI 

- บรษิัทฯไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากสถาบนัมาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) ส านกังานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย  โดยคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย 

- บรษิัทฯไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากโคเชอรม์าตรฐานอาหารยวิ (Kosher Dietary Law)  
- บรษิัทฯไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการผลิตน า้มนัปาลม์อยา่งยั่งยนื (Roundtable on Sustainable Palm Oil : 

RSPO) โดยบรษิัทมีความมุ่งมั่นในการสนบัสนนุการผลิตน า้มนัปาลม์อย่างยั่งยืนทัง้ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม
และเศรษฐกิจ  

                    
 

                 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 2563 
บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 

- 116 - 
 

นอกจากนีบ้รษิัทฯยงัมกีารเปิดโอกาสใหก้ลุม่ลกูคา้และคู่คา้ไดเ้ขา้มาตรวจสอบการท างานภายในบรษิัท
ดว้ย ซึง่เป็นการเปิดโอกาสใหบ้คุคลภายนอกไดเ้ห็นกระบวนการท างานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค ทัง้นีจ้ะ
เป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจใหก้บัผูผ้ลิตที่ใชสิ้นคา้และบรกิาร และเป็นการเสรมิสรา้งความมั่นใจในคณุภาพการ
ผลิตและคณุภาพของสินคา้และบรกิารต่อคูค่า้อกีดว้ย 

 4.2 การปฏิบตัิต่อคูแ่ข่งและคูค่า้อย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใสและความเป็นธรรมทั้งต่อคู่แข่งและคู่ค้า เพื่อสรา้งความ

น่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในด าเนินกิจการ ทั้งนีบ้ริษัทไดก้ าหนดนโยบายและขัน้ตอนการท างานต่างๆไวอ้ย่าง
ชดัเจน และพนกังานจะตอ้งปฏิบตัิตามขัน้ตอนอย่างครบถว้นเพื่อป้องกนัการกีดกนัคู่แข่งและการเลือกปฏิบตัิต่อคู่
คา้ ตามนโยบายดงัต่อไปนี ้

คู่แข่ง :  เพื่อใหก้ารด าเนินกิจการของบรษิทัมีความเป็นธรรมต่อคู่แข่ง บรษิัทจะใชร้าคาอา้งอิงจากประกาศของ
กระทรวงพลังงานในการก าหนดราคาขายน า้มันไบโอดีเซลในการค านวณตน้ทุนวัตถุดิบและการ
ค านวณราคาสินคา้ในกลุ่มน า้มันไบโอดีเซล และใชร้าคาประกาศของรฐับาลในส่วนของราคาน า้มัน
ปาลม์ดิบในการค านวณตน้ทุนวตัถุดิบและค านวณราคาสินคา้ในกลุ่มของน า้มนับรโิภค เพื่อใหแ้น่ใจ
ไดว้่าบริษัทจะไม่ด าเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดกรณีความขัดแยง้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและถือเป็นการ
ป้องกนัการกีดกนัทางการคา้ และเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการขายและการบรกิาร 

คู่ค้า : เพื่อใหม้ีการปฏิบัติต่อคู่คา้และมีการคัดเลือกคู่คา้ทุกรายตามขัน้ตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ทั้งนี ้การอนุมัติการสั่งซือ้หรือการด าเนินการต่างๆ จะตอ้งได้รบัความเห็นชอบตามล าดับ
ต าแหน่งงานของแต่ละส่วนงาน ตัง้แต่ระดบัหวัหนา้ส่วน ผู้จดัการจนถึงระดบัผูบ้รหิาร โดยผูอ้นมุตัิจะ
ขึน้อยู่กับวงเงินในการสั่งซือ้นั้นๆ และจะมีการร่วมอนุมัติโดยผูบ้ริหารจะช่วยลดความเส่ียงในการ
คอรร์ปัชั่นระหว่างพนักงานในบริษัทและคู่คา้ ส าหรบัการคัดเลือกคู่คา้ บริษัทจะคัดเลือกจากความ
น่าเชื่อถือและประสบการณใ์นสายงานของบริษัทนัน้ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทจะไดร้บัผลิตภณัฑ ์สินคา้
และบรกิาร ที่มีประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานของบรษิัท 

เจ้าหนี ้: บรษิัทฯตระหนกัถงึความส าคญัในการรบัผิดชอบต่อเจา้หนีท้กุกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็น
สถาบนัการเงิน โดยบรษิัทยึดหลกัความซื่อสตัยแ์ละซื่อตรงในการช าระหรือชดเชยแกเ่จา้หนี ้ทัง้นีฝ่้าย
จดัการของบรษิัทจะมีหนา้ที่ในการรกัษาสภาพคล่องทางการเงินของบรษิัท เพื่อไมใ่หเ้กิดขอ้พิพาท
ระหว่างบรษิัทและเจา้หนี ้ซึง่จะลดผลกระทบต่อทัง้ 2 ฝ่ายได ้ทัง้นีบ้รษิัทสามารถรกัษาชื่อเสียงและ
ความเชื่อมั่นต่อสถาบนัทางการเงินต่างๆ รวมไปถงึนกัลงทนุและผูถื้อหุน้ ไดด้ีเสมอมา 

5. การรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม 
บรษิัทฯเหน็ความส าคญัต่อการรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม โดยบรษิัทฯไดม้ีการวางโครงการส าหรบัการเขา้ไปรว่ม

เป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาชมุชนและสงัคม ซึง่โครงการดงักล่าวจะเป็นโครงการท่ีส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้ป็นส่วนหนึง่ของ
โครงการดว้ย กลา่วคือพนกังานทกุคนจะมีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชนและสงัคมรว่มกนั ซึง่ในปี 2563 เกดิการแพรร่ะบาดของ
ไวรสั COVID-19 ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลใหเ้จลแอลกอฮอลล์า้งมือขาดตลาดและมีราคาแพง ทางบรษิัทฯจงึน า
แอลกอฮอลท่ี์ใชใ้นกระบวนการผลิตผสมกบักลีเซอรีนบรสิทุธ์ิซึง่เป็นสินคา้ตวัใหม่ของบรษิัทฯ และผสมกบัสารเคมีองคป์ระกอบ
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อื่น ออกมาเป็นเจลแอลกอฮอลล์า้งมือจ านวน 1,200 ขวดๆละ 1 ลิตร เพื่อน ามาแจกจ่ายใหพ้นกังาน และประชาชนในชมุชน
รอบๆบรษิัทฯ ในชว่งวนัท่ี 21-22 เมษายน 2563 

        
 

       
 

6. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
บริษัทฯมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประกอบกิจการโดยยึดหลักในการใชพ้ลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการใช้

ทรพัยากรธรรมชาติอย่างรูค้ณุค่าและไม่ส่งผลกระทบถึงส่ิงแวดลอ้มและสงัคม ทัง้นีบ้รษิัทไดจ้ดักิจกรรมเพื่อใหเ้กิดการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มที่ดีโดยมีทัง้กิจกรรมที่จดัขึน้ภายในบรษิัทและกจิกรรมที่จดัขึน้ภายนอกบรษิทั อย่างไรก็ตาม บรษิัทไดส้รา้งวิสยัทศัน์
ในการรกัษาส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานดว้ย ซึ่งพนกังานจะตอ้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ จึงจะถือว่าโครงการนัน้เกิดประโยชน์
อย่างแทจ้รงิ      
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                                   11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

11.1 การควบคุมภายใน 
 
บรษิัทฯไดแ้ต่งตัง้ “บรษิัท ออนเนอร ์แอนด ์แอดไวซอรี่ จ ากดั” เขา้ท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบภายในประจ าปี 2563 ของ

บรษิัทฯ โดยมีนางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบัติหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ เพื่อท าการ
ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสม ่าเสมอทกุไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของบรษิัท ออนเนอร ์ออดิท แอนด ์แอดไวซอรี่ จ ากดั 
และนางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนา้ที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็น
อิสระและมีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบภายใน 

นอกจากนีบ้ริษัทฯก าหนดใหม้ีระบบการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั นโยบาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการที่เก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ และก าหนดนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อก าหนด ใหค้ณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารรดับสงู ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานตอ้งปฏิบัติใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบ 
และกฎเกณฑอ์ย่างเครง่ครดั 

 
รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายในประจ าปี 2563 

หัวข้อ รายละเอียด 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(Outsource) 

: บรษิัท ออนเนอร ์ออดิท แอนด ์แอดไวซอรี่ จ ากดั 
ที่อยู่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2652-0898 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ 

คณุวุฒิทางการศึกษา : - ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑติ สาขา Financial Accounting and Assurance 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชา การสอบบญัชี  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

- ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี  
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพติรพมิขุ จกัรวรรดิ  

- ปรญิญาตรี ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

ประสบการณก์ารท างาน : ปี 2553 – ปัจจบุนั  กรรมการบรหิารดา้นการตรวจสอบ 

 บรษิัท ออนเนอร ์ออดิท แอนด ์แอดไวซอรี่ จ ากดั 
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หัวข้อ รายละเอียด 

ปี 2543 – 2553  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 

 บรษิัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั 

การฝึกอบรมทีเ่กี่ยวข้อง : ปี 2559 – 2563 

- การป้องกนัความผิดตามกฎหมายทจุรติและฟอกเงิน (ปี 2562) 
- นักบริหารกับการจัดท ารายงานความยั่งยืนและการวัดผลตอบแทนทางสังคม       
(ปี 2562) 

- ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง การวางแผนและเตรียมพรอ้มก่อนบงัคบัใช้ปี 2563 (ปี 
2562) 

- การทจุรติที่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งตน้ (ปี 2562) 
- การจดัท ากระดาษท าการเพื่อมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นในองคก์ร (2561) 
- TFRS ทกุฉบบัปี 2561 หลกัสตูรย่อย 202 เก่ียวกบัหนีสิ้นและ 301 เก่ียวกบัรายได ้
- ความเส่ียงและการก ากบัดแูลดา้นเทคโนโยลีสารสนเทศ  (2560) 
- Cyber Security ส าหรบัผูต้รวจสอบและนกับญัชีในยคุ 4.0 (2560) 
- Data Analytics for Internal Audit (2559) 
- แนวทางการควบคุมภายในส าหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(2559) 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

หรือประกาศนียบตัร 

: - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
- วฒุิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน รุน่ท่ี 7 จากสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
- วุฒิบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ หลักสูตร “เตรียมความพรอ้มรบัการตรวจเยี่ยม

ส านกังานสอบบญัชี เพื่อการรบัรองคณุภาพภายใตม้าตรฐาน ISQC1 รุน่ท่ี 3” 
- วุฒิบัตร จากสมาคมสโมสรนักลงทุน หลักสูตร “วิธีปฏิบัติหลงัไดร้บัการส่งเสริม

การลงทนุ” 
- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์หลักสูตร “ภาษี

ศลุกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสดมป์” “ภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ” 
“ภาษีเงินได้นิติบุคคล” “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” และ “ภาษีอากรระหว่าง
ประเทศ” 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ : ท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบภายใน จดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

เพื่อตรวจติดตามและตรวจสอบความถกูตอ้งของการปฏิบตัิงานของแต่ละระบบงาน 

สอบทาน ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมส าหรบัการปรบัปรุงและพฒันาระบบ

ควบคมุภายในใหเ้กิดประสิทธิภาพมากขึน้ และรายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  
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รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในปี 2563 

ตามที่ผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) ตามแผนงาน
การตรวจสอบภายในประจ าปี 2563 โดยมีวตัถปุระสงคด์งันี ้

1. เพื่อประเมินว่าบรษิัทไดจ้ดัใหม้กีารควบคมุภายในและไดอ้อกแบบไวอ้ย่างสมเหตสุมผลและเพยีงพอท่ีจะป้องกนั
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ และเป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization 
of the Treadway Commission) และสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย รวมถึงแนวทางของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เพื่อใหม้ั่นใจว่า รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบที่ส าคญั ไดถื้อปฏิบตัติามระเบียบปฏิบตัิและวธีิการ 
ที่บรษิัทก าหนดไว ้

3. เพื่อใหม้ั่นใจว่า บรษิัทไดถื้อปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งจากหน่วยงานภายนอก 
4. เพื่อใหม้ั่นใจว่า ขอ้มลูสารสนเทศที่เก่ียวกบัระบบงานท่ีส าคญัของบรษิัทถกูตอ้งและน่าเชื่อถือ 
5. เพื่อเสนอแนะ แนวทางแกไ้ขปรบัปรุง เก่ียวกบักระบวนการการควบคุมภายในของแต่ละระบบงาน กรณีที่พบว่ามี

ขอ้สงัเกตที่ควรน าเสนอเพื่อท าใหร้ะบบการควบคมุภายในของบรษิัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ 

ผูต้รวจสอบภายในไดศ้กึษาระบบการปฏิบตัิงาน โดยวิธีการสมัภาษณ ์สอบถาม กับผูบ้รหิารระดบัสงูและฝ่ายบรหิาร
ที่รบัผิดชอบในแต่ละระบบงาน พรอ้มทดสอบและสงัเกตการณก์ารปฏิบตัิงานภายในองคก์รโดยพิจารณาองคป์ระกอบส าคญั 5 
ประการ คือ สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ (Control Environment) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) กิจกรรมเพื่อ
การควบคุม (Control Activities) ขอ้มูลสารสนเทศและการติดต่อส่ือสาร (Information & Communication) และการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring) ทัง้นีเ้ป็นการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกไตรมาส และก าหนดใหม้ีการรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างอิสระ และน าเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา โดยการตรวจสอบปี 2561 ครอบคลมุระบบการปฏิบตัิงานท่ีส าคญัดงันี ้

ไตรมาส 1 ปี 2563  
- ระบบรายไดท้กุประเภท การขนส่ง ลกูหนี ้และการรบัเงินรายได ้

- ระบบการรบัรูต้น้ทนุขาย 

- ระบบคลงัน า้มนั และคลงัสินคา้ 

- ตรวจติดตามการแกไ้ขระบบการควบคมุภายในท่ีพบจากครัง้ก่อน 

ไตรมาส 2 ปี 2563  
- ระบบการวางแผนการผลิต 
- ระบบผลิต 
- ระบบตรวจสอบคณุภาพ 

- ระบบการควบคมุและการค านวณตน้ทนุระบบการผลิต 

- ตรวจติดตามการแกไ้ขระบบการควบคมุภายในท่ีพบจากครัง้ก่อน 

ไตรมาส 3 ปี 2563  
- ระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
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- ระบบประกนัคณุภาพ 

- ระบบจดัซือ้ เจา้หนี ้และการจ่ายเงิน 
- ตรวจติดตามการแกไ้ขระบบการควบคมุภายในท่ีพบจากครัง้ก่อน 

ไตรมาส 4 ปี 2563  
- ระบบสินทรพัยถ์าวร 

- ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

- ระบบงานดา้นวิศวกรรม  
- ตรวจติดตามการแกไ้ขระบบการควบคมุภายในท่ีพบจากครัง้ก่อน 

 
ทัง้นี ้การตรวจสอบในแต่ละไตรมาสเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นแผนงานการตรวจสอบประจ าปี 2563 ซึ่งไดร้บัอนุมัติ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยรวมผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในปี 2563 สามารถสรุปไดด้งันี ้

1. เร่ืองการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ 
ผูต้รวจสอบภายในมีความเห็นว่า ในระยะเวลาที่ท  าการตรวจสอบ บรษิัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการ

บรหิารจดัการอยู่ในระดบัท่ีดี โดยมีสภาพแวดลอ้มที่ช่วยส่งเสรมิระบบการควบคมุภายในของบรษิัท บรษิัทฯมีการควบคุม
การปฏิบัติงานทัง้ของฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ รวมถึงมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการบริการความเส่ียง
อย่างเป็นระบบและมีการทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในอย่างสม ่าเสมอ   

2.  เร่ืองการปฏบิัตติามระเบียบของบริษัท  
ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า จากรายการที่เลือกตรวจสอบ โดยส่วนใหญ่หน่วยงานไดถื้อปฏิบัติตาม

ระเบียบและวิธีการท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ส่วนขอ้บกพร่องที่ตรวจพบไดน้ าหารือกับผูบ้รหิารของหน่วยงานเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงให้
เป็นไปตามวิธีการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 

3. เร่ืองรายการทางบัญชกีารเงนิและการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 
ผูต้รวจสอบภายในมีความเห็นว่า ในระยะเวลาที่ท  าการตรวจสอบ บรษิัทฯมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ

ในกระบวนการจดัท ารายการทางบญัชีการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานท่ีตรวจสอบ และมีการจดัท าขอ้มลูทางการเงินและ
ขอ้มลูที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการบรหิารเหมาะสมตามควร และไดม้ีการถือปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ
แลว้ 

4. เร่ืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในส่วนของระบบการควมคมุทั่วไปของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บรษิัทฯมกีารควบคมุในระดบัท่ีน่าพอใจ  

ซึ่งบรษิัทฯมีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิ รวมถงึจดัใหม้ีระบบการทบทวน และตดิตามขอ้มลูต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยีสารสนเทศ อยา่งสม ่าเสมอ 

ในการปฏิบตังิานครัง้นี ้ ผูต้รวจสอบภายในไดร้บัความรว่มมือจากเจา้หนา้ที่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุทา่นเป็นอย่างดีจน
สามารถปฏิบตังิานใหส้ าเรจ็ลลุ่วงตามวตัถปุระสงค ์ผูต้รวจสอบภายในจึงขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้

                                                                             (นางสาวปิยมาศ  เรืองแสงรอบ) 
                                                                       ผูต้รวจสอบภายใน 
                                                                       บรษิัท ออนเนอร ์ออดิท แอนด ์แอดไวซอรี่ จ ากดั 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 2563 
บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 

- 122 - 
 

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 ในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง คณะผูบ้รหิาร และ
พนกังานใหค้วามส าคญัในดา้นการบรหิารความเส่ียงในภาพรวมทัง้องคก์ร ซึ่งอา้งองิตามมาตรฐานสากลท่ีองคก์รทั่วโลกนิยมใช้
อย่างแพรห่ลายและเป็นท่ียอมรบัของ ISO 9001:2015 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจดัการความ
เส่ียงใหอ้ยู่ในระดบั ที่สามารถยอมรบัไดแ้ละติดตามการบรหิารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ บรษิัทฯไดม้ีการจดัท าการประเมินการ
ควบคมุดว้ยตนเอง ทัง้ในระดบัผูบ้รหิารและระดบัผูป้ฏิบตัิการของบรษิัทฯ เพื่อรว่มกนัประเมินความเส่ียง / ปัญหาอปุสรรคความ
ไม่แน่นอนท่ีอาจมีผลกระทบต่อกาด าเนินงานใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของบรษิัษฯ หรือเหตกุารณท์ี่อาจท าให้
บรษิัทฯเสียโอกาสในเชิงธุรกจิ ความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากสาเหตทุัง้ภายในและภายนอก โดยมีหลกัการก าหนดว่า หากมคีวาม
เส่ียงใดที่จะเป็นอปุสรรคต่อการด าเนินธุรกิจไมใ่หบ้รรลเุปา้หมายตามแผนที่ก าหนด  บรษิัททฯจะตอ้งมมีาตรการในการบรหิาร
ความเส่ียง และก าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงที่ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิตาม และมีคณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง ซึ่งประกอบดว้ยระดบัผูบ้รหิารของบรษิัทฯ เพื่อท าหนา้ที่บรหิารความเส่ียงในทกุดา้นใหม้ีความเหมาะสมและ
มอบหมายใหค้ณะท างานพฒันากระบวนงานภายใน  ซึ่งประกอบดว้ยพนกังานระดบัหวัหนา้ส่วน และผูจ้ดัการฝ่ายของแต่ละ
ฝ่ายงานท าหนา้ที่ติดตาม ดแูล วเิคราะห ์การบรหิารความเส่ียงในระดบัปฏิบตัิการ  และด าเนินงานตามแผนการบรหิารความ
เส่ียงและตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเส่ียงที่ส  าคญั และน าเสนอความคืบหนา้และรายงานผลการบรหิาร
ความเส่ียงต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท  

