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 บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตน�้ามันไบโอดีเซล และน�้ามันปาล์มโอเลอีน จากน�้ามันปาล์ม

ดิบคุณภาพดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน โดยเน้นประโยชน์

ของผู้บริโภคสินค้าเป็นหลัก ซึ่งการผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ช่วยผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการค�านึง

ถึงคุณภาพและบริการที่ดีที่จะมอบสู่สังคม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค คู่ค้า 

พนักงาน และผู้ถือหุ้น อันจะน�าไปสู่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
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กลุ่มธุรกิจ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยพลังงำนทดแทนน�้ำมันไบโอดีเซล 

(Biodiesel : B100) ซึ่งผลิตจำกน�้ำมันปำล์มดิบ ที่มีขนำดใหญ่

ด้วยระบบกำรกลั่นและผลิตที่เป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม น�้ำมันไบโอดีเซลสำมำรถน�ำมำทดแทนน�้ำมันดีเซล

ที่ใช้ในระบบขนส่ง ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้น�้ำมันไบโอดีเซล

คือลดกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบจำกต่ำงประเทศ ช่วยพัฒนำเศรษฐกิจ 

ลดมลภำวะ และยืดอำยุของเครื่องยนต์ และโรงกลั่นน�้ำมันพืช 

ตรำพำโมลำ ด้วยก�ำลังกำรผลิต 1,150 ตันน�้ำมันปำล์มดิบต่อวัน 

ส�ำหรับกำรจ�ำหน่ำยภำยในประเทศและส่งออกไปยังต่ำงประเทศ

รำยงำนประจ�ำปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

ธุรกิจพลังงำนทดแทนและน�้ำมันพืช

กลุ่มธุรกิจ

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด

ผู้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงชำยฝั่งทะเลโดยเรือขนส่งสินค้ำ  

มีควำมช�ำนำญในกำรขนส่งน�้ำมันเครื่อง  น�้ำมันปำล์มดิบ  น�้ำมัน

เชื้อเพลิง และน�้ำมันปำล์มด้วยเรือที่ให้บริกำรมีอุปกรณ์ท�ำควำม

ร้อนให้กับสินค้ำในระหว่ำงกำรขนส่งสินค้ำ

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด

ผู้ให้บริกำรจัดเก็บน�้ำมันปำล์ม น�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมันหล่อลื่น

และท่ำเทียบเรือ พร้อมอุปกรณ์ท�ำควำมร้อนให้กับสินค้ำที่จัด

เก็บ ท่ำเทียบเรือสำมำรถรองรับเรือขนส่งขนำด 5,000 ตัน มีให้

บริกำรที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสมุทรสำคร

ธุรกิจขนส่ง

ธุรกิจคลังน�้ำมันและท่ำเรือ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AIE”) 

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 ด้วยทุนจด

ทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จ�านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทุนช�าระ

แล้ว 300,000,000 บาท โดยบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) (“AI”) ในฐานะบริษัทแม่ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการ

เติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทนจึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้น โดย AI เข้า

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะ

นั้น และได้ลงทุนเข้าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจผลิตและ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ามันปาล์มโอเลอีนจากผู ้ประกอบการราย

หนึ่ง โดยบริษัทเข้าซื้อทรัพย์สินทั้งหมดที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจของ

กิจการดังกล่าว ได้แก่ ที่ดิน อาคารส�านักงาน โรงงาน เครื่องจักร

อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ 

ที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจแล้ว บริษัทยังได้รับสิทธิในตราสินค้า “พา

โมลา” เพื่อใช้เป็นตราสินค้าส�าหรับการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ามัน

ปาล์มโอเลอีนจนถึงปัจจุบัน

เพื่อน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อาทิ สบู่ ครีมเทียม เครื่อง

ส�าอาง รวมถึงน�ากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้ามันไบโอดีเซล 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการรับจ้างผลิต ซึ่งเกิดจากการให้

บริการกลั่นน�้ามันปาล์มดิบให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจปิโตรเลียมอีก

ด้วย ทั้งนี้ น�้ามันปาล์มดิบที่บริษัทน�ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า

เพื่อจ�าหน่ายต้องผ่านการคัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดี ด้วยการคัดเลือก

ผู้จ�าหน่ายน�้ามันปาล์มดิบที่สกัดน�้ามันจากผลปาล์มคุณภาพเยี่ยม เพื่อ

น�ามาผ่านกระบวนการกลั่นด้วยระบบสุญญากาศ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการก�าหนด

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตน�้า

มันไบโอดีเซล และน�้ามันบริโภค (น�้ามันปาล์มโอเลอีน) จากน�้ามัน

ปาล์มดิบคุณภาพดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติและคุณภาพเป็น

ไปตามมาตรฐาน โดยเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคสินค้าเป็นหลัก ซึ่ง

การผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดัน

ให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัท

ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเละ

สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการสร้างและใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดความ

ยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการค�านึงถึงคุณภาพและ

บริการที่ดีที่จะมอบสู่สังคม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค คู่ค้า 

พนักงาน และผู้ถือหุ้น อันจะน�าไปสู่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อผลิตและจ�าหน่าย

พลังงานทดแทนน�้ามันไบโอดีเซล (Biodiesel : B100) ซึ่งผลิตจาก

น�้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) นอกเหนือจากดีเซล

ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ด้วยระบบการกลั่นและผลิตที่เป็นระบบต่อ

เนื่องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตและจ�าหน่ายน�้ามัน

ปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี  (Refined Bleached Deodor-

ized Palm Olein : RBD Palm Olein) ภายใต้ตราสินค้า“พาโม

ลา” และจ�าหน่ายวัตถุดิบได้แก่ น�้ามันปาล์มดิบ และน�้ามันปาล์ม

บริสุทธิ์ไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : 

RBD Palm Oil) รวมถึงจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก

กระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Dis-

tillate : PFAD) ไขมันปาล์มบริสุทธิ์ (Refined Bleached De-

odorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลีเซอรีน 

(Crude Glycerine)
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท

รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บมจ. เอไอ เอนเนอร์จี 

(AIE)

บจก. เอไอ โลจิสติกส์ 

(AIL)

บจก. เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ 

(AIPT)

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด (AIL) 

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 มีทุนจดทะเบียน

จ�านวนทั้งสิ้น 209 ล้านบาท โดยบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด 

(มหาชน)ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยAIL มีเรือ

ขนส่งคุณภาพสูงให้บริการรวม 2 ล�าคือ“เรือธารีรัตนา 1” และ 

“เรือธารีรัตนา 3” โดย AIL ได้รับใบแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�้ามันเชื้อ

เพลิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และได้

รับสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) ในกิจการเรือขนส่งทางทะเล  

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ & เทอร์มินัลส์ จ�ากัด (AIPT) 

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 มีทุนจดทะเบียน

จ�านวนทั้งสิ้น 460 ล้านบาท โดย บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด 

(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและคลังน�้ามันเชื้อเพลิง 

และโรงน�้าแข็งส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดย AIPT มีสถานะ

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท  ซึ่ง  AIPT มีท่าเทียบเรือน�้าลึกและ

คลังน�้ามันเชื้อเพลิง 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ต�าบลท่าฉลอม อ�าเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และอ�าเภอเมืองชุมพร จังหวัด

ชุมพร ซึ่งท่าเทียบเรือทั้งสองแห่งมีคลังน�้ามันที่ให้บริการจัดเก็บ

น�้ามันเชื้อเพลิง น�้ามันปาล์มดิบ และน�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ 

โดยมีความสามารถในการกักเก็บน�้ามันรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 

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

น�้ามันที่อ�าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จ�านวน 10 แท็งค์

99.99% 99.99%

รวมทั้งได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) จาก

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ส�าหรับการบริการขนส่งสินค้า

ทางเรือโดยวิธีการจัดจ้างผู้บริหารการเดินเรือ ซึ่งเรือของบริษัท

ทุกล�าได้รับใบอนุญาตใช้เรือจากกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชย์

นาวี ส�าหรับการขนส่งน�้ามัน โดยบริษัทสามารถให้บริการขนส่ง

น�้ามันเชื้อเพลิง น�้ามันปาล์มดิบ และน�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ให้กับ

ลูกค้าทั้งในและระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน AIL ให้บริการขนส่ง

น�้ามันปาล์มดิบให้กับบริษัท

มีขนาดความจุรวมเท่ากับ 20,000 ตัน หรือประมาณ 22,124,000 

ลิตร ต�าบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร จ�านวน 5 แท็งค์ มีขนาด

ความจุรวมเท่ากับ 10,000 ตัน หรือประมาณ 11,062,000 ลิตร 

โดยคลังน�้ามันของ AIPT ที่จังหวัดชุมพร ถือเป็นคลังน�้ามันที่มีข้อ

ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่ง กล่าวคือ เป็นคลังน�้ามัน

แห่งสุดท้ายที่มีท�าเลที่ตั้งซึ่งเอื้อต่อการขนส่งเชื้อเพลิงทั้งทางบก

และทางทะเล โดยเรือขนส่งสินค้าสามารถเทียบเรือที่ท่าเทียบเรือ

กลางทะเล (Jetty) ของ AIPTที่สามารถรองรับเรือได้คราวละ 2 ล�า

โดย Jetty ดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงประมาณ 1 กิโลเมตร 

และด้วยระยะทางที่ไม่ห่างจากชายฝั่งมากนัก จึงช่วยให้ผู้เข้าใช้

บริการลดระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าเข้า-ออกจากเรือ
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“ ปี 2557 ถือได้ว่าเป็นปีที่ AIE ต้องเผชิญกับความท้าทายท่ามกลาง

การชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและความผันผวนของราคา

วัตถุดิบหลัก (นำ้ามันปาล์มดิบ) ซึ่งบริษัทฯสามารถผ่านพ้นมาได้โดย

มีผลการดำาเนินงานที่อยู่ในเกณฑ์ดี ภายใต้การบริหารจัดการธุรกิจใน

กรอบของการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปีนี้บริษัทฯเรามีรายได้รวมที่ 

4,574.73 ล้านบาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการของปีที่แล้ว

ถือว่าสูงขึ้น แต่ยังตำ่ากว่าที่ได้คาดการณ์เอาไว้ และมีกำาไรสุทธิ 90.67 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.98 % ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วของรายได้รวม 

มีกำาไรต่อหุ้น 0.08 บาท 

  เนื่องจากมีปัจจัยหลัก คือ
- นโยบายของภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานได้ประกาศปรับลดส่วนการผสมน้ำามันไบโอ-ดีเซล (B100) จาก B7 กลับไปเป็น B5

- การปรับลดมูลค่าสินค้าวัตถุดิบคงคลัง (นำ้ามันปาล์มดิบ) ในช่วงไตรมาสที่ 2 - 3

ส่งผลให้ยอดขาย B100 ตำ่ากว่าที่ได้คาด

การณ์ไว้ และความสามารถในการทำา

กำาไรลดลงเนื่องจากการปรับลดมูลค่า

สินค้าวัตถุดิบคงคลัง แต่อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯได ้ดำาเนินการแก ้ไขการปรับ

ลดมูลค่าสินค้าวัตถุดิบดังกล่าวเป็นที่

เรียบร้อย  นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ

ลงทุนในโครงการหลักๆแล้วเสร็จ ทำาให้

บริษัทฯมีต้นทุนในการผลิตสินค้าที่ลด

ลงอย่างมีนัยสำาคัญ ส่งผลให้อัตรากำาไร

ของบริษัทในปี 2557 ยังคงอยู่ในเกณฑ์

ที่ดี และคาดว่าจะสามารถส่งผลอย่างต่อ

เนื่องในปี 2558 

ในนามของคณะกรรมการกลุ่มบริษัท 

เอไอ เอนเนอร์จี จำากัด (มหาชน) ผม

ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านผู้ถือ

หุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่

มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุน

กิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา  

ตลอดจนฝ่ายบริหารและพนักงานทุก

ระดับที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

วิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องตลอดปี 

2557 คือพลังสำาคัญที่ทำาให้บริษัทฯ

มีความพร้อมและสามารถก้าวข้าม

อุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ที่ผ่าน

เข้ามาในแต่ละปี และมีความมุ่งมั่นใน

การดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม พร้อม

ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ง

แวดล้อม 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะยังคงได้รับ

ความไว้วางใจ และการสนับสนุนจาก

ทุกท่านด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป ด้วยแรง

สนับสนุนของทุกท่านผมเชื่อมั่นว่าจะ

ทำาให้บริษัทฯมีความมั่นคงและสามารถ

ดำาเนินกิจการและสร้างสรรค์สิ่งดีจาก

โอกาสที่ได้รับในปีต่อไป

นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์

ประธานกรรมการ

“



- จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 ด้วย

  ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 300,000,000 บาท แบ่ง

  ออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา

  ไว้หุ้นละ 10 บาท ทุนช�าระแล้ว 300,000,000 บาทโดย

  บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) (AI) ถือหุ้น

  ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

008บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจ�าปี 2557 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญในช่วงที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซื้อหุ้น

  จากผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 1 ราย จึงท�าให้ AI มีสัดส่วนการ

  ถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 81 

  ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้น

- วันที่ 2 เมษายน 2550 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้า

  น�้ามันตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ามัน

  เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลังงาน

- บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการกลาง

  อิสลามแห่งประเทศไทย ให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล 

  (HALAL) ส�าหรับน�้ามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี  ตรา 

  พาโมลา, ไขมันปาล์มบริสุทธิ์, น�้ามันเมล็ดในน�้ามันปาล์มกึ่ง

  บริสุทธิ์, น�้ามันปาล์มผ่านกรรมวิธี, กรดไขมันจากเมล็ดใน

  ปาล์ม, กรดไขมันปาล์ม และกลีเซอรีน 

2549

2550 2551

- บริษัทฯ เข้าซื้อทรัพย์สินจากผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันปาล์ม-

  โอเลอีนรายหนึ่ง เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบ-

  โอดีเซล ให้แก่กลุ่มผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญ 

  ญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และผลิตและจ�าหน่าย

  น�้ามันปาล์มโอเลอีน ภายใต้ตราสินค้า “พาโมลา” โดยมีก�าลัง

  การผลิตเท่ากับ300 ตันน�้ามันปาล์มดิบต่อวัน 
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2552
- บริษัทฯมีการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซื้อ

  หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจำานวน 1 ราย ซึ่งทำาให้ AI มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81.00 

  เป็นร้อยละ 82.00 ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้น

- บริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม

  มาตรฐาน ISO 9001:2008 สำาหรับการผลิตนำ้ามัน-

  ปาล์มผ่านกรรมวิธีและนำ้ามันปาล์มโอเลอีนผ่าน

  กรรมวิธี และการผลิตนำ้ามันไบโอดีเซล จากสถาบัน

  รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

- บริษัทฯได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตราย

  และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร 

  (HACCP) สำาหรับการผลิตนำ้ามันปาล์มผ่านกรรมวิธี 

  และนำ้ามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี จากสถาบัน

  รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

2553
- บริษัทฯมีการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซื้อ

  หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจำานวน 2 ราย ซึ่งทำาให้ AI มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82.00

  เป็นร้อยละ 92.00 ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้น

- วันที่ 4 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติ

  พิเศษเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 

  300,000,000 บาท เป็น 370,000,000 บาท โดยการ

  ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจำาหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

  ตามสัดส่วนจำานวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

  หุ้นละ 10 บาท

- บริษัทฯได้รับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีใน

  สถานประกอบการ (GMP) สำาหรับการผลิตนำ้ามันปาล์มผ่าน

  กรรมวิธี และนำ้ามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี จากสถาบัน

  รับรองมาตรฐานไอเอสโอ

- บริษัทฯได้รับการรับรองโคเชอร์มาตรฐานอาหารยิว (Kosher) 

  สำาหรับนำ้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ นำ้ามันเมล็ดในปาล์มกึ่งบริสุทธิ์

  นำ้ามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ไขมันปาล์มบริสุทธิ์ กรดไข

  มันเมล็ดในปาล์ม กรดไขมันปาล์ม และกลีเซอรีน จากบริษัท

  ไทย คาชรุธ เซอร์วิสเซส จำากัด ซึ่งให้บริการตรวจสอบ

  คุณสมบัติอาหารของชาวยิว

  และมีมติลงทุนก่อสร้างหอกลั่นนำ้ามันปาล์มดิบ (หอกลั่น 2) ซึ่ง

  มีกำาลังการผลิตเท่ากับ 800 ตันนำ้ามันปาล์มดิบต่อวัน ทั้งนี้ 

  ภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทำาให้ AI มีสัดส่วน

  การถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.00 เท่ากับร้อยละ 

  93.14 ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้น

- บริษัทฯได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำานักงานคณะกรรม-

  การส่งเสริมการลงทุน (BOI)  สำาหรับการผลิตไบโอดีเซล 

  ซึ่งกลุ่มกิจการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและพลังงาน

  ทดแทน ประเภท 1.18 กิจการผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิง

  จากผลผลิตการเกษตร รวมทั้งเศษขยะหรือของเสีย สำาหรับ

  หอกลั่น 2 โดยบริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์ที่สำาคัญ ดังนี้
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2554
- บริษัทฯได้พัฒนาเพิ่มกำาลังการผลิตหอกลั่น 1 เป็น 350 

  ตันนำ้ามันปาล์มดิบต่อวัน

2556
- หอกลั่น 2 เริ่มผลิตและมีรายได้เชิงพาณิชย์ในเดือน

  กุมภาพันธ์ 2556

- วันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ

  การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 370,000,000 บาท 

  เป็น 960,000,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

  เพื่อจำาหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำานวน 

  59,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

  1. เพื่อนำาไปชำาระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

  2. เพื่อนำาไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอไอ พอร์ตส์ 

     แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำากัด (AIPT) และบริษัท เอไอ 

     โลจิสติกส์ จำากัด (AIL) เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท

     สำาหรับการเตรียมความพร้อมในการนำาบริษัทเข้าจด

    ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามแผน Spin-off  

    ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว ทำาให้ AI เข้าถือ  

    หุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.79 ของทุนจด

    ทะเบียนบริษัท

- บริษัทฯมีการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย AI ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้

  ถือหุ้นเดิมจำานวน 2 ราย ซึ่งทำาให้ AI มีสัดส่วนการถือหุ้นใน

  บริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 93.14 เป็นร้อยละ 98.00 ของทุนจด

  ทะเบียนบริษัทในขณะนั้น

- บริษัทฯ ก่อสร้างหอกลั่นนำ้ามันปาล์มดิบ (หอกลั่น 2) แล้ว

  เสร็จทำาให้มีขนาดกำาลังการกลั่นนำ้ามันปาล์มดิบรวม เท่ากับ 

  1,150 ตันนำ้ามันปาล์มดิบต่อวัน 

- วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติที่

  สำาคัญ ดังนี้

1. มีมติให้บริษัทฯดำาเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด 

   เพื่อเตรียมนำาหุ้นสามัญของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาด

   หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น  

   บริษัทเอไอ เอนเนอร์จี จำากัด (มหาชน) 

2. มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็น

   หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องแก่หุ้นของบริษัทฯ

3. มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำานวน 

   170,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 

   170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทส่งผลให้บริษัท

   มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,130,000,000 บาท แบ่งเป็น

   หุ้นสามัญจำานวน1,130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

   1 บาท

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 170,000,000

   หุ้น รวมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ถือโดย AI จำานวน 

   275,000,000 หุ้น รวมเป็นจำานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้ง

   สิ้น 445,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับประชาชนและผู้ถือ

   หุ้นเดิมของ AI 

2555

1) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิ

    ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็น

    เวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ

    กิจการ 

2) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้

    รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม

    ข้อ 1) ไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะ

    เวลาที่ได้รับการส่งเสริม

3) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำาหรับกำาไรสุทธิ

    ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 นับแต่วันที่

    พ้นกำาหนดตามข้อ 1) เป็นระยะเวลา 5 ปี

4) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่านำ้า

    ประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 

    10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

5) ได้รับอนุญาตให้นำาผลขาดทุนประจำาปีที่เกิดขึ้นใน

    ระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1) ไปหัก

    ออกจากกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้น นับแต่วันที่พ้นกำาหนดเวลา

    ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี โดยจะเลือกหัก

    จากกำาไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯได้เริ่มใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน

ดังกล่าว ในรอบบัญชีปี 2556
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2556
- บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนครั้งแรก 

  (Initial Public Offering : IPO) จำานวน 

  170,000,000 หุ้น ระหว่างวันที่23-24 ธันวาคม 

  2556 ส่งผลให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนชำาระแล้วจาก 

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

- บริษัทฯได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำานักงานคณะ

  กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  สำาหรับการผลิตไบ-

  โอดีเซล ซึ่งกลุ่มกิจการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

  และพลังงานทดแทน ประเภท 1.18 กิจการผลิต

  แอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร 

  รวมทั้งเศษขยะหรือของเสีย สำาหรับโรงงานผลิต PFAD 

  Esterification โดยบริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์ที่

  สำาคัญ ดังนี้

  1) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไร

      สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

      เป็นเวลา 8 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ

      ประกอบกิจการ 

  2) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้

      รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

      ตามข้อ 1) ไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด

      ระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

  3) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้รับ

      จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 นับแต่วันที่ พ้นกำาหนด

      ตามข้อ 1) เป็นระยะเวลา 5 ปี

  4) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่านำ้าประปา 

      สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่ 

      วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

  5) ได้รับอนุญาตให้นำาผลขาดทุนประจำาปีที่เกิดขึ้นในระหว่าง

      เวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1) ไปหักออกจาก

      กำาไรสุทธิที่เกิดขึ้น นับแต่วันที่พ้นกำาหนดเวลายกเว้นภาษี

      เงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี โดยจะเลือกหักจากกำาไรสุทธิ

      ของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่ได้

      ใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว 

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตนำ้ามันปาล์มอย่าง

  ยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil: RSPO) 

  ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานโดย บริษัท เอส จี เอส 

  (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการการรับรอง

  มาตรฐานสากล

2557
- บริษัทฯ ก่อสร้างโรงงานผลิต PFAD Esterification 

  ขนาดกำาลังการผลิต 75 ตันต่อวันแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการ

  นำากรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate: 

  PFAD) มาผ่านกระบวนการผลิตและนำามาเป็นวัตถุดิบ

  ตั้งต้นสำาหรับผลิตนำ้ามันไบโอดีเซลเพิ่มเติม นอกเหนือ

  จาก นำ้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil) และไข-

  มันปาล์มบริสุทธิ์ (Stearine)



                                      งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)               งบการเงินรวม

        ประเภทรายได ้                        จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน        (ตรวจสอบ) 

                                                                                                                                                 ฉบับปรับปรุง

                 2555     2556           2557

	 	 	 	 	 	 												ล้านบาท							%	 					ล้านบาท							%										ล้านบาท	 								%

		1.	รายได้จากการขาย	 			 	 	 	 3,403.48					98.31%				4,083.11			96.39%	 4,390.48						95.97%

	 1.1	รายได้จากธุรกิจน้ำามันปาล์ม	 		 	 3,349.76					96.76	%			4,012.25			94.72%	 4,355.19							95.20%

	 	 1.1.1	น้ำามันไบโอดีเซล	 		 	 1,686.64					48.72	%			2,481.28			58.58%	 2,905.32							63.51%

	 	 1.1.2	น้ำามันปาล์มโอเลอีน	 		 	 1,017.01						29.38%					949.85			22.42%			 			999.48						21.85%

	 	 1.1.3	วัตถุดิบและผลพลอยได้		 				 		646.11					18.66	%					581.12			13.72%	 			450.39								9.84%

	 	 	 1)	วัตถุดิบ		 					 	 		397.23						61.48%					262.33			45.14%	 			126.56						28.10%

	 	 	 2)	กรดไขมันปาล์ม	 					 	 		102.12						15.81%					126.06			21.69%	 			144.20						32.02%

	 	 	 3)	ไขมันปาล์มบริสุทธิ์	 	 			84.83						13.13%							51.45					8.86%	 					66.00						14.65%

	 	 	 4)	กลีเซอรีน	 						 	 				61.93							9.58	%						141.28			24.31%	 			113.63						25.23%

			 1.2	รายได้จากการจำาหน่ายน้ำาแข็ง	 	 	 				28.71							0.83%							27.90					0.66%	 					31.45							0.69%

			 1.3	รายได้จากการจำาหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้า/1	 				25.01								0.72%						42.96					1.01%	 						3.84								0.08%

		2.	รายได้จากการรับจ้างผลิต	 	 	 	 				18.17							0.52%							93.83					2.22%	 			133.54								2.92%

		3.	รายได้จากการเดินเรือ	 	 	 	 	 				28.58								0.83%						45.64					1.08%										35.29								0.77%

		4.	รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ	 													 	 								-										0.00%	 -									0.00%	 						1.00									0.02%

	 	 	 	 	 รวมรายได้	 3,450.23								99.6%		4,222.58				99.69%	 	4,560.31						99.68%

รายได้อื่น/2	 	 	 	 	 	 				11.71								0.34									13.20	 0.31	 				14.42											0.32

รายได้รวม	 	 	 	 	 	 3,461.94							100.00		4,235.78				100.00						4,574.73							100.00

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

หมายเหตุ :  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติ

อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIPT และ AIL เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่ม

บริษัท บริษัทฯ จึงได้จัดทำางบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2555 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

เพื่อนำามาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่า AIPT และ AIL เป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯมาโดยตลอด ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินรวม

สำาหรับงวดบัญชีปี 2555 และปี 2556 จึงเป็นการจัดทำาข้อมูลที่รวม

ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของ AIPT และ AIL สำาหรับ

งวดบัญชีนั้นๆ ไว้แล้ว ดังนั้น การนำาเสนอข้อมูลโครงสร้างรายได้

สำาหรับงวดบัญชีปี 2555 และปี 2556 จึงเป็นการนำาเสนอข้อมูลจาก

งบการเงินรวม ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

ที่สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่ารายได้ของทั้งกลุ่มบริษัทได้แก่ AIE  AIPT 

และ AIL

/1 บริษัทและบริษัทย่อยสั่งซื้อวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้าจาก AI 

เพื่อจำาหน่ายให้กับนิติบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ถือหุ้น 

กรรมการ และผู้บริหารบริษัท โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่สามารถสั่ง

ซื้อจาก AI ได้โดยตรง เนื่องจากเป็นนโยบายภายในของกิจการ ทั้งนี้ 

ปัจจุบันบริษัทฯได้หยุดการจำาหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้าใน

เดือนกันยายน 2556 ที่ผ่านมา และไม่มีนโยบายสั่งซื้อวัสดุประกอบ

ลูกถ้วยไฟฟ้าจาก AI มาจำาหน่ายในอนาคต

 /2   รายได้อื่นๆ หมายถึง รายได้จากค่าขนส่งสินค้า รายได้จากการ

รับคืนสินค้าคงเหลือจากการผลิต รายได้จากการขายเศษวัสดุ และ

รายได้อื่น โดยรายได้จากการขนส่งสินค้าเกิดจากการขนส่งสินค้าให้

กับลูกค้าบางรายที่ไม่สามารถจัดหารถขนส่งเองได้ในบางช่วง

- รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ที่เกิดในนาม AIL ซึ่งเป็นบริษัท

  ย่อยของบริษัท 

- รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการจำาหน่าย

  นำ้าแข็ง เป็นรายได้ที่เกิดในนาม AIPT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
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- หน้าว่าง -
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการหลัก ได้แก่ 1) รายได้จากการขาย แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจนำ้ามันปาล์ม ราย

ได้จากการจำาหน่ายนำ้าแข็งสำาหรับอุตสาหกรรมอาหาร และรายได้จากการจำาหน่ายวัสดุประกอบ 2) รายได้จากการรับจ้างผลิต 3) รายได้จาก

การเดินเรือ และ 4) รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์แยกตามการดำาเนินการของแต่ละกิจการได้ ดังนี้ 

ที่จำาหน่ายและให้บริการแบ่งเป็น 

นำ้ามันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงดีเซลชนิดหนึ่งที่ผลิตจากแหล่ง

ทรัพยากรหมุนเวียน ได้แก่ นำ้ามันจากพืช อาทิ ปาล์มนำ้ามัน สบู่ดำา 

เมล็ดราฟ ทานตะวัน มะพร้าว งา และถั่วเหลือง เป็นต้น รวมถึงไขมัน

จากสัตว์ ซึ่งนำ้ามันไบโอดีเซลสามารถนำาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน

ปิโตรเลียมดีเซลในสัดส่วนผสมที่แตกต่างกัน โดยไม่เกิดผลกระทบ

ต่อระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากนำ้ามันไบโอดีเซลสามารถย่อยสลายได้โดยกระบวนการทาง

ชีวภาพ รวมทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศน้อยกว่านำ้ามันดีเซลที่

มีผลิตจากปิโตรเลียม 

นำ้ามันไบโอดีเซลที่บริษัทฯ ผลิตและจำาหน่ายมีลักษณะและคุณภาพ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการค้านำ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และ

ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง

พลังงาน เรื่องการกำาหนดลักษณะและคุณภาพของนำ้ามันไบโอดีเซล

ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2552 ซึ่งนำ้ามันไบโอ

ดีเซลที่ผลิตได้จะถูกนำาไปใช้เป็นส่วนผสมในเนื้อนำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 

(High Speed Diesel : HSD)เพื่อลดการนำาเข้านำ้ามันดีเซล และเพิ่ม

การใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น โดยปัจจุบันผู้ค้านำ้ามันตามมาตรา 

7 นำานำ้ามันไบโอดีเซลไปเป็นส่วนผสมในเนื้อนำ้ามันดีเซลในสัดส่วน

นำ้ามันดีเซลร้อยละ 95 และนำ้ามันไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 5 เรียก 

“นำ้ามันดีเซล B5” ทั้งนี้ ลักษณะและคุณภาพของนำ้ามันไบโอดีเซลที่

บริษัทจำาหน่ายมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำาหนดของหน่วยงานดัง

กล่าวทุกข้อ ดังนี้

บริษัทฯผลิตนำ้ามันไบโอดีเซลเพื่อจำาหน่ายให้กับลูกค้าตามคำาสั่งซื้อ 

(Made to Order) โดยผู้ซื้อนำ้ามันไบโอดีเซลของบริษัทฯทั้งหมด

เป็นผู้ซื้อภายในประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทมี

รายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามันไบโอดีเซลคิดเป็นร้อยละ 48.72 ร้อยละ 

58.58 และร้อยละ 63.51 ของรายได้จากการจำาหน่ายในธุรกิจนำ้ามัน

ปาล์ม ตามลำาดับ  โดยกลุ่มลูกค้านำ้ามันไบโอดีเซล ได้แก่กลุ่มผู้ค้า

นำ้ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้านำ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 

2543 ซึ่งนำ้ามันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลจากปิโตรเลียม

โดยนำานำ้ามันจากพืชหรือไขมันจากสัตว์ ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์

ประเภทไตรกลีเซอไรด์ มาผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า ทรานส์

เอสเตอริฟิเคชั่น (Transesterification) ซึ่งเป็นการทำาปฏิกิริยากับ

แอลกอฮอล์ ได้แก่เมทานอล(Methanol) หรือ เอทานอล (Ethanol) 

และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง อาทิ โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

(NaOH) ซึ่งทำาให้ได้ผลิตผลเป็นสารเอสเตอร์ (Ester) และผลิตภัณฑ์

ซึ่งเป็นผลพลอยได้ ซึ่งได้แก่ กลีเซอรอล (Glycerol) ทั้งนี้ นำ้ามันไบ

โอดีเซลที่ได้จะถูกเรียกตามชนิดของแอลกอฮอล์ที่นำามาใช้ในการทำา

ปฏิกิริยา และจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับนำ้ามันดีเซลที่ผลิตจากนำ้ามัน

ปิโตรเลียมมากที่สุด โดยบริษัทผลิตนำ้ามันไบโอดีเซลประเภทเมทิล

เอสเตอร์ ซึ่งใช้วัตถุดิบเป็นนำ้ามันจากพืชที่ได้จากพืชนำ้ามัน คือนำ้ามัน

ปาล์มดิบจากผลปาล์มนำ้ามันคุณภาพดี

ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ออกประกาศกรม

ธุรกิจพลังงาน เรื่อง “กำาหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการคำานวณปริมาณสำารองนำ้ามันเชื้อเพลิง” พ.ศ. 2556 

ซึ่งกำาหนดให้ผู้ค้านำ้ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้า

นำ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ต้องสำารองนำ้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตในราช

อาณาจักรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัท

รายได้จากการขาย-ธุรกิจนำ้ามันปาล์ม
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิตและจำาหน่ายในธุรกิจนำ้ามันปาล์มดังนี้

1

1.1 นำ้ามันไบโอดีเซล (Biodiesel: B100)
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นำ้ามันปาล์มโอเลอีน หรือนำ้ามันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี เป็นนำ้ามัน

ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนำ้ามันปาล์มดิบ ซึ่งได้จากการบีบสกัด

นำ้ามันจากผลปาล์มคุณภาพดีซึ่งบริษัทฯ ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการ

ผลิต โดยนำ้ามันปาล์มดิบจะถูกกลั่นเพื่อแยกไขมันบริสุทธิ์ออกเพื่อ

ให้ได้นำ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ หลังจากนั้นจึงนำาเข้าสู่กระบวนการบีบอัด

แยกส่วนและตกผลึก เพื่อให้ได้นำ้ามันปาล์มโอเลอีนสำาหรับใช้ในการ

บริโภค 

บริษัทผลิตและจำาหน่ายนำ้ามันปาล์มโอเลอีนภายใต้ตราสินค้า 

“พาโมลา” ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและส่งออกไปจำาหน่ายยังต่าง

ประเทศได้แก่ ประเทศพม่า และประเทศลาว (จำาหน่ายเป็นเงิน

สกุลบาท) โดยในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทฯ มีสัดส่วน

จากการจำาหน่ายนำ้ามันปาล์มโอเลอีนคิดเป็นร้อยละ 29.38 ร้อย

ละ 22.42และร้อยละ 21.85 ของรายได้จากการจำาหน่ายในธุรกิจ

นำ้ามันปาล์ม โดยแบ่งเป็นการจำาหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่าง

ประเทศสำาหรับงวดบัญชีปี 2555 เท่ากับร้อยละ 61.42 และร้อยละ 

38.58 งวดบัญชีปี 2556 เท่ากับร้อยละ 97.90 และร้อยละ 2.10 

ตามลำาดับ โดยในปี 2557 ขายให้กับลูกค้าในประเทศร้อยละ 100 

ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าผู้ใช้นำ้ามันปาล์มโอเลอีนของบริษัทแบ่งเป็น 

  1) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารขนาดใหญ่ อาทิ อุตสาหกรรม

     ผลิตขนมขบเคี้ยว เนยเทียม และอาหารปรุงสุกต่างๆ ซึ่งส่วนมาก

     จะสั่งซื้อเป็นรถแทงค์ 

  2) กลุ่มลูกค้าสำาเร็จรูป ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหารที่เป็นเชน และ

     ร้านค้าทั่วไปซึ่งสั่งซื้อเป็นรูปภาชนะบรรจุขนาดต่างๆ อาทิ 

     แกลลอน ปี๊บ ขวด และถุง 

  3) ร้านค้าที่สั่งซื้อนำ้ามันปาล์มโอเลอีนของบริษัทเพื่อแบ่งจำาหน่าย

     อีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีขนาดบรรจุภัณฑ์สำาหรับนำ้ามันปาล์ม

     โอเลอีนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวม

     ทั้งสิ้น 10 ขนาด โดยมีรายละเอียดดังตาราง

1.2 นำ้ามันปาล์มโอเลอีน (Refined Breached Deodorized Plam Olein : RBD Plam Olein)
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01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

  นำ้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
   13.75 ลิตร/ถุง

  นำ้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
   5.00 ลิตร/แกลลอน

  นำ้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
   0.25 ลิตร/ขวด

  นำ้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
   13.75 ลิตร/ปี๊ป

  นำ้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
   200.00 ลิตร/ถัง

  นำ้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
   1.00 ลิตร/ขวด

  นำ้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
   1.00 ลิตร/ถุง

  นำ้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
   18.00 ลิตร/ถุง

  นำ้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
   18.00 ลิตร/ปี๊ป

  นำ้ามันปาล์มโอเลอีนตรา “พาโมลา”
   15.00-30.00 ตัน/รถแทงค์

ขนาดภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์
ของนำ้ามันปาล์มโอเลอีนที่บริษัทฯ จำาหน่าย

11

  นำ้ามัน  B100
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บริษัทฯ จำาหน่ายวัตถุดิบได้แก่ นำ้ามันปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้น

ในการผลิตนำ้ามันไบโอดีเซล และจำาหน่ายนำ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ไม่แยก

ไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm 

Oil) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตนำ้ามันไบโอดีเซล และนำ้ามัน

ปาล์มโอเลอีน โดยบริษัทฯ จำาหน่ายวัตถุดิบดังกล่าวให้กับผู้ซื้อทั้งใน

และต่างประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทฯ มีราย

ได้จากการจำาหน่ายวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 11.47 ร้อยละ 6.19 และ

ร้อยละ 2.77 ของรายได้จากการจำาหน่ายในธุรกิจนำ้ามันปาล์ม 

1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการจำาหน่ายผลพลอยได้ที่เกิด

จากกระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid 

Distillate : PFAD) ไขมันปาล์มบริสุทธิ์ (Refined Bleached De-

odorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลีเซอรีน 

(Crude Glycerine) โดยบริษัทฯ จำาหน่ายผลพลอยได้ดังกล่าวให้

กับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 

บริษัทฯมีรายได้จากการจำาหน่ายผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการ

ผลิตคิดเป็นร้อยละ 7.19 ร้อยละ 7.53 และร้อยละ 7.07 ของรายได้

จากการจำาหน่ายในธุรกิจนำ้ามันปาล์ม โดยผลพลอยได้จากการผลิตที่

จำาหน่ายจะถูกนำาไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อาทิ 

สบู่ ครีมเทียม  เครื่องสำาอาง รวมถึงนำากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตนำ้ามันไบโอดีเซล 

กรดไขมันปาล์ม 

(Palm Fatty Acid Distillate: PFAD)

ไขมันปาล์มบริสุทธิ์ 

(Refined Bleached Deodorized Palm Stearin: RBD Stearin)

กลีเซอรีน 

(Crude Glycerine)
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บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิต ซึ่งเกิดจากการให้บริการกลั่น

นำ้ามันปาล์มดิบ(Crude Palm Oil : CPO) และนำ้ามันเมล็ดในปาล์ม 

(Crude Palm Kernel Oil : CPKO) เพื่อให้ได้นำ้ามันปาล์มบริสุทธิ์

ไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD 

Palm Oil) และนำ้ามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไข (Refined 

Bleached Deodorized Palm Kernel Oil : RBD Palm Ker-

nel Oil : RBDPKO) โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหา CPO และ CPKO 

รวมถึงรับภาระในการขนส่งวัตถุดิบดังกล่าวมายังโรงงาน รวมถึงรับ

สินค้าที่โรงงานเอง ซึ่งบริษัทฯ จะนำาวัตถุดิบที่ได้รับเข้าสู่กระบวนการ

กลั่นด้วยหอกลั่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตาม

ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างได้แก่ ผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ค้า

นำ้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้านำ้ามันเชื้อ

เพลิง พ.ศ.2543 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย

ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการรับจ้างกลั่นให้กับผู้ค้านำ้ามันเชื้อเพลิง

ตามมาตรา 7 รายหนึ่ง โดยรับจ้างกลั่นให้กับผู้ว่าจ้างรายดังกล่าว

ต่อเนื่องกว่า 3 ปีผ่านการสั่งจ้าง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 

บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงรับจ้างกลั่น CPO และ CPKO เพื่อให้ได้ 

RBD Palm Oilและ RBDPKO กับผู้ว่าจ้างดังกล่าวซึ่งมีปริมาณการ

ว่าจ้างกลั่นและราคารับจ้างกลั่นที่แน่นอน โดยระบุระยะเวลาจ้าง

รวม 5 ปี ซึ่งการให้บริการรับจ้างกลั่นนำ้ามันปาล์มดิบและนำ้ามันเมล็ด

ในปาล์ม ถือเป็นการสร้างรายได้คงที่ให้กับบริษัทและเป็นการรักษา

ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสในการดำาเนินธุรกิจใน

อนาคต ดังนั้น ในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จาก

การรับจ้างผลิตคิดเป็นร้อยละ 0.53 ร้อยละ 2.22 และร้อยละ 2.92 

ของรายได้รวมตามลำาดับ

รายได้จากการรับจ้างผลิต2

        รายได้จากการเดินเรือ

รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในนามบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำากัด (AIL)ซึ่งดำาเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยAIL มี

เรือขนส่งคุณภาพสูงให้บริการรวม 2 ลำาคือ“เรือธารีรัตนา 1” และ “เรือธารีรัตนา 3” โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการขนส่งนำ้ามันเชื้อเพลิง 

นำ้ามันปาล์มดิบ และนำ้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ให้กับลูกค้าทั้งในและระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน AIL ให้บริการขนส่งนำ้ามันปาล์มดิบให้กับ

บริษัท และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์ม รวมถึงขนส่งนำ้ามันเมล็ดในปาล์มให้กับผู้ค้านำ้ามันตามมาตรา 7 รายหนึ่ง โดยเรือธารี

รัตนา 1 และเรือธารีรัตนา 3 มีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทเรือและการให้บริการ ดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรือขนส่งของ AIL

  ชื่อเรือ  ใบอนุญาตใช้เรือ   ประเภทเรือ   ขนาด / เส้นทาง

  ธ�รีรัตน� 1 ขนส่ง CPO และเชื้อเพลิง  กลทะเลใกล้ฝั่ง  - ขน�ดเรือ (Tanker) 1,500 ตันกรอสส์

         - ขนส่งภ�ยในประเทศ

  ธ�รีรัตน� 3 ขนส่ง CPO และเชื้อเพลิง  กลทะเลเฉพ�ะเขต  - ขน�ดเรือ (Double – Hull) 2,500ตันกรอสส์

