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AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล และน�้ำมันปำล์มโอเลอีน จำกน�้ำมัน

ปำล์มดิบคุณภำพดีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน โดยเน้น

ประโยชน์ของผู้บริโภคสินคำ้เป็นหลัก ซึ่งกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันไบโอดีเซลถือ

เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดกำรใช้พลังงำนทดแทนอย่ำงมีประสิทธิภำพควบคู่

ไปกับกำรค�ำนึงถึงคุณภำพและบริกำรที่ดีที่จะมอบสู่สังคม เพื่อสรำ้งควำมไว้วำงใจ

ให้กับผู้บริโภค คู่ค้ำ พนักงำน และผู้ถือหุ้น อันจะน�ำไปสู่กำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

และสังคมอยำ่งยั่งยืน
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)
ผู ้ผลิตและจ�ำหน่ำยพลังงำนทดแทนน�้ำมันไบโอดีเซล 

(Biodiesel : B100) ซึ่งผลิตจำกน�้ำมันปำล์มดิบ ที่มีขนำด

ใหญ่ด้วยระบบกำรกลั่นและผลิตที่เป็นระบบต่อเนื่องและ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น�้ำมันไบโอดีเซลสำมำรถน�ำมำ

ทดแทนน�้ำมันดีเซลที่ใช้ในระบบขนส่ง ประโยชน์ที่ได้รับ

จำกกำรใช้น�้ำมันไบโอดีเซลคือลดกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบจำก

ต่ำงประเทศ ช่วยพัฒนำเศรษฐกิจ ลดมลภำวะ และยืดอำยุ

ของเครื่องยนต์ และโรงกลั่นน�้ำมันพืช ตรำพำโมลำ ด้วย

ก�ำลังกำรผลิต 1,150 ตันน�้ำมันปำล์มดิบต่อวัน ส�ำหรับกำร

จ�ำหน่ำยภำยในประเทศและส่งออกไปยังต่ำงประเทศ

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ผู้ให้บริกำรขนส่งสินคำ้ทำงชำยฝั่งทะเลโดยเรือขนส่งสินคำ้

มีควำมช�ำนำญในกำรขนส่งน�้ำมันเครื่อง น�้ำมันปำล์มดิบ 

น�้ำมันเชื้อเพลิง และน�้ำมันปำล์มด้วยเรือที่ให้บริกำรมี

อุปกรณ์ท�ำควำมร้อนให้กับสินค้ำในระหว่ำงกำรขนส่ง

สินคำ้

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด
ผู้ให้บริกำรจัดเก็บน�้ำมันปำล์ม น�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมันหล่อ

ลื่นและท่ำเทียบเรือ พร้อมอุปกรณ์ท�ำควำมร้อนให้กับ

สินคำ้ที่จัดเก็บ ท่ำเทียบเรือสำมำรถรองรับเรือขนส่งขนำด 

5,000 ตัน มีให้บริกำรที่จังหวัดชุมพรและจังหวัด

สมุทรสำคร

ธุรกิจพลังงำนทดแทน และน�้ำมันพืช 

ธุรกิจขนส่ง

ธุรกิจคลังน�้ำมันและท่ำเรือ

กลุ่มธุรกิจ
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	 บริษัท	 เอไอ	 เอนเนอร์จี	 จ�ำกัด(มหำชน)	 (“บริษัท”	 หรือ	

“AIE”)	 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่	 4	 ตุลำคม	 2549	 ด้วยทุน

จดทะเบียนเท่ำกับ	 1,356,000,000	 บำท	 แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน	

5,424,000,000	 หุ้น	 มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	 0.25	 บำท	 ทุนช�ำระแล้ว	

1,130,000,000	 บำท	 บริษัทมีวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อ

ผลิตและจ�ำหน่ำยพลังงำนทดแทนน�้ำมันไบโอดีเซล	 (Biodiesel	 :	

B100)	 ซึ่งผลิตจำกน�้ำมันปำล์มดิบ	 (Crude	 Palm	Oil	 :	 CPO)	 นอก

เหนือจำกดีเซลที่ผลิตจำกปิโตรเลียมด้วยระบบกำรกลั่นและผลิตที่เป็น

ระบบต่อเนื่องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงผลิตและจ�ำหน่ำย

น�้ำมันปำล์มโอเลอีนผ่ำนกรรมวิธี		(Refined	Bleached	Deodorized	

Palm	Olein	:	RBD	Palm	Olein)ภำยใต้ตรำสินค้ำ	“พำโมลำ”	และ

จ�ำหนำ่ยวัตถุดิบได้แก่	น�้ำมันปำล์มดิบ	และน�้ำมันปำล์มบริสุทธิ์ไม่แยก

ไข	(Refined	Bleached	Deodorized	Palm	Oil	:	RBD	Palm	Oil)	

รวมถึงจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิต	

ได้แก่	กรดไขมันปำล์ม	(Palm	Fatty	Acid	Distillate	:	PFAD)	ไขมัน

ปำล์มบริสุทธิ์	 (Refined	 Bleached	 Deodorized	 Palm	 Stearin	 :	

RBD	Palm	Stearin)	และกลีเซอรีน	(CrudeGlycerine)	เพื่อน�ำไปใช้

ในอุตสำหกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ	อำทิ	สบู่	ครีมเทียม	เครื่องส�ำอำง	รวมถึง

น�ำกลับมำใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล

	 บริษัทฯมีเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นที่จะเป็น

ผู้ผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลและน�้ำมันบริโภค	 (น�้ำมันปำล์มโอเลอีน)	 จำก

น�้ำมันปำล์มดิบคุณภำพดีเพื่อให้ได ้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติและ

คุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนโดยเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคสินค้ำเป็น

หลักซึ่งกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันไบโอดีเซลถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย

ผลักดันให้เกิดกำรใช้พลังงำนทดแทนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	

	 นอกจำกนี้บริษัทฯยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงองค์กรที่มี

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเละสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมกำรสร้ำงและใช้

พลังงำนที่ก่อให้เกิดควำมยั่งยืนทำงทรัพยำกรธรรมชำติควบคู่ไปกับ

กำรค�ำนึงถึงคุณภำพและบริกำรที่ดีที่จะมอบสู่สังคมเพื่อสร้ำงควำม

ไว้วำงใจให้กับผู้บริโภค	 คู่คำ้	 พนักงำน	 และผู้ถือหุ้น	 อันจะน�ำไปสู่กำร

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมอยำ่งยั่งยืน
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	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯยังมีรำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิตซึ่งเกิด

จำกกำรให้บริกำรกลั่นน�้ำมันปำล์มดิบให้กับผู้ประกอบกำรในธุรกิจ

ปิโตรเลียมอีกด้วย	ทั้งนี้น�้ำมันปำล์มดิบที่บริษัทน�ำมำใช้ในกระบวนกำร

ผลิตสินค้ำเพื่อจ�ำหน่ำยต้องผ่ำนกำรคัดสรรคุณภำพเป็นอย่ำงดีด้วย

กำรคัดเลือกผู ้จ�ำหน่ำยน�้ำมันปำล์มดิบที่สกัดน�้ำมันจำกผลปำล์ม

คุณภำพเยี่ยมเพื่อน�ำมำผ่ำนกระบวนกำรกลั่นด้วยระบบสุญญำกำศ

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนที่หน่วยงำน

รำชกำรก�ำหนด

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



โครงสร้างกลุ่มบริษัท

 

99.99%99.99%

บริษัทย่อย

 บริษัท เอไอ พอร์ตส์ และ เทอร์มินัลส์ จ�ากัด (AIPT) 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ	เดือนเมษำยน	พ.ศ.	2550	มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวนทั้งสิ้น	

460	ลำ้นบำท	โดย	บริษัท	เอไอ	เอนเนอร์จ	ีจ�ำกัด	(มหำชน)	ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ	 99.99	 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรทำ่

เทียบเรือและคลังน�้ำมันเชื้อเพลิงและโรงน�้ำแข็งส�ำหรับอุตสำหกรรม

อำหำร	 โดย	 AIPT	 มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	 	 ซึ่ง	 	 AIPT	 มี

ท่ำเทียบเรือน�้ำลึกและคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง	 2	 แห่ง	 ตั้งอยู่ที่ต�ำบลทำ่

ฉลอม	 อ�ำเภอเมืองสมุทรสำคร	 จังหวัดสมุทรสำคร2	 	 และอ�ำเภอเมือง

ชุมพร	จังหวัดชุมพร	ซึ่งท่ำเทียบเรือทั้งสองแห่งมีคลังน�้ำมันที่ให้บริกำร

จัดเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิง	 น�้ำมันปำล์มดิบ	 และน�้ำมันปำล์มกลั่นบริสุทธิ์	

โดยมีควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน�้ำมันรวมทั้งสิ้นเทำ่กับ	 30,000	 ตัน	

หรือประมำณ	33,186,000	ลิตร	แบ่งเป็นคลังเก็บน�้ำมันที่อ�ำเภอเมือง

ชุมพร	 จังหวัดชุมพร	 จ�ำนวน	 10	 แท็งค์	 มีขนำดควำมจุรวมเท่ำกับ	

20,000	ตัน	หรือประมำณ	22,124,000	ลิตร	ต�ำบลท่ำฉลอม	จังหวัด

สมุทรสำคร	จ�ำนวน	5	แท็งค์	 มีขนำดควำมจุรวมเท่ำกับ	 10,000	ตัน	

หรือประมำณ	 11,062,000	 ลิตร	 โดยคลังน�้ำมันของ	 AIPT	 ที่จังหวัด

ชุมพร	 ถือเป็นคลังน�้ำมันที่มีข้อได้เปรียบทำงภูมิศำสตร์มำกที่สุดแห่ง

หนึ่ง	 กล่ำวคือ	 เป็นคลังน�้ำมันแห่งสุดทำ้ยที่มีท�ำเลที่ตั้งซึ่งเอื้อต่อกำร

ขนส่งเชื้อเพลิงทั้งทำงบกและทำงทะเล	 โดยเรือขนส่งสินค้ำสำมำรถ

เทียบเรือที่ท่ำเทียบเรือกลำงทะเล	 (Jetty)ของ	 AIPTที่สำมำรถรองรั

บเรือได้ครำวละ	2	ล�ำ	 โดย	 Jetty	ดังกล่ำวตั้งอยู่ห่ำงจำกชำยฝั่งเพียง

ประมำณ	 1	 กิโลเมตร	 และด้วยระยะทำงที่ไม่ห่ำงจำกชำยฝั่งมำกนัก	

จึงช่วยให้ผู้เข้ำใช้บริกำรลดระยะเวลำในกำรขนถ่ำยสินคำ้เข้ำ	 –	 ออก

จำกเรือ

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด 

(มหาชน)

บจก.เอไอ โลจิสติกส์ 

(AIL)

บจก.เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ 

เทอร์มินัลส์ (AIPT)
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 บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด (AIL) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

เดือนกุมภำพันธ์	พ.ศ.	2549	มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวนทั้งสิ้น	209	ล้ำน

บำท	โดยบริษัท	เอไอ	เอนเนอร์จี	จ�ำกัด	(มหำชน)ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย

ละ	 99.99	 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินคำ้ทำง

ทะเลโดยAIL	 มีเรือขนส่งคุณภำพสูงให้บริกำรรวม	 2	 ล�ำคือ“เรือธำรี

รัตนำ	11”	และ	“เรือธำรีรัตนำ	3”	 โดย	AIL	 ได้รับใบแจ้งเป็นผู้ขนส่ง

น�้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ	 12	 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน�้ำมันเชื้อ

เพลิง	 พ.ศ.	 2543	 จำกกรมธุรกิจพลังงำน	 กระทรวงพลังงำน	 และได้

รับสิทธิในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน	 จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	

(BOI)	 ในกิจกำรเรือขนส่งทำงทะเล	 	 รวมทั้งได้รับใบรับรองระบบ

บริหำรงำนคุณภำพ	 (ISO	 9001)	 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอส

โอ	 ส�ำหรับกำรบริกำรขนส่งสินคำ้ทำงเรือโดยวิธีกำรจัดจ้ำงผู้บริหำร

กำรเดินเรือ	 ซึ่งเรือของบริษัททุกล�ำได้รับใบอนุญำตใช้เรือจำกกรม

กำรขนส่งทำงน�้ำและพำณิชย์นำวี	 ส�ำหรับกำรขนส่งน�้ำมัน	 โดยบริษัท

สำมำรถให้บริกำรขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง	 น�้ำมันปำล์มดิบ	 และน�้ำมัน

ปำล์มกลั่นบริสุทธิ์ให้กับลูกค้ำทั้งในและระหวำ่งประเทศ	 ซึ่งปัจจุบัน	

AIL	ให้บริกำรขนส่งน�้ำมันปำล์มดิบให้กับบริษัท

   1ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 อนุมัติให้จ�าหน่ายไปซึ่ง เรือธารีรัตนา 1 ขนาดระวางเรือ 1,500 ตันกรอ

สส์ มูลค่าขาย 23,112,000 บาท และก�าหนดโอนทรัพย์ให้แก่ผู้จะซื้อเมื่อผ่อนช�าระเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561
   2ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 จ�าหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ แทงค์น�้ามันปริมาณ 10,000,000 

ลิตร จ�านวน 5 แทงค์ ท่าเทียบเรือ โรงงานผลิตน�้าแข็ง อาคารส�านักงาน เครื่องจักรอุปกรณ์และที่ดิน ตั้งอยู่ ต�าบลท่าจีน อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

มูลค่าขายรวม 390,000,000 บาท และก�าหนดโอนทรัพย์ให้แก่ผู้จะซื้อเมื่อผ่อนช�าระเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560



รายงานจากประธานกรรมการ

 

	 ปี	 2559	 ถือได้ว่าเป็นปีที	่ AIE	 ต้องเผชิญกับความท้าทาย

ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและความ

ผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก	 (น้ำามันปาล์มดิบ)	 โดยในปีนี้บริษัทฯ

เรามีรายได้รวมที่	 3,489,974,093	บาท	ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบ

เทียบกับผลประกอบการของปีที่แล้ว	 แต่มีความสามารถในการทำา

กำาไรดีขึ้นกว่าปีก่อนเนื่องจากมีผลประกอบการกำาไรสุทธิสำาหรับ

ปี	 2559	 จำานวน	 42,703,928	 บาท	 	 เนื่องจากบริษัทฯสามารถลด

ข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตน้ำามันไบโอดีเซลส่งผลให้บริษัทฯมี

อัตราสูญเสียของผลผลิตในกระบวนการผลิตที่ต่ำาลง	 และปรับปรุง

ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการผลิต	นอกจากนี	้ ในป	ี2559	บริษัทฯอยู่

ระหว่างขยายกำาลังการผลิตน้ำามันไบโอดีเซลจากเดิม	 450	 ตันน้ำามัน

ไบโอดีเซลต่อวัน	 เป็น	800	ตันต่อวัน	 เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการ

ประหยัดเชิงขนาดในส่วนของการผลิตน้ำามันไบโอดีเซล	 และโครงการ

โรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์	 เพื่อเพิ่ม	 Value	 Added	 ให้ผลิตภัณฑ์

พลอยได้คือ	กลีเซอรีนดิบ	ของบริษัทฯ	ซึ่งคาดการณ์ว่าทั้ง	2	โครงการ

จะแล้วเสร็จภายในปี	2560	ซึ่งคาดว่าจะทำาให้บริษัทฯมีต้นทุนในการ

ผลิตสินค้าที่ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญและคาดว่าจะสามารถส่งผลอย่าง

ต่อเนื่องในปี	2561

	 ในนามของคณะกรรมการกลุ่มบริษัท	 เอไอ	 เอนเนอร์จี	

จำากัด	 (มหาชน)	 ผมขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	

และพันธมิตรทางธุรกิจ	 ที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุน

กิจการของบริษัทฯ	 ด้วยดีตลอดมา	 	 ตลอดจนฝ่ายบริหารและ

พนักงานทุกระดับที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ

อย่างต่อเนื่องตลอดปี	 2559	 คือพลังสำาคัญที่ทำาให้บริษัทฯมีความ

พร้อมและสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทายต่าง	 ๆ	 ที่ผ่าน

มาในแต่ละปี	 และมีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	

พร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะยังคงได้รับความความไว้วางใจ และการสนับสนุนจาก

ทุกท่านด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป ด้วยแรงสนับสนุนของทุกท่านผมเชื่อมั่นว่าจะทำาให้

บริษัทฯมีความมั่นคงและสามารถดำาเนินกิจการและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีจากโอกาสที่

ได้รับในปีต่อไป”

นายณรงค์  ธารีรัตนาวิบูลย์

ประธานกรรมการ
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AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัทฯได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม

แห่งประเทศไทย ให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (HALAL) 

ส�าหรับน�้ามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี  ตรา พาโมลา, ไขมัน

ปาล์มบริสุทธิ์, น�า้มันเมล็ดในน�า้มันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์, น�้ามัน

ปาล์มผ่านกรรมวิธี, กรดไขมันจากเมล็ดในปาล์ม, กรดไขมัน

ปาล์ม และกลีเซอรีน

  บริษัทมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญในช่วงที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

-จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 ด้วยทุนจด

ทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น

สามัญจ�านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ทุนช�าระแล้ว 300,000,000 บาท โดย บริษัท เอเชียน อินซูเลเต

อร์ จ�ากัด (มหาชน) (AI) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจด

ทะเบียนบริษัท

บริษัทฯเข้าซื้อทรัพย์สินจากผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันปาล์มโอ

เลอีนรายหนึ่งเพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอ

ดีเซลให้แก่กลุ่มผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ

การค้าน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และผลิตและจ�าหน่ายน�า้มัน

ปาล์มโอเลอีน ภายใต้ตราสินค้า “พาโมลา” โดยมีก�าลังการผลิต

เท่ากับ 300 ตันน�้ามันปาล์มดิบต่อวัน

-

-

บริษัทฯมีการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือ

หุ้นเดิมจ�านวน 1 ราย จึงท�าให้ AI มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 81 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ในขณะนั้น

วันที่ 2 เมษายน 2550 บริษัทฯได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน�้ามัน

ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 

2543 จากกระทรวงพลังงาน

-

-

บริษัทฯมีการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้

ถือหุ้นเดิมจ�านวน 1 ราย ซึ่งท�าให้ AI มีสัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัทฯเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81.00 เป็นร้อยละ 82.00 ของทุนจด

ทะเบียนบริษัทในขณะนั้น

บริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน 

ISO 9001:2008 ส�าหรับการผลิตน�า้มันปาล์มผ่านกรรมวิธี และ

น�้ามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี และการผลิตน�า้มันไบโอดีเซล 

จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

บริษัทฯได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุด

วิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) ส�าหรับการ

ผลิตน�า้มันปาล์มผ่านกรรมวิธี และน�า้มันปาล์มโอเลอีนผ่าน

กรรมวิธี จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

บริษัทฯได้รับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีใน

สถานประกอบการ (GMP) ส�าหรับการผลิตน�า้มันปาล์มผ่าน

กรรมวิธี และน�้ามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี จากสถาบัน

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ

บริษัทฯได้รับการรับรองโคเชอร์มาตรฐานอาหารยิว (Kosher) 

ส�าหรับน�้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ น�า้มันเมล็ดในปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ 

น�้ามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ไขมันปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมัน

เมล็ดในปาล์ม กรดไขมันปาล์ม และกลีเซอรีน จากบริษัท ไทย 

คาชรุธ เซอร์วิสเซส จ�ากัด ซึ่งให้บริการตรวจสอบคุณสมบัติ

อาหารของชาวยิว

2549

2550

2551

2552

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

-

-

-

-

-
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2553
บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซื้อหุ้นจาก

ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 2 ราย ซึ่งท�าให้ AI มีสัดส่วน การถือหุ้นใน

บริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82.00 เป็นร้อยละ 92.00 ของทุนจด

ทะเบียนบริษัทในขณะนั้น

วันที่ 4 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติพิเศษ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 300,000,000 บาท เป็น 

370,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ�าหน่าย

ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ�านวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีมติลงทุนก่อสร้างหอกลั่นน�า้มัน

ปาล์มดิบ(หอกลั่น 2) ซึ่งมีก�าลังการผลิตเท่ากับ 800 ตันน�้ามัน

ปาล์มดิบต่อวัน ทั้งนี้ ภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

ท�าให้ AI มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.00 

เท่ากับร้อยละ 93.14 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯในขณะนั้น

บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ส�าหรับการผลิตไบโอดีเซล ซึ่ง

กลุ่มกิจการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน 

ประเภท 1.18 กิจการผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิต

การเกษตร รวมทั้งเศษขยะหรือของเสีย ส�าหรับหอกลั่น 2 โดย

บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์ที่ส�าคัญ ดังนี้
1)

2)

3)

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้

จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเวลา 8 ปี 

นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม ข้อ 1) ไป

รวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ

การส่งเสริม

ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�าหรับก�าไรสุทธิที่

ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 นับแต่วันที่พ้น

ก�าหนดตาม ข้อ 1) เป็นระยะเวลา 5 ปี

4)

5)

ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง  ค่าไฟฟ้า  และค่าน�้าประปา

สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่

วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

ได้รับอนุญาตให้น�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นในระหว่าง 

เวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม ข้อ 1)  ไปหักออกจาก

ก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้น นับแต่วันที่พ้นก�าหนดเวลายกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี โดยจะเลือกหักจากก�าไร

สุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมกาลงทุนดังกล่าว 

ในรอบบัญชีปี 2556

บริษัทฯ ได้พัฒนาเพิ่มก�าลังการผลิตหอกลั่น 1 เป็น 350 ตัน

น�้ามันปาล์มดิบต่อวัน

-

-

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซื้อหุ้นจาก

ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 2 ราย ซึ่งท�าให้ AI มีสัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 93.14 เป็นร้อยละ 98.00 ของทุนจด

ทะเบียนบริษัทในขณะนั้น

บริษัทฯ ก่อสร้างหอกลั่นน�้ามันปาล์มดิบ (หอกลั่น 2) แล้วเสร็จ

ท�าให้มีขนาดก�าลังการกลั่นน�า้มันปาล์มดิบรวม เท่ากับ 1,150 

ตันน�้ามันปาล์มดิบต่อวัน

-

-

หอกลั่น 2 เริ่มผลิตและมีรายได้เชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 

2556

วันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

จดทะเบียนจาก 370,000,000 บาท เป็น 960,000,000 บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนจ�านวน 59,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 

บาท

2554

2555

2556

-

-

-

-
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1.

2.

เพื่อน�าไปช�าระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง

เพื่อน�าไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เท

อร์มินัลส์ จ�ากัด (AIPT) และบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด 

(AIL) เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับการเตรียม

ความพร้อมในการน�าบริษัทฯ เข้าดทะเบียนในตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ ตามแผน Spin-off  ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนดัง

กล่าว ท�าให้ AI เข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

98.79 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติที่ส�าคัญ 

ดังนี้

3.

4.

มี ม ติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะ เบี ย นขอ งบ ริ ษั ท ฯอี ก จ� า น วน 

170,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 

170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทส่งผลให้

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,130,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท

มี มติ อนุ มั ติ ก า ร จั ด ส ร รหุ ้ น ส ามัญ เพิ่ มทุ น จ� า น วน 

170,000,000 หุ้น รวมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ถือ

โดย AI จ�านวน 275,000,000 หุ้น รวมเป็นจ�านวนหุ้น

สามัญที่เสนอขายทั้งสิ้น 445,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขาย

ให้กับประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของ AI

บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนครั้งแรก (Initial Pub-

lic Offering : IPO) จ�านวน 170,000,000 หุ้น ระหว่างวันที่ 

23-24 ธันวาคม 2556 ส่งผลให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนช�าระ

แล้วจาก 960,000,000 บาท เป็น 1,130,000,000 บาท

บริษัทฯได ้รับบัตรส ่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ส�าหรับการผลิตไบโอดีเซล 

ซึ่งกลุ ่มกิจการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและพลังงาน

ทดแทน ประเภท 1.18 กิจการผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิง

จากผลผลิตการเกษตร รวมทั้งเศษขยะหรือของเสีย ส�าหรับ

โรงงานผลิต PFAD Esterification โดยบริษัทได้รับสิทธิและ

ประโยชน์ที่ส�าคัญ ดังนี้

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

-

-

-

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้

จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเวลา 8 ปี 

นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 1) ไป

รวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ

การส่งเสริม

ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�าหรับก�าไรสุทธิที่

ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 นับแต่วันที่พ้น

ก�าหนดตามข้อ 1) เป็นระยะเวลา 5 ปี

ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน�้าประปา

สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่

วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

ได้รับอนุญาตให้น�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นในระหว่าง

เวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1) ไปหักออกจาก

ก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นก�าหนดเวลายกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี โดยจะเลือกหักจากก�าไร

สุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

       ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริม 

       การลงทุนดังกล่าว
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตน�้ามันปาล์มอย่าง

ยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil : RSPO) ซึ่ง

เป็นการรับรองมาตรฐานโดย บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการการรับรองมาตรฐานสากล

-

1.

2.

มีมติให้บริษัทฯ ด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

จ�ากัด เพื่อเตรียมน�าหุ้นสามัญของบริษัทฯเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเปลี่ยนชื่อบริษัท 

เป็น บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน)

มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท 

เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องแก่หุ้นของบริษัทฯ
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วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 

4/2559 มีมติอนุมัติให้จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย 

มูลค่ารวม 413,112,000 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่ง

หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

มีรายละเอียดดังนี้
1.

2.

มีมติอนุมัติให้บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ 

จ�ากัด (“AIPT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัทฯ โดย AIE ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบียนช�าระแล้วของ AIPT จ�าหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูก

สร้างบางส่วน ได้แก่ แทงค์น�้ามันปริมาณ 10,000,000 

ลิตร จ�านวน 5 แทงค์ ท่าเทียบเรือ โรงงานผลิตน�้าแข็ง 

อาคารส�านักงาน เครื่องจักรอุปกรณ์และที่ดิน ตั้งอยู่บน

โฉนดที่ดินเลขที่ 108147 และโฉนดที่ดินเลขที่ 13397 

ต�าบลท่าจีน อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

จ�านวน 2 แปลงเนื้อที่รวม 7 ไร่ 49.1 ตารางวา มูลค่าขาย

รวม 390,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) 

ก�าหนดโอนทรัพย์ให้แก่ผู้จะซื้อเมื่อผ่อนช�าระเสร็จภายใน

เดือนมิถุนายน 2560 

มีมติอนุมัติให้บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด (“AIL”) ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย AIE ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 

ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของ AIL จ�าหน่ายทรัพย์สิน

บางส่วนได้แก่ เรือธารี-รัตนา1 ขนาดระวางเรือ1,500 ตัน

กรอสส์ มูลค่าขาย 23,112,000 บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่ง

แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ก�าหนดโอนทรัพย์ให้แก่ผู้

จะซื้อเมื่อผ่อนช�าระเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561

2559
-บริษัทฯ ก่อสร้างโรงงานผลิต PFAD Esterification ขนาดก�าลัง

การผลิต 72 ตันต่อวันแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการน�ากรดไขมันปาล์ม 

(Palm Fatty Acid Distillate: PFAD) มาผ่านกระบวนการผลิต

และน�ามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นส�าหรับผลิตน�า้มันไบโอดีเซลเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากน�้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil) และไข

มันปาล์มบริสุทธิ์ (Stearin)

2557
-

วันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 

มีมติอนุมัติที่ส�าคัญ ดังนี้

-

1. มีอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (AIE-W1) ให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิ
เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อขยาย

ก�าลังการผลิต

เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อลดต้นทุน

การผลิต

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

2.

3.

มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาท เป็น

หุ้นละ 0.25 บาท

2558

มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,130,000,000 บาท เป็น 

1,356,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 

904,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อ

รองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (AIE-W1)
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

ประเภทรายได้

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม 

2559 2558 2557
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

 1. รายได้จากการขาย

    1.1 รายได้จากธุรกิจน�้ามันปาล์ม

 1.1.1 น�า้มันไบโอดีเซล

 1.1.2 น�า้มันปาล์มโอเลอีน

 1.1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้

    1.2 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าแข็ง

 2. รายได้จากการรับจ้างผลิต

 3. รายได้จากการเดินเรือ

 4. รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ

3,416.58

3,395.67

2,652.04

690.27

53.36

20.91

32.58

29.94

0.00

3,446.74

3,418.20

2,699.26

630.36

88.58

28.54

45.81

19.55

0.00

97.55

96.74

76.39

17.84

2.51

0.81

1.30

0.55

0.00

4,377.89

4,346.44

2,905.32

999.48

441.64

31.45

139.23

47.57

1.00

95.59

94.90

63.43

21.82

9.64

0.69

3.04

1.04

0.02

รวมรายได้
รายได้อื่น

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

3,489.97 100.00 3,533.44 100.00 4,580.10 100.00
0.31 21.34 0.60  14.41 0.31

หมายเหตุ   :   วัตถุดิบและผลพลอยได้ :

รายได้จากการจ�าหน่ายวัตถุดิบ หมายถึง รายได้จากการจ�าหน่ายน�า้มันปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้ในการผลิต และ

น�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไข ซึ่งเป็นน�า้มันปาล์มบริสุทธิ์ที่ผ่านการก�าจัดยางเหนียว, ฟอกสี, ก�าจัดกลิ่น แต่ยังไม่แยกไขออก  

(น�้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์)  ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน�า้มันปาล์มโอเลอีนและน�า้มันไบโอดีเซล โดยบริษัทฯจ�าหน่าย

วัตถุดิบดังกล่าวให้แก่ผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล และน�า้มันปาล์มโอเลอีน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

อาหารทั้งในและต่างประเทศ

รายได้จากการจ�าหน่ายผลพลอยได้ หมายถึง รายได้จากการจ�าหน่ายผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไข

มันปาล์ม ไขมันปาล์มบริสุทธิ์ และกลีเซอรีน ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมผลิตสบู่ 

โลชั่น เครื่องส�าอาง ครีมเทียม และนมข้น เป็นต้น

1)

2)

97.90

97.30

75.99

19.78

1.53

0.60

0.93

0.86

0.00

10.87

-

-

รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ที่เกิดในนาม AIL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการจ�าหน่ายน�า้แข็ง เป็นรายได้ที่เกิดในนาม AIPT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท 

รายได้อื่นๆ หมายถึง รายได้จากค่าขนส่งสินค้า รายได้จากการรับคืนสินค้าคงเหลือจากการผลิต รายได้จาก

การขายเศษวัสดุ และรายได้อื่น โดยรายได้จากการขนส่งสินค้าเกิดจากการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าบางรายที่ไม่

สามารถจัดหารถขนส่งเองได้ในบางช่วง
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

รายได้จากการขาย-ธุรกิจน�า้มันปาล์ม 1)

บริษัทมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิตและจ�าหน่ายในธุรกิจน�้ามัน

ปาล์มดังนี้
น�้ามันไบโอดีเซล (Biodiesel: B100)1.1

น�้ามันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงดีเซลชนิดหนึ่งที่ผลิตจาก

แหล่งทรัพยากรหมุนเวียน ได้แก่ น�า้มันจากพืช อาทิ 

ปาล์มน�้ามัน สบู่ด�า เมล็ดราฟ ทานตะวัน มะพร้าว งา 

และถั่วเหลือง เป็นต้น รวมถึงไขมันจากสัตว์ซึ่งน�า้มันไบ

โอดีเซลสามารถน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนปิโตรเลียม

ดีเซลในสัดส่วนผสมที่แตกต่างกัน โดยไม่เกิดผลกระทบ

ต่อระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม เนื่องจากน�้ามันไบโอดีเซลสามารถย่อยสลาย

ได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ รวมทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษ

ทางอากาศน้อยกว่าน�า้มันดีเซลที่มีผลิตจากปิโตรเลียม

 น�้ามันไบโอดีเซลที่บริษัทผลิตและจ�าหน่ายมีลักษณะและ

คุณภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติการค้าน�า้มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 

และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง

พลังงาน เรื่องการก�าหนดลักษณะและคุณภาพของน�า้มันไบโอดีเซล

ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2552 ซึ่งน�า้มันไบโอดีเซล

ที่ผลิตได้จะถูกน�าไปใช้เป็นส่วนผสมในเนื้อน�า้มันดีเซลหมุนเร็ว (High 

Speed Diesel : HSD)เพื่อลดการน�าเข้าน�้ามันดีเซล และเพิ่มการใช้

พลังงานทดแทนให้มากขึ้น โดยปัจจุบันผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 น�าน�้า

มันไบโอดีเซลไปเป็นส่วนผสมในเนื้อน�า้มันดีเซลใน สัดส่วนน�า้มันดีเซล

ร้อยละ 93 และน�า้มันไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 7 เรียก “น�้ามัน

ดีเซล B7”

 บริษัทฯผลิตน�้ามันไบโอดีเซลเพื่อจ�าหน่ายให้กับลูกค้าตาม

ค�าสั่งซื้อ (Made to Order) โดยผู้ซื้อน�้ามันไบโอดีเซลของบริษัทฯ

ทั้งหมดเป็นผู้ซื้อภายในประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าน�า้มันไบโอดีเซล ได้แก่

กลุ่มผู้ค้าน�า้มันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อ

เพลิง พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ น�้ามันไบโอดีเซลที่ได้จะถูกเรียกตามชนิดของ

แอลกอฮอล์ที่น�ามาใช้ในการท�าปฏิกิริยา และจะมีคุณสมบัติใกล้เคียง

กับน�้ามันดีเซลที่ผลิตจากน�้ามันปิโตรเลียมมากที่สุดโดยบริษัทผลิตน�า้

มันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ซึ่งใช้วัตถุดิบเป็นน�า้มันจากพืชที่

ได้จากพืชน�้ามัน  คือน�้ามันปาล์มดิบจากผลปาล์มน�า้มันคุณภาพดี

1.2 น�า้มันปาล์มโอเลอีน (Refined Breached Deodorized Plam 

Olein : RBD Plam Olein)
 น�้ามันปาล์มโอเลอีนเป็นน�้ามันที่ได้จากกระบวนการ

กลั่นน�า้มันปาล์มดิบ ซึ่งได้จากการบีบสกัดน�า้มันจากผลปาล์ม

คุณภาพดีซึ่งบริษัทฯ ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยน�า้มัน

ปาล์มดิบจะถูกกลั่นเพื่อแยกไขมันบริสุทธิ์ออกเพื่อให้ได้น�้ามัน

ปาล์มบริสุทธิ์ หลังจากนั้นจึงน�าเข้าสู่กระบวนการบีบอัดแยก

ส่วนและตกผลึก เพื่อให้ได้น�า้มันปาล์มโอเลอีนส�าหรับใช้ในการ

บริโภค

 บริษัทฯผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันปาล์มโอเลอีนภายใต้ตราสิน

ค้า “พาโมลา” ให้กับลูกค้าในประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าผู้ใช้น�้ามันปาล์ม

โอเลอีนของบริษัทแบ่งเป็น 1) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารขนาด

ใหญ่ อาทิ อุตสาหกรรมผลิตขนมขบเคี้ยว เนยเทียม และอาหารปรุงสุก

ต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะสั่งซื้อเป็นรถแทงค์ 2) กลุ่มลูกค้าส�าเร็จรูป ได้แก่ 

โรงแรม ร้านอาหารที่เป็นเชน และร้านค้าทั่วไปซึ่งสั่งซื้อเป็นรูปภาชนะ

บรรจุขนาดต่างๆ อาทิ แกลลอน ปี๊บ ขวด ร้านค้าที่สั่งซื้อน�า้มันปาล์ม

โอเลอีนของบริษัทเพื่อแบ่งจ�าหน่ายอีกทอดหนึ่ง  ทั้งนี้ บริษัทมีขนาด

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับน�้ามันปาล์มโอเลอีนที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้ารวมทั้งสิ้น 11 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการหลัก ได้แก่ 1) 

รายได้จากการขาย แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจน�า้มันปาล์ม รายได้จาก

การจ�าหน่ายน�้าแข็งส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร และรายได้จากการ

จ�าหน่ายวัสดุประกอบ 2) รายได้จากการรับจ้างผลิต 3) รายได้จากการ

เดินเรือ และ 4) รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ ซึ่งสามารถอธิบาย

ลักษณะผลิตภัณฑ์แยกตามการด�าเนินการของแต่ละกิจการได้ ดังนี้ ที่

จ�าหน่ายและให้บริการแบ่งเป็น
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ขนาดภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์
ของน�า้มันปาล์มโอเลอีนที่บริษัทจ�าหน่าย

01 น�้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
0.25 ลิตร/ขวด

02 น�้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
1.00 ลิตร/ขวด

03 น�้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
5.00 ลิตร/แกลลอน

04 น�้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
1.00 ลิตร/ถุง

05 น�้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
13.75 ลิตร/ถุง

06 น�้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
18.00 ลิตร/ถุง

07 น�า้มันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
13.75 ลิตร/ปี๊บ

08 น�้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
18.00 ลิตร/ปี๊บ

09 น�า้มันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
200.00 ลิตร/ถัง

10 น�้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
15.00 - 30.00 ตัน/รถแทงค์
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1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้

 บริษัทฯจ�าหน่ายวัตถุดิบ ได้แก่ น�า้มันปาล์มดิบซึ่งเป็น

วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตน�้ามันไบโอดีเซล และจ�าหน่ายน�้ามัน

ปาล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized 

Palm Oil : RBD Palm Oil) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต

น�้ามันไบโอดีเซล และน�้ามันปาล์มโอเลอีน โดยบริษัทฯจ�าหน่าย

วัตถุดิบดังกล่าวให้กับผู้ซื้อในประเทศ  นอกจากนี้บริษัทฯยังมี

รายได้จากการจ�าหน่ายผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) 

ไขมันปาล์มบริสุทธิ์ (Refined Bleached Deodorized Palm 

Stearin : RBD Palm Stearin) และกลีเซอรีนดิบ (Crude 

Glycerin) โดยบริษัทฯจ�าหน่ายผลพลอยได้ดัง-กล่าวให้กับผู้ซื้อ

ทั้งในและต่างประเทศโดยผลพลอยได้จากการผลิตที่จ�าหน่ายจะ

ถูกน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อาทิ สบู่ 

ครีมเทียม  เครื่องส�าอาง รวมถึงน�ากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตน�้ามันไบโอดีเซล

กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate: PFAD)

ไขมันปาล์มบริสุทธิ์ 

(Refined Bleached Deodorized Palm Stearin: RBD Stearin)

กลีเซอรีนดิบ 

(Crude Glycerin)
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2) รายได้จากการรับจ้างผลิต 
 บริษัทฯมีรายได้จากการรับจ้างผลิตซึ่งเกิดจากการ

ให้บริการกลั่นน�้ามันปาล์มดิบ (CPO) และน�า้มันเมล็ดในปาล์ม 

(Crude Palm Kernel Oil : CPKO) เพื่อให้ได้น�า้มันปาล์ม

บริสุทธิ์ไม่แยกไข (RBD Palm Oil) และน�า้มันเมล็ดในปาล์ม

บริสุทธิ์ไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm 

Kernel Oil : RBD Palm Kernel Oil : RBDPKO) โดยผู้ว่าจ้าง

จะเป็นผู้จัดหา CPO และ CPKO รวมถึงรับภาระในการขนส่ง

วัตถุดิบดังกล่าวมายังโรงงาน รวมถึงรับสินค้าที่โรงงานเองซึ่ง

บริษัทฯจะน�าวัตถุดิบที่ได้รับเข้าสู่กระบวนการกลั่นด้วยหอ

กลั่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ผู้ว่าจ้าง 

ต้องการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย

 รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในนามบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด (AIL) ซึ่งด�าเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล

โดยAIL มีเรือขนส่งคุณภาพสูงให้บริการรวม 2 ล�าคือ“เรือธารีรัตนา 1” และ “เรือธารีรัตนา 3” โดยบริษัทสามารถให้บริการขนส่งน�้ามันเชื้อ

เพลิง น�้ามันปาล์มดิบ และน�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ให้กับลูกค้าทั้งในและระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน AIL ให้บริการขนส่งน�า้มันปาล์มดิบให้

กับบริษัท และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน�า้มันปาล์มรวมถึงขนส่งน�้ามันเมล็ดในปาล์มให้กับผู้ค้าน�า้มันตามมาตรา 7 รายหนึ่ง โดยเรือธารี

รัตนา 1 และเรือธารีรัตนา 3 มีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทเรือและการให้บริการ ดังนี้

รายได้จากการเดินเรือ 1)

ต้องการ ทั้งนี้ผู้ว่าจ้าง ได้แก่ ผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ค้าน�า้มันเชื้อเพลิง

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�า้มันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 

ซึ่งปัจจุบันบริษัทให้บริการรับจ้างกลั่นให้กับผู้ค้าน�้ามันเชื้อเพลิงตาม

มาตรา 7 รายหนึ่ง โดยรับจ้างกลั่นให้กับผู้ว่าจ้างรายดังกล่าวต่อเนื่อง

กว่า 5 ปี ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯได้ลงนามข้อตกลง

รับจ้างกลั่น CPO และ CPKO เพื่อให้ได้ RBD Palm Oilและ RBDPKO 

กับผู้ว่าจ้างดังกล่าวซึ่งมีปริมาณการว่าจ้างกลั่นและราคารับจ้างกลั่นที่

แน่นอน โดยระบุระยะเวลาจ้างรวม 5 ปี ซึ่งการให้บริการรับจ้างกลั่น

น�้ามันปาล์มดิบและน�า้มันเมล็ดในปาล์ม ถือเป็นการสร้างรายได้คงที่

ให้กับบริษัทฯและเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อสร้าง

โอกาสในการด�าเนินธุรกิจในอนาคต

ตารางแสดงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรือขนส่งของ AIL

ชื่อเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ประเภทเรือ       ขนาด / เส้นทาง

ธารีรัตนา 1 ขนส่ง CPO และเชื้อเพลิง กลทะเลใกล้ฝั่ง

 -  ขนาดเรือ (Tanker) 1,500 ตัน

    กรอสส์

 -  ขนส่งภายในประเทศ

ธารีรัตนา 3 ขนส่ง CPO และเชื้อเพลิง กลทะเลเฉพาะเขต

 -  ขนาดเรือ (Double – Hull)   

    2,500ตันกรอสส์

 -  ขนส่งระหว่างประเทศ
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Photos of Thareratana Vessel 1

Photos of Thareratana Vessel 3
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 AIL มีรายได้จากการให้บริการ AIE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.79 ของรายได้จากการเดินเรือรวมในปี 2559 ซึ่ง AIE ว่าจ้าง AIL ขนส่ง

วัตถุดิบได้แก่น�้ามันปาล์มดิบ (CPO) โดยเรือธารีรัตนา 1 และ 3 จากคลังน�้ามันของ AIPT ที่อ�าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มาส่งที่คลังน�า้มันของ 

AIPT ที่ต�าบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2559 และในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 มีเพียงเรือธารีรัตนา 3 ให้บริการ

ลูกค้ารายอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ AIE ซึ่งปัจจุบันเรือธารีรัตนา 3 ให้บริการคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 

ของความสามารถในการขนส่ง

รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการจ�าหน่ายน�้าแข็ง 2)

 รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือและรายได้จากการ

จ�าหน่ายน�้าแข็งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในนาม บริษัท เอไอ พอร์ต

ส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ากัด (AIPT) ซึ่งด�าเนินธุรกิจให้บริการ

ท่าเทียบเรือและคลังน�้ามันเชื้อเพลิงและโรงน�้าแข็งส�าหรับ

อุตสาหกรรมอาหาร โดย AIPT มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท ซึ่ง  AIPT มีท่าเทียบเรือน�้าลึกและคลังน�้ามันเชื้อเพลิง 2 

แห่ง ตั้งอยู่ที่ต�าบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และอ�าเภอเมือง

ชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งท่าเทียบเรือทั้งสองแห่งมีคลังน�้ามันที่ให้

บริการจัดเก็บน�า้มันเชื้อเพลิง น�้ามันปาล์มดิบ และน�า้มันปาล์ม

กลั่นบริสุทธิ์ โดยมีความสามารถในการกักเก็บน�า้มันรวมทั้งสิ้น

เท่ากับ 30,000 ตัน หรือประมาณ 33,186,000 ลิตร

 ปัจจุบันคลังน�า้มันเชื้อเพลิงของ AIPT ทั้งหมดให้บริการกับ

บริษัทเพียงรายเดียวโดยเป็นการให้บริการเก็บน�า้มันปาล์มดิบ (CPO) 

ส�าหรับน�ามาใช้ในการผลิตสินค้าและจ�าหน่าย โดย CPO ดังกล่าวมีที่มา

จากโรงงานบีบสกัดน�้ามันปาล์มในภาคใต้ซึ่งเป็นผู้จัดจ�าหน่ายน�้ามัน

ปาล์มดิบให้กับบริษัท ซึ่งนอกจากรายได้จากการให้บริการท่าเทียบ

เรือและคลังน�า้มันเชื้อเพลิงแล้ว  AIPT ยังมีรายได้จากธุรกิจโรงน�า้แข็ง

ส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ต�าบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาครซึ่ง

โรงน�้าแข็งส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร   ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ท่า

เทียบเรือเดิมก่อนที่ AIPT จะซื้อจากเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม และน�าที่ดิน

รอบบริเวณมาพัฒนาเพื่อด�าเนินธุรกิจคลังน�้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมโดย

น�า้แข็งที่ผลิตได้ มีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร 

ได้แก่ โรงลูกชิ้น โรงแล่ปลา โรงงานผลิตและจ�าหน่ายปลากระป๋อง 

และอาหารทะเลแปรรูปต่างๆ โดยในงวดบัญชีปี 2559 AIPT ไม่มีราย

ได้จากการบริการท่าเทียบเรือให้กับลูกค้ารายอื่นนอกจากให้บริการกับ

บริษัทฯเพียงรายเดียว ซึ่งบริษัทฯท�าสัญญาเช่าระยะสั้นกับ AIPT โดย

ครอบคลุมการให้บริการท่าเทียบเรือและคลังน�้ามันเชื้อเพลิงทั้งหมด

ของ AIPT
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ภาพถ่ายท่าเทียบเรือ และคลังน�า้มันเชื้อเพลิง ที่ต�าบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพถ่ายท่าเทียบเรือ และคลังน�า้มันเชื้อเพลิง ที่อ�าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
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ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

	 นอกจากนี้	 ในป	ี2559	บริษัทฯอยู่ระหว่างขยายก�าลัง

การผลิตน�า้มันไบโอดีเซลจากเดิม	 500	 ตันน�้ามันไบโอดีเซลต่อ

วัน	เป็น	800	ตันต่อวัน	เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการประหยัด

เชิงขนาดในส่วนของการผลิตน�า้มันไบโอดีเซล	 และโครงการโรง

กลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ	์ เพื่อเพิ่ม	 Value	 Added	 ให้ผลิตภัณฑ์

พลอยได้คือ	 กลีเซอรีนดิบ	 ของบริษัทฯ	 ซึ่งคาดการณ์ว่าทั้ง	 2	

โครงการจะแล้วเสร็จภายในป	ี2560

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ
	 บริษัทฯด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอ

ดีเซล	 (B100)	น�้ามันปาล์มโอเลอีน	และวัตถุดิบและผลพลอยได้

จากการผลิต	 ซึ่งหากพิจารณาถึงการเติบโตของธุรกิจในแต่ละ

ผลิตภัณฑ์แล้ว	น�้ามันไบโอดีเซล	ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโต

และการแข่งขันสูง	เนื่องจาก	กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 และกระทรวงการคลัง	 ได้จัดท�าแผนปฏิบัติ

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล	 (B100)	 เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม	 ซึ่งภาครัฐได้ทยอย

ปรับเพิ่มสูตรผสมดังกล่าวจากการบังคับใช	้ B3	 -	 B7	 เพื่อบังคับ

ใช้อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ	 (น�า้มันไบโอดีเซล	 B7	 หมายถึง

น�้ามันดีเซลซึ่งมีส่วนผสมของน�า้มันไบโอดีเซลร้อยละ	 7	 	 และ

น�้ามันดีเซลร้อยละ	 93)	 ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการ

ผลิตน�้ามันไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้น	

1.