 บรษิัทฯก าหนดใหม้กีารจดัใหม้ีการประชมุทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบบรหิารความเส่ียง และรายงานความ
เส่ียงที่ส  าคญัรว่มกนัระหวา่งคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ผูบ้รหิาร และพนกังานระดบัปฏิบตัิการทกุเดอืน และก าหนดเสนอ
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาใหค้วามเห็นอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ และก าหนดใหม้ีการ
ประชมุติดตามการบรหิารเส่ียงภายในแต่ละฝ่ายงานรายเดือน ซึ่งการประชมุย่อยดังกลา่วถกูก าหนดไวเ้พื่อตดิตามหาขอ้สรุป
รว่มกนัตามสถานการณ ์เพื่อใหเ้กิดความรวดเรว็ในการแกไ้ขปรบัปรุงไดท้นัที 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
    คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มจี านวน 4 ท่าน ดงันี ้

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
2 นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
3 นางสาวจไุรรตัน ์ลาวณัยว์ิสทุธ์ิ รกัษาการกรรมการบรหิารความเส่ียง 
4 นางสาวรติมา ธารีรตันาวิบลูย ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

         หมายเหตุ: กรรมการบริหารความเสี่ยงขา้งตน้ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1. ก ากบัดแูลการพฒันา และมีส่วนรว่มในการวิเคราะหก์ลยทุธก์ารบรหิารความเส่ียงขององคก์รประจ าปี 

2. พฒันาและกลั่นกรองระดบัความเส่ียงที่องคก์รยอมรบัได ้

3. ใหท้ิศทางและวิธีการสอดส่องดแูลแก่หวัหนา้งานและเจา้หนา้ที่ในฝ่ายงานต่าง ๆ 
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4. ประเมินความเส่ียงที่มีสาระส าคญัและรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการเพื่อทราบ 

5. ประเมินรายงานความเส่ียงของบรษิัท 

6. สอบทานผลที่เกิดขึน้จรงิเปรียบเทียบกบัเป้าหมายและแผนงานท่ีไดก้ าหนดไวท้กุปี 
7. ติดตามใหม้ีการประชมุติดตามการบรหิารเส่ียงภายในแต่ละฝ่ายงานรายเดือนและสรุปต่อคณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท ในรายไตรมาส 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

บรษิัทฯมีรายการระหว่างกนักบันิติบคุคลหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั หรือมีกรรมการรว่มกนั หรือมี
บุคคลเก่ียวโยงของผูบ้ริหาร กรรมการ และผูถื้อหุน้ของบริษัท เขา้เป็นกรรมการ ผูม้ีอ  านาจควบคุม และผูถื้อหุน้ของบุคคลเก่ียวโยงดงักล่าว ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าการ
ตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตสุมผล ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทน และเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติทั่วไป  
  
12.1  รายการระหว่างกัน 

  
 นิติบคุคลหรือบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ่งมีรายการระหว่างกนักบับรษิัทส าหรบังวดบญัชีปี 2563 - 2561 มดีงันี ้

บุคคลทีม่ีรายการระหว่างกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ ์

1) บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร ์(AI) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายลกูถว้ยไฟฟ้า

ส าหรบัใชใ้นระบบส่งและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า 

• บริษัทใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุมบริษัท และเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัท ซึ่ง AI ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 61.77 ของ
ทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ  

• กรรมการของบรษิัทฯเขา้ถือหุน้ใน AI ไดแ้ก่ นายณรงค ์ธารีรตันาวิบูลย ์และนายธนิตย ์ธารีรตันาวิบูลย ์เขา้ถือหุ้น
คิดเป็นรอ้ยละ 21.29 และรอ้ยละ 6.89  ของทนุจดทะเบียน AI  

• มีกรรมการและกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามรว่มกนัไดแ้ก่ นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์และนายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์
2) นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์ บคุคล • กรรมการและกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัทถือหุน้ใน AIE คิดเป็นรอ้ยละ 0.57 ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

และถือหุน้ใน AI คิดเป็นรอ้ยละ 21.29 ของทนุจดทะเบียน AI 
3) บจก.สามารถ ปาลม์ อินดสัตรี 

(SPI) 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาลม์ดิบ และ

น า้มนัเมล็ดในปาลม์ 

• บุคคลเก่ียวโยงของผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษัท เขา้เป็นผูบ้ริหาร กรรมการ และกรรมการผูม้ีอ  านาจควบคุม 
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในกิจการดงักล่าว 

4) บจก.สามารถน า้มนัปาลม์ (SPO) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาลม์ดิบ และ

น า้มนัเมล็ดในปาลม์ 

• บคุคลเก่ียวโยงของผูถื้อหุน้และกรรมการของบรษิัท เขา้เป็นผูบ้รหิาร กรรมการ และกรรมการผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในกิจการดงักล่าว 
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 บรษิัทฯมีรายการระหว่างกนักบันติิบคุคลหรือบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ส าหรบังวดบญัชีประจ าปี 2563 - 2561 ดงันี ้ 
บุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

1) บมจ.เอเชียน 
อินซูเลเตอร ์
(AI) 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร :  
- บรษิัทฯและบรษิัทย่อยจา่ยช าระค่าบรกิาร
โปรแกรมบญัชีใหก้บั AI  
- บรษิัทฯจา่ยช าระคา่ดอกเบีย้เงนิกูย้ืมใหก้บั 
AI 
- บรษิัทย่อยของบรษิัทไดแ้ก่ AIL มีรายการเชา่
พืน้ท่ีส านกังานจาก AI 

7.88 5.27 1.74 - ในปี 2551 AI ในฐานะบรษิัทใหญ่ ไดจ้ดัหาโปรแกรมบญัชีเพื่อใชง้านรว่มกนั
ภายในกลุ่ม AI รวม 5 กิจการไดแ้ก่ AI, บรษิัท, AIPT, AIL และบจก. เอไอ เอนจิ
เนียริ่ง เซอรว์ิสเซส (AIES) โดย AI ไดล้งนามในขอ้ตกลงรบับรกิารบ ารุงรกัษา
และสนบัสนนุการใชโ้ปรแกรมกบัที่ปรกึษาดา้นคอมพิวเตอรร์ายดงักล่าวมาโดย
ต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2551 ซึง่งานบรกิารครอบคลมุการบ ารุงรกัษาและสนบัสนนุการ
ใชโ้ปรแกรมส าหรบั 5 บรษิัทขา้งตน้ ทัง้นี ้ AI ไดเ้รียกเก็บค่าบรกิารบ ารุงรกัษา
และสนบัสนนุการใชโ้ปรแกรมรายเดือนจากแต่ละบรษิัทในสดัส่วนตาม user 
การใชง้าน ซึ่งคิดคา่บรกิารเท่ากบั 4,699.41 บาท / user ในปี 2563 - 2562 
และ 6,122.00 บาท / user ในปี 2561 โดยในปี 2563 - 2561 ไดจ้่ายช าระ
ค่าบรกิารโปรแกรมบญัชเีท่ากบั 2.18 ลา้นบาท 1.51 ลา้นบาท และ 1.52 ลา้น
บาท ตามล าดบั 

- ในปี 2562 คณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทฯออกตั๋วสญัญาใชเ้งิน
ใหแ้ก่บรษิัทและบคุคลที่เก่ียวโยงกนั จ านวนไมเ่กิน 10 ฉบบัรวมเป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 300,000,000 บาท มีอตัราดอกเบีย้ไม่เกินรอ้ยละ 5 ต่อปี ระยะเวลาไม่
เกิน 1 ปี เป็นตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีเสนอขายวงจ ากดั (เสนอขายบคุคล
เฉพาะเจาะจง ซึง่อาจเป็นบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนัของบรษิัทฯจ านวน 2 รายไดแ้ก่ 
บรษิัท เอเชยีน อินซูเลเตอร ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื  นายณรงค ์ ธารีรตันา
วิบลูย)์ เพื่อเป็นการรองรบัโอกาสในการขยายธุรกิจของบรษิัทฯ และ/หรือ ใชเ้ป็น
ทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ ส าหรบังวดปี 2563 มีคา่ดอกเบีย้เงินกูย้มืเท่ากบั 5.49 
ลา้นบาท ในงวดปี 2562 เทา่กบั 3.54 ลา้นบาท และในงวดปี 2561 ไม่มีรายการ
การกูย้มื 

- ในปี 2563, 2562 และ 2561 AIL เช่าพื ้นที่ส  านักงานเลขที่  254 ถนนเสรีไทย 
แขวงคนันายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร จาก AI รวมเนือ้ที่ 42 ตาราง
เมตร เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ส านกังาน โดยก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการต่อเดือน
เทา่กับ 250 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงรว่มกนั ทัง้นี ้อตัราดงักล่าว
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บุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

ไม่รวมค่าสาธารณูปโภคภายในอาคาร ซึ่ง AI จะเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค 
(ยกเวน้ค่าโทรศพัท)์ ตามยอดจ่ายที่เกิดจรงิต่อตารางเมตร ส าหรบังวดปี 2563 - 
2561 มีค่าใช้จ่ายเช่าพืน้ที่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่น เท่ากับ 0.21 
ลา้นบาท 0.22 ลา้นบาท และ 0.22 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและให้ความเห็นในรายการที่เกิดขึน้ โดย
พิจารณาเอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซือ้ตามนโยบายของบรษิัท
ฯ และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการท า
รายการ ความสมเหตุสมผลของราคา และมีความเห็นว่ารายการกูย้ืมเงินท าให้
บริษัทฯมีเงินทุนเพื่อรองรบัการขยายกิจการ และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยไม่
เสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทฯมีการเติบโตทางธุรกิจ อนัเป็นประโยชนต์่อ
ผูถื้อหุน้ โดยมีอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสม ซึ่งใกลเ้คียงกบัตน้ทนุทางการเงินท่ีบรษิัท
ไดร้บัจากสถาบันการเงิน โดยรายการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อ
หุน้ ซึ่งการรบัความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลเฉพาะเจาะจง จ านวน 2 ราย 
เมื่อเทียบกบัสถาบนัการเงิน คือ สามารถด าเนินการไดอ้ย่างคล่องตวั โดยมิตอ้งรอ
ระยะเวลาพิจาณาอนมุตัิจากสถาบนัการเงิน รวมถึงเงื่อนไขที่มีมากกว่าอีกดว้ย 

2) นายณรงค ์ธา
รีรตันาวิบลูย ์

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร :  
- บรษิัทฯจา่ยช าระคา่ดอกเบีย้เงนิกูย้ืมใหก้บั 
นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์

 

0.43 0.06 - - ในปี 2562 คณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทฯออกตั๋วสญัญาใชเ้งิน
ใหแ้ก่บรษิัทและบคุคลที่เก่ียวโยงกนั จ านวนไมเ่กิน 10 ฉบบัรวมเป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 300,000,000 บาท มีอตัราดอกเบีย้ไม่เกินรอ้ยละ 5 ต่อปี ระยะเวลาไม่
เกิน 1 ปี เป็นตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีเสนอขายวงจ ากดั (เสนอขายบคุคล
เฉพาะเจาะจง ซึง่อาจเป็นบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนัของบรษิัทฯจ านวน 2 รายไดแ้ก่ 
บรษิัท เอเชยีน อินซูเลเตอร ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื  นายณรงค ์ ธารีรตันา
วิบลูย)์ เพื่อเป็นการรองรบัโอกาสในการขยายธุรกิจของบรษิัทฯ และ/หรือ ใชเ้ป็น
ทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ ส าหรบังวดปี 2563 มีคา่ดอกเบีย้เงินกูย้มืเท่ากบั 0.43 
ลา้นบาท ในงวดปี 2562 เทา่กบั 0.06 ลา้นบาท และในงวดปี 2561 ไม่มีรายการ
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บุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

การกูย้มื 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและให้ความเห็นในรายการที่เกิดขึน้ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการท ารายการ และมี
ความเห็นว่ารายการกูย้ืมเงินท าให้บริษัทฯมีเงินทุนเพื่อรองรบัการขยายกิจการ 
และใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน โดยไม่เสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯมีการ
เติบโตทางธุรกิจ อนัเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ โดยมีอัตราดอกเบีย้ที่เหมาะสม ซึ่ง
ใกล้เคียงกับต้นทุนทางการเงินที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงิน โดยรายการ
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากบุคคลเฉพาะเจาะจง จ านวน 2 ราย เมื่อเทียบกับสถาบันการเงิน คือ 
สามารถด าเนินการไดอ้ย่างคล่องตัว โดยมิตอ้งรอระยะเวลาพิจาณาอนุมัติจาก
สถาบนัการเงิน รวมถึงเงื่อนไขที่มีมากกว่าอีกดว้ย 

3) บจก.สามารถ 
ปาลม์ อินดสั
ตร ี(SPI) 

ซือ้สินคา้ : บรษิัทฯสั่งซือ้น า้มนัปาลม์ดิบชนดิ
กรดสงูมากกว่า 5% และน า้มนัเมล็ดในปาลม์
จาก SPI เพื่อใชเ้ป็นวตัถดุิบตัง้ตน้ในการผลิต
สินคา้เพื่อจ าหน่าย 

7.21 4.86 - - บรษิัทฯสั่งซือ้น า้มนัปาลม์ดิบชนิดมีกรดสงูมากกว่า 5% และน า้มนัเมล็ดในปาลม์
จาก SPI เพื่อน ามาใชเ้ป็นวตัถดุบิตัง้ตน้ในการผลิตสินคา้จ าหน่าย ซึ่งบรษิัทฯได้
ก าหนดนโยบายในการสั่งซือ้น า้มนัปาลม์ดิบจากบรษิัทท่ีเก่ียวโยง ซึ่งไดน้ าเสนอ
ต่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ ซึ่งบรษิัทฯไดก้ าหนดใหฝ่้าย
จดัซือ้ของบรษิัทฯพิจารณาเปรียบเทียบราคา เงื่อนไขการคา้ รวมถึงปรมิาณที่ผู้
จ  าหน่ายแต่ละรายจะสามารถจดัส่งใหก้บับรษิัทฯไดก้่อนการสั่งซือ้ ซึ่งการ
เปรียบเทียบดงักลา่ว ตอ้งเปรียบเทียบผูจ้  าหน่ายอย่างนอ้ย 3 รายขึน้ไป รว่มกบั
การพิจารณาเปรียบเทียบราคาน า้มนัปาลม์ดิบและน า้มนัเมล็ดในปาลม์จาก
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งเป็นราคาอา้งองิยอ้นหลงั 1 วนัท าการ 
ทกุครัง้ ทัง้นี ้ราคาและเงื่อนไขทางการคา้ที่บรษิัทฯสั่งซือ้จาก SPI เป็นไปตาม
เงื่อนไขการคา้ปกติทั่วไป โดยมลูค่าการสั่งซือ้จาก SPI ในงวดบญัชีปี 2563 
เท่ากบั 7.21 ลา้นบาท มีสดัส่วนปรมิาณการสั่งซือ้คิดเป็นรอ้ยละ 0.18 ของ
มลูค่าการสั่งซือ้น า้มนัปาลม์ดิบรวม, ในงวดปี 2562 เท่ากบั 4.86 ลา้นบาท มี
สดัส่วนปรมิาณการสั่งซือ้คิดเป็นรอ้ยละ 0.32 ของมลูค่าการสั่งซือ้น า้มนัปาลม์
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ดิบรวม, และในปี 2561 ไม่มีการสั่งซือ้ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและให้ความเห็นในรายการที่ เกิดขึน้ โดย
พิจารณาเอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซือ้ตามนโยบายของบรษิัท
ฯ และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการท า
รายการ ความสมเหตสุมผลของราคา  

4) บจก.สามารถ 
น า้มนัปาลม์ 
(SPO) 

ซือ้สินคา้ : บรษิัทฯสั่งซือ้น า้มนัปาลม์ดิบชนดิ
กรดสงูมากกว่า 5% และน า้มนัเมล็ดในปาลม์
จาก SPO เพื่อใชเ้ป็นวตัถดุิบตัง้ตน้ในการผลิต
สินคา้เพื่อจ าหน่าย 

1.87 17.49 - - บรษิัทฯสั่งซือ้น า้มนัปาลม์ดิบชนิดมีกรดสงูมากกว่า 5% และน า้มนัเมล็ดในปาลม์
จาก SPO เพื่อน ามาใชเ้ป็นวตัถดุบิตัง้ตน้ในการผลิตสินคา้จ าหน่าย ซึ่งบรษิัทฯ
ไดก้ าหนดนโยบายในการสั่งซือ้น า้มนัปาลม์ดิบจากบรษิัทท่ีเก่ียวโยง ซึ่งได้
น าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ ซึง่บรษิัทฯไดก้ าหนดให้
ฝ่ายจดัซือ้ของบรษิัทฯพิจารณาเปรียบเทียบราคา เงื่อนไขการคา้ รวมถงึปรมิาณ
ที่ผูจ้  าหน่ายแต่ละรายจะสามารถจดัส่งใหก้บับรษิัทฯไดก้่อนการสั่งซือ้ ซึ่งการ
เปรียบเทียบดงักลา่ว ตอ้งเปรียบเทียบผูจ้  าหน่ายอย่างนอ้ย 3 รายขึน้ไป รว่มกบั
การพิจารณาเปรียบเทียบราคาน า้มนัปาลม์ดิบและน า้มนัเมล็ดในปาลม์จาก
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งเป็นราคาอา้งองิยอ้นหลงั 1 วนัท าการ 
ทกุครัง้ ทัง้นี ้ราคาและเงื่อนไขทางการคา้ที่บรษิัทฯสั่งซือ้จาก SPO เป็นไปตาม
เงื่อนไขการคา้ปกติทั่วไป โดยมลูค่าการสั่งซือ้จาก SPO ในงวดบญัชีปี 2563 
เท่ากบั 1.87 ลา้นบาท มีสดัส่วนปรมิาณการสั่งซือ้คิดเป็นรอ้ยละ 0.05 ของ
มลูค่าการสั่งซือ้น า้มนัปาลม์ดบิรวม, ในงวดบญัชีปี 2562 เทา่กบั 17.49 ลา้น
บาท มีสดัส่วนปรมิาณการสั่งซือ้คิดเป็นรอ้ยละ 1.16 ของมลูค่าการสั่งซือ้น า้มนั
ปาลม์ดิบรวม และส าหรบัปี 2561 ไม่มีการสั่งซือ้  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและให้ความเห็นในรายการที่เกิดขึน้ โดย
พิจารณาเอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซือ้ตามนโยบายของบรษิัท
ฯ และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการท า



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 2563 
บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ ากดั (มหาชน) 

- 129 - 
 

บุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ 
รายการระหว่างกนั 
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รายการ ความสมเหตสุมผลของราคา 

 

 นอกจากนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯไม่มีรายการระหว่างกันกบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์อนัเนื่องมาจากรายการค า้ประกันหนีเ้งินกูส้ถาบนั
การเงินของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย  

ผู้ใช้วงเงนิ 
ผู้ค า้

ประกัน 
สถาบันการเงนิ 

ประเภท 
วงเงนิ 

วงเงนิกู ้
(ล้านบาท) 

ภาระหนี ้
(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

บรษิัทฯ 
 

       - ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) 

หนงัสือค า้ประกนั
การใชไ้ฟฟ้า 

2.00 1.67 เงินฝากของบรษิัทฯ ค า้ประกนัเต็มวงเงิน 

บรษิัทฯ 
 

       - ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน)  

เบิกเกินบญัชี 
(OD) 

50.00 - เงินฝากของบรษิัทฯ ค า้ประกนัเต็มวงเงิน 

หนงัสือค า้ประกนั
การใชไ้ฟฟ้า 

3.81 3.70 เงินฝากของบรษิัทฯ ค า้ประกนัเต็มวงเงิน 

บตัรเติมน า้มนั 
(FLEET CARD) 

1.00 0.12 ไม่มีหลกัประกนั 

บรษิัทฯ 
 

       - ธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

PN / LC / DLC / 
TR 

50.00 - เงินฝากของบรษิัทฯ ค า้ประกนัเต็มวงเงิน 

บรษิัทย่อย 
(AIPT) 

- ธนาคารก สิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน)  
 