         - ขนส่งระหว่�งประเทศ

หมายเหตุ: ในปี 2555 AIL ได้จำาหน่ายเรือ “ธารีรัตนา 2” ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวโยงใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ 

และผู้บริหารของบริษัท

1

เรือธารีรัตนา 1

เรือธารีรัตนา 3
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 ทั้งนี้ ในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557  AIL มีรายได้จากการให้บริการ AIE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.16 และร้อยละ 38.09 ร้อยละ 

22.06 ของรายได้จากการเดินเรือรวม ซึ่ง AIE ว่าจ้าง AIL ขนส่งวัตถุดิบได้แก่นำ้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) จากคลังนำ้ามันของ 

AIPT ที่อำาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มาส่งที่คลังนำ้ามันของ AIPT ที่ตำาบลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาคร โดย AIL ใช้เรือธารีรัตนา 1 ในการ

ให้บริการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันเรือลำาดังกล่าวให้บริการกับ AIE เต็มกำาลัง โดยเรือธารีรัตนา 3 ให้บริการลูกค้ารายอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ

ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ AIE ซึ่งปัจจุบันเรือธารีรัตนา 3 ให้บริการคิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของความสามารถในการขนส่ง ทั้งนี้ 

สำาหรับงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการเดินเรือเท่ากับร้อยละ 0.83 ร้อยละ 1.08 และร้อยละ 0.80 ตามลำาดับ  

        รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการจำาหน่ายนำ้าแข็ง2

รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการจำาหน่าย

นำ้าแข็ง เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในนาม บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เท

อร์มินัลส์ จำากัด (AIPT) ซึ่งดำาเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและ

คลังนำ้ามันเชื้อเพลิง และโรงนำ้าแข็งสำาหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดย 

AIPT มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่ง  AIPT มีท่าเทียบเรือ

นำ้าลึกและคลังนำ้ามันเชื้อเพลิง 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ตำาบลท่าฉลอม จังหวัด

สมุทรสาคร และอำาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งท่าเทียบเรือทั้ง

สองแห่งมีคลังนำ้ามันที่ให้บริการจัดเก็บนำ้ามันเชื้อเพลิง นำ้ามันปาล์ม

ดิบ และนำ้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ โดยมีความสามารถในการกักเก็บ

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

ปัจจุบันคลังนำ้ามันเชื้อเพลิงของ AIPT ทั้งหมดให้บริการกับบริษัท

เพียงรายเดียว โดยเป็นการให้บริการเก็บนำ้ามันปาล์มดิบ(Crude 

Palm Oil : CPO) สำาหรับนำามาใช้ในการผลิตสินค้าและจำาหน่าย 

โดย CPO ดังกล่าวมีที่มาจากโรงงานบีบสกัดนำ้ามันปาล์มในภาคใต้ 

ซึ่งเป็นผู้จัดจำาหน่ายนำ้ามันปาล์มดิบให้กับบริษัท ซึ่งนอกจากรายได้

จากการให้บริการท่าเทียบเรือและคลังนำ้ามันเชื้อเพลิงแล้ว  AIPT ยัง

มีรายได้จากธุรกิจโรงนำ้าแข็งสำาหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ตำาบลท่า

ฉลอม จังหวัดสมุทรสาครซึ่งโรงนำ้าแข็งสำาหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ท่าเทียบเรือเดิมก่อนที่ AIPT จะซื้อจาก

เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม และนำาที่ดินรอบบริเวณมาพัฒนาเพื่อดำาเนิน

ธุรกิจคลังนำ้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม โดยนำ้าแข็งที่ผลิตได้ มีกลุ่มลูกค้า

เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ โรงลูกชิ้น โรงแล่

ปลา โรงงานผลิตและจำาหน่ายปลากระป๋อง และอาหารทะเลแปรรูป

ต่างๆ ทั้งนี้ ในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการ

บริการท่าเทียบเรือและการจำาหน่ายนำ้าแข็ง คิดเป็นร้อยละ 0.83 ร้อย

ละ 0.66 และร้อยละ 0.71 ของรายได้รวม โดยในงวดบัญชีปี 2555 

AIPT ไม่มีรายได้จากการบริการท่าเทียบเรือให้กับลูกค้ารายอื่น

นอกจากให้บริการกับบริษัทฯเพียงรายเดียว ซึ่งบริษัทฯทำาสัญญาเช่า

ระยะสั้นกับ AIPT โดยครอบคลุมการให้บริการท่าเทียบเรือและคลัง

นำ้ามันเชื้อเพลิงทั้งหมดของ AIPT 

ภาพถ่ายท่าเทียบเรือ และคลังนำ้ามันเชื้อเพลิง ที่ตำาบลท่าฉลอม 

จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพถ่ายท่าเทียบเรือ และคลังนำ้ามันเชื้อเพลิง ที่อำาเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร
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ปัจจัยความเสี่ยง

 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ

บริษัทฯด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล(B100) 

น�้ามันปาล์มโอเลอีน และวัตถุดิบและผลพลอยได้จากการผลิต ซึ่ง

หากพิจารณาถึงการเติบโตของธุรกิจในแต่ละผลิตภัณฑ์แล้ว น�้ามัน

ไบโอดีเซล ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตและการแข่งขันสูงที่สุด

เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่ายประเภทอื่น เนื่องจาก กระทรวง

พลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการ

คลังได้จัดท�าแผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล 

(B100)เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง

ด้านหนึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการผลิตน�้ามันไบโอดีเซล

เพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้การปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลใน

น�้ามันดีเซลเพื่อทดแทนการใช้น�้ามันที่มีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น 

ซึ่งภาครัฐได้ทยอยปรับเพิ่มสูตรผสมดังกล่าวจากการบังคับใช้ B2 

ในอดีต จนปัจจุบันได้ปรับบังคับใช้เป็น B7 เพื่อบังคับใช้อย่างเป็น

ทางการทั่วประเทศ (น�้ามันไบโอดีเซล B7 หมายถึงน�้ามันดีเซลซึ่ง

มีส่วนผสมของน�้ามันไบโอดีเซลร้อยละ 7  และน�้ามันดีเซลร้อยละ 

93) ซึ่งการปรับเพิ่มสัดส่วนดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการ

เติบโตของปริมาณความต้องการใช้น�้ามันไบโอดีเซลที่จะเพิ่มขึ้น

อีกทั้งการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส่งผลท�าให้ ณ 2557 มีผู้ผลิตและ

จ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล (B100) ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ

กรดไขมัน (B100) ทั้งสิ้น 10 ราย โดยมีก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น

ประมาณ 4.69 ล้านลิตรต่อวัน ดังนั้น จากความเป็นไปได้ในการ

เติบโตของธุรกิจน�้ามันไบโอดีเซลจากผลของการสนับสนุนของ

ภาครัฐ อาจท�าให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีเงินทุนเพียงพอที่

จะเข้ามาด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ จากนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการเปิดเสรีประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะท�าให้มีการเข้า-ออกของสินค้าโดย

เสรี โดยส�าหรับอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มของไทยที่มีโครงสร้าง

การผลิตส่วนใหญ่จากเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ท�าให้

การผลิตน�้ามันปาล์มของไทยมีต้นทุนที่สูงกว่าประเทศผู้ผลิตราย

ใหญ่ได้แก่ ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย จึงถือเป็นจุด

อ่อนส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มของไทย   ถึงแม้ว่าการเปิด AEC ถูกเลื่อน

ออกไปอีก 12 เดือน เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แทน  หากเมื่อถึง

เวลา อาจท�าให้มีคู่แข่งขันจากต่างชาติเข้ามาในอุตสาหกรรมน�้ามัน

ปาล์มเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลกระทบท�าให้การแข่งขันในธุรกิจ

เพิ่มสูงขึ้นในที่สุด

บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่อาจมีความรุนแรง

ขึ้นในอนาคต  โดยบริษัทฯให้ความส�าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพ

ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลทางการผลิตอย่างสูงสุด  ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯสามารถ

ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น  โดยที่ยังคงสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์น�้ามันไบโอ

ดีเซลเอาไว้ตามเกณฑ์ก�าหนด ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนปรับปรุง

ระบบการผลิตและกระบวนการกลั่นของหอกลั่นน�้ามันปาล์มดิบที่ 

1 (หอกลั่น 1)  ซึ่งสามารถขยายก�าลังการกลั่นได้เพิ่มมากขึ้นจาก 

300 ตันน�้ามันปาล์มดิบต่อวัน เป็น 350 ตันน�้ามันปาล์มดิบต่อวัน  

นอกจากนี้ ในปี 2553 บริษัทได้เริ่มลงทุนก่อสร้างหอกลั่นน�้ามันปาล์ม

ดิบที่ 2 (หอกลั่น 2) เพิ่มเติม ซึ่งใช้เทคโนโลยีการกลั่นเป็นระบบกลั่น

สุญญากาศแบบปิดเช่นเดียวกันกับหอกลั่น 1 โดยมีก�าลังการผลิต 800 

ตันน�้ามันปาล์มดิบต่อวัน ซึ่งสามารถด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วง

ไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันบริษัทมีก�าลังการกลั่น

น�้ามันปาล์มดิบอยู่ที่ 1,150 ตันน�้ามันปาล์มดิบต่อวัน ส่งผลให้บริษัท

ได้รับผลประโยชน์จากการประหยัดเชิงขนาด (Economy of Scale) 

เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และลดต้นทุนการผลิต โดยการน�ากรดไขมันปาล์มซึ่งเป็นหนึ่งใน

ผลพลอยได้จากการผลิต กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้ามันไบโอ

ดีเซล  รวมถึงการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตน�้ามันไบโอดีเซลเพื่อ

น�าเมทานอลที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ให้ได้มากขึ้นกว่าปัจจุบันที่ท�าอยู่ 

ซึ่งปัจจุบันโครงการติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2557 ครบถ้วนแล้ว

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

บริษัทฯ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แยกเป็น 3 ประเภทหลักได้แก่ น�้ามันไบ

โอดีเซล (B100) น�้ามันปาล์มโอเลอีน และวัตถุดิบและผลพลอยได้

จากการผลิต โดยในงวดบัญชีปี 2556 บริษัทมีสัดส่วนการจ�าหน่าย

สินค้าทั้ง 3 ประเภทคิดเป็นร้อยละ 58.58  ร้อยละ 22.42 และ ร้อยละ 

13.72 ตามล�าดับ และปี 2557 บริษัทมีสัดส่วนการจ�าหน่ายสินค้าทั้ง 

3 ประเภทคิดเป็นร้อยละ 63.51 ร้อยละ 21.85 และร้อยละ 9.84 ตาม

ล�าดับ โดยการจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซลทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นการ

จ�าหน่ายให้กับกลุ่มผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการ

ค้าน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543  ซึ่งเป็นการจ�าหน่ายตามค�าสั่งซื้อ 

(Made to Order) ผ่านการได้รับเชิญจากลูกค้าเพื่อร่วมประมูล โดย

รูปแบบการสั่งซื้อหากประมูลได้ จะอยู่ในรูปของสัญญาสั่งซื้อซึ่งมีระยะ

เวลาประมาณ 3-12 เดือน แล้วแต่แผนงานและนโยบายภายในของ

ลูกค้าแต่ละราย โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะก�าหนดปริมาณการ

รับซื้อหรือช่วงของปริมาณการรับซื้อที่ชัดเจนในสัญญา



021รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

ปัจจัยความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการซื้ออาจปรับลดลงได้ตามความต้องการ

ซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วง ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าโอกาสที่จะสูญเสีย

ลูกค้ามีน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอ

ดีเซลมีน้อยราย ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ปรับตัวเพิ่มสูง

ขึ้นตามนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันให้เกิดการใช้น�า้มันไบโอดีเซล

ให้มากขึ้นตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทาง

เลือก 25% ในอีก 10 ปี (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2564) รวมถึงการ

ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เกี่ยวกับการ

ก�าหนดเงื่อนไขให้ผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 ต้องส�ารองน�้ามันเชื้อ

เพลิงที่ผลิตในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 7 

ซึ่งส่งผลท�าให้ผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 ต้องสั่งซื้อน�้ามันไบโอดีเซล

ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้ามันดีเซลเพิ่มขึ้น 

3. ความเสี่ยงจากเครื่องหมายการค้าส�าหรับผลิตภัณฑ์น�้ามันปาล์ม

   โอเลอีน

บริษัทฯผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันปาล์มโอเลอีนภายใต้ตราสิน-

ค้า “พาโมลา” หรือ “PAMOLA” ซึ่งบริษัทได้รับสิทธิ์ใน

เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากการเข้าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการ

ด�าเนินธุรกิจจากเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม ซึ่งประสบปัญหาสภาพ

คล่องทางการเงิน และอยู่ภายใต้การด�าเนินการตามแผนฟื้นฟู

กิจการตามค�าสั่งศาลล้มละลาย โดยบริษัทฯได้เข้าเจรจาซื้อ

ทรัพย์สินทั้งหมดกับเจ้าหนี้ของเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม ซึ่งตราสิน

ค้าดังกล่าว ได้ถูกจดทะเบียนไว้ส�าหรับการจ�าหน่ายสินค้าหลาย

ประเภทได้แก่ น�้ามันพืชใช้ปรุงอาหาร และเนย ข้าวสาร น�้า

ดื่ม และเมล็ดงา ตามเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค115789 เลขที่ 

ค115816 เลขที่ ค115793 และเลขที่ ค115792 โดยเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม ได้ยื่นค�าร้องต่อศาลล้ม

ละลายกลางเพื่อให้ศาลมีค�าสั่งเพิกถอนการโอนเครื่องหมายการค้า

“พาโมลา” ระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมกับบริษัท โดยเรียกร้อง

ค่าชดใช้กรณีไม่โอนเครื่องหมายการค้ากลับเข้าสู่กองทรัพย์สินของ

เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเป็นเงินจ�านวน 3.75 ล้านบาท และดอกเบี้ย

ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี (น้อยกว่าร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม) 

ซึ่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งยกเลิก

ค�าร้องดังกล่าว โดยศาลได้ระบุในค�าสั่งศาลชัดเจนว่า “การซื้อ

ขายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมเจ้าหนี้และได้มี

การเสนอต่อศาล ซึ่งศาลได้มีค�าสั่งอนุญาตให้มีการซื้อขายกิจการ

ดังกล่าว โดยการซื้อขายกิจการพร้อมเครื่องหมายการค้าดังกล่าว 

บริษัทได้เสียค่าตอบแทนและท�าตามขั้นตอนทางกฎหมายจนครบ

ถ้วน จึงเห็นว่า บริษัทได้มีการซื้อกิจการโดยเสียค่าตอบแทนอย่าง

สุจริต และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

ศาลจึงมีค�าสั่งให้ผู ้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอให้ด�าเนินการตามค�าร้องดัง

กล่าว” ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ

เจ้าของกิจการเดิมได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอให้ศาล

พิจารณากลับค�าสั่งศาลล้มละลายกลาง โดยบริษัทฯ ได้ยื่นโต้แย้งการ

อุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 และปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การด�าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับ

ความเสี่ยงจากเครื่องหมายการค้าที่อาจถูกระงับการใช้ ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อการจ�าหน่ายสินค้าในตรา “พาโมลา” ได้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ เน้นการจ�าหน่ายน�้ามันปาล์มโอเลอีนให้กับ

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวสั่งซื้อน�้ามัน

ปาล์มโอเลอีนในปริมาณมากเพื่อใช้ในกระบวนการทอด โดยไม่ได้

ยึดติดตราสินค้า แต่เน้นให้มีคุณสมบัติตามก�าหนด อาทิ ค่า Iodine 

Value เป็นต้น นอกจากนี้ ส�าหรับการจ�าหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า

ส�าเร็จรูป บริษัทได้เตรียมแผนรองรับความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทได้

ด�าเนินการจดเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติมกับส�านักเครื่องหมายการค้า 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯได้รับ

แจ้งจากนายทะเบียนอนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ

ปาล์มน�้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคง

ด้านอาหารและด้านพลังงานของประเทศ โดยน�้ามันปาล์มดิบที่ได้จาก

โรงสกัดปาล์มของประเทศไทย ถูกแบ่งสัดส่วนไปใช้ในภาคธุรกิจต่างๆ 

ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่

อาหารอื่นๆ อาทิ สบู่ และเครื่องส�าอาง เป็นต้น โดยการผลิตน�้ามัน

ปาล์มของประเทศมีปริมาณเพียงพอส�าหรับการใช้บริโภคภายใน

ประเทศเท่านั้น ซึ่งปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัด

ปาล์มน�้ามัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้น�้ามันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบใน

การผลิต ถูกควบคุมโดยภาครัฐผ่านกระทรวงต่างๆ ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และ

กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เนื่องจากน�้ามันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัด

ปาล์มน�้ามัน ถือเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังที่กล่าว โดย

ทิศทางราคาน�้ามันปาล์มดิบของไทยถูกก�าหนดให้อ้างอิงตามทิศทาง

ราคาน�้ามันปาล์มดิบในตลาดมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นตลาดน�้ามันปาล์มที่

ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีสัดส่วนการส่งออกน�้ามัน

ปาล์มดิบสูงถึงร้อยละ 91 ของปริมาณน�้ามันปาล์มดิบโลก โดยที่ผ่าน

มา อุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มไทยต้องประสบกับปัจจัยต่างๆ ที่ท�าให้

เกิดความผันผวนของราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปาล์ม

น�้ามันตั้งแต่ต้นน�้า ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ามันกลางน�้า ได้แก่ 

ผู้ประกอบการในธุรกิจน�้ามันปาล์ม
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ไปจนถึงปลายน�้าได้แก่ ผู้บริโภค ดังจะเห็นได้ จากช่วงปี 2553 ที่

เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างรุนแรง ท�าให้ภาคใต้

ของประเทศต้องเผชิญกับปัญหาฝนแล้งในช่วงกลางปี 2553 และ

อุทกภัยในช่วงปลายปี จนเป็นเหตุน�้ามันปาล์มขาดตลาด เนื่องจาก

ผลปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มออกสู่ตลาดลดลงอย่างมาก ท�าให้

ระดับราคาน�้ามันปาล์มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลท�าให้ต้นทุนการผลิต

สินค้าบริโภคจากน�้ามันปาล์มปรับตัวสูงขึ้นตาม และสูงขึ้นต่อ

เนื่องไปจนถึงต้นปี 2554 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบเป็น

วงกว้างท�าให้น�้ามันพืชประเภทอื่นๆ อาทิ น�้ามันถั่วเหลือง น�้ามัน

ทานตะวัน และน�้ามันร�าข้าว ประสบปัญหาขาดตลาดและมีราคา

ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย จนท�าให้รัฐบาลต้องออกมาขอความร่วม

มือจากผู้ประกอบการผลิตน�้ามันปาล์มโอเลอีนให้จ�าหน่ายในราคา

ไม่เกินขวดละ 42 บาท

จากความผันผวนของราคาและปริมาณน�้ามันปาล์มดิบที่มีอย่าง

ต่อเนื่อง รัฐบาลจึงออกนโยบายที่จะเข้าควบคุมความผันผวนที่เกิด

ขึ้น โดยภาครัฐจะใช้นโยบายเข้าควบคุมโดยการปรับลดสัดส่วน

การผสมไบโอดีเซลในน�้ามันดีเซล เช่น จาก B7 ให้ลดลงเหลือ B5 

ในกรณีที่สต๊อกน�้ามันปาล์มดิบในประเทศลดลง และปรับปรับเพิ่ม

สัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน�้ามันดีเซลเมื่อสต๊อกน�้ามันปาล์ม

ดิบในประเทศมีปริมาณสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณ

การใช้น�้ามันปาล์มดิบให้มีเพียงพอต่อความต้องการโดยค�านึงถึง

ความเพียงพอในการใช้บริโภคเป็นหลัก อีกทั้งการก�าหนดราคา

รับซื้อผลปาล์มและน�้ามันปาล์มดิบในกรณีที่ราคาน�้ามันปาล์มดิบ

ผันผวน และใช้นโยบายรับซื้อน�้ามันปาล์มดิบออกจากตลาด กรณี

ที่สต๊อกน�้ามันปาล์มดิบในประเทศสูงเกินไป และใช้นโยบายการน�า

เข้าน�้ามันปาล์มดิบจากต่างประเทศ กรณีที่ปริมาณน�้ามันปาล์มดิบ

ในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ (ปัจจุบันประเทศไทยยังคง

มีมาตรการควบคุมการน�าเข้าน�้ามันปาล์ม แม้ว่าจะปรับลดอัตรา

ภาษีน�าเข้าน�้ามันปาล์มเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ปี 2553 โดยก�าหนด

ให้น�้ามันปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตน�าเข้า และสามารถน�า

เข้าโดย องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อ

ไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มในประเทศ) 

ซึ่งการใช้นโยบายต่างๆ ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

ในทุกส่วนของอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม นอกจากนี้ กรมการค้า

ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ก�าหนดให้น�้ามันพืช น�้ามันเชื้อเพลิง 

และผลปาล์มน�้ามัน เป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  ซึ่งน�้ามันพืช และน�้ามันเชื้อ

เพลิง จัดอยู่ในประเภทสินค้าที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ (Sensi-

tive List : SL) ซึ่งกรมการค้าภายในจะติดตามราคาและภาวะเป็น

ประจ�าทุกวัน ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น

เนื่องจากบริษัทด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

จากน�้ามันปาล์มดิบที่ได้จากผลปาล์มน�้ามัน ซึ่งถือเป็นสินค้าที่ถูก

ควบคุมดูแลโดยหน่วยงานรัฐ บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงในนโยบายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

5. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

บริษัทฯด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน�้ามัน

ปาล์มดิบ โดยบริษัทย่อยของบริษัท 2 แห่งได้แก่ บริษัท เอไอ พอร์ต

ส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ากัด (AIPT) และบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด 

(AIL) ด�าเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและคลังน�้ามันเชื้อเพลิง และ

ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล (ขนส่งน�้ามันเชื้อเพลิง น�้ามันปาล์ม

ดิบ และน�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง

บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับน�้ามันเชื้อเพลิง โดยอาจ

ได้รับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อาทิ เหตุการณ์ระเบิด การ

รั่วไหลของน�้ามัน และอุบัติเหตุจากการขนส่งทางเรือ เป็นต้น ซึ่งอาจ

ท�าให้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย อันจะส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจและผลการด�าเนินงานของกิจการ

ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดย

ได้ก�าหนดแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ผ่านการ

สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ของแต่ละ

บริษัท ด้วยการส่งเข้ารับการอบรมในหน่วยงานราชการและเอกชนที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทีมงานของ

แต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการท�างาน 

ควบคู่ไปกับการก�ากับและควบคุมของผู้บริหารงานแต่ละฝ่าย  รวม

ถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมและก�าหนดแนวทางปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์

ฉุกเฉินเป็นประจ�าทุกปี  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และท�าประกัน

ภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัยชั้นน�าทั้ง

ในและต่างประเทศ ซึ่งคุ้มครองความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้ง

ทรัพย์สินที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจและสต๊อกน�้ามัน ทั้งความเสี่ยงที่เกิด

จากภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติภัย โดยหาก

เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยอาจได้รับผลกระทบใน

ระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจ บริษัท 

และ AIPT ไม่เคยประสบเหตุการณ์ดังกล่าว ยกเว้น AIL ซึ่งเคยประสบ

อุบัติเหตุถูกชนจากเรือขนส่งต่างชาติบนน่านน�้าต่างประเทศในปี 2551 

ซึ่ง AIL ได้เรียกร้องค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัยเดิม แต่ไม่ได้รับ

เนื่องจากความคุ้มครองไม่ครอบคลุมการเกิดเหตุการณ์ในน่านน�้าต่าง

ประเทศ จึงท�าให้ AIL ยกเลิกกรมธรรม์และเปลี่ยนแปลงบริษัทประกัน

ภัยใหม่ซึ่งครอบคลุมความคุ้มครองดังกล่าว โดยนับแต่นั้นมา AIL ไม่

เคยประสบเหตุการณ์ดังกล่าว 
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 ความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับการผลิต

1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ 

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายพลังงานทดแทนน�้ามันไบโอ

ดีเซลจากน�้ามันปาล์ม รวมถึงผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันปาล์มโอเล-

อีน ภายใต้ตราสินค้า“พาโมลา” และจ�าหน่ายวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต โดยบริษัทใช้

น�้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) เป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่

ใช้ในการผลิต ซึ่งตามงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดบัญชีปี 

2555 และงวดบัญชีปี 2556 บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนน�้ามันปาล์มดิบ

คิดเป็นร้อยละ 92.20 และร้อยละ 86.55 ของต้นทุนวัตถุดิบรวม 

ตามล�าดับ โดยการสั่งซื้อน�้ามันปาล์มดิบ จะอยู่ในรูปหนังสือสัญญา

หรือข้อตกลงการสั่งซื้อระยะสั้นประมาณ 1 เดือน ซึ่งระบุราคา

รับซื้อชัดเจน แต่ไม่มีการท�าสัญญาระยะยาวกับผู้จ�าหน่ายรายใด

รายหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการ

จัดหาวัตถุดิบ หากผู้จ�าหน่ายไม่สามารถจัดหาน�้ามันปาล์มดิบเพื่อ

จ�าหน่ายให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ หรืองดการจ�าหน่ายน�้ามัน

ปาล์มดิบให้กับบริษัทจากสาเหตุนโยบายภายในของผู้จ�าหน่ายเอง 

ซึ่งอาจท�าให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่ง

ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของกิจการได้

บริษัทฯ ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงข้างต้น และได้ก�าหนด

แนวทางป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้

จ�าหน่ายที่มีศักยภาพกว่า 20 ราย ควบคู่ไปกับการรักษาความ

สัมพันธ์อันดีกับผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบมาโดยต่อเนื่อง โดยกว่าร้อย

ละ 50 ของจ�านวนผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบที่อยู่ใน Vendor List ของ

บริษัท เป็นคู่ค้ากับบริษัทมายาวนานกว่า 3 ปี นอกจากนี้ ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีจ�านวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ามันมากกว่า 1.28 

แสนครัวเรือน โดยในปี 2554 มีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน�้ามันทั้งสิ้น 

3.75 ล้านไร่ และปี 2555 พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 

4.84 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 29.07 เมื่อเทียบกับปีที่

ผ่านมา (ที่มา : ข้อมูลสถานการณ์ปาล์มน�้ามัน, ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าว 

เป็นผลจากแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน�้ามันไบโอดีเซลของภาครัฐ ที่ระบุเป้าหมาย

การผลิตไบโอดีเซลในปี 2564 ให้ได้เท่ากับ 5.97 ล้านลิตรต่อวัน 

โดยแผนดังกล่าวมุ ่งเน้นการพัฒนาที่ส�าคัญทั้งด้านอุปสงค์และ

อุปทาน โดยในส่วนอุปทานเน้นการส่งเสริมให้มีพื้นที่ปลูกปาล์ม

น�้ามันเท่ากับ 5.50 ล้านไร่ และมีปาล์มที่ให้ผลผลิตรวม 5.30 ล้าน

ไร่ให้ได้ภายในปี 2564 กอปรกับในช่วงปี 2554 ราคาปาล์มน�้ามัน

มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 5- 6 บาท จึงท�าให้เกษตรกร

จ�านวนมากหันมาปลูกปาล์มน�้ามันมากขึ้น

ส่งผลให้ปริมาณผลปาล์มดิบที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจาก 10.25 ล้านตัน

ในปี 2554 เป็น 11.60 ล้านตันในปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 

13.17 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก

พื้นที่เพาะปลูกที่มี ในขณะที่บริษัทมีก�าลังการผลิตน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์

ไม่แยกไขเท่ากับ 1,150 ตันน�้ามันปาล์มดิบต่อวัน ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจ

ว่าจะได้รับความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบน้อย

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

บริษัทฯ ใช้น�้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) เป็นวัตถุดิบ

หลักตั้งต้นส�าหรับใช้ในการผลิตน�้ามันไบโอดีเซล และน�้ามันปาล์มโอ

เลอีนเพื่อจ�าหน่าย ซึ่งราคาน�้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกถูกก�าหนด

ให้เป็นไปตามทิศทางของตลาดน�้ามันปาล์มดิบในประเทศมาเลเซีย 

เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีอัตราส่วนการส่งออกน�้ามันปาล์มดิบต่อ

ผลผลิตสูงที่สุดในโลก โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน�้ามันปาล์ม

ดิบได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการบริโภค 

สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน�้ามันปาล์มดิบค้างสต๊อก และราคาน�้ามัน

ทดแทนชนิดอื่นๆ อาทิ น�้ามันถั่วเหลือง และน�้ามันร�าข้าว เป็นต้น 

ส�าหรับประเทศไทย ราคาน�้ามันปาล์มดิบมีทิศทางความผันผวนเป็น

ไปตามความผันผวนของราคาน�้ามันปาล์มดิบในตลาดโลก โดยราคา

น�้ามันปาล์มดิบในปี 2557 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากในปี 2556 คิดเป็นร้อย

ละ 12.64 (ราคาเฉลี่ยในปี 2556 เท่ากับ 25.24 บาทต่อกิโลกรัม และ

ปี 2557 เท่ากับ 28.43 บาทต่อกิโลกรัม) (ที่มา : กรมการค้าภายใน 

กระทรวงพาณิชย์) โดยในช่วงปลายปี 2553 – ต้นปี 2554 ราคาน�้ามัน

ปาล์มดิบภายในประเทศผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นจากราคาตลาดโลก

ที่ประเทศมาเลเซียมาก ทั้งนี้ เป็นผลจากประเทศไทยประสบปัญหา

อุทกภัยในเขตพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน�้ามันในภาคใต้ ส่งผลให้ผลผลิต

ปาล์มน�้ามันตกต�่า กอปรกับมีการเก็งก�าไรของผู้ประกอบการโรงหีบ

ปาล์มน�้ามัน จึงส่งผลกระทบต่ออุปทานน�้ามันปาล์มดิบในประเทศ จึง

ท�าให้ราคาน�้ามันปาล์มดิบในประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสูงผิด

ปกติไปอยู่ที่ราคา 58.02 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่รัฐบาลมีมาตรการ

เข้ามาแก้ปัญหาน�้ามันปาล์มดิบขาดแคลนโดยการประกาศน�าเข้า ซึ่ง

มีผลทางจิตวิทยาที่ช่วยให้ปริมาณน�้ามันปาล์มดิบในท้องตลาดมีมาก

ขึ้น จึงท�าให้ราคาในช่วงเดือนมีนาคม 2554 ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง

จากประมาณ 58 บาทต่อกิโลกรัมดังที่กล่าว เป็นประมาณ 35 บาทต่อ

กิโลกรัม ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยง

จากความผันผวนของราคาน�้ามันปาล์มดิบ ที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัย

ที่เข้ามากระทบทั้งปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งความ

ผันผวนของราคาน�้ามันปาล์มดิบอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน

การท�าก�าไรของกิจการได้



024รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้ก�าหนดนโยบาย

เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้

ความส�าคัญกับการติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดผ่านช่อง

ทางต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซด์ของหน่วย

งานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

ควบคู่ไปกับการติดตามสถานการณ์ราคาผ่านคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้ในระดับ

หนึ่ง นอกจากนี้ ด้วยมาตรการของภาครัฐ เพื่อควบคุมไม่เกิดความ

ผันผวนของราคาที่รุนแรง อาทิ การก�าหนดราคารับซื้อผลปาล์ม

และน�้ามันปาล์มดิบในกรณีที่ราคาน�้ามันปาล์มดิบผันผวนและส่ง

ผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ามัน และการรับซื้อน�้ามัน

ปาล์มดิบออกจากตลาดในกรณีที่สต๊อกน�า้มันปาล์มดิบในประเทศ

สูงเกินไป 

 ความเสี่ยงด้านการเงิน

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้ขอรับการ

สนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินภายในประเทศ

แห่งหนึ่ง โดยมีภาระหนี้รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 418.05 ล้านบาท (แบ่ง

เป็นภาระหนี้ในนามบริษัทฯเท่ากับ  295  ล้านบาท และภาระหนี้

ในนามบริษัทย่อยได้แก่ AIPT เท่ากับ 121.46 ล้านบาท และ AIL 

เท่ากับ 1.59 ล้านบาท) มีภาระต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 23.18  

ล้านบาท (แบ่งเป็นภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทเท่ากับ 9.04 

ล้านบาท และภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทย่อยเท่ากับ 14.14 

ล้านบาท) ด้วยภาระหนี้ที่มี บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากความ

ผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินของ

กิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานได้ในที่สุด

แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการได้รับการสนับสนุนวงเงินสิน

เชื่อ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้

กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินดังกล่าวด้วยดีมาโดยต่อเนื่อง นอกจากนี้ 

เพื่อลดการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

งบการเงินงวดบัญชีปี  2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการ

สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศในสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯรวม

เท่ากับ 0.36  ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ แปลงเป็นเงินบาท

เท่ากับ 12.12 ล้านบาท โดยเป็นรายการที่เกิดในนามบริษัทเท่ากับ 

0.36 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งเกิดจากการจ�าหน่ายกลี-

เซอรีนให้กับลูกค้ารายหนึ่งในประเทศจีน ไม่ได้ท�าการป้องกันความ

เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังกล่าว  เนื่องจากมีจ�านวนน้อย

โดยบริษัทจะพิจารณาใช้วงเงินสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วง

หน้าในกรณีที่มีธุรกรรมเป็นเงินตราต่างประเทศในจ�านวนที่มีนัยส�าคัญ 

ควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลก

เปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และหาแนวทางป้องกัน

ความเสี่ยงที่อาจจะ ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่าหากเกิดความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

1. ความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก

บริษัทฯก่อตั้งขึ้นในปี 2549 โดยมีกลุ่มครอบครัวธารีรัตนาวิบูลย์เป็นผู้

บริหารหลัก และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ผ่านการถือหุ้นใน AI ในสัดส่วนร้อย

ละ 59.59 ของทุนจดทะเบียนบริษัท โดยมี 

   1) นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ 

       และประธานกรรมการบริหาร  

   2) นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการ 

       และกรรมการบริหาร  

   3) นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการ

       บริหาร และกรรมการผู้จัดการ และ 

   4) นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 

       กรรมการบริหาร และผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ซึ่งทั้ง 4 ท่านล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจผลิตและ

จ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซลและน�้ามันปาล์มโอเลอีน โดยได้สร้างความ

น่าเชื่อถือให้กับบริษัท และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศมาโดยต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่าน

มา ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลักอาจจะส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯได้

บริษัทฯ ได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและอ�านาจ

อนุมัติในแต่ละต�าแหน่งและส่วนงานต่างๆ อย่างชัดเจน โดยมีการกระ

จายอ�านาจในการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบผ่านผังอ�านาจ

อนุมัติที่ได้ก�าหนดไว้  อีกทั้งยังมีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิด

ชอบต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีความรู้และความสามารถอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ 

บริษัทยังมีระบบจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลที่ดี  ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน

ข่าวสารข้อมูลที่จ�าเป็นต่างๆ รวมถึงบริษัทยังได้ก�าหนดแนวทางเพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานบริษัท ด้วยการส่งเข้า

อบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแก่พนักงาน

และลดการพึ่งพิงพนักงานรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับการ

ส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ด้วยการดูแล

และจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงานแต่ละระดับเพื่อเป็นการ

สร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างาน  
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ปัจจัยความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความ

สามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนการด�าเนิน

ธุรกิจอีกด้วย

2. ความเสี่ยงในกรณีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

กลุ่มครอบครัวธารีรัตนาวิบูลย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

ผ่านการถือหุ้นในบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557 ครอบครัว

ธารีรัตนาวิบูลย์มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นการถือ

หุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 12.41 และถือทางอ้อมผ่านทาง AI 

ในสัดส่วนร้อยละ 59.59  ซึ่งกลุ่มครอบครัวธารีรัตนาวิบูลย์จะมี

อิทธิพลในก�าหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัทไปในทิศทาง

ใดทิศทางหนึ่ง เนื่องจากสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ให้ถือเอาคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ยกเว้นเรื่องที่กฎหมาย

หรือข้อบังคับบริษัท ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการ

อิสระจ�านวน 3 ท่าน จากจ�านวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่ง

กรรมการตรวจสอบทุกท่านล้วนแต่เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความ

รู้ความสามารถเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม โดยกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ

อิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนที่ ทจ.28/2551  ซึ่งถือเป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพ

และสร้างการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงสร้างความโปร่งใส

ในการบริหารจัดการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้าง

บริษัท สู่ความส�าเร็จ จ�ากัด เพื่อเข้าท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจ

สอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและขึ้นตรงต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ยัง

ค�านึงถึงการให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  ด้วยการ

ปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และ

สม�่าเสมอ ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย

กับบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ชื่อบริษัท    บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน)

ปีทีก่อตั้ง                          2549

เครื่องหมายหุ้น                  AIE

ทะเบียนเลขที่                   0107556000311

ประกอบธุรกิจ   ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานทดแทนน�้ามันไบโอดีเซลจากน�้ามันปาล์มด้วยระบบการกลั่นและผลิต 

    ที่เป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันปาล์มโอเลอีน ภายใต้

    ตราสินค้า“พาโมลา” และจ�าหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต 

    ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม ไขมัน-ปาล์มบริสุทธิ์และกลีเซอรีน

ที่ตั้งส�านักงานและโรงงาน  เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต�าบลคลองมะเดื่อ 

    อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์    034-877-485-8

โทรสาร    034-877-491-2

Email     aienergy@aienergy.co.th 

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

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว   1,130,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) 

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ      1,130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ 2557 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์    โทรศัพท์ 66-34877-485, โทรสาร  66-34877-491-2

                             e-mail : aienergy@aienergy.co.th  
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บริษัทย่อย

รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ชื่อบริษัท   บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ากัด (“AIPT”) 

วันที่ก่อตั้ง  วันที่ 10 เมษายน 2550

ทะเบียนเลขที่                   0105550040092

ประกอบธุรกิจ  ธุรกิจท่าเทียบเรือและให้บริการคลังน�้ามันเชื้อเพลิง 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  เลขที่ 23/1 หมู่ที่ 7 ต�าบลท่าจีน อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร

    จังหวัดสมุทรสาคร

โทรศัพท์ส�านักงานใหญ ่ 034-497-184

โทรสารส�านักงานใหญ ่ 034-497-186

Email    aiport1@asianinsulators.com  

ทุนจดทะเบียน ช�าระแล้ว 460,000,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านบาท)   

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ     46,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ที่ตั้งส�านักงานสาขา เลขที่ 1/9 หมู่ที่ 1 ต�าบลหาดทรายรี อ�าเภอเมืองชุมพร 

   จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์ส�านักงานสาขา 077-522-709-10

โทรสารโส�านักงานสาขา 077-522-711

Email    aiport2@asianinsulators.com 

ความสัมพันธ์กับบริษัท -  AIPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทเข้าถือหุ้น

   สามัญของAIPT จ�านวน 45,999,998  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

   หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน

   ช�าระแล้วของ AIPT

   - มีกรรมการบริษัทร่วมกันได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 

   นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 

   และนายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ โดยมีนายธนิตย์ ธารีรัตนา-

   วิบูลย์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ

ชื่อบริษัท   บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด (“AIL”) 

วันที่ก่อตั้ง  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549

ทะเบียนเลขที่                   0105549021411

ประกอบธุรกิจ  ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งมีความช�านาญใน

   การขนส่งน�้ามันเครื่อง น�้ามันปาล์มดิบ น�้ามันเชื้อเพลิง และ

   น�้ามันปาล์ม 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

   กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ส�านักงานใหญ ่ 0-2540-2528

โทรสารส�านักงานใหญ ่ 0-2517-1465

Email    logistics@asianinsulators.com

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 209,000,000 บาท (สองร้อยเก้าล้านบาท)

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ     20,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ความสัมพันธ์กับบริษัท - AIL เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นสามัญ

   ของ AIL จ�านวน 20,899,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 

   บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช�าระแล้ว

   ของ AIL

   - มีกรรมการบริษัทร่วมกัน ได้แก่นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์

   นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์

01

02



   	 	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 	 	 	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 	 	 	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย

	 	 	 	 	 เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0-229-2800

	 	 	 	 	 โทรสาร	0-2654-5427

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

     1.	นายวิชัย	รุจิตานนท์	 			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4054	หรือ	

		 	 	 	 	 2.	นายอธิพงศ์	อธิพงศ์สกุล					ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3500	หรือ	

	 	 	 	 	 3.	นายเสถียร	วงศ์สนันท์		 			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3495	หรือ	

	 	 	 	 	 4.	นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล					ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5946	หรือ

	 	 	 	 	 5.	นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	9445	

																										 	 	 บริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด

	 	 	 	 	 เลขที่	100/72	ชั้น	16	100/2	อาคารว่องวานิช	ตึก	B	ถนนพระราม	9		

	 	 	 	 	 ห้วยขวาง		กรุงเทพมหานคร	10320

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0-2645-0109

	 	 	 	 	 โทรสาร		0-2645-0110

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

	 	 	 	 	 บริษัท	ส�านักกฎหมาย	เคพีเอ	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ากัด

	 	 	 	 	 เลขที่	61/28	ซอยวิภาวดี	42	ถนนวิภาวดี-รังสิต

	 	 	 	 	 แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร		10900	

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

	 	 	 	 	 โทรสาร		0-2941-0078-9

     Website: http://www.kasemlawyer.com 
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บุคคลอ้างอิงอื่น	ๆ

รายงานประจ�าปี	2557	 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ข้อมูลส�าคัญอื่น	ๆ	        -	ไม่มี	-

01

02

03

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ปรึกษากฎหมาย
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โครงสร้างการถือหุ้น

รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

 ล�าดับ ผู้ถือหุ้น      จ�านวน (หุ้น)           สัดส่วน (%) 

   1 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน)  673,354,060            59.59%