	 บริษัทฯได้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่อาจมีความ

รุนแรงขึ้นในอนาคต	 	 โดยบริษัทฯให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการผลิตอย่างสูงสุด	 	 ซึ่งจะส่ง

ผลให้บริษัทฯสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต

ลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 	 โดยที่ยังคงสามารถรักษา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์น�้ามันไบโอดีเซลเอาไว้ตามเกณฑ์ก�าหนด	

โดยนับตั้งแต่ปี	 2555	 บริษัทฯได้รับผลประโยชน์จากการ

ประหยัดเชิงขนาด	 (Economy	 of	 Scale)	 จากก�าลังการกลั่น

น�้ามันปาล์มดิบปริมาณ	1,150	ตันน�า้มันปาล์มดิบต่อวัน	และใน

ช่วง	2	ปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และลดต้นทุนการผลิต	ในส่วนของการผลิตน�้ามันไบโอดีเซล	โดย

น�ากรดไขมันปาล์มซึ่งเป็นหนึ่งในผลพลอยได้จากการกลั่นน�า้มัน

ปาล์มดิบกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน�า้มันไบโอดีเซล	 (Es-

terification	 80%	 Plant)	 ขนาดก�าลังผลิต	 72	 ตันต่อวันและ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตน�้ามันไบโอดีเซลเดิมเพื่อน�าเมทานอล

ที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ให้ได้มากขึ้น

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่2.
	 บริษัทจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แยกเป็น	 3	 ประเภทหลัก

ได้แก่	น�้ามันไบโอดีเซล	(B100)	น�า้มันปาล์มโอเลอีน	และวัตถุดิบ

และผลพลอยได้จากการผลิต	 โดยในงวดบัญชีป	ี 2559	 บริษัทมี

สัดส่วนการจ�าหน่ายสินค้าทั้ง	 3	 ประเภทคิดเป็นร้อยละ	 75.99		

ร้อยละ	19.78	และ	 ร้อยละ	1.53	ตามล�าดับ	 โดยการจ�าหน่าย

น�้ามันไบโอดีเซลทั้งหมดของบริษัทฯ	เป็นการจ�าหน่ายให้กับกลุ่ม

ผู้ค้าน�า้มันตามมาตรา	 7	 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อ

เพลิง	 พ.ศ.	 2543	 ซึ่งเป็นการจ�าหน่ายตามค�าสั่งซื้อ	 (Made	 to	

Order)	ผ่านการได้รับเชิญจากลูกค้าเพื่อร่วมประมูล	โดยรูปแบบ

การสั่งซื้อหากประมูลได้	 จะอยู่ในรูปของสัญญาสั่งซื้อซึ่งมีระยะ

เวลาประมาณ	3-12	 เดือน	 แล้วแต่แผนงานและนโยบายภายใน

ของลูกค้าแต่ละราย	 โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 จะก�าหนด

ปริมาณการรับซื้อหรือช่วงของปริมาณการรับซื้อที่ชัดเจนใน

สัญญา

	 อย่างไรก็ตาม	 สัดส่วนการซื้ออาจปรับลดลงได้ตาม

ความต้องการซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วง	 ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่า

โอกาสที่จะสูญเสียลูกค้ามีน้อย	 เนื่องจากผู้ประกอบการผลิต

และจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซลมีน้อยราย	 ในขณะที่ปริมาณความ

ต้องการใช้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันให้

เกิดการใช้น�้ามันไบโอดีเซลให้มาก
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ความเสี่ยงจากเครื่องหมายการค้าส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์น�้ามันปาล์มโอเลอีน
	 บริษัทฯผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันปาล์มโอเลอีนภายใต้

ตราสินค้า	 “พาโมลา”	 หรือ	 “PAMOLA”	 ซึ่งบริษัทได้รับสิทธิ์

ในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากการเข้าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ใน

การด�าเนินธุรกิจจากเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม	 ซึ่งประสบปัญหา

สภาพคล่องทางการเงิน	 และอยู่ภายใต้การด�าเนินการตามแผน

ฟื้นฟูกิจการตามค�าสั่งศาลล้มละลาย	 โดยบริษัทได้เข้าเจรจาซื้อ

ทรัพย์สินทั้งหมดกับเจ้าหนี้ของเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม	 ซึ่งตราสิน

ค้าดังกล่าว	 ได้ถูกจดทะเบียนไว้ส�าหรับการจ�าหน่ายสินค้าหลาย

ประเภทได้แก่	 น�้ามันพืชใช้ปรุงอาหาร	 และเนย	 ข้าวสาร	 น�้าดื่ม	

และเมล็ดงา	โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์

เดิม	 ได้ยื่นค�าร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อให้ศาลมีค�าสั่ง

เพิกถอนการโอนเครื่องหมายการค้า	 “พาโมลา”	 ระหว่างเจ้า

ขอกรรมสิทธิ์เดิมกับบริษัทฯ	 โดยเรียกร้องค่าชดใช้กรณีไม่โอน

เครื่องหมายการค้ากลับเข้าสู่กองทรัพย์สินของเจ้าของกรรมสิทธิ์

เดิมเป็นเงินจ�านวน	3.75	ล้านบาท	และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	

7.5	ต่อปี	(น้อยกว่าร้อยละ	5	ของสินทรัพย์รวม)

3.

	 ณ	 วันที่	 9	 สิงหาคม	 2555	 ศาลล้มละลายกลางได้มี

ค�าสั่งยกเลิกค�าร้องดังกล่าว	 โดยศาลได้ระบุในค�าสั่งศาลชัดเจน

ว่า	 “การซื้อขายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุม

เจ้าหนี้และได้มีการเสนอต่อศาล	 ซึ่งศาลได้มีค�าสั่งอนุญาต

ให้มีการซื้อขายกิจการดังกล่าว	 โดยการซื้อขายกิจการพร้อม

เครื่องหมายการค้าดังกล่าว	 บริษัทได้เสียค่าตอบแทนและท�า

ตามขั้นตอนทางกฎหมายจนครบถ้วน	 จึงเห็นว่า	 บริษัทได้มีการ

ซื้อกิจการโดยเสียค่าตอบแทนอย่างสุจริต	 และเป็นไปโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย	 ศาลจึงมีค�าสั่งให้ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอให้ด�าเนิน

การตามค�าร้องดังกล่าว”	 ทั้งนี	้ เมื่อวันที	่ 4	 ตุลาคม	 2555	 เจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของเจ้าของกิจการเดิมได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ

ศาลล้มละลายกลาง	 เพื่อขอให้ศาลพิจารณากลับค�าสั่งศาลล้ม

ละลายกลาง	 โดยบริษัทฯได้ยื่นโต้แย้งการอุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อ

วันที่	7	ธันวาคม	2555
	 เมื่อวันที่	 	 9	 มิถุนายน	 2559	 ศาลฎีกาได้มีค�าสั่ง

ยืน	 เห็นพ้องด้วยที่ศาลล้มละลายกลางมีค�าสั่งยกค�าร้อง	 และ

อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น	 ดังนั้น	 บริษัทฯถือว่าได้รับสิทธิ์ใน

เครื่องหมายการค้า	“พาโมลา”	โดยชอบธรรมแล้ว	เนื่องจากคดี

ดังกล่าวถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้ว	 ดังนั้น	 บริษัทฯไม่มีความเสี่ยงถูก

เพิกถอนเครื่องหมายการค้า	“พาโมลา”	อีกต่อไป

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ

ภาครัฐ

4.

	 ปาล์มน�้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญซึ่งช่วย

สร้างความมั่นคงด้านอาหารและด้านพลังงานของประเทศ	

โดยน�้ามันปาล์มดิบที่ได้จากโรงสกัดปาล์มของประเทศไทย	

ถูกแบ่งสัดส่วนไปใช้ในภาคธุรกิจต่างๆ	 ได้แก่	 ธุรกิจพลังงาน	

อุตสาหกรรมอาหาร	 และอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารอื่นๆ	 อาท	ิ

สบู่	 และเครื่องส�าอาง	 เป็นต้น	 โดยการผลิตน�า้มันปาล์มของ

ประเทศมีปริมาณเพียงพอส�าหรับการใช้บริโภคภายในประเทศ

และส่งออกบางส่วน	ซึ่งปาล์มน�า้มันและน�า้มันปาล์มดิบที่ได้จาก

การสกัดปาล์มน�า้มัน	 รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้น�้ามันปาล์มดิบเป็น

วัตถุดิบในการผลิต	 ถูกควบคุมโดยภาครัฐผ่านกระทรวงต่างๆ	

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 อาท	ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

กระทรวงพลังงาน	 และกระทรวงพาณิชย์	 เป็น	 ทิศทางราคา

น�้ามันปาล์มดิบของไทยถูกก�าหนดให้อ้างอิงตามทิศทางราคา

น�้ามันปาล์มดิบในตลาดมาเลเซีย	 ซึ่งถือเป็นตลาดน�า้มันปาล์ม

ที่ใหญ่ที่สุดใน	 โดยที่ผ่านมา	 อุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มไทยต้อง

ประสบกับปัจจัยต่างๆ	 ที่ท�าให้เกิดความผันผวนของราคา	 ที่เกิด

ความแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างรุนแรง	 ท�าให้ภาคใต้ของ

ประเทศต้องเผชิญกับปัญหาฝนแล้งและอุทกภัย	 จนเป็นเหตุ

น�้ามันปาล์มขาดตลาด	ท�าให้ระดับราคาน�า้มันปาล์มปรับตัว

	 จากความผันผวนของราคาและปริมาณน�้ามันปาล์ม

ดิบที่มีอย่างต่อเนื่อง	 รัฐบาลจึงออกนโยบายที่จะเข้าควบคุม

ความผันผวนที่เกิดขึ้น	 โดยภาครัฐจะใช้นโยบายเข้าควบคุมโดย

การปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน�า้มันดีเซล	 เช่น	 จาก	

B7	ให้ลดลงเหลือ	B5	ในกรณีที่สต๊อกน�้ามันปาล์มดิบในประเทศ

ลดลง	 และปรับปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน�้ามัน

ดีเซลเมื่อสต๊อกน�า้มันปาล์มดิบในประเทศมีปริมาณสูงขึ้น	 ทั้งนี้

เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณการใช้น�้ามันปาล์มดิบให้มีเพียงพอ

ต่อความต้องการโดยค�านึงถึงความเพียงพอในการใช้บริโภคเป็น

หลัก	 อีกทั้งการก�าหนดราคารับซื้อผลปาล์มและน�า้มันปาล์ม

ดิบในกรณีที่ราคาน�้ามันปาล์มดิบผันผวน	 และใช้นโยบายรับซื้อ

น�้ามันปาล์มดิบออกจากตลาด	กรณีที่สต๊อกน�้ามันปาล์มดิบ
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	 นอกจากนี้	 กรมการค้าภายใน	 กระทรวงพาณิชย์	 ได้

ก�าหนดให้น�้ามันพืช	 น�้ามันเชื้อเพลิง	 และผลปาล์มน�า้มัน	 เป็น

สินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	

พ.ศ.	2542		ซึ่งน�้ามันพืช	และน�้ามันเชื้อเพลิง	จัดอยู่ในประเภท

สินค้าที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ	(Sensitive	List	:	SL)	ซึ่ง	กรม

การค้าภายในจะติดตามราคาและภาวะเป็นประจ�าทุกวัน

	 ในปี	 2559	 ราคาน�า้มันปาล์มดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูง

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 	 เพราะปริมาณน�า้มันปาล์มดิบไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของตลาดน�า้มันบริโภค	 กรมธุรกิจพลังงานจึงปรับ

ลดอัตราสัดส่วนการใช้น�้ามันปาล์มด้านพลังงานลงเพื่อรักษา

เสถียรภาพราคาและป้องกันการขาดแคลนของน�้ามันปาล์ม

ส�าหรับการบริโภคในประเทศ	 	 จากอัตราส่วนผสมในน�้ามัน

ดีเซลไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 7	 เป็น	 อัตราสัดส่วนผสม	 ไม่ต�่ากว่าร้อย

ละ	5	ตั้งแต	่วันที่	25	กรกฎาคม	2559		และอีกครั้งในวันที	่25	

สิงหาคม	 	 2559	 	 เป็นอัตราสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลในน�้ามัน

ดีเซล	ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	3

5. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

	 บริษัทฯด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่

ผลิตจากน�้ามันปาล์มดิบ	 โดยบริษัทย่อยของบริษัท	 2	แห่งได้แก่	

บริษัท	 เอไอ	 พอร์ตส์	 แอนด์	 เทอร์มินัลส	์ จ�ากัด	 (AIPT)	 และ

บริษัท	 เอไอ	 โลจิสติกส	์ จ�ากัด	 (AIL)	 ด�าเนินธุรกิจให้บริการท่า

เทียบเรือและคลังน�้ามันเชื้อเพลิง	 และให้บริการขนส่งสินค้า

ทางทะเล	 (ขนส่งน�้ามันเชื้อเพลิง	 น�า้มันปาล์มดิบ	 และน�้ามัน

ปาล์มกลั่นบริสุทธิ์)	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ซึ่งบริษัท

และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับน�า้มันเชื้อเพลิง	 โดย

อาจได้รับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด	 อาทิ	 เหตุการณ์

ระเบิด	 การรั่วไหลของน�้ามัน	 และอุบัติเหตุจากการขนส่งทาง

เรือ	 เป็นต้น	 ซึ่งอาจท�าให้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับความเสีย

หาย	 อันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ

และผลการด�าเนินงานของกิจการได้	ทั้งนี้	บริษัทและบริษัทย่อย

ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว	โดยได้ก�าหนดแนวทางเพื่อ

จากต่างประเทศ	 กรณีที่ปริมาณน�า้มันปาล์มดิบในประเทศไม่

เพียงพอต่อความต้องการ	(ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีมาตรการ

ควบคุมการน�าเข้าน�า้มันปาล์ม	 แม้ว่าจะปรับลดอัตราภาษีน�าเข้า

น�้ามันปาล์มเหลือร้อยละ	0	ตั้งแต่ป	ี2553	 โดยก�าหนดให้น�้ามัน

ปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตน�าเข้า	 และสามารถน�าเข้าโดย	

องค์การคลังสินค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 แต่เพียงผู้เดียว	 เพื่อไม่ให้

เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มในประเทศ)

ดังนั้น	 บริษัทฯจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงใน

นโยบายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ	 ของแต่ละบริษัท	 ด้วยการส่ง

เข้ารับการอบรมในหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	 รวม

ถึงการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทีมงานของแต่ละฝ่าย	

เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการท�างาน	 ควบคู่ไป

กับการก�ากับและควบคุมของผู้บริหารงานแต่ละฝ่าย	 	 รวมถึงจัดให้

มีการฝึกซ้อมและก�าหนดแนวทางปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เป็นประจ�าทุกปี	 	 นอกจากนี้	 บริษัทยังจัดให้มีการตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง	 และท�าประกัน

ภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัยชั้น

น�าทั้งในและต่างประเทศ	 ซึ่งคุ้มครองความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะ

เกิดขึ้น	 ทั้งทรัพย์สินที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจและสต๊อกน�า้มัน	 ทั้ง

ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงที่เกิดจาก

อุบัติภัย	



 

Annual Report  2016 

022

ความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับการผลิต

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
	 บริษัทด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายพลังงานทดแทน

น�้ามันไบโอดีเซลจากน�้ามันปาล์ม	รวมถึงผลิตและจ�าหน่ายน�้ามัน

ปาล์มโอเลอีน	 ภายใต้ตราสินค้า“พาโมลา”	 โดยบริษัทใช้น�า้มัน

ปาล์มดิบ	 (CPO)	 เป็นวัตถุดิบตั้งต้นมีสัดส่วนต้นทุนน�า้มันปาล์ม

ดิบคิดเป็นร้อยละ	 85-90	 ของต้นทุนวัตถุดิบรวม	 โดยการสั่งซื้อ

น�้ามันปาล์มดิบ	 จะอยู่ในรูปหนังสือสัญญาหรือข้อตกลงการสั่ง

ซื้อระยะสั้นประมาณ	1	เดือน	ซึ่งระบุราคารับซื้อชัดเจน	แต่ไม่มี

การท�าสัญญา	 ระยะยาวกับผู้จ�าหน่ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	

ดังนั้น	 บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ	 หาก

ผู้จ�าหน่ายไม่สามารถจัดหาน�้ามันปาล์มดิบเพื่อจ�าหน่ายให้กับ

บริษัทได้อย่างเพียงพอ	 หรืองดการจ�าหน่ายน�้ามันปาล์มดิบให้

กับบริษัทจากสาเหตุนโยบายภายในของผู้จ�าหน่ายเอง	 ซึ่งอาจ

ท�าให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ	 ซึ่งอาจส่งผลก

ระทบต่อผลการด�าเนินงานของกิจการได้	 	 บริษัทตระหนักถึง

ประเด็นความเสี่ยงข้างต้น	 และได้ก�าหนดแนวทางป้องกันความ

เสี่ยงดังกล่าว	 โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จ�าหน่ายที่มีศักยภาพ

กว่า	 20	 ราย	 ควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้

จ�าหน่ายวัตถุดิบมาโดยต่อเนื่อง	 โดยกว่าร้อยละ	80	ของจ�านวน

ผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบที่อยู่ใน	Vendor	List	ของบริษัท	 เป็นคู่ค้ากับ

บริษัทมายาวนานกว่า	 5	 ป	ี นอกจากนี	้ ปัจจุบันประเทศไทยมี

พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน�า้มันเพิ่มขึ้น	 และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกที่ม	ีดังนั้น	บริษัทจึงมั่นใจว่าจะได้รับ

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบน้อย

1.

	 ส�าหรับประเทศไทย	 ราคาน�า้มันปาล์มดิบมีทิศทาง

ความผันผวนเป็นไปตามความผันผวนของราคาน�้ามันปาล์มดิบ

ในตลาดโลก	 โดยราคาน�า้มันปาล์มดิบในป	ี 2559	 ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นจากปี	2558	คิดเป็นร้อยละ	16.90	(ราคาเฉลี่ยในป	ีปี	2558	

เท่ากับ	27.33	บาทต่อกิโลกรัม	และป	ี2559	เท่ากับ	31.95	บาท

ต่อกิโลกรัม)	(ที่มา	:	กรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์)	ตั้งแต่

ช่วงกลางปี	2559	ราคาน�า้มันปาล์มดิบภายในประเทศ

	 จากความผันผวนของราคาข้างต้น	 บริษัทฯอาจได้รับ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�า้มันปาล์มดิบ	 ที่มีความ

อ่อนไหวต่อปัจจัยที่เข้ามากระทบทั้งปัจจัยภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ	 ซึ่งความผันผวนของราคาน�า้มันปาล์มดิบ

อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท�าก�าไรของกิจการได้	

อย่างไรก็ดีบริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว	และได้ก�าหนด

นโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง	

โดยเน้นให้ความส�าคัญกับการติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้

ชิดผ่านช่องทางต่างๆ	 อาท	ิ สื่อโทรทัศน์	 หนังสือพิมพ	์ และเว็บ

ไซด์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	 อาท	ิ กรมการค้าภายใน	

กระทรวงพาณิชย์	 ควบคู่ไปกับการติดตาม	 สถานการณ์ราคา

ผ่านคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวน

ของราคาวัตถุดิบได้ในระดับหนึ่ง	 นอกจากนี	้ ด้วยมาตรการของ

ภาครัฐ	เพื่อควบคุมไม่เกิดความผันผวนของราคาที่รุนแรง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
	 บริษัทฯใช้น�้ามันปาล์มดิบ	 (CPO)	 เป็นวัตถุดิบหลักตั้ง

ต้นส�าหรับใช้ในการผลิตน�า้มันไบโอดีเซล	และน�้ามันปาล์มโอเลอี

นเพื่อจ�าหน่าย	ซึ่งราคาน�้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกถูกก�าหนดให้

เป็นไปตามทิศทางของตลาดน�้ามันปาล์มดิบในประเทศมาเลเซีย	

เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีอัตราส่วนการส่งออกน�้ามันปาล์ม

ดิบต่อผลผลิตสูงที่สุดในโลก	 โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคา

น�้ามันปาล์มดิบได้แก่	การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ	ความ

ต้องการบริโภค	 สภาพภูมิอากาศ	 ปริมาณน�า้มันปาล์มดิบค้าง

สต๊อก	 และราคาน�า้มันทดแทนชนิดอื่นๆ	 อาทิ	 น�า้มันถั่วเหลือง	

และน�้ามันร�าข้าว	เป็นต้น

ผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น	เนื่องจากผลปาล์มไม่เพียงพอกับความ

ต้องการของตลาดน�้ามันบริโภค	 ท�าให้เกิดการแข่งขันกับรับซื้อ

ผลปาล์ม	 อีกทั้งในตลาดต่างประเทศได้รับผลกระทบจากสภาวะ

แล้ง	 ผลผลิตออกน้อย	 ส่งผลให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยของวัตถุดิบ

น�้ามันปาล์มดิบของบริษัทฯ	 ในปี	 2559	 เท่ากับ	 31.5	 บาทต่อ

กิโลกรัม	ซึ่งสูงขึ้น	6	บาทต่อกิโลกรัม	จากป	ี2558	เท่ากับ	25.50	

บาทต่อกิโลกรัม

2.
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ความเสี่ยงด้านการเงิน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 บริษัทและบริษัทย่อย

ได้ขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน

ภายในประเทศ	 โดยมีภาระหนี้รวมทั้งสิ้นเท่ากับ	 300.29	 ล้าน

บาท	 (แบ่งเป็นภาระหนี้ในนามบริษัทฯเท่ากับ	 	 297.79	 	 ล้าน

บาท	 และภาระหนี้ในนามบริษัทย่อยได้แก	่ AIPT	 เท่ากับ	 2.50	

ล้านบาท	 และ	 AIL	 ไม่มีภาระหนี้)	 ด้วยภาระหนี้ที่มี	 บริษัทฯ

อาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงิน

กู้	 ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินของกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ผลการด�าเนินงานได้ในที่สุด	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ตลอดระยะเวลา

การได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้

จ่ายช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินดัง

กล่าวด้วยดีมาโดยต่อเนื่อง	

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจาก

สถาบันการเงิน
	 งบการเงินงวดบัญชีปี	 	 2559	 บริษัทและบริษัทย่อย

มีรายการสินทรัพย์	 (บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ)	 ที่

เป็นเงินตราต่างประเทศในสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ	 รวมเท่ากับ	

135.37	 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ	 โดยเป็นรายการในนาม	 AIL	

เท่ากับ	 131.85	 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ	 ซึ่งเป็นบัญชีสกุลเงิน

ต่างประเทศเพื่อรับค่าจ้างจากการให้บริหารขนส่งแก่ลูกค้าต่าง

ประเทศ	และในนามบริษัท	3.52	เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ	ซึ่งเป็น

บัญชีสกุลเงินต่างประเทศเพื่อรับเงินค่าสินค้าจากการจ�าหน่าย

กลีเซอรีนให้กับลูกค้าในประเทศจีน	 ไม่ได้ท�าป้องกันความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน	 ดังกล่าว	 	 เนื่องจากมีจ�านวนน้อย	 โดย

บริษัทจะพิจารณาใช้วงเงินสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วง

หน้าในกรณีที่มีธุรกรรมเป็นเงินตราต่างประเทศในจ�านวนที่มี

นัยส�าคัญ	 ควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด	 เพื่อประเมินสถานการณ์และ

หาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ	 ดังนั้น	 บริษัทฯจึงมั่นใจ

ว่าหากเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 บริษัทฯจะได้รับ

ผลกระทบอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก

เปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ

ความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก
	 บริษัทฯก่อตั้งขึ้นในปี	 2549	 โดยมีกลุ่มครอบครัวธารี

รัตนาวิบูลย์เป็นผู้บริหารหลัก	 และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ผ่านการถือ

หุ้นใน	 AI	 ในสัดส่วนร้อยละ	 59.59	 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	

โดยมี	 1)	 นายณรงค์	 ธารีรัตนาวิบูลย์	 ด�ารงต�าแหน่งประธาน

กรรมการ	 และประธานกรรมการบริหาร	 	 2)	 นายธนิตย์	 ธารี

รัตนาวิบูลย์	 ด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการ	และกรรมการ

บริหาร		3)	นายอนุรักษ	์ธารีรัตนาวิบูลย์	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	

กรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	และ	4)	นายนพพล	ธารี

รัตนาวิบูลย์	 ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ	 กรรมการบริหาร	 รอง

กรรมการผู้จัดการ	และผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ซึ่งทั้ง	

4	ท่านล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ

1.

ผลิตและจ�าหน่ายน�า้มันไบโอดีเซลและน�้ามันปาล์มโอเลอีน	 โดย

ได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทฯ	 และสร้างความสัมพันธ์อัน

ดีกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมาโดยต่อเนื่องตลอด

ระยะเวลา	 10	 ปีที่ผ่านมา	 ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

หลักอาจจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯได้
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	 บริษัทฯได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิด

ชอบและอ�านาจอนุมัติในแต่ละต�าแหน่งและส่วนงานต่างๆ	อย่าง

ชัดเจน	 โดยมีการกระจายอ�านาจในการบริหารและการจัดการ

อย่างเป็นระบบผ่านผังอ�านาจอนุมัติที่ได้ก�าหนดไว้	 	 อีกทั้งยังมี

การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ	ให้แก่ผู้ที่มีความ

รู้และความสามารถอย่างเหมาะสม	 ทั้งนี้	 บริษัทยังมีระบบจัด

เก็บข้อมูลและฐานข้อมูลที่ด	ี 	ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล

ที่จ�าเป็นต่างๆ

	 กลุ่มครอบครัวธารีรัตนาวิบูลย์	 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทผ่านการถือหุ้นในบริษัท	 โดย	 ณ	 วันที	่ 30	 ธันวาคม	

2559	 ครอบครัวธารีรัตนาวิบูลย์มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	

โดยแบ่งเป็นการถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ	11.15	และถือ

ทางอ้อมผ่านทาง	AI	ในสัดส่วนร้อยละ	59.59		ซึ่งกลุ่มครอบครัว

ธารีรัตนาวิบูลย์จะมีอิทธิพลในก�าหนดนโยบายการบริหารงาน

ของบริษัทไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง	 เนื่องจากสามารถควบคุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ให้ถือเอา

คะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน	 	 ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท	 ก�าหนดให้

ต้องได้รับเสียง	3	ใน	4	ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ความเสี่ยงในกรณีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มากกว่าร้อยละ 50

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น

กรรมการอิสระจ�านวน	 3	 ท่าน	 จากจ�านวนกรรมการทั้งหมด	 8	 ท่าน	

ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านล้วนแต่เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้

ความสามารถเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม	 โดยกรรมการตรวจ

สอบของบริษัทมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ

บริษัท	 ซึ่งเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่อง	

คุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	

พ.ศ.	 2551	 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ	

16	ของ	ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.28/2551		ซึ่งถือ

เป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพและสร้างการตรวจสอบและถ่วงดุลที่

ดี	รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัทฯ	นอกจาก

นี้	บริษัทฯยังได้ว่าจ้างบริษัท	ออนเนอร	์แอนด์	แอดไวซอรี่	จ�ากัด	เพื่อ

เข้าท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจาก

ฝ่ายจัดการ	 และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 นอกจากนี	้ คณะ

กรรมการของบริษัทยังค�านึงถึงการให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี	 	ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง

เคร่งครัด	 และสม�า่เสมอ	 ดังนั้น	 บริษัทจึงมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น	 รวมถึงผู้

มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ	 จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	 และเท่า

เทียมกัน

	 รวมถึงบริษัทยังได้ก�าหนดแนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน

การท�างานของพนักงานบริษัท	 ด้วยการส่งเข้าอบรมในหลักสูตร

ต่างๆ	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแก่พนักงานและลดการ

พึ่งพิงพนักงานรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	 ควบคู่ไปกับการส่ง

เสริมให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท	 ด้วยการ

ดูแลและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงานแต่ละระดับเพื่อ

เป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างาน	 	นอกจากนี้	บริษัท

ยังมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วม

งานกับบริษัทฯให้สอดคล้องกับแผนการด�าเนินธุรกิจอีกด้วย
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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ชื่อบริษัท		 	 	 -	 บริษัท	เอไอ	เอนเนอร์จ	ีจ�ำกัด	(มหำชน)

ปีทีก่อตั้ง                           - 2549

เครื่องหมายหุ้น                  - AIE

ทะเบียนเลขที่                    - 0107556000311

ประกอบธุรกิจ 	 	 -	 ผลิตและจ�ำหน่ำยพลังงำนทดแทนน�้ำมันไบโอดีเซลจำกน�้ำมันปำล์ม	ด้วยระบบ	 	 	

	 	 	 	 	 กำรกลั่นและผลิตที่เป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	รวมถึงผลิต

	 	 	 	 	 และจ�ำหน่ำยน�้ำมันปำล์มโอเลอีน	ภำยใต้ตรำสินคำ้“พำโมลำ”	และจ�ำหนำ่ย

	 	 	 	 	 วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิต	ได้แก่	กรดไขมัน

	 	 	 	 	 ปำล์ม	ไขมันปำล์มบริสุทธิ	์และกลีเซอรีน

ที่ตั้งส�านักงานและโรงงาน  -	 เลขที	่55/2	หมู่ที่	8	ถนนเศรษฐกิจ	1	ต�ำบลคลองมะเดื่อ	อ�ำเภอกระทุ่มแบน	

	 	 	 	 	 จังหวัดสมุทรสำคร	74110

โทรศัพท์		 	 	 -	 034-877-485-8

โทรสาร 	 	 	 -	 034-877-491-2

Email     - aienergy@aienergy.co.th 

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

ทุนจดทะเบียน	 	 	 -	 1,356,000,000	บำท	(หนึ่งพันสำมร้อยห้ำสิบหกลำ้นบำท)

ช�าระแล้ว  																									 -	 1,130,000,000	บำท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสำมสิบลำ้นบำท)

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 				 	 -	 5,424,000,000	หุ้น	มูลคำ่หุ้นละ	0.25	บำท

ปีที่จดทะเบียน                - 2557

ในตลาดหลักทรัพย์          

ติดต่อ  																													 -	 นักลงทุนสัมพันธ	์	โทรศัพท์	66-34877-485	โทรสำร		66-34877-491-2

                              e-mail: ir@aienergy.co.th  



ชื่อบริษัท 	 	 	 -	 บริษัท	เอไอ	พอร์ตส์	แอนด	์เทอร์มินัลส	์จ�ำกัด	(“AIPT”)	

วันที่ก่อตั้ง	 	 	 -	 วันที	่10	เมษำยน	2550

ทะเบียนเลขที่                    - 0105550040092

ประกอบธุรกิจ 	 	 -	 ธุรกิจทำ่เทียบเรือและให้บริกำรคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง	

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 	 	 -	 เลขที	่23/1	หมู่ที่	7	ต�ำบลทำ่จีน	อ�ำเภอเมืองสมุทรสำคร	จังหวัดสมุทรสำคร

ทุนจดทะเบียน 	 	 -	 460,000,000	บำท	(สี่ร้อยหกสิบลำ้นบำท)

ช�าระแล้ว                           

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ   		 	 -	 46,000,000	หุ้น	มูลคำ่หุ้นละ	10	บำท

ที่ตั้งส�านักงานสาขา 	 -	 เลขที่	1/9	หมู่ที่	1	ต�ำบลหำดทรำยรี	อ�ำเภอเมืองชุมพร	จังหวัดชุมพร

ความสัมพันธ์กับบริษัท	 		 -	 AIPT	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	โดยบริษัทเข้ำถือหุ้นสำมัญของ		AIPT	จ�ำนวน	

	 	 	 	 	 45,999,998		หุ้น	มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ	10	บำท	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	

	 	 	 	 	 99.99	ของทุนช�ำระแล้วของ	AIPT

	 	 	 	 	 -	มีกรรมกำรบริษัทร่วมกันได้แก่	นำยณรงค์	ธำรีรัตนำวิบูลย	์นำยธนิตย์	

	 	 	 	 	 ธำรีรัตนำวิบูลย์	นำยอนุรักษ์	ธำรีรัตนำวิบูลย	์และนำยนพพล	ธำรีรัตนำวิบูลย	์

	 	 	 	 	 นำยธนิตย	์ธำรีรัตนำวิบูลย	์ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัทย่อย
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ชื่อบริษัท 	 	 	 -	 บริษัท	เอไอ	โลจิสติกส	์จ�ำกัด	(“AIL”)	

วันที่ก่อตั้ง	 	 	 -	 วันที	่15	กุมภำพันธ์	2549

ทะเบียนเลขที่                    - 0105549021411

ประกอบธุรกิจ	 	 	 -	 ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินคำ้ทำงทะเล	ซึ่งมีควำมช�ำนำญในกำรขนส่งน�้ำมันเครื่อง	

	 	 	 	 	 น�้ำมันปำล์มดิบ	น�้ำมันเชื้อเพลิง	และน�้ำมันปำล์ม	

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 	 	 -	 เลขที	่254	ถนนเสรีไทย	แขวงคันนำยำว	เขตคันนำยำว	กรุงเทพมหำนคร

โทรศัพท์ส�านักงานใหญ	่ 	 -	 0-2540-2528

โทรสารส�านักงานใหญ ่  - 0-2517-1465

Email     - logistics@asianinsulators.com

ทุนจดทะเบียน	 	 	 -	 209,000,000	บำท	(สองร้อยเกำ้ล้ำนบำท)

ช�าระแล้ว                           

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ  			 	 -	 20,900,000	หุ้น	มูลคำ่หุ้นละ	10	บำท

ความสัมพันธ์กับบริษัท	 	 -	 AIL	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	โดยบริษัทเข้ำถือหุ้นสำมัญของ	AIL	จ�ำนวน	

	 	 	 	 	 20,899,998	หุ้น	มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ	10	บำท	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	99.99

	 	 	 	 	 ของทุนช�ำระแล้วของ	AIL

	 	 	 	 	 -	มีกรรมกำรบริษัทร่วมกัน	ได้แก่นำยณรงค์	ธำรีรัตนำวิบูลย	์นำยธนิตย์	

	 	 	 	 	 ธำรีรัตนำวิบูลย์	และนำยนพพล	ธำรีรัตนำวิบูลย์

บริษัทย่อย
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นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

	 	 	 93	ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

	 	 	 โทรศัพท์	:	 0-2009-9000

	 	 	 โทรสำร	:		 0-2009-9991

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  1.	นำยวิชัย	รุจิตำนนท์	 			 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่	4054	หรือ	

		 	 	 2.	นำยอธิพงศ์	อธิพงศ์สกุล		 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่	3500	หรือ	

	 	 	 3.	นำยเสถียร	วงศ์สนันท	์	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่	3495	หรือ	

	 	 	 4.	นำงสำวกุลธิดำ	ภำสุรกุล				 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่	5946	หรือ

	 	 	 5.	นำยยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพำน		 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่	9445	

                          บริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ำกัด

	 	 	 เลขที	่100/72	ชั้น	16	100/2	อำคำรว่องวำนิช	ตึก	B	ถนนพระรำม	9		

	 	 	 ห้วยขวำง		กรุงเทพมหำนคร	10320

	 	 	 โทรศัพท์	:	 0-2645-0109

	 	 	 โทรสำร	:		 0-2645-0110

	 	 	 Website	:	 http://www.ans.co.th

ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัท	ส�ำนักกฎหมำย	เคพีเอ	แอนด	์แอสโซซิเอทส	์จ�ำกัด

	 	 	 เลขที	่61/28	ซอยวิภำวดี	42	ถนนวิภำวดี-รังสิต

	 	 	 แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กรุงเทพหมำนคร		10900	

	 	 	 โทรศัพท์	:	 0-2561-3682,	0-2941-0465-6

	 	 	 โทรสำร	:		 0-2941-0078-9

	 	 	 Website	:	 http://www.kasemlawyer.com	

ข้อมูลส�าคัญอื่น   -	ไม่ม	ี-

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ



รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

 1.  บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำากัด (มหาชน)

 2.  นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์

 3  นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์

 4.  นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล

 5.  นางโสภา ธารีรัตนาวิบูลย์

 6.  นางจารุณี วรกิจจานุวัฒน์

 7.  นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์

 8.  นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์

 9.  นางสาววารุณี เจียงประดิษฐ์

 10.  นางอุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์

 11.  ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ

2,693,416,240 

 300,939,904 

 79,662,880 

 43,143,600 

 40,418,968 

 30,047,188 

 21,000,000 

 20,200,000 

 20,000,000 

 17,604,828 

 1,253,566,392

59.59%

6.66%

1.76%

0.95%

0.89%

0.66%

0.46%

0.45%

0.44%

0.39%

27.73%

	 	 	 รวม  4,520,000,000 100.00%

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี
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ลำาดับที่ 	 ผู้ถือหุ้น จำานวน	(หุ้น)	 สัดส่วน	(%)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED



 

นโยบายจ่ายเงินปันผล
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นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท
 บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละ

ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและ

สำารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำาหนด โดยพิจารณาจากงบ

การเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับ

กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัท

คำานึงถึงความจำาเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการ

จ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัท

อย่างมีนัยสำาคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่าย

เงินปันผลจะต้องนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่งคณะ

กรรมการบริษัทมีอำานาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้

หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำาเนินงานของ

บริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม

คราวถัดไปและบริษัทต้องตั้งสำารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 

ของกำาไรสุทธิจนจำานวนเงินที่ตั้งสำารองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียนของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
 บริษัทไม่ได้กำาหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับผลดำาเนินงานของแต่ละ

บริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยให้กับบริษัทเป็นไปตาม

ข้อกำาหนดของแต่ละบริษัทและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น การปันผลระหว่างกาลสามารถดำาเนินการได้ในการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทย่อยบริษัทย่อยจะต้องมีผลกำาไรจากการประกอบธุรกิจ

หากผลประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจนกว่า

การขาดทุนจะกลับมาเป็นผลกำาไรและบริษัทย่อยต้องตั้งสำารองตาม

กฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิจนจำานวนเงินที่ตั้งสำารองมี

มูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย



คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายโรงงาน

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริหาร

ผู้อำานวยการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้อำานวยการ

ฝ่ายโรงงาน

ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพฝ่ายบัญชีและ

การเงิน
ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชีและ

การเงิน

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

Annual Report  2016 

031

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ

กรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง (Risk Management Committee)



1 2 3 4

5 6 7 8

คณะกรรมการบริษัทฯ
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AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 

4 ตุลาคม 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 

30 ธันวาคม 2559: ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัท :  - ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา :  - ปริญญาโทส�าหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร      

ประวัติการอบรม :  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น

   ที่ 46/2547

   - Chief Financial Officer Certification Program       

   - หลักสูตร Director Accreditation Program 

   (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

   -หลักสูตร Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

   กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2547

   - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด

   ทุน รุ่นที่ 15     

ประสบการณ์การท�างาน : 2549 – 2551 กรรมการ

   บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ากัด

   2526 – 2546 กรรมการผู้จัดการ 

   บริษัท อาเชียนอินซูเลเตอร์ จ�ากัด         

นายณรงค์  ธารีรัตนาวิบูลย์  อายุ 66 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

 - บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน

         2550 - ปัจจุบัน      กรรมการ     บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ากัด 

         2549 - ปัจจุบัน      กรรมการ     บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด

         2547 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ  บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

         2538 – ปัจจุบัน     กรรมการ     บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ�ากัด

 - บริษัทจดทะเบียนอื่น

              - ไม่มี -      

 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

              - ไม่มี -      

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 

 - พี่ชายของนายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 

 - บิดาของนายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 

4 ตุลาคม 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 

30 ธันวาคม 2559: 1.76% (79,662,880 หุ้น)

ต�าแหน่งในบริษัท :  - รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา :  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.) หลักสูตรนานาชาติ 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล  

   มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   รุ่นที่ 47/2547

ประสบการณ์การท�างาน : 2549 – 2551 กรรมการ      

   บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ากัด

   2541 – 2546 รองกรรมการผู้จัดการ     

   บริษัท เอเชียนอินซูเลเตอร์ จ�ากัด

    
นายธนิตย์  ธารีรัตนาวิบูลย์  อายุ 59 ปี

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

 - บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน

        2550 – ปัจจุบัน    กรรมการ       บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ากัด