หนงัสือค า้ประกนั
การใชไ้ฟฟ้า 

2.50 0.40 เงินฝากของบรษิัทฯ ค า้ประกนัเต็มภาระหนี ้

บรษิัทย่อย (AIL) บรษิัทฯ 
 

ธนาคารก สิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน)  
 

เบิกเกินบญัชี 
(OD) 

5.00 - Corporate Guarantee โดยบรษิทัฯ 
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12.2 ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการระหว่างกนัของบรษิัทและบรษิัทย่อย กบับคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยไดใ้หค้วามเห็นวา่รายการระหว่างกนัดงักล่าว เป็นรายการท่ีมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ที่เป็นธรรมและถือปฏิบตัิเช่นเดียวกนักบับคุคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เก่ียวขอ้งกนัทั่วไป และไม่มีการถา่ยเทผลประโยชนร์ะหว่างบรษิัท  

 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าท ารายการระหว่างกนั รวมทัง้การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษัทใน 
  อนาคต 

 
 12.3.1 มาตรการและขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั 

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการคา้ในลักษณะ
เดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลใน
การมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง และมีเงื่อนไขการคา้ปกติหรือราคาตลาด ภายใตเ้งื่อนไขที่
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถด าเนินการได้
ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดท ารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทาง
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทกุไตรมาส 

ส าหรบัในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการคา้ปกติ บริษัทจะจัดใหม้ีความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการะหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้
ตรวจสอบบัญชี เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสินใจและใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัท หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี เพื่ออนุมตัิรายการ
ดังกล่าวก่อนการเข้าท ารายการ ทั้งนี ้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ ได้รบัการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัท และหากหุน้สามัญของบริษัทไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) แลว้ 
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของ
บริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์ทั้งนี ้การพิจารณาอนุมัติการท า
รายการระหว่างกันดงักล่าว ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งผูท้ี่อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหว่าง
กนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท ารายการระหว่างกนันัน้ๆ 

 
 12.3.2 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับ
บริษัท บริษัทจะก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง
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เปรียบเทียบไดก้ับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึน้กับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระท ากับบุคคลภายนอก ทั้งนี ้บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้หค้วามเห็น
เก่ียวกับการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสินใจและใหค้วามเห็นต่อ
คณะกรรมการบรษิัท หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั้งนี ้บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่
ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และหากหุน้สามัญของบริษัทฯไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
(mai) แลว้ บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปีของบรษิัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อนึ่ง ในส่วนการซือ้-ขายสินคา้ระหว่างกนั จะคงเหลือเพียงการซือ้น า้มนัปาลม์ดิบชนิดกรดสงูมากกว่า 5% และน า้มนั
เมล็ดในปาลม์ โดยจะพิจารณาด าเนินการภายใตน้โยบายการสั่งซือ้น า้มันปาลม์ดิบจากบริษัทที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งบริษัทก าหนด
นโยบายการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงไวอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี ้รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะตอ้ง
ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดขึน้และกรรมการจะตอ้งไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์นลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษิัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มลู
การท ารายการเก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีที่
ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครดั นอกจากนี ้บริษัทจะไม่ท ารายการระหว่างกันกับบรษิัทที่เก่ียวขอ้งที่ไม่ใช่การด าเนิน
ธุรกิจตามปกติของบรษิัทฯ 
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ส่วนที ่3  
 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
     
บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี  จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

(หนว่ย : ลา้นบาท)

งบก ำไรขำดทุน 2563 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5,514.08      1,980.67    1,562.80  

รายไดร้วม 5,519.03      1,997.19    1,570.92  

ตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย 5,030.19      2,149.28    1,640.03  

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 612.45 (65.56) 28.36       

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษี 495.28 (148.39) (69.12)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 488.52 (156.50) (72.32)

สินทรพัยร์วม 2,557.66      2,326.39    1,974.46  

หนีส้ินรวม 385.85         643.10       134.67     

สว่นของผูถื้อหุน้ 2,171.81      1,683.29    1,839.79  

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 11.11 (3.31) 1.81          

อตัราก าไรสทุธิ (%) 8.85 (7.84) (4.60)

อตัราผลตอบแทนตอ่ทนุ (%) 22.49 (9.30) (3.93)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม (%) 20.28 (6.90) (3.63)

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.18 0.38 0.07

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุน้ 0.093 (0.030) (0.015)

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ 0.25 0.25 0.25          

เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ - - -           

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ

ผลกำรด ำเนินงำนต่อหุน้ (บำท)
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
 

(ก) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 63 สิน้สุด 31 ธ.ค. 62 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินทรัพย ์       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50.20 1.96 59.03        2.54  54.53 2.76 

เงินลงทนุชั่วคราว - - 8.69        0.37  124.33 6.30 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 518.26 20.26 368.99      15.86  97.78 4.95 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนดช าระ      
ภายในหนึ่งปี 

- - - -     - - 

สินคา้คงเหลือ 416.94 16.30 317.23      13.64  217.58 11.02 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น - -              -              -                 -              -    

พสัดนุ า้มนัคงเหลือ - - 0.75        0.03  1.57 0.08 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย 2.76 0.11              -              -                 -                 -    

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 988.17 38.64 754.69      32.44  495.79 25.11 

เงินฝากธนาคารตดิภาระค า้ประกนั 106.21 4.15 16.95        0.73  24.02 1.22 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิ - -              -              -                 -              -    

ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอปุกรณ ์ 1,460.11 57.09 1,546.30      66.47  1,435.47 72.70 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.69 0.03 0.61        0.03  0.29 0.01 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - -              -              -    1.94 0.10 

เงนิมดัจ าค่าซือ้ทรพัยสิ์น 1.69 0.07 1.43        0.06  5.14 0.26 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 0.80 0.03 6.42        0.28  11.81 0.60 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,569.50 61.36 1,571.70      67.56  1,478.67 74.89 

รวมสินทรัพย ์ 2,557.66 100.00 2,326.39    100.00  1,974.46 100.00 

หนีส้นิหมุนเวียน         
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

- - 3.56        0.15               -                 -    
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สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 63 สิน้สุด 31 ธ.ค. 62 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 372.29 14.56 337.47      14.51  126.40 6.40 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 290.00      12.47               -                 -    

รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 372.29 14.56 631.03      27.12  126.40 6.40 

หนีส้นิไมห่มุนเวียน 
เงินกูย้ืมระยะยาว              -                 -                 -                 -                 -                 -    

หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ 2.79 0.11        2.47        0.11               -                 -    

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 10.77 0.42        9.60        0.41  8.27 0.42 

รวมหนีสิ้นไม่หมนุเวียน 13.56 0.53      12.07        0.52  8.27 0.42 

รวมหนีส้ิน 385.86 15.09    643.10      27.64  134.67 6.82 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุจดทะเบียน 1,308.07 51.14 1,308.07 56.23 1,356.00 68.68 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 1,308.07 51.14 1,308.07 56.23 1,308.07 66.25 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ - - - - - - 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 289.79 11.33 605.11 26.01 605.11 30.65 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 25.00 0.98 8.23 0.35 8.23 0.42 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 551.28 21.55 (235.78) (10.13) (79.28) (4.02) 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ (2.34) (0.09) (2.34) (0.10) (2.34) (0.12) 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 2,171.81 84.91 1,683.29 72.36 1,839.79 93.18 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 2,557.66 100.00 2,326.39 100.00 1,974.46 100.00 
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สรุปรายการ 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 63 สิน้สุด 31 ธ.ค. 62 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รวมรายได้ 5,519.03  100.00  1,997.19  100.00  1,570.92     100.00  

รวมรายได้จากการขายและบริการ 5,514.08  99.91  1,980.67  99.17  1,562.80 99.48  

รายไดจ้ากการขาย 5,504.30  99.73  1,957.17  98.00  1,459.23 92.89 

รายไดจ้ากการรบัจา้งผลิต 0.00  0.00  7.01  0.35  49.46 3.15 

รายไดจ้ากการเดินเรือ 9.78  0.18  16.49  0.83  54.11 3.44 

รวมต้นทนุขายและบริการ 4,901.62  88.89  2,046.23  103.31  1,534.44 98.19 

ตน้ทนุขาย 4,884.18  88.73  2,011.68  102.79  1,444.40 98.98 

ตน้ทนุการรบัจา้งผลิต 0.00  0.00  4.74  67.57  36.37 73.53 

ตน้ทนุบรกิารเดินเรือ 17.44  178.39  29.81  180.80  53.67 99.19 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 612.45  11.11  (65.56) (3.31) 28.36 1.81 

รายไดอ้ื่น 4.95  0.09  16.52  0.83  8.12 0.52 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่าย 617.41  11.19  (49.04) (2.46) 36.48 2.33 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 34.51  0.63  19.63  0.98  8.33 0.53 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 87.62  1.59  78.10  3.91  79.87 5.11 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 0.00  0.00  1.62  0.08  17.40 1.11 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษ ี 495.28  8.97  (148.38) (7.43) (69.12) (4.43) 

ตน้ทนุทางการเงิน 6.44  0.12  3.71  0.19               -                 -    

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได ้ 488.84  8.86  (152.09) (7.61) (69.12) (4.43) 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 0.32 0.01 4.40  0.22  (3.20) (0.20) 

ผลก าไรจากโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน              -                 -                 -                 -    2.29 0.15 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัOCIของก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น              -                 -                 -                 -    (0.49) (0.03) 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 488.52  8.85  (156.50) (7.84) (70.52) (4.49) 

การแบ่งปัน (ขาดทนุ) ก าไร       
ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ 488.52 8.85 (156.50) (7.84) (72.32) (4.60) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ - - - - - - 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 488.52 8.85 (156.50) (7.84) (72.32) (4.60) 
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สรุปรายการ 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 63 สิน้สุด 31 ธ.ค. 62 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.093    (0.030)  (0.015) 
 

มลูค่าที่ตราไว ้(บาท/หุน้) 0.25   0.25  0.25 
 

จ านวนหุน้สามญัจดทะเบยีน (ลา้นหุน้) 5,232.29   5,232.29  5,232.29 
 

จ านวนหุน้สามญัช าระแลว้ (ลา้นหุน้) 5,232.29   5,232.29  5,232.29  

 
 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้             488.52            (156.50) (69.12) 

ปรบักระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรบั (จา่ย) จากการด าเนินงาน:    

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้                 0.32                  4.40  3.20 

ค่าเส่ือมราคา             113.53                86.43  74.26 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุ                     -                  (1.67) - 

โปรแกรมคอมพิวเตอรต์ดัจ าหน่าย                 0.22                  0.18  0.13 

(ก าไร) ขาดทนุ จากการตดัจ าหน่ายทรพัยสิ์น                     11.83    3.75                 2.75 

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู               -  - 2.78 

(ก าไร)ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้ของเงินลงทนุในกองทนุเปิด               (0.02) 1.16 - 

(กลบัรายการ) ค่าเผ่ือมลูค่าลดลงของสินคา้             (44.00) 41.25 (5.88) 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอปุกรณ ์               (1.62) 1.62 17.40 

(ก าไร) ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปล่ียน                     -    - - 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน                 1.96                  1.68  1.69 

รายไดช้ดเชยจากบรษิัทประกนัภยัสทุธิ                     -    (13.33) - 

ดอกเบีย้รบั               (0.31)               (0.37)  (3.06) 

ดอกเบีย้จ่าย                 6.44                  3.71 0.00 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน 576.89 (27.69) 20.97 
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สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ส่วนประกอบของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด าเนินงาน 
การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยด์  าเนินงาน - (เพิ่มขึน้) ลดลง :    

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น           (146.89) (273.57) 10.24 

สินคา้คงเหลือ             (54.45) (140.91) (59.12) 

พสัดนุ า้มนัคงเหลือ                 0.75  0.82 0.41 

เงินมดัจ าค่าซือ้ทรพัยสิ์น               (0.26) 3.71 16.39 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น               1.94  (0.21) 3.15 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น               26.33  205.07 38.50 

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน             404.30  (232.77) 30.53 

รบัเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินไดน้ิติบคุคล               3.69 5.71 - 

เงินสดจา่ยภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (0.79)                  (0.35) (1.35) 

เงินสดจา่ยภาษีเงินได ้               (0.02) (0.29) (9.83) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน             407.19  (227.70) 19.35 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั (เพิ่มขึน้) ลดลง             (89.27) 7.07 (1.00) 

รบัดอกเบีย้                 0.31  0.37 2.05 

เงินลงทนุชั่วคราวเพิ่มขึน้ (ลดลง)                     -    116.15 46.08 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน่เพิ่มขึน้                 5.95                      -                     - 

เงินสดจา่ยซือ้ทรพัยสิ์น             (53.04) (220.07)            (259.97) 

เงินสดจา่ยซือ้ทรพัยสิ์นไม่มีตวัตน               (0.31) (0.49)                (0.18) 

เงนิสดรบัจากการขายทรพัยสิ์น               20.34  0.07                10.44  

เงินสดรบัชดเชยจากบรษิัทประกนัภยั          - 39.24            - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (116.02) (57.65) (202.57) 

จ่ายดอกเบีย้               (6.44) (3.71) (0.002) 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

              (3.56) 3.56 - 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั             260.00  290.00 - 

เงินสดจา่ยคืนเงนิกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั (550.00) - - 

รบัช าระทนุหุน้สามญั - - 178.07 
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สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ           (300.00) 289.85 178.07 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธ ิ               (8.83) 4.50 (5.15) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด               59.03  54.53 59.67 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้งวด               50.20  59.03 54.53 

 
เจา้หนีท้รพัยสิ์นส าหรบัสินทรพัยถ์าวร 10.25 8.37 7.54 

 

(ข) ตารางสรุปอัตราสว่นทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.65 1.20 3.92 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 1.53 0.69 2.19 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เท่า 12.43 8.49 14.98 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 29.37 43.01 24.36 

อตัราส่วนหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 13.34 7.62 8.21 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 27.36 47.91 44.45 

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ เท่า 13.81 8.82 14.84 

ระยะเวลาช าระหนีเ้จา้หนีก้ารคา้ วนั 26.43 41.37 24.59 

Cash cycle วนั 30.30 49.54 44.22 

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 11.11 (3.31) 1.81 

อตัราก าไรสทุธิ % 8.85 (7.84) (4.60) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 22.49 (9.30) (3.93) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ % 20.28 (6.90) (3.63) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร % 3.67 1.34 1.16 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ เทา่ 2.26 0.93 0.83 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.18 0.38 0.07 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้                                                                                                                                                                                                เท่า 76.92 (40.04) 0.00 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 0.00 0.00 0.00 
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14.1 ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

 14.1.1 ผลการด าเนินงาน  

 ภาพรวมของผลการด าเนินงานทีผ่่านมา  

 บรษิัทฯด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซล น า้มนับรโิภค และกลีเซอรีนบรสิุทธ์ิจากน า้มนัปาลม์ดิบ 
รวมถงึจ าหน่ายวตัถดุิบไดแ้ก่ น า้มนัปาลม์ดิบ และน า้มนัปาลม์บรสิทุธ์ิไม่แยกไข และจ าหน่ายผลิตภณัฑซ์ึ่งเป็นผลพลอยไดจ้าก
กระบวนการผลิต ไดแ้ก่ กรดไขมนัปาลม์ ไขมนัปาลม์บรสิทุธ์ิ และกลีเซอรีนดิบ ส าหรบัน าไปใชเ้ป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรมการ
ผลิตต่อเนื่องตา่ง ๆ อาทิ สบู่ และ เครื่องส าอาง รวมถงึน ากลบัไปใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล นอกจากนี ้บรษิัทฯ
ยงัใหบ้รกิารรบัจา้งกลั่นน า้มนัปาลม์ดิบใหก้บัลกูคา้ ซึง่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มลกูคา้ไดแ้ก่ กลุ่มน า้มนัไบโอดีเซล คือ 
ผูป้ระกอบการในกลุ่มผูค้า้น า้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 7 และ 10 แห่งพระราชบญัญตัิการคา้น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.2543 และกลุ่ม
น า้มนับรโิภค คือ ผูป้ระกอบการในกลุ่มอตุสาหกรรมอาหาร บรษิัทฯไดร้บัประกาศนียบตัร และใบรบัรองคณุภาพตา่ง ๆ ซึง่
แสดงใหเ้ห็นถึงการบรหิารจดัการที่ดีและการผลิตสินคา้ที่ไดค้ณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน อาทิ ISO 9001:2015 อย. 
HACCP GMP Kosher และ Halal รวมถงึการไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิก Roundtable Sustainability of Palm Oil หรือ 
RSPO ซึง่เป็นองคก์รระหว่างประเทศที่สนบัสนนุใหเ้กดิการส่งเสรมิการเจรญิเติบโต และการใชน้ า้มนัปาลม์อยา่งยั่งยืน ดว้ย
การรว่มมือด าเนินงานภายในห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) ปัจจบุนั บรษิัทฯมีบรษิัทย่อย 2 บรษิัทไดแ้ก่ AIL และ AIPT โดย
บรษิัทฯเขา้ถือหุน้ในกิจการดงักลา่วคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน AIL และ AIPT ทัง้นี ้AIL ด าเนินธุรกิจ
ใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ทางทะเล และ AIPT ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารท่าเทียบเรือและคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ 1 แห่ง ตัง้อยู่ที่อ  าเภอเมือง
ชมุพร จงัหวดัชมุพร มีความสามารถในการกกัเก็บน า้มนัรวมทัง้สิน้ประมาณ 22,124,000 ลิตร ปัจจบุนั AIPT หยดุด าเนิน
กิจการชั่วคราว และAIL หยดุด าเนินกิจการถาวร เนื่องจากไดข้ายทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการด าเนินธุนกิจขนส่งสินคา้ทางทะเลทัง้หมด
ใหแ้ก่บคุคลท่ีไม่เก่ียวโยงเรียบรอ้ยแลว้ และอยู่ระหวา่งช าระบญัชีเพ่ือปิดกิจการ 

 บรษิัทฯและบรษิัทย่อย (งบการเงนิรวม) มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิส าหรบัปี 2563 จ านวน 488.52 ลา้นบาท 
และขาดทนุสทุธิส าหรบัปี 2562 เท่ากบั 156.50 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทียบระหวา่งงวดปี 2563 และ ปี 2562 บรษิัทฯ มีผลการ
ด าเนินงานก าไรเพิ่มขึน้  645.01  ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 412.16 ทัง้นี ้บรษิัทฯมีก าไรหลงัปรบัปรุง EBITDA ในปี 
2563 เทา่กบั 608.81 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2562 ซึง่มีผลขาดทนุหลงัปรบัปรุง EBITDA เท่ากบั 61.96 ลา้นบาท ส่งผลให้
ก าไรหลงัปรบัปรุง EBITDA เพิ่มขึน้ เท่ากบั 670.76 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1,082.66   