     2 นำย ณรงค์  ธำรีรัตนำวิบูลย      53,234,722   4.71%

   3 นำย นพพล  ธำรีรัตนำวิบูลย์      38,000,254   3.36%

   4 นำย ธนิตย์  ธำรีรัตนำวิบูลย์      19,715,720   1.74%

   5 นำง โสภำ  ธำรีรัตนำวิบูลย์      10,104,742   0.89%

   6 นำง จำรุณี  วรกิจจำนุวัฒน์        7,511,797   0.66%

   7 นำย ณพล  กรินทรำกุล        5,270,000   0.47%

   8 นำย โกวิท  ธำรีรัตนำวิบูลย์        5,250,000   0.46%

   9 นำย อนุรักษ์  ธำรีรัตนำวิบูลย์        5,050,000   0.45%

  10 นำย ศิริกูล  ธำรีรัตนำวิบูลย์        5,000,000   0.44%

  11 ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอื่น ๆ     307,508,705            27.21%

  รวม              1,130,000,000          100.00%

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดผู้ถือหุ้น เมื่อ 4 มีนาคม 2557

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

โครงสร้างการถือหุ้น



นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

031

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

 

บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละ

ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหัก

ภาษีและส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก�าหนด โดย

พิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่าย

เงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน 

เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทค�านึงถึงความจ�าเป็นและ

เหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผล

นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทอย่าง

มีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่าย

เงินปันผลจะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการพิจารณาจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสม

และไม่กระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้อง

รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

และบริษัทต้องตั้งส�ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 

ของก�าไรสุทธิจนจ�านวนเงินที่ตั้งส�ารองมีมูลค่าเท่ากับร้อย

ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทไม่ได้ก�าหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึ้นอยู ่กับผลด�าเนินงาน

ของแต่ละบริษัทย่อย    การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อย

ให้กับบริษัทเป็นไปตามข้อก�าหนดของแต่ละบริษัทและต้อง

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปันผลระหว่างกาล

สามารถด�าเนินการได้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยจะต้องมีผลก�าไรจากการประกอบธุรกิจ หากผล

ประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจนกว่าการ

ขาดทุนจะกลับมาเป็นผลก�าไร และบริษัทย่อยต้องตั้งส�ารอง

ตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิจนจ�านวน

เงินที่ตั้งส�ารองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษัทย่อย



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)รายงานประจ�าปี 2557 



โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการ

ฝ่ายขาย
ผู้จัดการ

ฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้จัดการ

ฝ่ายผลิต

ผู้จัดการ

ฝ่ายโรงงาน

ผู้จัดการ

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริหาร

ผู้อำานวยการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการ

ฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ

033รายงานประจำาปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)



034บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจ�าปี 2557 

คณะกรรมการบริษัทฯ

1 2 3 4

5 6 7 8



035

โครงสร้างการจัดการ

1. คุณณรงค์  ธารีรัตนาวิบูลย์

ตำาแหน่งในบริษัท  : 

- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโทสำาหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร                    

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่ง

  เสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 46/2547

- Chief Financial Officer Certification Program       

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่ง

  เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  (IOD) รุ่นที่ 10/2547

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15

ประสบการณ์การทำางาน :

2549 - 2551 กรรมการ  

  บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์จำากัด

2526 - 2546  กรรมการผู้จัดการ  

  บริษัท เอเชียนอินซูเลเตอร์ จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำาดับเดียวกัน

2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ  

  บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำากัด 

2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ  

  บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำากัด

2547 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  

  บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำากัด (มหาชน)

2538 - ปัจจุบัน  กรรมการ  

  บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำากัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

             - ไม่มี -      

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

             - ไม่มี -      

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 

- พี่ชายของนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์

- บิดาของนายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 

4 ตุลาคม 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557 : 

4.71% (53,234,722 หุ้น)

รายงานประจำาปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)



036รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการจัดการ

2. คุณธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์

ต�าแหน่งในบริษัท  : 

- รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.) หลักสูตรนานาชาติ

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล  

  มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

              

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 47/2547

ประสบการณ์การท�างาน :

2549 - 2551 กรรมการ  

  บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ากัด

2526 - 2546  รองกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เอเชียนอินซูเลเตอร์ จ�ากัด

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 เซอร์วิสเซส จ�ากัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

             - ไม่มี -    

  

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน : กรรมการ  

  บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จ�ากัด

ปัจจุบัน : กรรมการ  

  บริษัท ดิจิท เบรน จ�ากัด

  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 

น้องชายของนายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 

4 ตุลาคม 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557: 

1.74% (19,715,720 หุ้น)



037รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการจัดการ

3. คุณอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์

ต�าแหน่งในบริษัท  : 

- กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยมาแชล   

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอเดลไฟ 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา              

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 168/2556

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 100/2556 

ประสบการณ์การท�างาน :

   - ไม่มี -     

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน

2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ากัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

             - ไม่มี -      

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2545 - ปัจจุบัน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ�ากัดทุ่งคาปลาป่น  

2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ชุมพรวิชั่น จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  บริษัท พะงันเคเบิ้ลทีวี จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ระนองวิชั่น  จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 

น้องชายของนายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และพี่ชายของนายธนิตย์ 

ธารีรัตนาวิบูลย์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 

4 ตุลาคม 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557: 

0.45% (5,050,000 หุ้น)



038รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการจัดการ

4. คุณนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์

ต�าแหน่งในบริษัท  : 

- กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

  และการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

  ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเอสเซกสซ์ 

  ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 150/2554

ประสบการณ์การท�างาน :

   - ไม่มี -     

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 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 

6 กรกฎาคม 2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557:  

3.36% (38,000,254 หุ้น)



039รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการจัดการ

5. คุณด�ารงค์ จูงวงศ์

ต�าแหน่งในบริษัท  : 

- กรรมการ 

คุณวุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม), 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 150/2554

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน :

2551 - 2556 ที่ปรึกษา  

  บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

2525 - 2551 ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน

 - ไม่มี -  

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 - ไม่มี -      

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - ไม่มี -    

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 

 - ไม่มี -  

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 

31 พฤษภาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557: 

ไม่มี



040รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการจัดการ

6. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกสิ

ต�าแหน่งในบริษัท  : 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาร์กัส

  ประเทศอินเดีย

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.) หลักสูตรนานาชาติ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต 

  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

 

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 168/2556

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม

  สถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 100/2556

ประสบการณ์การท�างาน :

2527 - 2553 รองผู้ว่าการฯ 

  การไฟฟ้านครหลวง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน

 - ไม่มี -     

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

  บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จ�ากัด (มหาชน)     

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - ไม่มี -  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 

 - ไม่มี -  

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 

9 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557:  

ไม่มี



041รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการจัดการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์

ต�าแหน่งในบริษัท  : 

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

  เกษตรศาสตร์

- ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา, 

  สถาบันสังคมศึกษา (ISS) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 110/2551

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 100/2556

ประสบการณ์การท�างาน :

2545 - 2553 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2552 - 2554 ประธานกรรมการด�าเนินโครงการปริญญาโท ส�าหรับ

  ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2552 - 2554 กรรมการ   

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2551 - 2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน

 - ไม่มี -     

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 

  บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ�ากัด (มหาชน)   

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  

  บริษัท สเปซเมด จ�ากัด  

- ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ   

  บริษัท วุฒิศักดิ์คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 

 - ไม่มี -  

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 

9 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557:  

 ไม่มี 



042รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการจัดการ

8. คุณโชติ สนธิวัฒนานนท์

ต�าแหน่งในบริษัท  : 

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี 

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง            

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน

  - ไม่มี - 

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 - ไม่มี -      

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - ไม่มี -   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 

 - ไม่มี - 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 

31 พฤษภาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557: 

0.0064159% (72,500 หุ้น)



043บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจ�าปี 2557 

อ�านาจและหน้าที่ของของคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทคณะกรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีส่วนในการให้ค�า

แนะน�าและปฏิบัติตามกฎระเบียบของการด�าเนินงานของบริษัทอย่างอิสระเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ขอบเขต

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คือ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ

    บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน 

    กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี 

3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง

    ห้ามตามที่ก�าหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และ

    กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ

    ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับต�าแหน่งกรรมการ ใน

    กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตาม

    วาระ 

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของ

    บริษัท พร้อมทั้งก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิด

    ชอบของกรรมการบริหาร 

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดย

    พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

    อิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

    และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ 

    ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุม

    ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ

    ตรวจสอบ ของบริษัท ต่อไป

6. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจ

    ผูกพันบริษัทได้ 

7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุม

    ของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี

    อ�านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

    ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

    อ�านาจนั้นๆ ได้ 

8. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

    เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

    ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อ

    บังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดัง

    กล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการ

    พิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/

    หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

    เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีก�าไรพอสมควรที่จะท�าเช่นนั้น และรายงาน

    การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ

    ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

 ทั้งนี้ ก�าหนดให้กรรมการ ซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบาง

      ส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือ

      บริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

 (ค) การท�า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า

      กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ 

      การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของ

      บริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

      วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�าไรขาดทุนกัน

 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อ

      บังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ณ) การอื่นใดที่ได้ก�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

     ว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

     แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้

     ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มา

     หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯแต่ละคน

ด�ารงต�าแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี กรรมการบริษัทฯที่ครบวาระ

นั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามพระ

ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด โดยในการประชุมสามัญประจ�าปี

ของผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 

3 ถ้าจ�านวนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกในจ�านวน

ที่ใกล้เคียงกับ 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการบริษัทฯที่อยู่ใน

ต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง 

นอกจากนี้เนื่องจากกรรมการบริษัทฯทุกคนที่ได้รับเลือกจากที่

ประชุมผู ้ถือหุ ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิมีความรู ้ความ

สามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม  บริษัทฯจึงไม่ได้มีการก�าหนด

จ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต ่อกันของกรรมการหรือ

กรรมการอิสระไว้ตายตัว หากผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจเลือก

ตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท

   ดูแลเรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อ

   ให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา

2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และด�าเนินการประชุมให้เป็นไป

   ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ 

4. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นมีประ-  

   สิทธิภาพ

5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้โดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่

   ของประธานกรรมการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจตามปกติ

   ของบริษัท รวมถึงอาจมอบอ�านาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นใด

   ด�าเนินการเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติประจ�าวันของบริษัท

2.เป็นผู้ก�าหนดและก�ากับดูแลการด�าเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ

   เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะ

   กรรมการบริหารก�าหนด

3. ด�าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ

   บริหารได้มอบหมาย

  4. มีอ�านาจในการอนุมัติการซื้อ เช่า หรือลงทุนตามแผนงานที่ได้

     มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือมีอ�านาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการซื้อ

     การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขายทรัพย์สิน การลงทุน และ

     การช�าระ ราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนิน

     งานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอ�านาจอนุมัติที่คณะ

     กรรมการบริษัทก�าหนด

  5. มีอ�านาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการช�าระราคาหรือ

     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการด�าเนินงานของบริษัท

     ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตาม

     ผังอ�านาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

  6. เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของ

    บริษัทเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ คณะ

     กรรมการบริหารตามล�าดับของความส�าคัญ

  7. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก ให้ออก เลิกจ้าง 

     ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้เงินรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่า

     ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท ในต�าแหน่งต�่า

     กว่าผู้จัดการฝ่ายลงไป

  8. มีอ�านาจด�าเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ 

     กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการด�าเนิน

     งานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องค�านึงถึงประโยชน์ของ

     บริษัทเป็นส�าคัญโดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท

  9. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต่อการ 

     ด�าเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของ 

     บริษัท

10. มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติ

     งานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อ

     รักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัยภายในองค์กร

11. น�าเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ

     คณะกรรมการบริหารได้พิจารณา 

12. สรุปผลการด�าเนินงานเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท  และ 

     คณะกรรมการบริหาร

13. ก�ากับดูแลและบริหารงานในส่วนงานการบริหารการขายและ

     การตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้ นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ 

ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 

เพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและผู้

ถือหุ้นและเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะ

กรรมการ ดังนี้

ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อก�าหนด กฎ ระเบียบและ

ข้อบังคับของบริษัทฯ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญให้

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม�่าเสมอ

จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯให้

เป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ

บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรม

การบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบ

และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 

ก.ล.ต.

ดูแลเอกสารส�าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ 

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะ

กรรมการ รายงานประจ�าปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นต้น



     ลำ�ดับที	่ 					ชื่อ	 	 	 							 	 	 	 ตำ�แหน่ง
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โครงสร้�งก�รจัดก�ร

ร�ยง�นประจำ�ปี	2557	

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

ในทุกไตรม�สคณะกรรมก�รตรวจสอบจะตรวจสอบงบก�รเงินและงบดุลของบริษัทร่วมกับฝ่�ยบัญชีของบริษัท	 และผู้ตรวจสอบงบ

ก�รเงิน	 และผู้ตรวจสอบภ�ยใน	 และร�ยง�นผลก�รตรวจสอบให้กับคณะกรรมก�รบริษัท	 และคณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับรองงบ

ก�รเงินรวมของบริษัทในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทงบก�รเงินของบริษัทได้จัดเตรียมภ�ยใต้รูปแบบต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี

ณ		วันที่	31	ธันว�คม	2557	ประกอบด้วยกรรมก�รตรวจสอบทั้งหมด	3	ท่�น	ดังนี้

1.

2.

3.

					ดร.กวีพงษ์	หิรัญกสิ

					ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	สัมพันธ์	หุ่นพยนต์

					น�ยโชติ	สนธิวัฒน�นนท์

						 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

						 กรรมก�รตรวจสอบ

						 กรรมก�รตรวจสอบ

และแต่งตั้ง	น�งส�วพิมพ์วรรณ	ธ�รีรัตน�วิบูลย์	เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ	
คณะกรรมก�รตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเพื่อทำ�หน้�ที่สนับสนุนก�ร

ปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัทในก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ที่ดีโดยเฉพ�ะด้�นกระบวนก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	 ระบบ

ควบคุมภ�ยใน	 กระบวนก�รตรวจสอบและก�รปฏิบัติ	 ต�ม

กฎหม�ยและข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์	 และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ

ให้ร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รบริษัท	 	 	 	 โดยมีข้อกำ�หนดต�ม

กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ	ดังนี้	

1.	องค์ประกอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

1.	ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รให้ตัดสินใจในก�ร

			ดำ�เนินกิจก�รของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัท

			ย่อยลำ�ดับเดียวกันผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ	

2.	ไม่เป็นกรรมก�รของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยลำ�ดับ

			เดียวกันเฉพ�ะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	

3.	มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอที่จะส�ม�รถทำ�หน้�ที่ในฐ�นะ

			กรรมก�รตรวจสอบ	ทั้งนี้	ต้องมีกรรมก�รตรวจสอบอย่�งน้อยหนึ่งคนที่

			มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอที่จะส�ม�รถทำ�หน้�ที่ในก�รสอบ

			ท�นคว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงินได้	

4.	มีหน้�ที่ในลักษณะเดียวกับที่กำ�หนดไว้ในประก�ศตล�ดหลักทรัพย์

			แห่งประเทศไทยว่�ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตก�รดำ�เนินง�นของคณะ

			กรรมก�รตรวจสอบ

กรรมก�รตรวจสอบของบริษัทฯ	 จะต้องได้รับก�รแต่งตั้งจ�ก

คณะกรรมก�รบริษัทฯและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ให้

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทฯ	 และมีคุณสมบัติต�มที่กฎหม�ย

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	รวมถึงประก�ศ	ข้อบังคับ	และ/

หรือระเบียบของตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด	 โดยมีจำ�นวนไม่น้อย

กว่�	3	คน	ทั้งนี้	 กรรมก�รตรวจสอบอย่�งน้อย	1	คน	ต้องเป็น

ผู้มีคว�มรู้ด้�นก�รบัญชีและก�รเงิน	ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของ

คณะกรรมก�รตรวจสอบมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ	 3	 ปี	

นับจ�กวันที่มีมติแต่งตั้ง

2.คุณสมบัติของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบจะต้องส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็น

ของตนได้อย่�งอิสระต�มภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะ

กรรมก�รบริษัทโดยปร�ศจ�กบุคคล	 หรือ	 กลุ่มบุคคลใดที่มี

อิทธิพลเหนือก�รปฏิบัติภ�รกิจนั้นคณะกรรมก�รตรวจสอบจะ

ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

3.ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

		ตรวจสอบ
ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบมีหน้�ที่กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

ให้เกิดคว�มชัดเจนในด้�นก�รบริห�รง�นด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริตตลอด

จนดำ�เนินก�รให้เป็นที่มั่นใจว่�กรรมก�รบริห�รและผู้บริห�รของบริษัท

ได้บริห�รกิจก�รต�มนโยบ�ยของคณะกรรมก�รบริษัท	 อย่�งถูกต้องครบ

ถ้วน	มีม�ตรฐ�น	และคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	
1.	สอบท�นให้บริษัทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ

2.	สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน	(Internal	Control)	

			และก�รตรวจสอบภ�ยใน	(Internal	Audit)	ที่เหม�ะสมและ

			มีประสิทธิผล		และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบ

			ภ�ยใน		ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง		โยกย้�ย

			เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน		หรือ	หน่วยง�นอื่นใดที่รับ

			ผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน
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4.วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นับ

   จากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว  หากคณะกรรมการบริษัท

   หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุด

   ใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า

   คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

   ตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง

   และ/หรือเป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในการ

   แต่งตั้งต้องกระท�าภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะ

   กรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง

   ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

2. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะสาเหตุอื่น 

   นอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 

   2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่

   มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนต�าแหน่งที่ว่างใน

   การประชุมคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนดัง

   กล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจ

   สอบที่ตนแทน

3. นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจ

   สอบพ้นจากต�าแหน่ง เมื่อ 

 3.1 พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

 3.2 ลาออก

 3.3 ถึงแก่กรรม

 3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากต�าแหน่งก่อน

      ครบวาระ

 3.5 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ 

      หรือตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

      ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

      ประเทศไทย  

4. กรรมการตรวจสอบที่ลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง ให้แจ้ง

   ต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล และบริษัทต้องเปิดเผย

   ข้อมูลกรรมการตรวจสอบลาออกพร้อมสาเหตุต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

   ประเทศไทยโดยทันที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทราบ ทั้งนี้ กรรมการ

   ตรวจสอบที่ลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่งอาจชี้แจงถึงสาเหตุ

   ดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด

   หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยก็ได้

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

   ตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น

   อิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  และเสนอค่า

   ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ

   บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย

   ปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด

   แย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

   ของตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสม

   เหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

   รายงานประจ�าปีของบริษัท  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

   โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย

   ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นที่เชื่อถือได้

    ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

    ของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

    และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์  หรือ

    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

    ประโยชน์

(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม

    ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ

    ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภาย

    ใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

    คณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

    ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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5. การประชุม

5.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ถือเสียงข้างมาก

     ของกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม  กรรมการตรวจ

     สอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่

     กรรมการตรวจสอบมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออก

     เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

     ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียงเป็น

     เสียงชี้ขาด  อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจ

     สอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้น�าเสนอเป็นความ

     เห็นแย้งต่อคณะกรรมการบริษัท 

5.4 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการ

     ประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป

     เพื่อทราบทุกครั้ง

5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบ

     การเงินและอื่น ๆ ปีละ 6 ครั้งโดยก�าหนดให้เรียกประชุม

     ก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

     หรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็น

     กรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจ�าเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตาม

     แต่จะเห็นสมควร

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการ

     ตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ

     ตรวจสอบทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการ

     ตรวจสอบอาจเชิญผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร 

     ฝ่ายจัดการ หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลใน

     ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบ

     ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้าไม่มีรอง

     ประธานกรรมการตรวจสอบหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ

     หน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการ

     ตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การเข้าประชุมของกรรมการบริษัท และประชุมของกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

  ล�าดับที่    รายชื่อกรรมการ       ต�าแหน่ง        กรรมการบริษัท        กรรมการตรวจสอบ

       1    นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์     ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 5/5

       2    นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์     รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร  5/5

       3    นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์   กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร  5/5

       4    นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์    กรรมการ/กรรมการบริหาร   5/5

       5    นายด�ารงค์ จูงวงศ์      กรรมการ     5/5

       6    ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ      ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 5/5       6/6

       7    ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  5/5       6/6

       8    นายโชติ สนธิวัฒนานนท์      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  5/5       6/6

หมายเหตุ :* ตัวเลขแสดงจ�านวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุม ต่อจ�านวนครั้งการประชุม



049บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจ�าปี 2557 

รายละเอียดของกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์      X      /&//    /&//      X        -       /&//       -         -         -         -         -         -         -    

นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์       /&//   /&//    /&//     /&//     -       /&//       -     /&//    /&//        -         -         -         - 

นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์     /&//    -        /&//      -         -        -        /&//       -         -       /&//    /&//    /&//      /

นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์      /&//   /&//    /&//      -         -        -           -         -         -         -         -         -         -

นายด�ารงค์ จูงวงศ ์          /     -         -         -         -        -           -         -         -         -         -         -         -

ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ     /         -         -         -         -        -           -         -         -         -         -         -         -

ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์     /         -         -         -         -        -           -         -         -         -         -         -         -

นายโชติ สนธิวัฒนานนท์     /         -         -         -         -        -           -         -         -         -         -         -         -

รายชื่อกรรมการ    บริษัทฯ   2.1 2.2      3.1      3.2      3.3      3.4      3.5      3.6      3.7      3.8 3.9      3.10

หมายเหตุ

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

2. รายชื่อบริษัทย่อย

 2.1 บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด

 2.2 บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ากัด

3. รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 3.1 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

 3.2 บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ากัด

 3.3 บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ�ากัด

 3.4 บริษัท ชุมพรวิชั่น จ�ากัด

 3.5 บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จ�ากัด

 3.6 บริษัท ดิจิท เบรน จ�ากัด

 3.7 บริษัท พะงัน เคเบิ้ลทีวี จ�ากัด

 3.8 บริษัท ระนอง วิชั่น จ�ากัด

 3.9 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ทุ่งคาปลาป่น

 3.10 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด โรงน�้าแข็งชาวประมงชุมพร

 กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม บริษัทได้เสนอให้กรรมการหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อเป็นการ

 ก�ากับนโยบายและแผนทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย



     ลำ�ดับที	่ 					ชื่อ	 	 	 							 	 	 	 ตำ�แหน่ง

050บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้�งก�รจัดก�ร

ร�ยง�นประจำ�ปี	2557	

คณะกรรมก�รบริห�ร	(Executive	Committee)

ร�ยชื่อคณะกรรมก�รบริห�ร	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2557		มีจำ�นวน	4	ท่�น	ดังนี้

1.

2.

3.

4.

					น�ยณรงค์	 ธ�รีรัตน�วิบูลย์

					น�ยธนิตย์	 ธ�รีรัตน�วิบูลย์

					น�ยอนุรักษ์	 ธ�รีรัตน�วิบูลย์

					น�ยนพพล	 ธ�รีรัตน�วิบูลย์

						 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

						 กรรมก�รบริห�ร

						 กรรมก�รบริห�ร

	 กรรมก�รบริห�ร

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

7.	มีอำ�น�จในก�รอนุมัติก�รซื้อทรัพย์สิน	หรือก�รชำ�ระร�ค�

			ใด	ๆ	อันสืบเนื่องม�จ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัท	ต�ม

			สัญญ�	และ/หรือ	ตกลงกับคู่ค้�	โดยมีร�ยละเอียดต�มผัง

			อำ�น�จอนุมัติที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด

8.	ภ�ยในวงเงินที่คณะกรรมก�รได้มอบอำ�น�จไว้	คณะ

			กรรมก�รบริห�รมีอำ�น�จอนุมัติก�รซื้อ	ก�รจัดจ้�ง	ก�รเช่�	

			ก�รเช่�ซื้อ	ทรัพย์สินใด	ๆ	ตลอดจนมีอำ�น�จลงทุน	และ

			ดำ�เนินก�รชำ�ระค่�ใช้จ่�ยใด	ๆ	ที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินง�น

			ของบริษัท	โดยมีร�ยละเอียดต�มผังอำ�น�จอนุมัติที่คณะ

			กรรมก�รบริษัทกำ�หนด

9.	ภ�ยในวงเงินที่คณะกรรมก�รได้มอบอำ�น�จไว้	คณะ

			กรรมก�รบริห�รมีอำ�น�จอนุมัติก�รกู้ยืมเงิน	เบิกเงินเกิน

			บัญชีจ�กธน�ค�ร	นิติบุคคลหรือสถ�บันก�รเงินอื่นใด	เพื่อ

			ประโยชน์ในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท	โดยมีร�ยละเอียด 

			ต�มผังอำ�น�จอนุมัติที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด

10.	มีอำ�น�จพิจ�รณ�กำ�หนดสวัสดิก�รพนักง�นให้สอดคล้อง

				กับสภ�พก�รณ์และสถ�นะท�งเศรษฐกิจ

11.	ดำ�เนินก�รเรื่องอื่นๆ	เพื่อเป็นก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินก�ร

				ข้�งต้น	หรือต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร

				บริษัทในแต่ละคร�วไป

	 1.	มีอำ�น�จสั่งก�ร	ว�งแผน	และกำ�หนดนโยบ�ย	

	 			กลยุทธ์ดำ�เนินกิจก�รของบริษัทให้สอดคล้องกับ

	 			สภ�พเศรษฐกิจและสภ�วะก�รแข่งขัน	เพื่อเสนอต่อ

	 			คณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

	 2.	ควบคุม	ดูแลก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไป

	 			ต�มนโยบ�ยหรือแผนธุรกิจ	รวมถึงกลยุทธ์ท�ง

	 			ธุรกิจที่คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติหรือกำ�หนดไว้

	 			แล้ว

	 3.	เสนอแผนก�รลงทุน	และ/หรือก�รระดมทุนของ

	 			บริษัท	เพื่อให้คณะกรรมก�รบริษัท	และ/หรือที่

	 			ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติ	แล้วแต่กรณี

	 4.	กำ�หนดนโยบ�ย	แผนธุรกิจ	และกลยุทธ์ก�รดำ�เนิน

	 			ธุรกิจของบริษัท	ภ�ยใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์

	 5.	อนุมัติก�รใช้จ่�ยเงินลงทุนที่ได้กำ�หนดไว้ในงบ

	 			ประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะ

	 			กรรมก�รบริษัทแล้ว	หรือเป็นไปต�มที่คณะ

	 			กรรมก�รบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักก�รแล้ว

	 6.	มีอำ�น�จดำ�เนินก�รซื้อ	ข�ย	จัดห�	รับ	เช่�	เช่�ซื้อ	

	 			ถือกรรมสิทธิ์	ครอบครอง	ปรับปรุง	ใช้	หรือจัดก�ร

	 			โดยประก�รอื่นซึ่งทรัพย์สินใด	ๆ	รวมถึงก�รลงทุน	

	 			ต�มแผนง�นที่คณะกรรมก�รบริษัท	ได้มีมติ

	 			อนุมัติแล้ว



     ลำ�ดับที	่ 					ชื่อ	 	 	 							 	 	 	 ตำ�แหน่ง

051บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้�งก�รจัดก�ร

ร�ยง�นประจำ�ปี	2557	

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

ร�ยชื่อคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2557		มีจำ�นวน	4	ท่�น	ดังนี้

1.

2.

3.

4.

					น�ยอนุรักษ์	 	 ธ�รีรัตน�วิบูลย์

					น�ยนพพล	 	 ธ�รีรัตน�วิบูลย์

					น�งส�วพิมพ์วรรณ	 ธ�รีรัตน�วิบูลย์

					น�ยพลัฎฐ์	 	 แปลน�ค

						 ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง						

	 กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

						 กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

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

	 1.	กำ�กับดูแลก�รพัฒน�	และมีส่วนร่วมในก�รวิเคร�ะห์กลยุทธ์ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงขององค์กรประจำ�ปี

	 2.	พัฒน�และกลั่นกรองระดับคว�มเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

	 3.	ให้ทิศท�งและวิธีก�รสอดส่องดูแลแก่หัวหน้�ง�นและเจ้�หน้�ที่ในฝ่�ยง�นต่�งๆ

	 4.	ประเมินคว�มเสี่ยงที่มีส�ระสำ�คัญและร�ยง�นต่อกรรมก�รผู้จัดก�รเพื่อทร�บ

	 5.	ประเมินร�ยง�นคว�มเสี่ยงของบริษัท

	 6.	สอบท�นผลที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้�หม�ยและแผนง�นที่ได้กำ�หนดไว้ทุกไตรม�ส



     ลำ�ดับที	่ ชื่อ	 	 	 			 			ตำ�แหน่ง	 	 	 สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ณ	วันที่	4	มี.ค.	2557

052บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้�งก�รจัดก�ร

ร�ยง�นประจำ�ปี	2557	

คณะผู้บริห�ร	(Management	Team)	

ร�ยชื่อคณะผู้บริห�ร	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2557	มีจำ�นวน	9	ท่�น	ดังนี้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

		น�ยอนุรักษ์	 ธ�รีรัตน�วิบูลย์

		น�ยนพพล	 ธ�รีรัตน�วิบูลย์

		คุณทองอยู่		 ยอดหมั่นเพียร

		คุณกุศล		 ศรีบุณยะแก้ว

		คุณพิมพ์วรรณ		 ธ�รีรัตน�วิบูลย์

		คุณอนุช�		 บุญณโร

		คุณพลัฏฐ์		 แปลน�ค

		คุณฐิติวัชร์		 ธัญศักดิ์ดำ�รงค์

		คุณชัยณรงค์		 แสนภูว�

กรรมก�รผู้จัดก�ร	 	 	 					0.45%	(5,050,000	หุ้น)

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน	 					3.36%	(38,000,254	หุ้น)

ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน	 															-

ผู้จัดก�รฝ่�ยโรงง�น	 	 					0.0053097%	(60,000	หุ้น)

ผู้จัดก�รฝ่�ยบุคคลและจัดซื้อ	 															-	 	 	

ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย	 	 	 															-

ผู้จัดก�รฝ่�ยประกันคุณภ�พ		 	 				-	

ผู้จัดก�รฝ่�ยผลิต	 	 	 	 				-

ผู้จัดก�รฝ่�ยควบคุมคุณภ�พ		 	 				-

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

ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�ร

	 1.	ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 a.	ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัท

	 บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทฯที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล	 โดยพิจ�รณ�ถึงคว�มเหม�ะสม	 และ

สอดคล้องกับภ�ระคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร	 	สถ�นะท�งก�รเงินของบริษัทฯ	และเปรียบเทียบอ้�งอิงกับบริษัทในกลุ่มอุตส�หกรรม

เดียวกัน		โดยที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	24	มีน�คม	2557	มีมติอนุมัติกำ�หนดค่�ตอบแทนให้แก่กรรมก�รบริษัทฯ	

สำ�หรับปี	2557	ไว้จำ�นวนไม่เกิน	2,500,000	บ�ท

องค์ประกอบค่�ตอบแทนกรรมก�ร	 	 	 	 	 ปี	2557

1)	 ค่�ตอบแทนร�ยเดือน

	 -	ประธ�นกรรมก�ร

	 -	กรรมก�ร

2)	 ค่�เบี้ยประชุม*

	 -	ประธ�นกรรมก�ร

	 -	กรรมก�ร

3)	 ค่�ตอบแทนอื่นๆ

18,000	บ�ท	/	ท่�น	/	เดือน

15,000	บ�ท	/	ท่�น	/	เดือน

18,000	บ�ท	/	ท่�น	/	ครั้ง

15,000	บ�ท	/	ท่�น	/	ครั้ง

	 -		ไม่มี			-

หม�ยเหตุ	:	*ค่�เบี้ยประชุมกำ�หนดจ่�ยเป็นร�ยครั้งเฉพ�ะครั้งที่เข้�ร่วมประชุม



053บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจ�าปี 2557 

                   เบี้ยประชุม   รวม

 ชื่อ          ค่าตอบแทนมาตรฐาน   คณะกรรมการ คณะกรรมการ (ค่าตอบแทนมาตรฐานและเบี้ยประชุม)

                     บริษัท    ตรวจสอบ

ค่าตอบแทนมาตรฐาน และเบี้ยประชุมกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2557

นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์      216,000.00    90,000.00      -   306,000.00

นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์    180,000.00    75,000.00      -   255,000.00  

นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์  180,000.00    75,000.00      -   255,000.00

นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์         180,000.00    75,000.00      -   255,000.00

นายด�ารงค์ จูงวงศ ์           180,000.00    75,000.00      -   255,000.00

ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ      216,000.00    90,000.00 108,000.00  414,000.00

ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์           180,000.00    75,000.00   90,000.00  345,000.00

นายโชติ สนธิวัฒนานนท์   180,000.00    75,000.00   90,000.00  345,000.00

          รวม           1,512,000.00   630,000.00      288,000.00                2,430,000.00

b.ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามนโยบายและความรับผิดชอบและเชื่อมโยงถึงผลประกอบการของบริษัทและผลด�าเนินการของ

แต่ละบุคคลและอุตสาหกรรมแบบเดียวกัน  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  จ�านวน จ�านวนเงิน จ�านวน จ�านวนเงิน จ�านวน จ�านวนเงิน

         (คน)  (บาท)    (คน)   (บาท)    (คน)     (บาท)

เงินเดือน       6 4,861,703    8 6,785,884    9 10,054,285

โบนัส       6   366,102    8   851,516    9   1,146,791             

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ    -     -     5   130,047    5     403,363

อื่นๆ        6   485,000    8   275,880    9   1,221,270

 รวม    5,712,805  8,043,327  12,825,709

       ปี 2555         ปี 2556         ปี 2557

 2. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -



054บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจ�าปี 2557 

คณะผู้บริหาร

คุณนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ คุณอนุรักษ์  ธารีรัตนาวิบูลย์
กรรมการ / กรรมการบริหาร/

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร/

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(Management Team)

คุณทองอยู่  ยอดหมั่นเพียร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณพิมพ์วรรณ  ธารีรัตนาวิบูลย์

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ



055บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจ�าปี 2557 

คุณพลัฏฐ์  แปลนาค

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

คุณชัยณรงค์  แสนภูวา  คุณฐิติวัชร์  ธัญศักดิ์ด�ารงค์

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

คุณอนุชา  บุญณโร

ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณกุศล ศรีบุณยะแก้ว

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน



056รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

การก�ากับดูแลกิจการ

การก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) รวมไปถึง

การมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่

เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้บทบาทของการรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นการสร้างรากฐานและความมั่นคงที่

ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯได้แบ่งหมวดหมู่การก�ากับดูแลกิจการออกเป็น 5 หมวด ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระท�าการใดๆ อันจะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้

อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลส�าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูล

ข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน โปร่งใส โดยได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้น

พื้นฐาน ดังนี้  

5. บริษัทฯมีการส่งหนังสือเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่ง

   กรรมการบริษัทและเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่ง

   ค�าถามล่วงหน้าวันประชุมเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

   ตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือก และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะจะเข้าด�ารง

   ต�าแหน่งกรรมการบริษัท และมีโอกาสส่งค�าถามล่วงหน้า และเป็นโอกาส

   ที่บริษัทจะได้ตอบค�าถามให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม

6. บริษัทฯมีการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

   ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวันเวลา สถานที่  ส�าหรับ

   จัดการประชุมและเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ไม่

   สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

   ทั้ง 2 แบบ (แบบ ก. และ แบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวง

   พาณิชย์ก�าหนด 

7. บริษัทฯมีการส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจ�าปีให้กับบริษัท

   ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และมอบหมายให้บริษัท

   ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ด�าเนินการจัดส่งหนังสือ

   เชิญประชุมและรายงานประจ�าปีให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 14 วัน

   ทั้งนี้บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่

   สะดวกเข้าร่วมในวันประชุมผู้ถือหุ้น

8. บริษัทฯมีการลงประกาศลงในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน

   ผ่านทางหนังสือพิมพ์ทันหุ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 เพื่อเผย

   แพร่วัน เวลา และสถานที่ รวมถึงวาระในการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นได้รับ

   ทราบอีกช่องทางหนึ่ง

9. บริษัทฯมีการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับ

   รายงานประจ�าปีในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับผ่านทางอีเมล์ ช่อง

   ทางการติดต่อในเว็บไซต์บริษัท หรือจดหมาย ซึ่งทางบริษัทจะด�าเนิน

   การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และจัดเตรียมส�าหรับวันประชุมผู้ถือหุ้น

   ด้วย

ก่อนวันประชุม

1. บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการ

   ด�าเนินงานของกิจการอย่างสม�่าเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือ

   หุ้นทราบโดยตรงของบริษัทหรือช่องทางของตลาดหลัก

   ทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ส�าหรับสถานที่ของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเลือก

   สถานที่ที่สามารถเดินทางได้สะดวก และก�าหนดวันเวลา

   ส�าหรับการประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการ

   เดินทางและการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

3. บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูล

   ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอส�าหรับ

   การพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่ง

   เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และ/หรือตามที่กฎหมาย

   ก�าหนด ส�าหรับปี 2557 บริษัท ได้มอบหมายให้บริษัท

   ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัดเป็นผู้ด�าเนินการ

   จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารข้อมูลต่างๆ และ

   ก�าหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการ

   พิจารณาลงมติของผู้ถือหุ้นในทุกวาระ รวมถึงก�าหนดให้

   มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระ

   ส�าคัญๆ หรือตามที่กฎหมายก�าหนดก่อนวันประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

   บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

   กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนเองได้ 

   โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่ง

   ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม



รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและ

การออกเสียงในที่ประชุม และอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

พร้อมทั้งด�าเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ

ได้ พร้อมทั้งยึดหลักสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ โดยไม่กระท�า

การใดๆที่เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

1. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ถือปฏิบัติให้มีการ

   แถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

   การด�าเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน วิธีการนับ

   คะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งค�าถาม

   ใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่

   ประชุม กรรมการและกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งเฉพาะเรื่อง

   ต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

   ต่างๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมจะจัดสรร

   เวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะก�าหนดเวลาในการประชุมให้ผู้

   ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็น และข้อเสนอ

   แนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

2. ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯมีการแนะน�ากรรมการผู้บริหาร

   ระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

   พร้อมทั้งทบทวนวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นใน

   หนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในวาระการ

   ประชุมที่ตรงกัน โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม

   เป็นอันขาด 

3. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของ

   บริษัท เข้าประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อรับทราบ

   ความเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

4. บริษัทฯจัดให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมเพื่อ

   ให้แน่ใจว่า บริษัทด�าเนินการจัดการประชุมด้วยความโปร่งใส

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะแจ้งมติที่ประชุม

   ผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ 

   เปิดท�าการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯจะมีการ

   บันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง

   ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจง

   คะแนนนับทุกๆ วาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ 

   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชุม

   ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม

   ผู้ถือหุ้น

2. บริษัทฯด�าเนินการส่งมติการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่

   ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด คือ หากมีการประชุมในช่วงเช้า จะมี

   การส่งมติต่อตลาดหลักทรัพย์เวลา 14.00 น. ของวันเดียวกัน 

   แต่หากเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงบ่าย จะด�าเนินการส่งมติ

   ต่อตลาดหลักทรัพย์เวลา 9.00 น. ของวันท�าการถัดไป

3. บริษัทฯจะมีการน�าเทปบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ลงใน

   เว็บไซต์บริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมใน

   วันและเวลาที่บริษัทก�าหนด สามารถติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

   วันประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ทันทีหลังจาก

   การประชุมเสร็จสิ้นโดยจะเริ่มด�าเนินการในปี 2558

4. บริษัทฯมีนโยบายการน�าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจาก 

   ผู้ถือหุ้นเกี่ยวการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อน�ามาประเมินผลการ

   ประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ไขส�าหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปี

   ถัดไป
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บริษัทฯให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 

1. ปฏิบัติและอ�านวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

   และไม่กระท�าการใดๆที่เป็นการจ�ากัดหรือละเมิดหรือลิดรอน

   สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นักลงทุนทุกรายถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มี

   ความส�าคัญต่อบริษัทฯและมีสิทธิเท่าเทียมกันในทุกๆด้าน 

   โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างทั่ว

   ถึงและเพียงพอ ผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม และมีสิทธิใน

   การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นการเสนอชื่อผู้ด�ารงต�าแหน่ง

   คณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการลงคะแนน

   เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯได้ก�าหนดหลักเกณฑ์

   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ 

   สัญชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม หรือความคิดเห็นที่แตก

   ต่าง แม้กระทั่งผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

   ได้ ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วง

   หน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถยื่นความประสงค์ใน

   หนังสือมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้

   และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

2. จัดส่งหนังสือมอบอ�านาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระทั้ง 3

   ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับมอบอ�านาจ 

   ในการประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆแทน ในกรณี

   ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อ

   สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงมติในแต่ละ

   วาระได้เอง

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอ

   เสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่

   น้อยกว่า 3 วันท�าการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะ

   กรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าวาระดัง

   กล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯมี

   นโยบายที่จะอ�านวยความสะดวกในการน�าเสนอวาระดังกล่าว

   เข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะด�าเนินการแจ้งเพิ่มวาระการ

   ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ผู้ถือ

   หุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง

   เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือ

   หุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอ

   ชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งความ

   ประสงค์ผ่านมายังบริษัทฯ พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา

   ด้านคุณสมบัติและหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการ

   เสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวัน

   ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีนโยบายที่จะเสนอบุคคลดังกล่าวเข้าด�ารง

   ต�าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระในแต่ละปี เพื่อ

   ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติต่อไป

5. ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider 

   Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ และผู้บริหาร

   ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่

   บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)

6. ก�าหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท (In

   sider Trading) โดยก�าหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน

   ในหัวข้อจริยธรรมและบทลงโทษทางวินัย ซึ่งได้มีการเผยแพร่ให้

   พนักงานทุกคนทราบ

7. การส่งเสริมให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผู้ถือ

   หุ้นที่ส�าคัญ เช่น การท�ารายการเกี่ยวโยง การท�ารายการได้มาหรือ

   จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

   ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

8. ก�าหนดนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้

   ประโยชน์จากข้อมูลส�าคัญอันมีผลต่อการลงทุน โดยบริษัทฯจะแจ้ง

   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ 

   ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท�าการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัด

   ไป โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครอง

   หลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ

   ต่อส�านักงาน ก.ล.ต.
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หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)  

 บริษัทฯเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า ตลอดจนสังคมจะได้

รับการดูแล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้

มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถด�าเนินกิจการต่อไป มีความมั่นคง และตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความ

ส�าเร็จในระยะยาว และได้ก�าหนดไว้ในวิสัยทัศน์และนโยบายจริยธรรมของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติส�าหรับกรรมการ 

ผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงาน ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม

ต่างๆ โดยยึดมั่นในหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายและได้ก�าหนดแนวทางส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรม

ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯจะรักษาและยึดมั่นในการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค โดยมีหลักการปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น :  บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้

  ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งด�าเนินธุรกิจเพื่อความเจริญเติบโตก้าวหน้าของบริษัทฯ

  และการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ

  แสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ

พนักงาน : บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกระดับเป็นอย่างยิ่ง และถือว่าเป็นทรัพยากรที่

  มีคุณค่าต่อการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯจึงมีนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม

   ทั้งนี้บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ

  และประสบการณ์ (Fair pay) เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้บริษัทฯ 

  ยังใส่ใจในความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้เข้าร่วมในโครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 

  (Zero accident) ของกระทรวงแรงงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะส่งผลกระทบและ

  สร้างความเสียหายต่อพนักงานและบริษัทฯ

ลูกค้า :  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการผลิตและจ�าหน่ายเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า โดย

  ค�านึงถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการในด้านต่างๆ ตลอดจนการจัดให้มี

  กระบวนการในการร้องเรียนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดกับสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ลูกค้า

  มั่นใจและเชื่อมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คู่ค้า :  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักการการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้

  แก่คู่ค้าทุกกลุ่มทั้งรายใหญ่และรายย่อยด้วยความยุติธรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี

  และมีประสิทธิภาพที่ดีในการท�างาน

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างสุจริต และด�าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย 

  ท�าให้ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯไม่เคยมีข้อพิพาทกับบริษัท

  คู่แข่งหรือสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่งแต่ประการใด

ชุมชนและสังคม : บริษัทฯมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยการส่ง

  เสริมการท�ากิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯมีนโยบายในการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ

  สังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ 

  ของชุมชน และมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับสังคม

สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯมีการจัดท�าโครงการ

  ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ และจัดท�าโครงการปรับปรุงสภาพ

  แวดล้อมโดยรอบอย่างต่อเนื่อง

องค์กรภาครัฐ : องค์กรภาครัฐถือเป็นอีกหนึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความร่วมมือ

  ในการท�างานร่วมกับองค์กรภาครัฐ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของภาครัฐ

  ด้วยดีเสมอมา
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รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯมีจิตส�านึกและตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

ซึ่งมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม รวมทั้งให้การ

สนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาส

ที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการจัดท�า

นโยบายการส่งเสริมการให้ความรู้และการอบรมพนักงานด้านสิ่ง

แวดล้อมจึงได้จัดให้มีหน่วยงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ 

เพื่อปฏิบัติงานในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ โดยท�า

หน้าที่ในการตรวจสอบดูแล และให้ความรู้กับพนักงานในการ

ปฏิบัติงานโดยจะต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ส�าหรับการอบรมพนักงานจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. การอบรมภายนอก โดยตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจะ

   เป็นบุคคลที่เข้าร่วมการอบรม เพราะถือเป็นผู้ที่มีความช�านาญ

   เฉพาะ และน�าความรู้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

2. การอบรมภายใน  โดยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วมอบรมจาก

   ภายนอกจะน�าความรู้ดังกล่าวถ่ายทอดให้กับพนักงานท่านอื่นๆ เพื่อ

   เป็นการแบ่งปันความรู้และความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯมีช่องทางติดต่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารผ่าน

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

มีนโยบายที่จะให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน และผู้ที่

เกี่ยวข้องทราบ ทั้งในส่วนของข่าวสาร ข้อมูลบริษัทฯ รายงาน

ทางการเงิน ข้อมูลที่น�าเสนอแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน และ

ข้อมูลส�าคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นข้อมูลที่แท้จริง 

บริษัทมีช่องทางในการติดต่อกับนักลงทุนและช่องทางในการ

เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ

   

 1.1 เปิดเผยข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี

(แบบ 56-1)และ รายงานประจ�าปีของบริษัทฯการน�าเสนอข้อมูล

ทั้งหมดในรายงานข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) จะเป็นไปตามข้อ

ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมด

เป็นข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อสะท้อนข้อมูล

ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทั้งใน

ส่วนของข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น การเปิดเผยนโยบาย

ต่างๆ การก�ากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม และ

ข้อมูลทางการเงิน เช่น งบการเงินประจ�าปี หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่า

ตอบแทนของคณะกรรมการ หรือข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการ 

เป็นต้น

 1.2 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์

และเว็บไซต์ของบริษัทฯการน�าเสนอข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของ

ตลาดหลักทรัพย์นั้นจะเป็นไปตามข้อก�าหนดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้

ก�าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนจะสามารถเข้าถึงและ

รับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นข้อมูลที่แท้จริง 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังอ�านวยความสะดวกโดยจะมีการเผยแพร่ข้อมูล

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

หลังจากที่ได้น�าเสนอข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์

แล้ว รวมไปถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมก่อนวันประชุมผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทซึ่งถือเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้นได้

อย่างรวดเร็ว

 1.3 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ SET 

Community Portal (SCP) โดยบริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

หรืองบการเงินพร้อมกับข้อมูลที่จัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และส�านักงาน ก.ล.ต.