         2549 – ปัจจุบัน    กรรมการ       บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด

         2547 – ปัจจุบัน    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

         2538 – ปัจจุบัน    กรรมการ       บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ�ากัด

 - บริษัทจดทะเบียนอื่น

              - ไม่มี -      

 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  ปัจจุบัน               กรรมการ       บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จ�ากัด

         ปัจจุบัน               กรรมการ       บริษัท ดิจิท เบรน จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

      น้องชายของนายณรงค์ ธารี การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :
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AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 

4 ตุลาคม 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 

30 ธันวาคม 2559: 0.45% (20,200,000 หุ้น)

ต�าแหน่งในบริษัท :  - กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา :  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยมาแชล

    ประเทศสหรัฐอเมริกา   

   - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอเดลไฟ

    ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   รุ่นที่ 168/2556

   - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   รุ่นที่ 100/2556 

ประสบการณ์การท�างาน : - ไม่มี -     

นายอนุรักษ์  ธารีรัตนาวิบูลย์  อายุ 63 ปี

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

 - บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน

  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ        บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ากัด

 - บริษัทจดทะเบียนอื่น

              - ไม่มี -      

 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  2545 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการห้างฯ      หจก.ทุ่งคาปลาป่น  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

      น้องชายของนายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และพี่ชายของนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 

6 กรกฎาคม 2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 

30 ธันวาคม 2559: 6.66% (300,939,904 หุ้น)

ต�าแหน่งในบริษัท :  กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ / 

   ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา :  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

   - สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

   มหาวิทยาลัย

   - ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเอสเซกสซ์ 

   ประเทศ อังกฤษ

ประวัติการอบรม :  หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   รุ่นที่ 150/2554

ประสบการณ์การท�างาน : - ไม่มี -

    นายนพพล  ธารีรัตนาวิบูลย์  อายุ 32 ปี

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

 - บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน

         2557 – ปัจจุบัน        กรรมการ          บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

         2554 – ปัจจุบัน        กรรมการ          บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด

         2554 – ปัจจุบัน        กรรมการ          บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ากัด

 - บริษัทจดทะเบียนอื่น

  - ไม่มี -

 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

 บุตรชายของนายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์
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AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 

31 พฤษภาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 

30 ธันวาคม 2559: - ไม่มี -

ต�าแหน่งในบริษัท :  - กรรมการ 

คุณวุฒิการศึกษา :  - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม), 

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการอบรม :  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   รุ่นที่ 168/2556

   - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท�างาน : 2551 – 2556    ที่ปรึกษา         

   บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

          2525 – 2551    ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายด�ารงค์  จูงวงศ์  อายุ 71 ปี

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

 - บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

 - บริษัทจดทะเบียนอื่น

  - ไม่มี -      

 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  - ไม่มี -  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

       - ไม่มี -  
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 

9 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 

30 ธันวาคม 2559: - ไม่มี -

ต�าแหน่งในบริษัท :  - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา :  - ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาร์กัส

   ประเทศอินเดีย

   - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.) หลักสูตรนานาชาติ

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   รุ่นที่ 168/2556

   - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   รุ่นที่ 100/2556 

ประสบการณ์การท�างาน : 2527 – 2553  รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง        

   การไฟฟ้านครหลวง

    

ดร. กวีพงษ์ หิรัญกสิ  อายุ 67 ปี

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

 - บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

 - บริษัทจดทะเบียนอื่น

  2551 – ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ     บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จ�ากัด (มหาชน)

 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

  - ไม่มี -
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 

9 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 

30 ธันวาคม 2559: - ไม่มี -

ต�าแหน่งในบริษัท :  - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา :  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

   เกษตรศาสตร์

   - ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา, สถาบัน

   สังคมศึกษา (ISS) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

   - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   รุ่นที่ 110/2551

   - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   รุ่นที่ 100/2556 

ประสบการณ์การท�างาน : 2545 – 2553    คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          2552 – 2554    ประธานกรรมการ

   ด�าเนินโครงการปริญญาโท ส�าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

   เกษตรศาสตร์

         2552 – 2554    กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                       

   2551 – 2554    ประธานกรรมการตรวจสอบ       

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์  อายุ 64 ปี

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

 - บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

 - บริษัทจดทะเบียนอื่น

  ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ�ากัด (มหาชน)    

 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สเปซเมด จ�ากัด 

  ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด

  ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติก จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

       - ไม่มี -  
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 

31 พฤษภาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 

30 ธันวาคม 2559: 0.0064159% (290,000 หุ้น)

ต�าแหน่งในบริษัท :  - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา :  - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

   นักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี 

   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม :  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   รุ่นที่ 178/2556

ประสบการณ์การท�างาน : 2555 – 2556    ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

   บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ากัด

   2553 – 2555    ผู้จัดการโรงงาน    

   บริษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จ�ากัด

          2534 – 2553    สมุห์บัญชี       

   บริษัท วัชรพล จ�ากัด

    

นายโชติ สนธิวัฒนานนท์  อายุ 61 ปี

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

 - บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

 - บริษัทจดทะเบียนอื่น

  - ไม่มี -

 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

  - ไม่มี -
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คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทคณะกรรมการ

แต่ละท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีส่วนในการให้คำาแนะนำาและ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการดำาเนินงานของบริษัทอย่างอิสระเพื่อ

ผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ขอบเขตอำานาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คือ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ

   บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน

   กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำาปี 

3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

   ตามที่กำาหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535และกฎหมายว่า

   ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ

   /หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำาแหน่ง

   กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท

   พร้อมทั้งกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

   กรรมการบริหาร 

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดย

   พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ

   และกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

   หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยว

   ข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

   พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการรวจสอบ ของ

   บริษัทต่อไป

6. พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำานาจ

   ผูกพันบริษัทได้

7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำาเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุม

   ของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี

   อำานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง

   คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำานาจ

   นั้นๆ ได้

8. พิจารณาอนุมัติการทำารายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

   เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

   ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบัง

   คับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. พิจารณาอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดัง

   กล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณา

   อนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบ

   ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อ

   เห็นได้ว่าบริษัท มีกำาไรพอสมควรที่จะทำาเช่นนั้น และรายงานการ

   จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือ

   หุ้นคราวต่อไป

 ทั้งนี้ กำาหนดให้กรรมการ ซึ่งมีหรืออาจมีความ

ขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ

บริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน

      ที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัท

      มหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

 (ค) การทำา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า

      กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ การมอบ

      หมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ

      การควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

      การแบ่งผลกำาไรขาดทุนกัน

 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของ

      บริษัท

 (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

 (ฉ) การเลิกบริษัท 

 (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

 (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

 (ณ) การอื่นใดที่ได้กำาหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

      ว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำาหนดของตลาด

      หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบ

      จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น 

      อาทิ รายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการ

      ที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น



หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของประธ�นกรรมก�ร
1. เรียกประชุมคณะกรรมการ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแล

   เรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะ

   กรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา

2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำาเนินการประชุมให้เป็นไปตาม

   ข้อบังคับบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้ 

4. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นมี

   ประสิทธิภาพ

5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำาหนดไว้โดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของ

   ประธานกรรมการ

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของ

กรรมก�รผู้จัดก�ร
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1. เป็นผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจตามปกติของ

   บริษัท รวมถึงอาจมอบอำานาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นใดดำาเนิน

   การเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติประจำาวันของบริษัท

2.เป็นผู้กำาหนดและกำากับดูแลการดำาเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ

   เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะ

   กรรมการบริหารกำาหนด

3. ดำาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ

   บริหารได้มอบหมาย  

4. มีอำานาจในการอนุมัติการซื้อ เช่า หรือลงทุนตามแผนงานที่ได้มีมติ

   อนุมัติไว้แล้ว หรือมีอำานาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการซื้อการจ้าง 

   การเช่า การเช่าซื้อ การขายทรัพย์สิน การลงทุน และการชำาระ 

   ราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานของบริษัท 

   โดยมีรายละเอียดตามผังอำานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท

   กำาหนด

5. มีอำานาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำาระราคาหรือค่า

   ใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำาเนินงานของบริษัทตาม

   สัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำานาจ

   อนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

6. เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัท

   เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการ

   บริหารตามลำาดับของความสำาคัญ

7. มีอำานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก ให้ออก เลิกจ้าง กำาหนด

   อัตราค่าจ้าง ให้เงินรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ

   ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท ในตำาแหน่งตำ่ากว่าผู้จัดการฝ่ายลง

   ไป

8. มีอำานาจดำาเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆกับ

   ธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำาเนินงานตาม

   ปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคำานึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็น

   สำาคัญโดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท

9. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำาเป็นต่อการ ดำาเนิน

   งานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท

10. มีอำานาจออกคำาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติ

   งานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษา

   ไว้ซึ่งระเบียบวินัยภายในองค์กร

11. นำาเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะ

   กรรมการบริหารได้พิจารณา 

12. สรุปผลการดำาเนินงานเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท และ 

   คณะกรรมการบริหาร

13. กำากับดูแลและบริหารงานในส่วนงานการบริหารการขายและการ

   ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รบริษัทฯ
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำาหนดให้กรรมการบริษัทฯ

แต่ละคนดำารงตำาแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี กรรมการบริษัทฯที่ครบ

วาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามพระ

ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด โดยในการประชุมสามัญประจำาปีของ

ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากตำาแหน่งจำานวน 1 ใน 3 ถ้า

จำานวนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกในจำานวนที่ใกล้

เคียงกับ 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการบริษัทฯที่อยู่ในตำาแหน่ง

นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง นอกจากนี้ เนื่องจากกรรมการบ

ริษัทฯทุกคนที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรง

คุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม   บริษัทฯ

จึงไม่ได้มีการกำาหนดจำานวนวาระการดำารงตำาแหน่งติดต่อกันของ

กรรมการหรือกรรมการอิสระไว้ตายตัว หากผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้

วางใจเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่งต่อไป



AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

Annual Report  2016 

043

ให้คำาแนะนำาแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำาหนด กฎระเบียบ

และข้อบังคับของบริษัทฯ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่

สำาคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสมำ่าเสมอ

จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯให้เป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ

บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่

ประชุม

เลข�นุก�รบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้ นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556  เพื่อรับผิดชอบ

เรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นและเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประสานงาน

ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนี้

ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ 

ตามระเบียบและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและ ก.ล.ต.

ดูแลเอกสารสำาคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะ

กรรมการ รายงานประจำาปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร 

เป็นต้น



     ลำ�ดับที	่ 					ชื่อ	 	 	 							 	 	 	 ตำ�แหน่ง

คณะกรรมก�รตรวจสอบ
ในทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบงบการเงินและงบดุลของบริษัทร่วมกับฝ่ายบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบงบการเงิน และ

ผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับรองงบการเงินรวมของบริษัทใน

รายงานประจำาปีของบริษัทงบการเงินของบริษัทได้จัดเตรียมภายใต้รูปแบบตามมาตรฐานการบัญชี

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

1.

2.

3.

     ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์

     นายโชติ สนธิวัฒนานนท์

      ประธานกรรมการตรวจสอบ

      กรรมการตรวจสอบ

      กรรมการตรวจสอบ

และแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ กำาหนดให้คำาว่า “กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการ

ที่ไม่ทำาหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วมเป็น

กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุม 

และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่

จะทำาให้มีข้อจำากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและกำาหนด

คุณสมบัติของ“กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์กำาหนดโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

   ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรม

การบริษัทฯและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯให้ดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของ

ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด โดยมีจำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการ

เงินวาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการ

ดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง โดยกรรมการ

ตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติ

เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
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   หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

   เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

   พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุม

   ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับ

   เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 

   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

   ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

   ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวม

   ถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน

   ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด

   ทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 

   และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

   อำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้

   มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

   ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ

   บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง

   อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี

   อำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท

   ใหญ่ บริษัทย่อย

กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมก�รอิสระ
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

   บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 

   และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานัก

   งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

   บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 

   สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย

   กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงานคณะกรรมการ

   กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้

   บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า

   บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

   บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 

   และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้

   บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

   มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

   คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ

   ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้

   ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่

   มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี

   นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

   พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 

   ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ

   กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ

   ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

   เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจาก

   คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ 

   บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือ

   หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ

   องค์คณะ (Collective Decision) ได้

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะ

กรรมก�รตรวจสอบ	
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำากับดูแลการดำาเนินงานของ

บริษัทให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตตลอดจนดำาเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้

บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการตามนโยบายของคณะกรรมการ

บริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วน 

มีมาตรฐาน และคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

   เพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

   (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

   ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของ

   หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

   พิจารณาแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

   ภายใน  หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ

   ภายใน

  

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้

อย่างอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดย

ปราศจากบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใดที่มีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติภารกิจ

นั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจ

   ในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

   บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม

   ของบริษัทฯ 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำาดับ

   เดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในฐานะ

   กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง

   คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ใน

   การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์

   แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของ

   คณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

   ตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่

   เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ

   ทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  และเสนอค่าตอบแทนของ

   บุคคลดังกล่าว  รวมทั้งเข้าร่วมประชุม กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย

   จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

   ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาด

   หลักทรัพย์  ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ

   เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในราย

   งานประจำาปีของบริษัท  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

   คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดัง

   ต่อไปนี้

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นที่เชื่อถือ

     ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

     ภายในของบริษัท

 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

     ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำาหนดของตลาด

     หลักทรัพย์  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

     ประโยชน์

 (ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้า

     ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจ

     สอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

     ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ

     หมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย

   ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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1. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี 

   นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว  หากคณะกรรมการ

   บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

   สอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

   จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะ

   กรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่

   หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ

   บริษัทฯ ในการแต่งตั้งต้องกระทำาภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบ

   วาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการกรรมการตรวจ

   สอบซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

2. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะสาเหตุอื่น  

   นอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 

   เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่

   มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำาแหน่งที่ว่างใน

   การประชุมคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนดัง

   กล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ

   ตรวจสอบที่ตนแทน

3. นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจ

   สอบพ้นจากตำาแหน่ง เมื่อ 

 3.1 พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

 3.2 ลาออก

 3.3 ถึงแก่กรรม

 3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำาแหน่ง

      ก่อนครบวาระ

 3.5 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตร

      นี้หรือตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการ

      กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลัก

      ทรัพย์แห่งประเทศไทย            

4. กรรมการตรวจสอบที่ลาออกก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่ง 

   ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล และบริษัทต้องเปิด

   เผยข้อมูลกรรมการตรวจสอบลาออกพร้อมสาเหตุต่อตลาดหลัก

   ทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทราบ 

   ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่ง

   อาจชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

   ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   ทราบด้วยก็ได้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน

     และอื่น ๆ ปีละไม่ต่ำากว่า 6  ครั้งโดยกำาหนดให้เรียกประชุมก่อน

     มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือให้

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อ

     พิจารณาเรื่องจำาเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ

     มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการตรวจสอบทั้ง

     หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ

     ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือผู้เกี่ยว

     ข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ในกรณีที่

     ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

     ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการตรวจสอบหรือมีแต่

     ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุม

     เลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ถือเสียงข้างมากของ

     กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม กรรมการตรวจสอบคนหนึ่ง

     มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบมี

     ส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

     ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก

     หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการ

     ตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้นำาเสนอเป็นความเห็น

     แย้งต่อคณะกรรมการบริษัท 

5.4 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุม

     ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง ก�รประชุม



		ลำ�ดับที่				ร�ยชื่อกรรมก�ร	 						ตำ�แหน่ง	 	 	 	 		ประชุม								 กรรมก�ร		 กรรมก�ร

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ผู้ถือหุ้น		 บริษัท			 	 ตรวจสอบ

		1	 น�ยณรงค์	ธ�รีรัตน�วิบูลย์	 		ประธ�นกรรมก�ร/ประธ�นกรรมก�รบริห�ร	 		2/2	 	 4/4	 	 				-

		2	 น�ยธนิตย์	ธ�รีรัตน�วิบูลย์	 		รองประธ�นกรรมก�ร/กรรมก�รบริห�ร	 		2/2	 	 4/4	 		 				-

		3	 น�ยอนุรักษ์	ธ�รีรัตน�วิบูลย์			กรรมก�ร/กรรมก�รบริห�ร	/กรรมก�รผู้จัดก�ร			2/2	 	 4/4	 	 				-

		4	 น�ยนพพล	ธ�รีรัตน�วิบูลย์	 		กรรมก�ร/กรรมก�รบริห�ร/	 	 		2/2	 	 4/4	 	 				-

	 	 	 	 		รองกรรมก�รผู้จัดก�ร

		5	 น�ยดำ�รงค	์จูงวงศ์							 		กรรมก�ร	 	 	 	 		2/2	 	 4/4	 	 				-

		6	 ดร.กวีพงษ	์หิรัญกสิ	 		ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ/กรรมก�รอิสระ	 		2/2	 	 4/4	 	 			9/9

		7	 ผศ.สัมพันธ์	หุ่นพยนต์	 		กรรมก�รอิสระ/กรรมก�รตรวจสอบ	 	 		2/2	 	 4/4	 	 			9/9

		8	 น�ยโชติ	สนธิวัฒน�นนท์	 		กรรมก�รอิสระ/กรรมก�รตรวจสอบ	 	 		2/2	 	 4/4	 	 			9/9

ก�รเข้�ประชุมของกรรมก�รบริษัท	และประชุมของกรรมก�รตรวจสอบ	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559

หม�ยเหตุ	:*	ตัวเลขแสดงจำ�นวนครั้งที่กรรมก�รเข้�ร่วมก�รประชุม	ต่อจำ�นวนครั้งก�รประชุม
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ร�ยละเอียดของกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รที่เป็นกรรมก�รในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

นายณรงค์  ธารีรัตนาวิบูลย์

นายธนิตย์  ธารีรัตนาวิบูลย์

นายอนุรักษ์  ธารีรัตนาวิบูลย์

นายนพพล  ธารีรัตนาวิบูลย์

นายดำารงค์ จูงวงศ์

ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์

นายโชติ สนธิวัฒนานนท์

ร�ยชื่อกรรมก�ร	 	 														บริษัทฯ	 		2.1	 2.2						3.1						3.2						3.3						3.4						3.5						3.6					

หม�ยเหตุ

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

2. รายชื่อบริษัทย่อย

 2.1 บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำากัด

 2.2 บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำากัด

3. รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 3.1 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำากัด (มหาชน)

 3.2 บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำากัด

 3.3 บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำากัด

 3.4 บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จำากัด

 3.5 บริษัท ดิจิท เบรน จำากัด

 3.6 ห้างหุ้นส่วนจำากัด ทุ่งคาปลาป่น

 กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม บริษัทได้เสนอให้กรรมการหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการใน

 บริษัทย่อย เพื่อเป็นการกำากับนโยบายและแผนทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย
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		ลำ�ดับที	่	 	 ชื่อ	 	 	 	 ตำ�แหน่ง

คณะกรรมก�รบริห�ร	(Executive	Committee)

ร�ยชื่อคณะกรรมก�รบริห�ร	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559		มีจำ�นวน	4	ท่�น	ดังนี้

1.

2.

3.

4.

     นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์

     นายธนิตย ์ ธารีรัตนาวิบูลย์

     นายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวิบูลย์

     นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์

     ประธานกรรมการบริหาร

     กรรมการบริหาร

     กรรมการบริหาร

     กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร	

Annual Report  2016 

050

 

1. มีอำานาจสั่งการ วางแผน และกำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ดำาเนิน

   กิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการ

   แข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ควบคุม ดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายหรือ

   แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ

   หรือกำาหนดไว้แล้ว

3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะ

   กรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่

   กรณี

4. กำาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของบริษัท

   ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย

   ประจำาปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือเป็นไป

   ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว

6. มีอำานาจดำาเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ 

   ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สิน

   ใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ

   อนุมัติแล้ว

7. มีอำานาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำาระราคาใด ๆ 

   อันสืบเนื่องมาจากการดำาเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ 

   ตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำานาจอนุมัติที่คณะกรรม

   การบริษัทกำาหนด

8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำานาจไว้ คณะกรรมการ

   บริหารมีอำานาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์

   สินใด ๆ ตลอดจนมีอำานาจลงทุน และดำาเนินการชำาระค่าใช้จ่าย

   ใด ๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตาม

   ผังอำานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำานาจไว้ คณะกรรมการ

   บริหารมีอำานาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร 

   นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำาเนิน

   ธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำานาจอนุมัติที่คณะ

   กรรมการบริษัทกำาหนด

10. มีอำานาจพิจารณากำาหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับ

     สภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ

11. ดำาเนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำาเนินการข้างต้น 

     หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว
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คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	(Risk	Management	Committee)

		ลำ�ดับที	่	 ชื่อ	 	 	 	 	 	ตำ�แหน่ง
1.

2.

3.

4.

นายอนุรักษ ์  ธารีรัตนาวิบูลย์

นายนพพล  ธารีรัตนาวิบูลย์

นางสาวพิมพ์วรรณ  ธารีรัตนาวิบูลย์

นายพลัฎฐ์  แปลนาค

      ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

      กรรมการบริหารความเสี่ยง

      กรรมการบริหารความเสี่ยง

      กรรมการบริหารความเสี่ยง

ร�ยชื่อคณะกรรมก�รบริห�ร	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559		มีจำ�นวน	4	ท่�น	ดังนี้

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

1. กำากับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การ

   บริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำาปี

2. พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

3. ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ใน

   ฝ่ายงานต่างๆ

4. ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำาคัญและรายงานต่อกรรมการ

   ผู้จัดการเพื่อทราบ

5. ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัท

6. สอบทานผลที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานที่

   ได้กำาหนดไว้ทุกปี

7. ติดตามให้มีการประชุมติดตามการบริหารเสี่ยงภายในแต่ละฝ่าย

   งานรายเดือน



					ลำ�ดับที	่ ชื่อ	 	 	 			 			ตำ�แหน่ง	 	 	 					สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					ณ	วันที่	29	ธ.ค.	2559

คณะผู้บริห�ร	(Management	Team)	

ร�ยชื่อคณะผู้บริห�ร	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559	มีจำ�นวน	4	ท่�น	ดังนี้

1.

2.

3.

4.

  นายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวิบูลย์

  นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์

  คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์

  คุณวุฒิพันธุ์  เบญจธัญญาพล

กรรมการผู้จัดการ    0.45% (20,200,000 หุ้น)

รองกรรมการผู้จัดการ/        6.66% (300,939,904หุ้น)

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                 0.28% (12,500,000 หุ้น)

รักษาการผู้จัดการฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ 

ผู้อำานวยการฝ่ายโรงงาน          -

หม�ยเหตุ		:	*รวมถึงหุ้นส�มัญที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรธิด�ที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ร�ยชื่อผู้จัดทำ�บัญช	ีณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559	มีจำ�นวน	1	ท่�น	ดังนี้

ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�ร
	 1.	ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 a.	ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัท

 บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับ

ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ  สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  โดยที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำาหรับปี 2559 ไว้จำานวนไม่เกิน 

3,000,000 บาท 

			องค์ประกอบค่�ตอบแทนกรรมก�ร	 	 	 	 	 ป	ี2559

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

 - ประธานกรรมการ

 - กรรมการ

2) ค่าเบี้ยประชุม*

 - ประธานกรรมการ

 - กรรมการ

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ

18,000 บาท / ท่าน / เดือน

15,000 บาท / ท่าน / เดือน

18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

 -  ไม่มี   -

หม�ยเหตุ	:	*ค่�เบี้ยประชุมกำ�หนดจ่�ยเป็นร�ยครั้งเฉพ�ะครั้งที่เข้�ร่วมประชุม
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					ลำ�ดับที	่ ชื่อ	 	 	 			 			ตำ�แหน่ง	 	 	 					สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					ณ	วันที่	29	ธ.ค.	2559

1. คุณปิยน�ฏ	น�มไพโรจน์ ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน         -
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ค่�ตอบแทนม�ตรฐ�น	และเบี้ยประชุมกรรมก�ร	ณ	31	ธันว�คม	2559

b.	ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร	

	 ค่�ตอบแทนผู้บริห�รจะเป็นไปต�มนโยบ�ยและคว�มรับผิดชอบและเชื่อมโยงถึงผลประกอบก�รของบริษัทและผลดำ�เนินก�รของ

แต่ละบุคคลและอุตส�หกรรมแบบเดียวกัน		

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร	 	 จำ�นวน	 จำ�นวนเงิน	 จำ�นวน	 จำ�นวนเงิน	 จำ�นวน	 จำ�นวนเงิน

	 	 	 				 		(คน)	 	(บ�ท)	 	 		(คน)	 		(บ�ท)	 	 		(คน)					(บ�ท)

       ปี	2557	 	 							ปี	2558	 	 							ป	ี2559

	 2.	ค่�ตอบแทนอื่น

-	ไม่มี	-

	 ชื่อ	 	 ค�่ตอบแทน	 	 	 เบี้ยประชุม	 	 	 					รวม

	 	 	 ม�ตรฐ�น								ประชุมผู้ถือหุ้น								คณะกรรมก�ร	 คณะกรรมก�ร				(ค่�ตอบแทนม�ตรฐ�น

	 	 	 	 	 	 	 		บริษัท	 	 		ตรวจสอบ	 และเบี้ยประชุม)

นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย ์ 216,000.00 18,000  108,000.00      -  342,000.00

นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย ์ 180,000.00 15,000  90,000.00      -  285,000.00

นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์ 180,000.00 15,000  90,000.00      -  285,000.00

นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย ์ 180,000.00 15,000  90,000.00      -  285,000.00

นายดำารงค์ จูงวงศ ์  180,000.00 15,000  75,000.00      -  270,000.00

ดร.กวีพงษ์ หิรัญกส ิ 216,000.00 18,000  90,000.00 108,000.00  432,000.00

ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ 180,000.00 15,000  75,000.00  90,000.00  360,000.00

นายโชติ สนธิวัฒนานนท ์ 180,000.00 15,000  75,000.00  90,000.00  360,000.00

รวม	 	 								1,512,000.00							126,000	 									693,000.00									288,000.00							2,619,000.00

เงินเดือน

โบนัส

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

อื่นๆ 

 รวม

9

9

5

9

10,054,285

1,146,791              

403,363

1,221,270

12,825,709

9

9

8

9

10,460,693

1,336,065

529,416

1,063,771

13,389,945

4

3

3

4

7,736,920

817,740

353,520

204,720

9,112,900



 

คุณนพพล		ธ�รีรัตน�วิบูลย์

คณะผู้บริหาร

คุณพิมพ์วรรณ		ธ�รีรัตน�วิบูลย์

คุณวุฒิพันธุ์		เบญจธัญญ�พล

คุณอนุรักษ์		ธ�รีรัตน�วิบูลย์
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กรรมก�รผู้จัดก�ร

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโรงง�น
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      คณะกรรมการบริษัทฯให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระท�าการใดๆ อันจะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

รวมถึงได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆพร้อมทั้งให้ข้อมูลส�าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบ

ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วนโปร่งใส โดยได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้น

ฐาน ดังนี้ 

บริษัทฯมีการส่งหนังสือเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่จะด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 1 

เดือน นับแต่วันที่ 28 มกราคม 2559จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 

2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบคุณสมบัติคัด

เลือกและเสนอชื่อผู้ที่เหมาะจะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ

จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

หรือบุคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนเองได้  โดยใช้หนังสือมอบ

ฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัด

ประชุม

บริษัทฯมีการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ขอ

งบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือ หุ้น 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 31 

มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวันเวลา สถานที่ส�าหรับ

จัดการประชุมและเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ผู้

ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หนังสือมอบฉันทะทั้ง 2 แบบ (แบบ ก. และ แบบ ข.) ตามที่กรม

พัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ก�าหนด 

บริษัทฯมีการส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจ�าปีให้กับ

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และมอบ

หมายให้บริษัทฯศูนย์รับฝากหลัก-ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจ�าปีให้กับ

ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 7 วัน ทั้งนี้บริษัทฯได้แนบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ก และ ข ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ม่สะดวกเข้าร่วมในวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทฯจดทะเบียน (Code of Best Practices) รวม

ไปถึงการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการเพื่อให้การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้บทบาทของการรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นการสร้างรากฐานและความมั่นคงที่ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้

บริษัทฯได้แบ่งหมวดหมู่การก�ากับดูแลกิจการออกเป็น 5 หมวด ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

บริษัทฯจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการ

ด�าเนินงานของกิจการอย่างสม�่าเสมอโดยการแจ้งให้ผู ้ถือหุ้น

ทราบโดยตรงของบริษัทหรือช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

ส�าหรับสถานที่ของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเลือกสถาน

ที่ที่สามารถเดินทางได้สะดวกและก�าหนดวันเวลาส�าหรับการ

ประชุมอย่างเหมาะสมเพื่อความสะดวกในการเดินทางและการ

เข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูล

ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆอย่างเพียงพอส�าหรับการ

พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งเป็นไป

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือตามที่กฎหมายก�าหนด   

ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์ฝากหลัก

ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัดเป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุมและเอกสารข้อมูลต่างๆ และก�าหนดให้มีความเห็นของ

คณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้ถือหุ้นในทุก

วาระ รวมถึงก�าหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบในวาระส�าคัญๆ หรือตามที่กฎหมายก�าหนดก่อน

วันประชุม

บริษัทฯมีการส่งหนังสือเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นและส่งค�าถามล่วงหน้าวันประชุมเป็นเวลา 1 

เดือน นับแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 

2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสส่งค�าถามล่วงหน้าและเป็นโอกาส

ที่บริษัทฯจะได้ตอบค�าถามให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

     ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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บริษัทฯมีการลงประกาศลงในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 

วันติดต่อกันผ่านทางหนังสือพิมพ์ทันหุ้นระหว่างวันที่ 18-20 

เมษายน 2559 เพื่อเผยแพร่วัน เวลา และสถานที่ รวมถึงวาระ

ในการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบอีกช่องทางหนึ่ง

หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯเปิดท�าการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ฯรอบถัดไปและบริษัทฯจะมีการบันทึกการ

ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งโดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้องครบถ้วน 

รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุมการแจงคะแนน

นับทุกๆวาระและข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่ส�าคัญเพื่อให้ผู้ถือ

หุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาด

หลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯด�าเนินการส่งมติการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่

ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด คือ หากมีการประชุมในช่วงเช้าจะมี

การส่งมติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯเวลา 14.00 น. ของวันเดียวกัน

แต่หากเป็นการผู ้ถือหุ ้นในช่วงบ่ายจะด�าเนินการส่งมติต่อ

ตลาดหลักทรัพย์เวลา 9.00 น. ของวันท�าการถัดไป

บริษัทฯจะมีการน�าเทปบันทึกภาพการประชุมผู ้ถือหุ ้นเผย

แพร่ลงในเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้า

ร่วมประชุมในวันและเวลาที่บริษัทฯก�าหนด สามารถติดตาม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนโดยจะ

เผยแพร่หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการน�าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับ

จากผู้ถือหุ้นเกี่ยวการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อน�ามาประเมินผล

การประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขส�าหรับการจัดการประชุมผู้ถือ

หุ้นในปีถัดไป

 บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิของผู ้ถือหุ ้นในการเข้าร่วม

ประชุมและการออกเสียงในที่ประชุม และอ�านวยความสะดวก

แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งด�าเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งยึดหลักสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ โดย

ไม่กระท�าการใดๆที่เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลง

แก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การด�าเนิน

การประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน วิธีการนับคะแนนและสิทธิ

ในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งค�าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และ

กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุม

เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ

หรือประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะ

ก�าหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือ

แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทมีการแนะน�ากรรมการ ผู้บริหาร

ระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 

พร้อมทั้งทบทวนวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งแก่ผู ้ถือหุ้นใน

หนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในวาระการ

ประชุมที่ตรงกัน โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม

เป็นอันขาด รวมไปถึงอธิบายกฎเกณฑ์ วิธีการลงคะแนนเสียง 

และวิธีการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสในการประชุม

สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของ

บริษัท เข้าประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อรับทราบความ

เห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯจัดให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม เพื่อให้

แน่ใจว่า บริษัทด�าเนินการจัดการประชุมด้วยความโปร่งใส

9.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

 

     วันประชุมผู้ถือหุ้น      หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมีการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์

จะรับรายงานประจ�าปีในแบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับผ่าน

ทางจดหมายตอบรับที่แนบ ในหนังสือเชิญประชุม ทางอีเมล์

หรือช่องทางการติดต่อในเว็บไซต์บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะด�าเนิน

การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และจัดเตรียมส�าหรับวันประชุม

ผู้ถือหุ้นด้วย

10.
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ปฏิบัติและอ�านวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและ

ไม่กระท�าการใดๆที่เป็นการจ�ากัดหรือละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

ของผู้ถือหุ้นทั้งนี้นักลงทุนทุกรายถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีความส�าคัญ

ต่อบริษัทและมีสิทธิเท่าเทียมกันในทุกๆด้าน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ

ในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างทั่วถึงและผ่านทางช่องทาง

ที่เหมาะสม และมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นการ

เสนอชื่อผู้ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุมผู้

ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัท

ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยไม่ค�านึงถึงเพศ 

อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม หรือความคิด

เห็นที่แตกต่าง   แม้กระทั่งผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถาม

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถยื่นความประสงค์

ในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้

และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

จัดส่งหนังสือมอบอ�านาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่าง

น้อย 1 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับมอบอ�านาจ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆแทน ในกรณีที่

ผู ้ถือหุ ้นไม่่สามารถเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นด้วยตนเองได้เพื่อ

สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงมติในแต่ละ

วาระได้เอง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอเสนอ

ให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 

วันท�าการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์

ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอ�านวยความ

สะดวกในการน�าเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย

จะด�าเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระ

การประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะ

วาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิน

ใจ

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)   
บริษัทให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัท เพื่อขอ

เสนอชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้แจ้ง

ความประสงค์ผ่านมายังบริษัท พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการ

พิจารณาด้านคุณสมบัติและหนังสือแสดงความยินยอมของ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอบุคคล

ดังกล่าวเข้าด�ารงต�าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตาม

วาระในแต่ละปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติต่อไป

ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insid-

er Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ และผู้

บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)

ก�าหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

(Insider Trading) โดยก�าหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของ

พนักงานในหัวข้อจริยธรรมและบทลงโทษทางวินัย ซึ่งได้มีการ

เผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ

ก�าหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผู้ถือ

หุ้นที่ส�าคัญ เช่น การท�ารายการเกี่ยวโยง การท�ารายการได้มา

หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจ

สอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

ก�าหนดนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้

ประโยชน์จากข้อมูลส�าคัญอันมีผลต่อการลงทุน โดยบริษัท

จะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาด

หลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท�าการซื้อขาย

หลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้อง

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลัก

ทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการต่อส�านักงาน ก.ล.ต.
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 บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า ตลอดจนสังคมจะได้รับการ

ดูแล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียใน

กลุ่มต่างๆเพื่อให้สามารถด�าเนินกิจการต่อไป มีความมั่นคงและตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพื่อสร้างความส�าเร็จในระยะยาว และ

ได้ก�าหนดไว้ในวิสัยทัศน์และนโยบายจริยธรรมของบริษัทฯเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงาน 

ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆโดยยึดมั่นในหลักการความ

รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายและได้ก�าหนดแนวทางส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ

จริยธรรมของบริษัทฯเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯจะรักษาและยึดมั่นในการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค โดยมีหลักการปฏิบัติดัง

ต่อไปนี้

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

 

 ผู้ถือหุ้น :  บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่ง

ด�าเนินธุรกิจเพื่อความเจริญเติบโตก้าวหน้าของบริษัทฯ และการสร้าง

ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ

แสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ

 พนักงาน : บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกระดับ

เป็นอย่างยิ่ง และถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการด�าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯจึงมีนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามความรู้ความ

สามารถและประสบการณ์ (Fair pay) เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี ทั้งนี้บริษัทฯ ยังใส่ใจในความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้เข้าร่วม

ในโครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero accident) ของกระทรวงแรงงาน 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อ

พนักงานและบริษัทฯ

 ลูกค้า :  บริษัทฯให้ความส�าคัญในการผลิตและจ�าหน่ายเพื่อ

สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า โดยค�านึงถึงคุณภาพของสินค้าและการ

บริการในด้านต่างๆ ตลอดจนการจัดให้มีกระบวนการในการร้องเรียน

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดกับสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อมั่น

ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 คู่ค้า : บริษัทฯปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยตามหลักการการแข่งขัน

อย่างเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้แก่คู่ค้าทุกกลุ่มทั้งรายใหญ่และราย

ย่อยด้วยความยุติธรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ที่ดีในการท�างาน

 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขัน

อย่างสุจริต และด�าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย ท�าให้ตลอดระยะเวลา

ในการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯไม่เคยมีข้อพิพาทกับบริษัทคู่แข่ง

หรือสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่งแต่ประการใด

 บริษัทฯมีจิตส�านึกและตระหนักความเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคม ซึ่งมีความรับผิดชอบในรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม รวมทั้ง

ให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาส

ที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของสิ่งแวดล้อม

จึงได้มีการจัดท�านโยบายการส่งเสริมการให้ความรู ้และการอบรม

พนักงานด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดให้มีหน่วยงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะ เพื่อปฏิบัติงานในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ โดย

ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล และให้ความรู้กับพนักงานในการ

ปฏิบัติงานโดยจะต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ส�าหรับ

การอบรมพนักงานจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

การอบรมภายนอก โดยตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม

จะเป็นบุคคลที่เข้าร่วมการอบรม เพราะถือเป็นผู้ที่มีความ

ช�านาญเฉพาะ และน�าความรู้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

การอบรมภายใน  โดยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วมอบรมจาก

ภายนอกจะน�าความรู้ดังกล่าวถ่ายทอดให้กับพนักงานท่านอื่นๆ 

เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และความตระหนักในเรื่องของสิ่ง

แวดล้อม

1.

2.

 ชุมชนและสังคม :  บริษัทฯมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยการส่งเสริมการท�ากิจกรรม

ต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯมีนโยบายในการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคม 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับ

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตไป

พร้อมกับสังคม 

 สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม โดยบริษัทฯมีการจัดท�าโครงการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบจาก

การด�าเนินธุรกิจ และจัดท�าโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบ

อย่างต่อเนื่อง

 องค์กรภาครัฐ :  องค์กรภาครัฐถือเป็นอีกหนึ่งผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่ส�าคัญ ทั้งนี้บริษัทฯให้ความร่วมมือในการท�างานร่วมกับ

องค์กรภาครัฐ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของภาครัฐด้วย

ดีเสมอมา



AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 บริษัทฯ มีช่องทางติดต่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.aienergy.co.th โดยบริษัทฯมีนโยบาย

ที่จะให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งในส่วนของ

ข่าวสาร ข้อมูลบริษัทฯรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่น�าเสนอแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน และข้อมูลส�าคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของ

บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นข้อมูลที่แท้จริง บริษัทมีช่องทางในการติดต่อกับนักลงทุนและช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ

เปิดเผยข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 

56-1) และ รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

 การน�าเสนอข้อมูลทั้งหมดในรายงานข้อมูลประจ�า

ปี(แบบ56-1)จะเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ครบ

ถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อสะท้อน ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆทั้งในส่วนของข้อมูลที่ไม่ใช่

ข้อมูลทางการเงิน เช่น การเปิดเผยนโยบายต่างๆ การก�ากับดูแล

กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและข้อมูลทางการเงิน เช่น 

งบการเงินประจ�าปี หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะ

กรรมการหรือข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการเป็นต้น

เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์และ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ

 การน�าเสนอข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาด

หลักทรัพย์ฯนั้นจะเป็นไปตามข้อก�าหนดตามที่ตลาดหลัก

ทรัพย์ฯได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนจะ

สามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นข้อมูล

ที่แท้จริง 

 นอกจากนี้ บริษัทฯยังอ�านวยความสะดวกโดยจะมี

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯผ่านทาง http://

www.aienergy.co.th หลังจากที่ได้น�าเสนอข้อมูลผ่านระบบ

สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้วรวมไปถึงการเผยแพร่

หนังสือเชิญประชุมประชุมก่อนวันประชุมผ่านทางเว็บไซต์ขอ

งบริษัทฯซึ่งถือเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้นได้อย่าง

รวดเร็ว

เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ  SET 

Community Portal (SCP) 

 โดยบริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลทางการเงินหรืองบ

การเงินพร้อมกับข้อมูลที่จัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และส�านักงาน ก.ล.ต.

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

 การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ถือเป็นสิ่งส�าคัญต่อ

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ดังนั้นงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์จึงเป็น

ช่องทางในการให้ข้อมูลที่ส�าคัญโดยบริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงาน

นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนในการ

ติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์

ต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและนักวิเคราะห์    ทั้งในการส่วนของการ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการและผลประกอบการขอ

งบริษัทฯ ทั้งนี้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อหน่วยงานนัก

ลงทุนสัมพันธ์ผ่านทาง

1.1

1.2

1.3

3. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
 บริษัทฯเปิดโอกาสให้มีการแจ้งเบาะแสหรือการร้อง

เรียนทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการ

รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อน�าข้อมูล

เหล่านั้นมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการท�างานของบริษัทฯ

ต่อไปโดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนผ่านทาง

 ในการรับข้อมูลเกี่ยวกับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ

บริษัทฯมีนโยบายที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือแจ้งข้อ

ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนนั้นๆเพื่อ

เป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้อง

เรียน
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2. ช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์

ir@aienergy.co.th หรือ,

0-34-877-485-8 Ext. 500 หรือ,

http://www.aienergy.co.th

ชื่อ 

Email

โทรศัพท์

หรือเว็บไซต์

บริษัท

: 

: 

: 

: 

ir@aienergy.co.th or,

0-34-877-485-8 Ext. 500 or,

http://www.aienergy.co.th

Email

โทรศัพท์ 

เว็บไซต์

บริษัท

: 

: 

: 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 

และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ จึงท�าให้เกิดการถ่วง

ดุลอ�านาจในการของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จ�านวน 3 ท่าน และมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจในการด�าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนใน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวนทั้งหมด 8 ท่านซึ่ง

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญในการท�าธุรกิจ 

และมีบทบาทส�าคัญนการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

 กรรมการทุกท่านล้วนมีบทบาทส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ในการประชุมครั้งต่างๆหากมีมติที่ส�าคัญใดๆก็ตามจะต้องได้รับ

การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติ(แล้วแต่กรณี) โดยกรรมการบริษัทจะไม่สามารถรายการใดๆที่

ส่งผลต่อตนเองหรือมีความขัดแย้งทางผลทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในรายการนั้น

 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

   คณะกรรมการบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยคณะกรรมการทุกท่าน

ล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ใน

การด�าเนินธุรกิจ รวมถึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบและก�ากับดูแล

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯประกอบด้วยคณะ

กรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ดังนี้

1.1

1.1.1   กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 4 ท่าน คือ

 1.  นายณรงค์   ธารีรัตนาวิบูลย์

      ประธานกรรมการ

 2.  นายธนิตย์   ธารีรัตนาวิบูลย ์  

      รองประธานกรรมการ

 3.  นายอนุรักษ์   ธารีรัตนาวิบูลย ์   

      กรรมการ

 4.  นายนพพล   ธารีรัตนาวิบูลย์    

      กรรมการ

1.1.2   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ

      นายด�ารงค์   จูงวงศ์     

      กรรมการ

1.1.3   กรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็น  

          กรรมการบริหาร 3 ท่าน คือ

 1.  ดร.กวีพงษ์   หิรัญกสิ          

      ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2.  นายโชติ   สนธิวัฒนานนท์      

      กรรมการตรวจสอบ

 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์   หุ่นพยนต์

      กรรมการตรวจสอบ

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

 คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าที่

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯในการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีโดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน

ระบบควบคุมภายในกระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 3 ท่านคือ

 1.   ดร.กวีพงษ์   หิรัญกสิ    

       ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2.   นายโชติ   สนธิวัฒนานนท์   

       กรรมการตรวจสอบ

 3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์   หุ่นพยนต์  

       กรรมการตรวจสอบ
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1.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

 บริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อ

ท�าหน้าที่สั่งการ วางแผน และก�าหนดนโยบายกลยุทธ์ด�าเนิน

กิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะ

การแข่งขันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณา

อนุมัติและควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตาม

นโยบายหรือแผนธุรกิจรวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมกา

รบริษัทฯ ได้อนุมัติหรือก�าหนดไว้แล้วโดยคณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 4 ท่าน คือ

 1. นายณรงค์    ธารีรัตนาวิบูลย์   

     ประธานกรรมการบริหาร

 2. นายธนิตย์   ธารีรัตนาวิบูลย ์   

     กรรมการบริหาร

 3. นายอนุรักษ์   ธารีรัตนาวิบูลย ์   

     กรรมการบริหาร

 4. นายนพพล   ธารีรัตนาวิบูลย์   

     กรรมการบริหาร

1.4

 บริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินการให้สอดคล้องกับ

นโยบายบริหารความเสี่ยง และนโยบายการด�าเนินงานของบ

ริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯสามารถควบคุมความเสี่ยง อันจะ

ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ รวมไปถึงการเสนอแนะแนวทางการ

ควบคุมความเสี่ยงและจัดท�ารายงานสรุปผลการบริหารความ

เสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 4 ท่าน คือ

 1.   นายอนุรักษ์   ธารีรัตนาวิบูลย์   

       ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2.   นายนพพล   ธารีรัตนาวิบูลย ์   

       กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3.   นางสาวพิมพ์วรรณ  ธารีรัตนาวิบูลย ์  

       กรรมการบริหารความเสี่ยง

 4.   นายพลัฏฐ์   แปลนาค   

       กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯมีนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่

เป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและน�าเสนอขออนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปีโดยมีหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่า

ตอบแทนของกรรมการดังนี้

2. ค่าตอบแทนกรรมการ

1.)