 โดยในปี 2563 บรษิัทฯ (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ 496.76  ลา้นบาท เทียบกบัปี 2562 
ที่มีผลขาดทนุสทุธิเท่ากบั 148.86  ลา้นบาท บรษิัทฯมีผลก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 645.62 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 433.70 ผล
ก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้จากปรมิาณขายไบโอดีเซลที่เพิ่มขึน้ซึง่เป็นผลมาจากการสนบัสนนุและการปรบัเพิ่มสดัส่วนผสมไบโอดีเซล
ในดีเซลจาก B7 เป็น B10 เป็นน า้มนัดเีซลพืน้ฐานและบงัคบัใชอ้ย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็น
ตน้มา ส่งผลท าใหใ้นปี 2563 บรษิัทฯ มีปรมิาณขายไบโอดีเซลเกนิ 120 ลา้นลิตร และขึน้ทะเบยีนเป็นผูค้า้น า้มนัตามมาตรา 
7 แห่งพระราชบญัญัติการคา้น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 แลว้ ตัง้แต่วนัท่ี 9 กนัยายน 2563 อีกทัง้ บรษิัทฯเริ่มด าเนินการเชิง
พาณิชยโ์รงงานผลิตกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิตัง้แตเ่ดือนธันวาคม 2562 โดยมีก าลงัการผลิตติดตัง้กลีเซอรนีบรสิทุธ์ิ 100 ตนัต่อวนั ซึ่ง
ไดเ้พิ่มความสามารถในการก าไรขัน้ตน้ของบรษิัทฯไดด้ีขึน้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ตระหนกัถงึความเส่ียงการผนัผวนของราคาน า้มนั
ปาลม์ดิบ โดยไดก้ าหนดนโยบายโดยเนน้ใหค้วามส าคญัในการบรหิารจดัซือ้และจดัการวตัถดุิบ (น า้มนัปาลม์ดิบ) และสินคา้ 
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(ไบโอดีเซล) โดยในปี 2563 บรษิทัฯมีอตัราการหมนุเวยีนของสินคา้ที่เรว็ขึน้และเก็บสต็อกไวร้ะหวา่ง  20-30 วนั อีกทัง้มีการ
ควบคมุอตัราการสญูเสียจากการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 ทัง้นี ้ภาพรวมในปี 2563 ปรมิาณการขายไบโอดีเซลปรบัเพิม่ขึน้จากปี 2562 จากการส่งเสรมิการใชน้ า้มนัดเีซล 
B10 ซึง่รฐับาลประกาศใหเ้ป็นน า้มนัดีเซลมาตรฐานแทนน า้มนัดเีซล B7 (สดัส่วนไบโอดีเซลเพิ่มขึน้ 3%) แต่อยา่งไรกด็ี การ
เติบโตของปรมิาณการใชไ้บโอดีเซลยงัไม่เป็นไปตามที่คาดการณ ์เป็นผลมาจากความตอ้งการใชด้เีซลลดนอ้ยลงจากการจ ากดั
การเดินทางและจ ากดัเวลาประกอบกิจการ ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดอยา่งหนกัของโรคระบาดไวรสั 
COVID-19 (มีนาคม-เมษายน) และน า้มนัดีเซล B7 ยงัคงมีสดัส่วนการใชง้านโดยรวมมากที่สดุ ในขณะที่ราคาขายเฉล่ียไบโอ
ดีเซลปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างมาก ตามราคาน า้มนัปาลม์ดิบ (CPO) ที่เป็นวตัถดุิบหลกั ซึง่การปรบัตวัเพิ่มขึน้ไดร้บัอานิสงสจ์าก
มาตรการสนบัสนนุภาครฐั เช่น การน า CPO ไปผลิตกระแสไฟฟ้า, การปรบัสตูรน า้มนัดเีซลมาตรฐานใหม่, มาตรการผลกัดนั
การส่งออก CPO ปรมิาณกวา่ 3 แสนตนั, ภาวะภยัแลง้ท าใหอ้ตัราสกดัน า้มนัปาลม์ลดลงในช่วง 9 เดือนแรก, และภาวะฝนตก
ชกุและน า้ทว่มในหลายพืน้ท่ีในเดือนตลุาคม 2563 ท าใหส้ต๊อก CPO ของทัง้ประเทศ ณ สิน้ปี 2563 ลดลงมาอยู่ที่ 180,000 
ตนั ต ่ากว่าระดบัท่ีเหมาะสม 200,000 ตนั ส่งผลใหร้าคาผลิตภณัฑป์าลม์มีแนวโนม้ปรบัเพิ่มขึน้ ไดแ้ก่ ราคาผลปาลม์สดเฉล่ีย
อยู่ที่ 4.78 บาท/กก. จากปีก่อนที่ 3.05 บาท/กก. และราคาเฉล่ีย CPO อยู่ที่ 28.04 บาท/กก. จากปีก่อนที่ 18.23 บาท/กก. 
(ที่มา : กรมการคา้ภายใน, 2563) ส่งผลให ้ราคาขายไบโอดีเซลเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องในไตรมาส 1 และ 4 ปี 2563 บรษิัทฯ 
ไดร้บัผลประกอบการเป็นก าไรเพิม่มากขึน้จากแรงผลกัดนัดา้นราคาของวตัถดุิบที่เป็นบวก  

 อย่างไรกต็ามการผนัผวนของราคาน า้มนัปาลม์ดิบที่ผ่านมา สรา้งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิัทฯอยา่ง
มีนยัส าคญั ซึ่งความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน า้มนัปาลม์ดิบ ท าใหบ้รษิัทฯ ตระหนกัถงึความเส่ียงดงักล่าว โดยได้
ก าหนดนโยบายเนน้ใหค้วามส าคญัในการบรหิารจดัซือ้และจดัการวตัถดุิบ (น า้มนัปาลม์ดิบ) และสินคา้ (ไบโอดีเซล) ใหม้ีอตัรา
การหมนุเวียนของสินคา้ที่เรว็ขึน้และเก็บสต็อกไวไ้มเ่กิน 30 วนั บรหิารจดัการสินคา้คงคลงัใหเ้พียงพอส าหรบัการผลิตและ
จดัสง่ในแต่ละเดือนภายใตส้ญัญาค าสั่งซือ้รายไตรมาสและรายปีเท่านัน้ อีกทัง้มกีารควบคมุอตัราการสญูเสียจากการผลิตใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ แตก่็ไม่สามารถก าจดัความเส่ียงขา้งตน้ไดท้ัง้หมด เพยีงแต่ชว่ยลดความเส่ียงดงักล่าวและชว่ยบรรเทา
ผลกระทบจากความเส่ียงต่อผลการด าเนินงานของบรษิัทฯเทา่นัน้ (หวัขอ้ 3.2.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ) 
 
 ปัจจัยทีมี่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

 ปัจจยัหลกัที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ คือการพฒันา ผลกัดนั และความรว่มมอืระหว่างภาครฐั
และเอกชนในดา้นอปุทานและอปุสงคข์องการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลจากน า้มันปาลม์ดิบ กล่าวคือ การผลกัดนัดา้นอปุทานโดย
การส่งเสรมิใหป้ลกูปาลม์ในพืน้ท่ีที่เหมาะสมมากขึน้ตามแผน AEDP2018 และมีก าลงัการผลิตน า้มนัปาลม์ดิบไม่นอ้ยกวา่ 
5.26 ลา้นตนัต่อปี และส่งเสรมิการผลิตใหไ้ดอ้ตัราสดัส่วนการใหน้ า้มนั (Oil Extraction Rate : OER) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 19 
ภายในปี 2563 และเพิ่มขึน้เรื่อยๆในปลายแผนปี 2580 เป็นรอ้ยละ 23 นัน้ ในปี 2563 มีปรมิาณน า้มนัปาลม์ดิบที่ผลิตไดท้ัง้
ประเทศออกมา 2.65 ลา้นตนัตอ่ปี ซึ่งลดลงจากปีก่อน คาดว่าเกดิจากตน้ปาลม์ขาดการบ ารุงรกัษาในปีก่อนหนา้เนื่องจากราคา 
CPO ตกต ่า ส่งผลใหผ้ลิตออกสูต่ลาดนอ้ยลง ประกอบกบัปรมิาณฝนท่ีลดลง (ภยัแลง้) ในช่วงครึง่ปีแรกของปี ส่งผลให ้OER 
ไดไ้ม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลใหร้าคาน า้มนัปาลม์ดิบปรบัตวัสงูขึน้อยา่งต่อเนื่อง โดยในปี 2564 คาดว่า ผลผลิตปาลม์ทลายสดมี
แนวโนม้กลบัมาขยายตวั 3.0-4.0% ต่อปี ผลจาก (1) การขยายพืน้ท่ีเพาะปลกู (2) ตน้ปาลม์น า้มนัในช่วงก่อนหนา้ทยอยอยู่ใน
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เกณฑอ์ายทุี่ใหผ้ลผลิตต่อไรส่งู (3) คาดการณส์ภาพอากาศเอือ้อ านวยท าใหผ้ลผลิตต่อไรม่ีแนวโนม้เพิ่มขึน้ และ (4) เกษตรกรมี
แรงจงูใจจากโครงการประกนัรายได ้(ที่มา : วจิยักรุงศรี, มกราคม 2564) 

 ในขณะท่ีการผลกัดนัดา้นอปุสงคใ์นปัจจบุนั คือ มาตรการกระตุน้ราคาน า้มนัปาลม์ดิบของภาครฐัดว้ยการประกนั
ราคาทลายปาลม์ดิบ และการประกาศนโยบายการเพิม่สดัส่วนการใชน้ า้มนัไบโอดีเซลในภาคพลงังานเพิ่มมากขึน้ เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์น า้มนั โดยมเีป้าหมายในการสรา้งสมดลุปาลม์น า้มนัทัง้ระบบของประเทศใหม้ีความยั่งยืน โดย
ก าหนดใหน้ า้มนัดีเซลหมนุเรว็ B10 เป็นน า้มนัดเีซลพืน้ฐานส าหรบัรถดีเซลทั่วไป น า้มนัดเีซลหมนุเรว็ B7 เป็นน า้มนัทางเลือก
ส าหรบัรถเกา่และรถยโุรป และน า้มนัดเีซลหมนุเรว็ B20 เป็นน า้มนัทางเลือกส าหรบัรถบรรทกุขนาดใหญ่ ซึง่เป็นมาตรการท่ีเป็น
แรงขบัเคล่ือนส าคญัต่ออตุสาหกรรมไบโอดีเซลในปีต่อๆไป โดยคาดการณว์า่ จะท าใหป้รมิาณการใชไ้บโอดีเซลเพิม่ขึน้ไปอยู่ที่
ประมาณ 5.6-6.4 ลา้นลิตร/วนั หรือเติบโตเฉล่ีย 6-9% ต่อปี โดยมีปัจจยัหนนุจากการเพิ่มขึน้ของการใชน้ า้มนัดีเซล B10 จะท า
ใหป้รมิาณการใชไ้บโอดีเซลเพิ่มขึน้ราว 1.0-1.5 ลา้นลิตร/วนั ภายในปี 2566 รวมถงึมาตรการส่งเสรมิการใชน้ า้มนัดีเซล B20 
โดยอดุหนนุราคาขายผ่านกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิงจ านวนรถเครื่องยนตด์ีเซลสะสมมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ต่อเนื่องเฉล่ีย 4.5-5.0% ต่อ
ปี ท าใหค้าดวา่ปรมิาณการใชน้ า้มนักลุ่มดเีซลทัง้หมดในประเทศจะเพิ่มขึน้เฉล่ีย 5.0% ต่อปี แต่อาจเปล่ียนแปลงไดต้าม
สดัส่วนการใชน้ า้มนัดเีซล B7, B10 และ B20 ซึ่งมีปัจจยัมาจาก 1) เครื่องยนตท์ี่สามารถรองรบัน า้มนัแต่ละประเภทและความ
เชื่อมั่นของผูข้บัขี่ 2) จ านวนสถานีบรกิารท่ีจ าหน่ายน า้มนัแต่ละประเภท และ 3) ส่วนต่างราคาน า้มนัดีเซลแต่ละประเภท 
รวมทัง้ก าหนดคณุภาพไบโอดีเซลใหม้ีปรมิาณโมโนกลเีซอไรด ์(monoglyceride) ผสมอยู่ไมเ่กิน 0.4% จากเดมิไม่เกิน 0.7% ซึง่
บรษิัทฯมีกระบวนการผลิตไบโอดเีซลตามคณุภาพมาตรฐานท่ีก าหนดใหม่ได ้และสามารถควบคมุตน้ทนุการผลิตท าใหม้ีความ
ไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั อย่างไรกด็ี ปัจจยัที่ส  าคญัที่สดุคือ การฟ้ืนตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคขนส่งหลงัสถานการณ ์
COVID-19 คลี่คลายลง รวมถึงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภมูภิาคอาเซียน เป็นปัจจยักระตุน้ความตอ้งการใชร้ถเชงิ
พาณิชย ์แมว้า่อปุสงค ์CPO จะมีแนวโนม้เพิม่ขึน้ แต่ยงัตอ้งอาศยัมาตรการระยะสัน้จากภาครฐั (เช่น การน า CPO ผลิต
กระแสไฟฟ้า มาตรการสนบัสนนุการส่งออกน า้มนัปาลม์ และนโยบายการคา้ของประเทศคู่คา้ เป็นตน้) เพื่อใหอ้ปุสงค์
สอดคลอ้งกบัอปุทานท่ีออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมากในปีถดัไป (ที่มา : วิจยักรุงศรี, มกราคม 2564) 

 นอกจากความผนัผวนของราคาและปรมิาณน า้มนัปาลม์ดิบ อตุสาหกรรมไบโอดีเซลเป็นอตุสาหกรรมต่อเนื่องจาก
อตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์ โดยมนีโยบายภาครฐัเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อนอตุสาหกรรม โดยมีเปา้หมายหลกัเพื่อลดการ
พึ่งพาการน าเขา้น า้มนัฟอสซิลและสรา้งความมั่นคงทางพลงังาน รวมถึงการสรา้งมลูคา่เพิ่มใหสิ้นคา้เกษตร ภาครฐัจงึได้
ผลกัดนัการใชเ้ชือ้เพลิงชีวภาพมาอย่างต่อเนื่อง ทัง้นีไ้บโอดีเซล คอืเชือ้เพลงิชวีภาพท่ีน าไปผสมกบัน า้มนัดเีซล ซึ่งวตัถดุิบหลกั
ที่ใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยคือ กลุ่มน า้มนัปาลม์ เช่น น า้มนัปาลม์ดิบ น า้มนัปาลม์บรสิทุธ์ิ และปาลม์สเตียรีน 
ส าหรบัสดัส่วนการผสมไบโอดีเซลในน า้มนัดเีซลนัน้จะถูกก าหนดโดยภาครฐั ซึง่หากอตัราผสมเพิม่ขึน้จะส่งผลใหอ้ปุสงคไ์บโอ
ดีเซลและน า้มนัปาลม์ดิบเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย ท าใหภ้าครฐัสามารถใชม้าตรการก าหนดอตัราผสมไบโอดีเซลในน า้มนัดเีซลเป็น
เครื่องมือในการปรบัสมดลุของตลาดปาลม์น า้มนั ดงันัน้ ทิศทางของอตุสาหกรรมไบโอดีเซล และน า้มันปาลม์จึงมีความ
เก่ียวเนื่องกนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ซึ่งที่ผ่านมาภาครฐัไดพ้ยายามท าหนา้ที่เขา้ควบคมุความผนัผวนท่ีเกิดขึน้ โดยการปรบัลด
สดัส่วนการผสมไบโอดีเซลในน า้มนัดีเซล เช่น จาก B10 ใหล้ดลงเหลือ B7 ในกรณีที่สต๊อกน า้มนัปาลม์ดิบในประเทศลดลง 
และปรบัเพิ่มสดัส่วนการผสมไบโอดีเซลในน า้มนัดีเซลเมื่อสต๊อกน า้มนัปาลม์ดิบในประเทศมีปรมิาณสงูขึน้ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการ
ควบคมุปรมิาณการใชน้ า้มนัปาลม์ดิบใหม้ีเพียงพอโดยค านึงถึงความเพยีงพอในการใชบ้รโิภคเป็นหลกั อีกทัง้การก าหนดราคา
รบัซือ้ผลปาลม์และน า้มนัปาลม์ดิบในกรณีที่ราคาน า้มนัปาลม์ดบิอยู่ในขาลง และใชน้โยบายรบัซือ้น า้มนัปาลม์ดิบออกจาก
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ตลาด กรณีที่สต๊อกน า้มนัปาลม์ดิบในประเทศสงูเกินไป และใชน้โยบายการน าเขา้น า้มนัปาลม์ดิบจากต่างประเทศ กรณีที่
ปรมิาณน า้มนัปาลม์ดิบในประเทศไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยการแทรกแซงจากภาครฐัตามที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ใน
บางครัง้เป็นการฝืนการปรบัตวัของราคาน า้มนัปาลม์ดิบตามกลไกตลาด ซีง่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและ
ความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทฯในอนาคตได ้เนื่องจากปัจจยัความเส่ียงหลกัที่มีอยู่ตามลกัษณะการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ (Inherent Risk) ที่สรา้งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิัทฯอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผนั
ผวนของราคาน า้มนัปาลม์ดิบ โดยปัจจยัที่ส่งผลกระทบ ไดแ้ก่ การแทรกแซงดา้นราคาน า้มนัปาลม์ดิบของภาครฐั การ
เปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกจิ ความตอ้งการบรโิภค สภาพภมูิอากาศ และปรมิาณน า้มนัปาลม์ดบิคา้งสต๊อก  

 นอกจากนี ้บรษิัทฯไดล้งทนุในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ ตามแผนกลยุทุธข์องบรษิัทฯ ซึ่งเป็นการเพิ่ม
มลูค่าผลพลอยได ้กลีเซอรีนดิบ ที่ไดจ้ากกระบวนการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลซึ่งมีก าลังการผลิตที่ 100 ตนักลีเซอรีนบรสิทุธ์ิต่อวนั 
มีการผลิตและขายอย่างต่อเนื่องในปี 2563 ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯไดด้ีขึน้ เนื่องจากกลีเซอรี
นบริสุทธ์ิเป็นสินคา้ที่มีกลุ่มลูกคา้หลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและยา ซึ่งอุปสงคแ์ละอุปทานในภาคอุตสาหกรรมนีจ้ะ
ไดร้บัผลกระทบจากความเส่ียงของธุรกิจหลกั (น า้มนัไบอีดเซล) ไม่มากนกั และกลุ่มลกูคา้ใหม่ค่อนขา้งกระจายตวัและมีอตัรา
การเติบโตที่ดี เป็นสินคา้ที่มีความตอ้งการในตลาดต่างประเทศสงู  
  
 14.1.2 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน  

 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดจ้ดัท างบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชี บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั และมีรายงานของผูส้อบบญัชี แสดงความเห็นอยา่งไม่มเีงื่อนไข และเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นขอ้มลูและเหตกุารณท์ี่เนน้  ดงันี ้

 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการขา้งตน้นี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และของเฉพาะบรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 
ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบรษิัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรบัผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี ้ขา้พเจา้เชื่อวา่หลกัฐานการสอบบัญชีที่ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตกุารณท์ีเ่น้น  
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 ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 24.3 เก่ียวกบัการกล่าวโทษอดตีกรรมการและผูบ้รหิาร 2 ราย
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึง่ปัจจบุนัผลการสอบสวนยงัไม่สิน้สดุ ฝ่ายบรหิารของบรษิัทและที่ปรกึษากฎหมายอิสระเชื่อวา่      
ผลสดุทา้ยของการสอบสวนในเรือ่งดงักล่าว จะไม่มีความเสียหายที่เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบรษิัท ทัง้นี ้ขา้พเจา้มิได้
แสดงความเห็นอยา่งมีเงื่อนไขตอ่กรณีนีแ้ต่อยา่งใด 
 
 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการด าเนินธรุกจิแบ่งออกเป็น 1) รายไดจ้ากการขาย ประกอบดว้ยรายไดจ้าก
ธุรกิจน า้มนัปาลม์ และรายไดจ้ากการจ าหน่ายกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ 2) รายไดจ้ากการรบัจา้งผลิต 3) รายไดจ้ากการเดินเรือ และ 4) 
รายไดอ้ื่น 
 
รายไดร้วม 

 บรษิัทฯและบรษิัทย่อย มียอดรวมรายไดต้ามงบการเงินรวมประจ าปี 2563 เทา่กบั 5,519.03 ลา้นบาท แบ่งเป็น
รายไดจ้ากการขายคิดเป็นรอ้ยละ 99.73 ไม่มีรายไดจ้ากการรบัจา้งผลิต  รายไดจ้ากการเดินเรือคดิเป็นรอ้ยละ 0.18 และรายได้
อื่นคิดเป็นรอ้ยละ 0.09, ประจ าปี 2562 เทา่กบั 1,997.19 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายคิดเป็นรอ้ยละ 98.00 รายได้
จากการรบัจา้งผลิตคดิเป็นรอ้ยละ 0.35 รายไดจ้ากการเดินเรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.83 และรายไดอ้ื่นคดิเป็นรอ้ยละ 0.83 และมี
ประจ าปี 2561 เท่ากบั 1,570.92 ลา้นบาท แบง่เป็นรายไดจ้ากการขายคดิเป็นรอ้ยละ 92.89 รายไดจ้ากการรบัจา้งผลิตคิดเป็น
รอ้ยละ 3.15 รายไดจ้ากการเดินเรือคิดเป็นรอ้ยละ 3.44 และรายไดอ้ื่นคิดเป็นรอ้ยละ 0.52 