การก�ากับดูแลกิจการ
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3. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

   บริษัทฯเปิดโอกาสให้มีการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนทั้งพนักงาน

   และบุคคลภายนอก เนื่องจากบริษัทฯต้องการรับฟังความคิดเห็น 

   จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อนำาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการ

   ปรับปรุงและพัฒนาการทำางานของบริษัทฯต่อไป โดยสามารถส่ง

   เรื่องร้องเรียนผ่านทาง

        Email: aienergy@aienery.co.th หรือ

        โทรศัพท์ 0-34-877-485-8 ต่อ 520 หรือ

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

 

2. ช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

   การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ถือเป็นสิ่งสำาคัญต่อผู้ถือหุ้น

   และนักลงทุน ดังนั้นงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์จึงเป็นช่อง

   ทางในการให้ข้อมูลที่สำาคัญ โดยบริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงาน

   นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทน

   ในการติดต่อสื่อสารข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น

   ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ทั้งในส่วน

   ของการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการและผล

   ประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นสามารถ

   ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านทาง

        นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์

        Email: aienergy@aienery.co.th หรือ

        โทรศัพท์ 0-34-877-485-8 ต่อ 520 หรือ

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

รายงานประจำาปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

ในการรับข้อมูลเกี่ยวกับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ บริษัทฯมีนโยบายที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือ

แจ้งข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนนั้นๆ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะส่งผลกระทบ

ต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

การกำากับดูแลกิจการ
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รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 

และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการจึงท�าให้เกิด

การถ่วงดุลอ�านาจในการของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย

กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน และมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจในการด�าเนินการของคณะกรรมการดัง

กล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  

โครงสร้างคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัท มีทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยคณะกรรมการทุกท่านล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบและก�ากับดูแลผลการ

ด�าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการท�าธุรกิจ และมีบทบาทส�าคัญ

ในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

  1.1.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 4 ท่าน คือ

  1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์  ประธานกรรมการ

  2. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์  รองประธานกรรมการ

  3. นายอนุรักษ์  ธารีรัตนาวิบูลย์  กรรมการ

  4. นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์  กรรมการ

  1.1.2 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ

  นายด�ารงค์   จูงวงศ์   กรรมการ

  1.1.3 กรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน คือ

  1. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายโชติ  สนธิวัฒนานนท์  กรรมการตรวจสอบ

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการทุกท่านล้วนมีบทบาทส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งต่างๆ หากมีมติที่ส�าคัญใดๆ ก็ตามจะต้องได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ส่งผลต่อ

ตนเองหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

 คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดย

เฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทโดย

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 3 ท่าน คือ

  1. ดร.กวีพงษ์   หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายโชติ   สนธิวัฒนานนท์  กรรมการตรวจสอบ

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการตรวจสอบ
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1.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

บริษัทฯได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อท�าหน้าที่สั่งการ วางแผน และก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ด�าเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และควบคุม ดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหรือก�าหนดไว้แล้วโดยคณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 4 ท่าน คือ

  1. นายณรงค์    ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายธนิตย์     ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการบริหาร

  3. นายอนุรักษ์    ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการบริหาร

  4. นายนพพล    ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการบริหาร

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง

และนโยบายการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯสามารถควบคุมความเสี่ยงอันจะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ รวมไปถึงการเสนอ

แนะแนวทางการควบคุมความเสี่ยงและจัดท�ารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 4 ท่าน คือ

  1. นายอนุรักษ์    ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2. นายนพพล     ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

  3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

  4. นายพลัฏฐ์     แปลนาค  กรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯมีนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็น

ตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และน�าเสนอขออนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการก�าหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการดังนี้

1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความ

    รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษา

    กรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการ

    ปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้

3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และ

    ง่ายต่อการเข้าใจ

4) เป็นอัตราที่เทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการใน

    อุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและด�าเนินการประชุมให้

เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน

จ�ากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุม

พิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานใน

ที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลา

ให้อย่างเพียงพอในการประชุมเพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและ

สามารถอภิปรายปัญหาส�าคัญได้อย่างครบถ้วนโดยทั่วกัน 

โดยบริษัทฯจะน�าส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม

และเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งก�าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุม

คณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็น นอกจากนี้ บริษัทฯ

จะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบได้ 

การก�ากับดูแลกิจการ
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รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดท�า

รายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี 

รวมทั้งข้อมูลทางการเงินที่ได้ส่งผ่านระบบสารสนเทศของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้

นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่าง

สม�่าเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท�า

และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน และยังมีการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

   ทางการเงิน จะเป็นการรายงานความรับผิดชอบในส่วนของ

   กรรมการบริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับรองรายงาน

   ดังกล่าว (ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของ

   คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”)

2. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ

   รายงานทางการเงิน จะเป็นการรายงานความรับผิดชอบใน

   ส่วนของกรรมการตรวจสอบ โดยมีประธานคณะกรรมการ

   ตรวจสอบเป็นผู้รับรองรายงานดังกล่าว (ปรากฏอยู่ในหัวข้อ

   “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ

   รายงานทางการเงิน”)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทฯสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท 

และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่

กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตร

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ 

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) และ

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ทั้งนี้ 

เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

บริษัทฯต่อไป

ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
คณะกรรมการบริษัทฯให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ

ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะ

ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึง

รายงานทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอด

จนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งจากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการ

เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงาน ก.ล.ต. รวมถึง

เว็บไซต์ของบริษัท

ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริษัทฯได้

จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ โดยมอบหมายให้ นายนพพล ธารีรัตนา

วิบูลย์ เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-34-877-

485-2 ต่อ 520 ในส่วนของหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ปรากฏ

อยู่ใน “หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure 

and Transparency)  หัวข้อ  2.ช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์”

064
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ในปี  2557 บริษัทมีการน�าเสนอข้อมูลของบริษัทต่อนักลงทุน 

โดยมีช่องทาง ดังนี้

1. เข้าร่วมงานแถลงผลประกอบการของบริษัทฯ 

   (Opportunity Day)  ซึ่งจัดโดยส�านักงานตลาดหลักทรัพย์

   แห่งประเทศไทยจ�านวน 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1 วันที่ 27 

   พฤษภาคม 2557 และไตรมาสที่ 3 วันที่ 11 ธันวาคม 2557 

   โดยมีนายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และ นายนพพล ธารีรัตนา

   วิบูลย์ เป็นผู้น�าเสนอข้อมูล

2. เข้าร่วมงานสัมมนา “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนัก

   ลงทุน” ซึ่งจัดโดย บริษัท  แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จ�ากัด  

   จ�านวน 3 ครั้ง ดังนี้

     2.1 สัมมนา “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน

          จังหวัดขอนแก่น” ในวันที่ 26 กันยายน 2557  ณ ห้อง

          ออคิด บอลรูม 3 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออ

          คิด จังหวัดขอนแก่น

     2.2 สัมมนา “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน

          จังหวัดอุดรธานี” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม

          เซ็นทาราคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดร-

          ธานี

     2.3 สัมมนา “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน 

          อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน

          2557 ณ  ห้องแกรนด์ บอลรูม บี ชั้น 8  โรงแรมลี 

          การ์เดนส์ พลาซ่า อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

มีมติก�าหนดระเบียบข้อบังคับในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ

ไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ ดังนี้  

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้อง

   ปฏิบัติดังนี้

     ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

     ข) ต้องไม่น�าความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯไป

         เปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ

         ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทาง

         อ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

     ค) ต้องไม่ท�าการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

         โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯและ/หรือเข้า

         ท�านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ

         บริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสีย หายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดย

         ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และ

         ลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภาย

         ในของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์

         ของบริษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการ

         เงินต่อสาธารณชน โดยข้อก�าหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่

         สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการผู้บริหาร 

         และ ลูกจ้างของบริษัทฯด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ

         ดังกล่าวจะถือว่าได้กระท�าผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

   ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของ

   ตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงาน

   คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 

3. ให้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร 

   พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

นโยบายการด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
บริษัทฯ มีนโยบายในการก�าหนดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่คณะ

กรรมการบริษัทฯจะเข้าไปเป็นกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์

สูงสุดจากการท�างานของกรรมการซึ่งจะต้องอุทิศความรู้ ความรับผิด

ชอบและเวลาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดให้

คณะกรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 

บริษัท

การก�ากับดูแลกิจการ

065
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทฯจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทฯแต่ละท่านได้ประเมินผลการปฏิบัติ

งานของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการท�างานของคณะกรรมการและใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการแต่ละท่านเพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหัวข้อในการประเมินตนเองจะเป็นไปตามหลักการของการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี และหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯจะน�าผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการแต่ละท่านมา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรรมการและการพัฒนาบริษัทต่อไป

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
การต่อต้านการคอร์รัปชั่นถือเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจทุกรูปแบบ ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทยังไม่ได้มีการจัดท�านโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชั่นไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้รับเอาหลักการการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ โดยถือเป็น

ส่วนหนึ่งที่ส�าคัญในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯจะด�าเนินการก�าหนดนโยบายในการจัดท�านโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นใน

ปี 2558 โดยมีหลักการและข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

การให้สินบนด้วยเงินหรือการให้ผลประโยชน์ด้วยของก�านัลอื่นๆ 

บริษัทฯ ห้ามไม่ให้มีการให้สินบนด้วยเงินหรือการให้ผลประโยชน์

ด้วยของก�านัลอื่นๆ เพื่อการหวังผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าจะมีรูป

แบบอย่างไรก็ตาม กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีการติดต่องานร่วมกัน

ทั้งในบริษัทฯและองค์กรนอกบริษัทฯ เช่น หน่วยงานราชการและ

หน่วยงานเอกชน

การรับสินบน

-  ห้ามไม่ให้พนักงานทุกระดับรับเงิน สิ่งของ ของขวัญหรือของ

   ก�านัลอื่นๆ ที่จะเป็นการเข้าข่ายต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น  เพื่อ

   เป็นการป้องกันการปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพและส่งผลกระ

   ทบต่อบริษัทฯ

-  ส�าหรับงานจัดซื้อ/จัดจ้างต่างๆ จะต้องด�าเนินการตามขั้นตอน

   การท�างานของบริษัทฯ ตั้งแต่การเสนอรูปแบบ การเสนอราคา 

   การเปรียบเทียบราคา การเลือกคู่ค้า และ/หรือ ผู้รับเหมา โดย

   ห้ามมิให้พนักงานในบริษัทฯ รับข้อเสนอต่างๆ หรือมีผล

   ประโยชน์แอบแฝงกับคู่ค้า และ/หรือผู้รับเหมา ทั้งนี้บริษัท มีวิธี

   การตรวจสอบอย่างรอบคอบผ่านผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจะ

   ต้องมีการอนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยกรรมการผู้จัดการ

066
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การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุน

บริษัทฯ มีข้อก�าหนดในการบริจาคเพื่อการกุศล การ

สาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุน ดังนี้

- ในการอนุมัติการบริจาคต่างๆ จะต้องเป็นไปตามอ�านาจอนุมัติ

  ขององค์กร ทั้งนี้หากเงินบริจาค ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามที่มีมูลค่า

  มากกว่า 10,000 บาท จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริษัท

- ในการบริจาคจะต้องเป็นการบริจาคในนาม “บริษัทฯ” เท่านั้น

  ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานการบริจาคที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ และจะ

  ต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของบริษัทฯ และบริษัทฯจะไม่ใช้

  การบริจาคเป็นข้ออ้างหรือน�ามาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใด

การให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือการเลี้ยงรับรอง

ในการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือการเลี้ยงรับรอง จะมี

วัตถุประสงค์เพียงเพื่อการต้อนรับหรือการแสดงความยินดีเท่านั้น 

โดยไม่มีนัยยะอื่น 
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ทั้งนี้ผู้ที่พบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายการทุจริต ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางของบริษัทฯได้ดังนี้

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

  Email บริษัทฯ aienergy@aienergy.co.th

  ทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่;

  ส่งถึง คณะกรรมการตรวจสอบ

  เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต�าบลคลองมะเดื่อ    

  อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

 ส�าหรับการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ จะมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังพนักงาน คู่ค้า 

บุคคลภายนอก รวมไปถึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ทราบ โดยมีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้

  

 - บริษัทฯ จะประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ โดยจะมีการเผยแพร่ผ่านทาง Email ของบริษัทฯ และติดประกาศตาม

  ฝ่าย/แผนกต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่าย/แผนกได้รับทราบโดยทั่วกัน และจะจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

  กับพนักงาน

 - บริษัทฯจะมีการส่งจดหมายเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้าทุกราย เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบว่า

  บริษัทฯมีแนวทางและได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้คู่ค้าทุกรายจะต้องปฏิบัติตาม

  นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯด้วย

 - บริษัทฯจะมีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านเว็บไซต์บริษัท (http://www.aienergy.co.th) โดยจะ

  เป็นการน�าเสนอนโยบายให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่สนใจได้ทราบ 

 - บริษัทฯจะมีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้ใน “แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)” และ

  รายงานประจ�าปี 2558

การก�ากับดูแลกิจการ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานประจ�าปี 2557 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน) 

ตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจอย่างมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้บริษัทฯ

ได้ด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อ

สังคม (Corporate Social Responsi-

bility: CSR) โดยบริษัทฯได้มีการจัดท�า

นโยบายและวิสัยทัศน์ในการด�าเนินกิจการ

ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯมุ่งเน้นและให้ความส�าคัญในการ

สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน

และภายนอกบริษัท รวมถึงการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยัง

ได้ค�านึงถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่

ค้า ลูกค้า ชุมชนโดยรอบและที่ส�าคัญ

คือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาทางทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืน นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ 

ก็ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

ด้วย และเพื่อให้บริษัทมีการด�าเนินการใน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 

บริษัทฯได้สร้างทัศนคติและวัฒนธรรม

องค์กรกับพนักงานในทุกระดับ ทั้งใน

ส่วนของผู้บริหารและพนักงาน และเพื่อ

ให้การด�าเนินงานของบริษัทมีมาตรฐาน 

บริษัทฯได้น�าแนวทางความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยเข้ามาเป็นสาระส�าคัญใน

การก�าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ โดยใช้

แนวทางตามหลักการ ได้แก่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม
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	 ในปี	 2557	 นี้บริษัทฯได้ดำ�เนินกิจก�รด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมอย่�งต่อเนื่อง	 ทั้งนี้ยังได้มีก�รว�งโครงก�รสำ�หรับกิจกรรมด้�น

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมสำ�หรับปี	 2558	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่�บริษัทฯมีคว�มมุ่งมั่น	 ตั้งใจและเอ�ใจใส่กับก�รดำ�เนินก�รของธุรกิจให้เป็นมิตร

กับสังคม	ซึ่งสอดคล้องกับแนวท�งปฏิบัติทั้ง	6	ข้อดังที่กล่�วม�	ดังนี้

1.	ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม

บริษัทฯ	 มีก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม	 โดยก�รเปิดเผย

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

อย่�งเป็นธรรม	ทั้งในส่วนของคู่ค้�	ลูกค้�และคู่แข่งท�งก�รค้�	โดย

ก�รดำ�เนินก�รของบริษัทฯ	 จะสอดคล้องกับกฎหม�ยและข้อบังคับ

ของก�รแข่งขัน	 เช่น	 ก�รนำ�ร�ค�นำ้�มันไบโอดีเซลที่มีก�รวิเคร�ะห์

โดยสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น	 กระทรวงพลังง�น	 ม�ใช้

ในก�รคำ�นวณร�ค�สินค้�	ดังนั้นสินค้�ของบริษัทฯ	จึงเป็นสินค้�ที่มี

ร�ค�ต�มม�ตรฐ�น	 นอกจ�กนี้บริษัทฯ	 ยังมีหลักเกณฑ์ในก�รเลือก

คู่ค้�โดยคู่ค้�ร�ยต่�งๆ	จะต้องผ่�นขั้นตอนต�มที่บริษัทฯ	กำ�หนดจึง

จะส�ม�รถเข้�ม�ดำ�เนินก�รใดๆให้กับบริษัทได้	

2.	ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ	 มีก�รสร้�งแนวท�งก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนปร�กฏอยู่ใน

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

ต่อต้�นก�รใช้แรงง�นเด็ก	ทั้งนี้บริษัทฯ	จะไม่รับผู้ที่มีอ�ยุตำ่�กว่�	18	

ปีบริบูรณ์เข้�ทำ�ง�น	 เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐ�นต�มกรอบ

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พ.ศ.	2550	ม�ตร�	49	ซึ่งได้มี

ก�รบัญญัติไว้ว่�	 “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในก�รรับก�รศึกษ�ไม่

น้อยกว่�สิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่�งทั่วถึงและมีคุณภ�พโดย

ไม่เก็บค่�ใช้จ่�ย”	 ทั้งนี้ท�งบริษัทได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�ร

ศึกษ�	 และเพื่อไม่ให้เป็นก�รลิดรอนสิทธิท�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ของมนุษย์	 บริษัทฯจึงนำ�ข้อกฎหม�ยดังกล่�วม�เป็นส่วนหนึ่งใน

นโยบ�ยก�รจ้�งง�นบริษัทฯ	 โดยก�รไม่รับแรงง�นที่มีอ�ยุตำ่�กว่�	

18	 ปีเพื่อเปิดโอก�สให้บุคคลเหล่�นั้นเข้�ถึงก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

อย่�งเต็มที่ก่อนที่จะเข้�สู่ก�รทำ�ง�นในระบบแรงง�น

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)ร�ยง�นประจำ�ปี	2557	
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3.1 ความคุ้มครองทางสังคม

บริษัทฯ จัดให้มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยพนักงานจะได้รับ

ค่าตอบแทนเหมาะสมตามระดับความสามารถหรือตามที่ได้มีการ

ตกลงไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่

พนักงาน โดยพนักงานจะได้รับค่าตอบแทนตามที่เหมาะสมส�าหรับ

การครองชีพ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

ด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายในการดูแลค่าตอบแทนของ

สวัสดิการของพนักงานดังนี้ 

1) บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานด้วย

   ความเป็นธรรมในลักษณะ Fair work Fair Pay โดยค่า-

   ตอบแทนที่พนักงานจะได้รับจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานและ

   ความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงประสบการณ์ในการท�างาน

   ของพนักงาน ทั้งนี้ค่าตอบแทนของบริษัทฯจะสอดคล้องกับค่า

   จ้างแรงงานขั้นต�่าของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพ

   ชีวิตที่ดีขึ้น

2) บริษัทฯ มีจ่ายการค่าตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบที่ไม่ใช่

    เงินเดือน  

   - โบนัสประจ�าปี 

   - เงินรางวัลส�าหรับพนักงานดีเด่น

3) บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการในต่างๆให้กับพนักงาน 

   - กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

   - การท�าประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม

   - การตรวจสุขภาพประจ�าปี

   - การพัฒนาบุคลากร โดยการส่งอบรม หรือสัมมนาตามสายงาน

     ของพนักงาน

3.2 สุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน

บริษัทฯ ค�านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็น

ส�าคัญ โดยได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง

ความปลอดภัยในการท�างานให้กับพนักงานทุกคน นอกจากนี้

บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานส�าหรับการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิด

ขึ้นกับพนักงาน เพื่อหาทางป้องกันความเสี่ยง โดยโครงการและ

กิจกรรมที่บริษัทฯ จัดท�า มีดังนี้

3.2.1 โครงการ 5 ส. สร้างนิสัยและความปลอดภัย

โครงการ 5 ส. นอกจากจะเป็นการดูแลสภาพแวดล้อมในการ

ท�างานแล้ว ยังเป็นโครงการที่เสริมสร้างนิสัยที่ดีให้กับพนักงานได้

อีกด้วย โดยโครงการนี้จะช่วยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในพื้นที่

ของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและ

ผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบาย 5 ส. คือ “ 5 ส. สร้างวินัยในองค์กร 

เพื่อก้าวไปสู่คุณภาพและความส�าเร็จที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ 

แบ่งออกเป็น 2 ด้านตามขั้นตอนการท�างานของ 5ส.

3.2.2.1. ด้านวัตถุและสถานที่ 

-  เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างานให้มีบรรยากาศที่ดี 

   จัดเก็บอุปกรณ์ของใช้ในการท�างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

- เพื่อการท�างานที่รวดเร็ว ป้องกันการท�างานผิดพลาด และป้องกัน

   การเกิดอุบัติเหตุ

3.2.2.2. ด้านบุคลากร 

- เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา การพัฒนาตนเองและ

   คุณภาพการท�างานให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและมีจิตส�านึกในการ

   ท�างานร่วมกับผู้อื่น

-  เพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าและความส�าคัญของพนักงานในทุกระดับ 

เพราะพนักงานถือเป็นผู้สร้างผลผลิตที่ส�าคัญ ดังนั้นบริษัทฯ จึง

ได้จัดให้ต้องมีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมโดยมีแนวทาง

ปฏิบัติ ดังนี้
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3.2.2 โครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero accident)

 

โครงการนี้เป็นโครงการที่กระทรวงแรงงานได้ริเริ่มขึ้น ส�าหรับเป็น

ข้อปฏิบัติให้โรงงานปฏิบัติตามเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ ซึ่งจะส่งผล

ให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะต้อง

จัดท�ามาตรการการป้องกันอุบัติเหตุ ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้น�าโครงการ

นี้มาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุที่บริษัทฯ

จัดท�าขึ้น ดังนี้

บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน จึง

ได้มีการจัดท�างบประมาณส�าหรับการลงทุนในส่วนของการจัดหา

อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการใช้งานของ

แต่ละส่วนงาน เนื่องจากกิจการของบริษัทฯ ถือว่าเป็นกิจการที่มี

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือการได้รับบาดเจ็บ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ดังนั้นความปลอดภัยจึง

เป็นนโยบายส�าคัญในการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพราะพนักงาน

ถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ การจัดหาอุปกรณ์ความ

ปลอดภัยจึงเป็นนโยบายหลักที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประเมินความ

เสี่ยงต่างๆ เพื่อให้สามารถหาวิธีการป้องกัน หรือแนวทางในการลด

ผลกระทบที่จะเกิดกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ�า

ทุกปี  เนื่องจากกิจการของบริษัทฯนับได้ว่าเป็นกิจการที่มีความ

เสี่ยงจากเหตุเพลิงไหม้ซึ่งถือเป็นอันตรายที่ส่งผลรุนแรงทั้งต่อ

พนักงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังนั้นการให้ความรู้และความ

เข้าใจในการแก้ไขสถานการณ์ รวมไปถึงวิธีการป้องกันความเสี่ยง

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้จึงเป็นสิ่งส�าคัญ บริษัทฯ มีการจัดอบรมปี

ละ 1 ครั้ง โดยวิทยากรที่มีความช�านาญเฉพาะและมีประสบการณ์ 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานส�าหรับการท�าแผนฝึกซ้อม

ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ รวมไปถึงแผนการอพยพหนีไฟของบ

ริษัทฯไว้อย่างชัดเจนและประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบทั่ว

กัน โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ 

และการติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมรับมือเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้

อย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ จะมีการจัดอบรมในเรื่องของความปลอดภัยและอาชีว

อนามัยในการท�างานให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้และ

ความเข้าใจในการท�างาน รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย

อย่างถูกต้อง ทั้งนี้หากพนักงานมีความรู้และสามารถใช้งานอุปกรณ์

ความปลอดภัยอย่างถูกวิธีแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและผล

กระทบอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุลดลงด้วย
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4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯมีความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบ

ต่อผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดี ปลอดภัย

และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสูงสุด โดยบริษัทฯได้

ก�าหนดนโยบายที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้

4.1 นโยบายการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานต่างๆ

ในส่วนของการผลิตสินค้าและบริการของบริษัทฯจะเป็นไปตาม

มาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยทั้งในระดับ

ประเทศและระดับสากล โดยบริษัทฯได้รับการตรวจสอบและได้รับ

การรับรองจากองค์กรต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่า สินค้า

และบริการของเรามีความปลอดภัยและใส่ใจต่อผู้บริโภค อาทิเช่น

- บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ระบบ

  บริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System)  

  จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

- บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี  

  (Good Manufacturing Practice System : GMP) จาก

  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

- บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบการจัดการคุณภาพ

  ด้านความปลอดภัยของอาหาร (Hazard Analysis and Criti

  cal Control Point : HACCP)  จากสถาบันรับรองมาตรฐาน

  ไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

- บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานอาหาร

  ฮาลาล (HALAL) ส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง

  ประเทศไทย  โดยคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยจะเข้า

  มาตรวจสอบการท�างานของบริษัทฯเป็นประจ�าทุกปี

- บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานจากโคเชอร์มาตรฐานอาหาร

  ยิว (Kosher Dietary Law) และจะมีผู้ตรวจสอบการท�างาน

  ของบริษัทฯเป็นประจ�าทุกปี

- บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตน�้ามันปาล์มอย่าง

  ยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil : RSPO) 

  โดยบริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการผลิตน�้ามันปาล์ม

  อย่างยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้จะมีผู้

  ตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทฯเป็นประจ�าทุกปี

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการเปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าและคู่ค้าได้เข้า

มาตรวจสอบการท�างานภายในบริษัทฯด้วย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส

ให้บุคคลภายนอกได้เห็นกระบวนการท�างานที่มีความรับผิดชอบต่อ

ผู้บริโภค ทั้งนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ผลิตที่ใช้สินค้า

และบริการ และเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพการผลิต

และคุณภาพของสินค้าและบริการต่อคู่ค้าอีกด้วย
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4.2 การปฏิบัติต่อคู่แข่งและคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใสและความเป็นธรรมทั้งต่อ

คู่แข่งและคู่ค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในการ

ด�าเนินกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการ

ท�างานต่างๆไว้อย่างชัดเจน และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน

อย่างครบถ้วนเพื่อป้องกันการกีดกันคู่แข่งและการเลือกปฏิบัติต่อคู่

ค้า ตามนโยบายดังต่อไปนี้

 คู่แข่ง :  เพื่อให้การด�าเนินกิจการของบริษัทฯ มีความ

เป็นธรรมต่อคู่แข่ง บริษัทฯ จะใช้ราคาอ้างอิงจากประกาศของ

กระทรวงพลังงานในการก�าหนดราคาขายน�้ามันไบโอดีเซลในการ

ค�านวณต้นทุนวัตถุดิบและการค�านวณราคาสินค้าในกลุ่มน�้ามันไบ

โอดีเซล และใช้ราคาประกาศของรัฐบาลในส่วนของราคาน�้ามัน

ปาล์มดิบในการค�านวณต้นทุนวัตถุดิบและค�านวณราคาสินค้าใน

กลุ่มของน�้ามันบริโภค เพื่อให้แน่ใจได้ว่าบริษัทฯ จะไม่ด�าเนินธุรกิจ

ที่อาจจะเกิดกรณีความขัดแย้งในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและถือเป็นการ

ป้องกันการกีดกันทางการค้า และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ

ขายและการบริการ

 คู่ค้า : เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าและมีการคัดเลือกคู่

ค้าทุกรายตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้การ

อนุมัติการสั่งซื้อหรือการด�าเนินการต่างๆ จะต้องได้รับความเห็น

ชอบตามล�าดับต�าแหน่งงานของแต่ละส่วนงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้า

ส่วน ผู้จัดการจนถึงระดับผู้บริหาร โดยผู้อนุมัติจะขึ้นอยู่กับวงเงิน

ในการสั่งซื้อนั้นๆ และจะมีการร่วมอนุมัติโดยผู้บริหารจะช่วยลด

ความเสี่ยงในการคอร์รัปชั่นระหว่างพนักงานในบริษัทฯ และคู่ค้า 

ส�าหรับการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ จะคัดเลือกจากความน่าเชื่อถือ

และประสบการณ์ในสายงานของบริษัทนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ 

จะได้รับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ที่มีประสิทธิภาพต่อการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ

 เจ้าหนี้ :   บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการรับผิด

ชอบต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นสถาบันการ

เงิน โดยบริษัทฯ ยึดหลักความซื่อสัตย์และซื่อตรงในการช�าระหรือ

ชดเชยแก่เจ้าหนี้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะมีหน้าที่ในการ

รักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาท

ระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้ ซึ่งจะลดผลกระทบต่อทั้ง 2 ฝ่ายได้ 

ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถรักษาชื่อเสียงและความเชื่อมั่นต่อสถาบัน

ทางการเงินต่างๆ รวมไปถึงนักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้ดีเสมอมา

1. โครงการ “ถนนปลอดภัย ใส่ใจจราจร” โดยจะเป็นการบริจาค

   อุปกรณ์การจราจรต่างๆ ให้กับสถานีต�ารวจที่อยู่โดยรอบสถาน

   ประกอบการ โดยอุปกรณ์จราจรที่บริจาคจะเป็นอุปกรณ์ที่มี

   ความจ�าเป็นและสามารถใช้งานได้จริงในพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน 

   เช่น กรวยจราจร กระบอกไฟกระพริบ กระจกจราจร แผงกั้น

   จราจร หรือหมวกกันน็อก เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิด

   ขึ้นกับทุกคนทั้งภายในและภายนอกโรงงาน และเพื่ออ�านวย

   ความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่

 2. โครงการ “กินเจ อิ่มเอม เปรมสุข” บริษัทฯ จะให้การสนับสนุน

   น�้ามันปาล์มส�าหรับประกอบอาหารให้กับโรงเจเพื่อการประกอบ

   อาหารเจในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจของทุกปี เพื่อเป็นการส่ง

   เสริมการสร้างท�าความดี ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ในกลุ่มผู้ที่

   ถือศีลกินเจ และจะมีการร่วมกันประกอบอาหารเจเพื่อเป็นการ

   สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในชุมชนในทางหนึ่งด้วย

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เห็นความส�าคัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

โดยบริษัทฯ ได้มีการวางโครงการส�าหรับการเข้าไปร่วมเป็นส่วน

หนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็น

โครงการที่ส่งเสริมให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วย 

กล่าวคือพนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

ร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการด�าเนินการภายในปี 2558 

คือ 
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บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประกอบกิจการโดยยึดหลักในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

รู้คุณค่าและไม่ส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยมีทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้น

ภายในบริษัทและกิจกรรมที่จัดขึ้นภายนอกบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สร้างวิสัยทัศน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานด้วย ซึ่ง

พนักงานจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ จึงจะถือว่าโครงการนั้นเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดท�ากิจกรรม ดังนี้

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

6.1 โครงการหลอดไฟประหยัดพลังงาน

เป็นการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟ 

LED ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ได้ใน 2 

ทาง คือ

- เนื่องจากหลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน ดังนั้น

  บริษัทฯ จึงสามารถลดใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการ

  ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เพราะพลังงานไฟฟ้าถือเป็นทรัพยากร

  ส่วนรวมของประเทศที่ทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลรักษา

- นอกจากโครงการนี้จะช่วยในการประหยัดพลังงานแล้ว ยัง

  สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทจากการที่มีการใช้พลังงาน

  ไฟฟ้าลดลง โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายของบริษัทในส่วนของ

  ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างได้ถึง 50%  

6.2 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

เช่น การขุดลอกคลอง ลอกท่อ ปลูกต้นไม้ เพื่อพัฒนาปรับปรุง

สภาพแวดล้อมที่อาจเสื่อมโทรมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปถึง

คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนด้วย กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

โครงการนี้จะเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทและคนในชุมชน 

โดยจะเป็นลักษณะของกิจกรรมสานสัมพันธ์ในทางหนึ่งด้วย
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บริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่ง

ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยเริ่มด�าเนินการในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 

ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะด�าเนินการตรวจสอบ

และติดตามความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ 

ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย รวมถึงด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง

ระบบควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่ง

ขึ้น  นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี บริษัทฯได้

แต่งตั้ง “บริษัท สู่ความส�าเร็จ จ�ากัด” เข้าท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสอบทาน 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน   ข้อเสนอแนะ  ความเห็นของผู้บริหาร

 ระบบบัญชี

ระบบบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม

1.ในแบบฟอร์มใบขอซื้อ (Purchase Order) 

   ไม่มีระบุขอซื้อในงบประมาณหรือนอกงบ

   ประมาณ เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณ 

ผลกระทบและความเสี่ยง : ท�าให้การควบคุม

ภายในขาดประสิทธิภาพ

ควบคุมการใช้งบประมาณ ตั้งแต่

ต้นทางได้แก่ ใบขอซื้อ (Purchase 

Request) (ปานกลาง)

เห็นด้วยและรับด�าเนินการทุกหน่วยงานตั้งแต่ 

พ.ย. 2557 โดยการเขียนลงในหมายเหตุของ

แบบฟอร์มปัจจุบัน

2. รายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขายไม่มี 

   Column เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากรและ

   ข้อความระบุเป็นส�านักงานใหญ่หรือสาขา 

ผลกระทบและความเสี่ยง : ไม่ถูกต้องตาม

ประมวลรัษฎากรในเรื่องรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2558

เห็นด้วยและด�าเนินการแล้ว ซึ่งได้เตรียมพร้อม

ฐานข้อมูลในส่วนของเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี 

รอเพียงแก้ไขรูปแบบรายงานในระบบ SAP

ควรจัดท�ารายงานภาษีซื้อ-รายงาน

ภาษีขายให้ถูกต้องตามประมวล

รัษฎากรในเรื่องรายงานภาษีมูลค่า

เพิ่มใหม่ให้เรียบร้อยภายในไตรมาส 4

(ต�่า)

3. มีการควบคุมใบเสร็จรับเงินโดย Pre Print 

   เลขที่จากโรงพิมพ์แต่ไม่มีการท�ารายงาน

   ควบคุมการใช้แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

ผลกระทบและความเสี่ยง : ท�าให้การควบคุม

ภายในขาดประสิทธิภาพ หากมีการน�าใบเสร็จรับ

เงินไปใช้จะตรวจสอบได้ยาก

เห็นด้วยและด�าเนินการ เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. 