2.)

3.)

4.)

มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

ค ่าตอบแทนอยู ่ ในระดับที่สามารถจูงใจสามารถรักษา

กรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้กับบริษัทได้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจนโปร่งใสและง่าย

ต่อการเข้าใจเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการ

ในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

เป ็นอั ตราที่ เ ที ยบ เคี ย งกับค ่ าตอบแทนกรรมการ ใน

อุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

3. การประชุมคณะกรรมการ

 บริษัทฯจะจัดให ้มีการประชุมคณะกรรมการและ

ด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎระเบียบของตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น โดย

ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการ

ใช้ดุลยพินิจที่รอบครอบและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการ

ประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปราย

ปัญหาส�าคัญได้อย่างครบถ้วนโดยทั่วกัน  โดยบริษัทจะน�าส่ง

หนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

การประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน

ประชุม พร้อมทั้งก�าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะ

กรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็น นอกจากนี้ บริษัทฯจะ

มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบได้
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 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการ

จัดท�ารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี

รวมทั้งข้อมูลทางการเงินที่ได้ส่งผ่านระบบสารสนเทศของตลาด

หลักทรัพย์ฯและส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้รายงานทางการเงินดังกล่าว จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะ

สมและเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติอย่างสม�า่เสมอ รวมทั้งได้ใช้

ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท�าและดูแลให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและยัง

มีการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงินโดยแยกเป็น

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมการบริษัทฯให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผย

ข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดย

ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และ

ทันเวลาซึ่งรวม ถึงรายงานทางการเงิน ผลการด�าเนินงานข้อมูล

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

ของบริษัทฯตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่

ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนโดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งจาก

การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และส�านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของ บริษัทฯ

ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริษัทฯ

ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะโดยมอบหมายให้ นายนพพล ธารี

รัตนาวิบูลย์ เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น 

นักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลข

โทรศัพท์ 0-34-877-4868 ต่อ 500 

 ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) 

บริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะโดยมอบ หมายให้ นาย

นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน 

ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และผู้ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0-34-877-486-8 ต่อ 500 ในส่วนของหน่วย

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้ปรากฏอยู่ใน “หมวดที่ 4 : การเปิด

เผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparen-

cy) หัวข้อ  2.ช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์”

6. ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการ

จัดท�ารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี 

รวมทั้งข้อมูลทางการเงินที่ได้ส่งผ่านระบบสารสนเทศของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะ

สมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งได้ใช้

ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท�าและดูแลให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ

ยังมีการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ

รายงานทางการเงิน โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

4. รายงานของคณะกรรมการ

1.

2.

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงิน จะเป็นการรายงานความรับผิดชอบในส่วน

ของกรรมการบริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับรอง

รายงานดังกล่าว (ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานความรับผิด

ชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ

รายงานทางการเงิน จะเป็นการรายงานความรับผิดชอบใน

ส่วนของกรรมการตรวจสอบ โดยมีประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้รับรองรายงานดังกล่าว (ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 

“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ

รายงานทางการเงิน”)
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7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีมติก�าหนดระเบียบข้อบังคับในการน�าข้อมูลภายในของบ

ริษัทฯไปใช้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบ

ริษัทฯ ดังนี้

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้อง

ปฏิบัติดังนี้
ก)

ข)

ค)

 ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน

ของบริษัทฯ

ต้องไม่น�าความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ

ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ

ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทาง

อ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ต้องไม่ท�าการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบ

ริษัทฯโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ 

และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/

หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯอันอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อบริษัทฯไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.

2.

3.

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก

ทรัพย์ในบริษัทของตนเองตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา   59  

ให ้ประกาศระเบียบข ้อบั งคับดั งกล ่าวให ้กรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทราบโดยทั่วกัน 

 บริษัทฯมีนโยบายในการก�าหนดจ�านวนบริษัทฯจด

ทะเบียนที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะเข้าไปเป็นกรรมการเพื่อให้

บริษัทได้รับรับประโยชน์สูงสุดจากการท�างานของกรรมการซึ่ง

จะต้องอุทิศความรู้ ความรับผิดชอบและเวลาเพื่อใช้ในการปฏิบัติ

งานที่มีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดให้คณะกรรมการสามารถด�ารง

ต�าแหน่งในบริษัทฯจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

8.  นโยบายการด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน 5 บริษัท

    จดทะเบียน

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

 บริษัทฯ  จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการปี

ละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ

บริษัทฯแต่ละท่านได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อ

ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการท�างานของคณะกรรมการ

และใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

แต่ละท่านเพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหัวข้อ

ในการประเมินตนเองจะเป็นไปตามหลักการของการก�ากับดูแล

กิจการที่และดีหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้

บริษัทฯ จะน�าผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการแต่ละท่าน

มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรรมการและการพัฒนาบริษัทฯ ต่อ

ไป

บริษัทฯห้ามไม่ให้มีการให้สินบนด้วยเงินหรือการให้ผลประโยชน์

ด้วยของก�านัลอื่นๆ เพื่อการหวังผลประโยชน์ไม่ว่าจะมีรูปแบบ

อย่างไรก็ตามกับบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีการติดต่องานร่วมกันทั้ง

ในบริษัทฯ และองค์กรนอกบริษัทฯ เช่น หน่วยงานราชการและ

หน่วยงานเอกชน

การให้สินบนด้วยเงินหรือการให้ผลประโยชน์ด้วยของก�านัล

อื่นๆ

 บริษัทฯ ห้ามไม่ให้มีการให้สินบนด้วยเงินหรือการให้ผล

ประโยชน์ด้วยของก�านัลอื่นๆ เพื่อการหวังผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่

ว่าจะมีรูปแบบอย่างไรก็ตาม กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีการติดต่อ

งานร่วมกันทั้งในบริษัทฯและองค์กรนอกบริษัทฯ เช่น หน่วยงาน

ราชการและหน่วยงานเอกชน

10. นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของ 

บริษัทฯซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน

ของบริษัทฯควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบ

ริษัทฯในช่วงระยะเวลา 11 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ

สาธารณชน โดยข้อก�าหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างขอ

งบริษัทฯด้วยหากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้

กระท�าผิดร้ายแรง



ในการอนุมัติการบริจาคต่างๆ จะต้องเป็นไปตามอ�านาจอนุมัติ

ขององค์กร ทั้งนี้หากเงินบริจาค ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามที่

มีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท จะต้องได้รับการอนุมัติจาก

กรรมการบริษัท

ในการบริจาคจะต้องเป็นการบริจาคในนาม “บริษัทฯ” เท่านั้น 

ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานการบริจาคที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ และ

จะต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของบริษัทฯ และบริษัทฯจะ

ไม่ใช้การบริจาคเป็นข้ออ้างหรือน�ามาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใด

การรับสินบน

บริ ษั ทฯมี ข ้ อ ก� า หนด ในกา รบริ จ าค เพื่ อ ก า รกุ ศ ลกา ร

สาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุน ดังนี้ในการอนุมัติการ

บริจาคต่างๆจะต้องเป็นไปตามอ�านาจอนุมัติขององค์กร ทั้งนี้

หากเงินบริจาคไม่ว ่าจะรูปแบบใดก็ตามที่มีมูลค่ามากกว่า 

10,000 บาท จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริษัท

ในการบริจาคจะต้องเป็นการบริจาคในนามบริษัทฯ   เท่านั้น 

ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานการบริจาคที่ชัดเจน และเชื่อถือได้และจะ

ต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของ บริษัทฯ และบริษัทฯจะไม่

ใช้การใช้การบริจาคเป็นข้ออ้างหรือน�ามาไปใช้ในวัตถุประสงค์

อื่นใด

การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุน

 

การให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือการเลี้ยงรับรอง 

ในการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือการเลี้ยงรับรองจะ

มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการต้อนรับหรือการแสดงความยินดี

เท่านั้นโดยไม่มีนัยยะอื่น 

ทั้งนี้ผู้ที่พบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายการทุจริต ทั้งภายในและ

ภายนอกบริษัทฯสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางของบริษัทฯได้

ดังนี้

 ส�าหรับการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและการ

คอร์รัปชั่นของบริษัทฯจะมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังพนักงาน 

คู่ค้า บุคคลภายนอก รวมไปถึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ทราบ

โดยมีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้

บริษัทฯประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ โดยจะมีการเผย

แพร่ผ่านทาง Email ของบริษัทฯและติดประกาศตามฝ่าย/แผนก

ต่างๆเพื่อให้ทุกฝ่าย/แผนกได้รับทราบโดยทั่วกันและจะจัดให้มี

การอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นกับพนักงาน

บริษัทฯมีการส่งจดหมายเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน

คอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้าทุกราย เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯมี

แนวทางและได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้อย่าง

ชัดเจน ทั้งนี้คู่ค้าทุกรายจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน

การคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ มีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่าน

เว็บไซต์บริษัท (http://www.aienergy.co.th) โดยจะเป็นการ

น�าเสนอนโยบายให้แก่ผู้ถือหุ้นนักลงทุนรวมไปถึงบุคคลภายนอก

ที่สนใจได้ทราบ

บริษัทฯมีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้ใน 

“แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)” และรายงาน

ประจ�าปี 2559
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 บริษัทฯ มีข้อก�าหนดในการบริจาคเพื่อการกุศล การ

สาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุน ดังนี้

http://www.aienergy.co.th

aienergy@aienergy.co.th

ส่งถึง คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 

ต�าบลคลองมะเดื่อ อ�าเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร 74110

เว็บไซต์บริษัทฯ

Email บริษัทฯ  

ทางไปรษณีย์ 

หรือยื่นส ่งโดยตรง

ได้ที่; 

: 

: 

: 
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CSR



ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

	 บริษัท	 เอไอ	 เอนเนอร์จ	ี จำ�กัด	 (มห�ชน)	 ตระหนักถึงก�ร

ดำ�เนินธุรกิจอย�่งมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	 ทั้งนี้บริษัทฯได้ดำ�เนิน

กิจก�รด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	 (Corporate	 Social	 Respon-

sibility:	 CSR)	 โดยบริษัทได้มีก�รจัดทำ�นโยบ�ยและวิสัยทัศน์ในก�ร

ดำ�เนินกิจก�รต�มแนวท�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	 บริษัทฯมุ่งเน้น

และให้คว�มสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภ�ยใน

และภ�ยนอกบริษัทรวมถึงก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อมม�อย่�งต่อเนื่อง 

 

	 นอกจ�กนี้ยังได้คำ�นึงถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกกลุ่ม	ซึ่งประกอบไปด้วย	ผู้ถือหุ้น	พนักง�น	

คู่ค้�	 ลูกค้�	 ชุมชนโดยรอบและที่สำ�คัญคือก�รลดผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมเพื่อก�รพัฒน�ท�งทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งยั่งยืน	นอกจ�กนี้

หน่วยง�นภ�ครัฐต�่งๆ	ก็ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทด้วย	และ

เพื่อให้บริษัทมีก�รดำ�เนินก�รในด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมอย่�ง

ยั่งยืน

	 บริษัทฯได้สร้�งทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรกับพนักง�น

ในทุกระดับทั้งในส่วนของผู้บริห�รและพนักง�นและเพื่อให้ก�รดำ�เนิน

ง�นของบริษัทมีม�ตรฐ�นบริษัทฯได้นำ�แนวท�งคว�มรับผิดชอบต่อ

สังคมของกิจก�รของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้�ม�เป็น

ส�ระสำ�คัญในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและวิสัยทัศน์

โดยใช้แนวท�งต�มหลักก�ร	ได้แก่

 1.	ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม

	 2.	ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน

	 3.	ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม

	 4	.คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 5.	ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคม

	 6.	ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม

	 ในปี	 2559	 นี้บริษัทฯได้ดำ�เนินกิจก�รด้วยคว�มรับผิดชอบ

ต่อสังคมอย่�งต่อเนื่องและทำ�โครงก�รสำ�หรับกิจกรรมด้�นคว�มรับ

ผิดชอบต่อสังคม	 ซึ่งแสดงให้เห็นว�่บริษัทฯมีคว�มมุ่งมั่น	 ตั้งใจและ

เอ�ใจใส่กับก�รดำ�เนินก�รของธุรกิจให้เป็นมิตรกับสังคม	ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวท�งปฏิบัติทั้ง	6	ข้อดังที่กล่�วม�	ดังนี้
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บริษัทฯมีก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรมโดยก�รเปิดเผย

ข้อมูลก�รทำ�ง�นในด้�นต�่งๆ	 อย่�งโปร่งใส	 ส่งเสริมก�รแข่งขัน

อย่�งเป็นธรรม	 ทั้งในส่วนของคู่ค้�	 ลูกค�้และคู่แข่งท�งก�รค้�	

โดยก�รดำ�เนินก�รของบริษัทจะสอดคล้องกับกฎหม�ยและข้อ

บังคับของก�รแข่งขัน	 เช่น	 ก�รนำ�ร�ค�น้ำ�มันไบโอดีเซลที่มีก�ร

วิเคร�ะห์โดยสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น	 กระทรวง

พลังง�น	 ม�ใช้ในก�รคำ�นวณร�ค�สินค้�	 ดังนั้นสินค้�ของบริษัท

จึงเป็นสินค้�ที่มีร�ค�ต�มม�ตรฐ�น	 นอกจ�กนี้บริษัทยังมีหลัก

เกณฑ์ในก�รเลือกคู่ค้�โดยคู่ค้�ร�ยต่�งๆ	 จะต้องผ่�นขั้นตอนต�ม

ที่บริษัทกำ�หนดจึงจะส�ม�รถเข้�ม�ดำ�เนินก�รใดๆให้กับบริษัทได้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีก�รสร้�งแนวท�งก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนปร�กฏอยู่ใน

นโยบ�ยในก�รจ้�งง�นของบริษัท	 ซึ่งมีม�ตรก�รที่สำ�คัญคือ	 ก�ร

ต่อต้�นก�รใช้แรงง�นเด็ก	 ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผู้ที่มีอ�ยุต่ำ�กว่�	

18	 ปีบริบูรณ์เข้�ทำ�ง�น	 เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐ�นต�ม

กรอบรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พ.ศ.	 2550	ม�ตร�	 49	

ซึ่งได้มีก�รบัญญัติไว้ว่�	 “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในก�รรับ

ก�รศึกษ�ไม่น้อยกว่�สิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่�งทั่วถึงและ

มีคุณภ�พโดยไม่เก็บค่�ใช้จ่�ย”	 ทั้งนี้ท�งบริษัทได้เล็งเห็นคว�ม

สำ�คัญของก�รศึกษ�	 และเพื่อไม่ให้เป็นก�รลิดรอนสิทธิท�งก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของมนุษย์	 บริษัทฯจึงนำ�ข้อกฎหม�ยดังกล่�วม�

เป็นส่วนหนึ่งในนโยบ�ยก�รจ้�งง�นบริษัท	 โดยก�รไม่รับแรงง�น

ที่มีอ�ยุต่ำ�กว่�	 18	 ปีเพื่อเปิดโอก�สให้บุคคลเหล�่นั้นเข้�ถึงก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นอย่�งเต็มที่ก่อนที่จะเข้�สู่ก�รทำ�ง�นในระบบ

แรงง�น
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บริษัทเล็งเห็นคุณค่�และคว�มสำ�คัญของพนักง�นในทุกระดับ

เพร�ะพนักง�นถือเป็นผู้สร้�งผลผลิตที่สำ�คัญดังนั้นบริษัทจึงได้

จัดให้ต้องมีก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย�่งเป็นธรรมโดยมีแนวท�ง

ปฏิบัติดังนี้

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

3.1 ความคุ้มครองทางสังคม

1)	บริษัทมีนโยบ�ยในก�รจ่�ยค่�ตอบแทนให้กับพนักง�น

3)	บริษัทจัดให้มีสวัสดิก�รในต่�งๆให้กับพนักง�น	

				 -	กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

				 -	ก�รทำ�ประกันชีวิตและประกันสุขภ�พกลุ่ม

			 -	ก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี

			 -	ก�รพัฒน�บุคล�กร	โดยก�รส่งอบรม	หรือสัมมน�			

			 		ต�มส�ยง�นของพนักง�น

3.2 สุขภาพและความปลอดภัยในการทำางาน

บริษัทจัดให้มีก�รจ�้งง�นอย�่งเป็นธรรม	 โดยพนักง�นจะได้รับ

ค่�ตอบแทนเหม�ะสมต�มระดับคว�มส�ม�รถหรือต�มที่ได้มีก�ร

ตกลงไว้	 ทั้งนี้บริษัทมีนโยบ�ยในก�รให้ค่�ตอบแทนที่เป็นธรรม

แก่พนักง�นโดยพนักง�นจะได้รับค่�ตอบแทนต�มที่เหม�ะสม

สำ�หรับก�รครองชีพ	 ซึ่งจะส่งผลให้พนักง�นมีคุณภ�พชีวิตที่ดีใน

สังคมด้วย	 ทั้งนี้บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยในก�รดูแลค่�ตอบแทน

ของสวัสดิก�รของพนักง�นดังนี้

บริษัทฯคำ�นึงถึงสุขภ�พและคว�มปลอดภัยของพนักง�นเป็น

สำ�คัญ	โดยได้มีก�รจัดโครงก�รและกิจกรรมต่�งๆ	เพื่อเสริมสร้�ง

คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นให้กับพนักง�นทุกคน	นอกจ�กนี้

บริษัทยังมีหน่วยง�นสำ�หรับก�รประเมินคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิด

ขึ้นกับพนักง�น	เพื่อห�ท�งป้องกันคว�มเสี่ยง	โดยโครงก�รและ

กิจกรรมที่บริษัทจัดทำ�	

มีดังนี้

ด้วยคว�มเป็นธรรมในลักษณะ	Fair	work	Fair	Pay	โดยค่�ตอบ

แทนที่พนักง�นจะได้รับจะขึ้นอยู่กับลักษณะง�นและคว�มรู้	

คว�มส�ม�รถ	รวมไปถึงประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นของพนักง�น	

ทั้งนี้ค่�ตอบแทนของบริษัทจะจะสอดคล้องกับค่�จ้�งแรงง�นขั้น

ต่ำ�ของรัฐบ�ลเพื่อส่งเสริมให้พนักง�นมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น

2)	บริษัทมีจ่�ยก�รค่�ตอบแทนให้กับพนักง�นในรูปแบบที่ไม่ใช่

				เงินเดือน

	 -	ค่�อ�ห�ร,	ค่�ครองชีพ,	ค่�โทรศัพท์

	 -	เบี้ยเลี้ยง,	เบี้ยขยัน

	 -	โบนัสประจำ�ปี	

	 -	เงินร�งวัลสำ�หรับพนักง�นดีเด่น
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ทั้งนี้ท�งบริษัทได้นำ�โครงก�รนี้ม�ประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับ

ม�ตรก�รก�รป้องกันอุบัติเหตุที่บริษัทจัดทำ�ขึ้น	ดังนี้

	 บริษัทฯเล็งเห็นคว�มสำ�คัญในเรื่องคว�มปลอดภัย

ของพนักง�น	 จึงได้มีก�รจัดทำ�งบประม�ณสำ�หรับก�รลงทุนใน

ส่วนของก�รจัดห�อุปกรณ์คว�มปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหม�ะ

สมกับก�รใช้ง�นของแต่ละส่วนง�น	เนื่องจ�กกิจก�รของบริษัท

ถือว่�เป็นกิจก�รที่มีคว�มเสี่ยงในก�รเกิดอุบัติเหตุหรือก�รได้

รับบ�ดเจ็บ	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รใช้ส�รเคมีในกระบวนก�ร

ผลิต	 ดังนั้นคว�มปลอดภัยจึงเป็นนโยบ�ยสำ�คัญในก�รดำ�เนิน

ง�นของบริษัท	 เพร�ะพนักง�นถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�ร

ดำ�เนินธุรกิจ	 ก�รจัดห�อุปกรณ์คว�มปลอดภัยจึงเป็นนโยบ�ย

หลักที่บริษัทให้คว�มสำ�คัญอย�่งยิ่ง	 นอกจ�กนี้บริษัทยังมี

หน่วยง�นที่มีหน้�ที่ในก�รประเมินคว�มเสี่ยงต�่งๆ	 เพื่อให้

ส�ม�รถห�วิธีก�รป้องกัน	 หรือแนวท�งในก�รลดผลกระทบที่

จะเกิดกับพนักง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

3.2.1 โครงการ 5 ส. สร้างนิสัยและความปลอดภัย

โครงก�ร	 5	 ส.	 นอกจ�กจะเป็นก�รดูแลสภ�พแวดล้อมในก�ร

ทำ�ง�นแล้ว	 ยังเป็นโครงก�รที่เสริมสร้�งนิสัยที่ดีให้กับพนักง�น

ได้อีกด้วย	 โดยโครงก�รนี้จะช่วยให้พนักง�นมีคว�มรับผิดชอบ

ในพื้นที่ของตนเองเพื่อลดคว�มเสี่ยงในก�รเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อ

ตนเองและผู้อื่น	โดยบริษัทมีนโยบ�ย	5	ส.	คือ	“	5	ส.	สร้�งวินัย

ในองค์กร	 เพื่อก้�วไปสู่คุณภ�พและคว�มสำ�เร็จที่ยั่งยืน”	โดยมี

วัตถุประสงค์	 แบ่งออกเป็น	 2	 ด้�นต�มขั้นตอนก�รทำ�ง�นของ	

5ส.

3.2.2.1.	ด้�นวัตถุและสถ�นที	่

			-	เพื่อปรับปรุงสภ�พแวดล้อมในสถ�นที่ทำ�ง�นให้มี

					บรรย�ก�ศที่ดี	จัดเก็บอุปกรณ์ของใช้ในก�รทำ�ง�น

					ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

			-	เพื่อก�รทำ�ง�นที่รวดเร็ว	ป้องกันก�รทำ�ง�นผิด

					พล�ด	และป้องกันก�รเกิดอุบัติเหตุ

3.2.2.2.	ด้�นบุคล�กร	

			-	เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในก�รดูแลรักษ�	ก�ร

					พัฒน�ตนเองและคุณภ�พก�รทำ�ง�นให้มี

					ม�ตรฐ�นสูงขึ้นและมีจิตสำ�นึกในก�รทำ�ง�นร่วม

					กับผู้อื่น

			-	เพื่อป้องกันก�รเกิดข้อร้องเรียนจ�กลูกค้�

โครงก�รนี้เป็นโครงก�รที่กระทรวงแรงง�นได้ริเริ่มขึ้น	สำ�หรับ

เป็นข้อปฏิบัติให้โรงง�นปฏิบัติต�มเพื่อเป็นก�รลดอุบัติเหตุ	ซึ่ง

จะส่งผลให้พนักง�นมีคว�มปลอดภัยในชีวิตม�กยิ่งขึ้น	โดย

บริษัทจะต้องจัดทำ�ม�ตรก�รก�รป้องกันอุบัติเหตุ

3.2.2 โครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero accident)
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บริษัทฯจัดให้มีก�รฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำ�ทุก

ปีเนื่องจ�กกิจก�รของบริษัทนับได้ว่�เป็นกิจก�รที่มีคว�มเสี่ยงจ�ก

เหตุเพลิงไหม้ซึ่งถือเป็นอันตร�ยที่ส่งผลรุนแรงทั้งต่อพนักง�นและ

ทรัพย์สินของบริษัทฯ	 ดังนั้นก�รให้คว�มรู้และคว�มเข�้ใจในก�รแก้ไข

สถ�นก�รณ	์ รวมไปถึงวิธีก�รป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กเหตุก�รณ์เพลิง

ไหม้จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ	 บริษัทฯมีก�รจัดอบรมปีละ	 1	 ครั้ง	 โดยวิทย�กร

ที่มีคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะและมีประสบก�รณ์	 ทั้งนี้บริษัทฯได้มีก�รจัด

ตั้งหน่วยง�นสำ�หรับก�รทำ�แผนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	 รวม

ไปถึงแผนก�รอพยพหนีไฟของบริษัทฯไว้อย่�งชัดเจนและประก�ศให้

พนักง�นทุกคนได้รับทร�บทั่วกัน	 โดยก�รเผยแพร่ข้อมูลผ่�นระบบ

ส�รสนเทศภ�ยในของบริษัทฯ	 และก�รติดป้�ยประช�สัมพันธ์ภ�ยใน

บริษัทฯ	 เพื่อเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมรับมือเหตุก�รณ์ต่�งๆ	 และ

ส�ม�รถแก้ไขสถ�นก�รณ์ได้อย่�งรวดเร็ว

บริษัทจะมีก�รจัดอบรมในเรื่องของคว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัยใน

ก�รทำ�ง�นให้กับพนักง�น	 เพื่อให้พนักง�นมีคว�มรู้และคว�มเข้�ใจใน

ก�รทำ�ง�น	 รวมไปถึงก�รใช้อุปกรณ์คว�มปลอดภัยอย่�งถูกต้อง	 ทั้งนี้

ห�กพนักง�นมีคว�มรู้และส�ม�รถใช้ง�นอุปกรณ์คว�มปลอดภัยอย่�ง

ถูกวิธีแล้ว	ก็จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและผลกระทบอันเนื่องม�จ�กก�ร

เกิดอุบัติเหตุลดลงด้วย
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4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีคว�มตั้งใจที่จะผลิตสินค้�และบริก�รด้วยคว�มรับ

ผิดชอบต่อผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้�และบริก�รที่ดี	

ปลอดภัยและตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคสูงสุด	 โดย

บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยที่ส่งเสริมคว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	

ดังนี้

	 นอกจ�กนี้บริษัทฯยังมีก�รเปิดโอก�สให้กลุ่มลูกค�้และคู่ค�้ได้เข้�ม�ตรวจสอบก�รทำ�ง�นภ�ยในบริษัทด้วย	ซึ่งเป็นก�รเปิดโอก�สให้

บุคคลภ�ยนอกได้เห็นกระบวนก�รทำ�ง�นที่มีคว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	ทั้งนี้จะเป็นก�รช่วยเพิ่มคว�มมั่นใจให้กับผู้ผลิตที่ใช้สินค�้และบริก�ร	

และเป็นก�รเสริมสร�้งคว�มมั่นใจในคุณภ�พก�รผลิตและคุณภ�พของสินค้�และบริก�รต่อคู่ค�้อีกด้วย

4.1 นโยบายการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานต่างๆ

ในส่วนของก�รผลิตสินค้�และบริก�รของบริษัทจะเป็นไปต�มม�ตรฐ�นและกฎระเบียบข้อบังคับด้�นคว�มปลอดภัยทั้งในระดับประเทศและ

ระดับส�กล	 โดยบริษัทได้รับก�รตรวจสอบและได้รับก�รรับรองจ�กองค์กรต่�งๆ	 เพื่อให้ผู้บริโภคมีคว�มมั่นใจว�่	 สินค�้และบริก�รของเร�มี

คว�มปลอดภัยและใส่ใจต่อผู้บริโภค

- บริษัทได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	ISO	9001	:	2008	ระบบบริห�รจัดก�รคุณภ�พ	(Quality	Management	System)		จ�กสถ�บัน

รับรองม�ตรฐ�นไอเอสโอ	อุตส�หกรรมพัฒน�มูลนิธิ

บริษัทได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รผลิตที่ดี		(Good	Manufacturing	Practice	System	:	GMP)	จ�กสถ�บันรับรองม�ตรฐ�น

ไอเอสโอ		อุตส�หกรรมพัฒน�มูลนิธิ

บริษัทได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นในระบบก�รจัดก�รคุณภ�พด้�นคว�มปลอดภัยของอ�ห�ร	(Hazard	Analysis	and	Critical	Control	

Point	:	HACCP)		จ�กสถ�บันรับรองม�ตรฐ�นไอเอสโอ	อุตส�หกรรมพัฒน�มูลนิธิง�นของบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี

บริษัทได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นจ�กสถ�บันม�ตรฐ�นอ�ห�รฮ�ล�ล	(HALAL)	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกล�งอิสล�มแห่งประเทศไทย		

โดยคณะกรรมก�รอิสล�มแห่งประเทศไทยจะเข�้ม�ตรวจสอบก�รทำ�ง�นของบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี

บริษัทได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นจ�กโคเชอร์ม�ตรฐ�นอ�ห�รยิว	(Kosher	Dietary	Law)	และจะมีผู้ตรวจสอบก�รทำ�ง�นของบริษัทเป็น

ประจำ�ทุกปี

บริษัทได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รผลิตน้ำ�มันป�ล์มอย�่งยั่งยืน	(Roundtable	on	Sustainable	Palm	Oil	:	RSPO)	โดยบริษัท

มีคว�มมุ่งมั่นในก�รสนับสนุนก�รผลิตน้ำ�มันป�ล์มอย�่งยั่งยืนทั้งในด้�นสิ่งแวดล้อม	สังคมและเศรษฐกิจ	ทั้งนี้จะมีผู้ตรวจสอบก�รดำ�เนิน

ง�นของบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี

-

-

-

-

-
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4.2 การปฏิบัติต่อคู่แข่งและคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

 เจ้�หนี้	 :	 บริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รรับผิด

ชอบต่อเจ้�หนี้ทุกกลุ่ม	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกลุ่มที่เป็นสถ�บันก�ร

เงิน	 โดยบริษัทยึดหลักคว�มซื่อสัตย์และซื่อตรงในก�รชำ�ระหรือ

ชดเชยแก่เจ้�หนี้	 ทั้งนี้ฝ่�ยจัดก�รของบริษัทจะมีหน้�ที่ในก�ร

รักษ�สภ�พคล่องท�งก�รเงินของบริษัท	 เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพ�ท

ระหว่�งบริษัทและเจ้�หนี้	 ซึ่งจะลดผลกระทบต่อทั้ง	 2	 ฝ่�ยได้	

ทั้งนี้บริษัทส�ม�รถรักษ�ชื่อเสียงและคว�มเชื่อมั่นต่อสถ�บัน

ท�งก�รเงินต่�งๆ	รวมไปถึงนักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้ดีเสมอม�

 บริษัทดำ�เนินกิจก�รด้วยคว�มโปร่งใสและคว�มเป็น

ธรรมทั้งต่อคู่แข่งและคู่ค้�	 เพื่อสร้�งคว�มน�่เชื่อถือและคว�มเชื่อ

มั่นในดำ�เนินกิจก�ร	 ทั้งนี้บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยและขั้นตอน

ก�รทำ�ง�นต่�งๆไว้อย่�งชัดเจน	 และพนักง�นจะต้องปฏิบัติต�ม

ขั้นตอนอย่�งครบถ้วนเพื่อป้องกันก�รกีดกันคู่แข่งและก�รเลือก

ปฏิบัติต่อคู่ค้�	ต�มนโยบ�ยดังต่อไปนี้

 คู่แข่ง	 :	 เพื่อให้ก�รคว�มขัดแย้งในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

และถือเป็นก�รป้องกันก�รกีดกันท�งดำ�เนินกิจก�รของบริษัทมี

คว�มเป็นธรรมต่อคู่แข่ง	บริษัทจะใช้ร�ค�อ้�งอิงจ�กประก�ศของ

กระทรวงพลังง�นในก�รกำ�หนดร�ค�ข�ยน้ำ�มันไบโอดีเซลในก�ร

คำ�นวณต้นทุนวัตถุดิบและก�รคำ�นวณร�ค�สินค�้ในกลุ่มน้ำ�มันไบ

โอดีเซล	 และใช้ร�ค�ประก�ศของรัฐบ�ลในส่วนของร�ค�น้ำ�มัน

ป�ล์มดิบในก�รคำ�นวณต้นทุนวัตถุดิบและคำ�นวณร�ค�สินค้�ใน

กลุ่มของน้ำ�มันบริโภคเพื่อให้แน่ใจได้ว่�บริษัทจะไม่ดำ�เนินธุรกิจ

ที่อ�จจะเกิดกรณีก�รค้�	 และเพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใสในก�รข�ย

และก�รบริก�ร

 คู่ค้�	:	 เพื่อให้มีก�รปฏิบัติต่อคู่ค้�และมีก�รคัดเลือก

คู่ค้�ทุกร�ยต�มขั้นตอนอย�่งเท่�เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัต	ิทั้งนี้

ก�รอนุมัติก�รสั่งซื้อหรือก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ	 จะต้องได้รับคว�ม

เห็นชอบต�มลำ�ดับตำ�แหน่งง�นของแต่ละส่วนง�น	 ตั้งแต่ระดับ

หัวหน้�ส่วน	 ผู้จัดก�รจนถึงระดับผู้บริห�ร	 โดยผู้อนุมัติจะขึ้นอยู่

กับวงเงินในก�รสั่งซื้อนั้นๆ	 และจะมีก�รร่วมอนุมัติโดยผู้บริห�ร

จะช่วยลดคว�มเสี่ยงในก�รคอร์รัปชั่นระหว่�งพนักง�นในบริษัท

และคู่ค้�	สำ�หรับก�รคัดเลือกคู่ค้�	บริษัทจะคัดเลือกจ�กคว�มน่�

เชื่อถือและประสบก�รณ์ในส�ยง�นของบริษัทนั้น	 เพื่อให้มั่นใจ

ว่�บริษัทจะได้รับผลิตภัณฑ์สินค้�และบริก�รที่มีประสิทธิภ�พต่อ

ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
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5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทเห็นคว�มสำ�คัญต่อก�รร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคม	

โดยบริษัทได้มีก�รว�งโครงก�รสำ�หรับก�รเข้�ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในก�รพัฒน�ชุมชนและสังคม	ซึ่งโครงก�รดังกล�่วจะเป็นโครงก�ร

ที่ส่งเสริมให้พนักง�นได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงก�รด้วย	 กล�่วคือ

พนักง�นทุกคนจะมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ชุมชนและสังคมร่วมกัน	

ซึ่งบริษัทได้ดำ�เนินก�รภ�ยในป	ี2559	คือ	

5.1 โครงการ “อุปกรณ์กีฬา เพื่อน้อง” 

โดยจะเป็นก�รบริจ�คเครื่องเขียน	 และอุปกรณ์กีฬ�	 ให้แก่

เย�วชนในชุมชนรอบโรงง�น	ซึ่งในป	ี2559	บริษัทฯได้แจกเครื่อง

เขียน	 และอุปกรณ์กีฬ�	 ในง�นวันเด็กซึ่งผู้ใหญ่บ�้นหมู่ที่	 8	 เป็น

เจ้�ภ�พจัดง�น	 เพื่อเป็นก�รสนับสนุนก�รเรียนและสันทน�ก�ร

เด็กเย�วชนในชุมชนรอบโรงง�น	และสร้�งคว�มเข้มแข็งแก่ชุมชน

บริษัทฯมีคว�มมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประกอบกิจก�รโดยยึดหลักใน

ก�รใช้พลังง�นอย่�งยั่งยืน	 เพื่อส่งเสริมก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ

อย่�งรู้คุณค่�และไม่ส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม	 ทั้งนี้

บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยมีทั้ง

กิจกรรมที่จัดขึ้นภ�ยในบริษัทและกิจกรรมที่จัดขึ้นภ�ยนอกบริษัท	

อย่�งไรก็ต�ม	 บริษัทได้สร้�งวิสัยทัศน์ในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมให้

กับพนักง�นด้วยซึ่งพนักง�นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงก�ร	

จึงจะถือว่�โครงก�รนั้นเกิดประโยชน์อย่�งแท้จริง	
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บริษัทฯได้แต่งตั้ง “บริษัท ออนเนอร์ แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ำกัด” เข้ำท�ำ

หน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในประจ�ำปี 2559 ของบริษัทฯ โดยมี

นำงสำวปิยมำศ เรืองแสงรอบ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบและ

ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนผล

กำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอทุกไตรมำส 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัท ออนเนอร์ 

ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ำกัด และนำงสำวปิยมำศ เรืองแสงรอบ 

แล้วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว 

เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน

กำรตรวจสอบภำยใน

นอกจำกนี้บริษัทฯก�ำหนดให้มีระบบกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจขอ

งบริษัทฯให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และ

ข้อก�ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เป็นต้น และก�ำหนดนโยบำยบรรษัทภิบำล เพื่อ

ก�ำหนด ให้คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร

รดับสูง ฝ่ำยงำนหรือหน่วยงำน และพนักงำนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำม

กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์อย่ำงเคร่งครัด

รายละเอียด

 : บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ำกัด  

   ที่อยู่ 518/5 อำคำรมณียำ เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

   เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท์ 0-2652-0898

 : นำงสำวปิยมำศ เรืองแสงรอบ

 : - ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต สำขำ Financial Accounting and 

     Assurance มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

   - ประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำ กำรสอบบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

   - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี 

     สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

   - ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำสื่อสำรมวลชน 

     มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

 : ปี 2553 – ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำรด้ำนกำรตรวจสอบ บริษัท ออนเนอร์ 

   ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ำกัด

   ปี 2543 – 2553  ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบบริษัท ส�ำนักงำน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด

 : ปี 2555 – 2559

 - COSO 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยในใหม่ลำ่สุด

 - วิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน

 - กำรป้องกันทุจริตในองค์กร

 - Data Analytics for Internal Audit

 - แนวทำงกำรควบคุมภำยในส�ำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้ำจดทะเบียนใน

   ตลำดหลักทรัพย์

 - มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส�ำหรับบริษัทที่เตรียมข้อมูลจดทะเบียนใน

   ตลำดหลักทรัพย์

 - Update มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินปี 2558 ทิศทำงของนักบัญชีไทย

   กับ AEC

หัวข้อ

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (Outsource)

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

กำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายในประจำาปี 2559
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AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในปี 2559
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)

ตำมที่ผู้ตรวจสอบภำยในได้ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) ตำมแผนงำนกำรตรวจสอบภำยใน

ประจ�ำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อประเมินว่ำบริษัทได้จัดให้มีกำรควบคุมภำยในและได้ออกแบบ

   ไว้อยำ่งสมเหตุสมผลและเพียงพอที่จะป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะ

   เกิดขึ้น และเป็นไปตำมแนวทำงของ COSO (The Committee 

   of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 

   และสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย รวมถึงแนวทำงของ

  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. เพื่อให้มั่นใจว่ำ รำยกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ส�ำคัญ ได้ถือปฏิบัติ

   ตำมระเบียบปฏิบัติและวิธีกำรที่บริษัทก�ำหนดไว้

3. เพื่อให้มั่นใจว่ำ บริษัทได้ถือปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่่

   เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนภำยนอก

4. เพื่อให้มั่นใจว่ำ ข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวกับระบบงำนที่ส�ำคัญของ

   บริษัทถูกต้องและน่ำเชื่อถือ

5. เพื่อเสนอแนะ แนวทำงแก้ไขปรับปรุง เกี่ยวกับกระบวนกำรกำร

   ควบคุมภำยในของแต่ละระบบงำน กรณีที่พบว่ำมีข้อสังเกตที่ควร

   น�ำเสนอเพื่อท�ำให้ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทมี

   ประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น

 ผู้ตรวจสอบภำยในได้ศึกษำระบบกำรปฏิบัติงำน โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ สอบถำม กับผู้บริหำรระดับสูงและฝ่ำยบริหำรที่รับผิดชอบในแต่ละ

ระบบงำน พร้อมทดสอบและสังเกตกำรณ์กำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กรโดยพิจำรณำองค์ประกอบส�ำคัญ 5 ประกำร คือ สภำพแวดล้อมของกำร

ควบคุม (Control Environment) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมเพื่อกำรควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสำรสนเทศ

และกำรติดต่อสื่อสำร (Information & Communication) และกำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring) ทั้งนี้เป็นกำรตรวจสอบอยำ่งต่อเนื่อง

เป็นประจ�ำทุกไตรมำส และก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติ

งำนได้อยำ่งอิสระ และน�ำเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยกำรตรวจสอบปี 2559 ครอบคลุมระบบกำรปฏิบัติงำนที่ส�ำคัญดังนี้

รายละเอียด

 - กำรบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน

 - ธุรกิจยุค Digital กับควำมเสี่ยงดำ้นกฎหมำย

 :  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย

   - วุฒิบัตรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน รุ่นที่ 7 จำกสภำวิชำชีพบัญชีฯ

   - วุฒิบัตรจำกสภำวิชำชีพบัญชีฯ หลักสูตร “เตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจเยี่ยม

     ส�ำนักงำนสอบบัญชี เพื่อกำรรับรองคุณภำพภำยใต้มำตรฐำน ISQC1 รุ่นที่ 3”

   - วุฒิบัตร จำกสมำคมสโมสรนักลงทุน หลักสูตร “วิธีปฏิบัติหลังได้รับกำรส่งเสริมกำร

     ลงทุน”

   - ประกำศนียบัตรกฎหมำยภำษีอำกร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หลักสูตร “ภำษีศุลกำกร 

     ภำษีสรรพสำมิต และอำกรแสดมป์” “ภำษีมูลคำ่เพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ” “ภำษีเงินได้

     นิติบุคคล” “ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ” และ “ภำษีอำกรระหว่ำงประเทศ”

 : ท�ำหนำ้ที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน จัดท�ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปี 

   เพื่อตรวจติดตำมและตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรปฏิบัติงำนของแต่ละระบบงำน สอบ

   ทำน ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส�ำหรับกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบควบคุม

   ภำยในให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น และรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หัวข้อ

ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ หรือ

ประกำศนียบัตร

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
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ไตรมาส 1 ปี 2559

 •  ระบบกำรจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต

 •  ระบบกำรควบคุมกำรผลิต

 •  ระบบควบคุมคลังสินค้ำ

 •  ตรวจติดตำมกำรแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่พบจำก

     ครั้งก่อน

ไตรมาส 3 ปี 2559

 •  ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลรวมถึงระบบกำรจ่ำย

     เงินเดือนและค่ำแรง

 •  ระบบจัดซื้อทั่วไป (ที่ไม่ใช่ซื้อวัตถุดิบหลัก)

 •  ตรวจติดตำมกำรแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่พบจำก

     ครั้งก่อน

ไตรมาส 2 ปี 2559

 •  ระบบงำนรำยได้ ลูกหนี้และกำรรับเงิน

 •  ระบบควบคุมทั่วไปทำงด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

 •  ตรวจติดตำมกำรแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่พบจำก

     ครั้งก่อน

ไตรมาส 4 ปี 2559

 •  ระบบงำนบัญชีและกำรเงิน

 •  ระบบสินทรัพย์ถำวร

 •  ระบบงำนสินคำ้คงเหลือ

 •  ตรวจติดตำมกำรแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่พบ

     จำกครั้งก่อน

 ทั้งนี้กำรตรวจสอบในแต่ละไตรมำสเป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ในแผนงำนกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2559 ซึ่งได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบแล้ว โดยรวมผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในปี 2559 สำมำรถสรุปได้ดังนี้

1. เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ

2. เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

3. เรื่องรายการทางบัญชีการเงินและการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย

4. เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นำงสำวปิยมำศ  เรืองแสงรอบ)

ผู้ตรวจสอบภำยใน

บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ำกัด

ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ ในระยะเวลำที่ท�ำกำรตรวจสอบ 

บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรอยู่ในระดับที่

น่ำพอใจ โดยมีสภำพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมระบบกำรควบคุมภำยใน

ของบริษัท บริษัทมีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนทั้งของฝำ่ยบริหำรและ

ฝ่ำยปฏิบัติกำร รวมถึงเริ่มมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำง

สม�่ำเสมอ โดยบริษัทอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอ

แนะบำงประเด็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรควบคุมภำยใน

ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ จำกรำยกำรที่เลือกตรวจสอบ โดย

ส่วนใหญ่หน่วยงำนได้ถือปฏิบัติตำมระเบียบและวิธีกำรที่ก�ำหนดไว้

แล้ว ส่วนข้อบกพร่องที่ตรวจพบได้น�ำหำรือกับผู้บริหำรของหน่วยงำน

เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตำมวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ก�ำหนดไว้แล้ว

ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ ในระยะเวลำที่ท�ำกำรตรวจสอบ 

รำยกำรทำงบัญชีกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับระบบงำนที่ตรวจสอบมีควำม

เชื่อถือได้ว่ำถูกต้องตำมที่ควร มีข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่จ�ำเป็น

ต้องใช้ในกำรบริหำรเหมำะสมตำมควร และได้มีกำรถือปฏิบัติตำมข้อ

กฎหมำยส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้ว  อยำ่งไรก็ตำมบริษัทอยู่

ระหว่ำงด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะบำงประเด็น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับรำยกำร

ทำงบัญชีกำรเงินและกำรปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องของ

บริษัท

ในส่วนของระบบกำรควมคุมทั่วไปของระบบงำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ บริษัทมีกำรควบคุมในระดับที่นำ่พอใจ  อย่ำงไรก็ตำม 

พบว่ำมีข้อสังเกตที่ได้น�ำหำรือกับผู้บริหำรของบริษัทฯ เพื่อด�ำเนิน

กำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะบำงประเด็นเพื่อเพิ่มประสิทธิ-

ภำพของกำรควบคุมภำยในให้ดีขึ้น นอกจำกนี้ ในส่วนของ ระบบ 

ERP: SAP จำกกำรตรวจสอบพบว่ำปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำร

แยกระบบฐำนข้อมูลของบริษัทฯ ออกจำกบริษัท เอเชียน อินซูเลเต

อร์ จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่อย่ำงชัดเจนก่อน จำกนั้นจึง

จะเริ่มจัดท�ำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงทำง

ด้ำนระบบสำรสนเทศของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมกำรด�ำเนินงำน

ทำงด้ำน Infrastructure, Application ของระบบ ERP: SAP ให้

เพียงพอและเหมำะสมต่อไป 

 ในกำรปฏิบัติงำนครั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภำยในได้รับควำมร่วม

มือจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำนเป็นอย่ำงดีจนสำมำรถปฏิบัติ

งำนให้ส�ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ ผู้ตรวจสอบภำยในจึงขอ

ขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้
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AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำาดับ รายชื่อ      ตำาแหน่ง

1. นำยอนุรักษ ์  ธำรีรัตนำวิบูลย ์  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2. นำยนพพล  ธำรีรัตนำวิบูลย ์  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3. นำงสำวพิมพ์วรรณ  ธำรีรัตนำวิบูลย ์  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4. นำยพลัฎฐ์  แปลนำค   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ในปี 2559 คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะผู้บริหำร และพนักงำนให้ควำม

ส�ำคัญในด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวมทั้งองค์กร ซึ่งอ้ำงอิง

ตำมมำตรฐำนสำกลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่ำงแพร่หลำยและเป็น

ที่ยอมรับของ ISO 9001:2008 และ COSO ERM (Enterprise Risk 

Management) เพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่สำมำรถ

ยอมรับได้และติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม่�ำเสมอ บริษัทฯ

ได้มีกำรจัดท�ำกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริหำร

และระดับผู้ปฏิบัติกำรของบริษัทฯ เพื่อร่วมกันประเมินควำมเสี่ยง / 

ปัญหำอุปสรรคควำมไม่แน่นอนที่อำจมีผลกระทบต่อกำด�ำเนินงำน

ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัษฯ หรือเหตุกำรณ์ที่

อำจท�ำให้บริษัทฯเสียโอกำสในเชิงธุรกิจ ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำก

สำเหตุทั้งภำยในและภำยนอก โดยมีหลักกำรก�ำหนดว่ำ หำกมีควำม

เสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเปำ้หมำยตำม

แผนที่ก�ำหนด  บริษัททฯจะต้องมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

และก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ผู้บริหำรและพนักงำนทุก

คนต้องปฏิบัติตำม  

และมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยระดับผู้บริหำร

ของบริษัทฯ เพื่อท�ำหน้ำที่บริหำรควำมเสี่ยงในทุกดำ้นให้มีควำม

เหมำะสมและมอบหมำยให้คณะท�ำงำนพัฒนำกระบวนงำนภำยใน  ซึ่ง

ประกอบด้วยพนักงำนระดับหัวหน้ำส่วน และผู้จัดกำรฝ่ำยของแต่ละ

ฝ่ำยงำนท�ำหน้ำที่ติดตำม ดูแล วิเครำะห์ กำรบริหำรควำมเสี่ยงใน

ระดับปฏิบัติกำร  และด�ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ และ

น�ำเสนอควำมคืบหน้ำและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะ

กรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัทฯก�ำหนดให้มีกำรจัดให้มีกำรประชุมทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน

ตำมระบบบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญร่วมกัน

ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผู้บริหำร และพนักงำนระดับ

ปฏิบัติกำร และเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร

บริษัทฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นอยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง และก�ำหนดให้มี

กำรประชุมติดตำมกำรบริหำรเสี่ยงภำยในแต่ละฝ่ำยงำนรำยเดือน ซึ่ง

กำรประชุมย่อยดังกล่ำวถูกก�ำหนดไว้เพื่อติดตำมหำข้อสรุปร่วมกัน

ตำมสถำนกำรณ์ เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรแก้ไขปรับปรุงได้ทันที

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ก�ำกับดูแลกำรพัฒนำ และมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรประจ�ำปี

 พัฒนำและกลั่นกรองระดับควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

 ให้ทิศทำงและวิธีกำรสอดส่องดูแลแก่หัวหน้ำงำนและเจำ้หนำ้ที่ในฝ่ำยงำนต่ำงๆ

 ประเมินควำมเสี่ยงที่มีสำระส�ำคัญและรำยงำนต่อกรรมกำรผู้จัดกำรเพื่อทรำบ

 ประเมินรำยงำนควำมเสี่ยงของบริษัท

 สอบทำนผลที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเปำ้หมำยและแผนงำนที่ได้ก�ำหนดไว้ทุกปี

 ติดตำมให้มีกำรประชุมติดตำมกำรบริหำรเสี่ยงภำยในแต่ละฝ่ำยงำนรำยเดือน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำานวน 4 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการ

ร่วมกัน หรือมีบุคคลเกี่ยวโยงของผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าเป็นกรรมการ ผู้มีอ�านาจควบคุม และผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเกี่ยว

โยงดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล และเงื่อนไขต่างๆ 

เห็นว่าเป็นไปตามธุรกิจปกติทั่วไป 

  นิติบุคคลที่มีรายการระหว่างกัน  ลักษณะการประกอบธุรกิจ   ลักษณะความสัมพันธ์

1) บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI)

2) บจก. เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส 

   (AIES)

3) บจก.พีพีซี เอเซียน อินซูเลเตอร์ 

   (PPCAI)

4) บจก.สามารถปาล์ม (SP)

5) บจก.สามารถน้�ามันปาล์ม (SPO)

6) บจก.สามารถ ปาล์ม อินดัสตรี (SPI)

ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายลูกถ้วย

ไฟฟ้าส�าหรับใช้ในระบบส่งและจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบ 

จัดหา และติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย และ

สายส่งไฟฟ้าแรงสูง และบริหารโครงการ

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ผลิตและจ�าหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้า PPC 

Insulators Holding GmbH (PPC)

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน้�ามันปาล์มดิบ

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน้�ามันปาล์มดิบ

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน้�ามันปาล์มดิบ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัทสำาหรับงวดบัญชีปี 2559 มีดังนี้

 • บริษัทใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นราย

   ใหญ่ของบริษัท ซึ่ง AI ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 59.59 ของทุน

   จดทะเบียนของบริษัทฯ 

 • กรรมการของบริษัทที่ถือหุ้นใน AI ได้แก่ นายณรงค์ ธารี

   รัตนาวิบูลย์ นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ นายธนิตย์ ธารี-

   รัตนาวิบูลย์ และนายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ เข้าถือหุ้นคิด

   เป็นร้อยละ 21.29 ร้อยละ 9.21 ร้อยละ 6.89  และร้อยละ

   1.80 ของทุนจดทะเบียน AI 

 • มีกรรมการและกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกันได้แก่ 

   นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และ

   นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์

 • บริษัทย่อยของ AI โดย AI เข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.84

   ของทุนจดทะเบียน AIES

 • มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ 

   นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์

 • บริษัทร่วมของ AI ซึ่ง AI เข้าถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

   25.10 ของทุนจดทะเบียน PPCAI (บริษัทสัญชาติออสเตรีย

   ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.90 ของทุนจดทะเบียน 

   PPCAI

 • บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เข้า

   เป็นผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจควบคุม

   ของ PPCAI
 • บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เข้า

   เป็นผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจควบคุม 

   เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดังกล่าว 

 • บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เข้า

   เป็นผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจควบคุม 

   เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดังกล่าว

 • บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เข้า

   เป็นผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจควบคุม 

   เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดังกล่าว

 



บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำาหรับงวดบัญชี ปี 2559  ดังนี้

  นิติบุคคลที่อาจม ี     รายการระหว่างกัน     มูลค่ารายการ (ล้านบาท)      ลักษณะรายการ / ความจำาเป็น และความสมเหตุสมผล

   ความขัดแย้ง                                       31 ธ.ค. 59   31 ธ.ค. 58       

1) บมจ.เอเชียน 

อินซูเลเตอร์ (AI)

รายได ้จากการขายสินค ้า

สำาเร็จรูป : บริษัทฯจ�าหน่าย

น�้ามันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวด

ให้ AI

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง : 

บริษัทฯไม ่มีรายการลูกหนี้

การค้า ณ สิ้นงวดปี 2559   

บริษัทฯมีรายการลูกหนี้การ

ค ้าจากการจ�าหน ่ายน�้ามัน

ปาล์มโอเลอีน บรรจุขวดให้

กับ AI ณ สิ้นงวดบัญชีปี 2558

ซื้อสินค้า : ปี 2559 บริษัท

และบริษัทย่อยไม่มีรายการ

ซื้อสินค้า  และในปี 2558  

บริษัทย่อย AIPT และ AIL ซื้อ

สินค้าจาก AI เพื่อจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่าย

ช�าระค่าบริการโปรแกรมบัญชี

ให้กับ AI นอกจากนี้ บริษัท

ย่อยของบริษัทได้แก่ AIL มี

รายการเช ่าพื้นที่ส�านักงาน

จาก AI

- AI สั่งซื้อน�า้มันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวดจากบริษัท เพื่อน�าไป

ใช้การกุศล และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้มีอุปการคุณ โดย

บริษัทจ�าหน่ายสินค้าดังกล่าวให้กับ AI ตามเงื่อนไขการค้าปกติ

ทั่วไป 

- บริษัทย่อย AIL และ AIPT สั่งซื้อวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้า

จาก AI เพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ประกอบการผลิตและจ�าหน่ายลูก

ถ้วยไฟฟ้ารายหนึ่ง เนื่องจากผู้ประกอบการดังกล่าวไม่สามารถ

สั่งซื้อจาก AI ได้โดยตรง ซึ่งเป็นผลจากนโยบายภายใน โดยปี 

2558 AIL  และ AIPT สั่งซื้อคิดเป็น มูลค่า  17.42  ล้านบาท 

และ 12.25 ล้านบาท ตามล�าดับ  ซึ่งเงื่อนไขการสั่งซื้อเป็นไป

ตามที่ตกลงร่วมกัน

- ในปี 2551 AI ในฐานะบริษัทใหญ่ ได้จัดหาโปรแกรมบัญชีเพื่อ

ใช้งานร่วมกันภายในกลุ่ม AI รวม 5 กิจการได้แก่ AI, บริษัท, 

AIPT, AIL และบจก. เอไอ เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส (AIES) โดย 

AIได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์เข้าด�าเนินการ โดย

มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 17.21 ล้านบาท รวมจ�านวน 

USER ใน 5 บริษัทเท่ากับ 40 USER โดย AI ได้ลงนามในข้อ

ตกลงรับบริการบ�ารุงรักษาและสนับสนุนการใช้โปรแกรมกับที่

ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์รายดังกล่าวมาโดยต่อเนื่องตั้งแต่ปี 

2551 ซึ่งงานบริการครอบคลุมการบ�ารุงรักษาและสนับสนุน

การใช้โปรแกรมส�าหรับ 5 บริษัทข้างต้น ทั้งนี้  AI ได้เรียกเก็บ

ค่าบริการบ�ารุงรักษาและสนับสนุนการใช้โปรแกรมรายเดือน

จากแต่ละบริษัทในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยในปี 2559  คิดค่า

บริการเท่ากับ  6,837.95บาท/User   และ ในปี 2558 คิดค่า

บริการเท่ากับ 7,172.29 บาท/User

0.21

-

-

1.88

0.04

0.01

29.67

2.16
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  นิติบุคคลที่อาจม ี     รายการระหว่างกัน     มูลค่ารายการ (ล้านบาท)      ลักษณะรายการ / ความจำาเป็น และความสมเหตุสมผล

   ความขัดแย้ง                                       31 ธ.ค. 59   31 ธ.ค. 58        

1) บมจ.เอเชียน 

อินซูเลเตอร์ (AI)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่าย

ช�าระค่าบริการโปรแกรมบัญชี

ให้กับ AI นอกจากนี้ บริษัท

ย่อยของบริษัทได้แก่ AIL มี

รายการเช ่าพื้นที่ส�านักงาน

จาก AI (ต่อ)

- AIL เช่าพื้นที่ส�านักงานเลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวง

คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร จาก AI รวมเนื้อที่ 

42 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส�านักงาน โดยก�าหนดอัตราค่า

เช่าและค่าบริการต่อเดือนเท่ากับ 250 บาทต่อตารางเมตร ซึ่ง

เป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวไม่รวมค่า

สาธารณูปโภคภายในอาคาร ซึ่ง AI จะเรียกเก็บค่า

สาธารณูปโภค (ยกเว้นค่าโทรศัพท์) ตามยอดจ่ายที่เกิดจริง

ต่อตารางเมตร

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำาหรับงวดบัญชี ปี 2559  ดังนี้

  นิติบุคคลที่อาจม ี     รายการระหว่างกัน     มูลค่ารายการ (ล้านบาท)      ลักษณะรายการ / ความจำาเป็น และความสมเหตุสมผล

   ความขัดแย้ง                                       31 ธ.ค. 59   31 ธ.ค. 58        

1) บมจ.เอเชียน 

อินซูเลเตอร์ (AI)

2) บจก.สามารถ-

ปาล์ม (SP)

รายได ้จากการขายสินค ้า

สำาเร็จรูป : บริษัทฯจ�าหน่าย

น�้ามันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวด

ให้ PPCAI 

ซื้อสินค้า : บริษัทฯสั่งซื้อ

น�้ามันปาล์มดิบชนิดกรดสูง

มากกว่า 5% จาก SP เพื่อใช้

เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต

สินค้าเพื่อจ�าหน่าย

ส�าหรับในปี 2559 บริษัทฯไม่มีรายการซื้อขาย กับ PCAI แต่ ใน

ปี 2558 PPCAI สั่งซื้อน�้ามันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวดจากบริษัท

มูลค่า 3,336.45 บาท เพื่อน�าไปใช้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้มี 

อุปการคุณ โดยบริษัทจ�าหน่ายสินค้าดังกล่าวให้กับ PPCAI 

ตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นใน

รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทย่อย กับ PPCAI และมีความ

เห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการ

ท�ารายการ ความสมเหตุสมผลของราคา 

- บริษัทฯสั่งซื้อน�้ามันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% จาก 

SP เพื่อน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตสินค้าจ�าหน่าย ซึ่ง

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการสั่งซื้อน�้ามันปาล์มดิบจาก

บริษัทที่เกี่ยวโยง ซึ่งได้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อทราบ ซึ่งบริษัทฯได้ก�าหนดให้ฝ่ายจัดซื้อของบ

ริษัทฯพิจารณาเปรียบเทียบราคา เงื่อนไขการค้า รวมถึง

ปริมาณที่ผู้จ�าหน่ายแต่ละรายจะสามารถจัดส่งให้กับบริษัทฯได้

ก่อนการสั่งซื้อ ซึ่งการเปรียบเทียบดังกล่าว ต้องเปรียบเทียบผู้

จ�าหน่ายอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป ร่วมกับการพิจารณาเปรียบ

เทียบราคาน�า้มันปาล์มดิบจากกรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณิชย์ ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงย้อนหลัง 1 วันท�าการ ทุกครั้ง ทั้งนี้ 

ราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทสั่งซื้อจาก SP เป็นไปตาม

เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป

0.00

3.43

0.00

27.37
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   ความขัดแย้ง                                       31 ธ.ค. 59  31 ธ.ค. 58        

3) บจก.สามารถ

น้�ามันปาล์ม 

(SPO)

ซื้อสินค้า : บริษัทฯสั่งซื้อ

น�้ามันปาล์มดิบชนิดกรดสูง

มากกว่า 5% จาก SPO เพื่อ

ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการ

ผลิตสินค้าเพื่อจ�าหน่าย

โดยมูลค่าการสั่งซื้อจาก SP ในงวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชี

ปี 2558 มีสัดส่วนมูลค่าการสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละ 1.23 และ 

3.47 ของมูลค่าการสั่งซื้อน�า้มันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 

5% รวม และคิดเป็นร้อยละ 0.13 และ 1.03 ของมูลค่าการสั่ง

ซื้อน�้ามันปาล์มดิบรวม 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นใน

รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯและ SP โดยพิจารณาเอกสาร

ประกอบการเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อตามนโยบายของ

บริษัท และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวม

ถึงเงื่อนไขในการท�ารายการ ความสมเหตุสมผลของราคา

- บริษัทฯสั่งซื้อน�้ามันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% จาก 

SPO เพื่อน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตสินค้าจ�าหน่าย 

ซึ่งบริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายในการสั่งซื้อน�้ามันปาล์มดิบจาก

บริษัทที่เกี่ยวโยง ซึ่งได้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อทราบ ซึ่งบริษัทฯได้ก�าหนดให้ฝ่ายจัดซื้อของ

บริษัทฯพิจารณาเปรียบเทียบราคา เงื่อนไขการค้า รวมถึง

ปริมาณที่ผู้จ�าหน่ายแต่ละรายจะสามารถจัดส่งให้กับบริษัทฯได้

ก่อนการสั่งซื้อ ซึ่งการเปรียบเทียบดังกล่าว ต้องเปรียบเทียบผู้

จ�าหน่ายอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป ร่วมกับการพิจารณาเปรียบ

เทียบราคาน�า้มันปาล์มดิบจากกรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณิชย์ ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงย้อนหลัง 1 วันท�าการ ทุกครั้ง ทั้งนี้ 

ราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทฯสั่งซื้อจาก SPO เป็นไป

ตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยมูลค่าการสั่งซื้อจาก SPO ใน

งวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชีปี 2558 มีสัดส่วนมูลค่าการสั่ง

ซื้อคิดเป็นร้อยละ 7.51 และ 3.64 ของมูลค่าการสั่งซื้อน�้ามัน

ปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% รวม และคิดเป็นร้อยละ 

0.80 และ 1.07 ของมูลค่าการสั่งซื้อน�้ามันปาล์มดิบรวม 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นใน

รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณา

เอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อตามนโยบาย

ของบริษัทฯ และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ

รายการ รวมถึงเงื่อนไขในการท�ารายการ ความสมเหตุสมผล

ของราคา

21.01 28.67
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  นิติบุคคลที่อาจม ี     รายการระหว่างกัน     มูลค่ารายการ (ล้านบาท)      ลักษณะรายการ / ความจำาเป็น และความสมเหตุสมผล

   ความขัดแย้ง                                       31 ธ.ค. 59   31 ธ.ค. 58        

4) บจก.สามารถ 

ปาล์ม อินดัสตรี 

(SPI)

ซื้อสินค้า : บริษัทฯสั่งซื้อ

น�้ามันปาล์มดิบชนิดกรดสูง

มากกว่า 5% จาก SPI เพื่อใช้

เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต

สินค้าเพื่อจ�าหน่าย

- บริษัทฯสั่งซื้อน�้ามันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 5% จาก 

SPI เพื่อน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตสินค้าจ�าหน่าย ซึ่ง

บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายในการสั่งซื้อน�้ามันปาล์มดิบจาก

บริษัทที่เกี่ยวโยง ซึ่งได้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อทราบ ซึ่งบริษัทฯได้ก�าหนดให้ฝ่ายจัดซื้อของ

บริษัทฯพิจารณาเปรียบเทียบราคา เงื่อนไขการค้า รวมถึง

ปริมาณที่ผู้จ�าหน่ายแต่ละรายจะสามารถจัดส่งให้กับบริษัทฯได้

ก่อนการสั่งซื้อ ซึ่งการเปรียบเทียบดังกล่าว ต้องเปรียบเทียบผู้

จ�าหน่ายอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป ร่วมกับการพิจารณาเปรียบ

เทียบราคาน�า้มันปาล์มดิบจากกรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณิชย์ ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงย้อนหลัง 1 วันท�าการ ทุกครั้ง ทั้งนี้ 

ราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทฯสั่งซื้อจาก SPI เป็นไป

ตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป

โดยมูลค่าการสั่งซื้อจาก SPI ในงวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชี

ปี 2558 มีสัดส่วนมูลค่าการสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละ 16.39 และ 

5.34 ของมูลค่าการสั่งซื้อน�า้มันปาล์มดิบชนิดมีกรดสูงมากกว่า 

5% รวม และคิดเป็นร้อยละ 1.76  และ1.58  ของมูลค่าการสั่ง

ซื้อน�้ามันปาล์มดิบรวม 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นใน

รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณา

เอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อตามนโยบาย

ของบริษัทฯ และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ

รายการ รวมถึงเงื่อนไขในการท�ารายการ ความสมเหตุสมผล

ของราคา

45.89 41.52
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นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากรายการคำ้า

ประกันหนี้เงินกู้สถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย  ดังนี้

ผู้ใช้วงเงิน

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

AIL

ผู้ค้ำาประกัน

กรรมการบริษัท

-

-

AIE และ AIPT

สถาบันการเงิน

ธนาคารไทย

พาณิชย์ จ�ากัด 

(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย 

จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย 

จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย 

จ�ากัด (มหาชน)

ประเภท

วงเงิน

วงเงินกู้

ระยะสั้น

วงเงินกู้

ระยะสั้น

เลตเตอร์

ออฟเครดิต

และทรัสต์

รีซีท

วงเงินกู้

ระยะสั้น

ภาระหนี้

(ล้านบาท)

98.00

30.00

-

-

หลักประกัน

- กรรมการบริษัทได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนา

วิบูลย์ และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ เข้าค�้า

ประกันเต็มจ�านวน และจ�าน�าหุ้น AI กรรมสิทธิ์

ผู้บริหารจ�านวนหนึ่ง ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯมีอยู่กับธนาคารฯ คงเดิม ซึ่ง

เงื่อนไขดังกล่าวบริษัทฯได้ด�าเนินการเสร็จสิ้น

แล้ว

- N/A

- N/A

- AIE และ AIPT ค�้าประกันร่วมในวงเงิน 5.00 

ล้านบาท

วงเงินกู้

(ล้านบาท)

415.00

500.00

270

5.00

 ในปี 2558 บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงเพิ่มเติมได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกรรมการ กรรมการผู้มี

อ�านาจลงนาม และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งนับรวมภรรยาคิดเป็นร้อยละ 0.89 ของทุนช�าระแล้วของบริษัท และถือหุ้นผ่าน AI ร้อยละ 25.33 ของ

ทุนจดทะเบียน AI และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม กรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯซึ่งนับรวมภรรยา

คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของทุนช�าระแล้วของบริษัท และถือหุ้นผ่าน AI ร้อยละ 8.45 ของทุนจดทะเบียน AI ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้เข้าค�้าประกันหนี้ใน

นามบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่วงเงินค�้าประกันรวมที่กรรมการแต่ละท่านเข้าค�า้ประกันหนี้เท่ากับท่านละ 1,363.55 ล้านบาท โดยไม่คิดค่าตอบแทน

จากการเข้าค�า้ประกันหนี้ดังกล่าว

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย กับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็น

ธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไปและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าทำารายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้

มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคต

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยกับนิติบุคคลที่

มีความเกี่ยวข้อง นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่ง

เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับ

คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่

ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่

มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้

เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่าย

เทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯสามารถด�าเนินการได้ตามปกติ

ภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัด

ท�ารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ทุกไตรมาส

ส�าหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ 

บริษัทฯจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรม

การตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการะหว่างกันที่

อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญ

อิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราย

การระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรม

การตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะ

กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าว

ก่อนการเข้าท�ารายการ

ทั้งนี้บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเปิดเผย

ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�า

ปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ

บังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการท�า

รายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท�ารายการ

ระหว่างกันนั้นๆ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทฯมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการระหว่างกันกับ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทฯจะ

ก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติและ

เป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่

เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทฯกระท�ากับบุคคลภายนอก 

ทั้งนี้ บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

ราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ�าเป็นและความเหมาะสมของ

รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี

ความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ

จะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้

สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�ารายการระหว่าง

กันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการ

ตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่

กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจ�าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง 

หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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อนึ่ง ในส่วนการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน จะคงเหลือเพียงการซื้อน�า้มันปาล์มดิบชนิดกรดสูงมากกว่า 5% โดยจะพิจารณาด�าเนินการ

ภายใต้นโยบายการสั่งซื้อน�้ามันปาล์มดิบจากบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯก�าหนดนโยบายการท�ารายการกับนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงไว้

อย่างชัดเจน ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ก�าหนดขึ้นและ

กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ

จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�า

รายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐาน

บัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯจะไม่ท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่

เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การด�าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED



ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี  จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  งบกำาไรขาดทุน      2559  2558 2557

  (หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน     

อัตรส่วนทางการเงิน     

ผลการดำาเนินงานต่อหุ้น (บาท)     

  รายได้จากการขาย

  รายได้รวม

  ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

  กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

  กำาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี

  กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

  สินทรัพย์รวม

  หนี้สินรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  อัตรากำาไรขั้นต้น (%)

  อัตรากำาไรสุทธิ (%)

  อัตราผลตอบแทนต่อทุน (%)

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

  กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น

  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

3,512.10 

3,533.44 

3,613.67

19.12

(69.48)

(72.66)

4,565.69

4580.11

4,465.34 

250.74 

137.63 

83.72 

3,479.10

3,489.97

3,445.34

155.74

52.65

42.70

2,207.76 

444.11 

1,763.65  

2,492.99 

656.67 

1,836.31 

2,082.11

277.60

1,804.51

0.54

(2.06)

(4.04)

(3.86)

0.25

5.49

1.83

4.67

5.46

0.36

 4.48 

 1.25 

 2.46 

 2.10 

 0.15 

(0.02)

1.56 

 - 

0.02 

1.63 

 - 

 0.01 

 1.00 

 -   
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

งบการเงินรวม 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59

ล้านบาท             %

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

งบการเงินรวม 

(ฉบับปรับปรุงใหม่)

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 58

ล้านบาท             %

งบการเงินรวม 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57

ล้านบาท             %

สรุปรายการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพ์หมุนเวียนอื่น

พัสดุน้ำามันคงเหลือ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำาประกัน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หนี้สิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินรับล่วงหน้าจากการขายทรัพย์สิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

รวมหนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

กำาไร(ขาดทุน)สะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

227.10 

0.44 

142.09 

9.48 

307.89 

0.00 

2.29 

218.92 

908.21 

6.87 

8.62 

1,136.42 

0.19 

8.06 

13.74 

1,173.90 

2,082.11 

 

128.00 

57.67 

80.00 

0.00 

0.00 

2.93 

268.60

0.00 

9.01 

9.01 

277.61 

1,356.00 

1,130.00 

0.00 

605.11 

73.54 

-4.15 

1,804.50 

2,082.11 

10.91

0.02

6.82

0.46

14.79

0.00

0.11

10.51

43.62

0.33

0.41

54.58

0.01

0.39

0.66

56.38

100.00

 

6.15

2.77

3.84

0.00

0.00

0.14

12.90

0.00

0.43

0.43

13.33

65.13

54.27

0.00

29.06

3.54

-0.20

86.67

100.00

117.49 

0.23 

294.37 

0.00 

378.51 

0.00 

1.99 

0.00 

792.59

3.56 

0.00 

1,388.46 

0.11 

10.29 

12.70 

1,415.12 

2,207.71 

 

324.03 

104.78 

0.00 

0.00 

0.00 

3.76 

432.57 

0.00 

14.46 

14.46 

447.03 

1,356.00 

1,130.00 

0.00 

605.11 

30.85 

-5.23 

1,760.73 

2,207.76 

5.32

0.01

13.33

0.00

17.14

0.00

0.10

0.00

35.90

0.16

0.00

62.89

0.00

0.47

0.58

64.10

100.00

 

14.68

4.75

0.00

0.00

0.00

0.17

19.60

0.00

0.65

0.65

20.25

61.42

51.18

0.00

27.41

1.40

-0.24

79.75

100.00

189.59 

0.09 

475.25 

0.00 

424.28 

2.37 

1.87 

2.54 

1,095.99 

2.00 

0.00 

1,377.91 

0.15 

0.76 

16.18 

1,397.00 

2,492.99 

 

316.92 

203.11 

0.00 

22.08 

25.75 

0.00 

567.86 

76.88 

11.93 

88.81 

656.67 

1,130.00 

1,130.00 

0.00 

605.11 

106.43 

-5.22 

1,836.32 

2,492.99 

7.60

0.00

19.06

0.00

17.02

0.10

0.08

0.10

43.96

0.08

0.00

55.27

0.01

0.03

0.65

56.04

100.00

 

12.71

8.15

0.00

0.89

1.03

0.00

22.78

3.08

0.48

3.56

26.34

45.33

45.33

0.00

24.27

4.27

-0.21

73.66

100.00

(ก) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
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งบการเงินรวม 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59

ล้านบาท             %

งบการเงินรวม 

(ฉบับปรับปรุงใหม่)

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 58

ล้านบาท             %

งบการเงินรวม 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57

ล้านบาท             %

สรุปรายการ

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมรายได้

 รายได้จากการขาย

 รายได้จากการรับจ้างผลิต

 รายได้จากการเดินเรือ

 รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ

รวมต้นทุนขายและบริการ

 ต้นทุนขาย

 ต้นทุนการรับจ้างผลิต

 ต้นทุนบริการเดินเรือ

 ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ

กำาไรขั้นต้น

รายได้อื่น

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค้าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี

ต้นทุนทางการเงิน

กำาไรก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผลกำาไรจากโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับOCIของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับงวด

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กำาไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับงวด

กำาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)

จำานวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)

3,489.97

3,416.58

32.58

29.94

0.00

3,323.36

3,267.53

26.85

28.98

0.00

155.74

10.87

166.61

32.32

81.64

0.00

52.65

8.01

44.64

-1.93

1.38

-0.30

43.78

43.78

0.00

43.78

0.01

1.00

4,520.00

100.00

97.90

0.93

0.86

0.00

95.23

93.63

0.77

0.83

0.00

4.46

0.31

4.77

0.93

2.34

0.00

1.51

0.23

1.28

0.06

0.04

-0.01

1.25

1.25

0.00

1.25

3,533.44

3,446.74

45.81

19.55

0.00

3,502.84

3,443.25

37.00

22.59

0.00

9.26

21.34

30.60

43.12

66.81

0.00

-79.34

10.75

-90.10

7.57

0.00

0.00

-82.53

-82.53

0.00

-82.53

-0.02

1.00

4,520.00

100.00

97.55

1.30

0.55

0.00

99.13

97.45

1.05

0.64

0.00

0.26

0.60

0.87

1.22

1.89

0.00

-2.25

0.30

-2.55

0.21

0.00

0.00

-2.34

-2.34

0.00

-2.34

4,565.69 

4,390.07 

139.33 

35.29 

1.00 

4,314.95 

4,186.62 

80.69 

47.14 

0.50 

250.74 

14.41 

265.15 

58.96 

66.13 

2.43 

137.63 

22.86 

114.77 

31.05 

0.00

0.00

83.72

83.72 

0.00 

83.72 

0.07 

1.00 

1,130.00 

100.00

96.15

3.05

0.77

0.02

94.51

91.70

1.77

1.03

0.01

5.49

0.32

5.81

1.29

1.45

0.05

3.01

0.50

2.51

0.68

0.00

0.00

1.83

1.83

0.00

1.83



งบการเงินรวม 

ปี 2559

งบการเงินรวม 

(ฉบับปรับปรุงใหม่)

ปี 2558

งบการเงินรวม 

ปี 2557

สรุปรายการงบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้

ปรับกระทบกำาไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำาหน่าย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นตัดจำาหน่าย

(กำาไร) ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า

ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยจ่าย

ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ

สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินค้าคงเหลือ

พัสดุน้ำามันคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล

เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

จ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน

44.64

 

85.43

0.06

-3.42

0.00

0.00

0.00

7.08

17.36

0.00

0.05

3.00

-1.07

8.01

0.00

161.14

147.91

52.95

0.00

0.00

0.00

0.11

-56.21

0.00

0.00

-7.07

-2.78

296.05

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
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82.60

0.04

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

2.52

-0.58

10.74

0.00

5.45

183.27

56.02

0.00

0.00

2.54

2.52

-99.29

0.00

0.44

0.00

-26.86

124.09

114.77 

 

72.30 

0.04 

0.73 

0.52 

-0.43 

0.02 

0.00 

0.12 

1.93 

0.12 

1.97 

-0.70 

21.77 

0.08 

213.24 

-200.93 

-53.81 

2.45 

-0.74 

-2.44 

-8.73 

105.28 

14.50 

1.79 

0.00 

-2.16

68.45 



งบการเงินรวม 

ปี 2559

งบการเงินรวม 

(ฉบับปรับปรุงใหม่)

ปี 2558

งบการเงินรวม 

ปี 2557

สรุปรายการงบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดสุทธิจากากการดำาเนินงาน

เงินฝากที่ติดภาระค้ำาประกันเพิ่มขึ้น

รับดอกเบี้ย

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น

ซื้ออาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ์เพิ่ม

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์

เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น

จ่ายชำาระเงินมัดจำาค่าสินทรัพย์

จ่ายชำาระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

จ่ายดอกเบี้ย 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

จ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

การเปิดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสดรายการที่ไม่ใช่เงินสด 

ประกอบด้วย

เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำาหรับสินทรัพย์ถาวร

โอนเงินมัดจำาค่าสินทรัย์เป็นสินทรัพย์ถาวร

โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

โอนเงินมัดจำาค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

44.64

-3.31

0.78

-0.21

-61.60

1.98

80.00

0.00

0.00

0.00

17.63

-196.03

-8.04

0.00

0.00

-204.07

109.61

117.49

227.10

7.21

0.00

0.00

0.00

-90.10

-1.56

0.58

-0.14

-92.67

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

-93.75

7.12

-10.60

0.00

-98.96

-102.44

-72.10

189.59

117.49

0.72

0.00

0.00

0.00

114.77

0.00 

0.70 

-0.04 

-157.00 

0.12 

0.00 

-0.08 

-2.16 

-5.19 

-163.65 

223.30 

-21.96 

110.00 

-99.67 

211.67 

116.47 

73.12 

189.59 

10.63 

20.55 

2.03 

0.03 
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(ข) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)    
 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59  สิ้นสุด 31 ธ.ค. 58  สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57

 3.38 

 1.38 

 0.25 

 15.94 

 22.90 

 9.60 

 38.02 

 39.57 

 9.22 

 51.70 

 4.48 

 1.25 

 2.46 

 2.10 

 3.47 

 1.67 

 0.15 

 6.57 

0.00

3.38

1.83 

0.95 

0.15 

9.13 

40.00 

8.21 

44.47 

22.07 

16.54 

67.93 

0.26 

-2.34 

-4.59 

-3.51 

-5.97 

1.49 

0.25 

-7.38 

0.00

1.83

 1.94 

 1.17 

 0.17 

 12.23 

 29.85 

 10.86 

 33.62 

 31.70 

 11.52 

 51.96 

 5.49 

 1.83 

 4.67 

 5.46 

 0.09 

 2.03 

 0.36 

 6.02 

0.00

1.94

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

ระยะเวลาชำาระหนี้เจ้าหนี้การค้า

Cash cycle

อัตรากำาไรขั้นต้น

อัตรากำาไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนความน่าสนใจ

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย                                                                                                                                         

อัตราการจ่ายเงินปันผล

เท่า

เท่า

เท่า

เท่า

วัน

เท่า

วัน

เท่า

วัน

วัน

%

%

%

%

%

เท่า

เท่า

เท่า

%

%
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บริษัทดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายนำ้ามันไบโอดีเซลที่ผลิตจากนำ้ามัน

ปาล์มดิบ ผลิตและจำาหน่ายนำ้ามันปาล์ม โอเลอีนผ่านกรรมวิธีภายใต้

ตราสินค้า “พาโมลา” รวมถึงจำาหน่ายวัตถุดิบได้แก่ นำ้ามันปาล์มดิบ 

และนำ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไข และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น

ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์ม

บริสุทธิ์ และกลีเซอรีน สำาหรับนำาไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการ

ผลิตต่อเนื่องต่างๆ อาทิ สบู่ ครีมเทียม/คอฟฟี่เมต เครื่องสำาอาง รวม

ถึงนำากลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตนำ้ามันไบโอดีเซล โดยบริษัทผลิต

และจำาหน่ายสินค้าตามคำาสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งนอกจากการผลิตสินค้า

จำาหน่ายแล้ว บริษัทยังให้บริการรับจ้างกลั่นนำ้ามันปาล์มดิบให้กับ

ลูกค้าในธุรกิจปิโตรเลียมอีกด้วย ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าของบริษัทสำาหรับ

ผลิตภัณฑ์นำ้ามันไบโอดีเซล ได้แก่ กลุ่มผู้ค้านำ้ามันตามมาตรา 7 แห่ง

พระราชบัญญัติการค้านำ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์

นำ้ามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มลูกค้าสำาเร็จรูป ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร

ที่เป็นเชน และร้านค้าทั่วไป รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่อแบ่งบรรจุขาย

อีกทอด โดยบริษัทได้รับประกาศนียบัตร และใบรับรองคุณภาพต่างๆ 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีและการผลิตสินค้าที่ได ้

คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน อาทิ ISO 9001: 2008 HACCP 

GMP Kosher รวมถึงการได้รับการรับรองการเข้าเป็นสมาชิก Round-

table Sustainability of Palm Oil หรือ RSPO ซึ่งเป็นองค์กรระหว่าง

ประเทศที่สนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมการเจริญเติบโต และการใช้

นำ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมมือดำาเนินงานภายในห่วงโซ่

อุปทาน (Supply Chain)

ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัทได้แก่ AIL และ AIPT โดยบริษัท

เข้าถือหุ้นในกิจการดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบียน AIL และ AIPT ทั้งนี้ AIL ดำาเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า

ทางทะเล โดยสามารถให้บริการขนส่งนำ้ามันเชื้อเพลิง นำ้ามันปาล์มดิบ 

และนำ้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ให้กับลูกค้าทั้งในและระหว่างประเทศ 

และ AIPT ดำาเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและคลังนำ้ามันเชื้อเพลิง 

รวมถึงผลิตและจำาหน่ายนำ้าแข็งสำาหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่ง AIPT มี

ท่าเทียบเรือนำ้าลึกและคลังนำ้ามัน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่อำาเภอท่าฉลอม 

จังหวัดสมุทรสาคร และอำาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ที่มีความ

สามารถในการกักเก็บนำ้ามันรวมทั้งสิ้นประมาณ 33,186,000 ลิตร 

โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราช

บัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สำาหรับธุรกิจผลิตไบโอดีเซล 

ธุรกิจขนส่งทางเรือ และธุรกิจขนถ่ายสินค้าสำาหรับเรือเดินทะเล 

(รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสาย

ผลิตภัณฑ์)

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำาเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 

 1) รายได้จากการขาย ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจน้ำามัน

    ปาล์ม และรายได้จากการจำาหน่ายน้ำาแข็ง 

 2) รายได้จากการรับจ้างผลิต 

 3) รายได้จากการเดินเรือ และ 

 4) รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ

การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

รายได้

บริษัทฯ มียอดรวมรายได้ ตามงบการเงินรวม งวดปี สิ้นสุด 31 

ธันวาคม  2559  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำาเนินธุรกิจ

เท่ากับ 3,479.10  ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 

97.90 รายได้จากการรับจ้างผลิตคิดเป็นร้อยละ 0.93 รายได้จากการ

เดินเรือคิดเป็นร้อยละ 0.86 และ ไม่มี รายได้จากการบริการท่าเทียบ

เรือ (รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือของ AIPT เป็นรายการให้

บริการกับบริษัททั้งจำานวน)  ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมียอดรวม

รายได้ ในปี 2558  เท่ากับ 3,512.10 ล้านบาท และในปี 2557  เท่ากับ 

4,565.69 ล้านบาท 

บริษัทรับรู้รายได้จากการขาย เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่

เป็นสาระสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว หรือให้

บริการแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และบริษัทย่อยได้แก่ AIL บันทึกรับรู้

รายได้จากการเดินเรือ ตามสัดส่วนระยะเวลาที่เรือได้เดินทางไปแล้ว

เทียบกับระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเดินเรือทั้งหมดของเที่ยวเรือนั้น 

และ AIPT บันทึกรับรู้รายได้จากการขนถ่ายสินค้า รายได้ค่าฝากสินค้า 

และบริการอื่นเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อย

บันทึกรับรู้รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ผลการดำาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
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1. รายได้จากการขาย