ประเภทรายได ้

งบการเงนิรวม 

(ตรวจสอบ)  

งบการเงนิรวม 

(ตรวจสอบ)  

งบการเงนิรวม 

(ตรวจสอบ)  

2563 2562 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. รายได้จากการขาย 5,504.30 99.73 1,957.17  98.00  1,459.23 92.89 

     1.1 รายไดจ้ากธุรกิจน า้มนัปาลม์ 5,363.58 97.18 1,956.11  97.94  1,459.23 92.89 
             1.1.1   น า้มนัไบโอดีเซล 4,976.93 90.18 1,650.98  82.67  1,295.07 82.44 
             1.1.2    น า้มนัปาลม์โอเลอีน 272.87 4.94 214.33 10.73 86.63 5.51 
             1.1.3   วตัถดุิบและผลพลอยได ้ 113.78 2.06 90.80  4.55  77.53 4.94 
    1.2 รายไดจ้ากกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ 140.73 2.55 1.06  0.05  - - 
2. รายได้จากการรับจ้างผลิต 0.00 0.00 7.01  0.35  49.46 3.15 

3. รายได้จากการเดนิเรือ 9.78 0.18 16.49  0.83  54.11 3.44 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 5,514.08 99.91 1,980.67 99.17 1,562.80 99.48 

4. รายได้อื่น 4.95                         

4.95  

0.09           

0.09  

 16.52   0.83  8.12 0.52 

รายได้รวม 5,519.03 100.00 1,997.19 100.00 1,570.92 100.00 
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1) รายได้จากการขาย  

 รายไดจ้ากการขายเกิดจากการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ แบ่งเป็น 2  ประเภทรายได ้ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากธุรกจิน า้มนั
ปาลม์ และรายไดจ้ากการจ าหน่ายกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ ซึ่งส าหรบัปี 2563 บรษิัทฯมีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 5,504.30 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อยอดรวมรายไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 99.73 และ ส าหรบัปี 2562 บรษิัทฯมีรายไดจ้ากการขายเทา่กบั 1,957.17 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อยอดรวมรายไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 98.00 และปี 2561 บรษิัทฯมีรายไดจ้ากการขายเทา่กบั 
1,459.23 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อยอดรวมรายไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 92.89 ซึ่งรายไดจ้ากการขายหลกัเกิดจากรายไดจ้าก
ธุรกิจน า้มนัปาลม์ ทัง้นี ้สามารถอธิบายรายละเอียดของรายไดจ้ากการขายแยกตามประเภทการจ าหน่ายได ้ดงันี ้
 

1.1)  รายได้จากธุรกิจน ้ามันปาลม์ 
 รายไดจ้ากธุรกจิน า้มนัปาลม์ เป็นรายไดท้ี่เกดิขึน้ในนามบรษิัทฯทัง้หมด โดยสามารถแบ่งประเภทรายไดจ้ากธุรกิจ
น า้มนัปาลม์ตามประเภทผลิตภณัฑท์ี่จ  าหน่ายได ้ดงันี ้

1.1.1 น า้มนัไบโอดเีซล   
 บรษิัทฯผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลใหก้บักลุ่มผูค้า้น า้มนัตามมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญัตกิารคา้น า้มนั
เชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผูค้า้น า้มนัรายใหญ่ของประเทศ (Major Oil) โดยเป็นการจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ภายในประเทศ
ทัง้หมด ซึง่ในปี 2563  ปี 2562 และปี 2561 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วมในอตัรารอ้ยละ 90.18, รอ้ยละ 82.67 
และรอ้ยละ 82.44 ตามล าดบั  โดยมียอดจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลเท่ากบั 4,976.93 ลา้นบาท, 1,650.98 ลา้นบาท และ 
1,295.07 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากธุรกจิน า้มนัปาลม์เท่ากบัรอ้ยละ 90.42, รอ้ยละ 84.40 และรอ้ยละ 88.75 
ตามล าดบั  

 ในงวดบญัชีประจ าปี 2563 เมื่อเทียบกบัปี 2562 บรษิัทฯ มีปรมิาณขายเพิ่มขึน้รอ้ยละ 96.32 และราคาขายเฉล่ีย
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 53.55 ส่งผลใหบ้รษิัทฯมีมลูคา่ขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 201.45 ซึ่งปรมิาณขายเพิ่มขึน้จากการขายใหก้บัลกูคา้ราย
ใหม่มากขึน้มากกวา่ปี 2562 และผลจากการก าหนดให ้B10 เป็นน า้มนัดเีซลพืน้ฐานของประเทศ แต่อย่างไรก็ดีการเติบโตของ
ปรมิาณการใชไ้บโอดเีซลยงัไม่เป็นไปตามที่คาดการณเ์นื่องจากผลกระทบจากการกลบัมาแพรร่ะบาดอยา่งหนกัของไวรสั 
COVID-19 ในชว่งปลายปี 2563 ท าใหป้ระชาชนส่วนมากลดการเดินทางลง ถึงแมว้า่จะเป็นฤดกูาลท่องเที่ยวก็ตาม นอกจากนี ้
ราคาขายเฉล่ียไบโอดีเซลปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างมาก ตามราคาน า้มนัปาลม์ดิบท่ีเป็นวตัถดุิบหลกั เนื่องจากสภาวะฝนตกชกุและ
น า้ท่วมในหลายพืน้ท่ีในตน้ไตรมาส 4 ปี 2563 ประกอบกบัการสนบัสนนุการส่งออกน า้มนัปาลม์ดิบและน า้มนัเมล็ดในปาลม์
ดิบ ส่งผลใหป้รมิาณสต็อกน า้มนัปาลม์ดิบในประเทศปี 2563 อยู่ในระดบั 180,000 ตนั ท าใหร้าคาน า้มนัปาลม์ดิบปรบัตวั
สงูขึน้ โดยในปี 2563 มีราคาเฉล่ียที่ 28.04 บาท/กิโลกรมั ซึง่สงูกวา่ปี 2562 ที่มีราคาเฉล่ีย 18.23 บาท/กิโลกรมั (ที่มา : 
กรมการคา้ภายใน) ท าใหร้าคาขายไบโอดีเซลเพิ่มขึน้ตามการปรบัเพิ่มขึน้ของราคาน า้มนัปาลม์ดบิเมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่าน
มา    

1.1.2  น า้มนัปาลม์โอเลอีน (น า้มนับรโิภค) 
 บรษิัทฯผลิตและจ าหน่ายน า้มนับรโิภคส่งเป็นรถแท็งก ์และผลิตเป็นสินคา้ใส่บรรจภุณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ “พาโม
ลา” ใหก้บัลกูคา้ในประเทศ  โดยจ าหน่ายน า้มนัปาลม์โอเลอีนใหก้บักลุ่มลกูคา้ 2 กลุ่มไดแ้ก่ 1) กลุ่มลกูคา้อตุสาหกรรม อาทิ 
โรงงานอตุสาหกรรมผลิตอาหารขนาดใหญ่ อาทิ อตุสาหกรรมผลิตอาหารปรุงสกุตา่งๆ ซึง่ส่วนมากจะสั่งซือ้เป็นรถแทง็ก ์2) 
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กลุ่มลกูคา้ส าเรจ็รูป ไดแ้ก่ รา้นอาหารที่เป็นเชน ซึง่สั่งซือ้เป็นรูปภาชนะบรรจกุล่องขนาด 13.75 ลิตร ภายใตต้ราสินคา้ “พาโม
ลา” ซึ่งเป็นตราสินคา้ที่อยูใ่นตลาดน า้มนัปาลม์โอเลอีน (หรือ “น า้มนับรโิภค”) มากกวา่ 30 ปี 

 ส าหรบังวดบญัชีประจ าปี 2563 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน า้มนับรโิภคเทา่กบั 272.87 ลา้นบาท  และปี 
2562 เทา่กบั 214.33 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เท่ากบั 58.54 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.32 โดยการขายน า้มนับรโิภคในปี 2563 
และปี 2562 มีรายไดส่้วนงานคิดเป็นรอ้ยละ 4.96 และ 10.95 ของยอดรายไดจ้ากธุรกิจน า้มนัปาลม์รวม และมีรายไดส่้วน
น า้มนับรโิภคต่อรายไดร้วมคิดเป็นรอ้ยละ 4.94 และรอ้ยละ 10.73 ตามล าดบั โดยมีปรมิาณขายลดลงจากปี 2562 ในอตัรารอ้ย
ละ 17.91 และราคาขายเพิ่มขึน้อตัรารอ้ยละ 55.09 บรษิัทฯ ยงัคงมีรายไดจ้ากลกูคา้กลุ่มอตุสาหกรรมรายเดิม ซึง่ไดร้บัค าสั่งซือ้
จากการเขา้แขง่ขนัประกวดราคา แต่ในบางไตรมาส ไม่สามารถแข่งขนัได ้ท าใหไ้ม่ไดร้บัค าสั่งซือ้ ปรมิาณขายจงึลดลง โดย
บรษิัทฯ มุ่งเนน้ใหม้กีารขายในลกูคา้กลุ่มอตุสาหกรรมเป็นหลกั โดยมีการท าสญัญาซือ้ขายระยะสัน้ ก าหนดปริมาณและ
ระยะเวลาการจดัส่ง  ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถวางแผนในการจดัหาวตัถดุิบภายใตต้น้ทนุขายที่บรษิทัฯก าหนด 

1.1.3 วตัถดุิบและผลพลอยได ้
 บรษิัทฯมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายวตัถุดิบและผลพลอยไดจ้ากการผลิต ไดแ้ก่ กรดไขมันปาลม์ ไขมันปาลม์บริสทุธ์ิ 
และกลีเซอรีนดิบ โดยเป็นการจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมสบู่ และ
เครื่องส าอาง เป็นตน้   

 ส าหรบังวดบญัชีประจ าปี 2563 และ 2562 บรษิัทฯมีรายไดส่้วนวตัถดุิบและผลพลอยไดเ้ทา่กบั 113.78 ลา้นบาท 
และ 90.80  ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น รอ้ยละ 2.12 และรอ้ยละ 4.64 ของยอดรายไดจ้ากธุรกิจน า้มนัปาลม์รวม และมี
รายไดส่้วนวตัถดุิบและผลพลอยไดต้่อรายไดร้วม คิดเป็นรอ้ยละ 2.06 และรอ้ยละ 4.55 ตามล าดบั   

 การขายผลพลอยไดใ้นปี 2563 ซึง่มียอดขายเพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.31 จากราคาขายเฉล่ียลดลงรอ้ยละ 25.17  ตาม
ราคาตลาดกลางของอตุสาหกรรม และมีปรมิาณขายของผลพลอยไดเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 67.46 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 ซึง่ปรมิาณ
ขายเพิม่ขึน้ตามปรมิาณขายไบโอดีเซลที่เพิม่ขึน้ ทัง้นี ้บรษิัทฯไดก้ าหนดนโยบายในการขายผลพลอยไดใ้นส่วนท่ีมีปรมิาณ
คงเหลือจากความตอ้งการใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิเทา่นัน้ 
    

1.2) รายได้จากกลีเซอรีนบริสุทธิ์ 

 ในปี 2563 มีรายไดเ้ทา่กบั 140.72  ลา้นบาท  เพิ่มขึน้ 139.66 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้อตัรารอ้ยละ 13,175.47 จาก 
ปี 2562 ซึ่งมีรายได ้เท่ากบั 1.06 ลา้นบาท  จากการเพิ่มขึน้ของปรมิาณขายในอตัรารอ้ยละ 13,023.43 ทัง้นี ้บรษิัทฯ สามารถ
ผลิตและเริ่มขายกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2562 และมกีารขายอยา่งต่อเนื่องในปี 2563 ซึ่งมีสาเหตหุลกัจากราคา
ขายกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิท่ีปรบัเพ่ิมขึน้ และปรมิาณการขายกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิท่ีเพิ่มขึน้จากแนวโนม้ความตอ้งการใชก้ลีเซอรีนเพิม่
มากขึน้ในผลิตภณัฑท์ าความสะอาดเพื่อสขุอนามยั  

 
2) รายได้จากการรับจ้างผลติ 

 รายไดจ้ากการรบัจา้งผลิต เป็นรายไดข้องบรษิัทฯ ที่เกิดจากการใหบ้รกิารรบัจา้งกลั่นน า้มนัปาลม์ดิบเพื่อใหไ้ด้
น า้มนัปาลม์บรสิทุธ์ิไม่แยกไข และน า้มนัปาลม์โอเลอีน (น า้มนับรโิภค) โดยผูว้่าจา้งจะเป็นผูจ้ดัหาน า้มนัปาลม์ดิบ รวมถึง
รบัภาระในการขนส่งวตัถดุิบดงักล่าวมายงัโรงงาน รวมถงึรบัสินคา้ที่โรงงานเอง  
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 บรษิัทฯ ไม่มีรายไดจ้ากการบรกิารรบัจา้งผลิต ตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เนื่องจากบรษิัทฯ มีปรมิาณขายสินคา้เพิ่ม
มากขึน้ จงึมกี าลงัการผลิตไม่เพยีงพอต่อการใหบ้รกิารในส่วนงานรบัจา้งผลิตได ้

 
3) รายได้จากการเดนิเรือ 

 บรษิัทย่อย (AIL) มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดินเรือขนส่งส าหรบัปี 2563 และ ปี 2562 เท่ากบั 9.78 ลา้นบาท และ 
16.49 ลา้นบาท ตามล าดบั และ AIL ไดจ้ าหน่ายทรพัยสิ์นที่ใชใ้นการด าเนินงาน ไดแ้ก่ เรือธารีรตันา 3 ขนาดระวางเรือ 2,500 
ตนักรอสส ์ใหก้บับรษิัทแห่งหน่ึงซึ่งไม่เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่เก่ียวโยง ในจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 
2563 ปัจจบุนั AIL หยดุด าเนินกจิการถาวรและอยู่ระหวา่งช าระบญัชีเพื่อปิดกิจการ 
  

4) รายได้อื่น   

 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีรายไดอ้ืน่ในงวดบญัชีประจ าปี 2563 และปี 2562 เทา่กบั 4.95 ลา้นบาท และ 16.52 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.09 และรอ้ยละ 0.83 ของรายไดร้วมตามล าดบั ทัง้นี ้ในปี 2562 รายไดอ้ื่น สาเหตหุลกัเกิด
จากบรษิัทฯไดร้บัรายไดจ้ากเงินชดเชยจากบรษิัทประกนัภยัจ านวน 13.33 ลา้นบาท แต่หากพิจารณารายไดอ้ื่นของบรษิัทฯและ
บรษิัทย่อยตามการด าเนินงานปกติ ในปี 2562 มีรายไดอ้ื่นเท่ากบั 3.19 ลา้นบาท รายไดอ้ื่นปี 2563 เพิ่มขึน้จากปี 2562 เท่ากบั 
1.76 ลา้นบาท   
 
ตน้ทนุขาย และก าไรขัน้ตน้ 

   บำท  

 (พันบำท)

อัตรำส่วน

ต่อยอดขำย 

(ร้อยละ)

สัดส่วน

ต้นทุนขำย

(ร้อยละ)

   บำท  

 (พันบำท)

อัตรำส่วน

ต่อยอดขำย 

(ร้อยละ)

สัดส่วน

ต้นทุนขำย

(ร้อยละ)

   บำท  

 (พันบำท)
ร้อยละ

อัตรำส่วน

ต่อยอดขำย 

(ร้อยละ)

ร้อยละ

ไบโอดีเซล 4,436,465 89.14 90.51 1,654,926 100.24 80.88 2,781,539 168.08 (11.10) (11.07)

ผลติภณัฑพ์ลอยได้ 127,985 112.49 2.61 103,080 113.53 5.04 24,905 24.16 (1.04) (0.92)

น า้มนับรโิภค 234,912 86.09 4.79 208,450 97.26 10.19 26,462 12.69 (11.17) (11.48)

กลเีซอรนีบรสิทุธ์ิ 128,819 91.54 2.63 1,232 116.03 0.06 127,587 10,356.10 (24.49) (21.11)

** ค่าเผ่ือมลูค่าสนิคา้ลดลง (44,000) (0.80) (0.90) 44,000 2.25 2.15 - -            (3.05) (135.56)

4,884,182 88.73 99.64 2,011,688 102.79 98.31 2,872,494 142.79 (14.05) (13.67)

กลุม่ไบโอดีเซล - - - 4,739 67.56 0.23 (4,739) (100.00) (67.56) (100.00)

กลุม่น า้มนับรโิภค - - - - - - - -            - - 

- - - 4,739 67.56 0.23 (4,739) (100.00) (67.56) (100.00)

17,444 178.38 0.36 29,808 180.80 1.46 (12,364) (41.48) (2.42) (1.34)

4,901,625 88.89 100.00 2,046,235 103.31 100.00 2,855,390 139.54 (14.42) (13.96)

3. บริกำรเรือเดินทะเล

รวมต้นทุนขำยและบริกำร

เพิม่ขึน้ / (ลดลง)

1. ขำยสินค้ำ

รวมต้นทุนขำยสินค้ำ

2. รับจ้ำงผลิต

รวมต้นทุนรับจ้ำง

ต้นทุนขำยและบริกำร

2563 2562

 หมายเหตุ: ** Stock gain จากการกลบัรายการค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลดลง (NRV) ณ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 44 ลา้นบาท (ส าหรบักลีเซอรีนดิบซึ่งเป็นวัตถดิุบที่ใชใ้นการผลิตกลีเซอรีนบริสทุธิ์ 40 ลา้นบาท และไบโอดีเซล 4    
                              ลา้นบาท) ซึ่งไดบ้นัทึกเป็น Stock loss จากการตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลดลง (NRV) ณ 31 ธันวาคม 2562 จ  านวน 44 ลา้นบาท ส าหรบักลีเซอรีนดิบและไบโอดีเซล 
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ต้นทุนขายและบริการ 

 รายการตน้ทนุขายและบรกิารแบ่งเป็น ตน้ทนุขาย ตน้ทนุการรบัจา้งผลิต ตน้ทนุบรกิารเดินเรือ โดยในงวดบญัชี
ประจ าปี 2563 และ 2562 บรษิัทฯและบรษิัทย่อย มตีน้ทนุขายและบรกิารเทา่กบั 4,091.63 ลา้นบาท และ 2,046.24 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 88.89 และรอ้ยละ 103.31 เมื่อเทียบกบัรวมรายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย ซึ่งมี
อตัราตน้ทนุขายและบรกิารต่อรายไดจ้ากการขายและบรกิารลดลงรอ้ยละ 14.42 ทัง้นี ้ปี 2563 มีการกลบัรายการคา่เผ่ือมลูคา่
สินคา้ลดลงจากที่ตัง้ไว ้ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 44.00 ลา้นบาท และไม่มีการพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลดลง (NRV) 
ณ 31 ธันวาคม 2563 สรุปตามส่วนงาน ดงันี ้
 
1) ต้นทุนขายสินค้า 

 บรษิัทฯ มีอตัราตน้ทนุขายต่อยอดขายของปี 2563 ลดลงจากปี 2562  รอ้ยละ 11.33  เป็นผลจากในปี 2563  บรษิัท
ฯไดร้บัค าสั่งซือ้เพิ่มมากกวา่ชว่งเดียวกนัของปีก่อน ท าใหส้ามารถบรหิารจดัการตน้ทนุคงที่ได ้แมว้า่ราคาน า้มนัปาลม์ดิบจะมี
ความผนัผวนในบางช่วง แต่บรษิทัฯก็ยงัคงนโยบายในการบรหิารจดัการสินคา้คงเหลือใหเ้กดิประสิทธิภาพสงูสดุ แบ่งตามกลุ่ม
สินคา้ ดงันี ้