2557 

ควรจัดท�ารายงานควบคุมการใช้

แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยมีเลขที่

แบบพิมพ์และเลขที่ใบเสร็จรับเงินใน

ระบบ SAP คู่กัน หากมีการพิมพ์ใบ

เสร็จรับเงินเสียเมื่อมีการยกเลิกควร

เก็บให้อยู่ครบชุดและระบุในรายงาน

ว่า ยกเลิก (ปานกลาง)

ให้ความเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมส�าหรับการวางระบบควบคุม

ภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจ

สอบและตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต และจัด

ท�ารายงานการตรวจสอบภายในเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัท สู่ความส�าเร็จ จ�ากัด  

ออกรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในครั้งล่าสุดฉบับลง

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 พบประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

ที่ส�าคัญ ดังนี้ 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบคลังสินค้า

4. จากการตรวจสอบคลังวัตถุดิบแท้งค์พบว่าไม่มี

   การลงนามสอบทานรายการที่บันทึกเข้าใน

   ระบบ SAP ด้านการจ่ายจากแท้งค์เข้าโรงงาน

ผลกระทบและความเสี่ยง : ท�าให้การควบคุม

ภายในขาดประสิทธิภาพ

เห็นด้วยและรับด�าเนินการทันที

 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน   ข้อเสนอแนะ   ความเห็นของผู้บริหาร

ควรให้หัวหน้างานสอบทานรายการ

ที่บันทึกเข้าระบบ SAP ด้านการจ่าย 

โดยลงนามผู้สอบทานไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร 

(ปานกลาง)

5. จากการตรวจสอบคลังภาชนะบรรจุ มีการจ่าย

   ภาชนะบรรจุก่อนและท�าใบเบิกภายหลัง

ผลกระทบและความเสี่ยง : ท�าให้การควบคุม

ภายในขาดประสิทธิภาพ

เห็นด้วยและรับด�าเนินการทันที และให้เพิ่ม

เติมลงใน “หลักปฏิบัติ (SOP)” หากกระทบ

ควรจัดท�าใบเบิกภาชนะบรรจุทันทีที่

มีการเคลื่อนย้ายของออกจากคลัง 

(ปานกลาง)

6. มีการสอบทานการบันทึก Goods Receipt 

   ใน SAP เทียบกับใบส่งของ แต่ทางด้านการ

   จ่ายไม่มีการสอบทานในระบบ SAP โดย

   หัวหน้างานทั้งคลังพัสดุและคลังภาชนะบรรจุ

ผลกระทบและความเสี่ยง : ท�าให้การควบคุม

ภายในขาดประสิทธิภาพ

เห็นด้วยและรับด�าเนินการทันที และให้เพิ่ม

เติมลงใน “หลักปฏิบัติ (SOP)” หากกระทบ

ควรให้หัวหน้างานสอบทานรายการ

จ่ายที่บันทึกใน SAP ให้ถูกต้องตรง

กันกับใบจ่ายวัตถุดิบ/ใบแจ้งย้าย

วัตถุดิบ, ใบจ่ายภาชนะบรรจุ 

(ปานกลาง)

7. หน่วยงานคลังพัสดุมีการบันทึกส�าเนา PO ที่

   รับจากฝ่ายจัดซื้อ แต่ไม่ได้ติดตามใบส่งของที่

   ไม่ได้เข้าสต็อคเพื่อน�ามาบันทึก 

   Goods Receipt

ผลกระทบและความเสี่ยง : ท�าให้การควบคุม

ภายในขาดประสิทธิภาพ

เห็นด้วยและรับด�าเนินการทันที ควรติดตามใบส่งของที่มีการรับของ

แล้วมาบันทึก Goods Receipt ให้

เป็นงานประจ�าวัน 

(ปานกลาง)

ระบบความปลอดภัย

8. ท่อน�้าร้อนทิ้งลงพื้นโดยไม่มีล�ารางระบายน�้า

   ควบคุม

ผลกระทบและความเสี่ยง : ท�าให้เกิดความไม่

ปลอดภัยในที่ท�างาน

เห็นด้วยและอยู่ระหว่างด�าเนินการน�าไอน�้า

ร้อนกลับมาใช้ในไลน์ผลิตอีกครั้ง โครงการคาด

ว่าแล้วเสร็จต้นปี 2558 

ควรจัดท�าล�ารางระบายน�้าเพื่อ

ควบคุมทิศทางการไหลของน�้า 

(ปานกลาง)
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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติแต่ง

ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกระบบงานของบริษัท เพื่อ

ให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ล�าดับ รายชื่อ      ต�าแหน่ง

1. นายอนุรักษ์  ธารีรัตนาวิบูลย์  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายนพพล  ธารีรัตนาวิบูลย์  กรรมการบริหารความเสี่ยง

3 นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์  กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายพลัฎฐ์  แปลนาค   กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ก�ากับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจ�าปี

 พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

 ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานต่างๆ

 ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระส�าคัญและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบ

 ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัท

 สอบทานผลที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานที่ได้ก�าหนดไว้ทุกไตรมาส
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บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมี

กรรมการร่วมกัน หรือมีบุคคลเกี่ยวโยงของผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าเป็นกรรมการ ผู้มีอ�านาจควบคุม และผู้ถือหุ้นของ

นิติบุคคลเกี่ยวโยงดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล 

และเงื่อนไขต่างๆ เห็นว่าเป็นไปตามธุรกิจปกติทั่วไป 

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัทส�าหรับงวดบัญชีปี 2557 มีดังนี้

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

  นิติบุคคลที่มีรายการระหว่างกัน  ลักษณะการประกอบธุรกิจ   ลักษณะความสัมพันธ์

1) บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI)

2) บจก. เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส 

   (AIES)

3) บจก.พีพีซี เอเซียน อินซูเลเตอร์ 

   (PPCAI)

4) บจก.สำมำรถปำล์ม (SP)

5) บจก.สำมำรถน�้ำมันปำล์ม (SPO)

6) บจก.สำมำรถ ปำล์ม อินดัสตรี (SPI)

ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยลูกถ้วย

ไฟฟ้ำส�ำหรับใช้ในระบบส่งและจ�ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำ

ธุรกิจให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมออกแบบ 

จัดหำ และติดตั้งสถำนีไฟฟ้ำย่อย และ

สำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง และบริหำรโครงกำร

ด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยลูกถ้วยไฟฟ้ำ PPC 

Insulators Holding GmbH (PPC)

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันปำล์มดิบ

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันปำล์มดิบ

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันปำล์มดิบ

• บริษัทใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรำย

  ใหญ่ของบริษัท ซึ่ง AI ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 59.59 ของทุน

  จดทะเบียนของบริษัทฯ 

• กรรมกำรของบริษัทที่ถือหุ้นใน AI ได้แก่ นำยณรงค์ ธำรี-

  รัตนำวิบูลย์ นำยนพพล ธำรีรัตนำวิบูลย์ นำยธนิตย์ ธำรี-

  รัตนำวิบูลย์ และนำยอนุรักษ์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ เข้ำถือหุ้นคิด

  เป็นร้อยละ 21.29 ร้อยละ 9.21 ร้อยละ 6.89  และร้อยละ 

  1.80 ของทุนจดทะเบียน AI 

• มีกรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมร่วมกันได้แก่ 

  นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ นำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ และ

  นำยนพพล ธำรีรัตนำวิบูลย์

• บริษัทย่อยของ AI โดย AI เข้ำถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.84 

  ของทุนจดทะเบียน AIES

• มีกรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมร่วมกัน ได้แก่ 

  นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ และนำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบูลย์

• บริษัทร่วมของ AI ซึ่ง AI เข้ำถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

  25.10 ของทุนจดทะเบียน PPCAI (บริษัทสัญชำติออสเตรีย

  ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.90 ของทุนจดทะเบียน 

  PPCAI

• บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัท เข้ำ

  เป็นผู้บริหำร กรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ

  PPCAI

• บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัท เข้ำเป็น

  ผู้บริหำร กรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจควบคุม เป็นผู้

  ถือหุ้นรำยใหญ่ในกิจกำรดังกล่ำว 

• บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัท เข้ำเป็น

  ผู้บริหำร กรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจควบคุม เป็นผู้

  ถือหุ้นรำยใหญ่ในกิจกำรดังกล่ำว

• บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัท เข้ำเป็น

  ผู้บริหำร กรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจควบคุม เป็นผู้

  ถือหุ้นรำยใหญ่ในกิจกำรดังกล่ำว



079รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส�าหรับงวดบัญชี ปี 2557  ดังนี

รายการระหว่างกัน

  นิติบุคคลที่อาจมี      รายการระหว่างกัน     มูลค่ารายการ (ล้านบาท)               ลักษณะรายการ / ความจ�าเป็น   

   ความขัดแย้ง                                       31 ธ.ค. 56   31 ธ.ค. 57         และความสมเหตุสมผล

1) บมจ.เอเชียน 

อินซูเลเตอร์ (AI)

รายได ้จากการขายสินค ้า

ส�าเร็จรูป : บริษัทฯจ�ำหน่ำย

น�้ำมันปำล์มโอเลอีนบรรจุขวด

ให้ AI

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง : 

บริษัทฯมีรำยกำรลูกหนี้กำร

ค ้ำจำกกำรจ�ำหน ่ำยน�้ำมัน

ปำล์มโอเลอีน บรรจุขวดให้

กับ AI ณ สิ้นงวดบัญชี

ซื้อสินค้า : บริษัทฯและAIPT 

สั่งซื้อสินค้ำจำก AI เพื่อ

จ�ำหน่ำย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำย

ช�ำระค่ำบริกำรโปรแกรมบัญชี

ให้กับ AI นอกจำกนี้ บริษัท

ย่อยของบริษัทได้แก่ AIL มี

รำยกำรเช ่ำพื้นที่ส�ำนักงำน

จำก AI

      0.04          0.05

     

      

     0.02           -

     33.56         2.96

     2.86           2.30

- AI สั่งซื้อน�้ำมันปำล์มโอเลอีนบรรจุขวดจำกบริษัท เพื่อน�ำไป

ใช้กำรกุศล และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้มีอุปกำรคุณ โดย

บริษัทจ�ำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำวให้กับ AI ตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติ

ทั่วไป

- บริษัทฯ และ AIPT สั่งซื้อวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้ำจำก AI 

เพื่อจ�ำหน่ำยให้กับผู ้ประกอบกำรผลิตและจ�ำหน่ำยลูกถ้วย

ไฟฟ้ำรำยหนึ่ง เนื่องจำกผู้ประกอบกำรดังกล่ำวไม่สำมำรถสั่ง

ซื้อจำก AI ได้โดยตรง ซึ่งเป็นผลจำกนโยบำยภำยใน โดยปี 

2557 AIPT สั่งซื้อคิดเป็นมูลค่ำ 2.96 ล้ำนบำท ซึ่งเงื่อนไขกำร

สั่งซื้อเป็นไปตำมที่ตกลงร่วมกัน

-ในปี 2551 AI ในฐำนะบริษัทใหญ่ ได้จัดหำโปรแกรมบัญชีเพื่อ

ใช้งำนร่วมกันภำยในกลุ่ม AI รวม 5 กิจกำรได้แก่ AI, บริษัท, 

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

AI ได้ว่ำจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำด้ำนคอมพิวเตอร์เข้ำด�ำเนินกำร 

โดยมีค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้นเท่ำกับ 17.21 ล้ำนบำท รวมจ�ำนวน 

USER ใน 5 บริษัทเท่ำกับ 40 USER โดย AI ได้ลงนำมในข้อ

ตกลงรับบริกำรบ�ำรุงรักษำและสนับสนุนกำรใช้โปรแกรมกับ

ที่ปรึกษำด้ำนคอมพิวเตอร์รำยดังกล่ำวมำโดยต่อเนื่องตั้งแต่ปี 

2551 ซึ่งงำนบริกำรครอบคลุมกำรบ�ำรุงรักษำและสนับสนุน

กำรใช้โปรแกรมส�ำหรับ 5 บริษัทข้ำงต้น โดยคิดค่ำบริกำรใน

อัตรำ 50,000 บำทต่อเดือน ทั้งนี้ AI เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดซื้อโปรแกรมบัญชีจำกแต่ละบริษัทเป็นรำยเดือนตำมจ�ำนวน 

USER ที่ใช้จริง ซึ่งแต่ละบริษัทจะช�ำระเงินงวดสุดท้ำยในเดือน

ธันวำคม 2556 นอกจำกนี้ AI ได้เรียกเก็บค่ำบริกำรบ�ำรุงรักษำ

และสนับสนุนกำรใช้โปรแกรมรำยเดือนจำกแต่ละบริษัทใน

สัดส่วนที่เท่ำกัน

- AIL เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำนเลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว 

เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร จำก AI รวมเนื้อที่ 42 ตำรำง

เมตร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส�ำนักงำน โดยมีระยะเวลำเช่ำรวม 1 ปี 

(สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558) โดยก�ำหนดอัตรำค่ำเช่ำและ

ค่ำบริกำรต่อเดือนเท่ำกับ 250 บำทต่อตำรำงเมตร ซึ่งเป็นรำคำ

ที่ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ อัตรำดังกล่ำวไม่รวมค่ำสำธำรณูปโภค

ภำยในอำคำร ซึ่ง AI จะเรียกเก็บค่ำสำธำรณูปโภค (ยกเว้นค่ำ

โทรศัพท์) ตำมยอดจ่ำยที่เกิดจริงต่อตำรำงเมตร



080รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

รายการระหว่างกัน

  นิติบุคคลที่อาจมี      รายการระหว่างกัน     มูลค่ารายการ (ล้านบาท)               ลักษณะรายการ / ความจ�าเป็น   

   ความขัดแย้ง                                       31 ธ.ค. 56   31 ธ.ค. 57         และความสมเหตุสมผล

2) บจก.พีพีซี 

เอเซียน อินซูเล-

เตอร์ (PPCAI)

3) บจก.สำมำรถ-

ปำล์ม (SP)

รายได ้จากการขายสินค ้า

ส�าเร็จรูป : บริษัทฯจ�ำหน่ำย

น�้ำมันปำล์มโอเลอีนบรรจุขวด

ให้ PPCAII

ซื้อสินค้า : บริษัทฯสั่งซื้อ

น�้ำมันปำล์มดิบชนิดกรดสูง

มำกกว่ำ 5% จำก SP เพื่อใช้

เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกำรผลิต

สินค้ำเพื่อจ�ำหน่ำย

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง : 

บริษัทฯมีรำยกำรเจ้ำหนี้กำร

ค้ำจำกกำรสั่งซื้อน�้ำมันปำล์ม

ดิบชนิดกรดสูงมำกกว่ำ 5% 

จำก SP

        -             0.02

     

      

     22.42         17.44

      0.36  -

- PPCAI สั่งซื้อน�้ำมันปำล์มโอเลอีนบรรจุขวดจำกบริษัท เพื่อ

น�ำไปใช้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้มี อุปกำรคุณ โดยบริษัท

จ�ำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำวให้กับ PPCAI ตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติ

ทั่วไป

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นใน

รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทย่อย กับ PPCAI และมีควำม

เห็นชอบถึงควำมเหมำะสมของรำยกำร รวมถึงเงื่อนไขในกำร

ท�ำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผลของรำคำ 

- บริษัทฯ สั่งซื้อน�้ำมันปำล์มดิบชนิดมีกรดสูงมำกกว่ำ 5% จำก 

SP เพื่อน�ำมำใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกำรผลิตสินค้ำจ�ำหน่ำย 

ซึ่งบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรสั่งซื้อน�้ำมันปำล์มดิบจำก

บริษัทที่เกี่ยวโยง ซึ่งได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร

ตรวจสอบเพื่อทรำบ ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ฝ่ำยจัดซื้อของ

บริษัทฯ พิจำรณำเปรียบเทียบรำคำ เงื่อนไขกำรค้ำ รวมถึง

ปริมำณที่ผู้จ�ำหนำ่ยแต่ละรำยจะสำมำรถจัดส่งให้กับบริษัทฯได้

ก่อนกำรสั่งซื้อ ซึ่งกำรเปรียบเทียบดังกล่ำว ต้องเปรียบเทียบ

ผู้จ�ำหน่ำยอย่ำงน้อย 3 รำยขึ้นไป ร่วมกับกำรพิจำรณำเปรียบ

เทียบรำคำน�้ำมันปำล์มดิบจำกกรมกำรค้ำภำยใน กระทรวง

พำณิชย์ ซึ่งเป็นรำคำอ้ำงอิงย้อนหลัง 1 วันท�ำกำร ทุกครั้ง ทั้งนี้ 

รำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่บริษัทฯ สั่งซื้อจำก SP เป็นไป

ตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทั่วไป โดยมูลค่ำกำรสั่งซื้อจำก SP ใน

งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 มีสัดส่วนมูลค่ำกำรสั่ง

ซื้อคิดเป็นร้อยละ 9.85 และ 1.48 ของมูลค่ำกำรสั่งซื้อน�้ำมัน

ปำล์มดิบชนิดมีกรดสูงมำกกว่ำ 5% รวม และคิดเป็นร้อยละ 

0.87 และ 0.19 ของมูลค่ำกำรสั่งซื้อน�้ำมันปำล์มดิบรวม 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นใน

รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทฯและ SP โดยพิจำรณำเอกสำร

ประกอบกำรเปรียบเทียบรำคำก่อนสั่งซื้อตำมนโยบำยของ

บริษัท และมีควำมเห็นชอบถึงควำมเหมำะสมของรำยกำร รวม

ถึงเงื่อนไขในกำรท�ำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผลของรำคำ



081รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

รายการระหว่างกัน

  นิติบุคคลที่อาจมี      รายการระหว่างกัน     มูลค่ารายการ (ล้านบาท)               ลักษณะรายการ / ความจ�าเป็น   

   ความขัดแย้ง                                       31 ธ.ค. 56   31 ธ.ค. 57         และความสมเหตุสมผล

4) บจก.สำมำรถ

น�้ำมันปำล์ม 

(SPO)

5) บจก.สำมำรถ 

ปำล์ม อินดัสตรี 

(SPI)

รายได ้จากการขายสินค ้า

ส�าเร็จรูป : บริษัทฯสั่งซื้อ

น�้ำมันปำล์มดิบชนิดกรดสูง

มำกกว่ำ 5% จำก SPO เพื่อ

ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกำร

ผลิตสินค้ำเพื่อจ�ำหน่ำย

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง : 

บริษัทฯมีรำยกำรเจ้ำหนี้กำร

ค้ำจำกกำรสั่งซื้อน�้ำมันปำล์ม

ดิบชนิดกรดสูงมำกกว่ำ 5% 

จำก SPO

ซื้อสินค้า : บริษัทฯสั่งซื้อ

น�้ำมันปำล์มดิบชนิดกรดสูง

มำกกว่ำ 5% จำก SPI เพื่อใช้

เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกำรผลิต

สินค้ำเพื่อจ�ำหน่ำย

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง : 

บริษัทฯมีรำยกำรเจ้ำหนี้กำร

ค้ำจำกกำรสั่งซื้อน�้ำมันปำล์ม

ดิบชนิดกรดสูงมำกกว่ำ 5% 

จำก SPI

     19.50         19.75

     0.39  -

        -           4.67

     

      

        -            1.68

- บริษัทฯ สั่งซื้อน�้ำมันปำล์มดิบชนิดมีกรดสูงมำกกว่ำ 5% จำก SPO 

เพื่อน�ำมำใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกำรผลิตสินค้ำจ�ำหน่ำย ซึ่งบริษัทฯ 

ได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรสั่งซื้อน�้ำมันปำล์มดิบจำกบริษัทที่เกี่ยว

โยง ซึ่งได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ 

ซึ่งบริษัทฯได้ก�ำหนดให้ฝ่ำยจัดซื้อของบริษัทฯพิจำรณำเปรียบ

เทียบรำคำ เงื่อนไขกำรค้ำ รวมถึงปริมำณที่ผู้จ�ำหน่ำยแต่ละรำยจะ

สำมำรถจัดส่งให้กับบริษัทฯ ได้ก่อนกำรสั่งซื้อ ซึ่งกำรเปรียบเทียบ

ดังกล่ำว ต้องเปรียบเทียบผู้จ�ำหน่ำยอย่ำงน้อย 3 รำยขึ้นไป ร่วม

กับกำรพิจำรณำเปรียบเทียบรำคำน�้ำมันปำล์มดิบจำกกรมกำรค้ำ

ภำยใน กระทรวงพำณิชย์ ซึ่งเป็นรำคำอ้ำงอิงย้อนหลัง 1 วันท�ำกำร 

ทุกครั้ง ทั้งนี้ รำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่บริษัทฯสั่งซื้อจำก SPO 

เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทั่วไป โดยมูลค่ำกำรสั่งซื้อจำก SPO 

ในงวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 มีสัดส่วนมูลค่ำกำรสั่งซื้อ

คิดเป็นร้อยละ 8.57 และ 2.14 ของมูลค่ำกำรสั่งซื้อน�้ำมันปำล์มดิบ

ชนิดมีกรดสูงมำกกว่ำ 5% รวม และคิดเป็นร้อยละ 0.75 และ 0.28 

ของมูลค่ำกำรสั่งซื้อน�้ำมันปำล์มดิบรวม 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นในรำยกำรที่

เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจำรณำเอกสำรประกอบ

กำรเปรียบเทียบรำคำก่อนสั่งซื้อตำมนโยบำยของบริษัทฯ และมี

ควำมเห็นชอบถึงควำมเหมำะสมของรำยกำร รวมถึงเงื่อนไขในกำร

ท�ำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผลของรำคำ 

- บริษัทฯสั่งซื้อน�้ำมันปำล์มดิบชนิดมีกรดสูงมำกกว่ำ 5% จำก SPI 

เพื่อน�ำมำใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกำรผลิตสินค้ำจ�ำหน่ำย ซึ่งบริษัทฯ

ได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรสั่งซื้อน�้ำมันปำล์มดิบจำกบริษัทที่เกี่ยว

โยง ซึ่งได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ 

ซึ่งบริษัทฯได้ก�ำหนดให้ฝ่ำยจัดซื้อของบริษัทฯพิจำรณำเปรียบ

เทียบรำคำ เงื่อนไขกำรค้ำ รวมถึงปริมำณที่ผู้จ�ำหน่ำยแต่ละรำยจะ

สำมำรถจัดส่งให้กับบริษัทฯได้ก่อนกำรสั่งซื้อ ซึ่งกำรเปรียบเทียบ

ดังกล่ำว ต้องเปรียบเทียบผู้จ�ำหน่ำยอย่ำงน้อย 3 รำยขึ้นไป ร่วม

กับกำรพิจำรณำเปรียบเทียบรำคำน�้ำมันปำล์มดิบจำกกรมกำรค้ำ

ภำยใน กระทรวงพำณิชย์ ซึ่งเป็นรำคำอ้ำงอิงย้อนหลัง 1 วันท�ำกำร 

ทุกครั้ง ทั้งนี้ รำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่บริษัทฯสั่งซื้อจำก SPI 

เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทั่วไป โดยมูลค่ำกำรสั่งซื้อจำก SPI 

ในงวดบัญชีปี 2557 มีสัดส่วนมูลค่ำกำรสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละ 1 ของ

มูลค่ำกำรสั่งซื้อน�้ำมันปำล์มดิบชนิดมีกรดสูงมำกกว่ำ 5% รวม และ

คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของมูลค่ำกำรสั่งซื้อน�้ำมันปำล์มดิบรวม

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นในรำยกำรที่

เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจำรณำเอกสำรประกอบ

กำรเปรียบเทียบรำคำก่อนสั่งซื้อตำมนโยบำยของบริษัทฯ และมี

ควำมเห็นชอบถึงควำมเหมำะสมของรำยกำร รวมถึงเงื่อนไขในกำร

ท�ำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผลของรำคำ 



รายการระหว่างกัน

082รายงานประจำาปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากรายการค้ำาประกันหนี้เงินกู้สถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย  ดังนี้

 ผู้ใช้วงเงิน

บริษัทฯ

AIPT

AIL

 ผู้คำ้าประกัน

กรรมการบริษัท

AIE

AIE และ AIPT

สถาบันการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จำากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด 

(มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด 

(มหาชน)

ประเภทวงเงิน

วงเงินกู้ระยะสั้น

วงเงินกู้ระยะยาว

วงเงินกู้ระยะสั้น

วงเงินกู้ระยะยาว

วงเงินค้ำาประกัน

วงเงินกู้ระยะสั้น

วงเงินกู้

(ล้านบาท)

ภาระหนี้

(ล้านบาท)
หลักประกัน

- กรรมการบริษัทได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 

เข้าคำ้าประกันเต็มจำานวน และจำานำาหุ้น AI กรรมสิทธิ์ผู้บริหารจำานวนหนึ่ง ทั้งนี้ 

วงเงินสินเชื่อและเงื่อนไขที่บริษัทฯ มีอยู่กับธนาคารฯ คงเดิม ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าว

บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

- จดจำานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่ 13397, 17797 และเลข

ที่ 108147 ตั้งอยู่ตำาบลท่าจีน อำาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่

ดินรวม 7-0-49.1 ไร่ และโฉนดที่ดินเลขที่ 18643 และเลขที่ 64303-64304 ตั้ง

อยู่ตำาบลปากนำ้า อำาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เนื้อที่ดินรวม 9-1-63.2 ไร่ 

กรรมสิทธิ์ในนาม AIPT มูลจำานองรวม 700.00 ล้านบาท

- Negative Pledge เครื่องจักรและอุปกรณ์คลังนำ้ามันและท่าเทียบเรือของบริษัท 

กรรมสิทธิ์ในนาม AIPT

- AIE คำ้าประกันเต็มในวงเงิน 645.00 ล้านบาท

- AIE และ AIPT คำ้าประกันร่วมในวงเงิน 5.00 ล้านบาท

907.00

69.75

530.00

110.00

5.00

5.00

125.00

-

20.00

98.96

2.50

1.59

 ในปี 2557 บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงเพิ่มเติมได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งนับรวมภรรยาคิดเป็น

ร้อยละ 25.34 ของทุนจดทะเบียนบริษัท โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน AI และนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม กรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 6.89 ของทุน

จดทะเบียนบริษัท โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน AI ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้เข้าคำ้าประกันหนี้ในนามบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่วงเงินคำ้าประกันรวมที่กรรมการแต่ละท่านเข้าคำ้าประกันหนี้เท่ากับท่านละ 1,363.55 ล้านบาท 

โดยไม่คิดค่าตอบแทนจากการเข้าคำ้าประกันหนี้ดังกล่าว



	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	กับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์			

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		ได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว	เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป	และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์

ระหว่างบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าท�ารายการระหว่างกัน	รวมทั้งการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคต

083รายงานประจ�าปี	2557	 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

รายการระหว่างกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

					มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน	 	 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อยกับนิติบุคคล

ที่มีความเกี่ยวข้อง	 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง

กระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	 ด้วยอ�านาจต่อรอง

ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ	

ผู้บริหาร	 หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	 และมีเงื่อนไขการค้าปกติ

หรือราคาตลาด	 ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล	 สามารถตรวจสอบ

ได้	 และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

สามารถด�าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาอนุมัติ	 และจัดท�ารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับ

ทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

ส�าหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้า

ปกติ	 บริษัทฯจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น	 ในกรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายกา

ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	บริษัทฯจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ	

ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี	 เป็นผู้ให้ความ

เห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและ

ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท	 หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี	 เพื่อ

อนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าท�ารายการ

ทั้งนี้	 บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 และ

เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	 56-1)	 และ

รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 (แบบ	 56-2)	 ตามหลักเกณฑ์และ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ทั้งนี้	 การพิจารณา

อนุมัติการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว	 ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อบังคับ	

ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการระหว่าง

กันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท�ารายการระหว่างกันนั้นๆ

ในอนาคตหากบริษัทฯมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการระหว่างกันกับ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	 บริษัทฯ

จะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ	 ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้า

ปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไข

หรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทฯกระท�ากับ

บุคคลภายนอก	 ทั้งนี้	 บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้

ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา	 อัตราค่าตอบแทน	 รวมทั้งความจ�าเป็น

และความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว	 ในกรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการ

ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	 บริษัทฯจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคา

อิสระ	 ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้

ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อให้คณะ

กรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็น

ต่อคณะกรรมการบริษัท	 หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี	 ทั้งนี้	 บริษัทฯจะ

เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้

รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 และเปิดเผยในแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปีของ

บริษัท	 (แบบ	56-2)	ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนึ่ง	 ในส่วนการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน	 จะคงเหลือเพียงการซื้อ

น�้ามันปาล์มดิบชนิดกรดสูงมากกว่า	 5%	 โดยจะพิจารณาด�าเนิน

การภายใต้นโยบายการสั่งซื้อน�า้มันปาล์มดิบจากบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง	

ซึ่งบริษัทฯก�าหนดนโยบายการท�ารายการกับนิติบุคคลที่เกี่ยวโยง

ไว้อย่างชัดเจน	 ทั้งนี้	 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นั้น	 กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ	 ที่ได้ก�าหนดขึ้นและ

กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ	 ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ	 และจะต้องเปิด

เผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา	 ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศค�าสั่ง	

หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมตลอด

ถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�า

รายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ

บริษัทฯหรือบริษัทย่อย	และตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคม

นักบัญชีโดยเคร่งครัด	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 จะไม่ท�ารายการระหว่าง

กันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การด�าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ



084บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2557 

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี  จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  งบกำาไรขาดทุน      2557  2556 2555
  (หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน     

อัตรส่วนทางการเงิน     

ผลการดำาเนินงานต่อหุ้น (บาท)     

  ร�ยได้จ�กก�รข�ย

  ร�ยได้รวม

  ต้นทุนและค่�ใช้จ่�ย

  กำ�ไร (ข�ดทุน) ขั้นต้น

  กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนต้นทุนท�งก�รเงินและภ�ษี

  กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ

  สินทรัพย์รวม

  หนี้สินรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (%)

  อัตร�กำ�ไรสุทธิ (%)

  อัตร�ผลตอบแทนต่อทุน (%)

  อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์รวม (%)

  อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�)

  กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิต่อหุ้น

  มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น

  เงินปันผลจ่�ยต่อหุ้น

 4,560.31 

 4,574.73 

 4,449.92 

 266.47 

 147.98 

 90.67 

4,222.58

4,235.78

4,040.63

381.36

280.19

195.15

3,450.23

3,461.94

3,548.43

63.53

(29.88)

(86.49)

 2,502.86 

 659.60 

 1,843.26 

2,022.90

270.31

1,752.59

2,355.68

1,981.80

373.88

 5.84 

 1.98 

 4.92 

 3.62 

 0.36 

9.03

4.62

11.14

9.65

0.15

1.84

(2.51)

(23.13)

(3.67)

5.30

 0.02

 0.41 

 - 

0.25

1.55

-

(0.11)

1.01

-

                (ฉบับปรับปรุง)     



คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

085ร�ยง�นประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร
(ก) ต�ร�งสรุปฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

        งบก�รเงินรวม จ�กก�รรวมธุรกิจภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกัน             งบก�รเงินรวม

                 สรุปร�ยก�ร                      (ตรวจสอบ)                                                  (ตรวจสอบ)

         งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงิน                                                                                                               ฉบับปรับปรุง

            สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55         สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56         สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57

       ล้�นบ�ท  %    ล้�นบ�ท  %    ล้�นบ�ท  %

             สินทรัพย์      

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด     18.84    0.80%     73.12   3.61%    189.59   7.58%

เงินลงทุนชั่วคร�ว       0.00    0.00%     0.05   0.00%    0.09   0.00% 

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น-สุทธิ    289.58    12.29%     276.88  13.69%    477.12   19.06%

สินค้�คงเหลือ-สุทธิ     787.95    33.45%     370.59  18.32%    434.14     17.35%

พัสดุน้ำ�มันคงเหลือ      2.30    0.10%     4.82    0.24%    2.37   0.09%

สินทรัพ์หมุนเวียนอื่น      0.31     0.01%     0.00   0.00%    0.00   0.00%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ย-สุทธิ    0.00    0.00%     0.00   0.00%    2.54   0.10%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   1,098.98    46.65%     725.46  35.86%  1,105.85   44.18%

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่ติดภ�ระค้ำ�ประกัน    0.00    0.00%     2.00   0.10%    2.00                0.08%

ที่ดิน อ�ค�ร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์-สุทธิ  1,207.68    51.27%    1,264.72  62.52%   1,377.91  55.05%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -สุทธิ     0.05    0.00%     0.10      0.01%    0.15   0.01%

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี     41.04     1.74%     4.30   0.21%    0.76   0.03%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น     7.93                 0.34%     26.32   1.30%    16.18   0.65%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,256.70    53.35%    1,297.44  64.14%   1,397.00  55.82%

รวมสินทรัพย์    2,355.68   100.00%    2,022.90  100.00%   2,502.85  100.00%

              หนี้สิน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ก   1,263.00     53.61%     93.62   4.63%    316.92   12.66% 

สถ�บันก�รเงิน

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น    148.13    6.29%     78.09   3.86%    203.12   8.12%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน   394.00    16.73%     0.00    0.00%    0.00   0.00%

เงินกู้ยืมระยะย�วที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน    65.06     2.76%     32.34   1.60%    22.08   0.88%

หนึ่งปี  

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลค้�งจ่�ย     0.00    0.00%     0.00   0.00%    28.67   1.14%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น      16.79    0.71%     0.00   0.00%    0.00   0.00%

รวมหนี้สินหมุนเวียน    1,886.98    80.10%     204.05  10.09%    570.79   22.80%

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน-สุทธิ    87.80    3.73%      56.29   2.78%    76.88   3.07%

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น     7.02    0.30%      9.97    0.49%    11.93   0.48%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน      94.82     4.03%      66.26   3.27%    88.81   3.55%

รวมหนี้สิน     1,981.80    84.13%     270.31  13.36%    659.60   26.35%

 ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนจดทะเบียน      370.00    15.71%    1,130.00  55.86%  1,130.00   45.15%

ทุนที่ออกจำ�หน่�ยและชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว    370.00    15.71%    1,130.00  55.86%  1,130.00   45.15%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม     181.07    7.68%      0.00   0.00%         0.00   0.00%

ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ     0.00    0.00%         605.11  29.91%    605.11   24.18%

กำ�ไร(ข�ดทุน)สะสม      (177.19 )  (7.52%)      22.71   1.13%    (113.37)  (4.53%)

ผลแตกต่�งจ�กก�รจัดโครงสร้�งธุรกิจภ�ย    0.00   0.00%      (5.23)  (0.26%)     (5.23)  (0.21%) 

ใต้ก�รควบคุมเดียวกัน 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      373.88    15.87%    1,752.59  86.64%   1,843.25  73.65%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     2,355.68  100.00%    2,022.90  100.00%   2,502.85  100.00%
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086ร�ยง�นประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)

สรุปร�ยก�ร

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมร�ยได้

     ร�ยได้จ�กก�รข�ย

     ร�ยได้จ�กก�รรับจ้�งผลิต

     ร�ยได้จ�กก�รเดินเรือ

     ร�ยได้จ�กก�รบริก�รท่�เทียบเรือ

รวมต้นทุนข�ยและบริก�ร

     ต้นทุนข�ย

     ต้นทุนก�รรับจ้�งผลิต

     ต้นทุนบริก�รเดินเรือ

     ต้นทุนบริก�รท่�เทียบเรือ

   กำ�ไรขั้นต้น

ร�ยได้อื่น/1

กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ย

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย

ค้�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร

กำ�ไรก่อนต้นทุนท�งก�รเงินและภ�ษี

ต้นทุนท�งก�รเงิน

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

กำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับงวด

ก�รแบ่งปัน(ข�ดทุน)กำ�ไร

     ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

     ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับงวด

กำ�ไรต่อหุ้น (บ�ท/หุ้น)

มูลค่�ที่ตร�ไว้ (บ�ท/หุ้น)

จำ�นวนหุ้นส�มัญ (ล้�นหุ้น)

งบก�รเงินรวมจ�กก�รรวมธุรกิจภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกัน                                                                       

(ตรวจสอบ)                                                                                                                                             

        

   สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55                 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56

ล้�นบ�ท  %      ล้�นบ�ท %

3,461.94           100.00%      4,235.78 100.00%

3,403.48  98.31%      4,083.10 96.39%

18.17  0.52%      93.83 2.22%

28.58  0.83%      45.64 1.08%

-  0.00%     -  0.00%

3,386.70  97.83%      3,841.22 90.69%

3,350.23  96.77%      3,754.53 88.64%

15.13  0.44%      46.74 1.11%

21.34  0.62%      39.95 0.94%

-  0.00%      -  0.00%

63.53  1.84%      381.36 9.00%

11.71  0.34%      13.20 0.31%

75.24  2.17%      394.56 9.31%

56.73  1.64%      59.92 1.41%

48.39  1.40%      54.45 1.29%

          

(29.88)  (0.86%)      280.19 6.61%

66.82  1.93%      48.07 1.13%

(96.70)  (2.79%)      232.13 5.50%

10.21  0.29%      (36.97) (0.87%)

(86.49)  (2.50%)      195.15 4.61%

(1.63)  (1.20%)      200.82 4.74%

(44.86)  (1.30%)      (5.67) (0.13%)

(86.49)  (2.50%)      195.15 4.61%

(1.40)         0.25  

10.00         1.00  

37.00         803.23 

        งบก�รเงินรวม

          (ตรวจสอบ)

         ฉบับปรับปรุง                            

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57

ล้�นบ�ท  %

4,574.73  100.00%

4,390.48  95.97%

133.54  2.92%

35.29  0.77%

1.00  0.02%

4,293.84  93.86%

4,168.07  91.11%

78.13  1.71%

47.14  1.03%

0.50  0.01%

266.47  5.82%

14.42  0.32%

280.89  6.14%

55.49  1.25%

77.41  1.69%

  

147.99    3.23%

23.18  0.51%

124.81    2.73%

(34.14)  (0.75%)

90.67  1.98%

90.67  1.98%

-  0.00%

90.67  1.98%

0.08 

1.00 

1,130 

 หม�ยเหตุ : /1 ร�ยได้อื่น : หม�ยถึง ร�ยได้จ�กค่�ขนส่งสินค้� ร�ยได้จ�กก�รรับคืนสินค้�คงเหลือจ�กก�รผลิต ร�ยได้จ�กก�รข�ย

  เศษวัสดุ และร�ยได้อื่น โดยร�ยได้จ�กก�รขนส่งสินค้�เกิดจ�กก�รขนส่งสินค้�ให้กับลูกค้�บ�งร�ยที่ไม่ส�ม�รถจัดห�รถ

  ขนส่งเองได้ในบ�งช่วง โดยในงวดบัญชีปี 2555  ปี 2556 และงวดบัญชีปี  2557 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รขนส่งสินค้�

  เท่�กับ 8.16 ล้�นบ�ท 5.10 ล้�นบ�ท และ  0.21 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ ร�ยได้จ�กก�รรับคืนสินค้�คงเหลือ เกิดจ�ก

  ก�รรับคืนวัตถุดิบจ�กก�รรับจ้�งผลิตหรือรับจ้�งกลั่นน้ำ�มันป�ล์มดิบ ที่เป็นผลจ�กส่วนเกินจ�กค่� Conversion ก�รผลิต

  ที่ตกลงกับลูกค้�



คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

087ร�ยง�นประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม  
จากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุม

เดียวกัน (ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ) 
ฉบับปรับปรุง 

ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้                (96.70)                232.13                 124.80  
ปรับกระทบก ำไร (ขำดทนุ) เป็นเงินสดรับ (จำ่ย) จำกกำรด ำเนินงำน       
คำ่เสือ่มรำคำ                    69.08                   66.02                   72.30  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ ำหนำ่ย                      0.03                     0.02                    0.04  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นตดัจ ำหนำ่ย                            -                            -                       0.73  
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรขำยทรัพย์สนิ 2.01                         -     

-    
                       - 

(กลบัรำยกำร)หนีส้งสยัจะสญู                       0.69                     0.32                  (0.41) 
หนีส้ญู                       0.45                          -                            -    
(ก ำไร) ขำดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่น                    (0.28)                 (0.05)                    0.12  
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรเลกิใช้อปุกรณ์                       0.36                     0.02                     0.52  
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรเลกิใช้สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนที่ถือไว้เพื่อขำย                            -                            -                       1.94  
(กลบัรำยกำร)คำ่เผ่ือมลูคำ่ลดลงของสนิค้ำ                       7.01                  (8.59)                    0.12  
คำ่ใช้จำ่ยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน                       1.55                    2.23                     1.97  
ดอกเบีย้รับ                    (0.35)                 (0.52)                 (0.70) 
ดอกเบีย้จ่ำย                     66.46                   48.07                   23.18  
ตดัจำ่ยภำษีถกูหกั ณ ที่จ่ำย                            -                           -                       0.08  
ก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 

               50.31              339.65              224.69  

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น (เพิม่ขึน้)ลดลง               (116.08)                  14.55              (201.67) 
สนิค้ำคงเหลอื (เพิม่ขึน้)ลดลง                (209.16)                425.95                (63.68) 
พสัดนุ ำ้มนัคงเหลอื (เพิ่มขึน้)ลดลง                       0.35                  (2.52)                    2.45  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถื่อไว้เพื่อขำย (เพิ่มขึน้)ลดลง                            -                            -                    (2.44) 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น (เพิ่มขึน้)ลดลง                       0.48                          -                            -    
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (เพิ่มขึน้)ลดลง                            -                    (0.04)                 (8.73) 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น เพิม่ขึน้ (ลดลง)                     97.62                (87.38)                119.78  
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น                       4.32   -  - 
รับเงินสดจำกกำรขอคืนภำษีเงินได้นิติบคุคล                            -                       1.26                     1.79  
จ่ำยภำษีเงินได้ 

 

                  (0.81) 

 

                (2.76) 

 

                (2.32) 

 เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน             (172.97)             688.71                69.87  



คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

088ร�ยง�นประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม  
จากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุม

เดียวกัน (ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ) 

ฉบับปรับปรุง 

ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้                            -                 (2.00)                         -    
เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้                            -                   (0.05)                 (0.04) 
รับดอกเบีย้                      0.35                    0.51                    0.70  
เงินสดจา่ยเพื่อซือ้หุ้นในบริษัทยอ่ยจากผู้ ถือหุ้นเดมิ -           (435.07)                        -    
เงินสดจา่ยซือ้อาคารและอปุกรณ์                 (35.55)         (115.30)           (157.00) 
ดอกเบีย้จ่ายเพื่อติดตัง้อปุกรณ์                  (2.91)                (0.25)                       -    
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์                   14.81                        -                      0.12  
ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์                  (0.02)                       -                   (0.08) 
จ่ายช าระเงินมดัจ าอปุกรณ์                   (1.91)              (20.55)                (2.16) 
จ่ายช าระเจ้าหนีจ้ากการซือ้อปุกรณ์                 (10.04)                (3.78)                (5.19) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน              (35.27)         (576.49)         (163.65) 
เงินสดจา่ยดอกเบีย้                  (71.12)              (49.44)              (23.37) 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

                342.05          (1,169.38)               223.30  
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง                 (55.00)            (394.00)                        -    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิม่ขึน้                            -                          -                  110.00  
เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                (131.85)              (64.23)              (99.67) 
เงินสดรับจากการเพิม่ทนุ                            -              1,365.11                        -    
ทนุของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุเพิ่มขึน้                   80.00                 254.00                         -    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ              164.08             (57.94)            210.26  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)-สุทธิ              (44.16)             54.28             116.48  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี                   63.00                 18.84                  73.12  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี                   18.84                  73.12                189.60  
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงนิสด รายการที่ไม่ใช่เงนิสด ประกอบด้วย 
เจ้าหนีท้รัพย์สนิส าหรับอปุกรณ์                  0.76                    5.62                  10.63  
โอนเคร่ืองจกัรเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนที่ถือไว้เพื่อขาย                            -                          -                      2.03  
โอนเงินมดัจ าคา่สนิทรัพย์เป็นอปุกรณ์                     0.54                   1.90                 20.55  
เจ้าหนีท้รัพย์สนิส าหรับสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน                            -                      0.07                         -    
โอนเงินมดัจ าคา่สนิทรัพย์เป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่น                            -                          -                      0.03  

 



คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

089ร�ยง�นประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)

(ข) ต�ร�งสรุปอัตร�ส่วนท�งก�รเงินที่สำ�คัญ

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (Liquidity ratio)    