     1.1  รายได้จากธุรกิจน้ำามันปาล์ม

               1.1.1   น้ำามันไบโอดีเซล

               1.1.2 น้ำามันปาล์มโอเลอีน

               1.1.3   วัตถุดิบและผลพลอยได้

    1.2 รายได้จากการจำาหน่ายน้ำาแข็ง

2. รายได้จากการรับจ้างผลิต

3. รายได้จากการเดินเรือ

4. รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ

รวมรายได้

รายได้อื่น

รายได้รวม

ประเภทรายได้

งบการเงินรวม 

2559 

ล้านบาท          %

งบการเงินรวม 

2558

ล้านบาท          %

งบการเงินรวม 

2557

ล้านบาท          %

3,416.58

3,395.67

2,652.04

690.27

53.36

20.91

32.58

29.94

0.00

3,479.10

10.87

3,489.97

97.90

97.30

75.99

19.78

1.53

0.60

0.93

0.86

0.00

99.69

0.31

100.00

3,446.74

3,418.20

2,699.26

630.36

88.58

28.54

45.81

19.55

0.00

3,512.10

21.34

3,533.44

97.55

96.74

76.39

17.84

2.51

0.81

1.30

0.55

0.00

99.40

0.60

100.00

4,377.89

4,346.44

2,905.32

999.48

441.64

31.45

139.23

47.57

1.00

 4,565.69 

 14.41 

4,580.10

95.59

94.90

63.43

21.82

9.64

0.69

3.04

1.04

0.02

99.69

0.31

100.00

รายได้จากการขายเกิดจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และ AIPT โดย

แบ่งเป็น 2  ประเภทรายได้  ได้แก่ รายได้จากธุรกิจนำ้ามันปาล์ม รายได้

จากการจำาหน่ายนำ้าแข็งสำาหรับอุตสาหกรรมอาหาร  ซึ่งสำาหรับงวด

บัญชี ปี 2559  บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,416.58 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดรวมรายได้เท่ากับร้อยละ 97.90 มีรายได้

จากการขายในงวดบัญชีปี 2558 เท่ากับ 3,446.74 ล้านบาท และงวด

บัญชีปี 2557 เท่ากับ  4,377.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อยอด

รวมรายได้เท่ากับร้อยละ 97.55  และร้อยละ 95.59 ตามลำาดับ ซึ่งราย

ได้จากการขายหลัก เกิดจากรายได้จากธุรกิจนำ้ามันปาล์ม ทั้งนี้ 

สามารถอธิบายรายละเอียดของรายได้จากการขายแยกตามประเภท

การจำาหน่ายได้ ดังนี้

1) รายได้จากธุรกิจนำ้ามันปาล์ม

รายได้จากธุรกิจนำ้ามันปาล์ม เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในนามบริษัททั้งหมด 

โดยสามารถแบ่งประเภทรายได้จากธุรกิจนำ้ามันปาล์มตามประเภท

ผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่ายได้ ดังนี้

 1.1 นำ้ามันไบโอดีเซล 

 บริษัทผลิตและจำาหน่ายนำ้ามันไบโอดีเซลให้กับกลุ ่มผู ้ค้า

นำ้ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้านำ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 

2543 

ซึ่งเป็นผู้ค้านำ้ามันรายใหญ่ของประเทศ (Major Oil) โดยเป็นการ

จำาหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศทั้งหมดซึ่งใน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 และ  2558 คิดเป็นสัดส่วนรายได้ส่วนงานต่อราย

ได้รวม ในอัตราร้อยละ 75.99 และ  อัตราร้อยละ 76.39    และ งวด

บัญชีปี 2559 , 2558 และ 2557  บริษัทมียอดจำาหน่ายนำ้ามันไบโอ

ดีเซลเท่ากับ 2,652.04 ล้านบาท และ 2,699.26 ล้านบาท และ 

2,905.32 ล้านบาท  หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากธุรกิจนำ้ามัน

ปาล์มเท่ากับร้อยละ 78.10 ร้อยละ 78.97 และร้อยละ 66.84  ตาม

ลำาดับ   งวดบัญชีปี 2559  มีปริมาณการจำาหน่าย  73,513  ตัน  ที่

ราคาขายเฉลี่ย  36,080 บาท/ตัน    และงวดบัญชีปี 2558 รายได้

เท่ากับ  2,699.26 ล้านบาท ปริมาณการจำาหน่าย 87,325 ตัน  ที่ราคา

ขายเฉลี่ย  30,510 บาท/ตัน ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้ ในปี 2559 ลดลงจาก

ปี 2558 เท่ากับ 47.22 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 1.75  ปริมาณการ

ขายลดลงจำานวน 13,812 ตัน  หรือ ลดลงร้อยละ 15.82  และราคา

ขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ 5,510 บาท / ตัน  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.26   

แต่เมื่อเปรียบเทียบ ปริมาณการจำาหน่าย จะเห็นได้ว่า ปริมาณขายลด

ลงจากปี 2558  ทั้งนี้ราคาต้นทุนเฉลี่ยของวัตถุดิบนำ้ามันปาล์มดิบ ในปี 

2559 เท่ากับ 31,500 บาท/ตัน และในปี 2558 เท่ากับ 25,500 บาท 

/ตัน เพิ่มขึ้น 6,000 บาท/ตัน มีผลต่อราคาขายเฉลี่ยในปี 2559 เพิ่ม

ขึ้น จากราคาขายเฉลี่ยปี 2558   ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำาให้ปริมาณการขาย

ลดลง คือ ประกาศของกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง การปรับลดสัดส่วน

ผสมของไบโอดีเซลในนำ้ามันดีเซล  2 ช่วงระยะเวลา คือ   ในช่วงเดือน

มิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2559

รายได้จากการขาย
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ราคานำ้ามันปาล์มดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะ 

ปริมาณนำ้ามันปาล์มดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนำ้ามัน

บริโภค กรมธุรกิจพลังงานจึงประกาศให้ลดปริมาณส่วนผสมของไบโอ

ดีเซลในนำ้ามันดีเซล จาก อัตราส่วนผสมในนำ้ามันดีเซลไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 

7 และไม่สูงกว่าร้อยละ 10   เป็น อัตราสัดส่วนผสม ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 

5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7   ตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559  และ เมื่อ

สถานการณ์ราคานำ้ามันปาล์มยังคงปรับขึ้นไปอีก  ทางกรมธุรกิจ

พลังงานจึงออกประกาศปรับอัตราสัดส่วนผสมอีกครั้ง  วันที่ 25 

สิงหาคม  2560  เป็นอัตราสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลในนำ้ามันดีเซล 

ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 3 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7   ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงาน

ให้เหตุผลการปรับลดอัตราสัดส่วนการใช้นำ้ามันปาล์มด้านพลังงานลง

เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและป้องกันการขาดแคลนของนำ้ามันปาล์ม

สำาหรับการบริโภคในประเทศ  จึงทำาให้บริษัทฯ คู่ค้าปรับลดปริมาณ

การสั่งซื้อลงตามประกาศดังกล่าว

 1.2 นำ้ามันปาล์มโอเลอีน

 บริษัทผลิตและจำาหน่ายนำ้ามันปาล์มโอเลอีนจัดส่งเป็นรถ

แท็งค์  และ ผลิตเป็นสินค้าใส่บรรจุภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “พาโมลา” 

ให้กับลูกค้าในประเทศ  โดยจำาหน่ายนำ้ามันปาล์มโอเลอีนให้กับกลุ่ม

ลูกค้า 3 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม อาทิ โรงงานผลิตอาหาร

ที่ใช้นำ้ามันปาล์มโอเลอีนในขั้นตอนการทอด และโรงงานอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องที่ใช้นำ้ามันปาล์มโอเลอีนเป็นส่วนผสมในการผลิต อาทิ นมข้น 

คุกกี้ และอาหารสัตว์ เป็นต้น 2) กลุ่มลูกค้าสินค้าตรา พาโมลา ได้แก่ 

โรงแรม ร้านอาหารที่เป็นเช่น และร้านค้าทั่วไป และ 3) กลุ่มลูกค้าแบ่ง

บรรจุ ซึ่งสั่งซื้อนำ้ามันปาล์มโอเลอีนของบริษัทเพื่อแบ่งบรรจุขายอีก

ทอดหนึ่ง

โดยในงวดบัญชีปี 2559 งวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี  2557  

บริษัทมีรายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามันปาล์มโอเลอีนเท่ากับ 690.27  

ล้านบาท , 630.36 ล้านบาท และ 999.48 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อย

ละ 23.00 , ร้อยละ 18.44 และร้อยละ 20.33ของรายได้จากการจำาห

น่ายในธุรกิจนำ้ามันปาล์ม ตามลำาดับ  งวดบัญชีปี 2559    ล้านบาท  

ปริมาณขาย  19,538  ตัน ราคาขายเฉลี่ย  35,330 บาท/ตัน   และงวด

บัญชีปี  2558   มีปริมาณขาย  20,086  ตัน ราคาขายเฉลี่ย  31,380  

บาท/ตัน  

บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558  เท่ากับ  59.91  ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.50  ในขณะที่ปริมาณการขายลดลง 548 

ตัน หรือลดลงร้อยละ 2.73 ราคาขายที่เพิ่มขึ้น 3,950 บาท/ตัน หรือ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.58  ซึ่งในปี 2559 มีปริมาณขายลดลงเล็กน้อย 

เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยของบริษัทฯ มีราคาสูงกว่าราคา

ตลาด  ทำาให้ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งได้ บริษัทฯ จึงไม่

สามารถขยายฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติมได้  

 1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้

 บริษัทมีรายได้จากการจำาหน่ายวัตถุดิบและผลพลอยได้จาก

การผลิต ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์มบริสุทธิ์ และกลีเซอรีน โดย

เป็นการจำาหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ

อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง และอาหารเสริม เป็นต้น 

สำาหรับ งวดบัญชีปี 2559  ปี 2558 และ     ปี 2557  เท่ากับ  53.36  

ล้านบาท 88.58 ล้านบาท และ 441.64 ล้านบาท ตามลำาดับ หรือ คิด

เป็นร้อยละ 1.57, ร้อยละ 2.59 และ ร้อยละ10.16  ของยอดรายได้

จากธุรกิจนำ้ามันปาล์มรวม    รายได้ส่วนผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่อรายได้

รวม คิดเป็นร้อยละ 1.53 ,ร้อยละ 2.51  และร้อยละ 8.83  ตามลำาดับ  

งวดบัญชีปี  2559  มีปริมาณการจำาหน่าย เท่ากับ 9,980  ตัน  ที่ราคา

ขายเฉลี่ย  5,350 บาท/ตัน     งวดบัญชีปี 2558 รายได้เท่ากับ  88.58  

ล้านบาท ปริมาณการจำาหน่ายเท่ากับ  13,040 ตัน  ที่ราคาขายเฉลี่ย  

6,790 บาท/ตัน บริษัทฯ มีรายได้ ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 

เท่ากับ 35.23  ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 39.77  ปริมาณการขาย

ลดลงจำานวน 3,060 ตัน  หรือ ลดลงร้อยละ 23.47  และราคาขาย

เฉลี่ยลดลง เท่ากับ 1,450 บาท / ตัน  หรือลดลงร้อยละ 21.35 ทั้งนี้ 

รายได้ในส่วนนี้ลดลง เนื่องจาก ปริมาณการขายที่ลดลง ส่วนหนึ่งเกิด

จาก ปริมาณผลิตภัณฑ์พลอยได้ลดลง เพราะมีการผลิตและจำาหน่าย

ไบโอดีเซลที่ลดลง ตามที่กล่าวมาแล้ว และอีกส่วนหนึ่งมาจาก บริษัทฯ 

ได้นำา กรดไขมันปาล์ม และไขมันปาล์มบริสุทธิ์ มาใช้เป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตนำ้ามันไบโอดีเซลของบริษัทฯ เองทั้งหมด เพื่อต้องการลดต้นทุน

ผลิตสำาหรับการผลิตไบโอดีเซล  

 2) รายได้จากการจำาหน่ายนำ้าแข็ง

 รายได้จากการจำาหน่ายนำ้าแข็ง เป็นรายได้ที่เกิดในนาม AIPT 

ซึ่งไม่ถือเป็นการดำาเนินธุรกิจหลักของกิจการ (AIPT ดำาเนินธุรกิจให้

บริการท่าเทียบเรือและคลังนำ้ามันเชื้อเพลิง : รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์) โดยโรงนำ้าแข็ง

ของ AIPT ตั้งอยู่ที่อำาเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งนำ้าแข็งที่ผลิต

ได้ จะถูกจำาหน่ายให้กับอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ อาทิ โรงลูกชิ้น 

โรงงานผลิตแล่ปลา โรงงานผลิตและจำาหน่ายปลากระป๋อง และอาหาร

ทะเลแปรรูปต่างๆ ทั้งนี้ AIPT ได้กรรมสิทธิ์โรงนำ้าแข็งจากเจ้าของ

กรรมสิทธิ์เดิม ซึ่งบริษัทได้นำาที่ดินรอบบริเวณมาพัฒนาเป็นธุรกิจคลัง

นำ้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม 

โดยในงวดบัญชีปี 2559 งวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2557 

บริษัทมีรายได้จากการจำาหน่ายนำ้าแข็งเท่ากับ  20.91 ล้านบาท , 

28.54 ล้านบาท และ 31.45 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60 ,ร้อย

ละ 0.81 และร้อยละ 0.69 ของยอดรวมรายได้ตามลำาดับ
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เนื่องจาก บริษัทย่อย ดำาเนินกิจการจำาหน่ายนำ้าแข็ง ในปี 2559 เพียง 

10 เดือน คือ ตั้งแต่มกราคม - ตุลาคม 2559 และเลิกดำาเนินกิจการใน

ส่วนท่าเทียบเรือ และโรงนำ้าแข็ง ที่ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร โดยได้ทำา

สัญญาจะขายและให้เช่ากับบริษัทแห่งหนึ่ง

 3) รายได้จากการรับจ้างผลิต

 รายได้จากการรับจ้างผลิต เป็นรายได้ในนามบริษัท ที่เกิด

จากการให้บริการรับจ้างกลั่นนำ้ามันปาล์มดิบและนำ้ามันเมล็ดในปาล์ม

เพื่อให้ได้นำ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไข โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหา

นำ้ามันปาล์มดิบและ นำ้ามันเมล็ดในปาล์ม รวมถึงรับภาระในการขนส่ง

วัตถุดิบดังกล่าวมายังโรงงาน รวมถึงรับสินค้าที่โรงงานเอง โดยปัจจุบัน

บริษัทให้บริการรับจ้างกลั่นกับผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มผู้

ค้านำ้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้านำ้ามันเชื้อ

เพลิง พ.ศ. 2543 รายหนึ่ง

โดยในงวดบัญชีปี 2559 งวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2557 

บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างกลั่นเท่ากับ 32.58 ล้านบาท 45.81 ล้าน

บาท และ  139.23 ล้านบาท หรือคิดสัดส่วนต่อยอดรวมรายได้เท่ากับ

ร้อยละ 0.93 ร้อยละ 1.30 และร้อยละ 3.04  ตามลำาดับ 

บริษัทฯ มีรายได้ปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 13.23 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 28.88 เนื่องจาก บริษัทฯคู่ค้าส่งวัตถุดิบเพื่อจ้างผลิต

ลดลง อันเป็นผลมาจาก ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องการปรับ

ลดของ อัตราส่วนผสมของไบโอดีเซลในนำ้ามันดีเซล ทำาให้ บริษัทฯคู่ค้า

มีความต้องการวัตถุดิบที่จะนำาไปใช้เพื่อนำาไปผลิตไบโอดีเซลลดลง  

ยอดรายได้ในส่วนนี้จึงลดลงไปด้วย

 4) รายได้จากการเดินเรือ

 รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในนาม AIL ซึ่ง

ดำาเนินธุรกิจให้บริการเรือขนส่งสินค้าทางทะเล โดยเรือขนส่งคุณภาพ

สูงรวม 2 ลำา ได้แก่ “เรือธารีรัตนา 1” และ “เรือธารีรัตนา 3” (ในปี 

2555 AIL ได้จำาหน่ายเรือ “ธารีรัตนา 2” ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งไม่

ได้มีความเกี่ยวโยงใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท) 

โดยเรือทั้งสองลำาของกิจการ ได้รับใบอนุญาตในการขนส่งนำ้ามันเชื้อ

เพลิง นำ้ามันปาล์มดิบ และนำ้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ รวมถึงได้รับการส่ง

เสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดย

สิทธิประโยชน์ที่เรือแต่ละลำาได้รับ จะครบกำาหนดในวันที่ 26 มิถุนายน 

2557 และวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ AIL ให้บริการขนส่งนำ้ามันเชื้อ

เพลิง นำ้ามันปาล์มดิบ และนำ้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ให้กับบริษัท รวมถึง

ลูกค้าอื่นที่ดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มทั้งในและระหว่าง

ประเทศ 

เนื่องจาก AIL เน้นให้บริการขนส่งสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทเป็นหลัก จึง

ทำาให้รายได้จากการเดินเรือที่ปรากฏในงบการเงินรวมลดลง 

โดยสำาหรับงวดบัญชีปี 2559  บริษัทมีรายได้จากการเดินเรือเท่ากับ 

29.94 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.86 ของยอดรวมรายได้  งวด

บัญชีปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการเดินเรือเท่ากับ 19.55 ล้านบาท 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.55 ของยอดรวมรายได้ และในงวดบัญชีปี 

2557 บริษัทมีรายได้จากการเดินเรือเท่ากับ 47.57 ล้านบาท หรือคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.04 ของยอดรวมรายได้  บริษัทย่อย มีรายได้ 

ปี 2559 เพิ่มขึ้น  จาก ปี 2558  เท่ากับ 10.39  ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 53.14  เนื่องจาก ในปี 2559 บริษัทย่อย มีรายได้จากการให้

บริการเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศให้กับบริษัทแห่งหนึ่งอย่างต่อ

เนื่อง ในขณะที่ ปี 2558 รายได้ที่เป็นการให้บริการเดินเรือขนส่งจะให้

บริการกับบริษัทฯ เป็นหลัก

 5) รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ

 รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นใน

นาม AIPT โดยถือเป็นธุรกิจหลักของ AIPT ซึ่งให้บริการท่าเทียบเรือ

และคลังนำ้ามันเชื้อเพลิงรวม 2 แห่ง ได้แก่ ตำาบลท่าฉลอม จังหวัด

สมุทรสาคร และอำาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์) ทั้งนี้ AIPT ได้

รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้เป็นสิทธิประโยชน์จากกิจการขน

ถ่ายสินค้าสำาหรับเรือเดินทะเล โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะครบ

กำาหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ตาม

ลำาดับ ทั้งนี้ ในช่วง 4-5  ปีที่ผ่านมา รายได้จากการให้บริการท่าเทียบ

เรือและคลังนำ้ามันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นกว่าร้อยละ 99.99 เป็นรายได้ที่

เกิดจากการให้บริการแก่บริษัทเป็นหลัก โดยบริษัททำาสัญญาเช่าระยะ

สั้นกับ AIPT ซึ่งครอบคลุมการให้บริการท่าเทียบเรือและคลังนำ้ามันเชื้อ

เพลิงของ AIPT ทั้งที่ตำาบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และอำาเภอ

เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

สำาหรับงวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชีปี 2558 ไม่มีรายจากการ

บริการท่าเทียบเรือ เนื่องจาก AIPT ให้บริการแก่บริษัทเพียงรายเดียว  

งวดบัญชีปี 2557 มีรายได้เท่ากับ 1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 

ของยอดรายได้รวม มีการให้บริการเช่าถังเก็บนำ้ามันปาล์มดิบระยะ

เวลาสั้นๆ กับบริษัทแห่งหนึ่งที่ สาขา ชุมพร
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 6) รายได้อื่น

 บริษัทมีรายได้อื่นในงวดบัญชีปี 2559 งวดบัญชีปี 2558 

และงวดบัญชีปี  2557 เท่ากับ  10.87 ล้านบาท 21.34 ล้านบาท และ 

14.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.31 ร้อยละ 0.60 และ

ร้อยละ 0.31 ของรายได้รวมตามลำาดับ ทั้งนี้ รายได้อื่นในนามบริษัท

ประกอบด้วย รายได้จากค่าขนส่งสินค้า  รายได้จากการขายเศษวัสดุ 

และรายได้อื่น โดยรายได้จากการขนส่งสินค้าเกิดจากการขนส่งสินค้า

ให้กับลูกค้าบางรายที่ไม่สามารถจัดหารถขนส่งเองได้ในบางช่วงใน

ขณะที่รายได้อื่นในนามบริษัทย่อยประกอบด้วย รายได้ค่าบริการนำ้า

จืด รายได้ค่าบริการไฟฟ้า รายได้จากการเศษวัสดุ และอื่นๆ

ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามราย

ละเอียดที่ระบุในหัวข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสาย

ผลิตภัณฑ์ รวมจำานวนบัตรส่งเสริมที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับทั้งสิ้น  

6  ฉบับ 

ต้นทุนขาย และกำาไรขั้นต้น

ต้นทุนขายนำ้ามันไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้สำาหรับงวดปี 

2559  มีต้นทุนขาย เท่ากับ 2,501.95 ล้านบาท มี  อัตราต้นทุน

ขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 94.34   งวดปี 2558  มีต้นทุน

ขาย เท่ากับ 2,664.00 ล้านบาท มีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย 

คิดเป็นร้อยละ 98.69  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบงวดปี 2559 กับงวดปี 

2558  มีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย ลดลง ร้อยละ 4.35  

เนื่องจาก บริษัทฯ มีการใช้วัตถุดิบที่ได้จากผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล ทำาให้ราคาต้นทุนผลิตของบริษัทฯ

ลดลง โดยมียอดขายสำาหรับไบโอดีเซลที่ผลิตจากกรดไขมันปาล์ม 

คิดเป็นร้อยละ 10.50 จากปริมาณขายไบโอดีเซลรวม ซึ่งช่วยให้

ต้นทุนขายลดลง อีกทั้งยังมีการติดตามผลผลิตที่ได้จากการผลิต

และควบคุมการสูญเสียจากการผลิต ซึ่งในปี2559 อัตราผลผลิตที่

ได้จะเป็นไปตามมาตรฐานของสูตรการผลิตที่บริษัทกำาหนดไว้  

 ต้นทุนขายและบริการ

 รายการต้นทุนขายและบริการแบ่งเป็น ต้นทุนขาย ต้นทุน

การรับจ้างผลิต ต้นทุนบริการเดินเรือ และต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ 

โดยในงวดบัญชีปี 2559 งวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2557 

บริษัทมีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 3,323.36  ล้านบาท 3,502.84 

ล้านบาท และ 4,314.95 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 95.23 ร้อยละ 

99.13 และร้อยละ 94.51  เมื่อเทียบกับยอดรวมรายได้บริษัทและ

บริษัทย่อย มีต้นทุนขายและต้นทุนบริการรวม  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบงวด

ปี 2559 กับงวดปี 2558  มีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย ลดลง ร้อยละ 

3.91 แยกตามส่วนงานได้ ดังนี้

1.

2.

หากในช่วงไตรมาส 3ไม่มีเหตุการณ์การผันผวนของราคานำ้ามันปา

ล์มดิบ ซึ่งราคาวัตถุดิบปรับขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงได้

รับผลกระทบจากวัตถุดิบนำ้ามันปาล์มดิบคงเหลือที่มีราคาสูงกว่า

ราคาตลาด ทำาให้มีผลขาดทุนในไตรมาส 3 - 4  ประมาณ 

50 ล้านบาท

ต้นทุนขายนำ้ามันบริโภค  สำาหรับงวดปี 2559  มีต้นทุนขาย 

เท่ากับ 706.09 ล้านบาท มีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็น

ร้อยละ 102.29 และงวดปี 2558  มีต้นทุนขาย เท่ากับ 663.77 

ล้านบาท มีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 105.30 

บริษัทฯ มีต้นทุนขายในส่วนนำ้ามันบริโภค มากกว่า ยอดขาย ในปี 

2559 และปี 2558 ทำาให้บริษัทฯขาดทุน ในส่วนงานการผลิตและ

จำาหน่ายนำ้ามันบริโภค  ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก การผันผวนราคา

ของนำ้ามันปาล์มดิบทำาให้บริษัทฯไม่สามารถกำาหนดราคาขายให้

สัมพันธ์กับต้นทุนผลิตที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีอัตรา

ต้นทุนขายต่อยอดขาย ลดลง จากปี 2558  ร้อยละ 3.00 

ส่วนงานรับจ้างผลิต  สำาหรับงวดปี 2559  มีต้นทุนบริการ เท่ากับ 

26.85 ล้านบาท มีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 

82.41 และงวดปี 2558  มีต้นทุนบริการ เท่ากับ 37.00 ล้านบาท 

มีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 80.77  บริษัทฯ  มี

อัตราต้นทุนขายต่อยอดขายในส่วนงานรับจ้างผลิต เมื่อเปรียบ

เทียบงวดปี 2559 กับงวดปี 2558  ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.64  ซึ่ง

บริษัทฯ ยังคงมีผลกำาไรในการรับจ้างผลิต อย่างสมำ่าเสมอ 

เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงเรื่องการผันผวนของราคาวัตถุดิบ  และ

ถ้าหากบริษัทฯ มีปริมาณยอดขายน้อยกว่ากำาลังการผลิตของ

เครื่องจักรที่บริษัทฯมี  ส่วนงานรับจ้างผลิตก็จะเป็นส่วนหนึ่งใน

การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตออกไป ทำาให้สามารถลดต้นทุน

ผลิต ในสินค้าของบริษัทฯได้

ต้นทุนขายนำ้าแข็ง   สำาหรับงวดปี 2559  มีต้นทุนขาย เท่ากับ 

17.81 ล้านบาท มีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 

85.17และงวดปี 2558  มีต้นทุนขาย เท่ากับ 24.26 ล้านบาท มี

อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 85.00  บริษัทย่อย มี

อัตราต้นทุนขายต่อยอดขายคงที่

ส่วนงานให้บริการเดินเรือขนส่ง สำาหรับงวดปี 2559  มีต้นทุน

บริการ เท่ากับ 28.98 ล้านบาท มีอัตราต้นทุนบริการต่อยอดขาย 

คิดเป็นร้อยละ 96.79 และงวดปี 2558  มีต้นทุนบริการ เท่ากับ 

22.59 ล้านบาท มีอัตราต้นทุนบริการต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 

115.55  บริษัทย่อย มีอัตราต้นทุนบริการต่อยอดขาย ในปี 2559 

ลดลงจากปี 2558 เท่ากับร้อยละ 18.76

3.

4.

5.



 กำาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น

 บริษัทมีกำาไรขั้นต้นในงวดบัญชีปี 2559 งวดบัญชีปี 2558 

และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีกำาไรขั้นต้นเท่ากับ 155.74 ล้านบาท 

9.26 ล้านบาท และ 250.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้น

เท่ากับร้อยละ 4.46 ร้อยละ 0.26 และร้อยละ 5.49 ตามลำาดับ 

ปี 2559 จะมีอัตรากำาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น เพิ่มขึ้น จาก ปี 2558  ร้อยละ 

3.60   ซึ่งแยกตามส่วนงานได้ดังนี้

 1. น้ำามันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์พลอยได้  มีอัตรากำาไร

    (ขาดทุน) ขั้นต้น ปี 2559 เท่ากับ ร้อยละ 6.10 และ 

    ปี 2558 เท่ากับ ร้อยละ  1.21  มีอัตรากำาไรขั้นต้น เพิ่ม

    ขึ้นร้อยละ 4.89

 2. ส่วนงานผลิตและจำาหน่ายน้ำามันบริโภค มีอัตรากำาไร

    (ขาดทุน) ขั้นต้น ปี 2559 เท่ากับ ร้อยละ (2.29) และ 

    ปี 2558 เท่ากับ ร้อยละ  (5.30)  มีอัตราขาดทุนขั้นต้น 

    ลดลงร้อยละ 3.01

 3. ส่วนงานรับจ้างผลิต มีอัตรากำาไร(ขาดทุน) ขั้นต้น 

    ปี 2559 เท่ากับ ร้อยละ 17.58 และ ปี 2558 เท่ากับ 

    ร้อยละ 19.22 มีอัตรากำาไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 1.64

 4. ส่วนงานให้บริการท่าเทียบเรือ  ผลิตและจำาหน่ายน้ำาแข็ง

    มีอัตรากำาไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ปี 2559 เท่ากับ ร้อยละ 

    14.81 และ ปี 2558 เท่ากับ ร้อยละ  15.00  อัตรากำาไร

    ขั้นต้น  ลดลงร้อยละ 0.19

 5. ส่วนงานให้บริการเดินเรือขนส่ง มีอัตรากำาไร(ขาดทุน) 

    ขั้นต้น ปี 2559 เท่ากับ ร้อยละ 3.21  และ ปี 2558 

    เท่ากับ ร้อยละ (15.55) มีอัตรากำาไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นร้อย

    ละ 18.76

 ค่าใช้จ่ายในการขาย

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย สำาหรับงวดปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  และ 2558 ซึ่งงวดปี 2559 เท่ากับ 

32.32 ล้านบาท  และ งวดปี 2558 เท่ากับ 43.12 ล้านบาท เมื่อเปรียบ

เทียบงวดปี 2559 กับงวดปี 2558 ที่ค่าใช้จ่ายลดลงเท่ากับ 10.80 ล้าน

บาท  หรือลดลงร้อยละ 25.04   ซึ่งกลุ่มค่าใช้จ่ายในการขายสำาคัญเป็น

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและประกันภัยสินค้าลดลง 8.5 ล้านบาท ซึ่งลด

ลงสัมพันธ์กับปริมาณการขายสินค้าที่ลดลง  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน สำาหรับ

งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558  ซึ่งงวดปี 2559 

เท่ากับ 81.64 ล้านบาท และ งวดปี 2558 เท่ากับ 66.81  ล้านบาท 

เมื่อเปรียบเทียบงวดปี 2559 กับงวดปี 2558 ค่าใช้จ่ายบริหารงานเพิ่ม

ขึ้นเท่ากับ 14.83 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.20  ซึ่งค่าใช้จ่าย

สำาคัญที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 เกิดจาก ค่าที่ปรึกษา ค่าสอบบัญชี ค่าตรวจ

สอบพิเศษเกี่ยวกับรายละเอียดประกอบรายการปรับปรุงงบการเงินปี 

2557  เพิ่มขึ้นจำานวน  5.56 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้นจำานวน 9.50  ล้านบาท สำาหรับลูกหนี้ผิดนัดชำาระ

เกิน 1ปี 

 ต้นทุนทางการเงิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินสำาหรับงวดปีสิ้น

สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ซึ่งงวดปี 2559 เท่ากับ 8.01 

ล้านบาทและ งวดปี 2558 เท่ากับ 10.75  ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ

งวดปี 2559 กับงวดปี 2558  มีต้นทุนทางการเงินลดลง เท่ากับ 2.74 

ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 25.49   ทั้งนี้การลดลงของต้นทุนทางการ

เงิน เนื่องจากเงินกู้ยืมของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำานวนลดลง จาก

ยอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ 31 

ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 128.00 ล้านบาท  และ 324.03 

ล้านบาท  ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง มาจากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง  

เพราะบริษัทและบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมลดลง  196.03 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 60.50  

กำาไรสุทธิและอัตรากำาไรสุทธิ
 บริษัทมีกำาไรสุทธิสำาหรับงวดบัญชีปี 2559  เท่ากับ 42.70 

ล้านบาท  งวดบัญชีปี 2558  ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 82.53 ล้านบาท และ

งวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีกำาไรสุทธิเท่ากับ 83.72 ล้านบาท  ซึ่งอัตรา

กำาไรสุทธิในปี 2559 ลดลงจากปี  2557  เท่ากับร้อยละ  51.10 และ

อัตรากำาไรสุทธิในปี 2558 ลดลงจากปี  2557  เท่ากับร้อยละ  186.79  

ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนผลิตและต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
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ค่าใช้จ่าย

 บริษัทมีรายการค่าใช้จ่ายสำาหรับงวดบัญชีปี 2559 งวดบัญชี

ปี 2558 และงวดบัญชีปี 2557 เท่ากับ 113.96  ล้านบาท 109.93 ล้าน

บาท และ 127.52 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดรวมรายได้เท่ากับ 

ร้อยละ 3.27 ร้อยละ 3.11 และร้อยละ 2.79  ตามลำาดับ แต่หาก

พิจารณามูลค่าของรายการค่าใช้จ่ายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น

ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 32.32 ล้านบาท , 43.12 ล้านบาท และ 

58.96  ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 81.64 ล้านบาท , 

66.81 ล้านบาท และ 66.13  ล้านบาท
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
 สำาหรับงวดบัญชี ปี 2559 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิสำาหรับงวดเท่ากับ 42.70 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่เป็นของบริษัทเท่ากับ 37.27  ล้าน

บาท มีกำาไรสะสมเท่ากับ 65.32 ล้านบาท งวดบัญชีปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 82.53 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่เป็นของบริษัทเท่ากับ  

99.83  ล้านบาท มีกำาไรสะสมเท่ากับ 24.48 ล้านบาท  และในงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีกำาไรสุทธิสำาหรับงวดเท่ากับ 83.72  ล้านบาท โดยเป็นส่วน

ที่เป็นของบริษัทเท่ากับ 96.88 ล้านบาท จึงทำาให้มีกำาไรสะสม 110.06 ล้านบาท และรายการส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การ

ควบคุมเดียวกันติดลบเท่ากับ 5.23 ล้านบาท (รายละเอียดเพิ่มเติม : คำาอธิบายรายการส่วนของผู้ถือหุ้น) และ  ทั้งนี้  ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย์

 สินทรัพย์รวมของบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2,082.11 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 2,207.71 ล้านบาท 

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 2,492.99 ล้านบาท โดยรายการสินทรัพย์ที่สำาคัญ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท 

มีดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นเท่ากับ 227.10 ล้านบาทหรือร้อยละ 

10.91ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้สำาหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 117.49 ล้านบาท และ  189.59 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.32  และร้อยละ 7.60 

ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

เงินสดในมือ

เงินฝากธนาคาร  -  ออมทรัพย์

   -  กระแสรายวัน

เงินฝากประจำาไม่เกิน 3 เดือน

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 395,000 

 225,687,412 

 93,357 

 924,420 

 227,100,189 

 459,836 

 116,033,104 

 96,777 

 902,628 

 117,492,345 

  300,000 

 199,620,831 

 56,700 

 924,420 

 200,901,951 

 300,000 

 99,446,287 

 36,777 

 902,628 

 100,685,692 

หน่วย : บาท

                งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ

          2559          2558         2559        2558

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 142.09 ล้านบาท ณ วัน

ที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 294.37 ล้านบาท และณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 เท่ากับ 475.25 ล้านบาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของ

รายการลูกหนี้การค้ามีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยอด

รายได้ที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557  ถึงปี 2559 โดย

บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งพิจารณาจากลูกหนี้

การค้าที่ค้างชำาระเกินกว่า 1 ปี

 ทั้งนี้ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึง

กำาหนดชำาระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอดลูกหนี้การค้า

ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระเท่ากับ 119.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 88.84 ของยอดรวมลูกหนี้การค้า ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่กลุ่มผู้ค้า

นำ้ามันตามมาตรา 7 ที่สั่งซื้อนำ้ามันไบโอดีเซลกับบริษัท โดยลูกค้ากลุ่ม

ดังกล่าวจะจ่ายชำาระค่าสินค้าให้กับบริษัทตรงกำาหนด สำาหรับลูกหนี้

การค้าที่ยังไม่จ่ายชำาระค่าสินค้าให้กับบริษัท



AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

Annual Report  2016 

099

โดยเป็นกลุ่มลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกินกำาหนดชำาระส่วนใหญ่ จะเป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการสั่งซื้อนำ้ามันปาล์มโอเลอีนกับบริษัท โดยจะพบว่า ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกินกำาหนดชำาระรวมเท่ากับ 10.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  7.68 ของยอดรวมลูก

หนี้การค้า แบ่งเป็นลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกินกำาหนดชำาระไม่เกิน 3 เดือนเท่ากับ 2.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของยอดรวมลูกหนี้การค้า และ

ลูกหนี้การค้าชำาระเกินกว่า 12 เดือนรวมเท่ากับ 8.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  6.17 โดยสามารถสรุปยอดลูกหนี้การค้าตามอายุลูกหนี้ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ดังนี้

                 ลูกหนี้การค้า       งบการเงินรวม        งบการเงินรวม

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

ตั๋วเงินรับ                                   

ลูกหนี้การค้า  

 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ        

 เกินกำาหนดไม่เกิน 3 เดือน           

       เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  

 เกินกำาหนด 12 เดือน             

  รวม         

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ             

 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ   

13.03

119.98

2.04

8.33

143.38

(8.33)

135.05

9.81

263.49

2.73

12.39

1.25

289.67

(1.25)

288.42

สินค้าสำาเร็จรูปและวัตถุดิบคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่

จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า ราคาทุนคำานวณโดยวิธีต้นทุนถัว

เฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก   สินค้าระหว่างผลิต แสดงในราคาทุนวัตถุดิบถัว

เฉลี่ย รวมค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต  บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อการลด

มูลค่าสินค้าสำาหรับสินค้าเสื่อมคุณภาพ และคาดว่าจะจำาหน่ายไม่ได้ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสำาหรับสินค้าเก่า 

ล้าสมัย และเสื่อมคุณภาพ หรือเมื่อราคาตลาดหรือราคาทดแทนลดลง 

เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณ

การนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพ และราคา

ตลาดหรือราคาทดแทนของสินค้าคงเหลือประเภทต่าง ๆ รายการ

สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย วัตถุดิบและสารเคมี งานระหว่างผลิต 

สินค้าสำาเร็จรูป และวัสดุสิ้นเปลือง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 

บริษัทมีรายการสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 307.89 ล้านบาท  ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558  เท่ากับ 378.51 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 เท่ากับ 424.28 ล้านบาท ทั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 14.79,17.14 

และ 17.02 ของสินทรัพย์รวมในปี 2559,        ปี 2558 และ ปี 2557 

ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการบริหารสินค้าคงเหลือ และในปี 2559 

บริษัท มีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ตามราคาตลาด

ที่คาดว่าจะขายได้ จำานวน 17.36 ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  และ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทมีรายการที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล 

และอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 1,136.42  ล้านบาท 1,388.46 ล้านบาท 

และ1,377.91  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.58 ร้อยละ 62.89 

และร้อยละ 55.27 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ โดยมีรายการหลัก

ประกอบด้วย ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง

อาคาร ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ เรือ

เดินทะเลและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน ยาน

พาหนะ และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง ทั้งนี้ รายการ

สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดิน อาคารและเครื่องจักร

 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย  22.90 วัน ,  40 วัน และ 29.85  วัน ในปี 2559 , 2558 และ ปี 2557   บริษัทกำาหนดนโยบายเทอม

เครดิตสำาหรับการรับชำาระเงินจากลูกค้าระหว่าง 30-60 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยกำาหนดนโยบายการติดตามหนี้สำาหรับลูกหนี้การค้าที่

ค้างชำาระเกินกว่า 30 วัน ผ่านการออกจดหมายทวงถามไปยังลูกหนี้รายดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

สินค้าคงเหลือ
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ

 -   

 -   

 -   

  267,935,900 

 (49,013,028)

 218,922,872 

 -   

 -   

 -   

 267,935,900 

 (49,013,028)

 218,922,872 

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

       2558      โอนเข้า     โอนออก        2559

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 บริษัทย่อยได้ทำาสัญญาจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสัญญาจะขายเครื่องจักร ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง 

มูลค่าสัญญารวม 390 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้รับชำาระเงินเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2559 ถึงมิถุนายน 2560 และกำาหนดโอน

กรรมสิทธิ์ภายหลังได้รับชำาระเงินครบแล้ว  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับชำาระเงินทั้งสิ้นเป็นจำานวนเงิน 80 ล้านบาท ซึ่งแสดงไว้ภายใต้

หนี้สินหมุนเวียน

 ปัจจุบันบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรกับบริษัทดังกล่าว เป็นระยะเวลา 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 

พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560  ในอัตราเดือนละ 0.50 ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำานโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 12 

เรื่องภาษีเงินฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน 

กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้

ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้รับรู้เป็นรายได้ หรือค่า

ใช้จ่ายที่บันทึกไว้ เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการ

คำานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ผลต่าง

ชั่วคราวที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือ

บวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำาไรทางภาษีจากการดำาเนินงานใน

อนาคตเพียงพอที่จะนำาสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

นั้นมาใช้ประโยชน์ได้ และบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดง

ฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว เมื่อมีความเป็นไป

ได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำา

สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมา

ใช้ประโยชน์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมี

รายการสินทรัพย์เงินได้รอการตัดบัญชี โดยคำานวณจากอัตราภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลที่ร้อยละ 20 เท่ากับ  8.06  ล้านบาท และ 10.29 ล้านบาท 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีในปี 2559 

และ 2558 จำานวน 59.07 ล้านบาท และ 47.15 ล้านบาท ตามลำาดับ 

ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษี 

จึงพิจารณาไม่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง  

 บริษัทฯ มีผลขาดทุนทางภาษีในปี 2559 และ 2558 จำานวน 

43.53 ล้านบาทและ 43.77 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่า

มีความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษี จึงพิจารณาไม่รับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง

 บริษัทฯ มีผลขาดทุนทางภาษีในปี 2559 และ 2558 จำานวน 

43.53 ล้านบาทและ 43.77 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่า

มีความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษี จึงพิจารณาไม่รับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลสะสมแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำาไรขาดทุน

ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

ค่าเผื่อมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายลดลง

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลขาดทุนทางภาษียกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี

ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในกำาไรสะสม

ค่าเสื่อมราคา

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งคำานวณจาก อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20

ปี 2559

 

0.15

1.69

10.51

(4.29)

8.06

ปี 2558

0.31

0.02

-

2.25

10.51

(2.80)

10.29

สภาพคล่อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเท่ากับ 908.21 ล้านบาท และ792.59  

ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักในการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนในช่วง

ระยะเวลาระหว่างปี 2559 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์

หมุนเวียนมีไว้เพื่อขาย ในส่วนที่บริษัทย่อยได้ทำาสัญญาจะขายที่ดิน

พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสัญญาจะขายเครื่องจักร ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง

มูลค่าสัญญารวม 390 ล้านบาท  ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนลด

ลง  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 268.60 ล้านบาท และ 432.57  

ล้านบาท

 จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สิน

หมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องของงวด

บัญชีปี  2559 มีอัตราส่วนสภาพคล่อง  3.38 เท่า จากในปี 2558และ 

ปี 2557 ที่มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.83 เท่า 1.94 เท่า ตามลำาดับ โดย

มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.38 เท่าในงวดบัญชีปี  2559  0.95 

เท่าในปี 2558 และ 1.17 เท่าในปี 2557 โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ

อัตราส่วนสภาพคล่องเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์

หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการลดลงของรายการหนี้สิน

หมุนเวียน  โดยมีรายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี

นัยสำาคัญดังที่กล่าวข้างต้น แต่หากพิจารณา Cash Cycle ของบริษัท

จะพบว่าบริษัทมี Cash Cycle เท่ากับ 51.70 วันในงวดบัญชีปี 2559   

เท่ากับ 67.93 วันในปี 2558 และเท่ากับ 51.96 วันในปี 2557 ดังจะ

เห็นได้จากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลง

เป็น  22.90 วัน

และ 38.02 วัน ในปี 2559    จาก ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะ

เวลาขายสินค้า 40 วัน และ 44.47 วัน ในปี 2558  และในปี 2557 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 

29.85 วัน และ 33.62

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 277.61 ล้านบาท ณ วัน

ที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 447.03 ล้านบาท และณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 เท่ากับ 656.67 ล้านบาท โดยรายการหนี้สินที่มีการ

เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ มีดังนี้

- เงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายการเงินกู้เบิกเกิน

บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเท่ากับ 128 ล้านบาท 

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย รายการ

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ทรัพย์สิน และเจ้าหนี้อื่น อาทิ รายการค่าใช้จ่าย

ค้างจ่าย และรายการเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 

 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  , ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการเจ้าหนี้การค้า

และเจ้าหนี้อื่น 57.67 ล้านบาท , 104.78 ล้านบาท และ 203.11  ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ  2.77, ร้อยละ 4.75 และร้อยละ 8.15 ของหนี้สิน

และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ทั้งนี้ เจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่ เป็นเจ้าหนี้การ

ค้าค่าวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทสั่งซื้อจากในประเทศเป็นหลัก
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โดยการเปลี่ยนแปลงของรายการเจ้าหนี้การค้ามีทิศทางเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของยอดรายได้ของบริษัทดังที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งนี้หากพิจารณา

ระยะเวลาการชำาระหนี้เฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จะพบว่า บริษัทมีระยะเวลาการชำาระหนี้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็น 19.22 วัน ในปี 2559  จาก 16.54  วัน