1.1 ตน้ทุนขายน า้มันไบโอดีเซลซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ 2562 มีอัตราตน้ทุนขายลดลงรอ้ยละ 11.10 คิด
เป็นลดลงรอ้ยละ 11.07 ผลจากปริมาณขายที่เพิ่มมากขึน้ท าใหส้ามารถปันส่วนตน้ทุนคงที่ในการผลิตของบริษัทฯได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทฯสามารถควบคุมเปอรเ์ซ็นต์การสูญเสียจากการผลิตไดป้ระสิทธิภาพมากขึน้ 
ประกอบกับราคาน ้ามันปาลม์ดิบมีการปรบัตัวเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2562 และไดร้ับรูก้ารกลับ
รายการค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงในกลุ่มไบโอดีเซลจากปีก่อนจ านวน 4.00 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2562 
สถานการณร์าคาน า้มนัปาลม์ดิบปรบัตวัลดลงตอ่เนื่อง ท าใหม้ีตน้ทนุสินคา้คงเหลือสงูกว่าราคาขายในตลาด  อย่างไรก็
ตามบริษัทฯ ยังใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการวตัถุดิบและสินคา้ใหม้ีอัตราการหมนุเวียนของสินคา้ที่เร็วขึน้และ
เก็บสต็อกไวใ้หอ้ยู่ระหว่าง 20-30 วนั เพื่อไม่ใหต้น้ทนุขายเพิ่มขึน้จากสต็อกสินคา้ที่จดัเก็บไวม้ากเกินไป เพราะความผนั
ผวนของราคาน า้มนัปาลม์ยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการท าก าไรของบรษิัทฯ  

1.2 ตน้ทนุขายน า้มนับรโิภคส าหรบัปี 2563 มีอตัราตน้ทนุขายรอ้ยละ 86.09 คิดเป็นลดลงในอัตรารอ้ยละ 11.17 เมื่อเทียบ
กับปี 2562 ที่มีอัตราตน้ทุนขายรอ้ยละ 97.26 บริษัทฯมีการสั่งซือ้วัตถุดิบตามปริมาณและราคาต้นทุนที่เสนอขาย 
(Made to Order) ไวแ้ลว้ ซึ่งเป็นการบริหารจดัการกบัตน้ทนุวตัถดุิบที่จะใชใ้นการผลิตน า้มนับรโิภคใหเ้กิดก าไร แต่การ
จัดเก็บน า้มันปาลม์ดิบไม่สามารถแยกจัดเก็บได้ จึงท าให้ตน้ทุนการผลิตผันแปรไปตามราคาวัตถุดิบในช่วงเวลาที่
เปล่ียนแปลงไป  

1.3 ตน้ทุนผลพลอยไดส้ าหรบัปี 2563 มีอตัราตน้ทุนขายผลพลอยไดล้ดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 1.04 คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 
0.92 บริษัทฯก าหนดใหร้าคาตน้ทุนขายเป็นไปตามราคาตลาดของสินคา้ที่คาดว่าจะขายได ้ราคาตลาดของสินคา้ปรบั
ลดลงอย่างต่อเนื่องท าใหต้น้ทุนสินคา้สูงกว่าราคาขายตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นตน้มา จนถึงเดือนมีนาคม 2563 
ราคาตลาดของผลิตภณัฑพ์ลอยไดป้รบัราคาขึน้ แต่ยงัไม่สามารถท าก าไรไดใ้นปี 2563 

1.4  ต้นทุนกลีเซอรีนบริสุทธ์ิส าหรับปี 2563 บริษัทฯมีอัตราต้นทุนขายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิเท่ากับรอ้ยละ 63.12 บริษัทฯ 
สามารถท าก าไรจากราคาตลาดของกลีเซอรีนบริสทุธ์ิท่ีปรบัเพ่ิมขึน้ตัง้แต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็นตน้มา และได้
รบัรูก้ารกลบัรายการค่าเผ่ือการลดลงของสินคา้คงเหลือกลุ่มสินคา้กลีเซอรีนบรสิทุธ์ิจ านวน 40.00 ลา้นบาทจากปี 2562 
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2) ตน้ทนุรับจ้างผลิต 

 บรษิัทฯ ไม่มีการรบัจา้งผลิตตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เนื่องจากปรมิาณขายสินคา้ของบรษิัทฯ ที่เพิ่มมากขึน้ ท าให้
บรษิัทฯมีก าลงัการผลิตไม่เพียงพอส าหรบัส่วนงานนี ้ท่ีผ่านมาบรษิัทฯใชก้ าลงัการผลิตส่วนที่เหลือมาใชใ้นการผลิตงานส่วนนี ้
ซึ่งชว่ยปันส่วนตน้ทนุคงที่ของบรษิัทฯ  ท าใหส้ามารถลดตน้ทุนผลิตสินคา้ของบรษิัทฯได ้
 
3) ต้นทุนให้บริการเดินเรือขนส่ง 

 จากผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อย (AIL) ที่ประสบกบัผลขาดทนุมาอยา่งต่อเนื่องท าให ้ในปี 2563 AIL หยดุ
ด าเนินกิจการถาวร และอยู่ระหวา่งช าระบญัชีเพื่อปิดกิจการ และในงวดบญัชีประจ าปี 2562 มีตน้ทนุการใหบ้รกิารเทา่กบั 
29.81 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนตน้ทนุต่อรายไดจ้ากการบรกิารรอ้ยละ 180.80   
  
ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 

 บรษิัทฯ มีก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ประจ าปี 2563 และ 2562 เทา่กบั 612.46 ลา้นบาท และ (65.56) ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้เท่ากบั รอ้ยละ 11.11 และรอ้ยละ (3.31) ตามล าดบั ซึ่งมีอตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
1,034.13 ซึง่แยกตามส่วนงานไดด้งันี ้

พันบำท ร้อยละ พันบำท ร้อยละ พันบำท ร้อยละ

1.ขำยสินค้ำ

ไบโอดีเซล 540,463 10.86 (3,941) (0.24) 544,404 13,814.42

ผลติภณัฑพ์ลอยได้ (14,209) (12.49) (12,284) (13.53) (1,925) (15.67)

น า้มนับรโิภค 37,959 13.91 5,877 2.74 32,083 545.93

กลเีซอรนีบรสิทุธ์ิ 11,906 8.46 (170) (16.03) 12,076 7,095.79

** ค่าเผ่ือมลูค่าสนิคา้ลดลง 44,000 - (44,000) - - - 

620,119 11.27 (54,518) (2.79) 674,638 1,237.45

2.งำนรับจ้ำงผลิตและบริกำร

กลุม่ไบโอดีเซล - - 2,275 32.44 (2,275) (100.00)

กลุม่น า้มนับรโิภค - - - - - - 

- - 2,275 32.44 (2,275) (100.00)

3. บริกำรเรือเดินทะเล (7,665) (78.38) (13,321) (80.80) 5,656 42.46

612,455 11.11 (65,564) (3.31) 678,018 1,034.13

ก ำไรขัน้ต้นต่อรำยได้รับจ้ำง

ก ำไรขัน้ต้นต่อรำยได้

อัตรก ำไรขัน้ต้นต่อรำยได้

ก ำไรขัน้ต้นต่อรำยได้ขำย

2563 2562 เพิม่ขึน้ (ลดลง)

 
 

1. น า้มนัไบโอดีเซล มีอตัราก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ในปี 2563 และ 2562 เทา่กบัรอ้ยละ 10.86 และรอ้ยละ (0.24) โดยมีอตัรา
ก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จากปี 2562 เนื่องจาก ราคาวตัถดุิบน า้มนัปาลม์ดิบท่ีใชใ้นการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง ประกอบกบั
ปรมิาณขายที่เพิม่ขึน้ท าใหส้ามารถเฉล่ียตน้ทนุคงที่ใหล้ดลง 
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2. น า้มนับรโิภค มีอตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2563 และ 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 13.91 และรอ้ยละ 2.74 เนื่องจาก บรษิัทฯใช้
นโยบายผลิตตามค าสั่งซือ้ของลกูคา้น า้มนับรโิภคเฉพาะรายจากการเขา้ประมลูประกวดราคา และบรษิัทฯสั่งซือ้วตัถดุิบ
ตามปรมิาณค าสั่งซือ้สินคา้ของลกูคา้หากชนะประมลู ซึ่งจะผลิตและจดัส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด บรษิัทฯ จึง
สามารถควบคมุตน้ทนุวตัถดุิบได ้

3. ผลพลอยได ้มีอตัราก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ในปี 2563 และ 2562 เท่ากับรอ้ยละ (12.49) และรอ้ยละ (13.53) ซึ่งมีอัตรา
ขาดทุนขัน้ตน้ลดลง บรษิัทฯก าหนดใหร้าคาตน้ทุนขายเป็นไปตามราคาตลาดของสินคา้ที่คาดว่าจะขายได ้ราคาตลาด
ของสินคา้ปรบัลดลงอย่างต่อเนื่องจึงท าใหต้น้ทนุขายสงูกว่าราคาขาย 

4. กลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ มีอตัราก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ในปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 8.46 และในปี 2562 เทา่กบัรอ้ยละ (16.03) 
เนื่องจากราคาตลาดของกลีเซอรนีบรสิทุธ์ิปรบัตวัสงูขึน้ และมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ท าใหส้ามารถกลบัรายการค่าเผ่ือ
มลูค่าสินคา้ลดลงของมลูค่าวตัถดุิบท่ีจะน ามาผลิตเป็นกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ (NRV) จ านวน 40.00 ลา้นบาทท่ีบนัทึกไวใ้นงวด
ปี 2562 

5. งานรบัจา้งผลิต ไม่การรบัจา้งผลิตในปี 2563 และมีอตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 32.44 จากลกูคา้กลุ่ม
ผูผ้ลิตไบโอดีเซล 

6. งานบรกิารเดินเรือทะเล มีอตัราก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ในปี 2562 และ 2562 เท่ากบัรอ้ยละ (78.38) และรอ้ยละ (80.80)  
 
ค่าใช้จ่าย 

 บรษิัทฯมีรายการค่าใชจ้่ายรวมประจ าปี 2563 และ 2562 เทา่กบั 128.89 ลา้นบาท และ 107.45 ลา้นบาท คิดเป็น
สดัส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากบัรอ้ยละ 2.34 และรอ้ยละ 5.38 ตามล าดบั แต่หากพิจารณามลูค่าของรายการค่าใชจ้่ายสามารถ
แบ่งเป็นคา่ใชจ้า่ยออกเป็น ตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายเทา่กบั 34.51 ลา้นบาท และ 19.63 ลา้นบาท ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร
เท่ากบั 87.62 ลา้นบาท และ 79.72 ลา้นบาท และตน้ทนุทางการเงินเท่ากบั 6.44 ลา้นบาท และ 3.71 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ย 
(รายได)้ ทางภาษีเท่ากบั 0.32 ลา้นบาท 4.40 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอยีดของแต่ละค่าใชจ้า่ยดงันี ้
 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มตีน้ทนุในการจดัจ าหน่ายปี 2563 เท่ากบั 34.51 ลา้นบาท และปี 2562 เท่ากบั 19.63 ลา้น
บาท คิดเป็นอตัราส่วนต่อรายไดจ้ากการขายรอ้ยละ 0.63 และ 0.98 ตามล าดบั โดยค่าใชจ้่ายในการขายเพิ่มขึน้เท่ากบั 
14.88 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 75.84 ซึง่ตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายเป็นคา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัการจดัส่งสินคา้ที่เพิ่มขึน้จาก
ยอดขายที่เพิ่มขึน้ ตามเงื่อนไขการส่งมอบสินคา้ที่ตกลงกนั อยา่งไรก็ตาม ตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายมีอตัราส่วนต่อยอดขาย
ลดลงรอ้ยละ 0.35 จากปีก่อน   

   

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มคี่าใชจ้า่ยในการบรหิารในปี 2563 และปี 2562 เท่ากบั 87.62 ลา้นบาท และ 79.52 ลา้น
บาท คิดเป็นอตัราส่วนต่อรายไดจ้ากการขายรอ้ยละ 1.59 และ 3.99 ตามล าดบั ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิ่มขึน้เท่ากบั 
7.90 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.91 คา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกิดจากผลขาดทนุจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นเพิ่มขึน้ 7.06 ลา้น
บาท และการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 2.00 ลา้นบาท  และในปี 2562 AIL มีผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าเรือเดิน
ทะเล เท่ากบั 1.62 ลา้นบาท  
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 ต้นทนุทางการเงนิและค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได ้

 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มตีน้ทนุทางการเงินในปี 2563 เท่ากบั 6.44 ลา้นบาท และในปี 2562 เทา่กบั 3.71 ลา้น
บาท ซึ่งระหว่างปี 2563 บรษิัทฯ มีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงนิเพิ่มขึน้ และกูย้มืจากบรษิัทและบคุคลที่เก่ียวโยงเพื่อใช้
หมนุเวยีนในกจิการ 

 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มคี่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดใ้นปี 2563 และปี 2562 เท่ากบั 0.32 ลา้นบาทและเท่ากบั 4.40 ลา้น
บาท ตามล าดบั 
 

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

 บรษิัทฯและบรษิัทย่อย (งบการเงนิรวม) มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิส าหรบัปี 2563 จ านวน 488.52 ลา้นบาท 
และขาดทนุสทุธิส าหรบัปี 2562 เท่ากบั 156.50 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 8.85 และรอ้ยละ (7.84) เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างงวดปี 2563 และปี 2562 บรษิัทฯ มีผลการด าเนินงานก าไรเพิ่มขึน้ 645.01 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัรา
รอ้ยละ 412.16 ทัง้นี ้บรษิัทฯมีก าไรหลงัปรบัปรุง EBITDA ในปี 2563 เทา่กบั 608.81 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2562 ซึ่งมีผล
ขาดทนุหลงัปรบัปรุง EBITDA เทา่กบั 61.96 ลา้นบาท ก าไรหลงัปรบัปรุง EBITDA เพิ่มขึน้ เทา่กบั 670.76 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1,082.66  
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 และ 2562 เท่ากับรอ้ยละ 22.49 และรอ้ยละ 
(9.30) ตามล าดบั เนื่องจาก ในปี 2563 บรษิัทฯและบรษิัทย่อย มีผลก าไรสทุธิ เท่ากับ 488.52 ลา้นบาท โดยเป็นผลก าไรส่วนที่
เป็นของบริษัทฯเท่ากับ 496.76 ลา้นบาท และมีก าไรสะสมเท่ากับ 551.28 ลา้นบาท และในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิ 
เท่ากบั 156.50 ลา้นบาท โดยเป็นผลขาดทนุส่วนท่ีเป็นของบรษิัทฯเท่ากบั 148.86 ลา้นบาท และมีขาดทนุสะสมเท่ากบั 323.55 
ลา้นบาท บริษัทฯมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน้ เนื่องจากความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ตามที่ไดร้ะบุสาเหตุไว้
ขา้งตน้  ทัง้นี ้บรษิัทฯจะมีการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563 หลังหกัส ารองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ในส่วนของกิจการที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลบตัรส่งเสรมิการลงทุน ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นจ านวน
เงิน 261.61 ลา้นบาท 
 
ฐานะทางการเงนิของบริษทั 

 สินทรัพย ์

 สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 และ 2562 เทา่กบั 2,557.66 ลา้นบาท และ 2,326.39 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยรายการสินทรพัยท์ี่ส  าคญัที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยร์วมของบรษิัท มดีงันี ้  
 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัฯและบรษิัทย่อย มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปีก่อน 
เท่ากบั 8.83 ลา้นบาทหรือลดลงรอ้ยละ 14.95 ทัง้นี ้บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประจ าปี 2563 และ 2562 เทา่กบั 50.20 ลา้นบาท และ 59.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.96 และรอ้ยละ 2.54 ของ
สินทรพัยร์วมตามล าดบั เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

    

2563 2562 2563 2562

เงินสดในมือ 382,000              496,796              350,000              350,000              

เงินฝากธนาคาร   - กระแสรายวนั -  ออมทรัพย์ 49,700,203         56,086,261         36,651,149         49,637,250         

  -  กระแสรายวนั 116,728              33,889                60,000                3,920                  

เงินฝากประจ าไม่เกิน 3 เดือน 987                     2,410,468           987                     2,410,468           

รวมเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 50,199,918         59,027,414         37,062,136         52,401,638         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

 
 

- เงนิลงทนุชั่วคราว 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัฯมีรายการเงินลงทนุชั่วคราวลดลงจากปีก่อน เทา่กบั 8.69 ลา้นบาทหรือลดลง
รอ้ยละ 100.00 เนื่องจาก บรษิัทฯลดเงินลงทนุในกองทุนเปิดตราสารหนีเ้พื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนเสรมิสภาพคล่องของบรษิัท
ฯ ทัง้นี ้บรษิัทฯไม่มีรายการเงินลงทนุชั่วคราวประจ าปี 2563 และในปี 2562 มีรายการเงินลงทนุชั่วคราวเท่ากบั 8.69 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 0.37 ของสินทรพัยร์วม 

 
- ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 บรษิัทฯมีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เท่ากบั 518.26 ลา้นบาท และ 
368.99 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยลกูหนีก้ารคา้สทุธิจ านวน 515.19 ลา้นบาท และ 365.70 ลา้นบาท และลกูหนีอ้ื่นสทุธิจ านวน 
3.07 ลา้นบาท และ 3.29 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของรายการลกูหนีก้ารคา้มีความสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ของยอดรายไดท้ี่เพิม่ขึน้ โดยบรษิัทฯมีนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  จากการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณก์ารเก็บเงนิในอดีต อายขุองหนีท้ี่คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที่
คาดการณไ์วข้องกลุ่มลกูคา้ที่มีความเส่ียงดา้นเครดติที่คลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ ทัง้นี ้ขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดิตจาก
ประสบการณใ์นอดตีและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจของกลุม่บรษิัทอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสญัญาของลกูคา้ที่เกิดขึน้
จรงิในอนาคต 

 ทั้งนี ้ลูกหนีก้ารคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนีก้ารคา้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระโดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดลูกหนี ้
การคา้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระเท่ากับ 489.56 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 95.03 ของลกูหนีก้ารคา้สทุธิ ซึ่งส่วนใหญ่
ไดแ้ก่กลุ่มผู้คา้น า้มันตามมาตรา 7 ที่สั่งซือ้น า้มันไบโอดีเซลกับบริษัทฯ โดยลูกคา้กลุ่มดังกล่าวจะจ่ายช าระค่าสินคา้ใหก้ับ
บริษัทฯตรงก าหนด ส าหรับลกูหนีก้ารคา้ที่ยงัไม่จ่ายช าระค่าสินคา้ใหก้ับบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลุ่มลกูหนีก้ารคา้ที่มีอายุเกินก าหนด
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ช าระเกินกว่า 12 เดือน จะเป็นลูกหนีก้ารคา้ที่เกิดจากการสั่งซือ้น า้มนับรโิภคกับบริษัทฯ ท่ีคา้งช าระมาจากปี 2561 และจาก
ลกูคา้ผูผ้ลิตไบโอดีเซลรายหนึ่งในปี 2562 โดยบรษิัทฯมียอดลกูหนีก้ารคา้ที่มีอายุเกินก าหนดช าระรวมเท่ากบั 30.26 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.87 ของรวมลกูหนีก้ารคา้สทุธิ แบ่งเป็นลกูหนีก้ารคา้ที่มีอายุเกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือนเท่ากับ 0.35 
ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.07 ของรวมลกูหนีก้ารคา้สทุธิ และลกูหนีก้ารคา้ช าระเกินกว่า 12 เดือนรวมเท่ากับ 29.91 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 5.81 ของรวมลกูหนีก้ารคา้สทุธิ  ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้จากปี 2562 เท่ากับ 1.41 ลา้นบาท เกิดจากการ
ตดัหนีส้ญูของลกูคา้บางราย เนื่องจากการด าเนินคดีทางกฎหมายสิน้สดุลง จ านวน 0.44 ลา้นบาทและไดร้บัการผ่อนช าระหนี ้
จากลกูหนีร้ายหนึ่ง จ านวน 0.15 ลา้นบาท และ บนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มเติมจ านวน 2.0 ลา้นบาท   โดยการประมาณ
การค่าเงินตามเวลาจากการท่ีบรษิัทฯอยู่ระหว่างการสืบทรพัยเ์พื่อบงัคบัช าระหนีข้องลกูหนีค้า้งช าระเกิน 12 เดือนรายหน่ึง เป็น
จ านวนเงิน 27.28 ลา้นบาทโดยลกูหนีด้งักล่าวยงัประกอบกิจการอยู่ ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ จะไม่เสียหายเกิน
กว่าค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญที่บันทึกไวแ้ลว้โดยสามารถสรุปยอดลกูหนีก้ารคา้ตามอายุลกูหนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 ไดด้งันี ้
 