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง   เท่�  0.58   3.56   1.94

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว   เท่�  0.16    2.20   1.17

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องกระแสเงินสด  เท่�  (0.10)   2.51   0.17

อัตร�ส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ก�รค้�  เท่�  15.07   15.46   12.10

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย   วัน  23.88   23.28   30.17

อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�คงเหลือ  เท่�  54.03   10.37   10.46

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย   วัน  6.66   34.72   34.90

อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้ก�รค้�  เท่�  41.14   58.94   30.54

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้เจ้�หนี้ก�รค้�  วัน  8.75   6.10   11.95

Cash cycle    วัน  21.80   (0.94)   53.12

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น    %  1.84%    9.03%   5.84

อัตร�กำ�ไรสุทธ ิ    %  (2.79%)   4.85%   1.98

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   %  (28.34%)  11.14%   5.04

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์  %  (4.39%)   9.65%   6.54

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ถ�วร  %  (2.23%)   15.43%   6.86

อัตร�ก�รหมุนของสินทรัพย์   เท่�  1.57   2.09   2.02

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  เท่�  5.95   0.15   0.36

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย               เท่�  (1.54)   5.79   6.38                                                                                                                     

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผล   %  0.00%   0.00%   0.00%

                     อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน           ปี 2555           ปี 2556           ปี 2557

                                                                                                                                             (ฉบับปรับปรุง)    



คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

090ร�ยง�นประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)

คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น
 ผลก�รดำ�เนินง�น

 ภ�พรวมของผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�

 บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�มันไบโอดีเซลที่ผลิตจ�กน้ำ�มันป�ล์มดิบ ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�มันป�ล์ม โอเลอีนผ่�นกรรมวิธีภ�ย

ใต้ตร�สินค้� “พ�โมล�” รวมถึงจำ�หน่�ยวัตถุดิบได้แก่ น้ำ�มันป�ล์มดิบ และน้ำ�มันป�ล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไข และจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้

จ�กกระบวนก�รผลิต ได้แก่ กรดไขมันป�ล์ม ไขมันป�ล์มบริสุทธิ์ และกลีเซอรีน สำ�หรับนำ�ไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตส�หกรรมก�รผลิตต่อเนื่องต่�งๆ 

อ�ทิ สบู่ ครีมเทียม เครื่องสำ�อ�ง รวมถึงนำ�กลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในก�รผลิตน้ำ�มันไบโอดีเซล โดยบริษัทผลิตและจำ�หน่�ยสินค้�ต�มคำ�สั่งซื้อของ

ลูกค้� ซึ่งนอกจ�กก�รผลิตสินค้�จำ�หน่�ยแล้ว บริษัทยังให้บริก�รรับจ้�งกลั่นน้ำ�มันป�ล์มดิบให้กับลูกค้�ในธุรกิจปิโตรเลียมอีกด้วย ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้�

ของบริษัทสำ�หรับผลิตภัณฑ์น้ำ�มันไบโอดีเซล ได้แก่ กลุ่มผู้ค้�น้ำ�มันต�มม�ตร� 7 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รค้�น้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 กลุ่มลูกค้�

ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันป�ล์มโอเลอีนผ่�นกรรมวิธี ได้แก่ กลุ่มอุตส�หกรรมผลิตอ�ห�รทั้งท�งตรงและท�งอ้อม กลุ่มลูกค้�สำ�เร็จรูป ได้แก่ โรงแรม ร้�น

อ�ห�รที่เป็นเชน และร้�นค้�ทั่วไป รวมถึงกลุ่มลูกค้�ที่ซื้อเพื่อแบ่งบรรจุข�ยอีกทอด โดยบริษัทได้รับประก�ศนียบัตร และใบรับรองคุณภ�พต่�งๆ 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงก�รบริห�รจัดก�รที่ดีและก�รผลิตสินค้�ที่ได้คุณภ�พและเป็นไปต�มม�ตรฐ�น อ�ทิ ISO 9001: 2008 HACCP GMP Kosher 

รวมถึงก�รได้รับก�รรับรองก�รเข้�เป็นสม�ชิก Roundtable Sustainability of Palm Oil หรือ RSPO ซึ่งเป็นองค์กรระหว่�งประเทศที่สนับสนุน

ให้เกิดก�รส่งเสริมก�รเจริญเติบโต และก�รใช้น้ำ�มันป�ล์มอย่�งยั่งยืน ด้วยก�รร่วมมือดำ�เนินง�นภ�ยในห่วงโซ่อุปท�น (Supply Chain) 

 บริษัทฯจัดโครงสร้�งกลุ่มเพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รนำ�บริษัทเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ (Spin-off)  และป้องกันคว�มขัด

แย้งที่อ�จจะเกิดขึ้นในอน�คต โดยเข้�ซื้อกิจก�รของ 2 บริษัทจ�ก AI ในเดือนเมษ�ยน 2556 จึงทำ�ให้ปัจจุบัน บริษัทฯมีบริษัทย่อย 2 บริษัทได้แก่ 

AIL และ AIPT โดยบริษัทเข้�ถือหุ้นในกิจก�รดังกล่�วคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน AIL และ AIPT ทั้งนี้ AIL ดำ�เนินธุรกิจให้

บริก�รขนส่งสินค้�ท�งทะเล โดยส�ม�รถให้บริก�รขนส่งน้ำ�มันเชื้อเพลิง น้ำ�มันป�ล์มดิบ และน้ำ�มันป�ล์มกลั่นบริสุทธิ์ให้กับลูกค้�ทั้งในและระหว่�ง

ประเทศ และ AIPT ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รท่�เทียบเรือและคลังน้ำ�มันเชื้อเพลิง รวมถึงผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�แข็งสำ�หรับอุตส�หกรรมอ�ห�ร ซึ่ง AIPT 

มีท่�เทียบเรือน้ำ�ลึกและคลังน้ำ�มัน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่อำ�เภอท่�ฉลอม จังหวัดสมุทรส�คร และอำ�เภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ที่มีคว�มส�ม�รถใน

ก�รกักเก็บน้ำ�มันรวมทั้งสิ้นประม�ณ 33,186,000 ลิตร โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุนต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รลงทุน 

พ.ศ. 2520 สำ�หรับธุรกิจผลิตไบโอดีเซล ธุรกิจขนส่งท�งเรือ และธุรกิจขนถ่�ยสินค้�สำ�หรับเรือเดินทะเล บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีค่�ใช้จ่�ยภ�ษี

เงินได้นิติบุคคลสำ�หรับงวด เนื่องจ�กมีผลข�ดทุนท�งภ�ษีเงินได้หลังปรับปรุงด้วยผลข�ดทุนสะสมยกม�ไม่เกิน 5 รอบระยะเวล�บัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 1) ร�ยได้จ�กก�รข�ย ประกอบด้วยร�ยได้จ�กธุรกิจน้ำ�มันป�ล์ม ร�ย

ได้จ�กก�รจำ�หน่�ยน้ำ�แข็ง และร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้� 2) ร�ยได้จ�กก�รรับจ้�งผลิต 3) ร�ยได้จ�กก�รเดินเรือ และ 4) 

ร�ยได้จ�กก�รบริก�รท่�เทียบเรือ 

 สำ�หรับภ�พรวมของอุตส�หกรรมน้ำ�มันป�ล์ม อุตส�หกรรมน้ำ�มันไบโอดีเซลและน้ำ�มันป�ล์มโอเลอีน ร�ค�น้ำ�มันป�ล์มดิบ สำ�หรับปี 

2555 สถ�นก�รณ์ร�ค�น้ำ�มันป�ล์มมีคว�มผันผวน สืบเนื่องจ�กร�ค�น้ำ�มันป�ล์มในตล�ดโลกลดลง จ�กผลของสต็อกน้ำ�มันป�ล์มที่มีอยู่ในระดับ

สูงเป็นประวัติก�รณ์ กอปรกับภ�วะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว จึงส่งผลทำ�ให้เกิดสภ�วะผลผลิตล้นตล�ด ร�ค�ทล�ยป�ล์มน้ำ�มันและน้ำ�มันป�ล์มดิบ

จึงปรับตัวลดลงเป็นอย่�งม�ก รัฐบ�ลจึงเข้�แทรกแซงโดยก�รออกม�ตรก�รรับซื้อน้ำ�มันป�ล์มออกจ�กตล�ด โดยปัจจุบันได้ขย�ยระยะเวล�รับซื้อ

ต�มโครงก�รแก้ไขปัญห�น้ำ�มันป�ล์มและร�ค�ผลป�ล์มตกต่ำ�ปี 2555 – 2556 รอบ 2 จำ�นวน 50,000 ตัน ในร�ค�ตันละ 25,000 บ�ท หรือ 25 

บ�ทต่อกิโลกรัม ซึ่งก�รดำ�เนินม�ตรก�รดังกล่�ว ช่วยให้ร�ค�ป�ล์มน้ำ�มันและน้ำ�มันป�ล์มดิบมีคว�มผันผวนลดลง และปี 2556 ร�ค�น้ำ�มันป�ล์ม

ดิบเริ่มเข้�สู่สภ�วะเสถียรภ�พ เนื่องจ�กรัฐบ�ลพย�ย�มผลักดันก�รดำ�เนินก�รต�มแผนพัฒน�พลังง�นทดแทนและพลังง�นท�งเลือก 25%ในอีก 

10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) (AEDP) เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยก�รผลิตน้ำ�มันไบโอดีเซลในปี 2564 ที่ 5.97 ล้�นลิตรต่อวัน  กอปรกับเป้�หม�ยก�รส่ง

เสริมในก�รขย�ยพื้นที่เพ�ะปลูกเป็น 5.5 ล้�นไร่ เพื่อให้มีกำ�ลังก�รผลิตน้ำ�มันป�ล์มดิบไม่น้อยกว่� 3.05 ล้�นตันต่อปี และมีอัตร�ก�รให้น้ำ�มันที่ไม่

น้อยกว่�ร้อยละ 18 เพื่อเป็นก�รรองรับคว�มต้องก�รน้ำ�มันป�ล์มดิบต�มแผน AEDP ดังกล่�ว สำ�หรับปี 2557 ร�ค�น้ำ�มันป�ล์มดิบยังคงมีคว�ม

ผันผวนในบ�งช่วงเวล� เนื่องจ�กร�ค�น้ำ�มันป�ล์มในตล�ดโลกลดลง ซึ่งท�งรัฐบ�ลพย�ย�มผลักดันและเข้�แทรกแซงเพื่อตรึงร�ค�โดยพย�ย�ม

ผลักดันและสนับสนุนน้ำ�มันไบโอดีเซลหมุนเร็ว จ�ก B5 เป็น B7 ต�มแผนพัฒน�พลังง�นทดแทนและพลังง�นท�งเลือกดังกล่�วข้�งต้น



คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

091ร�ยง�นประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)

 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�งบก�รเงินประจำ�ปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557 (ฉบับที่ กลต.สั่งแก้ไข) ซึ่งได้ผ่�นก�ร

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด ดังนี้

 - บริษัทฯ ได้จัดทำ�ร�ยง�นต้นทุนก�รผลิตเพิ่มเติม  โดยก�รจัดทำ�และจัดเก็บข้อมูลต้นทุนก�รรับจ้�งผลิต ในส่วนที่บริษัทได้รับค่�

ตอบแทนเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้  และได้นำ�ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับม�ใช้เพื่อผลิตสินค้�ของบริษัท เป็นก�รลดต้นทุนก�รผลิตที่เกิดขึ้นจริง  ซึ่งได้แก้ไข

สำ�หรับก�รรับรู้ร�ยได้ เป็นร�ยได้บริก�รรับจ้�งผลิต  ต�มมูลค่�ของร�ค�ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ณ เวล�นั้นๆ  พร้อมทั้งนำ�ส่งภ�ษีมูลค่�เพิ่มสำ�หรับ

ยอดข�ยที่เพิ่มขึ้นจ�กก�รให้บริก�ร   ทำ�ให้เกิดก�รคำ�นวณต้นทุนก�รผลิตต�มส่วนง�นที่เกิดขึ้นจริง  ร�ยได้ที่เพิ่มขึ้น จ�กมูลค่�ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

จะเท่�กับ ต้นทุนผลิตสินค้�ที่เพิ่มขึ้นจ�กนำ�ผลิตภัณฑ์ที่ได้ม�ใช้ผลิตสินค้�เพื่อข�ย ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่องบก�รเงินที่มีส�ระสำ�คัญ

 - บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รเปรียบเทียบร�ยก�รซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิต และก�รรับวัตถุดิบเพื่อก�รรับจ้�งผลิต กับ ร�ยก�รข�ยสินค้�และส่ง

สินค้�จ�กก�รรับจ้�งผลิต  เพื่อเป็นเปรียบเทียบให้เห็นถึงปริม�ณวัตถุดิบและสินค้�ที่เข้�-ออกว่� มีปริม�ณสอดคล้องกัน และส�ม�รถยอมรับได้ 

เป็นผลให้มีก�รปรับปรุงร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�เพิ่มเติม จ�กก�รส่งมอบสินค้�รับจ้�งผลิตเกินกว่�จำ�นวนวัตถุดิบที่รับเพื่อก�รรับจ้�ง 

งบก�รเงินประจำ�ปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557 (ฉบับที่ กลต.สั่งแก้ไข) มีร�ยง�นของผู้สอบบัญชี เป็น 2  เกณฑ์ ดังนี้  

เกณฑ์ในก�รไม่แสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 1.  ข้�พเจ้�ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)  ของงบก�รเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันว�คม 2557 ในเดือนธันว�คม 2560 ดังนั้น ข้�พเจ้�จึงไม่ได้เข้�ร่วมสังเกตก�รณ์ก�รตรวจนับสินค้�คงเหลือของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 

ข้�พเจ้�ไม่ส�ม�รถใช้วิธีก�รตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในปริม�ณและมูลค่�ของสินค้�คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 ซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดง

ฐ�นะก�รเงินรวมและงบแสดงฐ�นะก�รเงินเฉพ�ะ จำ�นวนเงิน 434.01 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กผลกระทบของเหตุก�รณ์ดังกล่�ว ข้�พเจ้�จึงไม่ส�ม�รถ

สรุปได้ว่�อ�จมีร�ยก�รปรับปรุงใด ๆ ที่จำ�เป็นต่องบแสดงฐ�นะก�รเงิน งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ

กระแสเงินสด

 2.    ผู้สอบบัญชีคนก่อนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย ไม่แสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงิน

เฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย และของ

เฉพ�ะบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน) ต�มลำ�ดับ ต�มร�ยง�นลงวันที่ 24 มีน�คม 2558 เนื่องด้วยก�รจัดก�รของกิจก�รเกี่ยวกับระบบ

ก�รควบคุมภ�ยในด้�นต้นทุนข�ยและสินค้�คงเหลือที่ไม่มีประสิทธิภ�พอย่�งเพียงพอ รวมถึงก�รใช้สินทรัพย์ของกิจก�รอ�จไม่เหม�ะสม จึงทำ�ให้

ข้อมูลและหลักฐ�นเกี่ยวกับก�รผลิตไม่สมเหตุสมผล รวมถึงก�รควบคุมก�รนำ�วัตถุดิบและสินค้�เข้�และออกจ�กโรงง�นผลิตของกิจก�รที่ไม่อ�จ

แน่ใจถึงคว�มครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและหลักฐ�นได้ ซึ่งมีผลต่อต้นทุนข�ยและสินค้�คงเหลือ รวมถึงบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ต�มหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 29.4 บริษัทได้รับหนังสือจ�กฝ่�ยตรวจสอบตล�ดทุน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงวันที่ 20 มกร�คม 2559 เพื่อขอทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีผู้สอบบัญชีคนก่อน ไม่แสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงิน

ประจำ�ปี 2557 ของบริษัท ซึ่งฝ่�ยบริห�รในอดีตของบริษัทได้เข้�ไปชี้แจงและตอบข้อซักถ�มกับท�ง ก.ล.ต. แล้ว

ต่อม� เมื่อวันที่ 20 มิถุน�ยน 2560 ก.ล.ต. ได้กล่�วโทษอดีตกรรมก�รและผู้บริห�ร 2 ร�ย กรณีจัดทำ�บัญชีและงบก�รเงินประจำ�ปี 2557 (ก่อน

ปรับปรุงใหม่) ไม่ถูกต้อง ต�มที่ผู้สอบบัญชีคนก่อนไม่แสดงคว�มเห็น ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยต่อไป

จ�กเรื่องดังกล่�ว ฝ่�ยบริห�รของบริษัทในปัจจุบันได้ดำ�เนินก�รตรวจสอบ จัดทำ�เอกส�รประกอบร�ยก�รท�งบัญชีขึ้นใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อ 

2 ข้�งต้น เพื่อให้งบก�รเงินเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและมีก�รปรับปรุงงบก�รเงินรวมและ    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร สำ�หรับปี

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2557 ต�มหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 33

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบเอกส�รหลักฐ�นประกอบร�ยก�รท�งบัญชีที่จัดทำ�โดยฝ่�ยบริห�รของบริษัทในปัจจุบัน อย่�งไรก็ต�ม เอกส�รประกอบ

ร�ยก�รท�งบัญชีบ�งร�ยก�รเป็นเอกส�รที่ถูกจัดทำ�ขึ้นใหม่ ดังนั้น ข้�พเจ้�จึงไม่ส�ม�รถตรวจสอบให้ได้หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่เหม�ะ

สมอย่�งเพียงพอเพื่อสรุปได้ว่�เอกส�รที่ถูกจัดทำ�ขึ้นใหม่เป็นเอกส�รประกอบร�ยก�รท�งบัญชีที่เกิดขึ้นภ�ยใต้ก�รควบคุมภ�ยในปกติ  

 ก�รไม่แสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

เนื่องจ�กเรื่องที่กล่�วไว้ในวรรคเกณฑ์ในก�รไม่แสดงคว�มเห็นมีนัยสำ�คัญ ข้�พเจ้�ไม่ส�ม�รถห�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่เหม�ะสมอย่�งเพียงพอ

เพื่อเป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น ดังนั้นข้�พเจ้�จึงไม่แสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รดังกล่�ว



	 เรื่องอื่น	

	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 ของบริษัท	 เอไอ	 เอนเนอร์จี	 จำากัด	 (มหาชน)	 และ

บริษัทย่อย	ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น	ตามรายงานลงวันที่	17	กุมภาพันธ์	2557	ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการ	โดยมีวรรคเน้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้

 การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

	 รายได้

	 บริษัทมียอดรวมรายได้ในงวดบัญชีปี	2555	เท่ากับ	3,461.94	ล้านบาท	งวดบัญชีปี	2556	เท่ากับ	4,235.78		ล้านบาท	และงวดบัญชีปี	

2557	เท่ากับ	4,574.73	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายเท่ากับ	3,403.48	ล้านบาท		4,083.11		ล้านบาท	และ	4,390.48	ล้านบาท	ราย

ได้จากการรับจ้างผลิตเท่ากับ	18.17	ล้านบาท		93.83		ล้านบาท	และ	133.54	ล้านบาท	รายได้จากการเดินเรือ	ในงวดบัญชีปี	2555	ถึงปี	2557	

เท่ากับ28.58	ล้านบาท		45.64	ล้านบาท	และ	35.29	ล้านบาท	และรายได้จากการบริการท่าเทียบเรืองวดบัญชีปี		2555	และ	ปี	2556	ไม่มีรายได้

จากการบริการท่าเทียบเรือ	สำาหรับงวดบัญชีปี	2557	ยอดรายได้เท่ากับ	1.00	ล้านบาท

	 บริษัทฯรับรู้รายได้จากการขาย	 เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว	 หรือ

ให้บริการแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว	และบริษัทย่อยได้แก่	AIL	บันทึกรับรู้รายได้จากการเดินเรือ	ตามสัดส่วนระยะเวลาที่เรือได้เดินทางไปแล้วเทียบกับ

ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเดินเรือทั้งหมดของเที่ยวเรือนั้น	และ	AIPT	บันทึกรับรู้รายได้จากการขนถ่ายสินค้า	รายได้ค่าฝากสินค้า	และบริการอื่นเมื่อ

ให้บริการแล้วเสร็จ	ทั้งนี้	บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกรับรู้รายได้อื่น	และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

092รายงานประจำาปี	2557	 บริษัท	เอไอ	เอนเนอร์จี	จำากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 													งบการเงินรวมจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน									งบการเงินรวม

	 								ประเภทรายได้	 	 	 											 														(ตรวจสอบ)																														(ตรวจสอบฉบับปรับปรุง)

	 						(หน่วย	:	ล้านบาท)		 	 											2555	 	 						2556		 													2557	 	

	 	 	 	 															ล้านบาท	 			ร้อยละ	 								ล้านบาท	 	ร้อยละ	 			ล้านบาท								ร้อยละ

1.	รายได้จากการขาย				 	 	 3,403.48					98.65%							4,083.11	 96.39%	 			4,390.48					95.97%

			1.1		รายได้จากธุรกิจน้ำามันปาล์ม	 	 3,349.76		 			96.76%									4,012.25	 94.72%	 			4,355.19						95.20%

						1.1.1	น้ำามันไบโอดีเซล	 		 	 1,686.64		 			48.72%									2,481.28	 58.58%	 			2,905.32						63.51%

						1.1.2	น้ำามันปาล์มโอเลอีน	 		 	 1,017.01		 			29.38%									949.85	 22.42%	 			999.48	 							21.85%

						1.1.3	วัตถุดิบและผลพลอยได้						 	 646.11		 			18.66%									581.12	 13.72%	 			450.39	 							9.84%

										1)	วัตถุดิบ		 					 	 	 397.23		 			61.48%									262.33	 45.14%	 			126.56	 							28.10%

										2)	กรดไขมันปาล์ม	 					 	 102.12		 			15.81%									126.06	 21.69%	 			144.20	 							32.02%

										3)	ไขมันปาล์มบริสุทธิ์	 	 	 84.83		 			13.13%									51.45	 8.86%	 			66.00	 							14.65%

										4)	กลีเซอรีน	 					 	 	 61.93		 			9.58%	 								141.28	 24.31%	 			113.63	 							25.23%

			1.2	รายได้จากการจำาหน่ายน้ำาแข็ง	 	 28.71	 			0.83%	 								27.90	 0.66%	 			31.45	 							0.69%

			1.3	รายได้จากการจำาหน่ายวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้า	 25.01	 			0.72%	 								42.96	 1.01%	 			3.84	 							0.08%

2.	รายได้จากการรับจ้างผลิต	 	 	 18.17	 			0.52%	 								93.83	 2.22%	 			133.54								2.92%

3.	รายได้จากการเดินเรือ	 	 	 28.58	 			0.83%	 								45.64	 1.08%	 			35.29	 							0.77%

4.	รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ	 											 	0.00		 			0.00%	 										0.00	 0.00%	 			1.00	 							0.02%

																																																		รวมรายได้	 3,450.23					99.66%						4,222.58		 99.69%	 			4,560.31				99.68%

รายได้อื่น	 	 	 	 	 11.71	 					0.34%										13.20	 		0.31%	 					14.42								0.32%

	 	 	 					รวมรายได้สุทธิ	 3,461.94	 					100.00						4,235.78	 		100.00	 			4,574.73						100.00



คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

093ร�ยง�นประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยได้จ�กก�รข�ย 

 ร�ยได้จ�กก�รข�ยเกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และ AIPT โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทร�ยได้ ได้แก่ ร�ยได้จ�กธุรกิจนำ้�มันป�ล์ม 

ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยนำ้�แข็งสำ�หรับอุตส�หกรรมอ�ห�ร และร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้� (ปัจจุบันบริษัท และ AIPT หยุด

จำ�หน่�ยวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้�เรียบร้อยแล้ว และไม่มีนโยบ�ยที่จะดำ�เนินธุรกิจดังกล่�วในอน�คต) ซึ่งบริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยในงวดบัญชีปี 

2555 และงวดบัญชีปี 2556 เท่�กับ 3,403.48 ล้�นบ�ท และ 4,083.11 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดรวมร�ยได้เท่�กับร้อยละ 98.31 และ

ร้อยละ 96.39 ต�มลำ�ดับ สำ�หรับงวดบัญชี ปี 2557 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยเท่�กับ 4,390.48 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดรวมร�ย

ได้เท่�กับร้อยละ 95.97  ซึ่งร�ยได้จ�กก�รข�ยหลัก เกิดจ�กร�ยได้จ�กธุรกิจนำ้�มันป�ล์ม โดยร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยนำ้�แข็งสำ�หรับอุตส�หกรรม

อ�ห�ร และร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้�มีสัดส่วนเพียงไม่เกินร้อยละ 1 ของยอดรวมร�ยได้ในแต่ละปี ทั้งนี้ ส�ม�รถอธิบ�ย

ร�ยละเอียดของร�ยได้จ�กก�รข�ยแยกต�มประเภทก�รจำ�หน่�ยได้ ดังนี้

 1) ร�ยได้จ�กธุรกิจนำ้�มันป�ล์ม

 งวดบัญชี ปี 2555  งวดปี 2556 และงวดปี 2557 บริษัทฯ มีร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยนำ้�มันไบโอดีเซล นำ้�มันบริโภค และผลิตภัณฑ์

พลอยได้ คิดเป็นสัดส่วนร�ยได้ส่วนง�นต่อร�ยได้จ�กก�รข�ย ปี 2557 เท่�กับอัตร�ร้อยละ 99.20  ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนร�ยได้ของ ปี 2556 

ซึ่งอัตร�ร้อยละ  98.26  และในปี 2555 เท่�กับอัตร�ร้อยละ 98.42  มูลค่�ข�ยในปี 2557 เพิ่มขึ้น จ�กมูลค่�ข�ยในปี 2556 เท่�กับ 342.94 

ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นจ�กงวดปี 2556 ในอัตร�ร้อยละ 8.55 ร�ยได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจ�กสินค้�ที่ข�ยในปี 2557 มีร�ค�ข�ยสูงกว่� ปี 2556 ที่  

2.00-3.00 บ�ท/กิโลกรัม จ�กปริม�ณข�ยสินค้� ปี 2557 เท่�กับ  149.984 ตัน และ ปี 2556 เท่�กับ 152.770 ตัน

 ร�ยได้จ�กธุรกิจนำ้�มันป�ล์ม เป็นร�ยได้ที่เกิดขึ้นในน�มบริษัททั้งหมด โดยส�ม�รถแบ่งประเภทร�ยได้จ�กธุรกิจนำ้�มันป�ล์มต�มประเภท

ผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่�ยได้ ดังนี้

  1.1 ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยนำ้�มันไบโอดีเซล 

  บริษัทผลิตและจำ�หน่�ยนำ้�มันไบโอดีเซลให้กับกลุ่มผู้ค้�นำ้�มันต�มม�ตร� 7 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รค้�นำ้�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 

2543 ซึ่งเป็นผู้ค้�นำ้�มันร�ยใหญ่ของประเทศ (Major Oil) โดยเป็นก�รจำ�หน่�ยให้กับลูกค้�ภ�ยในประเทศทั้งหมด ซึ่งใน งวดบัญชีปี 2555,  

ปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมียอดจำ�หน่�ยนำ้�มันไบโอดีเซลเท่�กับ 1,686.64 ล้�นบ�ท  2,481.28 ล้�นบ�ท และ 2,905.32 ล้�นบ�ท หรือ

คิดเป็นสัดส่วนต่อร�ยได้จ�กธุรกิจนำ้�มันป�ล์มเท่�กับร้อยละ 50.35 ร้อยละ 61.84และร้อยละ 66.71 ต�มลำ�ดับ สำ�หรับงวดบัญชีปี 2556 บริษัทมี

ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยนำ้�มันไบโอดีเซล เท่�กับ 2,481.28 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.84  ของร�ยได้จ�กธุรกิจนำ้�มันป�ล์ม ในปี 2556 บริษัท

มีปริม�ณก�รจำ�หน่�ยนำ้�มันไบโอดีเซล ม�กกว่�ทุกๆ ปีที่ผ่�นม�  สำ�หรับงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยนำ้�มันไบโอดีเซล เท่�กับ 

2,905.32 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.71 ของร�ยได้จ�กธุรกิจนำ้�มันป�ล์ม ซึ่งสูงกว่�งวดบัญชีปี 2556 ทั้งนี้เป็นผลจ�กก�รเพิ่มขึ้นของร�ค�

ข�ยปี 2557 ที่สูงกว่�ปี 2556 เท่�กับ 2.00 – 3.00 บ�ทต่อกิโลกรัม  

  

  1.2 นำ้�มันป�ล์มโอเลอีน

  บริษัทผลิตและจำ�หน่�ยนำ้�มันป�ล์มโอเลอีนภ�ยใต้ตร�สินค้� “พ�โมล�” ให้กับลูกค้�ในประเทศและส่งออกไปยังต่�งประเทศ 

โดยในงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี  2557 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยนำ้�มันป�ล์มโอเลอีนเท่�กับ 1,017.01 ล้�นบ�ท 

949.85  ล้�นบ�ท และ 999.48 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.36 ร้อยละ 23.68 และร้อยละ 22.95 ของร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยในธุรกิจนำ้�มัน

ป�ล์ม ต�มลำ�ดับ

 บริษัทจำ�หน่�ยนำ้�มันป�ล์มโอเลอีนให้กับกลุ่มลูกค้� 3 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้�อุตส�หกรรม อ�ทิ โรงง�นผลิตอ�ห�รที่ใช้นำ้�มันป�ล์ม

โอเลอีนในขั้นตอนก�รทอด และโรงง�นอุตส�หกรรมต่อเนื่องที่ใช้นำ้�มันป�ล์มโอเลอีนเป็นส่วนผสมในก�รผลิต อ�ทิ นมข้น คุกกี้ และอ�ห�รสัตว์ 

เป็นต้น 2) กลุ่มลูกค้�สำ�เร็จรูป ได้แก่ โรงแรม ร้�นอ�ห�รที่เป็นเชน และร้�นค้�ทั่วไป และ 3)กลุ่มลูกค้�แบ่งบรรจุ ซึ่งสั่งซื้อนำ้�มันป�ล์มโอเลอีนของ

บริษัทเพื่อแบ่งบรรจุข�ยอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ ในงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี  2557 บริษัทมีสัดส่วนก�รจำ�หน่�ยนำ้�มันป�ล์ม

โอเลอีนสำ�หรับกลุ่มลูกค้�อุตส�หกรรมคิดเป็น ร้อยละ 35.33 ร้อยละ 55.12 และร้อยละ 43.95 ของก�รจำ�หน่�ยนำ้�มันป�ล์มโอเลอีนรวม มีสัดส่วน

ก�รจำ�หน่�ยสำ�หรับกลุ่มลูกค้�สำ�เร็จรูปคิดเป็น ร้อยละ 22.91 ร้อยละ 28.73 และร้อยละ 44.07 ของก�รจำ�หน่�ยนำ้�มันป�ล์มโอเลอีนรวม
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 มีสัดส่วนก�รจำ�หน่�ยสำ�หรับกลุ่มลูกค้�แบ่งบรรจุคิดเป็น ร้อยละ 4.78 ร้อยละ 16.15 และร้อยละ 11.98 ของก�รจำ�หน่�ยนำ้�มันป�ล์ม

โอเลอีนรวม ซึ่งห�กพิจ�รณ�ทิศท�งก�รจำ�หน่�ยนำ้�มันป�ล์มโอเลอีนของบริษัทในช่วงที่ผ่�นม� จะพบว่� บริษัทมีสัดส่วนก�รจำ�หน่�ยนำ้�มันป�ล์ม

โอเลอีนให้กับกลุ่มลูกค้�อุตส�หกรรมเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจ�กก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รข�ยที่เน้นก�รสร้�งยอดข�ยที่แน่นอนผ่�นก�ร

จำ�หน่�ยให้กับกลุ่มลูกค้�อุตส�หกรรมที่มีก�รสั่งซื้อในรูปใบสั่งซื้อและสัญญ� ซึ่งมีระบุระยะเวล�ประม�ณ 3 – 12 เดือน ในขณะที่สัดส่วนก�ร

จำ�หน่�ยนำ้�มันป�ล์มโอเลอีนสำ�หรับกลุ่มลูกค้�สำ�เร็จรูปและกลุ่มลูกค้�แบ่งบรรจุมีทิศท�งลดลง บริษัทมีนโยบ�ยที่จะปรับลดก�รจำ�หน่�ยนำ้�มัน

ป�ล์มโอเลอีนสำ�หรับกลุ่มลูกค้�แบ่งบรรจุให้ลดลง ทั้งนี้ เพื่อลดก�รแข่งขันท�งอ้อมที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รจำ�หน่�ยดังกล่�ว สำ�หรับสัดส่วนก�ร

จำ�หน่�ยในงวดบัญชีปี 2557 กลุ่มลูกค้�สำ�เร็จรูป มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทได้เน้นก�รรักษ�ฐ�นลูกค้�เก่� และเพิ่มลูกค้�ใหม่ในต่�งจังหวัด เพื่อ

ขย�ยฐ�นลูกค้�ให้ม�กขึ้นต�มกำ�ลังก�รผลิตที่เพิ่มขึ้น และกลุ่มลูกค้�แบ่งบรรจุ มีสัดส่วนก�รจำ�หน่�ยที่ลดลงต�มนโยบ�ยเดิมเพื่อลดก�รแข่งขันที่

อ�จจะเกิดขึ้นในอน�คต

  1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้ 

  บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยวัตถุดิบและผลพลอยได้จ�กก�รผลิต สำ�หรับ งวดบัญชีปี 2555   งวดบัญชีปี 2556 และงวด

บัญชีปี 2557 เท่�กับ  646.11  ล้�นบ�ท 581.12 ล้�นบ�ท และ 450.39 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ โดยวัตถุดิบที่บริษัทจำ�หน่�ยได้แก่ นำ้�มันป�ล์มดิบ 

ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้ในก�รผลิต และนำ้�มันป�ล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไขซึ่งเป็นนำ้�มันป�ล์มบริสุทธิ์ที่ได้จ�กกระบวนก�รกลั่นซึ่งต้องผ่�นก�รกำ�จัดย�ง

เหนียว ฟอกสี กำ�จัดกลิ่น แต่ยังไม่แยกไขออก โดยจำ�หน่�ยให้กับผู้ผลิตและจำ�หน่�ยนำ้�มันไบโอดีเซลและนำ้�มันป�ล์มโอเลอีน รวมถึงผู้ประกอบก�ร

ในอุตส�หกรรมอ�ห�รทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ในขณะที่ผลพลอยได้จ�กก�รผลิตที่บริษัทจำ�หน่�ยได้แก่ กรดไขมันป�ล์ม ไขมันป�ล์มบริสุทธิ์ 

และกลีเซอรีน โดยเป็นก�รจำ�หน่�ยให้กับผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมต่อเนื่องต่�งๆ อ�ทิ อุตส�หกรรมเครื่องสำ�อ�ง และอ�ห�รเสริม เป็นต้น ซึ่ง

ก�รเพิ่มขึ้นของร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยวัตถุดิบและผลพลอยได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่�นม� เป็นผลจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในยอดจำ�หน่�ยวัตถุดิบเป็นสำ�คัญ 

 ในงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยวัตถุดิบเท่�กับ  397.23 ล้�นบ�ท 262.33 

ล้�นบ�ท และ 126.56  ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.48 ร้อยละ 45.14 และร้อยละ 28.10 ของยอดจำ�หน่�ยวัตถุดิบและผลพลอยได้รวม โดย

งวดบัญชีปี 2555 บริษัทมีร�ยก�รจำ�หน่�ยวัตถุดิบให้กับผู้ซื้อในประเทศและส่งออกต่�งประเทศคิดเป็นร้อยละ 36.53 และร้อยละ 63.44 ของยอด

จำ�หน่�ยวัตถุดิบรวม โดยร้อยละ 78.17 ของยอดจำ�หน่�ยในปีดังกล่�ว เกิดจ�กปริม�ณนำ้�มันป�ล์มดิบที่มีม�กจ�กก�รสั่งซื้อเพื่อนำ�ม�ใช้ในก�ร

ทดสอบคุณภ�พก�รกลั่นของหอกลั่นนำ้�มันป�ล์มดิบ หอที่ 2 (กำ�ลังก�รผลิตเท่�กับ 800 ตันนำ้�มันป�ล์มดิบต่อวัน) ก่อนรับมอบเครื่องจักรจ�กผู้

จำ�หน่�ยในปี 2554 โดยก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว บริษัทพบข้อบกพร่องในก�รติดตั้งเครื่องจักรของผู้จำ�หน่�ย ซึ่งทำ�ให้คุณภ�พนำ้�มันป�ล์มบริสุทธิ์ไม่

แยกไขที่ได้จ�กกระบวนก�รกลั่นนำ้�มันป�ล์มดิบ มีคุณภ�พตำ่�กว่�เกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนด บริษัทจึงจำ�เป็นต้องจำ�หน่�ยวัตถุดิบที่มีม�กกว่�กำ�ลังก�ร

ผลิตนำ้�มันป�ล์มดิบของหอกลั่น 1 (กำ�ลังก�รผลิตเท่�กับ 350 ตันนำ้�มันป�ล์มดิบต่อวัน) ให้กับผู้ซื้อทั้งในและต่�งประเทศ เนื่องจ�กนำ้�มันป�ล์มดิบ

ห�กเก็บน�นจะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนก�รผลิตของบริษัท นอกจ�กนี้ งวดบัญชีปี  2556 บริษัทมีร�ยก�รจำ�หน่�ยนำ้�มัน

ป�ล์มดิบคิดเป็นร้อยละ 46.71 ของยอดจำ�หน่�ยวัตถุดิบ โดยเป็นก�รจำ�หน่�ยให้กับผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมนำ้�มันป�ล์มทั้งที่อยู่ต่�งประเทศ 

และในประเทศ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบ�ยสต็อกนำ้�มันป�ล์มดิบเพื่อเก็งกำ�ไร และในปี 2557 บริษัทฯจำ�หน่�ยวัตถุดิบเนื่องจ�กร�ค�วัตถุดิบปรับร�ค�

ลง จึงต้องข�ยเพื่อเป็นก�รระบ�ยวัตถุดิบที่มีร�ค�สูงออกไปก่อน

  2) ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยนำ้�แข็ง

 ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยนำ้�แข็ง เป็นร�ยได้ที่เกิดในน�ม AIPT ซึ่งไม่ถือเป็นก�รดำ�เนินธุรกิจหลักของกิจก�ร (AIPT ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�ร

ท่�เทียบเรือและคลังนำ้�มันเชื้อเพลิง : ร�ยละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 2.3 ก�รประกอบธุรกิจของแต่ละส�ยผลิตภัณฑ์) โดยโรงนำ้�แข็งของ AIPT ตั้งอยู่ที่

อำ�เภอท่�ฉลอม จังหวัดสมุทรส�คร ซึ่งนำ้�แข็งที่ผลิตได้ จะถูกจำ�หน่�ยให้กับอุตส�หกรรมอ�ห�รต่�งๆ อ�ทิ โรงลูกชิ้น โรงง�นผลิตแล่ปล� โรงง�น

ผลิตและจำ�หน่�ยปล�กระป๋อง และอ�ห�รทะเลแปรรูปต่�งๆ ทั้งนี้ AIPT ได้กรรมสิทธิ์โรงนำ้�แข็งจ�กเจ้�ของกรรมสิทธิ์เดิม ซึ่งบริษัทได้นำ�ที่ดินรอบ

บริเวณม�พัฒน�เป็นธุรกิจคลังนำ้�มันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม โดยในงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�ร

จำ�หน่�ยนำ้�แข็งเท่�กับ 28.71  ล้�นบ�ท 27.90 ล้�นบ�ท และ 31.45 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.83 ร้อยละ 0.66 และร้อยละ 0.69 ของยอด

รวมร�ยได้ ต�มลำ�ดับ
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 3) ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้�

 ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้� เป็นร�ยได้ที่เกิดขึ้นจ�กก�รจำ�หน่�ยวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้�ให้กับผู้ประกอบก�รใน

ธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้�ในประเทศร�ยหนึ่ง ซึ่งไม่ส�ม�รถสั่งซื้อสินค้�ดังกล่�วจ�ก AI ได้โดยตรง อันเนื่องม�จ�กนโยบ�ยภ�ยในของผู้ประกอบก�รร�ยได้

ดังกล่�ว โดยในงวดบัญชีปี 2555 ,งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้�จำ�นวน 25.01 

ล้�นบ�ท , 42.96 ล้�นบ�ท และ 3.84 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นร้อยละ 0.72 , ร้อยละ 1.01  และร้อยละ 0.08 ของร�ยได้รวม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีน

โยบ�ยหยุดก�รจำ�หน่�ยวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้� และบริษัทไม่มีนโยบ�ยสั่งซื้อวัสดุประกอบลูกถ้วยไฟฟ้�จ�ก AI ม�จำ�หน่�ยในอน�คต 

 4) ร�ยได้จ�กก�รรับจ้�งผลิต

 ร�ยได้จ�กก�รรับจ้�งผลิต เป็นร�ยได้ในน�มบริษัท ที่เกิดจ�กก�รให้บริก�รรับจ้�งกลั่นนำ้�มันป�ล์มดิบและนำ้�มันเมล็ดในป�ล์มเพื่อให้ได้

นำ้�มันป�ล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไขและนำ้�มันเมล็ดในป�ล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไข โดยผู้ว่�จ้�งจะเป็นผู้จัดห�นำ้�มันป�ล์มดิบและ นำ้�มันเมล็ดในป�ล์ม รวมถึง

รับภ�ระในก�รขนส่งวัตถุดิบดังกล่�วม�ยังโรงง�น รวมถึงรับสินค้�ที่โรงง�นเอง โดยปัจจุบันบริษัทให้บริก�รรับจ้�งกลั่นกับผู้ว่�จ้�งซึ่งเป็นผู้ประกอบ

ก�รในกลุ่มผู้ค้�นำ้�มันเชื้อเพลิงต�มม�ตร� 7 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รค้�นำ้�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ร�ยหนึ่ง โดยว่�จ้�งบริษัทกลั่นนำ้�มันป�ล์ม