ในปี 2558 เป็น และระยะเวลาการชำาระหนี้ 11.52 วันในปี 2557  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : ล้านบาท)

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้ทรัพย์สิน

เจ้าหนี้อื่น

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม

ณ 31 ธันวาคม 2559

27.27

7.21

23.19

57.67

งบการเงินรวม

ณ 31 ธันวาคม 2558

64.67

0.72

39.39

104.78

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ณ  31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มียอดค้าง

ชำาระ ได้ยกเลิกวงเงินสินเชื่อดังกล่าว และไถ่ถอนหลักประกันทั้งหมด 

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   เท่ากับ 102.63 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 4.11 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   ทั้งนี้ การจ่ายชำาระ

เงินกู้ยืมทั้งหมด เนื่องจาก บริษัทย่อย จะเลิกดำาเนินกิจการและ

ต้องการจะขายกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายการส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ่มขึ้นเป็น 1,804.50  ล้านบาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมี

รายการส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 1,760.73  ล้านบาท  และ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,836.32 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ต่อหนี้สินและส่วนของผู้

ถือหุ้นรวม ร้อยละ  86.67   ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก อัตราร้อยละ 

79.75  ในปี 2558  อัตราร้อยละ 73.66  ในปี 2557 สำาหรับอัตราส่วน

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมี

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.15 เท่า และ 0.25 เท่า และ 

0.36 เท่า ตามลำาดับ โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทมีการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน    รวมถึงการชำาระคืน

เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ปี 2559 

บริษัทมีผลกำาไรสุทธิสำาหรับงวด จึงทำาให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่ม

ขึ้น ทำาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงตามที่กล่าว

กระแสเงินสด

 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนิน

งาน  สำาหรับงวดบัญชีปี 2559  งวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 

2557  เพิ่มขึ้นเป็น 296.05 ล้านบาท , 124.09 ล้านบาท  

และ 68.45 ล้านบาท ตามลำาดับ

  เนื่องจาก ในปี 2559 การดำาเนินกิจการ มีกำาไร จำานวน 

46.64 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558  การดำาเนินกิจการมีผลขาดทุน 

จำานวน  (90.10) ล้านบาท และ  ในปี 2559 มีลูกหนี้การค้าและ เจ้า

หนี้การค้าลดลงจากปี 2558 เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง และมี

การซื้อวัตถุดิบลดลง ทำาให้ปี 2559 มีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน

เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 171.96 ล้านบาท

 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน   

สำาหรับงวดบัญชีปี 2559 เท่ากับ 17.63 ล้านบาท  ,งวดบัญชีปี 2558 

เท่ากับ (93.75) ล้านบาท และ งวดบัญชีปี 2557  เท่ากับ (163.65) 

ล้านบาท ตามลำาดับ     เนื่องจาก  ในปี 2559 บริษัทย่อยได้ทำาสัญญา

จะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสัญญาจะขายเครื่องจักร ให้กับ

บริษัทแห่งหนึ่ง มูลค่าสัญญารวม 390 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้รับ

ชำาระเงินเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2559 ถึงมิถุนายน 2560 

และกำาหนดโอนกรรมสิทธิ์ภายหลังได้รับชำาระเงินครบแล้ว  ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับชำาระเงินทั้งสิ้นเป็นจำานวนเงิน 80 

ล้านบาท จึงทำาให้ปี 2559 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นบวก  

จากการรับชำาระเงินล่วงหน้าจากการขายสินทรัพย์

 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการ

จัดหาเงินของบริษัท ในปี 2559 เท่ากับ (204.07) ล้านบาท ในงวด

บัญชีปี 2558 เท่ากับ (102.44) ล้านบาท และในงวดบัญชีปี 2557 

เท่ากับ 211.67 ล้านบาท เป็นผลมาจาก ในปี 2559 บริษัทและบริษัท

ย่อยมีการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประมาณ 

196.03 ล้านบาท

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้

จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่

แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท”



	 	 คณะกรรมการบริษัท	ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ	ได้จัดท�างบการเงินประจ�าปี	2559	สิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม		

	 2559		 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	โดยมีนโยบายการพิจารณาที่เหมาะสมส�าหรับการบัญชีและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ		

	 ตลอดจนการใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง	และการรายงานอย่างสมเหตุสมผล	รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลที่มีความส�าคัญอย่างเพียงพอ	

	 และโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

			เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	เอไอ	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(มหาชน)

นายณรงค์  ธารีรัตนาวิบูลย์

ประธานกรรมการ

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

  คณะกรรมการบริษัทตะหนักถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	เพื่อ	

	 ให้ข้อมูลทางบัญชีของบริษัทมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และแม่นย�า	ทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นหรือการด�าเนินงานที่มี	

	 ความผิดปกติอย่างมีนัยยะส�าคัญ

	 	 เพื่อความถูกต้อง	แม่นย�าของรายทางการเงินของบริษัท	คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่ง		

	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	ท�าหน้าที่สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินเพื่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงาน	

	 ทางการเงิน	ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้ให้ความเห็นต่อรายงานงบการเงินแล้วในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงาน	

	 ทางการเงินซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

	 	 จากการก�ากับดูและนโยบายการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ	ข้างต้น	คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	งบการเงิน	

	 ของบริษัท	เอไอ	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(มหาชน)	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานอย่าง

	 ถูกต้อง	ครบถ้วนและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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	 	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย	ดร.กวีพงษ์	หิรัญกสิ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์

	 หุ่นพยนต์	และนายโชติ	สนธิวัฒนานนท	์กรรมการตรวจสอบ			กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระ	และไม่เป็นกรรมการที่มี

	 ส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ	และมีนางสาวพิมพ์วรรณ	ธารีรัตนาวิบูลย์ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ				

	 กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร ของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดและ	

 แนวทางปฏิบัตที่ดิ	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

			เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	เอไอ	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(มหาชน)

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
	 กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการท�าหน้าที่ก�ากับดูแลใน

เรื่องที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินของบริษัทฯให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้อง	 และสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงและระบบ

การควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล	 พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 หากเห็นควรว่าการบริหารความเสี่ยง	 การควบคุม

ภายใน	หรือในเรื่องอื่นๆ	ควรมีการด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง			หน้าที่หลักๆของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�าคัญ

ของงบการเงินของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยรายไตรมาสและ

ประจ�าปี	 2559	 ซึ่งได้ร่วมประชุมหารือกับผู้สอบบัญช	ี และฝ่าย

บัญชีของบริษัทฯ	 ถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 รวมไปถึง

การสอบทานรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงว่า

มีความสมเหตุสมผล	 ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

หรือรายการที่มีสาระส�าคัญอื่นๆ	เช่น	รายการได้มาหรือจ�าหน่าย

ไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	 เป็นต้น	 ก่อนที่จะน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ	

1.

	 ทั้งนี้	 ในการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ

และผู้สอบบัญชี	 ไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อเปิด

โอกาสให้ทั้ง	2	ฝ่าย	สามารถปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ	รวมถึง

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญช	ี 	 คณะ

กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการทางการเงินของ

บริษัทฯประจ�าปี	 2559	 มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม	 ไม่ขัด

แย้งกับข้อเท็จจริง	 และมีการจัดท�ารายงานตามมาตรฐานบัญชี

ที่รับรองทั่วไป

ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง	 บริษัท	 ออนเนอร์	 แอนด	์

แอดไวซอรี่	 จ�ากัด	 เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯโดย

ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบงานที่ส�าคัญต่างๆของบริษัทฯ	

และรายงานประเด็นที่ตรวจสอบพบพร้อมข้อแนะน�าที่เหมาะ

สมในการปรับปรุงแก้ไขพร้อมติดตามการด�าเนินการแก้ไขหรือ

ปรับปรุง		และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ			จากผลการ

ตรวจสอบพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในของระบบบัญชี

ในป	ี 2557	 ที่มีสาระส�าคัญและมีผลกระทบต่องบการเงินของบ

ริษัทฯ	 คือ	 บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งงบการเงินประจ�าป	ี 2557	

(ฉบับแก้ไข),	งบการเงินประจ�าไตรมาส	1,	2,	3	ปี	2558,	งบการ

เงินประจ�าปี	2558	(ฉบับแก้ไข),	และงบการเงินประจ�าไตรมาสที่	

1,	2,	3	ปี	2559	ได้ตามก�าหนด

2.

 

ล�าดับที่  จ�านวนการเข้าร่วมประชุม /

 จ�านวนการประชุม

ดร.กวีพงษ	์หิรัญกสิ

ผศ.สัมพันธ	์หุ่นพยนต์

นายโชติ	สนธิวัฒนานนท์

1.

2.

3.

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

9/9

9/9

9/9

กรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่ง

  ในรอบป	ี2559	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจ�านวนรวม	9	ครั้ง	ในการประชุมได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ	

	 ภายในของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควรและได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง	การเข้าร่วมประชุมของ	 	

	 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ตามตาราง	ดังนี
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การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
	 ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆไตรมาส	

ได้ท�าการสอบทานและทบทวนว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

กับบริษัทฯ	 	 ในปี	2558	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงาน

จากผู ้สอบบัญชีว่าพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู ้

จัดการ	 หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่ใช้บังคับกับการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯในเรื่องการควบคุมภายในด้านต้นทุนขาย

และสินค้าคงเหลือมีข้อบกพร่อง	 มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อ

การให้ความเห็นในการรับรองงบการเงินประจ�าป	ี2557

3.

การรับแจ้งข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริต 

(Whistleblowing)
	 ในปี	 2558	 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงาน

ข้อเท็จจริงตามหน้าที่ของผู้สอบบัญชีตามมาตรา	 89/25	 ให้

คณะกรรมการตรวจสอบ	 เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้าน

ต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือที่ไม่มีประสิทธิภาพในปี	 2557	

โดยในปี	 	 	 2559	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง	 บริษัท			

ออน-เนอร์	 แอนด์	 แอดไวซอรี่	 จ�ากัด	 ท�าหน้าที่ตรวจสอบพิเศษ	

(Special	Audit)	เอกสารประกอบในการจัดท�างบการเงินประจ�า

ปี	 2557	 (ฉบับปรับปรุง)	 ซึ่งผู้ตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบตาม

ขอบเขตการตรวจสอบของระบบงานต่าง	 ๆได้แก่	 ระบบงานจัด

ซื้อที่เกี่ยวข้องกับการผลิต,	 ระบบการควบคุมการรับ-จ่ายสินค้า

ที่มีไว้เพื่อผลิต	 เพื่อจ�าหน่ายและการรับจ้างผลิต,	 ระบบการผลิต

และการค�านวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเพื่อขายและการรับจ้างผลิต,	

ระบบรายได้จากการขายและการรับจ้างผลิต,	 และการปรับปรุง

ข้อผิดพลาดของการจัดท�างบการเงินในแต่ละไตรมาสของป	ี

2557	 และได้รายงานผลการตรวจสอบของทั้ง	 4	 ไตรมาสแก่

คณะกรรมการตรวจสอบ	 และผู้ตรวจสอบบัญชีประจ�าปี	 2559	

แล้วเมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2559

4.

	 จากการตรวจสอบพิเศษข้างต้น	 บริษัทฯได้ท�าการ

ปรับปรุงการปันส่วนต้นทุนในบางรายการและปรับปรุงการ

แสดงรายการบางรายการในงบก�าไรขาดทุนซึ่งส่งผลให้มีการ

เปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือสิ้นงวดบัญชี	 ทั้งนี้	 ทางคณะ

กรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นให	้ บริษัทฯด�าเนินการ

ปรับปรุงรายการดังกล่าวให้ถูกต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่

เกิดขึ้นและเอกสารหลักฐานที่ตรวจพบ	 และปรับปรุงให้เป็นไป

ตามหลักการทางบัญชี	ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ	 บริษัท	 เอเอ็นเอส	

ออดิท	 จ�ากัด	 เป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น

ต่องบการเงินของบริษัทฯประจ�าปี	 2559	 ให้คณะกรรมการบ

ริษัทฯพิจารณา	 เนื่องจากเห็นว่ามีความเป็นอิสระ	 มีความรู้และ	

ประสบการณ์ในงานสอบบัญชีและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม		

ก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	 นายวิชัย	 รุจิตา

นนท์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที	่ 4054	 หรือ	 นายอธิ

พงศ์	 อธิพงศ์สกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 3500	

หรือ	นายเสถียร	วงศ์สนันท	์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลข

ที่	3495	หรือ	นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่	 5946	 หรือ	 นายยุทธพงษ์	 เชื้อเมืองพาน	 ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 9445	 ในนาม	บริษัท	 เอเอ็นเอส	

ออดิท	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจ�าปี	 2559	 และ

อนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	 2.60	 ล้านบาท	 และ

เสนอคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.

(ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย และของ

เฉพาะบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบ

ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่นรวมและงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวมและงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม

และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องที่กล่าวไว้ใน

วรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขข้อ 1 และผลกระทบ

ต่อการเปรียบเทียบตัวเลขปีปัจจุบันกับตัวเลขเปรียบเทียบจากเรื่องที่

กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขข้อ 1 และ

ข้อ 2 ต่องบการเงินส�าหรับปี 2559 งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อย และของเฉพาะบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน) ตาม

ล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการ

ด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
1. ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่

   เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับยอดยกมาต้นปี 2558 เนื่องจาก

 1.1 ผู้สอบบัญชีปี 2557 ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด

      (มหาชน) ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบ

      การเงิน  เฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

      ธันวาคม 2557 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ตามรายงานลงวันที่

      24 มีนาคม 2558 เนื่องด้วยการจัดการของบริษัทเกี่ยว

      กับระบบการควบคุมภายในด้านต้นทุนขายและสินค้า

      คงเหลือที่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงการใช้

      สินทรัพย์ของบริษัทอาจไม่เหมาะสม จึงท�าให้ข้อมูลและ

      หลักฐานเกี่ยวกับการผลิตไม่สมเหตุสมผล 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
      รวมถึงการควบคุมการน�าวัตถุดิบและสินค้าเข้าและออก

      จากโรงงานผลิตของกิจการที่ไม่อาจแน่ใจถึงความครบ

      ถ้วนถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานได้ ซึ่งมีผลต่อต้นทุน

      ขายและสินค้าคงเหลือ รวมถึงบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องจาก

      เรื่องดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการปรับปรุงงบ

      แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

      กิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จากการ

      แก้ไขข้อผิดพลาด ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบ

      การเงินข้อ  32  และข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้

      เป็นที่พอใจได้ส�าหรับรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2557

       เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านการควบคุมภายในตามที่กล่าวไว้

      ข้างต้น

 1.2 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.3 บริษัทได้รับ

      หนังสือจากฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน ส�านักงานคณะ

      กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 

      20 มกราคม 2559 เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

      กรณีผู้สอบบัญชี ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ�า

      ปี 2557 ของบริษัท ซึ่งฝ่ายบริหารได้เข้าไปชี้แจงและ

      ตอบข้อซักถามกับทางฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน ส�านัก

      งานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก

      ทรัพย์แล้ว และบริษัทได้มีหนังสือสอบถามความคืบ

      หน้าการพิจารณาไปยังส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

      หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้รับหนังสือ 

      ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  แจ้งตอบจากทาง

      ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

      ตลาดหลักทรัพย์ว่ายังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

2. จากการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   2558 ของบริษัท ข้าพเจ้าพบว่า การผลิตในระหว่างเดือนมกราคม

   ถึงเดือนมิถุนายน 2558 ได้ผลผลิต(Production Yield) ที่ต�่ากว่า

   ปกติ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้แจงจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

   และกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ

   การเงิน ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ หัวหน้าส่วนขนส่งฝ่ายโรงงาน 

เนื่องจากผลของข้อ 1 ข้างต้นมีผลกระทบต่องบการเงินส�าหรับปีสิ้น

สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  ข้าพเจ้าจึงแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ต่องบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ข้าพเจ้าเคยไม่แสดงความเห็นต่องบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2558 และแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากเรื่องที่

กล่าวไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น ดังนั้นความเห็นของข้าพเจ้าต่องบ

การเงินส�าหรับปี 2559 จึงมีเงื่อนไขในเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากอาจมีผลก

ระทบต่อการเปรียบเทียบตัวเลขปีปัจจุบันกับตัวเลขเปรียบเทียบ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับ

ผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบ

บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน

รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อ

ก�าหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภา

วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ

สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ

ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนด

เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ของข้าพเจ้า 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 บริษัทได้จัด

ท�างบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558 และได้น�าเสนอ

งบการเงินดังกล่าวแล้วในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ต่อมาในปี 2559  

บริษัทพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี บริษัทจึงได้ปรับย้อน

หลังงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  และ ณ วันที่ 1 

มกราคม 2558 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุด ตาม

ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการ

เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�า

เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่อง

เหล่านี้ ยกเว้นเรื่องที่ได้อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

อย่างมีเงื่อนไขของผู้สอบบัญชี 

ปริมาณสินค้าคงเหลือ
ความเสี่ยง

ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 บริษัทมีสินค้าคง

เหลือจ�านวน 307.89 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในการ

ค�านวณปริมาณของสินค้าคงเหลือต้องใช้การวัดปริมาตรและใช้วิธีการ

ค�านวณเพื่อบันทึกปริมาณของสินค้าซึ่งในการค�านวณมีตัวแปรหลาย

รายการและการค�านวณมีความซับซ้อน

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือรวมถึงค่าตัว

แปรที่เกี่ยวข้องกับการค�านวณปริมาณของสินค้าคงเหลือ และสุ่ม

ทดสอบการค�านวณปริมาณสินค้าคงเหลือ และเข้าร่วมสังเกตการณ์

ตรวจนับสินค้าคงเหลือ 

มูลค่าสินค้าคงเหลือ
ความเสี่ยง

การค�านวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือของบริษัท ในการค�านวณต้นทุน

สินค้าดังกล่าวมีสูตรค�านวณที่ซับซ้อนและอาจท�าให้เกิดข้อผิดพลาดใน

การค�านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ นอกจากนี้สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่า

ตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า ดังนั้น 

ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจ�านวนค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคง

เหลือลดลงที่เหมาะสม 

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจวิธีการค�านวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือและ

ทดสอบการค�านวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ท�าการวิเคราะห์เปรียบ

เทียบต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าคงเหลือของปีปัจจุบันและในอดีตเพื่อ

ตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่

ผู้บริหารใช้ในการค�านวณค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของข้อสมมติฐานในการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของ

สินค้าและทดสอบการค�านวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับและ

พิจารณาความเหมาะสมของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ความเสี่ยง

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�านวนเงิน 420.07 ล้านบาท (สุทธิ

จากค่าเผื่อการด้อยค่า จ�านวนเงิน 15 ล้านบาท) และ

บริษัทย่อยข้างต้นมีผลการด�าเนินงานขาดทุน ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อยอาจเกิดการด้อยค่า ดังนั้นผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ

ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย Annual Report  2016 
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วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและสอบถามผู ้บริหารถึงนโยบายในการ

พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย และพิจารณาความ

เหมาะสมของจ�านวนเงินของประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 

โดยตรวจสอบประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ช�าระบัญชี รวมถึงการประเมินข้อสมมติฐานที่มีสาระส�าคัญซึ่งจัดท�า

โดยผู้บริหาร

ผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูล

ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี 2559 แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงาน

ประจ�าปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปี 2559 จะถูกจัดเตรียมให้

ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ

ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่นความรับผิดชอบของข้าพเจ้า

ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า

ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญหรือไม่เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้า

สรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 

ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อให้ผู้

มีหน้าที่ก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการ

ก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้

โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิด

ชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้

สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดใน

การจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง ตามความเหมาะสม 

และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู ้

บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่

สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่

ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของ

กลุ่มบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้

สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ

สมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี

สาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อ

เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้

ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธีการที่ปรากฏใน

ภาคผนวก

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่

พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการ

ควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ

สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตราการที่

ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงิน
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“                     ”

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณา

เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการ

ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้น

แต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดัง

กล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร

สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าว

สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ภาคผนวก

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(นายวิชัย  รุจิตานนท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด

กรุงเทพฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด

พลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงควมเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่

ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ

ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 

การตั้งใจละเว้นการบันทึกรายการหรือแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่

ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ

สอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่

ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการ

ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้

รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความ

สามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ 

ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ  ข้าพเจ้าต้อง

กล่าวไว้ในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่

เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ

เป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูก

ต้องตามที่ควร

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูล

ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่ม

บริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่

เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้

จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่

แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท”
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 227,100,189          117,492,345          189,591,817          200,901,951          100,685,692          176,912,104          
เงินลงทนุชัว่คราว 6 441,341                 231,440                 88,560                   441,341                 231,440                 88,560                   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4, 7, 32 142,088,081          294,433,865          477,122,589          138,654,933          290,630,724          473,580,714          
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 9,479,048              -                        -                        -                        -                        -                        
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9, 32 307,894,327          378,505,304          434,144,697          307,894,327          378,351,992          434,008,057          
พสัดุน ้ามนัคงเหลือ 10 2,289,365              1,986,547              2,368,196              -                        -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - สุทธิ 11 218,922,872          -                        2,540,000              -                        -                        2,540,000              

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 908,215,223          792,649,501          1,105,855,859       647,892,552          769,899,848          1,087,129,435       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 12 -                        -                        -                        420,073,140          435,073,140          435,073,140          
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 13 6,869,001              3,555,800              2,000,000              4,369,000              3,555,800              2,000,000              
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 8 8,618,160              -                        -                        -                        -                        -                        
ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ 14, 32 1,136,423,174       1,388,456,914       1,377,912,677       896,534,163          893,480,598          850,803,633          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 15 187,366                 106,316                 145,046                 187,366                 106,316                 145,046                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 8,057,258              10,288,890            763,946                 8,057,258              10,288,890            763,946                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13,744,654            12,704,668            16,179,112            13,700,455            12,658,599            15,652,559            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,173,899,613       1,415,112,588       1,397,000,781       1,342,921,382       1,355,163,343       1,304,438,324       
รวมสินทรัพย์ 2,082,114,836       2,207,762,089       2,502,856,640       1,990,813,934       2,125,063,191       2,391,567,759       

ลงช่ือ..................................................กรรมการ                                   ลงช่ือ ..................................................กรรมการ
(นายอนุรักษ ์  ธารีรัตนาวิบลูย์)                                                            (นายนพพล   ธารีรัตนาวิบลูย์)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8
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บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 128,000,000          324,034,630          316,918,380          128,000,000          250,000,000          295,016,368          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 17, 32 57,671,780            104,778,568          203,115,537          53,609,178            101,510,457          199,253,414          
เงินรับล่วงหนา้จากการขายทรัพยสิ์น 11 80,000,000            -                        -                        -                        -                        -                        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                        -                        22,080,000            -                        -                        -                        
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 32 2,925,190              3,764,785              28,671,092            2,925,190              2,925,190              28,671,092            

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 268,596,970          432,577,983          570,785,009          184,534,368          354,435,647          522,940,874          
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ -                        -                        76,880,000            -                        -                        -                        
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 9,006,475              14,455,027            11,932,488            8,441,329              11,257,773            9,424,803              

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 9,006,475              14,455,027            88,812,488            8,441,329              11,257,773            9,424,803              
รวมหน้ีสิน 277,603,445          447,033,010          659,597,497          192,975,697          365,693,420          532,365,677          
ส่วนของผูถื้อหุน้

ทนุจดทะเบียน 
หุน้สามญั 5,424,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท
(ปี 2557 : หุน้สามญั 1,130,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 19 1,356,000,000       1,356,000,000       1,130,000,000       1,356,000,000       1,356,000,000       1,130,000,000       

ทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
หุน้สามญั 4,520,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 19
(ปี 2557 : หุน้สามญั 1,130,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,130,000,000       1,130,000,000       1,130,000,000       1,130,000,000       1,130,000,000       1,130,000,000       

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 605,113,717          605,113,717          605,113,717          605,113,717          605,113,717          605,113,717          
ก าไรสะสม 

   จดัสรรแลว้
      ทนุส ารองตามกฏหมาย 21, 32 8,226,574              6,361,574              6,361,574              8,226,574              6,361,574              6,361,574              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 32 65,317,831            24,478,903            107,008,967          53,296,602            17,894,480            117,726,791          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,146,731)             (5,225,115)             (5,225,115)             1,201,344              -                        -                        
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,804,511,391       1,760,729,079       1,843,259,143       1,797,838,237       1,759,369,771       1,859,202,082       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,082,114,836       2,207,762,089       2,502,856,640       1,990,813,934       2,125,063,191       2,391,567,759       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

ลงช่ือ..................................................กรรมการ                                   ลงช่ือ ..................................................กรรมการ
(นายอนุรักษ ์  ธารีรัตนาวิบลูย์)                                                            (นายนพพล   ธารีรัตนาวิบลูย์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9
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บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

2559 2558 2559 2558
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม่)

3, 4, 24, 25, 26, 27, 32
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,416,580,893        3,446,738,120        3,395,669,878        3,419,060,603        
รายไดจ้ากการรับจา้ง 32,577,762             45,810,022             32,577,762             45,810,022             
รายไดจ้ากการเดินเรือ 29,942,241             19,549,186             -                          -                          
รายไดอ่ื้น 10,873,197             21,342,456             4,429,493               13,688,698             

รวมรายได้ 3,489,974,093        3,533,439,784        3,432,677,133        3,478,559,323        
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย (3,267,526,196)       (3,443,252,587)       (3,252,371,536)       (3,449,522,923)       
ตน้ทุนการรับจา้ง (26,851,621)            (37,003,291)            (26,851,621)            (37,003,291)            
ตน้ทุนบริการเดินเรือ (28,981,603)            (22,589,098)            -                          -                          
คา่ใชจ่้ายในการขาย (32,322,748)            (43,124,793)            (30,376,898)            (40,763,491)            
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (81,644,436)            (66,814,890)            (77,569,374)            (53,655,112)            
ตน้ทุนทางการเงิน (8,012,265)              (10,753,967)            (6,309,286)              (6,971,761)              

รวมคา่ใชจ่้าย (3,445,338,869)       (3,623,538,626)       (3,393,478,715)       (3,587,916,578)       
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 44,635,224             (90,098,842)            39,198,418             (109,357,255)          
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 23 (1,931,296)              7,568,778               (1,931,296)              9,524,944               
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 42,703,928             (82,530,064)            37,267,122             (99,832,311)            
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 18 1,378,720               -                          1,501,680               -                          
ภาษีเงินไดข้องก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ 22 (300,336)                 -                          (300,336)                 -                          
ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 1,078,384               -                          1,201,344               -                          
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 43,782,312             (82,530,064)            38,468,466             (99,832,311)            
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) :

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 42,703,928             (82,530,064)            37,267,122             (99,832,311)            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                          -                          -                          -                          

42,703,928             (82,530,064)            37,267,122             (99,832,311)            
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 43,782,312             (82,530,064)            38,468,466             (99,832,311)            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                          -                          -                          -                          

43,782,312             (82,530,064)            38,468,466             (99,832,311)            
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บาท) 0.01                        (0.02)                       0.01                        (0.02)                       
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 4,520,000,000        4,520,000,000        4,520,000,000        4,520,000,000        

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงช่ือ..................................................กรรมการ                                   ลงช่ือ ..................................................กรรมการ
                                                     (นายอนุรักษ ์  ธารีรัตนาวิบูลย)์                                                               (นายนพพล   ธารีรัตนาวิบูลย)์
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บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน

ส่วนไดเ้สีย
ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ทุนส ารอง รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ก่อนปรับปรุง 1,130,000,000   605,113,717      6,361,574           27,404,093         -                                (5,225,115)                   (5,225,115)               1,763,654,269          -             1,763,654,269        
การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 32 -                    -                    -                      (2,925,190)          -                                -                               -                           (2,925,190)                -             (2,925,190)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 หลงัปรับปรุง 1,130,000,000   605,113,717      6,361,574           24,478,903         -                                (5,225,115)                   (5,225,115)               1,760,729,079          -             1,760,729,079        
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี :

ส ารองตามกฎหมาย -                    -                    1,865,000           (1,865,000)          -                                -                               -                           -                            -             -                          
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                    -                    -                      42,703,928         1,078,384                     -                               1,078,384                43,782,312               -             43,782,312             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 1,130,000,000   605,113,717      8,226,574           65,317,831         1,078,384                     (5,225,115)                   (4,146,731)               1,804,511,391          -             1,804,511,391        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ก่อนปรับปรุง 1,130,000,000   605,113,717      6,514,956           113,066,335       -                                (5,225,115)                   (5,225,115)               1,849,469,893          -             1,849,469,893        
การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี -                    -                    (153,382)             (6,057,368)          -                                -                               -                           (6,210,750)                -             (6,210,750)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 หลงัปรับปรุง 1,130,000,000   605,113,717      6,361,574           107,008,967       -                                (5,225,115)                   (5,225,115)               1,843,259,143          -             1,843,259,143        
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี :

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี(ปรับปรุงใหม่) 32 -                    -                    -                      (82,530,064)        -                                -                               -                           (82,530,064)              -             (82,530,064)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 1,130,000,000   605,113,717      6,361,574           24,478,903         -                                (5,225,115)                   (5,225,115)               1,760,729,079          -             1,760,729,079        

รวมองคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วนของผู ้

ถือหุน้

(นายอนุรักษ ์  ธารีรัตนาวิบูลย)์                                                                               (นายนพพล   ธารีรัตนาวิบูลย)์

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

ผลแตกต่างจากการจดั
โครงสร้างธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั 

(หมายเหตุ 12 )

ลงช่ือ..................................................กรรมการ                                                       ลงช่ือ..................................................กรรมการ

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ก าไรจากการประมาณ
การตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั
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บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ก่อนปรับปรุง 1,130,000,000              605,113,717                 6,361,574                     20,819,670                   -                                           1,762,294,961                 
การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 32 -                               -                               -                               (2,925,190)                    -                                           (2,925,190)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 หลงัปรับปรุง 1,130,000,000              605,113,717                 6,361,574                     17,894,480                   -                                           1,759,369,771                 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

ส ารองตามกฎหมาย -                               -                               1,865,000                     (1,865,000)                    -                                           -                                  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               37,267,122                   1,201,344                                38,468,466                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 1,130,000,000              605,113,717                 8,226,574                     53,296,602                   1,201,344                                1,797,838,237                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ก่อนปรับปรุง 1,130,000,000              605,113,717                 6,514,956                     123,784,159                 -                                           1,865,412,832                 
การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี -                               -                               (153,382)                      (6,057,368)                    -                                           (6,210,750)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 หลงัปรับปรุง 1,130,000,000              605,113,717                 6,361,574                     117,726,791                 -                                           1,859,202,082                 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี(ปรับปรุงใหม่) 32 -                               -                               -                               (99,832,311)                  -                                           (99,832,311)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 1,130,000,000              605,113,717                 6,361,574                     17,894,480                   -                                           1,759,369,771                 

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

     ลงช่ือ..................................................กรรมการ                                                       ลงช่ือ..................................................กรรมการ
    (นายอนุรักษ ์  ธารีรัตนาวิบูลย)์                                                                               (นายนพพล   ธารีรัตนาวิบูลย)์

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ
ผูถื้อหุ้น

ก าไรจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 44,635,224         (90,098,842)       39,198,418         (109,357,255)     
รายการปรับปรุงกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน :

คา่เส่ือมราคา 85,430,699         82,602,738         55,003,889         48,807,449         
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ าหน่าย 56,062                38,730                56,062                38,730                
(ก าไร)ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น (3,415,655)         198,006              1,972,992           218,421              
คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 7,079,719           -                      7,079,719           -                      
คา่เผ่ือการลดมูลคา่ของสินคา้ 17,361,987         -                      17,361,987         -                      
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      15,000,000         -                      
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,995,750           2,522,539           2,565,758           1,832,970           
ดอกเบ้ียรับ (1,068,584)         (581,112)            (699,115)            (581,112)            
ดอกเบ้ียจ่าย 8,012,265           10,741,159         6,309,286           6,971,761           
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 48,278                28,164                48,278                28,164                

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน 161,135,745      5,451,382           143,897,274      (52,040,872)       

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน - (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 147,907,819      183,273,296      144,835,233      182,921,826      
สินคา้คงเหลือ 52,946,172         56,021,042         53,095,678         55,656,064         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                      2,540,000           -                      2,540,000           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 109,518              2,727,531           107,649              3,198,843           

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงาน - เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (56,207,925)       (99,292,231)       (55,093,500)       (98,629,787)       

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 305,891,329      150,721,020      286,842,334      93,646,074         
รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -                      435,684              -                      -                      
เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (7,065,582)         -                      (3,880,522)         -                      
เงินสดจ่ายคา่ภาษีเงินได้ (2,775,680)         (27,067,356)       (1,149,504)         (25,950,785)       

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 296,050,067      124,089,348      281,812,308      67,695,289         

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงช่ือ..................................................กรรมการ                                   ลงช่ือ ..................................................กรรมการ
(นายอนุรักษ ์  ธารีรัตนาวิบูลย์)                                                            (นายนพพล   ธารีรัตนาวิบูลย์)
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บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (3,313,200)         (1,555,800)         (813,200)            (1,555,800)         
รับดอกเบ้ีย 775,137              581,112              711,676              581,112               
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (209,900)            (142,880)            (209,900)            (142,880)            
เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                      -                      (2,500,000)         -                      
เงินสดรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                      -                      2,500,000           -                      
เงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์น (61,597,994)       (92,669,528)       (52,956,757)       (90,986,802)       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 1,976,307           40,579                -                      -                      
เงินสดรับล่วงหนา้จากการขายท่ีดิน อาคารอุปกรณ์ 80,000,000         -                      -                      -                      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 17,630,350          (93,746,517)       (53,268,181)       (92,104,370)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายคา่ดอกเบ้ีย (8,037,943)         (10,598,553)       (6,327,868)         (6,800,963)         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (196,034,630)     7,116,250           (122,000,000)     (45,016,368)       
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                      (98,960,000)       -                      -                      

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (204,072,573)     (102,442,303)     (128,327,868)     (51,817,331)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง)-สุทธิ 109,607,844      (72,099,472)       100,216,259      (76,226,412)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 117,492,345      189,591,817      100,685,692      176,912,104      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 227,100,189      117,492,345      200,901,951      100,685,692      

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด ประกอบดว้ย

เจา้หน้ีทรัพยสิ์นส าหรับอุปกรณ์ 7,210,801           716,033              7,210,801           716,033              

(นายอนุรักษ ์  ธารีรัตนาวิบูลย์)                                                            (นายนพพล   ธารีรัตนาวิบูลย์)
ลงช่ือ..................................................กรรมการ                                   ลงช่ือ ..................................................กรรมการ
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน ) ( “บริษทัฯ ”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามประมวลกฏหมายแพง่และพาณิชย์              
ของประเทศไทย เป็นบริษทัจ ากดั  เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2549 และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดักบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม  2556 และบริษทัฯ จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็เอไอ      
(Market for Alternative Investment) เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั กิจการผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง ผลิตภณัฑใ์หพ้ลงังานไขมนัพืชและไขมนัสตัว ์

ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 55/2 หมู่ท่ี 8 ต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

บริษทัฯ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัฯ จ านวน 59.59 % 

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี ”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้ าข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินของบริษทัฯไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เ คยกบัภาษาไทย บริษทัได้
จดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ี
ประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบญัชี
จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะ
บนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

 

 



           ลงช่ือ............................ ....................กรรมการ                   ลงช่ือ................................................ กรรมการ            16 
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เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิรวม 
ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 

โดยการถือหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 2559 2558
บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั ประเทศไทย 100.00 100.00

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ (1) ให้บริการของกิจการท่าเรือ  ประเทศไทย 100.00 100.00
เทอร์มินลัส์ จ ากดั (2) ผลิตและจ าหน่ายน ้าแข็ง

(3) ซ้ือมาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้า
น ้ามนัพืชและน ้ามนัเช้ือเพลิง
อ่ืนๆ

ประเทศท่ีนิติ
บุคคลจดัตั้งข้ึน

สดัส่วนการถือหุน้และสิทธิออกเสียง
ของกิจการ (ร้อยละ)

ขนส่งคนโดยสาร สินคา้ พสัดุ
ภณัฑแ์ละวตัถุอยา่งอ่ืนทั้ง
ภายในและนอกราชอาณาจกัร

 
ข) บริษทัฯ จะถือวา่ มีการ ควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน หรือบริษทัยอ่ย ได ้หาก บริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียใน

ผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และ สามารถใชอ้ านาจในการสัง่การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบ อยา่งมีนยัส าคญั ต่อ
จ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯ น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย 
จนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็น

ของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม 

บริษทัฯ จดัท างบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบั งคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศัพท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการ
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัในอนาคต 
ในระหวา่งปีปัจจุบนั  สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นว
ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดทางเลือกเพ่ิมเติมส าหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดย
เลือกบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ธีิการบนัทึกบญัชีเดียวกนัส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุน
ดงักล่าวตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

3.1    การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการ เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้เรียบร้อยแลว้ 

บริษทัยอ่ยบนัทึกรับรู้รายไดจ้ากการเดินเรือ ตามสดัส่วนของระยะเวลาท่ีเรือไดเ้ดินทางไปแลว้  เทียบกบัระยะเวลาท่ีตอ้ง
ใชใ้นการเดินเรือทั้งหมดของเท่ียวเรือนั้น 

บริษทัยอ่ยบนัทึกรับรู้รายไดจ้ากการขนถ่ายสินคา้ รายไดค้่าฝากสินคา้ และบริการอ่ืนเม่ือใหบ้ริการแลว้เสร็จ 

บริษทัยอ่ยบนัทึกรับรู้รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงิน ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรับรู้รายไดอ่ื้น และค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.2  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบนัการเงิน ซ่ึงถึงก าหนดในระยะเวลาไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและปราศจากภาระผกูพนั 

3.3  เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย เงินฝากประจ าธนาคารมากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 

3.4    ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ส าหรับลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้   

3.5    ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงนิ 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าสุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดห้กัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ(ถา้มี)    

3.6  สินค้าคงเหลอื 

สินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่  ราคาทุนค านวณ
โดยวธีิตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

สินคา้ระหวา่งผลิต แสดงในราคาทุนวตัถุดิบถวัเฉล่ีย รวมค่าแรงและค่าใชจ่้ายในการผลิต 

บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับสินคา้เส่ือมคุณภาพ และคาดวา่จะจ าหน่ายไม่ได ้

3.7  พสัดุน า้มนัคงเหลอื 
พสัดุน ้ ามนัคงเหลือ แสดงในราคาทุนค านวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

3.8  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย แสดงในราคาตามบญัชีหรือมูลค่ายติุธรรมสุทธิแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ บริษทั ฯตั้ง
ค่าเผื่อการลดราคาของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย โดยประมาณจากมูลค่าท่ีคาดวา่จะขายไดจ้ริง 

3.9  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย หมายถึงบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของสิทธิใน
การออกเสียงทั้งหมด  หรือมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย เงินลงทุน ในบริษทั
ยอ่ยแสดงตามวธีิราคาทุนส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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3.10 ทีด่นิ อาคาร เรือเดนิทะเล และอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์แสดงในราคาทุน ค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และ
อุปกรณ์ ค านวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ตามประเภทของสินทรัพยใ์นเกณฑต์่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 10 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 40 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
เรือเดินทะเลและส่วนปรับปรุง 

5 - 20 
5 - 20  
3 - 10 

ปี 
ปี 
ปี 

เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน    5 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 20 ปี 

3.11 ต้นทุนการกู้ยมื 
บริษทัฯ บนัทึกดอกเบ้ียจ่ายจากการกูย้มื ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือก่อสร้างเคร่ืองจกัร โดยไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของ
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง จนกระทัง่เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง อยูใ่นสภาพพร้อมใชไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์

3.12 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเสน้ตรงระยะเวลา 4 - 10 ปี 

3.13 ภาษีเงนิได้ 

สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

สินทรัพย์ /หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว ณ ว ั นท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
ระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดภ้าษีหรือ
ตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายภาษี เม่ือรายไดรั้บรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึกไวเ้กิดข้ึนจริง และถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ ลว้
ในการค านวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร 

บริษทัรับรู้ผลต่างชัว่คราว ท่ีตอ้งหกัภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี หรือบวกภาษีเป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ บริษทัจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอ ท่ี จะ
น าสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้
บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และจะ
ปรับมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ บริษทัจะไม่มีก าไรทา งภาษีเพียงพอ ต่อการน า
สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ค านวณจากก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดรั้บรู้ ในงบก าไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกั บรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อ หุน้ รับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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3.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์ระยะยาว 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้ าหนดการจ่าย
สมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และไดรั้บการ
บริหารโดยผู ้ จดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าว ไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงิน
สมทบจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

โครงการผลประโยชน์ 

ส ารองผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตลอดอายกุารท างานของพนกังาน โดย
การประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการท างานใหก้บับริษทั ฯ และบริษทัยอ่ยในงวด
ปัจจุบนั และงวดอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  โดยผลประโยชน์ ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัรา
คิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวค านวณโดย
ผูเ้ช่ียวชาญโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณก ารตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษทั ฯ รับรู้ผลก าไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

3.15 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหาร ก าไรสุทธิ ส าหรับปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่ วงน ้ าหนกัท่ีออก  
ในระหวา่งปี 

3.16 รายการบัญชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปีบญัชี ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนั
ส้ินปี เวน้แต่รายการท่ีไดต้กลงอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้กบัธนาคารไวจ้ะบนัทึกตามมูลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจาก
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานระหวา่งปี 

3.17 การใช้ดุลยพนิิจและการใช้ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 
ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีก้ารค้า 
ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 

 

Annual Report  2016 

124



AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

Annual Report  2016 

125           ลงช่ือ............................ ....................กรรมการ                   ลงช่ือ................................................ กรรมการ            21 
   (นายอนุรักษ ์    ธารีรัตนาวบูิลย)์         (นายนพพล    ธารีรัตนาวบูิลย)์ 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าส าหรับสินค้าเก่า และเส่ือมคุณภาพ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั และเส่ือมคุณภาพ หรือเม่ือราคาตลาดหรือ
ราคาทดแทนลดลง เพ่ือใหส้ะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของสินคา้คง เหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการ
หมุนเวยีนและการเส่ือมสภาพ และราคาตลาดหรือราคาทดแทนของสินคา้คงเหลือประเภทต่าง ๆ 

ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทุน 
ฝ่ายบริหารของบริษทัจะมีการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยประเมินจากผลการด าเนินงานและ
แผนงานในอนาคตของบริษทัยอ่ยนั้น ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 

ค่าเผือ่การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หากมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการดอ้ยค่า เม่ือพบวา่มูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยด์งักล่าวลดลงอยา่งมีสาระส าคญั บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ซ่ึงการประมาณการ
ดงักล่าวข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร บริษทัจะบนัทึกเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ทีด่นิ อาคาร และ อุปกรณ์ 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือ ใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สัญญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาวา่ บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา
การเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

ประมาณการหนีสิ้น 
บริษทัและบริษทัยอ่ย จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนั 
ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ 
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สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไ ดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จ านวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่
ละช่วงเวลา 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและบริษทัฯ โดยการเป็นผูถื้อหุน้
หรือมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาด
หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์
บริษทัใหญ่
บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน)

บริษทัย่อย
บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 100.00

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั (1) ให้บริการของกิจการท่าเรือ  
(2) ผลิตและจ าหน่ายน ้าแข็ง
(3) ซ้ือมาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้า
น ้ามนัพืชและน ้ามนัเช้ือเพลิงอ่ืนๆ

บริษทัย่อยของบริษทัใหญ่
บริษทั เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ ากดั