ลูกหนีก้ารค้า 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงนิรวม 
ณ 31 ธ.ค. 2563 

งบการเงนิรวม 
ณ 31 ธ.ค. 2562 

ลูกหนีก้ารค้า   
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 489.56 327.41 
 เกินก าหนดไม่เกิน 3 เดือน 0.35 7.77 
       เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน - 30.52 
       เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน -          - 
 เกินก าหนด 12 เดือน 29.91 3.22 

รวม 519.82 368.92 
หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (4.63) (3.22) 

ลูกหนีก้ารค้า-สุทธ ิ 515.19 365.70 
 
 บรษิัทฯมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียในปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 29.37 วนั และ 43.01 วนั ตามล าดบั บริษัทฯ
ก าหนดนโยบายเทอมเครดิตส าหรบัการรบัช าระเงินจากลูกคา้ระหว่าง 19-60 วัน  ขึน้อยู่กับประเภทของสินคา้ โดยก าหนด
นโยบายการติดตามหนีส้  าหรบัลกูหนีก้ารคา้ที่คา้งช าระเกินกว่า 30 วนั ผ่านการออกจดหมายทวงถามไปยงัลกูหนีร้ายดงักล่าว
อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
 

- สินค้าคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัฯมีรายการสินคา้คงเหลือสทุธิเท่ากับ 416.94 ลา้นบาท  และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 เทา่กบั 317.23 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 16.30 และ 13.64 ของสินทรพัยร์วม ตามล าดบั ซึ่งเพิ่มขึน้เทา่กบั 99.71 ลา้น
บาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.43 เนื่องจากปรมิาณการสั่งซือ้ของลกูคา้เพิ่มขึน้ 

 รายการสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย วตัถดุิบและสารเคมี งานระหว่างท า สินคา้ส าเรจ็รูป และวสัดสิุน้เปลือง โดย
สินคา้ส าเรจ็รูปและวตัถดุิบคงเหลือ แสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บัแลว้แตม่ลูค่าใดจะต ่ากวา่ ราคาทนุค านวณโดย
วิธีตน้ทนุถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกั สินคา้ระหวา่งผลิต แสดงในราคาทนุวตัถดุิบถวัเฉล่ีย รวมคา่แรงและคา่ใชจ้่ายในการผลิต  บรษิัท
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ฯ จะพิจารณาตัง้คา่เผ่ือการลดมลูค่าสินคา้ส าหรบัสินคา้เส่ือมคณุภาพ และคาดว่าจะจ าหน่ายไดใ้นราคาทนุต ่ากว่าราคาตลาด
หรือราคาที่คาดว่าจะขายได ้บรษิัทฯและบรษิัทย่อยไดป้ระมาณการคา่เผ่ือลดมลูคา่ส าหรบัสินคา้เก่า ลา้สมยั และเส่ือม
คณุภาพ หรือเมื่อราคาตลาดหรือราคาทดแทนลดลง เพื่อใหส้ะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของสินคา้คงเหลือ โดยการประมาณการ
นัน้จะพิจารณาจากการหมนุเวียนและการเสื่อมสภาพ และราคาตลาดหรือราคาทดแทนของสินคา้คงเหลือประเภทต่าง ๆ 

2563 2562

วตัถุดิบและสารเคมี                   161,659,489                   115,393,104 

งานระหวา่งท า                   151,958,596                   156,775,185 

สินคา้ส าเร็จรูป                     88,303,382                     78,251,213 

วสัดุส้ินเปลือง                     15,023,382                     10,813,750 

รวมสินคา้คงเหลือ                   416,944,849                   361,233,252 

หกั  คา่เผ่ือมูลคา่สินคา้ลดลง                                    -                      (44,000,000)

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ                   416,944,849                   317,233,252 

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

- สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอืน่ 

 สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย เงินลงทนุในกองทนุเปิดตราสารหนี ้
และเงินฝากประจ า เท่ากบั 2.76 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.11 ของสินทรพัยร์วม 
 

- ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ-์สุทธิ 

 รายการดงักล่าวประกอบดว้ย ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร ระบบสาธารณปูโภค 
เครื่องจกัร อปุกรณ ์และเครื่องมอื และอปุกรณ ์เครื่องตกแตง่และเครื่องใชส้ านกังาน ยานพาหนะ และสินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง
และติดตัง้ ทัง้นี ้รายการสินทรพัยส่์วนใหญ่เป็นรายการท่ีดิน อาคารและเครื่องจกัร 

 บรษิัทฯมีรายการที่ดิน อาคาร และอปุกรณส์ทุธิ ประจ าปี 2563 และ 2562 เท่ากบั 1,460.11 ลา้นบาท และ 
1,546.30 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 57.09 และรอ้ยละ 66.47 ของสินทรพัยร์วม ตามล าดบั โดยลดลงจากปีก่อน 86.19 
ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5.57  

 ในปี 2562 AIL มมีลูค่าตามบญัชีของเรือเดินทะเลและส่วนปรบัปรุงในงบการเงินรวมสงูกว่ามลูค่าตลาดของ
กิจการ ฝ่ายบรหิารไดป้ระเมินมลูค่าของเรือเดินทะเล ของบรษิัทยอ่ยโดยใชผ้ลงานของผูป้ระเมินราคาอิสระในการประเมิน
มลูค่ายตุิธรรมของเรือเดินทะเล ตามรายงานประเมินก าหนดราคาประเมินจ านวนเงิน 24.60 ลา้นบาท การประเมินราคาเรือ
เดินทะเล ดงักล่าวถือเป็นการจดัล าดบัชัน้ของการวดัมลูค่ายตุิธรรม อยู่ในระดบัท่ี 2 โดยมลูคา่สทุธิตามบญัชีของเรือเดินทะเล 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มจี านวนเงิน 26.22 ลา้นบาท และไดพ้ิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยคา่เป็นจ านวนเงิน 1.62 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และเรือเดินทะเลและส่วนปรบัปรุง ใหก้บับรษิัทแห่งหน่ึงมลูค่าตาม
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สญัญาจ านวนเงินรวม 20.00 ลา้นบาท บรษิัทย่อยไดร้บัช าระเงินและไดโ้อนกรรมสิทธ์ิแลว้เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 โดย
มลูค่าสทุธิตามบญัชขีองเรือเดินทะเลและส่วนปรบัปรุงมีจ านวนเงินรวม 24.30 ลา้นบาท (สทุธิจากการดอ้ยคา่ทรพัยสิ์น จ านวน
เงิน 1.62 ลา้นบาท) บรษิัทย่อยไดบ้นัทึกผลขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์จ านวนเงิน 4.30 ลา้นบาท แสดงไวใ้นงบก าไร
ขาดทนุรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ในไตรมาส 4 ปี 2562 AIPT เริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจกบับรษิัทฯ และต่อมาในเดือนกมุภาพนัธ ์2563 ได้
หยดุประกอบธุรกจิชั่วคราวอีกครัง้ โดยในการหยดุประกอบธุรกจิชั่วคราว AIPT ไดบ้นัทึกคา่เส่ือมราคาไวใ้นค่าใชจ้่ายในการ
บรหิาร และในไตรมาส 4 ปี 2563 ฝ่ายบรหิารไดท้บทวนดอ้ยคา่โดยประเมินมลูค่ายตุิธรรมใหม่ของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์
ของบรษิัทย่อย พบว่ามลูค่ายตุิธรรมใหม่ไม่แตกตา่งกบัมลูค่ายตุิธรรมเดิมอย่างเป็นสาระส าคญั ยงัคงคา่เผ่ือการดอ้ยค่าเป็น
จ านวนเงินรวม 17.40 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2563    
  

- เงนิมัดจ าค่าซือ้ทรัพยส์นิ 

 บริษัทฯมีรายการเงินมดัจ าค่าซือ้ทรพัยสิ์น ประจ าปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 1.69 ลา้นบาท และ 1.43 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.07 และรอ้ยละ 0.06 ของสินทรพัยร์วม โดยเป็นการเพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากับ 0.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 18.22  
 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน่  

 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น ซึ่งประกอบดว้ยรายการหลกัๆ ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จา่ย, 
เงินประกนั คา่วตัถดุิบจ่ายล่วงหนา้ เป็นตน้ ในงวดบญัชีประจ าปี 2563 และ 2562 เทา่กบั 0.80 ลา้นบาท และ 6.42 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.03 และรอ้ยละ 0.28 ของสินทรพัยร์วม ซึ่งลดลงเท่ากบั 5.63 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 87.62 เนื่องจาก 
บรษิัทฯไดร้บัเงินคืนภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่าย ของปี 2560 และ ปี 2561 จ านวน 3.69 ลา้นบาท และตดัจา่ยคา่วตัถดุิบจ่าย
ล่วงหนา้ในปี 2563   
 
สภาพคลอ่ง 

 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยห์มนุเวียนรวมประจ าปี 2563 และ 2562 เท่ากบั 988.17 ลา้นบาท และ 754.69 
ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้เท่ากบั 233.47 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.94 โดยสาเหตหุลกัในการเพิม่ขึน้ของสินทรพัยห์มนุเวียน 
หลกัๆ เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิ ซึ่งสอดคลอ้งกบัปรมิาณการขายและรายไดท้ี่เพิม่ขึน้ อีกทั้ง
บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีหนีสิ้นหมนุเวยีนลดลงเทา่กบั 258.74 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 41.00 โดยในปี 2563 และ 2562 มี
หนีสิ้นหมนุเวียนเท่ากบั 372.29 ลา้นบาท และ 631.03 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งเกดิจากเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นท่ีเพิ่มขึน้
เท่ากบั 34.82 ลา้นบาท เงินกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลและกจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลงเท่ากบั 290.00 ลา้นบาท และเงินเบกิเกิน
บญัชีจากสถาบนัการเงินลดลง 3.56 ลา้นบาท 

 จากการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยห์มุนเวียนและหนีสิ้นหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลใหบ้ริษัทฯมีอัตราส่วนสภาพ
คล่องประจ าปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 2.65 เท่า และ 1.20 เท่า ตามล าดบั และมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วเท่ากบั 1.53 
เท่า และ 0.69 เท่า ตามล าดบั โดยการปรบัตวัเพิ่มขึน้ของอตัราส่วนสภาพคล่อง และสภาพคล่องหมุนเรว็เป็นผลจากการลดลง
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ของรายการหนี ้สินหมุนเวียนที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึน้ของรายการสินทรพัย์หมุนเวียน โดยรายการหนี ้สิน
หมนุเวียนที่เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั คือ การลดลงของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 290.00 ลา้น
บาท ในปี 2563 บรษิัทฯมีเจา้หนีก้ารคา้เพิ่มขึน้จากการจดัซือ้วตัถดุบิ เพื่อรองรบัการผลิตตามค าสั่งซือ้ในช่วงตน้ปี 2564 เท่ากบั 
34.20 ลา้นบาท  ซึ่งท าให ้Cash Cycle ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีวงจรเงินสดที่ลดลงเป็น 30.30 วนัในปี 2563 จาก 49.54 
วนัในปี 2562 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจดัการเงินทนุหมนุเวียนไดด้ีขึน้ โดยในปี 2563 และ 2562 มีระยะเวลา
เก็บหนี ้ระยะเวลาช าระหนี ้ และระยะเวลาขายสินคา้ เท่ากับ 29.37 วัน, 26.43 วัน และ 27.36 วัน และเท่ากับ 43.01 วัน, 
41.37 วนั และ 47.91 วนั ตามล าดบั 
 
แหล่งทีม่าของเงนิทนุ 

 หนีส้นิ 

 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีหนีสิ้นรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 385.86 ลา้นบาท และ 
643.10 ลา้นบาท โดยรายการหนีสิ้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญั มีดงันี ้
 

- เงนิกู้เบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 

 ณ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยไมม่ีรายการเงินกูเ้บกิเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน และ ณ  31 ธันวาคม 2562 บรษิัทย่อยมีรายการเงินกูเ้บกิเกินบญัชจีากสถาบนัการเงินเทา่กบั 3.56 ลา้นบาท  ทัง้นี ้ใน
ระหว่างงวดปี 2563 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีรายการเงินกูเ้บกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน มาใชเ้ป็นทนุ
หมนุเวยีนของบรษิัทในบางชว่ง และจ่ายช าระคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด จึงไมม่ียอดคา้งช าระ ณ 31 ธันวาคม 2563 โดย
บรษิัทฯและบรษิัทย่อยไดร้บัวงเงนิสินเชื่อ ดงันี ้

2563 2562 2563 2562

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 50,000,000         5,000,000           50,000,000         -                      

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 50,000,000         -                      50,000,000         -                      

หนงัสือค ้าประกนั 8,313,200           21,629,813         5,813,200           19,129,813         
รวม 108,313,200       26,629,813         105,813,200       19,129,813         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วงเงินสินเช่ือ (หน่วย : บาท)

 
 

-  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บรษิัทฯมีรายการเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 372.29 ลา้นบาท และ 337.47 
ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 14.56 และรอ้ยละ 14.51 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามล าดบั  ทัง้นี ้เจา้หนีก้ารคา้ส่วนใหญ่ 
เป็นเจา้หนีก้ารคา้ค่าวตัถดุิบ ซึ่งบรษิัทสั่งซือ้จากในประเทศเป็นหลกั โดยการเปล่ียนแปลงของรายการเจา้หนีก้ารคา้มีทิศทาง
เป็นไปตามการปรมิาณการเรียกรบัสินคา้ของลกูคา้ในบางช่วงของปีโดยเฉพาะในช่วงก่อนหรือหลงัเทศกาลวนัหยดุยาว และ
ปรมิาณค าสั่งซือ้ของลกูคา้ เป็นตน้ และเจา้หนีอ้ื่น อาทิ เจา้หนีท้รพัยสิ์น เงินประกนัผลงาน เจา้หนีก้รมสรรพากร และรายการ
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ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่าย ทัง้นี ้หากพจิารณาระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉล่ียที่ผ่านมา จะพบว่าบรษิัทฯมีระยะเวลาการช าระหนีท้ี่ลดลง 
ในปี 2563 และ 2562 ที่ 26.43 วนั และ 41.37 วนั ตามล าดบั เนื่องจาก บรษิัทฯ มเีจา้หนีก้ารคา้จากการซือ้วตัถดุิบเพิม่มากขึน้
จากยอดขายที่เพิม่ขึน้  ซึ่งเจา้หนีก้ารคา้กลุ่มนีม้เีครดติเทอมไม่เกนิ 15 วนั ท าใหร้ะยะเวลาการช าระหนีล้ดลง 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
ณ 31 ธนัวาคม 2563 

งบการเงนิรวม 
ณ 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หนีก้ารคา้ 291.12 271.19 
เจา้หนีท้รพัยสิ์น 10.25 8.37 
เจา้หนีอ้ื่น 70.92 57.91 

รวมเจา้หนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 372.29 337.47 
 

- เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

 ในปี 2563 และ ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดีที่ผ่านมา
บรษิัทฯและบรษิัทย่อยสามารถช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแลว้เสรจ็ตามเงื่อนไขการผ่อนช าระ 
 

- หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี-สุทธ ิ

 ปี 2563 และ ปี 2562 มีหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เทา่กบั 2.79 ลา้นบาท และ 2.47 ลา้นบาท ตามล าดบั 
หรือคิดเป็นอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ต่อหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวมรอ้ยละ 0.11 และรอ้ยละ 0.11 ตามล าดบั   

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จ านวน 
331.15 ลา้นบาท และ 493.78 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนจากการใชป้ระโยชนท์างภาษี จึง
พิจารณาไม่รบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีที่เก่ียวขอ้ง 
 

- ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 

 การเปล่ียนแปลงมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน ส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เทา่กบั 10.77 ลา้นบาท และ 9.60 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคดิเป็นอตัราส่วนของผูถื้อหุน้
ต่อหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวมรอ้ยละ 0.42 และรอ้ยละ 0.41 ตามล าดบั 
 
ภาระผูกพันด้านหนีส้นิและการบริหารจัดการภาระนอกงบดลุ 

 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ภายหนา้ที่ส  าคญัในงวดบญัชีประจ าปี 2563 ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

1. บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้จากหนงัสือค า้ประกนัที่ออกโดยสถาบนัการเงินในประเทศเป็นจ านวนเงิน
รวม 5.77 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ย หนงัสือค า้ประกนัการใชไ้ฟฟ้า ทัง้นีบ้รษิัทฯและบรษิัทย่อยมีหลกัประกนัเป็นเงิน
ฝากค า้ประกนัเต็มภาระหนี ้ 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 2563 
บริษัท เอไอ เอนเนอรจี์ จ ากดั (มหาชน) 

- 157 - 
 

2. บรษิัทฯมีภาระผกูพนัดา้นรายจา่ยฝ่ายทนุภายใตส้ญัญาจดัซือ้และจดัจา้ง ซึง่เป็นงานระหว่างท าจ านวนรวม 7.30 
ลา้นบาท แบ่งออกเป็น อาคารและระบบสาธารณปูโภค 5.32 ลา้นบาท และเครื่องจกัร 1.98 ลา้นบาท  

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัฯและบรษิัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 2,171.81 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เท่ากบั 
488.52 ลา้นบาท จากปี 2562 ซึง่มีส่วนของผูถื้อหุน้เทา่กบั 1,683.29 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ต่อหนีสิ้นและ
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมรอ้ยละ 84.91 และรอ้ยละ 72.36 ตามล าดบั 

 ส าหรบัอตัราส่วนหนีสิ้นต่อสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้
ถือหุน้เป็น 0.18 เท่า และ 0.38 เท่า ตามล าดบั ซึง่ลดลง เนื่องจากในปี 2563 บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยมีผลก าไรสทุธิเท่ากบั 
488.52 ลา้นบาท ท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากผลก าไรสะสมที่เพิ่มขึน้และมีหนีสิ้นลดลง จากปี 2562  

 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2563 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯไดม้ีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการโอนทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 8.23 ลา้นบาท และส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัจ านวน 
315.32 ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งต่อมาเมื่อ
วนัท่ี 18 มถินุายน 2563 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิัทฯไดม้มีติอนมุตัิการโอนทนุส ารองตามกฎหมายและ
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญัดงักล่าว โดยบรษิัทฯไดบ้นัทึกการโอนทนุส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัจ านวนรวม 
323.55 ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการแลว้ 

 ทัง้นี ้ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดจ้ดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกวา่ส ารองจะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุ
จดทะเบยีนของบรษิัท ส ารองตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถน ามาจา่ยปันผลไดเ้ป็นจ านวนเงิน 25.00 ลา้นบาท 
 
กระแสเงนิสด 

 บรษิัทฯและบรษิัทย่อย มีกระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน ส าหรบัปี 2563 และ 2562 เท่ากบั 
407.19 ลา้นบาท และ (227.70) ลา้นบาท ตามล าดบั  แสดงใหเ้หน็ว่า ปี 2563 มกีระแสเงินสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน
จากผลประกอบการที่เป็นก าไรจากการด าเนินงานเทา่กบั 576.89 ลา้น เงินสดใชไ้ปในการด าเนินงาน ในส่วนของสินทรพัย์
ด าเนินงานลดลง 198.91 ลา้นบาท  เงินสดจากหนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ 26.33 ลา้นบาท  ไดร้บัเงนิสดจากการขอคืนภาษี 3.69 
ลา้นบาท จ่ายคา่ใชจ้่ายทางภาษีและภาระผกูพนัพนกังาน 0.81 ลา้นบาท ส่งผลใหใ้นปี 2563 บรษิทัฯมีกระแสเงินสดเป็นบวก 
และสภาพคล่องเพิ่มขึน้มากกวา่ปี 2562 