บริษทัที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั

บริษทั สามารถปาลม์ จ ากดั น ้ามนัปาลม์ดิบ

บริษทั สามารถน ้ามนัปาลม์ จ ากดั น ้ามนัปาลม์ดิบ

บริษทั สามารถ ปาลม์ อินดสัตรี จ ากดั โรงงานสกดัและหีบน ้ามนัปาลม์

ผลิตและจ าหน่ายลูกถว้ยไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า

ถือหุน้ร้อยละ 59.59 และมี
กรรมการร่วมกบับริษทัฯ

ขนส่งคนโดยสาร สินคา้ พสัดุภณัฑ์
และวตัถุอยา่งอ่ืน ทั้งภายในและนอก
ราชอาณาจกัร

เป็นบริษทัร่วมของบริษทั เอเชียน 
อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน)

ผลิตและจดัจ าหน่าย ส่งออกสินคา้
ประเภทฉนวนไฟฟ้า และเซรามิค

กรรมการเป็นญาติใกลชิ้ดของ
กรรมการ ของบริษทั
กรรมการเป็นญาติใกลชิ้ดของ
กรรมการ ของบริษทั
กรรมการเป็นญาติใกลชิ้ดของ
กรรมการ ของบริษทั

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชียน 
อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน)

ถือหุน้ร้อยละ 100.00

รับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งสถานี
ไฟฟ้ายอ่ย สายส่งก าลงัไฟฟ้า และซ้ือ
มาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้า
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บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส า หรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2559 และ2558  
ท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

2559 2558 2559 2558
รายได้จากการขายสินค้าส าเร็จรูป
บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 216,355               37,056                 216,355               37,056                 
บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั -                           -                           -                           20,869                 
บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั -                           -                           -                           840,000               
บริษทั เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ ากดั -                           3,692                   -                           3,692                   
บริษทั พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั -                           3,336                   -                           3,336                   

รายได้อื่น
บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั -                           -                           163,274               -                           

ซือ้สินค้า
บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) -                           29,673,000         -                           -                           
บริษทั สามารถปาลม์ จ ากดั 3,426,310            27,366,310         3,426,310            27,366,310         
บริษทั สามารถน ้ามนัปาลม์ จ ากดั 21,077,881         28,665,777         21,077,881         28,665,777         
บริษทั สามารถ ปาลม์ อินดสัตรี จ ากดั 45,892,519         41,518,704         45,892,519         41,518,704         

ค่าเช่าและบริการ
บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั -                           -                           29,400,000         50,486,000         

ค่าขนส่ง
บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั -                           -                           13,318,476         29,991,880         
บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั -                           -                           296,042               10,767,416         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1,877,187            2,164,812            975,741               1,096,323            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,274,211          20,898,248          13,863,667          17,114,507          
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 1,102,758            642,461               975,857               322,969               
รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหาร 18,376,969          21,540,709          14,839,524          17,437,476          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

 
บริษทัฯ มียอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

2559 2558 2559 2558
ลูกหนีก้ารค้า
บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) -                      13,900                 -                      13,900                 
บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั -                      -                      -                      22,330                 
บริษทั เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ ากดั -                      3,950                   -                      3,950                   
บริษทั พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั -                      3,570                   -                      3,570                   

เจ้าหนีก้ารค้า
บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) -                      1,241                   -                      -                      
บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั -                      -                      -                      54,471                 
บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั -                      -                      -                      2,288,238            

เจ้าหนีอ้ื่น
บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1,990                   1,556                   -                      -                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

วงเงนิสินเช่ือทีม่ร่ีวมกบับริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 บริษทัฯ  มีวงเงินสินเช่ือป ระเภทต่างๆ กบัสถาบนัการเงินในประเทศท่ีใชร่้วมกบับริษทัยอ่ยจ านว น 
500 ลา้นบาท สินเช่ือดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยและจ าน าเงินฝากประจ าของบริษทั ยอ่ย จดจ านองท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดย้กเลิกวงเงินสินเช่ือดงักล่าว และไถ่ถอนหลกัประกนัทั้งหมด 
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558
เงินสดในมือ 395,000               459,836               300,000               300,000               
เงินฝากธนาคาร   - กระแสรายวนั -  ออมทรัพย์ 225,687,412        116,033,104        199,620,831        99,446,287          
  -  กระแสรายวนั 93,357                 96,777                 56,700                 36,777                 
เงินฝากประจ าไม่เกิน 3 เดือน 924,420               902,628               924,420               902,628               
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 227,100,189        117,492,345        200,901,951        100,685,692        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

 

6. เงนิลงทุนช่ัวคราว  

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558
เงินฝากประจ าธนาคาร 441,341                     231,440                     
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 441,341                     231,440                     

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558
ลูกหน้ีการคา้
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        21,420                  -                        43,750                  
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 130,350,785         279,837,059         129,410,235         278,895,479         
เช็ครับล่วงหนา้ 13,032,549           9,805,626             13,032,549           9,805,626             

รวมลูกหน้ีการคา้ 143,383,334         289,664,105         142,442,784         288,744,855         
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (8,327,831) (1,248,111) (8,327,831) (1,248,111)

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 135,055,503         288,415,994         134,114,953         287,496,744         
ลูกหน้ีอ่ืน
ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ 125,605                222,466                125,605                222,466                
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ 2,225,280             -                        2,225,280             -                        
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 2,707,498             3,304,550             1,309,560             1,647,556             
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 815,948                866,421                -                        -                        
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 310,697                475,252                296,405                379,797                
บตัรภาษี -                        470,504                -                        470,504                
อ่ืนๆ 1,153,900             985,028                889,480                720,007                

รวมลูกหน้ีอ่ืน 7,338,928             6,324,221             4,846,330             3,440,330             
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (306,350) (306,350) (306,350) (306,350)

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 7,032,578             6,017,871             4,539,980             3,133,980             
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 142,088,081         294,433,865         138,654,933         290,630,724         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามอายท่ีุคา้งช าระไดด้งัน้ี 

2559 2558 2559 2558
บริษทัที่เกี่ยวข้องกัน
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ -                       21,420                 -                       43,750                 

รวม -                       21,420                 -                       43,750                 
บริษทัอื่น
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 133,014,096        273,278,903        132,073,546        272,337,323        
เกินก าหนดช าระ
ไม่เกิน 3 เดือน 2,041,407            2,727,240            2,041,407            2,727,240            
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน -                       12,388,431          -                       12,388,431          
เกินกวา่ 12 เดือน 8,327,831            1,248,111            8,327,831            1,248,111            

รวม 143,383,334        289,642,685        142,442,784        288,701,105        
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (8,327,831)           (1,248,111)           (8,327,831)           (1,248,111)           
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 135,055,503        288,415,994        134,114,953        287,496,744        

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
8. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558
ไม่เกิน 1 ปี

จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย 11,556,000                           -                                        
รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2,076,952)                            -                                        

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย 9,479,048                             -                                        
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย 9,630,000                             -                                        
รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (1,011,840)                            -                                        

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย 8,618,160                             -                                        

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ย มีลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือเช่าซ้ือเรือเดินทะเล โดยมี
ระยะเวลาการผอ่นช าระ 24 งวด งวดละเท่าๆ กนัจนถึงปี 2561 กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือภายใต้ สญัญาเช่าการเงิ นจะโอน
กรรมสิทธ์ิต่อเม่ือบริษทัยอ่ย ไดรั้บช าระเงินงวดสุดทา้ยแลว้  (ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าทางการเงิน และรายได้
ดอกเบ้ียจากสญัญาเช่าทางการเงินบนัทึกไวใ้นรายไดอ่ื้น) 
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9. สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558
วตัถุดิบและสารเคมี          129,883,651          229,993,513          129,883,651          229,993,513
งานระหว่างท า          103,883,108            76,308,099          103,883,108            76,308,099
สินคา้ส าเร็จรูป            82,495,812            61,672,277            82,495,812            61,518,965
วสัดุส้ินเปลือง              8,993,743            10,531,415              8,993,743            10,531,415
รวมสินคา้คงเหลือ          325,256,314          378,505,304          325,256,314          378,351,992

หกั  ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง          (17,361,987)                          -            (17,361,987)                          -   
รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ          307,894,327          378,505,304          307,894,327          378,351,992

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
10. พสัดุน า้มนัคงเหลอื 

พสัดุน ้ ามนัคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558
น ้ามนัเช้ือเพลิง                          1,796,230                          1,362,916
น ้ามนัหล่อล่ืน                             493,135                             623,631
รวมพสัดุน ้ามนัคงเหลือ                          2,289,365                          1,986,547

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

 

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่ือไว้เพือ่ขาย - สุทธิ 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2558 โอนเขา้ โอนออก 2559
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย                         -   267,935,900                               -          267,935,900 
หกั คา่เส่ือมราคาสะสม                         -   (49,013,028)                               -           (49,013,028)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - สุทธิ                         -          218,922,872                         -          218,922,872 

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
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เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 บริษทัยอ่ยไดท้ าสญัญาจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และสญัญาจะขายเคร่ืองจกัร ใหก้บับริษทั
แห่งหน่ึง มูลค่าสญัญารวม 390 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยจะไดรั้บช าระเงินเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2559 ถึงมิถุนายน 
2560 และก าหนดโอนกรรมสิทธ์ิภายหลงัไดรั้บช าระเงินครบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยไดรั้บช าระเงินทั้งส้ิน
เป็นจ านวนเงิน 80 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงไวภ้ายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 
ปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรกบับริษทัดงักล่าว เป็นระยะเวลา 9 เดือน เร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2560  ในอตัราเดือนละ 0.50 ลา้นบาท 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558 2559 2558
บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั                  100.00                  100.00 209 209 82,677,860 82,677,860

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ (1) ให้บริการของกิจการท่าเรือ                   100.00                  100.00 460 460 352,395,280 352,395,280
เทอร์มินลัส์ จ ากดั (2) ผลิตและจ าหน่ายน ้าแข็ง

(3) ซ้ือมาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้า
น ้ามนัพืชและน ้ามนัเช้ือเพลิงอ่ืนๆ

รวม 435,073,140 435,073,140
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน (15,000,000)          -                        
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 420,073,140         435,073,140         

ขนส่งคนโดยสาร สินคา้ พสัดุภณัฑ์
และวตัถุอยา่งอ่ืน ทั้งภายในและนอก
ราชอาณาจกัร

หน่วย : บาท

 ช่ือบริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ

สดัส่วนการถือหุน้และสิทธิออกเสียง
ของกิจการ (ร้อยละ) วิธีราคาทุนทุนเรียกช าระแลว้ (ลา้นบาท)
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เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ของบริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจาก 160,000,000 บาท (จ านวน 16,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็น 209,000,000 บาท (จ านวน 20,900,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2556 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ของบริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัให้
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 255,000,000 บาท (จ านวน 25,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็น 460,000,000 บาท 
(จ านวน 46,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2556 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2556 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั เป็นหุน้สามญัจ านวน 20.90  ลา้นหุน้ จ านวน
เงิน 82.68 ลา้นบาท และบริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั เป็นหุน้สามญัจ านวน 46 ลา้นหุน้ จ านวนเงิน 352.39 
ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ทั้งสองบริษทั เป็นจ านวนเงินรวม 435.07 ลา้นบาท ซ่ึงมีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตาม
บญัชี ณ วนัลงทุน จ านวนเงินรวม 429.85 ลา้นบาท ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกวา่มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชี 5.22 ลา้นบาท ได้
แสดงไวภ้า ยใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม ภายใตห้วัขอ้ "ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั" โดยเป็นการซ้ือต่อจากบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั เดิมถือหุน้ใน
บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั ร้อยละ 98.42 และบริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั ร้อยละ 99.45 จึงถือเป็นการรวม
ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

13. เงนิฝากสถาบันการเงนิทีต่ดิภาระค า้ประกนั 

บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากประจ าธนาคารไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์(หมายเหตุ 28.1) 
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14. ทีด่นิ อาคาร เรือเดนิทะเล และอุปกรณ์  -  สุทธิ 
ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

ท่ีดิน
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ระบบ
สาธารณูปโภค

เคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือ

เรือเดินทะเล
และส่วนปรับปรุง

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง รวม
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 295,579,921       21,349,364         543,905,691       37,072,441         754,764,425       179,321,539       9,862,511           74,717,533         5,065,669           1,921,639,094    
ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี -                     -                     343,023             34,540               9,346,978           8,412,668           955,343             -                     49,579,131         68,671,683         
โอนเขา้(โอนออก)ระหว่างปี (หมายเหตุ 11) (121,023,900)     10,851,795         (119,219,930)     8,643,335           (11,783,073)       -                     (1,475,498)         -                     (33,928,629)       (267,935,900)     
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี -                     -                     (2,461,035)         -                     (5,483,770)         (67,966,180)       (983,549)            -                     (350,000)            (77,244,534)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 174,556,021       32,201,159         422,567,749       45,750,316         746,844,560       119,768,027       8,358,807           74,717,533         20,366,171         1,645,130,343    

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 -                     2,023,362           128,568,355       12,649,635         222,774,722       135,558,227       7,214,295           24,393,584         -                     533,182,180       
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -                     2,535,418           15,089,850         3,825,409           44,103,207         15,536,554         1,028,578           3,311,683           -                     85,430,699         
ค่าเส่ือมราคาโอนออก (หมายเหตุ 11) -                     (249,999)            (30,987,151)       -                     (16,364,818)       -                     (1,411,060)         -                     -                     (49,013,028)       
ตดัจ าหน่ายระหว่างปี -                     -                     (978,609)            -                     (4,652,130)         (54,344,933)       (917,010)            -                     -                     (60,892,682)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -                     4,308,781           111,692,445       16,475,044         245,860,981       96,749,848         5,914,803           27,705,267         -                     508,707,169       

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 295,579,921       19,326,002         415,337,336       24,422,806         531,989,703       43,763,312         2,648,216           50,323,949         5,065,669           1,388,456,914    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 174,556,021       27,892,378         310,875,304       29,275,272         500,983,579       23,018,179         2,444,004           47,012,266         20,366,171         1,136,423,174    

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม
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ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ระบบ
สาธารณูปโภค

เคร่ืองจกัร อุปกรณ์
 และเคร่ืองมือ

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 157,135,835         21,099,364           173,878,810         37,058,787           683,170,297         6,636,548             72,593,991           4,715,669             1,156,289,301      
ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี -                       -                       343,023                34,540                  9,171,930             901,821                -                       49,579,131           60,030,445           
โอนเขา้(โอนออก)ระหว่างปี -                       11,101,796           410,000                8,643,334             13,727,499           46,000                  -                       (33,928,629)          -                       
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี -                       -                       (2,443,442)            -                       (1,976,488)            (94,897)                -                       -                       (4,514,827)            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 157,135,835         32,201,160           172,188,391         45,736,661           704,093,238         7,489,472             72,593,991           20,366,171           1,211,804,919      

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 -                       1,804,869             41,677,578           12,639,520           179,543,112         4,323,808             22,819,816           -                       262,808,703         
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -                       2,503,912             6,706,207             3,824,602             37,915,856           927,937                3,125,375             -                       55,003,889           
ตดัจ าหน่ายระหว่างปี -                       -                       (961,018)              -                       (1,486,964)            (93,854)                -                       -                       (2,541,836)            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -                       4,308,781             47,422,767           16,464,122           215,972,004         5,157,891             25,945,191           -                       315,270,756         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 157,135,835         19,294,495           132,201,232         24,419,267           503,627,185         2,312,740             49,774,175           4,715,669             893,480,598         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 157,135,835         27,892,379           124,765,624         29,272,539           488,121,234         2,331,581             46,648,800           20,366,171           896,534,163         

หน่วย : บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558
ตน้ทนุขายและบริการ 78,134,806          78,201,805          50,857,179          44,714,415          
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 7,295,893            4,400,933            4,146,710            4,093,034            

85,430,699          82,602,738          55,003,889          48,807,449          

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยไดจ้ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือไวก้บัธนาคารพาณิชย ์เพ่ือเป็นหลกัประกนั
วงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 4,16 ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยไดย้กเลิกวงเงินสินเช่ือดงักล่าวและไถ่ถอน  
หลกัประกนัทั้งหมด 

มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยท่ี์ยงัใชง้านบางรายการ ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ กลุ่มบริษทัยงัสามารถใ ชป้ระโยชน์  ใน
สินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 และ 2558 ในงบการเงินรวมมีจ านวนเงินรวมประมาณ  35.65 ลา้นบาท  และ 
28.36 ลา้นบาท ตามล าดบั และในงบการเงินเฉพาะ กิจการ มีจ านวนเงินรว มประมาณ  22.97 ลา้นบาท  และ 14.67 ลา้นบาท  
ตามล าดบั 
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15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 395,616                            316,169                            
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี 137,112                            137,112                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 532,728                            453,281                            

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (289,300) (209,853)
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (56,062) (56,062)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (345,362) (265,915)

มูลค่าตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 106,316                            106,316                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 187,366                            187,366                            

หน่วย : บาท

 
16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558
เงินเบิกเกินบญัชี -                       34,630                 -                       -                       
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 128,000,000        324,000,000        128,000,000        250,000,000        
รวม 128,000,000        324,034,630        128,000,000        250,000,000        

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

2559 2558 2559 2558
เงินเบิกเกินบญัชี 15,000,000          50,000,000          15,000,000          15,000,000          
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 900,000,000        900,000,000        900,000,000        900,000,000        
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท 270,000,000        -                       270,000,000        -                       
รวม 1,185,000,000     950,000,000        1,185,000,000     915,000,000        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
วงเงินสินเช่ือ (หน่วย : บาท)
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินเบิกเกิน บญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดยการ จด
จ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ของบริษทัยอ่ย และมีการท าขอ้ตกลงในการไม่ก่อภาระผกูพนัในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในคลงั
น ้ ามนัและท่าเทียบเรื อของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ ขอ้ 14) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยไดย้กเลิกวงเงินสินเช่ือดงักล่าว และไถ่ถอนหลกัประกนัทั้งหมด 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558
เจา้หน้ีการคา้
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       1,241                   -                       2,342,709            
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 27,274,061          64,670,829          24,495,681          60,956,038          

รวมเจา้หน้ีการคา้ 27,274,061          64,672,070          24,495,681          63,298,747          
เจา้หน้ีอ่ืน
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 125,400               4,709,232            125,400               4,709,232            
เงินประกนัผลงาน 1,073,197            948,000               1,073,197            948,000               
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 11,012,355          19,989,834          10,843,300          19,596,055          
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 2,622,050            4,196,546            2,620,923            4,196,546            
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,387,625            4,833,224            4,353,332            3,356,895            
เจา้หน้ีทรัพยสิ์น 7,210,801            716,033               7,210,801            716,033               
เจา้หน้ีอ่ืน ๆ 2,966,291            4,713,629            2,886,544            4,688,949            

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 30,397,719          40,106,498          29,113,497          38,211,710          
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 57,671,780          104,778,568        53,609,178          101,510,457        

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัต้นปี 14,455,027     11,932,488     11,257,773     9,424,803       
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,744,481       1,401,274       2,353,611       1,074,858       
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 251,269          1,121,265       212,147          758,112          

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:
(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (2,946,460)      -                  (2,467,548)      -                  
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,567,740       -                  965,868          -                  

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (7,065,582)      -                  (3,880,522)      -                  
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัส้ินปี 9,006,475       14,455,027     8,441,329       11,257,773     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุน ดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558
ตน้ทนุขาย 1,317,064       1,339,246       1,023,345       1,074,858       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 340,979          65,323           340,979          65,323           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,337,707       1,117,970       1,201,434       692,789          
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,995,750       2,522,539       2,565,758       1,832,970       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล และสะทอ้นประมาณการของ
จงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณการ
จากตารางมรณะ 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 (แสดงดว้ยค่าเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกั) มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558
อตัราคิดลด 1.77 - 2.35 3.18 - 3.38  2.22 3.38
อตัราการข้ึนเงินเดือน 0 - 5.00 5.00 5.00 5.00
อตัรามรณะ

อตัราหมุนเวียนพนกังาน
อายุน้อยกวา่ 31 ปี 9.00 15.00 - 20.00 9.00 15.00
อายุตัง้แต่ 31 ปี ถึง 40 ปี 12.00 12.00 - 24.00 12.00 12.00
อายุตัง้แต่ 41 ปี ถึง 50 ปี 2.00 3.00 - 8.00 2.00 3.00
อายุตัง้แต่ 51 ปีข้ึนไป 0.00 0.00 0.00 0.00

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(อตัราร้อยละ/ปี)

 ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย 
พ.ศ.2551

 ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย 
พ.ศ.2551

 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1%
อตัราคิดลด (936,114)           1,090,971          (706,731)           820,985             
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1,065,386          (933,930)           815,188             (716,638)           
อตัราการหมุนเวียน (986,664)           695,326             (743,220)           535,850             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน

 
การวเิคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี 160,790                        160,790                        
มากกวา่ 1 ปี ไมเ่กิน 5 ปี 2,152,041                     2,152,041                     
เกินกวา่ 5 ปี 6,693,644                     6,128,498                     

หน่วย : บาท
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19. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี   

- เปล่ียนมูลค่าหุน้จากเดิมมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยหุน้ทั้งหมดยงัคง
เป็นหุน้สามญั โดยภายหลงัจากการเปล่ียนมูลค่าหุน้แลว้จะมีหุน้สามญัทั้งส้ิน 4,520 ลา้นหุน้ 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 1,130 ลา้นบาท (4,520 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน
เงิน 1,356 ลา้นบาท (5,424 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยใ์นวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2558 เพ่ือรองรับสิทธิการแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (AIE-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 

20. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W1 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2558 ของบริษทัฯ  มีมติอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (AIE-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ในจ านวนไม่เกิน 904,000,000 
หน่วย (จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้สามญั ใหม่  ในอตัรา 1 หุน้สามญัใหม่ต่ อใบส าคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วย ) โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 ชนิด  : ระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้ 
 ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท  
 อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 5 หุน้ 
 ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : 0.25 บาทต่อหุน้ 
 วนัใชสิ้ทธิ : วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือ

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561  
 วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 8 พฤษภาคม 2558 
 อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปีนบัจากวนัท่ีจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  

21. ส ารองตามกฏหมาย 
บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ .ศ. 2535 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกวา่ส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ารองตาม
กฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้

22. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,348,152                       13,089,439                       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (4,290,894)                       (2,800,549)                       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 8,057,258                         10,288,890                       

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 1 ขาดทุน ณ วนัท่ี 31
มกราคม 2559 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน  ธนัวาคม  2559

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 310,892               (161,742)              -                       149,150               
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 16,256                 (16,256)                -                       -                       
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 2,251,555            (262,953)              (300,336)              1,688,266            
ขาดทุนสะสมยกมาทางภาษี 10,510,736          -                       -                       10,510,736          
รวม 13,089,439          (440,951)              (300,336)              12,348,152          

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
ค่าเส่ือมราคา (2,800,549)           (1,490,345)           -                       (4,290,894)           
รวม (2,800,549)           (1,490,345)           -                       (4,290,894)           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 10,288,890          (1,931,296)           (300,336)              8,057,258            

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

 

ณ วนัท่ี 1 ก าไร ก าไร(ขาดทุน) ณ วนัท่ี 31
มกราคม 2558 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน  ธนัวาคม  2558

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 728,112               (417,220)              -                       310,892               
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 24,052                 (7,796)                  -                       16,256                 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 386,998               (386,998)              -                       -                       
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,884,961            366,594               -                       2,251,555            
ขาดทุนสะสมยกมาทางภาษี -                       10,510,736          -                       10,510,736          
รวม 3,024,123            10,065,316          -                       13,089,439          

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
ค่าเส่ือมราคา (2,260,177)           (540,372)              -                       (2,800,549)           
รวม (2,260,177)           (540,372)              -                       (2,800,549)           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 763,946               9,524,944            -                       10,288,890          

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
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23. ภาษีเงนิได้ 
ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท

2559 2558 2559 2558
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน
ส าหรับปีปัจจุบนั -                      (1,956,166)          -                      -                      
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (1,931,296)          9,524,944           (1,931,296)          9,524,944           
รวม (1,931,296)          7,568,778           (1,931,296)          9,524,944           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง   
งบการเงินรวม

อตัราภาษี อตัราภาษี
(ร้อยละ) หน่วย : บาท (ร้อยละ) หน่วย : บาท

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 44,635,224         (90,098,842)        
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (8,927,045)          20 18,019,768         
ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิ BOI 23,619,046         140,245              

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี -                      27,574                
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง 1,325,714           1,957,448           
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี (6,135,814)          (4,212,297)          
ผลขาดทุนสะสมยกมาท่ีไม่ไดรั้บรู้
เป็นภาษีเงินไดร้อตดับญัชี -                      1,065,569           

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี* (11,813,197)        (9,429,529)          

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 4 (1,931,296)          8 7,568,778           

2559 2558

 
* บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนทางภาษีในปี 2559 และ 2558 จ านวน 59.07 ลา้นบาท และ 47.15 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึง
ฝ่ายบริหารเห็นวา่มีความไม่แน่นอนจากการใชป้ระโยชน์ทางภาษี จึงพิจารณาไม่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราภาษี อตัราภาษี
(ร้อยละ) หน่วย : บาท (ร้อยละ) หน่วย : บาท

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 39,198,418         (109,357,255)      
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (7,839,684)          20 21,871,451         
ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิ BOI 23,619,046         -                      

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี -                      27,574                
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง 36,953                15,174                
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี (9,042,551)          (3,635,178)          
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี* (8,705,060)          (8,754,077)          
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 5 (1,931,296)          9 9,524,944           

2559 2558

 

* บริษทัฯ มีผลขาดทุนทางภาษีในปี 2559 และ 2558 จ านวน 43.53 ลา้นบาทและ 43.77 ลา้นบาท  ตามล าดบั  ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็น
วา่มีความไม่แน่นอนจากการใชป้ระโยชน์ทางภาษี จึงพิจารณาไม่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
พระราชกฤษฎีกาออก ตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี  
10 พฤศจิกายน 2557 ใหจ้ดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิน 31 ธนัวาคม 2558 และพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ.2559        
ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหจ้ดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558
การเปล่ียนแปลงในงานระหว่างท าและ
สินคา้ส าเร็จรูป(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (48,398,544)         4,833,490            (48,551,856)         4,816,818            

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 3,155,423,292     3,286,501,622     3,125,250,613     3,245,231,408     
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 105,492,314        97,903,567          78,860,238          72,366,099          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 85,486,761          82,646,374          55,059,951          48,851,085          
ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ 17,361,987          -                      17,361,987          -                      

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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25. สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ .ศ. 2520 โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั
สรุปไดด้งัน้ี 

บริษทั 1. บตัรส่งเสริม 
เลขท่ี 

2. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิใน 
บตัรส่งเสริม 

3. เพ่ือส่งเสริมการลงทุน 
ในกิจการ 

4. วนัท่ีครบก าหนดตาม
ขอ้ 5.1 และ 5.2 

บมจ. เอไอ เอนเนอร์จี 1922(1)/2553 1 ตุลาคม 2556 ผลิตไบโอดีเซล 30 กนัยายน 2564 
 2777(1)/2556 3 กมุภาพนัธ์ 2558 ผลิตไบโอดีเซล 2 กมุภาพนัธ์ 2566 
บจ. เอไอ โลจิสติกส์ 2029(2)/2549 27 มิถุนายน 2549 ขนส่งทางเรือ 26 มิถุนายน 2557 
 1434(2)/2550 11 มิถุนายน 2550 ขนส่งทางเรือ 10 มิถุนายน 2558 

บจ. เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์ 1373(2)/2552 1 กรกฎาคม 2552 ขนถ่ายสินคา้ส าหรับเรือเดินทะเล (*)30 มิถุนายน 2559 

  เทอร์มินลัส์ 1374(2)/2552 6 สิงหาคม 2552 ขนถ่ายสินคา้ส าหรับเรือเดินทะเล (*)5 สิงหาคม 2559 
5. สิทธิและประโยชน์ท่ีส าคญัท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
 5.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นเวลา 8 ปี บตัร
ส่งเสริมเลขท่ี 1922 (1)2553 , 2777(1)/2556 โดยท่ีบตัรส่งเสริมเลขท่ี 2029 (2)/2549 , 1434 (2)/2550 , 1373 (2)/2552 และ 
1374(2)/2552 มีการจ ากดัวงเงินไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไม่เกิน 66.26 ลา้นบาท 107.00 ลา้นบาท 303.49 ลา้นบาท และ 
200.00 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 5.2  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามขอ้ 5.1 ไปรวม
ค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริมทุกบตัรส่งเสริม 
 5.3 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนด
ตามขอ้ 5.1 เป็นระยะเวลา 5 ปี เฉพาะบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1922(1)/2553 และ 2777(1)/2556 
     5.4 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน ้ าประปา สองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าว นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ                     
ประกอบกิจการ เป็นระยะเวลา 10 ปี ส าหรับบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1922(1)/2553 และ 2777(1)/2556 
 5.5 ไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 5.1 ไปหกัออกจากก าไร
สุทธิท่ีเกิดข้ึน นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลายกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นเวลา 5 ปี โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปีใดปี
หน่ึงหรือหลายปีก็ไดทุ้กบตัรส่งเสริม 

 
(*) บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั ไดรั้บหนงัสือจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวนัท่ี 3 
เมษายน 2558 มีมติใหแ้กไ้ขสิทธิและประโยชน์จากเดิม 8 ปี เป็น 7 ปี เน่ืองจากบริษทัฯไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพไม่
ครอบคลุมกิจการขนถ่ายสินคา้ส าหรับเรือเดินทะเลตามท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน 
ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิ บติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการเดินเรือ และรายไดจ้ากการขนถ่ายสินคา้ส าหรับเรือเดินทะเลในประเทศและต่างประเทศ ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ดงัน้ี 

กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ไดรั้บ กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริม การส่งเสริม รวม การส่งเสริม การส่งเสริม รวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
รายไดจ้ากการขาย 2,525,014,383         891,566,510            3,416,580,893         2,525,014,384         870,655,494            3,395,669,878         
รายไดจ้ากการรับจา้ง -                           32,577,762              32,577,762              -                           32,577,762              32,577,762              
รายไดจ้ากการเดินเรือ -                           29,942,241              29,942,241              -                           -                           -                           
รายไดอ่ื้น -                           10,873,197              10,873,197              -                           4,429,493                4,429,493                

รวม          2,525,014,383             964,959,710          3,489,974,093          2,525,014,384             907,662,749          3,432,677,133

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

 

กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ไดรั้บ กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริม การส่งเสริม รวม การส่งเสริม การส่งเสริม รวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
รายไดจ้ากการขาย 2,351,094,732         1,095,643,388         3,446,738,120         2,351,094,733         1,067,965,870         3,419,060,603         
รายไดจ้ากการรับจา้ง -                           45,810,022              45,810,022              -                           45,810,022              45,810,022              
รายไดจ้ากการเดินเรือ 8,213,352                11,335,834              19,549,186              -                           -                           -                           
รายไดอ่ื้น -                           21,342,456              21,342,456              -                           13,688,698              13,688,698              

รวม          2,359,308,084          1,174,131,700          3,533,439,784 2,351,094,733                  1,127,464,590          3,478,559,323

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท



 

Annual Report  2016 

150           ลงช่ือ................................................กรรมการ                   ลงช่ือ................................................ กรรมการ            46 
   (นายอนุรักษ ์    ธารีรัตนาวบูิลย)์         (นายนพพล    ธารีรัตนาวบูิลย)์ 

26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ .ศ. 2530 เพื่อเป็นสวสัดิการ
ตลอดจนเป็นหลกัประกนัแก่พนกังาน เม่ือลาออกจากงานหรือครบอายกุารท างานตามระเบียบของบริษทั โดยพนกังานจ่าย
สะสมส่วนหน่ึง และบริษทัจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึงในอตัราร้ อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน ทั้งน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ฟินนัซ่า จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนดงักล่าว 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ในส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีจ่ายส าหรับพนกังาน และไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไร
ขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

2559 2558 2559 2558
บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 1,336,096             1,358,325             1,336,096             1,358,325             
บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 25,164                  23,976                  -                       -                       

รวม 1,361,260             1,382,301             1,336,096             1,358,325             

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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27. ส่วนงานด าเนินงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

ขายน ้ามนั
ไบโอดีเซล 
น ้ามนัพืช และ
ผลผลิตพลอยได้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนัปาลม์ดิบ ขายน ้าแข็ง เดินเรือ

         บริการ       
 ท่าเทียบเรือ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,395,670            32,578                 20,911                 29,942                 -                       3,479,101            
ตน้ทุนขายและบริการ (3,249,712) (26,852) (17,814) (28,982) -                       (3,323,360)
ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน 145,958               5,726                   3,097                   960 -                       155,741
รายไดอ่ื้น 10,873
ค่าใชจ่้ายในการขาย (32,323)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (81,644)
ตน้ทุนทางการเงิน (8,012)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,931)
ก าไรส าหรับปี 42,704

ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ -                       23,765                 216,124               1,136,423            

งบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

896,534

หน่วย : พนับาท
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     ขายน ้ามนั       
ไบโอดีเซล 
น ้ามนัพืช และ
ผลผลิตพลอยได้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนัปาลม์ดิบ ขายน ้าแข็ง เดินเรือ

         บริการ       
 ท่าเทียบเรือ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,418,200            45,810                 28,538                 19,549                 -                       3,512,097            
ตน้ทุนขายและบริการ (3,418,995) (37,003) (24,257) (22,589) -                       (3,502,844)
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน (795) 8,807                   4,281                   (3,040) -                       9,253
รายไดอ่ื้น 21,342
ค่าใชจ่้ายในการขาย (43,125)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (66,815)
ตน้ทุนทางการเงิน (10,754)
รายไดภ้าษีเงินได้ 7,569
ขาดทุนส าหรับปี (82,530)

ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ 21,135                 45,024                 428,817               1,388,457            

งบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

893,481

หน่วย : พนับาท
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28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

28.1 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์เป็นจ านวนเงิน 6.87 ลา้นบาท และ 
4.39 ลา้นยโูร ในปี 2559 และจ านวน 6.06 ลา้นบาท ในปี 2558 ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ  
ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

28.2    กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัดา้นรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี  

2559 2558
ภาระผูกพนัดา้นรายจ่ายฝ่ายทุน
สญัญาท่ียงัไม่รับรู้
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -                                    4,000,000                         
ระบบสาธารณูปโภค 7,797,753                         1,800,000                         
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 2,594,768                         2,803,410                         

รวม 10,392,521                       8,603,410                         

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
มูลค่าสญัญาคงเหลือ

 
28.3 บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือจากฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ ละตลาดหลกัทรัพย ์ลง

วนัท่ี 20 มกราคม 2559 เพ่ือขอทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักรณีผูส้อบบญัชี ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปี 2557 
ของบริษทั  ซ่ึงฝ่ายบริหารไดเ้ขา้ไปช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามกบัทาง ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ แลว้ และบริษทัไดมี้หนงัสือสอบถามความคืบหนา้การพิจารณา ไปยงัส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัไดรั้บหนงัสือ ฉบบัลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560  แจง้ตอบ
จากทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา 

28.4 เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2559 บริษทัฯ ไดท้ าสญัญารับจา้งผลิตและ ให้สิทธิในการใช้ เคร่ืองหมายการคา้ “พาโมล่า ” กบั 
บริษทัแห่งหน่ึงโดยสญัญามีระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีไดล้งนามในสญัญา 

29. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 
29.1  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

- ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาเกิดจากกรณีท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสญัญา ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย 

- ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือ ซ่ึงเกิดข้ึนจากลูกหน้ีการคา้แบ่งเป็น 
- รายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเกิดจากการขายสินคา้ รับจา้งผลิตสินคา้ ใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง และ

ใหบ้ริการเดินเรือแก่ลูกคา้รายใหญ่ จ านวนนอ้ยรายท่ีมีสดัส่วนท่ีสูงมาก 
- รายไดข้องบริษั ทยอ่ย ซ่ึงเกิดจากการขายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้กิจการขนาดเลก็ ไม่มีการกระจุกตวัของ

สินเช่ือ เน่ืองจากลูกคา้มีจ านวนมากราย 
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- ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวไดห้กัส ารองต่าง ๆ 
แลว้เพื่อใหเ้ป็นราคายติุธรรมโด ยประมาณ โดยส ารองดงักล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่
ปฏิบติัตามสญัญา 

29.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่บริษทัและบริ ษทัยอ่ย ในงวด
ปัจจุบนัและงวดต่อๆไป บริษทัคาดวา่จะสามารถบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากบริษทัไดมี้การวางแผนและ
ติดตามสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา 

29.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียง จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในสกลุเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากมีลูกหน้ี 
เจา้หน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือ ขายในสกลุเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจดัท าสญัญาประกนัความเส่ียง
เป็นการล่วงหนา้ ในกรณีท่ีภาวะเงินบาทมีความผนัผวน และเห็นวา่เหมาะสม 

29.4 ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
- สินทรัพยท์างการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 
- หน้ีสินทางการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ โดยเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คีย งกบั

อตัราดอกเบ้ียในตลาด   

30. คดฟ้ีองร้อง 
บริษทัฯ ไดถู้กคดัคา้นจากเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยข์องบริษทั พาโมลา จ ากดั เพ่ือขอเพิกถอนการโอนเคร่ืองหมายการคา้   
“พาโมลา” คืนสู่กองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีท่ี 1 ของบริษทั พาโมลา จ ากดั พร้อมทั้งชดใชค้่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 3.75 ลา้นบาท 
และดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2559 ศาลฎีกาไดมี้ค าสัง่ยกค าร้องดงักล่าวแลว้  

31. การบริหารจดัการส่วนทุน 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด ารงฐานเงินทุนใหแ้ขง็แกร่ง  โดยการวาง
แผนการก าหนด กลยทุธ์ในการด าเนินงานเพ่ือใหธุ้รกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัค านึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมีอตัราผลตอบแทนอยูใ่นเกณฑดี์ 
รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวยีนท่ีเหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแขง็แกร่ง ความมัน่คงของการด ารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต และรักษาความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกั
ลงทุน เจา้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 

32. การแก้ไขข้อผดิพลาดและการจดัประเภทรายการใหม่ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และไดน้ าเสนองบการเงินดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 29 
มีนาคม 2559  และวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 ตามล าดบั ต่อมาในปี 2559  บริษทัฯ พบขอ้ผิดพลาดเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี บริษทัฯ 
จึงไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  
ผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สรุปไดด้งัน้ี 
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ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง
และก่อนจดัประเภท ปรับปรุง จดัประเภท และหลงัจดัประเภท และก่อนจดัประเภท ปรับปรุง จดัประเภท และหลงัจดัประเภท

รายการใหม่ รายการ รายการ รายการใหม่ รายการใหม่ รายการ รายการ รายการใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558
หนี้สินหมุนเวยีน
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย (839,595)               (2,925,190)            -                        (3,764,785)            -                        (2,925,190)            -                    (2,925,190)            
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรสะสมลดลง 27,404,093            (2,925,190)            -                        24,478,903            20,819,670            (2,925,190)            -                    17,894,480            

งบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย (3,443,081,444)      (9,869,423)            9,698,280              (3,443,252,587)      (3,449,351,780)      (9,869,423)            9,698,280          (3,449,522,923)      
ตน้ทนุรับจา้ง (27,305,011)          -                        (9,698,280)            (37,003,291)          (27,305,011)          -                        (9,698,280)         (37,003,291)          
ขาดทนุส าหรับปีเพ่ิมข้ึน (72,660,641)          (9,869,423)            -                        (82,530,064)          (89,962,888)          (9,869,423)            -                    (99,832,311)          

งบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ขาดทนุก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (80,229,419)          (9,869,423)            -                        (90,098,842)          (99,487,832)          (9,869,423)            -                    (109,357,255)        
สินคา้คงเหลือลดลง 46,151,619            9,869,423              -                        56,021,042            45,786,641            9,869,423              -                    55,656,064            

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง หลงัปรับปรุงและ
และก่อนจดัประเภท ปรับปรุงรายการ ปรับปรุงรายการ แต่ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท

รายการใหม่ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 รายการใหม่ รายการ รายการใหม่
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 392,779,285             82,473,490               -                                475,252,775             1,869,814                 477,122,589             
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 471,807,858             (47,532,583)              9,869,422                 434,144,697             -                                434,144,697             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,869,814                 -                                -                                1,869,814                 (1,869,814)                -                                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,378,460,787          (548,110)                   -                                1,377,912,677          -                                1,377,912,677          
หนี้สินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (128,514,116)            (45,903,297)              -                                (174,417,413)            (28,698,124)              (203,115,537)            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (28,698,124)              -                                -                                (28,698,124)              28,698,124               -                                
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย (24,101,420)              (1,644,483)                (2,925,189)                (28,671,092)              -                                (28,671,092)              
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ารองตามกฏหมาย (6,514,956)                153,382                    -                                (6,361,574)                -                                (6,361,574)                
ก าไรสะสม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 113,066,335             (13,001,601)              6,944,233                 107,008,967             -                                107,008,967             

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
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ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง หลงัปรับปรุงและ
และก่อนจดัประเภท ปรับปรุงรายการ ปรับปรุงรายการ แต่ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท

รายการใหม่ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 รายการใหม่ รายการ รายการใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558
สินทรัพย์หมุนเวยีน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 389,908,743              82,473,490                -                                472,382,233              1,198,481                  473,580,714              
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 471,671,218              (47,532,583)               9,869,422                  434,008,057              -                                434,008,057              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,198,481                  -                                -                                1,198,481                  (1,198,481)                 -                                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ 851,351,743              (548,110)                   -                                850,803,633              -                                850,803,633              
หนี้สินหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (125,634,405)             (45,903,297)               -                                (171,537,702)             (27,715,712)               (199,253,414)             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (27,715,712)               -                                -                                (27,715,712)               27,715,712                -                                
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย (24,101,420)               (1,644,483)                 (2,925,189)                 (28,671,092)               -                                (28,671,092)               
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ารองตามกฏหมาย 6,514,956                  153,382                     -                                6,361,574                  -                                6,361,574                  
ก าไรสะสม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 123,784,159              (13,001,601)               6,944,233                  117,726,791              -                                117,726,791              

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 

Annual Report  2016 

158           ลงช่ือ................................................ กรรมการ                   ลงช่ือ................................................ กรรมการ            54 
   (นายอนุรักษ ์    ธารีรัตนาวบูิลย)์         (นายนพพล    ธารีรัตนาวบูิลย)์ 

33. การอนุมตังิบการเงนิ 
 

งบการเงินไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
 






	56-2-00_หน้าปกและสารบัญ p00-03
	56-2-01_นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ p004-005
	56-2-02_รายงานจากประธานกรรมการ p06
	56-2-03_ลักษณะการประกอบธุรกิจ p007-018
	56-2-04_ปัจจัยความเสี่ยง p019-024
	56-2-05_ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น p25-28
	56-2-06_โครงสร้างผุ้ถือหุ้น p029
	56-2-07_นโยบายการจ่ายเงินปันผล p30
	56-2-08_โครงสร้างการจัดการ p31-54
	56-2-08_โครงสร้างการจัดการ 00แผนผังแนวนอน p31
	56-2-08_โครงสร้างการจัดการ ถึงหน้าประวัติกรรมการ p32-40
	56-2-08_โครงสร้างการจัดการ หน้ากรรมการถึงหน้าสุดท้าย p41-54

	56-2-09_การกำกับดูแลกิจการ p055-064
	56-2-10_ความรับผิดชอบต่อสังคม p65-73
	56-2-11_การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง p74-77
	56-2-12_รายการระหว่างกัน p78-85
	56-2-13_ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ p86
	56-2-14_MD&A p87-102
	56-2-015_รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน p103-105
	56-2-16_1_รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี p106-110
	56-2-16_2_finance p111-160
	56-2-16_2_finance p111-160
	56-2-16_2_finance p111-114
	56-2-16_2_finance p115
	56-2-16_2_finance p117-118
	56-2-16_2_finance p119-134
	56-2-16_2_finance p135
	56-2-16_2_finance p136
	56-2-16_2_finance p137-138
	56-2-16_2_finance p139-148
	56-2-16_2_finance p149
	56-2-16_2_finance p150
	56-2-16_2_finance p151-152
	56-2-16_2_finance p153-154
	56-2-16_2_finance p155-157
	56-2-16_2_finance p158-159