  บรษิัทฯและบรษิัทย่อย  มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ โดยน าเงินสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ ส าหรบัปี 2563
และ 2562 เท่ากบั (116.02) ลา้นบาท และ (57.65) ลา้นบาท ตามล าดบั  เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมการลงทนุในปี 2563 ไดแ้ก่
เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค า้ประกนัท่ีเพิ่มขึน้ เทา่กบั 89.27 ลา้นบาท เงินสดจา่ยเพื่อซือ้สินทรพัยเ์พิ่มขึน้ ส าหรบัอาคาร
และระบบสาธารณปูโภค และเครื่องจกัร 53.04 ลา้นบาท  มีเงินสดรบัจากการขายทรพัยสิ์น (เรือเดินทะเล) เทา่กบั 20.34 ลา้น
บาท  และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุปี 2562 เกิดจากการจ่ายซือ้ทรพัยสิ์นเพ่ิมขึน้ ส าหรบัโรงกลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ อาคาร
และระบบสาธารณปูโภค และเครื่องจกัร 220.07 ลา้นบาท และบรษิัทฯไดร้บัเงินชดเชยค่าเสียหายจากบรษิัทประกนัภยั 39.24 
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ลา้นบาท และลดเงินลงทนุในกองทนุเปิดตราสารหนีบ้างส่วนจ านวน 116.15 ลา้นบาท  เพื่อน ามาเป็นเงินลงทนุในโครงการโรง
กลีเซอรีนบรสิทุธ์ิ และเพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนเสรมิสภาพคล่องของบรษิัทฯ 

 บรษิัทฯและบรษิัทย่อย มกีระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) สทุธิจากกิจกรรมการจดัหาเงินในปี 2563 และ 2562  เท่ากบั 
(300.00) ลา้นบาท และ 289.85 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ในปี 2563  เงินสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหา เกิดจากการจา่ยช าระคืนเงิน
กูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและบรษิทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 290  ลา้นบาท  จ่ายช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 
3.56 ลา้นบาท  และจ่ายช าระดอกเบีย้ 6.44 ลา้นบาท  ซึง่ในปี 2562 บรษิัทฯไดร้บัเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน โดยการกูย้ืม
จากบคุคลและบรษิัทฯท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 290 ลา้นบาท และเงินเบิกเกินบญัชจีากสถาบนัการเงิน 3.56 ลา้น และจา่ยช าระ
ดอกเบีย้ 3.71 ลา้นบาท   

 จากงบกระแสเงินสด แสดงใหเ้หน็ว่า ในปี 2563 บรษิัทฯและบรษิทัย่อย มีเงินสดไดม้าจากการด าเนินงานเทา่กบั 
407.19 ลา้นบาท  ใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุเพิ่มขึน้ 116.02 ลา้นบาท และ ใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 300.00 ลา้นบาท ในขณะที่ 
ปี 2562 น าเงินสดไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงิน 289.85 ลา้นบาท มาใชใ้นกิจกรรมด าเนินงาน เท่ากบั 227.70 ลา้นบาท และใช้
ไปในกิจกรรมลงทนุเพิ่มขึน้ 57.65 ลา้นบาท ซึง่บรษิัทฯและบรษิัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 
2563 เทา่กบั 50.20 ลา้นบาท ลดลง 8.83 ลา้นบาท จาก 59.03 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2562   
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีนัน้ใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท ลงลายมือ
ชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี พรอ้มทัง้มอบอ านาจใหบ้คุคลใดลงนามก ากบั
เอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี ้

 “บรษิัทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัทขอรบัรองวา่ 
ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากนี ้
บรษิัทขอรบัรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทและบรษิัทย่อยแลว้  

(2)  บรษิัทฯไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้นใ่จว่าบรษิัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้
ของบรษิัทและบรษิัทย่อยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีารปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3)  บรษิัทฯไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบรษิัทฯได้
แจง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2564 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของ
บรษิัทฯแลว้ ซึง่ครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย 

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบรษิัทฯไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บรษิัทฯได้
มอบหมายให ้นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของนางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์ก ากบัไว ้บรษิัทจะถือว่าไมใ่ช่ขอ้มลูที่บรษิัทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้ 

                      ชื่อ             ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ** 

1.   นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์                 ประธานกรรมการ                                                                                            

2.   นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์     กรรมการผูจ้ดัการ                                                        

ชื่อ            ต าแหน่ง                  ลายมือชื่อ 

ผูร้บัมอบอ านาจ      นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์    กรรมการผูจ้ดัการ                                                                                     

 ทัง้นี ้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรว่มกนัรบัผิดต่อ
บคุคลที่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทในความเสียหายใด ๆ อนัเกดิขึน้เนื่องจากการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้หรือประชาชนทั่วไป 
โดยแสดงขอ้ความที่เป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิด  ขอ้ความจรงิที่ควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญัในกรณีของงบการเงินและ
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รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทหรือรายงานอื่นใดที่ตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199  
โดยมิไดจ้ ากดัความรบัผิดไวเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้รหิารที่ลงลายมือชื่อรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูในเอกสารดงักล่าว
เท่านัน้  อย่างไรก็ดี กรรมการหรอืผูบ้รหิารซึ่งสามารถพิสจูนไ์ดว้่าโดยต าแหน่งหนา้ที่ตนไม่อาจลว่งรู ้ถึงความแทจ้รงิของขอ้มลู
หรือการขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้นัน้ ย่อมไม่มีความรบัผิดตามมาตรา 89/20 

 
หมายเหต ุ *** ใชบ้งัคบักบับรษิัทที่อยู่ภายใตบ้งัคบัของหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
                       ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เท่านัน้ 
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 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิัท เอกสารแนบ 1  

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์

(ประธานกรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหาร / กรรมการผูมี้

อ านาจลงลายชื่อผกูพนับรษิัท) 

 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง:  

4 ต.ค. 2549 

70 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการ

จดัการ   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร

ภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที่  13 

-  Chairman 2000 - IOD รุน่ที่ 10/2547 

-  หลกัสตูร Director Accreditation 

Program – IOD 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program – IOD รุน่ที่ 46/2547 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ รุน่ที่  15 

 

 

 

 

 

0.57 

(29,787,777 หุน้) 

- พี่ชายนายธนิตย ์ ธารี

รตันาวิบลูย ์

2550-ปัจจบุนั 

2549-ปัจจบุนั 

2547-ปัจจบุนั 

2538-ปัจจบุนั 

2549-2551 

2526-2546 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรมิ์นลัส ์จ ากดั 

บริษัท เอไอ โลจิสติกส ์จ ากดั 

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

บริษัท พี พี ซี เอเชียน อินซูเลเตอร ์จ ากดั 

บริษัท อาเชียน อินซูเลเตอร ์จ ากดั  
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์

(รองประธานกรรมการ / 

กรรมการบริหาร / กรรมการผูมี้

อ านาจลงลายชื่อผกูพนับรษิัท) 

 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง:  

4 ต.ค. 2549 

63 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.)   

หลกัสตูรนานาชาต ิ

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

-  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์ 

   เครื่องกล มหาวิทยาลยันอรท์อีสเทิรน์ 

   ประเทศสหรฐัอเมริกา 

 

-  หลกัสตูร Director Accreditation 

Program – IOD 

1.83 

(95,595,456 หุน้) 

- นอ้งชายนายณรงค ์  

ธารีรตันาวบิลูย ์

2550-ปัจจบุนั 

2549-ปัจจบุนั 

2547-ปัจจบุนั 

2538-ปัจจบุนั 

2549-2551 

2541-2546 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรมิ์นลัส ์จ ากดั 

บริษัท เอไอ โลจิสติกส ์จ ากดั 

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

บริษัท พี พี ซี เอเชียน อินซูเลเตอร ์จ ากดั 

บริษัท อาเชียน อินซูเลเตอร ์จ ากดั 

บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย ์จ ากดั 

บริษัท ดิจิท เบรน จ ากดั 

  -  หลกัสตูร Director Certification 

Program – IOD รุน่ที่ 47/2547 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ รุน่ที่  17 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

3. นางสาวพิมพว์รรณ ธารรีตันา

วิบลูย ์

(กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการผูจ้ดัการ / 

เลขานกุารบริษัท / กรรมการผูมี้

อ านาจลงลายชื่อผกูพนับรษิัท) 

 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง:  

17 พ.ค. 2560 

35 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศ มหาวิทยาลยัโมนาช เมลเบิรน์ 

ประเทศออสเตรเลีย 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั

แมคควอรี ่ซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย 

 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program – IOD รุน่ที่ 242/2560 

- หลกัสตูร Strategic CFO in Capital 

Markets รุน่ที่ 8/2562 

- หลกัสตูร Company Secretary 

Program รุน่ 51/2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.24 

(12,500,000 

หุน้) 

- พี่สาวนางสาวรติมา  

ธารีรตันาวบิลูย ์

 

2559-2560 

2555-2559 

 

 

 

 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลและ

จดัซือ้ / เลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

บริษัท เอไอ เอนเนอรจี์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายด ารงค ์จงูวงศ ์

(กรรมการ) 

 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง:  

31 พ.ค. 2556 

75 -  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์

มหาบณัฑิต (พบ.ม) สถาบนับณัฑิตพฒั

นบริหารศาสตร ์(นิดา้) 

 

 - หลกัสตูร Director Accreditation 

Program – IOD 

-  หลกัสตูร Director Certification 

Program – IOD รุน่ที่ 168/2556 

ไม่มี ไม่มี 2551-2556 

2556-2556 

2525-2551 

 

ที่ปรกึษา 

กรรมการอิสระ 

ผูช้่วยผูว้า่การ การไฟฟ้า

ส่วนภมิูภาค 

 

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดสว่นการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

5. นายกวีพงษ์ หิรญักสิ (ดร.) 

(ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ) 

 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง:  

9 เม.ย. 2556 

 

71 - ปริญญาเอก สาขาสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมารก์สั ประเทศอินเดีย 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.) 

หลกัสตูรนานาชาติ  

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบ์ณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program – IOD รุน่ที่ 100/2556 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program – IOD รุน่ที่ 168/2556 

- หลกัสตูร Enterprise-wide Risk 

Management (ERM) Master class 

-  หลกัสตูรการตรวจสอบภายใน

ภาคปฏิบตัิส  าหรบัหวัหนา้งานและผู้

บริหารงานตรวจสอบภายในของ

รฐัวิสาหกิจ 

 

 

ไม่มี ไม่มี 2556-ปัจจบุนั 

2527-2553 

 

กรรมการอิสระ 

รองผูว้่าการ การไฟฟ้า

นครหลวง 

 

บริษัท นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 

การไฟฟ้านครหลวง 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

6. นายสมัพนัธ ์หุ่นพยนต ์

(ผูช้่วยศาสตราจารย)์ 

(กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

อิสระ) 

 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง:  

9 เม.ย. 2556 

 

68 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

-  ปริญญาตรี นติิศาสตรบ์ณัฑิต 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

-  ประกาศนียบตัรกฎหมายและการพฒันา 

สถาบนัสงัคมศกึษา (ISS) กรุงเฮก 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program – IOD รุน่ที่ 100/2556 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program – IOD รุน่ที่ 110/2551 

 

ไม่มี ไม่มี 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 ฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท สเปซเมด จ ากดั 

บริษัท วฒิุศกัดิ์ คลินิก อินเตอร ์กรุ๊ป จ ากดั 

บริษัท วฒิุศกัดิ์ คอสเมติก จ ากดั 

โครงการปริญญาโทส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

7. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์

(กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

อิสระ) 

 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง:  

31 พ.ค. 2556 

 

65 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขา

การบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program – IOD รุน่ที่ 178/2556 

 

0.0067 

(348,000 หุน้) 

ไม่มี 2555-2556 

 

2553-2555 

2534-2553 

 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

ผูจ้ดัการโรงงาน 

สมหุบ์ญัช ี

บริษัท รชิี่เพลซ 2002 จ ากดั 

 

บริษัท จอมพนัธก์รุ๊ป จ ากดั 

บริษัท วชัรพล จ ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

8. นางสาวปิยนาฏ นามไพโรจน ์

(จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน /  

ผูจ้ดัท าบญัชี) 

 

วันทีไ่ด้รบัการแต่งตั้ง:  

30 เม.ย. 2558 

 

 

48 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

มหาวิทยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์ 

ไม่มี ไม่มี 2556-2557 

 

2555-2556 

2550-2554 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

หวัหนา้สว่นฝ่ายบญัช ี

บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั 

บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

9. นางสาวรติมา ธารีรตันาวบิลูย ์

(ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลและจดัซือ้ / 

เลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ) 

 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง:  

17 พ.ค. 2560 

30 - ปริญญาโท สาขาการเงินประยกุต ์

มหาวิทยาลยัโมนาช เมลเบิรน์ ประเทศ

ออสเตรเลีย 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี การเงิน และการ

ธนาคาร มหาวิทยาลยัโมนาช เมลเบิรน์

ประเทศออสเตรเลีย 

 

- หลกัสตูร Anti-Corruption: The 

Practical Guide รุน่ 47/2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.02 

 (1,056,000 หุน้) 

- นอ้งสาวนางสาวพิมพ์

วรรณ  ธารีรตันาวิบลูย ์

 

2555-2560 

 

 

RO – Corporate 

Banking 

 

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

10. นายชยัณรงค ์แสนภวูา 

/ ผูจ้ดัการฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง:  

3 ม.ค. 2556 

 

38 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต 

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี ไม่มี 2550-2555 

 

หวัหนา้สว่นควบคมุ

คณุภาพ 

 

บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

11. นายพิชญช์ยั พิชญช์านวุฒัน ์

/ รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง:  

28 ต.ค. 2562 

 

43 - ปริญญาโท สาขาการจดัการเทคโนโลยี

อตุสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปริญญาตรี สาขาชวีเคมีและเทคโนโลยี

เคมี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ไม่มี ไม่มี 2562 - 2562 

 

2561 – 2562 

 

 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายประกนั

คณุภาพ 

ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม

กระบวนการและ

คณุภาพ 

 

บริษัท เถา้แก่นอ้ย ฟู้ดแอนดเ์รสเตอรอง 

จ ากดั (มหาชน) 

INTEQC Feed Co., Ltd. 
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 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบรษิัทย่อยและบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง     เอกสารแนบ 2 

บริษัทย่อยและบริษัททีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

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

2.1 บริษัท เอไอ โลจิสตกิส ์จ ากัด 

2.2 บริษัท เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรม์ินัลส ์จ ากัด 

3. รายชื่อบริษัททีเ่กี่ยวขอ้ง 
3.1 บริษัท เอเชียน อนิซูเลเตอร ์จ ากัด (มหาชน) 

3.2 บริษัท เอไอ เอนจเินียริง เซอรว์ิเซส จ ากัด 

3.3 บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย ์จ ากัด 

3.4 บริษัท ดิจทิ เบรน จ ากัด 

3.5 บริษัท เอฟดบับลิวเอน็ คอรเ์ปอรเ์รชั่น จ ากัด 

 

กรรมการดังกลา่วข้างตน้ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิและสนบัสนุนบรษิัทในกลุ่ม บรษิัทไดเ้สนอใหก้รรมการหรือผูบ้รหิารไปเป็นกรรมการใน 
บรษิัทย่อย เพื่อเป็นการก ากบันโยบายและแผนทางธุรกิจเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
 

รายชื่อกรรมการ บริษัทฯ 

(1) 
2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

 นายณรงค ์ ธารีรตันาวิบลูย ์ X /&// /&// X /&// - - - 

นายธนิตย ์ ธารีรตันาวิบลูย ์ /&// /&// /&// /&// /&// /&// /&// - 

นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรตันาวิบลูย ์ /&// - - - - - - / 

นายด ารงค ์จงูวงศ ์ / - - - - - - - 

ดร.กวีพงษ์ หิรญักส ิ / - - - - - - - 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์สมัพนัธ ์หุ่นพยนต ์ / - - - - - - - 

นายโชติ สนธิวฒันานนท ์ / - - - - - - - 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน      

บริษัทฯไดแ้ต่งตั้ง “บริษัท ออนเนอร ์แอนด ์แอดไวซอรี่ จ ากัด” เขา้ท าหน้าที่เป็นผูต้รวจสอบภายในประจ าปี 2563 ของ

บรษิัทฯ โดยมีนางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ เพื่อท าการ

ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างสม ่าเสมอทกุไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของบรษิัท ออนเนอร ์ออดิท แอนด ์แอดไวซอรี่ จ ากดั 

และนางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนา้ที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็น

อิสระและมีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบภายใน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ก าหนดให้มีระบบการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั นโยบาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการที่เก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ และก าหนดนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อก าหนด ใหค้ณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารรดับสงู ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานตอ้งปฏิบัติ ใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบ 

และกฎเกณฑอ์ย่างเครง่ครดั 

รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายในประจ าปี 2563 

หัวข้อ รายละเอียด 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(Outsource) 

: บรษิัท ออนเนอร ์ออดิท แอนด ์แอดไวซอรี่ จ ากดั 
ที่อยู่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ 7 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2652-0898 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ 

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑติ สาขา Financial Accounting and Assurance 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชา การสอบบญัชี  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

- ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี  
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพติรพิมขุ จกัรวรรดิ  

- ปรญิญาตรี ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
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หัวข้อ รายละเอียด 

ประสบการณก์ารท างาน : ปี 2553 – ปัจจบุนั  กรรมการบรหิารดา้นการตรวจสอบ 

 บรษิัท ออนเนอร ์ออดิท แอนด ์แอดไวซอรี่ จ ากดั 

ปี 2543 – 2553  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 

 บรษิัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั 

การฝึกอบรมทีเ่กี่ยวข้อง : ปี 2559 – 2563 

- การป้องกนัความผิดตามกฎหมายทจุรติและฟอกเงิน (ปี 2562) 
- นกับรหิารกบัการจดัท ารายงานความยั่งยืนและการวดัผลตอบแทนทางสงัคม (ปี 2562) 
- ภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง การวางแผนและเตรียมพรอ้มก่อนบงัคบัใชปี้ 2563 (ปี 2562) 
- การทจุรติที่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งตน้ (ปี 2562) 
- การจดัท ากระดาษท าการเพื่อมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นในองคก์ร (2561) 
- TFRS ทกุฉบบัปี 2561 หลกัสตูรย่อย 202 เก่ียวกบัหนีสิ้นและ 301 เก่ียวกบัรายได ้
- ความเส่ียงและการก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  (2560) 
- Cyber Security ส าหรบัผูต้รวจสอบและนกับญัชีในยคุ 4.0 (2560) 
- Data Analytics for Internal Audit (2559) 
- แนวทางการควบคมุภายในส าหรบับรษิัทท่ีเตรียมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
(2559) 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

หรือประกาศนียบตัร 

: - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
- วฒุิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน รุน่ท่ี 7 จากสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
- วฒุิบตัรจากสภาวิชาชีพบญัชีฯ หลกัสตูร “เตรียมความพรอ้มรบัการตรวจเยี่ยม 

ส านกังานสอบบญัชี เพื่อการรบัรองคณุภาพภายใตม้าตรฐาน ISQC1 รุน่ท่ี 3” 
- วฒุิบตัร จากสมาคมสโมสรนกัลงทนุ หลกัสตูร “วิธีปฏิบตัิหลงัไดร้บัการส่งเสรมิ 

การลงทนุ” 
- ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์หลกัสตูร “ภาษีศลุกากร 

ภาษีสรรพสามิต และอากรแสดมป์” “ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ” “ภาษีเงินได ้
นิติบคุคล” “ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา” และ “ภาษีอากรระหวา่งประเทศ” 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ : ท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบภายใน จดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อตรวจติดตาม

และตรวจสอบความถูกตอ้งของการปฏิบตัิงานของแต่ละระบบงาน สอบทาน ใหค้วามเห็น

และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมภายในให้เกิด

ประสิทธิภาพมากขึน้ และรายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น      

 
 

- ไม่ม ี- 
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เอกสารแนบ 5 

อื่นๆ            

 

- ไม่ม ี- 
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