ดิบและนำ้�มันเมล็ดในป�ล์มต่อเนื่องกว่� 3 ปีผ่�นก�รสั่งจ้�ง โดยในงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีร�ยได้จ�ก

ก�รรับจ้�งกลั่นเท่�กับ 18.17 ล้�นบ�ท 93.83 ล้�นบ�ท และ 133.54 ล้�นบ�ท หรือคิดสัดส่วนต่อยอดรวมร�ยได้เท่�กับร้อยละ 0.52 ร้อยละ 

2.22 และร้อยละ 2.92  ต�มลำ�ดับ สำ�หรับงวดบัญชีปี 2556 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รรับจ้�งกลั่นเพิ่มขึ้นจ�ก งวดบัญชีปี 2555 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย

ละ 416.40  เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งเป็นผลจ�กหอกลั่นนำ้�มันป�ล์มดิบ หอที่ 2 ส�ม�รถสร้�งร�ยได้เชิงพ�ณิชย์ได้ตั้งแต่เดือนกุมภ�พันธ์ 2556 ที่

ผ่�นม� ซึ่งทำ�ให้บริษัทมีหอกลั่นที่ส�ม�รถกลั่นนำ้�มันป�ล์มดิบได้สูงสุดเท่�กับ 1,150 ตันนำ้�มันป�ล์มดิบต่อวัน จึงทำ�ให้บริษัทส�ม�รถรับจ้�งกลั่นได้

ม�กขึ้น งวดบัญชีปี 2557 บริษัทฯมีร�ยได้เท่�กับ 133.54 ล้�นบ�ท เปรียบเทียบงวดบัญชีปี 2556 ซึ่งมีร�ยได้เท่�กับ 93.83 ล้�นบ�ท    บริษัทฯมี

ร�ยได้เพิ่มขึ้นเท่�กับ 39.71 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.32  เนื่องจ�กบริษัทฯมีลูกค้�สำ�หรับก�รรับจ้�งผลิตในส่วนนำ้�มันบริโภคเพิ่มขึ้น โดย

ได้รับค่�ตอบแทนเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้  ซึ่งบริษัทฯมีก�รปรับปรุงร�ยก�รบัญชีในส่วนนี้ เนื่องจ�กบริษัทฯ ได้นำ�ผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้รับเป็นค่�

ตอบแทน บันทึกบัญชีเป็นก�รลดต้นทุนผลิตของบริษัท

 5) ร�ยได้จ�กก�รเดินเรือ

 ร�ยได้จ�กก�รเดินเรือ เป็นร�ยได้ที่เกิดขึ้นในน�ม AIL ซึ่งดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รเรือขนส่งสินค้�ท�งทะเล โดยเรือขนส่งคุณภ�พสูงรวม  

2 ลำ� ได้แก่ “เรือธ�รีรัตน� 1” และ “เรือธ�รีรัตน� 3” (ในปี 2555 AIL ได้จำ�หน่�ยเรือ “ธ�รีรัตน� 2” ให้กับบุคคลภ�ยนอก ซึ่งไม่ได้มีคว�มเกี่ยวโยง

ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมก�ร และผู้บริห�รของบริษัท) โดยเรือทั้งสองลำ�ของกิจก�ร ได้รับใบอนุญ�ตในก�รขนส่งนำ้�มันเชื้อเพลิง นำ้�มันป�ล์มดิบ และ

นำ้�มันป�ล์มกลั่นบริสุทธิ์ รวมถึงได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุนต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ที่เรือแต่ละลำ�ได้รับ 

จะครบกำ�หนดในวันที่ 26 มิถุน�ยน 2557 และวันที่ 10 มิถุน�ยน 2558 ทั้งนี้ AIL ให้บริก�รขนส่งนำ้�มันเชื้อเพลิง นำ้�มันป�ล์มดิบ และนำ้�มันป�ล์ม

กลั่นบริสุทธิ์ให้กับบริษัท รวมถึงลูกค้�อื่นที่ดำ�เนินธุรกิจในอุตส�หกรรมนำ้�มันป�ล์มทั้งในและระหว่�งประเทศ 

 งวดบัญชีปี 2555 มีร�ยได้จ�กก�รเดินเรือเท่�กับ 28.58 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.83 ของยอดรวมร�ยได้ AIL เน้นให้บริก�ร

ขนส่งสินค้�ให้กับกลุ่มบริษัทเป็นหลัก จึงทำ�ให้ร�ยได้จ�กก�รเดินเรือที่ปร�กฏในงบก�รเงินรวมลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ โดยสำ�หรับงวดบัญชีปี 2556 

บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รเดินเรือเท่�กับ 45.64 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.08 ของยอดรวมร�ยได้ และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีร�ยได้

จ�กก�รเดินเรือเท่�กับ 35.29 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.77 ของยอดรวมร�ยได้

หม�ยเหตุ :  ในงวดบัญชีปี 2555 AIL ได้จำ�หน่�ยเรือ “ธ�รีรัตน� 2” ให้กับบุคคลภ�ยนอก ซึ่งไม่ได้มีคว�มเกี่ยวโยงใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมก�ร และ

ผู้บริห�รของบริษัท
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 6) ร�ยได้จ�กก�รบริก�รท่�เทียบเรือ

  ร�ยได้จ�กก�รบริก�รท่�เทียบเรือ เป็นร�ยได้ที่เกิดขึ้นในน�ม AIPT โดยถือเป็นธุรกิจหลักของ AIPT ซึ่งให้บริก�รท่�เทียบเรือ

และคลังนำ้�มันเชื้อเพลิงรวม 2 แห่ง ได้แก่ อำ�เภอท่�ฉลอม จังหวัดสมุทรส�คร และอำ�เภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (ร�ยละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 

2.3 ก�รประกอบธุรกิจของแต่ละส�ยผลิตภัณฑ์) ทั้งนี้ AIPT ได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุนต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิ

ประโยชน์ที่ได้เป็นสิทธิประโยชน์จ�กกิจก�รขนถ่�ยสินค้�สำ�หรับเรือเดินทะเล โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะครบกำ�หนดวันที่ 30 มิถุน�ยน 2560 

และวันที่ 5 สิงห�คม 2560 ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่�นม� ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รท่�เทียบเรือและคลังนำ้�มันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นกว่�ร้อยละ 

99.99 เป็นร�ยได้ที่เกิดจ�กก�รให้บริก�รแก่บริษัทเป็นหลัก โดยบริษัททำ�สัญญ�เช่�ระยะสั้นกับ AIPT ซึ่งครอบคลุมก�รให้บริก�รท่�เทียบเรือและ

คลังนำ้�มันเชื้อเพลิงของ AIPT ทั้งที่อำ�เภอท่�ฉลอม จังหวัดสมุทรส�คร และอำ�เภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จึงทำ�ให้ร�ยได้จ�กก�รบริก�รท่�เทียบ

เรือที่ปร�กฏใน งวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 ไม่มีร�ยได้จ�กก�รบริก�รท่�เทียบเรือเนื่องจ�ก AIPT ให้บริก�รแก่บริษัทเพียงร�ยเดียว สำ�หรับ 

งวดบัญชีปี 2557 มีร�ยได้เท่�กับ 1 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของยอดร�ยได้รวม

  7) ร�ยได้อื่น

 บริษัทมีร�ยได้อื่นในงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี  2557 เท่�กับ  11.71 ล้�นบ�ท 13.20 ล้�นบ�ท และ 14.42 

ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.34 ร้อยละ 0.31 และร้อยละ 0.32 ของร�ยได้รวมต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ ร�ยได้อื่นในน�มบริษัทประกอบด้วย 

ร�ยได้จ�กค่�ขนส่งสินค้� ร�ยได้จ�กก�รข�ยเศษวัสดุ และร�ยได้อื่น โดยร�ยได้จ�กก�รขนส่งสินค้�เกิดจ�กก�รขนส่งสินค้�ให้กับลูกค้�บ�งร�ยที่ไม่

ส�ม�รถจัดห�รถขนส่งเองได้ในบ�งช่วง ต�มลำ�ดับ ในขณะที่ร�ยได้อื่นในน�มบริษัทย่อยประกอบด้วย ร�ยได้ค่�บริก�รนำ้�จืด ร�ยได้ค่�บริก�รไฟฟ้� 

ร�ยได้จ�กก�รเศษวัสดุ และอื่นๆ

 ทั้งนี้ ในส่วนของร�ยได้ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุนต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รลงทุน พ.ศ. 2520 ต�มร�ย

ละเอียดที่ระบุในหัวข้อ 2.3 ก�รประกอบธุรกิจของแต่ละส�ยผลิตภัณฑ์ รวมจำ�นวนบัตรส่งเสริมที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับทั้งสิ้น 6 ฉบับ

 ต้นทุนข�ย และกำ�ไรขั้นต้น

 ร�ยก�รต้นทุนข�ยและบริก�รแบ่งเป็น ต้นทุนข�ย ต้นทุนก�รรับจ้�งผลิต ต้นทุนบริก�รเดินเรือ และต้นทุนบริก�รท่�เทียบเรือ โดยใน

งวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีต้นทุนข�ยและบริก�รเท่�กับ 3,386.70 ล้�นบ�ท 3,841.22 ล้�นบ�ท และ 

4,293.84 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็น ร้อยละ 97.83 ร้อยละ 90.69 และร้อยละ 93.86 เมื่อเทียบกับยอดรวมร�ยได้ ทั้งนี้ สำ�หรับงวดบัญชีปี 2555 ระดับ

ร�ค�นำ้�มันป�ล์มดิบเริ่มปรับตัวลดลงจ�กปริม�ณสต๊อกนำ้�มันป�ล์มดิบของตล�ดโลกและผลผลิตในประเทศที่เพิ่มม�กขึ้น กอปรกับระดับร�ค�มี

เสถียรภ�พม�กขึ้นจ�กนโยบ�ยของภ�ครัฐ ซึ่งเข้�ม�รับซื้อนำ้�มันป�ล์มออกจ�กตล�ด รวมถึงกำ�หนดร�ค�รับซื้อผลป�ล์มและนำ้�มันป�ล์มดิบ โดย

ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วส่งผลทำ�ให้บริษัทส�ม�รถบริห�รจัดก�รต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้น แต่เนื่องจ�กแผนก�รดำ�เนินง�นของหอกลั่นที่ 2 คล�ดเคลื่อน

ไปจ�กที่กำ�หนดไว้ (แผนจะเปิดใช้หอกลั่นที่ 2 ในช่วงต้นปี 2555) จึงทำ�ให้บริษัทจำ�เป็นต้องจำ�หน่�ยนำ้�มันป�ล์มดิบที่สั่งซื้อไว้ตั้งแต่ช่วงปล�ยปี 

2554 เพื่อรองรับหอกลั่นที่ 2 ให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่�งประเทศในร�ค�ที่ตำ่�กว่�ต้นทุนนำ้�มันป�ล์มถัวเฉลี่ยที่มี  สำ�หรับงวดบัญชีปี 2556 บริษัท

ส�ม�รถสร้�งร�ยได้จ�กหอกลั่นนำ้�มันป�ล์มดิบส่วนเพิ่ม (หอกลั่นที่ 2)  ซึ่งทำ�ให้เกิดก�รประหยัดต่อขน�ด (Economy of Scale) ส่งผลให้สัดส่วน

ต้นทุนข�ยต่อยอดร�ยได้รวมปรับตัวลดลงจ�กร้อยละ 97.83 ในงวดบัญชีปี 2555 เป็นร้อยละ 90.69 ในงวดบัญชีปี 2556  และเป็นร้อยละ 93.86  

ในงวดบัญชีปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17  เมื่อเทียบกับงวดปี 2556 เท่�กับ 3,841.22 ล้�นบ�ท โดยสรุปได้ดังนี้

    1. ส่วนง�นผลิตและจำ�หน่�ยนำ้�มันไบโอดีเซล   สำ�หรับงวดปี 2557 มีต้นทุนข�ย จำ�นวน 4,439.81   ล้�นบ�ท มีอัตร�ต้นทุนข�ยต่อยอด

ข�ย คิดเป็นร้อยละ 95.05 ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�กอัตร�ยอดข�ยในปี 2556  เท่�กับร้อยละ 2.90  เนื่องจ�ก ช่วงไตรม�ส 2  วัตถุดิบมีก�รปรับร�ค�ลดลง 

ทำ�ให้ร�ค�ต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือเพื่อใช้ผลิตสูงกว่�ร�ค�ข�ย ณ ขณะนั้น

 2.ส่วนง�นรับจ้�งกลั่นนำ้�มันป�ล์ม สำ�หรับงวดปี 2557 มีต้นทุนบริก�รเท่�กับ 78.13 ล้�นบ�ท โดยมีอัตร�ต้นทุนบริก�รต่อยอดบริก�รคิด

เป็นร้อยละ 58.51  เพิ่มขึ้นจ�กงวดปี 2556  เท่�กับ ร้อยละ 8.70 เนื่องจ�กมีก�รต่อรองปรับลดร�ค�จ้�งกลั่นต่อกิโลกรัม  ทำ�ให้อัตร�ต้นทุนบริก�ร

ต่อร�ยได้เพิ่มขึ้นด้วย

 3.ส่วนง�นผลิตและจำ�หน่�ยนำ้�แข็ง สำ�หรับงวดปี 2557 มีต้นทุนข�ยเท่�กับ 25.30 ล้�นบ�ท โดยมีอัตร�ต้นทุนข�ยต่อยอดข�ยคิดเป็น

ร้อยละ 80.45  ลดลงจ�กปี 2556 ร้อยละ 3.89

 4.ส่วนง�นให้บริก�รเดินเรือขนส่ง สำ�หรับงวดปี 2557 มีต้นทุนข�ยเท่�กับ 47.14 ล้�นบ�ท โดยมีอัตร�ต้นทุนข�ยต่อ   ยอดข�ยคิดเป็น

ร้อยละ 133.58 เพิ่มจ�กปี 2556 เท่�กับ 46.05

 บริษัทฯมีกำ�ไรขั้นต้นในงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีกำ�ไรขั้นต้นเท่�กับ 63.53 ล้�นบ�ท 381.36 

ล้�นบ�ท และ 266.47 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นอัตร�กำ�ไรขั้นต้นเท่�กับร้อยละ 1.84 ร้อยละ 9.03 และร้อยละ 5.84 ต�มลำ�ดับ
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ค่�ใช้จ่�ย

 บริษัทฯมีร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 เท่�กับ 171.94 ล้�นบ�ท 162.44 ล้�นบ�ท 

และ 156.08 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดรวมร�ยได้เท่�กับ ร้อยละ 4.97 ร้อยละ 3.83 และร้อยละ 3.41 ต�มลำ�ดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่�

บริษัทส�ม�รถรักษ�สัดส่วนค่�ใช้จ่�ยต่อยอดรวมร�ยได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่�นม�ได้ในอัตร�ส่วนค่�ใช้จ่�ยต่อร�ยได้รวมลดลง ต�มลำ�ดับ

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยสำ�หรับงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 เท่�กับ 56.73 ล้�นบ�ท 59.92 ล้�นบ�ท และ 

55.49 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ กลุ่มค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยสำ�คัญเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รขนส่งและประกันภัยสินค้� 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รสำ�หรับงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 เท่�กับ 48.39 ล้�นบ�ท 54.45 ล้�นบ�ท และ 

77.41 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

ต้นทุนท�งก�รเงิน

 ต้นทุนท�งก�รเงินสำ�หรับงวดบัญชีปี 2555 งวดบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 เท่�กับ 66.82 ล้�นบ�ท 48.07 ล้�นบ�ท และ 23.18 

ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ ก�รลดลงของต้นทุนท�งก�รเงิน จ�กก�รจ่�ยชำ�ระเงินกู้ยืม

กำ�ไรสุทธิและอัตร�กำ�ไรสุทธิ

 บริษัทฯมีกำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวดบัญชีปี 2555 บริษัทมีข�ดทุนสุทธิเท่�กับ 86.49 ล้�นบ�ท คิดเป็นอัตร�กำ�ไรสุทธิติดลบเท่�กับร้อยละ 0.02 

โดยส�เหตุของก�รข�ดทุนในงวดบัญชีปี 2555 มีส�เหตุดังที่กล่�วไว้ในร�ยก�รต้นทุนและค่�ใช้จ่�ย ทั้งนี้ สำ�หรับงบก�รเงินงวดบัญชีปี 2556 และ

งวดบัญชีปี 2557 ซึ่งได้รับก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยมีกำ�ไรสุทธิเท่�กับ 195.15 ล้�นบ�ท และ 90.67 ล้�นบ�ท คิดเป็น

อัตร�กำ�ไรสุทธิเท่�กับร้อยละ 4.61 และร้อยละ 1.98 ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ ในช่วง ที่ผ่�นม� บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภ�ระภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับ

งวด เนื่องจ�กยังคงมีสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีจ�กผลข�ดทุนสุทธิ 5 รอบปีบัญชี  (Tax Shield) โดยร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ที่ปร�กฏในงบก�ร

เงินงวดบัญชีปี 2556 จำ�นวน 36.97 ล้�นบ�ท เป็นผลจ�กภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจ�กผลแตกต่�งชั่วคร�ว ซึ่งเป็นผลจ�กก�รนำ�ม�ตรฐ�นบัญชี

ฉบับที่ 12 เรื่องภ�ษีเงินได้ ม�ถือปฏิบัติในปี 2556  และในงวดบัญชีปี 2557 มีก�รจ่�ยภ�ษีเงินได้นิติบุคคลจ�กกำ�ไรสุทธิหลังหัก ภ�ษีเงินได้รอก�ร

ตัดบัญชี  เป็นจำ�นวนเงิน 34.14 ล้�นบ�ท  

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

 บริษัทมีอัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในงวดบัญชีปี 2555 บริษัทมีอัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นติดลบเท่�กับร้อยละ 28.34 ซึ่งส�เหตุที่

อัตร�ส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงต่อเนื่อง เป็นผลจ�กบริษัทมีผลก�รดำ�เนินง�นข�ดทุนจ�กผลกระทบที่ได้รับจ�กก�รเพิ่มขึ้นของ

ต้นทุนข�ย และก�รเพิ่มขึ้นของร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รในงวดบัญชีปี 2555 โดยบริษัทมีร�ยก�รข�ดทุนสะสมสำ�หรับงวดบัญชี

ปี 2555 เท่�กับ 218.24 ล้�นบ�ท ทั้งนี้ บริษัทมีร�ยก�รส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม ซึ่งเป็นผลจ�กก�รรวมธุรกิจภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกัน 

เท่�กับ 181.07 ล้�นบ�ท ทั้งนี้ สำ�หรับงบก�รเงินงวดบัญชีปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำ�นโยบ�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ม�ใช้ เพื่อให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภ�ษีเงินได้ ทำ�ให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปรับย้อนหลังงบก�รเงิน เสมือนว่�บริษัทและ

บริษัทย่อยได้บันทึกทรัพย์สินภ�ษีเงินได้ม�ตลอด จึงส่งผลให้ ณ วันที่ 1 มกร�คม 2556 บริษัทมีร�ยก�รสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 

41.04 ล้�นบ�ท และส่งผลให้ข�ดทุนสะสมลดลง 41.04 ล้�นบ�ท เหลือ 177.19 ล้�นบ�ท แต่ในงวดบัญชีปี 2556 บริษัทมีกำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด

เท่�กับ 195.15  ล้�นบ�ท โดยเป็นส่วนที่เป็นของบริษัทเท่�กับ 199.90 ล้�นบ�ท จึงทำ�ให้มีกำ�ไรสะสม 22.71 ล้�นบ�ท และร�ยก�รส่วนเกินทุน

จ�กก�รจัดโครงสร้�งธุรกิจภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกันติดลบเท่�กับ 5.23 ล้�นบ�ท  สำ�หรับงวดบัญชีปี 2557 บริษัทมีกำ�ไรสุทธิเท่�กับ 90.67 ล้�น

บ�ท (ร�ยละเอียดเพิ่มเติม : คำ�อธิบ�ยร�ยก�รส่วนของผู้ถือหุ้น) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศท�งก�รดำ�เนินง�นที่ดีของกิจก�ร จ�กคว�มส�ม�รถในก�ร

บริห�รต้นทุนและค่�ใช้จ่�ยที่ดีขึ้นต�มที่กล่�ว ทั้งนี้  ในช่วง 3 ปีที่ผ่�นม� บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีก�รจ่�ยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแต่อย่�งใด

 ฐ�นะท�งก�รเงินของบริษัท

สินทรัพย์

 สินทรัพย์รวมของบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 เท่�กับ 2,355.68 ล้�นบ�ท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 เท่�กับ 2,022.90 ล้�นบ�ท 

และ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 เท่�กับ 2,502.85 ล้�นบ�ท โดยร�ยก�รสินทรัพย์ที่สำ�คัญ ที่ส่งผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท 

มีดังนี้



 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 18.84	 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	 0.80	 	ณ	 วันที่	 31	

ธันวาคม	2556	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ	73.12	ล้านบาท	และ	189.59	ล้านบาท

หรือคิดเป็นร้อยละ	3.61	และร้อยละ	7.58	ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ

 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	เท่ากับ	289.58	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	เท่ากับ	276.88	ล้านบาท	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2557	เท่ากับ	477.12	ล้านบาท	โดยในปี	2555	ถึงปี	2557	ประกอบด้วยรายการลูกหนี้การค้า	283.65	ล้านบาท	265.96	ล้านบาท	446.75	ล้าน

บาท	ลูกหนี้อื่น	ซึ่งได้แก่รายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	ดอกเบี้ยค้างรับ	เงินทดรองจ่าย	เงินมัดจ�า	และลูกหนี้อื่นเท่ากับ	5.93	ล้านบาท	10.92	ล้าน

บาท		30.37	ล้านบาท	ทั้งนี้	การเปลี่ยนแปลงของรายการลูกหนี้การค้ามีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยอดรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2555	ถึงปี	2557	โดยบริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ซึ่งพิจารณาจากลูกหนี้การค้าที่ค้างช�าระเกินกว่า	1	ปี	และฝ่าย

บริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้รายดังกล่าวได้		

	 ทั้งนี้	ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทยอดลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึง

ก�าหนดช�าระเท่ากับ	 393.62	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 87.46	 ของยอดรวมลูกหนี้การค้า	 ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่กลุ่มผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา	

7	 ที่สั่งซื้อน�้ามันไบโอดีเซลกับบริษัท	 โดยลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะจ่ายช�าระค่าสินค้าให้กับบริษัทตรงก�าหนด	 ส�าหรับลูกหนี้การค้าที่ยังไม่จ่ายช�าระค่า

สินค้าให้กับบริษัท	 โดยเป็นกลุ่มลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกินก�าหนดช�าระส่วนใหญ่	 จะเป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการสั่งซื้อน�้ามันปาล์มโอเลอีนกับ

บริษัท	โดยจะพบว่า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกินก�าหนดช�าระรวมเท่ากับ	56.46	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	

12.54	ของยอดรวมลูกหนี้การค้า	แบ่งเป็นลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกินก�าหนดช�าระไม่เกิน	3	เดือนเท่ากับ	53.13	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	11.81	ของ

ยอดรวมลูกหนี้การค้า	และลูกหนี้ที่มีก�าหนดช�าระเกินกว่า	3	เดือนรวมเท่ากับ	3.33	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.74	ของยอดรวมลูกหนี้การค้า	โดย

สามารถสรุปยอดลูกหนี้การค้าตามอายุลูกหนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	,	วันที่	31	ธันวาคม	2556			และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	ได้ดังนี้

 

	 บริษัทก�าหนดนโยบายเทอมเครดิตส�าหรับการรับช�าระเงินจากลูกค้าระหว่าง	30-60	วัน	ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า	โดยก�าหนดนโยบาย

การติดตามหนี้ส�าหรับลูกหนี้การค้าที่ค้างช�าระเกินกว่า	 30	 วัน	 ผ่านการออกจดหมายทวงถามไปยังลูกหนี้รายดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 

ซึ่งที่ผ่านมา	บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยค่อนข้างคงที่	24.28	วันในปี	2555	และ	24.48	วันในปี	2556	โดยบริษัทก�าหนดนโยบายการเรียก

เก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าที่มีความเข้มงวดในการติดตามหนี้	 จึงท�าให้บริษัทสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ค่อนข้างคงที่	 และมีลูกหนี้ที่มีอายุเกินกว่า

ก�าหนดช�าระน้อย	ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ	30.17	วัน	

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

098รายงานประจำาปี 2557 บริษัท	เอไอ	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(มหาชน)



คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

099ร�ยง�นประจำ�ปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)

 - สินค้�คงเหลือ

 ร�ยก�รสินค้�คงเหลือ ประกอบด้วย วัตถุดิบและส�รเคมี ง�นระหว่�งผลิต สินค้�สำ�เร็จรูป และวัสดุสิ้นเปลือง โดย   ณ วันที่ 31 ธันว�คม 

2555 มีร�ยก�รสินค้�คงเหลือสุทธิ เท่�กับ 787.95 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.45  ของสินทรัพย์รวม ซึ่งร�ยก�รสินค้�คงเหลือส่วนใหญ่เป็น

ร�ยก�รวัตถุดิบและส�รเคมีที่เตรียมไว้ใช้ในก�รทดสอบประสิทธิภ�พเครื่องจักรให้เป็นไปต�มสัญญ�ซื้อข�ย  เพื่อทำ�ก�รตรวจรับเครื่องจักรหอกลั่น

ที่ 2 ที่มีกำ�ลังก�รผลิต 800 ตัน/วัน และเริ่มดำ�เนินก�รผลิตได้ในไตรม�สที่ 1 ปี 2556   ณ วันที่ 31 ธันว�คม  2556 บริษัทมีร�ยก�รสินค้�คงเหลือ

สุทธิเท่�กับ 370.59 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.32 ของสินทรัพย์รวม ก�รปรับตัวลดลงของร�ยก�รสินค้�คงเหลือจ�กปี 2555  เป็นผลจ�ก 

ร�ยก�รวัตถุดิบและส�รเคมีหลักที่ปรับลดลง ต�มที่บริษัทกำ�หนดนโยบ�ยในก�รบริห�รสินค้�คงเหลือประเภทวัตถุดิบให้มีปริม�ณก�รหมุนเวียนไม่

เกิน 45 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริม�ณเงินทุนหมุนเวียนและยอดข�ยที่บริษัทมีแต่ละช่วงเวล�  และ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 บริษัทมีสินค้�คงเหลือ

สุทธิเท่�กับ 434.14 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.35 ของสินทรัพย์รวม ก�รเพิ่มขึ้นของสินค้�คงเหลือ จ�กปี 2556 เป็นไปต�มปริม�ณยอดข�ย

ที่เพิ่มขึ้นในไตรม�ส 4 ปี 2557 ซึ่งยังคงเป็นไปต�มนโยบ�ยในก�รบริห�รสินค้�คงเหลือเช่นเดียวกับปี 2556

สินค้�คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

 

2557 2556 2557 2556

วัตถุดิบและสารเคมี         276,730,023         290,303,177         276,730,023         290,303,177

งานระหว่างทํา           74,550,471           26,937,334           74,550,471           26,937,334

สินค้าสําเร็จรูป           69,407,147           38,911,588           69,270,507           38,781,444

วัสดุสิ�นเปลือง           13,577,316           14,432,968           13,577,316           14,432,968

รวมสินค้าคงเหลือ         434,264,957         370,585,067         434,128,317         370,454,923

หัก  ค่าเผื�อมูลค่าสินค้าลดลง              (120,260)                          -                (120,260)                          -   

รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ         434,144,697         370,585,067         434,008,057         370,454,923

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 - ที่ดิน อ�ค�ร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์-สุทธิ

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556  และ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 บริษัทมีร�ยก�รที่ดิน อ�ค�ร เรือเดิน

ทะเล และอุปกรณ์สุทธิเท่�กับ 1,207.68 ล้�นบ�ท 1,264.72 ล้�นบ�ท และ 1,377.91 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.27 ร้อยละ 62.52 และ

ร้อยละ 55.05 ของสินทรัพย์รวม ต�มลำ�ดับ โดยมีร�ยก�รหลักประกอบด้วย ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อ�ค�รและส่วนปรับปรุงอ�ค�ร ระบบ

ส�ธ�รณูปโภค เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักง�น ย�นพ�หนะ และสินทรัพย์

ระหว่�งก่อสร้�งและติดตั้ง ทั้งนี้ ร�ยก�รสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นร�ยก�รที่ดิน อ�ค�รและเครื่องจักร ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้เป็นหลักประกันใน

ก�รคำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้�หนี้สถ�บันก�รเงินแห่งหนึ่ง (ร�ยละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 2.5 ทรัพย์สินที่ใช้ในก�รประกอบธุรกิจ) 

 - สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับภ�ษีเงินได้ โดยได้นำ�นโยบ�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับภ�ษี

เงินได้รอก�รตัดบัญชีม�ใช้ เพื่อให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภ�ษีเงินได้ ซึ่งทำ�ให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปรับย้อนหลังงบก�รเงิน  

เสมือนว่�บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกสินทรัพย์หรือหนี้สินภ�ษีเงินได้ม�ตลอด ทั้งนี้ สินทรัพย์หรือหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี จะคำ�นวณขึ้น

จ�กผลแตกต่�งชั่วคร�ว ณ วันที่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ระหว่�งฐ�นภ�ษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 

ซึ่งจะรับรู้เป็นร�ยได้ภ�ษีหรือตัดบัญชีเป็นค่�ใช้จ่�ยภ�ษี เมื่อร�ยได้รับรู้เป็นร�ยได้ หรือค่�ใช้จ่�ยที่บันทึกไว้ เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่�ใช้จ่�ยได้

แล้วในก�รคำ�นวณภ�ษีเงินได้ต�มประมวลรัษฎ�กร ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ผลต่�งชั่วคร�วที่ต้องหักภ�ษีเป็นสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี หรือบวก

ภ�ษีเป็นหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี ห�กมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่� บริษัทจะมีกำ�ไรท�งภ�ษีจ�กก�รดำ�เนินง�นในอน�คตเพียงพอที่

จะนำ�สินทรัพย์หรือหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีนั้นม�ใช้ประโยชน์ได้ และบริษัทจะทบทวนมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินภ�ษีเงินได้

รอก�รตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน และจะปรับมูลค่�ต�มบัญชีดังกล่�ว เมื่อมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่� บริษัทจะไม่มีกำ�ไร

ท�งภ�ษีเพียงพอต่อก�รนำ�สินทรัพย์หรือหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีทั้งหมดหรือบ�งส่วนม�ใช้ประโยชน์

 



	 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว	ส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัท	ณ	วันที่	1	มกราคม	2556	มีรายการบัญชีเพิ่มขึ้น	ได้แก่	

รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	เท่ากับ	41.04	ล้านบาท	และมีรายการขาดทุนสะสมลดลงเท่ากับ	41.04	ล้านบาท	ในขณะที่	ณ	วันที่	31	

ธันวาคม	2556	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทมีรายการสินทรัพย์เงินได้รอการตัดบัญชี	โดยค�านวณจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ร้อยละ	

20	เท่ากับ		4.30		ล้านบาท	และ	0.76	ล้านบาท		โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลต่างชั่วคราวที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี		

หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า	บริษัทจะมีก�าไรทางภาษีจากการด�าเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะน�าสินทรัพย์ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้

สภาพคล่อง 

	 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทมี

สินทรัพย์หมุนเวียนรวมเท่ากับ	1,098.98	ล้านบาท	725.46	ล้านบาท	และ	1,105.85	ล้านบาท	ซึ่งสาเหตุหลักในการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน

ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี	 2557	 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ	 ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน	 ณ	 วันที่	 31	

ธันวาคม	2555	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน	เท่ากับ	1,886.98	ล้านบาท	204.05	ล้าน

บาท	และ	570.79		ล้านบาท	ซึ่งสาเหตุหลักของหนี้สินหมุนเวียนในช่วงระยะเวลาระหว่างปี	2555	มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน

กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้า	ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดรายได้	ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	ณ	วันที่	31	

ธันวาคม	2557	หนี้สินหมุนเวียนลดลง	จากการจ่ายช�าระคืนเงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		

	 จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าว	 ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องจาก	 	 0.58	 เท่าในปี	

2555	เป็น	3.56	เท่าในปี	2556		และงวดบัญชีปี		2557	มีอัตราส่วนสภาพคล่องเป็น	1.94	เท่า	มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วจาก	0.16	เท่าในปี	

2555	เป็น	1.72	เท่าในปี	2556	และ	1.17	เท่าในงวดบัญชีปี		2557	โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนสภาพคล่องเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ

รายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายการหนี้สินหมุนเวียน	 	 โดยมีรายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างมีนัยส�าคัญดังที่กล่าวข้างต้น	แต่หากพิจารณา	Cash	Cycle	ของบริษัทจะพบว่าบริษัทมี	Cash	Cycle	เท่ากับ	88.17	วันในปี	2555	เท่ากับ	

69.70	วันในปี	2556	และเท่ากับ	53.12	วันในงวดบัญชีปี	2557	ซึ่งมีสาเหตุของการปรับตัวลดลงจากความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อติดตาม

หนี้ได้ดีขึ้น		กอปรกับการเจรจากับเจ้าหนี้การค้าที่ท�าให้บริษัทได้เงื่อนไขเทอมเครดิตที่ดี	ดังจะเห็นได้จากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาขาย

สินค้าเฉลี่ยลดลง	24.28	วัน	และ	74.62	ในปี	2555	มาเป็น	24.48	วัน	และ	55.96	วัน	ในปี	2556	และ	30.17	วัน	และ	34.90	วัน	ในปี	2557		ตาม

ล�าดับ

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

100รายงานประจำาปี 2557 บริษัท	เอไอ	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(มหาชน)



แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	เท่ากับ	1,981.80	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	เท่ากับ	270.31	ล้านบาท	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2557	เท่ากับ	659.60	ล้านบาท	โดยรายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	มีดังนี้

	 -เงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	 เพิ่มขึ้นเป็น	 1,263.00	 ล้านบาท	 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายการเงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงินในช่วงที่ผ่านมา	สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของยอดรายได้	 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวข้างต้น	ทั้งนี้	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2556	

บริษัทมีรายการเงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงเหลือ	93.62	ล้านบาท	ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายช�าระคืนหนี้ให้กับเจ้า

หนี้สถาบันการเงิน	เพื่อยกเลิกการใช้วงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรวม	4	แห่งที่มีบริษัทแม่เป็นผู้ค�้าประกันหนี้	โดยเป็นแนวทางจากการจัด

โครงสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 (Spin-Off)	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทมีรายการ

เงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเท่ากับ	316.92	ล้านบาท	ซึ่งเป็นการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท	รวม

ทั้งช�าระค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลของบริษัท	ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของยอดรายได้ของบริษัท

	 -เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	อาทิ	เจ้าหนี้สรรพากร		รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		และรายการเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	โดย	ณ	วัน

ที่	31	ธันวาคม	2555	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทมีรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ	148.13	

ล้านบาท	78.09	ล้านบาท	และ	203.12		ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม	เท่ากับร้อยละ	5.30		ร้อยละ	0.15	และร้อยละ	0.36	

ตามล�าดับ	โดยมีรายการเจ้าหนี้การค้า	128.86	ล้านบาท	47.43	ล้านบาท	และ	84.25	ล้านบาท		ทั้งนี้	 เจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่	เป็นเจ้าหนี้การค้า

ค่าวัตถุดิบ	 ซึ่งบริษัทสั่งซื้อจากในประเทศเป็นหลัก	 โดยการเปลี่ยนแปลงของรายการเจ้าหนี้การค้ามีทิศทางเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงตามมูลค่า

สินค้าคงเหลือของบริษัทดังที่กล่าวไว้ข้างต้น	ทั้งนี้	หากพิจารณาระยะเวลาการช�าระหนี้เฉลี่ยในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	จะพบว่า	บริษัทมีระยะเวลาการ

ช�าระหนี้เฉลี่ยใกล้เคียงกันเท่ากับ	10.73	วันในปี	2555	และ	10.75	วันในปี	2556	เป็น	11.95	วันโดยปกติบริษัทจะได้รับเครดิตเทอมจากเจ้าหนี้

การค้าค่าวัตถุดิบเฉลี่ย	15-30	วัน	และเจ้าหนี้อื่น	เฉลี่ย	30	วัน		การจ่ายช�าระเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าก่อนวันครบก�าหนดช�าระตามเครดิตเทอมเพื่อ

ต้องการส่วนลดการค้า		เพื่อประโยชน์ในการลกต้นทุนของวัตถุดิบ	

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555,	2556	และ	2557	ประกอบด้วย

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
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 -เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัทฯมีรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	 โดยเป็นการขอรับการสนับสนุนทางการเงินระยะสั้นจากบริษัทแม่	 หรือ	 AI	

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ	 โดย	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	 บริษัทมีรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่ากับ		

394.00	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 การกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว	 เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อน�ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทและ

บริษัทย่อย	ซึ่งภายหลังการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท	เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเตรียมความพร้อมในการน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์	ตามแผนการ	Spin-off	ของกิจการซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จในปี	2556		บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายช�าระคืนหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวให้

กับ	AI	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	จึงไม่ปรากฏรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับงวดบัญชีปี	2557

 -เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	 บริษัทมีรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 (รวมส่วนที่ครบก�าหนดช�าระภายใน	 1	 ปี)	 เท่ากับ	

152.86	ล้านบาท	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	เท่ากับ	88.63	ล้านบาทหรือคิดเป็น	ร้อยละ	6.49	และร้อยละ4.38	ตามล�าดับ	โดยการลดลง

ของรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	เป็นการลดลงตามเงื่อนไขการผ่อนช�าระที่กิจการมีกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน	โดยบริษัทและบริษัท

ย่อยขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะยาวเพื่อใช้ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	อาทิ	ที่ดิน	อาคาร	และเครื่องจักร	ทั้งนี้	การกู้ยืมดัง

กล่าว	 บริษัทและบริษัทย่อยน�าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจ�านองเป็นหลักประกันเงินกู้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน	 ส�าหรับรายการเงินกู้ยืม

ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	ณ	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯด�าเนินการช�าระเงินกู้ตามเงื่อนไขการผ่อนช�าระเสร็จสิ้นในเดือน	เมษายน	2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นท่ากับ	373.83	ล้านบาท		มีรายการส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมซึ่งเท่ากับ	181.07	

ล้านบาท	 โดยรายการดังกล่าว	 เกิดจากการจัดท�างบการเงินรวมจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	 ซึ่งบริษัทจัดท�าขึ้นเพื่อแสดงเปรียบ

เทียบ	โดยถือเสมือนว่า	AIL	และ	AIPT	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทมาโดยต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นผลจากการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท	โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ

ของ	AIPT	และ	AIL	จาก	AI	ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว	ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมี

รายการขาดทุนสะสมเท่ากับ	218.24	ล้านบาท	ซึ่งเป็นผลจากรายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีดังกล่าวตามที่ได้กล่าวข้างต้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทมีรายการส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	1,752.59	ล้านบาท	ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2555	เท่ากับ	1,378.71	

ล้านบาท	จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก	590.00	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่าย

ช�าระเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องจ�านวน	150.00	ล้านบาท	และเพื่อน�าไปใช้ในการซื้อหุ้นสามัญของ	AIL	และ	AIPT	จาก	AI	เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่ม

บริษัทส�าหรับป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเตรียมความพร้อมในการน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 กอปรกับที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 1/2556	 เมื่อวันที่	 2	 พฤษภาคม	 2556	 (ก่อนการแปรสภาพ)	 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	 960.00	 ล้านบาท

เป็น	1,130.00	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ�าหน่ายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกจ�านวน	170	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	

โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่พร้อมกับการน�าหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดยบริษัทแม่ออกจ�าหน่ายจ�านวน	 275	 ล้านหุ้น	 ซึ่งได้ท�าการออกจ�าหน่าย

และเรียกช�าระหุ้นสามัญจ�านวน	 170	 ล้านหุ้นแล้ว	ณ	 วันที่	 25	 ธันวาคม	 2556	 	 นอกจากนี้	 บริษัทมีการน�านโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

มาถือปฏิบัติ	ซึ่งมีผลท�าให้บริษัทมีขาดทุนสะสมลดลงจากนโยบายการบัญชีดังกล่าวเท่ากับ	41.04	ล้านบาท	กอปรกับกิจการมีก�าไรสุทธิส�าหรับงวด

เท่ากับ	195.15		ล้านบาท	จึงท�าให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น	1,752.59	ล้านบาทในงวดบัญชีดังกล่าว	ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	

บริษัทมีรายการก�าไรสะสมเท่ากับ	22.71	ล้านบาท	มีรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	เท่ากับ	605.11	ล้านบาท	และมีรายการส่วนเกินทุนจากการ

จัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันติดลบเท่ากับ	 5.23	 ล้านบาท	 ซึ่งเกิดจากการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยการลงทุนในหุ้นสามัญของ	

AIPT	และ	AIL	ตามแผน	Spin-off	โดยมูลค่าดังกล่าวเป็นผลจากบริษัทจ่ายช�าระค่าหุ้นให้กับ	AI	ในจ�านวนที่สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี	ณ	

วันที่ลงทุนคือวันที่	10	เมษายน	2556	กล่าวคือ	บริษัทช�าระเงินจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ	AIPT	และ	AIL	ให้กับ	AI	เป็นมูลค่าเท่ากับ	435.07	

ล้านบาท	ในขณะที่มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี	ณ	วันลงทุน	(วันที่	10	เมษายน	2556)	เท่ากับ	429.85	ล้านบาท	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทมีรายการส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น	1,843.25	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	73.65	ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้น

มาจากกิจการมีก�าไรสุทธิส�าหรับงวดเท่ากับ	90.67	ล้านบาท

		 ส�าหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	เท่ากับ	5.30	เท่า	ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายการส่วนของผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี้	 ณ	 วันที่	

31	ธันวาคม		2556	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น	0.15	เท่า	และ	0.36	เท่า	โดยมีสาเหตุหลัก

จากการที่บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท	โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังที่กล่าว	รวมถึงได้จ่ายช�าระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	รวม

ถึงการช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน	กอปรกับในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทมีผลก�าไรสุทธิส�าหรับงวด	จึงท�าให้บริษัทมีส่วนของ

ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น	ท�าให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงตามที่กล่าว

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
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กระแสเงินสด

	 ในงวดบัญชีปี	 2555	 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงานติดลบเท่ากับ	 172.97	 ล้านบาท	 	 ซึ่งเกิดจากผลการด�าเนินงาน

ขาดทุนจากผลของการปรับเพิ่มในรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ	 รวมถึงการมีรายการลูกหนี้การค้า

เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น	แม้ว่าบริษัทจะมีรายการเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากการเจรจาที่ได้เงื่อนไขเทอมเครดิตที่ดีขึ้น	ส�าหรับงวดบัญชีปี	2556	

และงวดบัญชีปี	2557	บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น	688.71	ล้านบาท	และ	69.87	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยเป็นผลจาก

กิจการมีก�าไรสุทธิส�าหรับงวดทั้ง	2	ปี	รวมถึงมีรายการสินค้าคงเหลือลดลงจากการลดลงของรายการวัตถุดิบโดยเฉพาะน�้ามันปาล์มดิบ	ซึ่งบริษัทน�า

มาใช้ในหอกลั่นที่	 2	 ที่เพิ่งเริ่มสร้างรายได้เชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 2556	 ที่ผ่านมา	 โดยบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนติดลบ	

ในงวดบัญชีปี	 2555	 เท่ากับ	 (35.27)ล้านบาท	 งวดบัญชีปี	 2556	 เท่ากับ	 (576.49)	 ล้านบาท	และงวดบัญชีปี	 2557	 เท่ากับ	 (163.65)	 ล้านบาท	

โดยสาเหตุที่ท�าให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนติดลบ	เนื่องจาก	ในปี	2556	มีรายการเงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นใน	AIPT	และ	AIL	จาก	AI	ตาม

แผน	Spin-Off		จ�านวน	435.07	ล้านบาท	รวมทั้ง	ในปี	2555	-	ปี	2557	มีรายการลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัท

ย่อยเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 	 	 ทั้งนี้	 ส�าหรับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทในงวดบัญชีปี	 2555	 มีมูลค่า

เท่ากับ	 164.08	 ล้านบาท	 ในงวดบัญชี	 2556	 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินติดลบเท่ากับ	 57.94	 ล้านบาท	 โดยสาเหตุที่บริษัท

มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินติดลบในงวดบัญชีปี	 2556	 เป็นผลจากการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 รวมถึง

การจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	 รวมเป็นเงินจ�านวนเท่ากับ	 1,677.05	 ล้านบาท	 แม้ว่าบริษัทจะมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจ�านวน	

1,365.11	ล้านบาทก็ตาม	ในงวดบัญชีปี	2557	บริษัทมีกระแสเงินจากกิจกรรมการจัดหาเงินเท่ากับ	210.26	ล้านบาท	เป็นผลจากการกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น

คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

103ร�ยง�นประจำ�ปี 2557 บริษัท	เอไอ	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) ได้จัดท�ำงบกำรเงินประจ�ำปีสิ้น

สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 (ฉบับที่ส�ำนักงำน กลต. สั่งให้แก้ไข) ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีนโยบำยกำรพิจำรณำที่เหมำะ

สมส�ำหรับกำรบัญชีและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ ตลอดจนกำรใช้ดุลพินิจอย่ำงระมัดระวัง และกำรรำยงำนอย่ำงสมเหตุสมผล รวมไปถึงกำร

เปิดเผยข้อมูลที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงเพียงพอและโปร่งใสในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

 คณะกรรมกำรบริษัทตะหนักถึงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้

ข้อมูลทำงบัญชีของบริษัทมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นย�ำ ทั้งนี้ยังเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นหรือกำรด�ำเนินงำนที่มีควำมผิด

ปกติอย่ำงมีนัยยะส�ำคัญ

 เพื่อควำมถูกต้อง แม่นย�ำของรำยทำงกำรเงินของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบ

ด้วยกรรมกำรอิสระ ท�ำหน้ำที่สอบทำนควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงิน 

ทั้งนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นต่อรำยงำนงบกำรเงินแล้วในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งได้

แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีนี้แล้ว

 จำกกำรก�ำกับดูแลนโยบำยกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินของ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 (ฉบับที่ส�ำนักงำน กลต. สั่งให้แก้ไข) ได้แสดงฐำนะทำงกำรเงิน

และผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                                                                                                   

                          (นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบูลย์)  

                              ประธำนกรรมกำรบริษัท                          

รายงานคณะกรรมการบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานทางการเงิน

รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

 ล�าดับที ่  กรรมการตรวจสอบ   ต�าแหน่ง      จ�านวนการเข้าร่วมประชุม / จ�านวนการประชุม

   1  ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ     6/6

   2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการตรวจสอบ    6/6

   3  นายโชติ สนธิวัฒนานนท์     กรรมการตรวจสอบ    6/6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ 

และนายโชติ สนธิวัฒนานนท์ กรรมการตรวจสอบ   กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระ และไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ

บริหารงานของบริษัทฯ และมีนางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   กรรมการตรวจสอบ

ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจ�านวนรวม 6 ครั้ง ในการประชุมได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

ของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควรและได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจ

สอบแต่ละท่านสรุปได้ตามตาราง ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในกาสนับสนุน

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการท�าหน้าที่ก�ากับ

ดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินของบริษัทฯให้มีการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้อง และสอบทานระบบ

บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล 

พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หาก

เห็นควรว่าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน หรือใน

เรื่องอื่นๆ ควรมีการด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง   หน้าที่หลักๆ

ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�าคัญของงบการเงิน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาสและประจ�าปี 2557 ซึ่งได้

ร่วมประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ถึงความ

ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมไปถึงการสอบทานรายการระหว่างกันกับ

บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงว่ามีความสมเหตุสมผลปราศจากความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ หรือรายการที่มีสาระส�าคัญอื่นๆ เช่น รายการได้มา

หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นต้น ก่อนที่จะน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติทั้งนี้ ในการประชุมระหว่าง

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี ไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วม

ประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 ฝ่าย สามารถปรึกษาหารือกันอย่าง

อิสระ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการทางการเงินของ

บริษัทฯ ประจ�าปี 2557 มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม ไม่ขัดแย้งกับ

ข้อเท็จจริง และมีการจัดท�ารายงานตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท สู่ความส�าเร็จ จ�ากัด เป็นผู้

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯโดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบงานที่

ส�าคัญต่างๆของบริษัทฯ และรายงานประเด็นที่ตรวจสอบพบพร้อมข้อ

แนะน�าที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขพร้อมติดตามการด�าเนินการ

แก้ไขหรือปรับปรุง  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   จากผล

การตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระส�าคัญ

ที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานทางการเงิน

รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ)

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานทางการเงิน

ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ

ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆไตรมาส ได้ท�าการสอบทานและทบทวนว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  อีกทั้งในปี 2557 ไม่มีรายงาน

จากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯได้ปฏิบัติตาม

กฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่ใช้บังคับกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

4. การรับแจ้งข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริต (Whistleblowing)

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับข้อร้องเรียนการกระท�าผิดและการทุจริต และไม่พบความผิดปกติใดๆที่เป็นการทุจริต

5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด เป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประจ�าปี 2557 (ฉบับที่ส�านักงาน กลต. สั่งให้แก้ไข) ให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา เนื่องจากเห็นว่ามีความเป็นอิสระ มีความรู้และ

ประสบการณ์ในงานสอบบัญชีและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม  ก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 แต่งตั้ง 

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 

หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 

5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 ในนาม บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯประจ�าปี 2557 (ฉบับที่ส�านักงาน กลต. สั่งให้แก้ไข) และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 2.50 ล้านบาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จํากัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ได้รับการว่าจา้งให้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ(ปรับปรุงใหม่)ของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกัด 

(มหาชน)และบริษทัยอ่ยและของเฉพาะบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึ�งประกอบดว้ยงบแสดง�านะการเงินรวมและ

งบแสดง�านะการเงินเฉพาะกิจการ � วนัที� �1 �นัวา�ม ���� งบกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จเฉพาะกิจการ งบ

แสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ���้�อหุน้รวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ���้�อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวม�ึงหมายเหตุสรุปน�ยบายการบ�ัชีที�สาํ��ัและหมายเหตเุร��องอ��น� 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

��บ้ริหารเป� น��รั้บ�ิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี�ดย��กตอ้งตามที��วรตามมาตร�านการรายงานทางการเงิน และ

รับ�ิดชอบเกี�ยวกบัการ�วบ�ุม�ายในที���บ้ริหารพิจาร�าวา่จาํเป� นเพ��อใหส้ามาร�จดัทาํงบการเงินที�ปรา�จากการแสดงขอ้ม�ลที�ขดัต่อ

ขอ้เท�จจริงอนัเป� นสาระสาํ��ัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหร�อขอ้�ิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป� น��รั้บ�ิดชอบในการแสดง�วามเห�นต่องบการเงินเหล่านีจากการป�ิบติังานตรวจสอบตามมาตร�านการสอบบ�ัชี อยา่งไรก�

ตามเน��องจากเร�� องที�กล่าวไวใ้นวรร�เก��์ในการไม่แสดง�วามเห�น ขา้พเจา้ไม่สามาร�หาหลกั�านการสอบบ�ัชีที�เหมาะสมอยา่ง

เพียงพอเพ��อเป�นเก��์ในการแสดง�วามเห�นได ้

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

1� ขา้พเจา้ไดรั้บการแต่งตังใหเ้ป� น��ส้อบบ�ัชีของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน)  ของงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที� �1 

�นัวา�ม ���� ในเด�อน�นัวา�ม ���� ดงันัน ขา้พเจา้จึงไมไ่ดเ้ขา้ร่วมสงัเกตการ�์การตรวจนบัสิน�า้�งเหล�อของบริษทั � วนัที� �1 

�นัวา�ม ���� ขา้พเจา้ไม่สามาร�ใชว้�ีิการตรวจสอบอ��นใหเ้ป� นที�พอใจในปริมา�และม�ล�า่ของสิน�า้�งเหล�อ � วนัที� �1 �นัวา�ม 

���� ซึ�งแสดงอย�ใ่นงบแสดง�านะการเงินรวมและงบแสดง�านะการเงินเฉพาะ จาํนวนเงิน �����1 ลา้นบาท เน��องจาก�ลกระทบของ

เหตุการ�์ดงักล่าว ขา้พเจา้จึงไม่สามาร�สรุปไดว้่าอาจมีรายการปรับปรุงใด � ที�จาํเป� นต่องบแสดง�านะการเงิน งบกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ���้�อหุน้ และงบกระแสเงินสด 

�� ��ส้อบบ�ัชี�นก่อนของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ไมแ่สดง�วามเห�นต่องบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัที� �1 �นัวา�ม ���� (ก่อนปรับปรุงใหม่) ของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ตามรายงานลงวนัที� �� มีนา�ม ���� เน��องดว้ยการจดัการของ

กิจการเกี�ยวกบัระบบการ�วบ�ุม�ายในดา้นตน้ทนุขายและสิน�า้�งเหล�อที�ไม่มีประสิท�ิ�าพอยา่งเพียงพอ รวม�ึงการใชสิ้นทรัพย์

ของกิจการอาจไม่เหมาะสม จึงทาํใหข้อ้ม�ลและหลกั�านเกี�ยวกบัการ�ลิตไม่สมเหตุสม�ล รวม�ึงการ�วบ�ุมการนาํวตั�ุดิบและ

สิน�า้เขา้และออกจาก�รงงาน�ลิตของกิจการที�ไม่อาจแน่ใจ�ึง�วาม�รบ�ว้น��กตอ้งของขอ้ม�ลและหลกั�านได ้ซึ� งมี�ลต่อตน้ทุน

ขายและสิน�า้�งเหล�อ รวม�ึงบ�ัชีอ��นที�เกี�ยวขอ้ง  

    



 

    

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ ���� บริษทัได้รับหนังส�อจาก�่ายตรวจสอบตลาดทุน สํานักงาน��ะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก�ล�ต�) ลงวนัที� �� มกรา�ม ���� เพ��อขอทราบขอ้เท�จจริงเกี�ยวกบักร�ี��ส้อบบ�ัชี�นก่อน ไม่

แสดง�วามเห�นต่องบการเงินประจาํปี ���� ของบริษทั ซึ� ง�่ายบริหารในอดีตของบริษทัไดเ้ขา้ไปชีแจงและตอบขอ้ซกั�ามกบัทาง 

ก�ล�ต� แลว้ 

ต่อมา เม��อวนัที� �� มิ�ุนายน ���� ก�ล�ต� ไดก้ล่าว�ทษอดีตกรรมการและ��บ้ริหาร � ราย กร�ีจดัทาํบ�ัชีและงบการเงินประจาํปี 

���� (ก่อนปรับปรุงใหม่) ไม่��กตอ้ง ตามที���ส้อบบ�ัชี�นก่อนไม่แสดง�วามเห�น ต่อกรมสอบสวน�ดีพิเ�ษเพ��อใหพ้ิจาร�า

ดาํเนินการตามก�หมายตอ่ไป 

จากเร��องดงักลา่ว �่ายบริหารของบริษทัในปัจจุบนัไดด้าํเนินการตรวจสอบ จดัทาํเอกสารประกอบรายการทางบ�ัชีขึนใหม่ในส่วน

ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้ � ขา้งตน้ เพ��อใหง้บการเงินเป� นไปตามมาตร�านการรายงานทางการเงินและมีการปรับปรุงงบการเงินรวมและ         

งบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสินสุด วนัที� �1 �นัวา�ม ���� ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ �� 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบเอกสารหลกั�านประกอบรายการทางบ�ัชีที�จดัทาํ�ดย�่ายบริหารของบริษทัในปัจจุบนั อยา่งไรก�ตาม เอกสาร

ประกอบรายการทางบ�ัชีบางรายการเป� นเอกสารที���กจดัทาํขึนใหม่ ดงันัน ขา้พเจา้จึงไมส่ามาร�ตรวจสอบใหไ้ดห้ลกั�านการสอบ

บ�ัชีที�เหมาะสมอยา่งเพียงพอเพ��อสรุปไดว้่าเอกสารที���กจดัทาํขึนใหม่เป� นเอกสารประกอบรายการทางบ�ัชีที�เกิดขึน�ายใตก้าร

�วบ�ุม�ายในปกติ  

การไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

เน��องจากเร��องที�กล่าวไวใ้นวรร�เก��ใ์นการไม่แสดง�วามเห�นมีนยัสาํ��ั ขา้พเจา้ไมส่ามาร�หาหลกั�านการสอบบ�ัชีที�เหมาะสมอยา่ง

เพียงพอเพ��อเป�นเก��์ในการแสดง�วามเห�น ดงันันขา้พเจา้จึงไมแ่สดง�วามเห�นตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าว 

 

เรื�องอื�น  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที� �1 �ันวา�ม ���� ของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย ตรวจสอบ�ดย��ส้อบบ�ัชีอ��น ตามรายงานลงวนัที� 1� กมุ�าพนั�์ ���� ซึ�งแสดง�วามเห�นอยา่งไม่มีเง��อนไขต่องบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ �ดยมีวรร�เนน้เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงน�ยบายการบ�ัชีเกี�ยวกบัเร��อง�าษีเงินได ้

 

 

 

นายวชิยั  รุจิตานนท ์

��ส้อบบ�ัชีรับอนุ�าตเลขทะเบียน ���� 

บริษทั เอเอ�นเอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ  �� เมษายน ���1 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

วันที่ 31 ธันว�คม 2557

(ฉบับที่สำ�นักง�น  กลต. สั่งให้แก้ไข)
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งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557

2557 2556 2557 2556
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 189,591,817           73,120,383             176,912,104           66,680,183             
เงินลงทุนชัว่คราว 7 88,560                    50,000                    88,560                    50,000                    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5, 8, 33 477,122,589           276,880,670           473,580,714           273,241,679           
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9, 33 434,144,697           370,585,067           434,008,057           370,454,923           
พสัดุน ้ามนัคงเหลือ 10 2,368,196               4,821,153               -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - สุทธิ 11 2,540,000               -                         2,540,000               -                         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,105,855,859        725,457,273           1,087,129,435        710,426,785           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         435,073,140           435,073,140           
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 13 2,000,000               2,000,000               2,000,000               2,000,000               
ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ 14, 33 1,377,912,677        1,264,715,897        850,803,633           714,782,473           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 15 145,046                  105,178                  145,046                  104,293                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 763,946                  4,304,495               763,946                  4,304,495               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16,179,112             26,315,564             15,652,559             35,271,210             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,397,000,781        1,297,441,134        1,304,438,324        1,191,535,611        
รวมสินทรัพย์ 2,502,856,640        2,022,898,407        2,391,567,759        1,901,962,396        

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557

2557 2556 2557 2556
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 316,918,380           93,617,810             295,016,368           40,000,000             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 17, 33 203,115,537           78,092,133             199,253,414           70,002,826             
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 22,080,000             32,343,000             -                         10,803,000             
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 33 28,671,092             -                         28,671,092             -                         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 570,785,009           204,052,943           522,940,874           120,805,826           
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 18 76,880,000             56,286,589             -                         20,587,700             
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 11,932,488             9,966,005               9,424,803               7,870,307               

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 88,812,488             66,252,594             9,424,803               28,458,007             
รวมหน้ีสิน 659,597,497           270,305,537           532,365,677           149,263,833           
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามญั 1,130,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 20 1,130,000,000        1,130,000,000        1,130,000,000        1,130,000,000        

ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
หุ้นสามญั 1,130,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 20 1,130,000,000        1,130,000,000        1,130,000,000        1,130,000,000        

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 605,113,717           605,113,717           605,113,717           605,113,717           
ก าไรสะสม 

   จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฏหมาย 21, 33 6,361,574               879,242                  6,361,574               879,242                  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 33 107,008,967           21,825,026             117,726,791           16,705,604             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 12 (5,225,115)              (5,225,115)              -                         -                         
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,843,259,143        1,752,592,870        1,859,202,082        1,752,698,563        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,502,856,640        2,022,898,407        2,391,567,759        1,901,962,396        

-                         -                         -                         

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

2557 2556 2557 2556
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

4, 5, 24, 26, 27, 28, 33
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,390,477,938       4,083,102,531       4,538,897,587       4,022,199,678       
รายไดจ้ากการรับจา้ง 133,541,324          93,834,113            133,541,324          93,834,113            
รายไดจ้ากการเดินเรือ 35,291,157            45,640,250            -                         -                         
รายไดจ้ากการบริการท่าเทียบเรือ 1,000,000              -                         -                         -                         
รายไดอ่ื้น 14,416,266            13,204,015            17,898,815            13,064,238            

รวมรายได้ 4,574,726,685       4,235,780,909       4,690,337,726       4,129,098,029       
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย (4,168,074,676)      (3,754,527,855)      (4,345,241,334)      (3,712,717,675)      
ตน้ทุนการรับจา้ง (78,126,200)           (46,739,417)           (78,126,200)           (46,739,417)           
ตน้ทุนบริการเดินเรือ (47,143,226)           (39,952,389)           -                         -                         
ตน้ทุนบริการท่าเทียบเรือ (496,687)                -                         -                         -                         
คา่ใชจ่้ายในการขาย (55,490,542)           (59,924,554)           (51,555,703)           (56,955,275)           
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (77,413,167)           (54,445,150)           (65,734,401)           (42,478,359)           
ตน้ทุนทางการเงิน (23,180,230)           (48,066,482)           (9,040,885)             (37,529,271)           

รวมคา่ใชจ่้าย (4,449,924,728)      (4,003,655,847)      (4,549,698,523)      (3,896,419,997)      
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 124,801,957          232,125,062          140,639,203          232,678,032          

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (34,135,684)           (36,970,105)           (34,135,684)           (36,970,105)           
ก าไรส าหรับปี 90,666,273            195,154,957          106,503,519          195,707,927          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 19 -                         (717,200)                -                         (1,164,470)             

องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ -                         232,894                 -                         232,894                 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษี -                         (484,306)                -                         (931,576)                
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 90,666,273            194,670,651          106,503,519          194,776,351          
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) :

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 90,666,273            200,827,349          106,503,519          195,707,927          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                         (5,672,392)             -                         -                         

90,666,273            195,154,957          106,503,519          195,707,927          
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 90,666,273            199,895,773          106,503,519          194,776,351          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                         (5,225,122)             -                         -                         

90,666,273            194,670,651          106,503,519          194,776,351          
ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บาท) 0.08                       0.25                       0.09                       0.24                       
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 1,130,000,000       803,232,877          1,130,000,000       803,232,877          

                                                                                                        
                                                                                                                                          

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

ส่วนไดเ้สีย
ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ทนุส ารอง รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 1,130,000,000         605,113,717           879,242                           21,825,026                       (5,225,115)             1,752,592,870               -                       1,752,592,870                 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี :

ส ารองตามกฏหมาย (ปรับปรุงใหม)่ 21 -                          -                         5,482,332                        (5,482,332)                       -                         -                                -                       -                                  
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                          -                         -                                  90,666,273                       -                         90,666,273                    -                       90,666,273                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 1,130,000,000         605,113,717           6,361,574                        107,008,967                     (5,225,115)             1,843,259,143               -                       1,843,259,143                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุง 370,000,000            -                         -                                  (218,233,211)                   -                         151,766,789                  181,073,147        332,839,936                    
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีภาษีเงินได้ 3 -                          -                         -                                  41,041,706                       -                         41,041,706                    -                       41,041,706                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 หลงัปรับปรุง 370,000,000            -                         -                                  (177,191,505)                   -                         192,808,495                  181,073,147        373,881,642                    
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี :
เพ่ิมทนุ 20 760,000,000            605,113,717           -                                  -                                   1,365,113,717               -                       1,365,113,717                 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวา่งปี

- จากการลงทนุเพ่ิม -                          -                         -                                  -                                   -                         -                                254,000,000        254,000,000                    
- จากการซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิม -                          -                         -                                  -                                   -                         -                                (429,848,025)       (429,848,025)                   

ส ารองตามกฎหมาย 21 -                          -                         879,242                           (879,242)                          -                         -                                -                       -                                  
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี -                          -                         -                                  200,827,349                     -                         200,827,349                  (5,672,392)           195,154,957                    
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน -                          -                         -                                  (931,576)                          -                         (931,576)                       447,270               (484,306)                          
ส่วนเกินทนุจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 12 -                          -                         -                                  -                                   (5,225,115)             (5,225,115)                    -                       (5,225,115)                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 1,130,000,000         605,113,717           879,242                           21,825,026                       (5,225,115)             1,752,592,870               -                       1,752,592,870                 

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                     

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่
ผลแตกต่างจากการ
จดัโครงสร้างธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนั

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ทุนส ารอง รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 1,130,000,000                  605,113,717                     879,242                            16,705,604                       1,752,698,563                  
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

ส ารองตามกฏหมาย (ปรับปรุงใหม่) 21 -                                    -                                    5,482,332                         (5,482,332)                        -                                    
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี(ปรับปรุงใหม่) -                                    -                                    -                                    106,503,519                     106,503,519                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 1,130,000,000                  605,113,717                     6,361,574                         117,726,791                     1,859,202,082                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุง 370,000,000                     -                                    -                                    (218,233,211)                    151,766,789                     
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีภาษีเงินได้ 3 -                                    -                                    -                                    41,041,706                       41,041,706                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 หลงัปรับปรุง 370,000,000                     -                                    -                                    (177,191,505)                    192,808,495                     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :
เพ่ิมทุน 20 760,000,000                     605,113,717                     -                                    -                                    1,365,113,717                  
ส ารองตามกฎหมาย 21 -                                    -                                    879,242                            (879,242)                           -                                    
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ก าไรส าหรับปี -                                    -                                    -                                    195,707,927                     195,707,927                     
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน -                                    -                                    -                                    (931,576)                           (931,576)                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 1,130,000,000                  605,113,717                     879,242                            16,705,604                       1,752,698,563                  

                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

2557 2556 2557 2556
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 124,801,957        232,125,062            140,639,203        232,678,032        
รายการปรับปรุงกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน :

ค่าเส่ือมราคา 72,296,797          66,021,580              37,945,628          32,752,477          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ าหน่าย 41,324                 16,971                     40,439                 14,451                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนตดัจ าหน่าย 733,681               -                          733,681               -                       
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (566)                     -                          (5,020)                  -                       
(กลบัรายการ)หน้ีสงสยัจะสูญ (413,333)              319,534                   (413,333)              319,534               
(ก าไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 118,795               (46,780)                   118,747               (55,469)                
ขาดทุนจากการเลิกใชอุ้ปกรณ์ 524,810               17,137                     501,009               2                          
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 1,934,990            -                          1,934,990            -                       
(กลบัรายการ)ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 120,260               (8,594,010)              120,260               (8,594,010)           
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,966,483            2,227,341                1,554,496            1,766,468            
ดอกเบ้ียรับ (697,430)              (524,237)                 (4,400,961)           (483,136)              
ดอกเบ้ียจ่าย 23,180,230          48,066,482              9,040,885            37,529,271          
ตดัจ่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 80,992                 257                          80,992                 -                       

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน 224,688,990        339,629,337            187,891,016        295,927,620        

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน - (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (201,672,377)       14,553,288              (201,769,493)       13,515,835          
สินคา้คงเหลือ (63,679,890)         425,953,824            (63,673,394)         425,957,632        
พสัดุน ้ามนัคงเหลือ 2,452,957            (2,521,134)              -                       -                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย (2,440,000)           -                          (2,440,000)           -                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (8,732,400)           (40,700)                   267,600               (9,040,700)           

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงาน- เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 119,781,527        (87,375,704)            123,718,583        (86,720,546)         

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 70,398,807          690,198,911            43,994,312          639,639,841        
รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,789,087            1,264,821                1,789,087            1,264,821            
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้ (2,320,491)           (2,758,200)              (1,924,042)           (2,757,789)           

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 69,867,403          688,705,532            43,859,357          638,146,873        

                                                      
                                                                                      

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

2557 2556 2557 2556
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 702,990               506,117                   4,406,521            465,015               
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (38,560)                (50,000)                   (38,560)                (50,000)                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหุน้ในบริษทัยอ่ยจากผูถื้อหุน้เดิม -                       (435,073,140)          -                       (435,073,140)       
เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน -                       (2,000,000)              -                       (2,000,000)           
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (156,999,223)       (115,298,260)          (145,445,118)       (110,720,369)       
ดอกเบ้ียจ่ายเพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ -                       (248,077)                 -                       (248,077)              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 120,861               -                          120,000               -                       
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (81,192)                -                          (81,192)                -                       
จ่ายช าระเงินมดัจ าอุปกรณ์ (2,164,895)           (20,545,920)            (2,079,145)           (20,545,920)         
จ่ายช าระเจา้หน้ีจากการซ้ืออุปกรณ์ (5,193,248)           (3,778,240)              (5,193,248)           (3,667,495)           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (163,653,267)       (576,487,520)          (148,310,742)       (571,839,986)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย (23,373,683)         (49,442,023)            (8,942,362)           (38,919,547)         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 223,300,570        (1,169,379,746)       255,016,368        (1,172,912,695)    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                       (394,000,000)          -                       (150,000,000)       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 110,000,000        -                          -                       -                       
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (99,669,589)         (64,231,030)            (31,390,700)         (18,191,000)         
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                       1,365,113,717         -                       1,365,113,717     
ทุนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน -                       254,000,000            -                       -                       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 210,257,298        (57,939,082)            214,683,306        (14,909,525)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน - สุทธิ 116,471,434        54,278,930              110,231,921        51,397,362          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 73,120,383          18,841,453              66,680,183          15,282,821          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 189,591,817        73,120,383              176,912,104        66,680,183          

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด ประกอบดว้ย

เจา้หน้ีทรัพยสิ์นส าหรับอุปกรณ์ 10,628,529          5,623,101                10,628,529          4,786,003            
โอนเคร่ืองจกัรเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 2,034,990            -                          2,034,990            -                       
โอนเงินมดัจ าค่าสินทรัพยเ์ป็นอุปกรณ์ 20,545,920          1,904,500                20,545,920          1,904,500            
เจา้หน้ีทรัพยสิ์นส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       67,500                     -                       67,500                 
โอนเงินมดัจ าค่าสินทรัพยเ์ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 30,000                 -                          30,000                 -                       

                                                      
                                                                                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



               

	 	 	 	 	 	 	 	 	 														(บาท)	 	 	 	

                            งบการเงินรวม	 	 					งบการเงินเฉพาะกิจการ	

           2557      2556        2557       2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

		ก�าไรก่อนภาษีเงินได้	 	 	 	 											126,443,034							232,125,062								142,280,280							232,678,032	

		ปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเงินได้	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

				เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด�าเนินงาน:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

				ค่าเสื่อมราคา	 	 	 	 	 		 	71,748,687		 	66,021,580		 	37,397,518		 	32,752,477	

				โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ�าหน่าย	 	 	 	 						41,324		 						16,971		 							40,439		 							14,451	

				สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นตัดจ�าหน่าย		 	 						 					733,681		 	 	-				 					733,681		 	 		-			

				ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์	 	 	 	 									(566)	 	 	-				 						(5,020)	 	 		-			

				(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ	 	 	 	 			(431,851)	 				319,534		 			(431,851)													319,534	

				หนี้สูญ	 	 	 	 	 		 							18,518		 	 	-				 							18,518		 	 		-			

				(ก�าไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	 	 					118,795		 				(46,780)	 					118,747													(55,469)

				ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์	 	 	 	 					524,810		 						17,137		 					501,009																						2	

				ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	 			1,934,990		 	 	-			 			1,934,990		 	 		-			

				ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)	 	 	 					120,260		 (8,594,010)	 					120,260		 		(8,594,010)

				ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 	 	 		1,966,483		 		2,227,341		 			1,554,496										1,766,468	

				ดอกเบี้ยรับ	 	 	 	 	 		 		(697,430)	 		(524,237)	 	(4,400,961)	 				(483,136)

				ดอกเบี้ยจ่าย	 	 	 	 	 												21,768,520		 46,943,644		 			8,722,157		 	36,432,029	

				ตัดจ่ายภาษีถูกหัก	ณ	ที่จ่าย	 	 	 	 						80,992		 										257		 							80,992		 	 	-			

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

		ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	 											224,370,247							338,506,499								188,665,255							294,830,378	

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

		ด�าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

				ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	 	 										(118,459,643)	 	15,377,207					(118,996,844)										14,174,818	

				สินค้าคงเหลือ	 	 	 	 	 										(101,343,051)						425,953,824						(101,336,555)								425,957,632	

				พัสดุน�้ามันคงเหลือ	 	 	 	 	 			2,452,957		 	(2,521,134)	 	 	-				 	 	-			

				สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	 	 	 			(739,244)												(823,919)											(299,159)												(658,983)

				สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	 	 	 	(2,440,000)	 	 	-				 	(2,440,000)	 	 	-			

				สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	 	 	 	(8,732,400)	 				(	40,700)	 					267,600									(9,040,700)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สิน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

		ด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

				เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 	 	 													59,375,516							(84,448,502)									63,956,635							(83,707,188)

				หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	 	 	 	14,502,715		 (2,927,202)	 	13,858,652									(3,013,358)

เงินสดรับจากการด�าเนินงาน	 	 	 	 	 	68,987,097							689,076,073		 	43,675,584		 638,542,599	

				รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 	 															1,789,087		 		1,264,821											1,789,087		 			1,264,821	

				จ่ายภาษีเงินได้	 	 	 	 	 													(2,320,491)	 	(2,758,200)	 	(1,924,042)	 		(2,757,789)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน		 	 	 	68,455,693							687,582,694		 	43,540,629								637,049,631

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	 	 	 	 	 	 	 	
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งบการเงิน	และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบกระแสเงินสด	(1/2)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557



               

	 	 	 	 	 	 	 	 	 														(บาท)	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 																						งบการเงินรวม	 	 					งบการเงินเฉพาะกิจการ	

           2557      2556        2557       2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

		รับดอกเบี้ย	 	 	 	 	 	 					702,990		 					506,117											4,406,521		 					465,015			

		เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	 	 	 	 	 					(38,560)	 					(50,000)	 					(38,560)	 					(50,000)

		เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม	 	 	 	-							(435,073,140)	 	 	-								(435,073,140)

		เงินฝากธนาคารติดภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น	 	 	 	 	-										(2,000,000)	 	 	-											(2,000,000)

		ซื้ออาคาร	เรือเดินทะเล	และอุปกรณ์	 	 	 									(156,999,223)						(115,298,260)						(145,445,118)					(110,720,369)

		ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อติดตั้งอุปกรณ์	 	 	 	 												-														(248,077)	 	 	-													(248,077)

		เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์	 	 	 	 					120,861		 	 -																120,000		 	 	-								

		ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 	 	 	 																	(81,192)	 	 -																(81,192)	 	 	-								

		จ่ายช�าระเงินมัดจ�าอุปกรณ์	 	 	 	 	 	(2,164,895)							(20,545,920)	 	(2,079,145)							(20,545,920)

		จ่ายช�าระเจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์	 	 	 	 	(5,193,248)	 	(3,778,240)	 	(5,193,248)									(3,667,495)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 	 	 										(163,653,267)					(576,487,520)						(148,310,742)					(571,839,986)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

		จ่ายดอกเบี้ย	 	 	 	 	 											(21,961,973)							(48,319,185)	 	(8,623,634)							(37,822,305)

		เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น		 	 	 	 	 	 	 	 	

				จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	 																																			223,300,570			(1,169,379,746)								255,016,368			(1,172,912,695)

		เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง		 												-								 									(394,000,000)	 	 	-								(150,000,000)

		เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	 	 											110,000,000		 	 	-									 	 	-									 	 	-								

		จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 	 											(99,669,589)							(64,231,030)								(31,390,700)							(18,191,000)

		เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	 	 	 	 	 	 	-							1,365,113,717		 	 	-							1,365,113,717	

		ทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมเพิ่มขึ้น	 	 	 	 	-									254,000,000		 	 	-									 	 	-								

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	 	 											211,669,008							(56,816,244)								215,002,034							(13,812,283)

             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	 	 											116,471,434		 	54,278,930								110,231,921		 	51,397,362	

              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	1	มกราคม		 	 	73,120,383									18,841,453		 	66,680,183										15,282,821	

             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 											189,591,817		 	73,120,383								176,912,104									66,680,183	
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งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (2/2)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



               

	 	 	 	 	 	 	 	 	 														(บาท)	 	 	 	

                            งบการเงินรวม	 	 					งบการเงินเฉพาะกิจการ	

           2557      2556        2557       2556

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

		รายการที่ไม่ใช่เงินสด	ประกอบด้วย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

				เจ้าหนี้ทรัพย์สินส�าหรับอุปกรณ์	 	 	 	 10,628,529											5,623,101		 	10,626,729									4,786,003	

				เจ้าหนี้ทรัพย์สินส�าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 	 	 -																	67,500		 	 	-															67,500	

				โอนเงินมัดจ�าค่าสินทรัพย์เป็นอุปกรณ์	 	 											20,545,920		 		1,904,500		 	20,545,920									1,904,500	

				โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

						ที่ถือไว้เพื่อขาย	 	 	 	 													2,034,990		 	 	-									 			2,034,990		 	 	-								

				โอนเงินมัดจ�าค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 					30,000		 	 	-									 							30,000		 	 	-								

             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	         

    

รายงานประจ�าปี	2557	 บริษัท	เอไอ	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(มหาชน) 118

งบการเงิน	และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	เอไอ	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด	(2/2)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน ) ( “บริษทัฯ ”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามประมวลกฏหมายแพง่และพาณิชย์              
ของประเทศไทย เป็นบริษทัจ ากดั  เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2549 และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดักบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม  2556 และบริษทัฯ จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัต ลาดหลกัทรัพย ์ 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 าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ล งวนัท่ี 28 กนัยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินของบริษทัฯไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัได้
จดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายง านทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่ างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ี
ประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบญัชี
จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะ
บนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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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

 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2556 บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ซ่ึงถือเป็นการ
รวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยถือเสมือนวา่บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั และบริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์
เทอร์มินลัส์  จ ากดั เป็นบริษทั ยอ่ยของบริษทัฯ มาโดยตลอ ด ดงันั้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 จึงรวมผลการด าเนินงานของบริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั และบริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ 
จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยไม่ค านึงถึงวนัท่ีมีการซ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ย 

ข) บริษทัฯ จะถือวา่ มีการ ควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน หรือบริษทัยอ่ย ได ้หาก บริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ 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 าไรหรื อขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม 

บริษทัฯ จดัท างบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 
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มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มาตรฐานการบญัชีทั้งหมดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงและจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้ แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี 

ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมผีลบังคบัในอนาคต 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ านวนมากซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการ เงินระหวา่งประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัทก์ารตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการบญัชี  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
เช่ือวา่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ีในปีท่ีน ามาตรฐานกา รบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม 
มาตรฐานการบญัชีตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ย
มาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ี ก าหนดใหกิ้จการตอ้งรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตใหกิ้จการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทุน 
หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนก็ได ้ 

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงนิรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการ
บญัชีส าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก าหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาวา่ผูล้งทุนมีอ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภา ยใตม้าตรฐาน
ฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้
ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้ านาจในการสัง่การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมี
สดัส่วนการถือหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯ มีอ านาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน าบริษทัใดในกลุ่ม
กิจการมาจดัท างบการเงินรวมบา้ง 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่ 

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วมการงาน  
บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่13 เร่ืองการวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ 
หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  
จากการประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  เช่ือวา่มาตรฐานขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ 

3. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

ในปี 2556 บริษทัฯ ไดน้ านโยบายการบญัชี เก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใช ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ในการน านโยบายการบญัชีดงักล่าวมาใช ้บริษทัตอ้งปรับยอ้นหลงังบการเงิน เสมือนวา่บริษทัไดบ้นัทึก
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดม้าโดยตลอด โดยปรับกบัขาดทุนสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลาบญัชีปี 2556 ส าหรับงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 41.04 ลา้นบาท 

4. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการ เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้เรียบร้อยแลว้ 

บริษทัยอ่ยบนัทึกรับรู้รายไดจ้ากการเดินเรือ ตามสดัส่วนของระยะเวลาท่ีเรือไดเ้ดินทางไปแลว้  เทียบกบัระยะเวลาท่ีตอ้ง
ใชใ้นการเดินเรือทั้งหมดของเท่ียวเรือนั้น 

บริษทัยอ่ยบนัทึกรับรู้รายไดจ้ากการขนถ่ายสินคา้ รายไดค้่าฝากสินคา้ และบริการอ่ืนเม่ือใหบ้ริการแลว้เสร็จ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรับรู้รายไดอ่ื้น และค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบนัการเงิน ซ่ึงถึงก าหนดในระยะเวลาไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและปราศจากภาระผกูพนั 

4.3 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย เงินฝากประจ าธนาคารมากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 

4.4 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ส าหรับลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้   

4.5 สินค้าคงเหลอื 

สินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่  ราคาทุนค านวณ
โดยวธีิตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

สินคา้ระหวา่งผลิต แสดงในราคาทุนวตัถุดิบถวัเฉล่ีย รวมค่าแรงและค่าใชจ่้ายในการผลิต 

บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับสินคา้เส่ือมคุณภาพ และคาดวา่จะจ าหน่ายไม่ได ้

4.6 พสัดุน า้มนัคงเหลอื 

พสัดุน ้ ามนัคงเหลือ แสดงในราคาทุนค านวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

4.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย แสดงในราคาตามบญัชีหรือมูลค่ายติุธรรมสุทธิแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ บริษทั ฯตั้ง
ค่าเผื่อการลดราคาของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย โดยประมาณจากมูลค่าท่ีคาดวา่จะขายไดจ้ริง 

4.8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย หมายถึงบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของสิทธิใน
การออกเสียงทั้งหมด  หรือมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยแสดงตามวธีิราคาทุนส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

4.9 ทีด่นิ อาคาร เรือเดนิทะเล และอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร เรือเ ดินทะเล 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 
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4.10 ต้นทุนการกู้ยมื 

บริษทัฯ บนัทึกดอกเบ้ียจ่ายจากการกูย้มื ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือก่อสร้างเคร่ืองจกัร โดยไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของ
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง จนกระทัง่เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง อยูใ่นสภาพพร้อมใชไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์

4.11 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเสน้ตรงระยะเวลา 4 - 10 ปี 

4.12 ภาษีเงนิได้ 

สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

สินทรัพย์ /หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
ระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กบัราคาตามบญัชีของสินทรั พยห์รือหน้ีสินนั้น ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดภ้าษีหรือ
ตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายภาษี เม่ือรายไดรั้บรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึกไวเ้กิดข้ึนจริง และถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้
ในการค านวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร 

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

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ค านวณจากก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดรั้บรู้ในงบก าไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกั บรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผู ้ ถือหุน้ รับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์ระยะยาว 

โครงการสมทบเงิน 

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

ส ารองผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตลอดอายกุารท างานของพนกังาน โดย
การประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการท างานใหก้บับริษทั ฯ และบริษทัยอ่ยในงวด
ปัจจุบนั และงวดอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิด
ลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวค านวณโดย
ผูเ้ช่ียวชาญโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเป ล่ียนแปลง บริษทั ฯ รับรู้ผลก าไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.14 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหาร ก าไรสุทธิ ส าหรับปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออก  
ในระหวา่งปี 

4.15 รายการบัญชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

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

4.16 การใช้ดุลยพนิิจและการใช้ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าส าหรับสินค้าเก่า และเส่ือมคุณภาพ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั และเส่ือมคุณภาพ หรือเม่ือราคาตลาดหรือ
ราคาทดแทนลดลง เพ่ือใหส้ะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของสินคา้คงเหลือ โดยการประมาณ การนั้นจะพิจารณาจากการ
หมุนเวยีนและการเส่ือมสภาพ และราคาตลาดหรือราคาทดแทนของสินคา้คงเหลือประเภทต่าง ๆ 

ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทุน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัจะมีการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยประเมินจากผลการด าเนินงานและ
แผนงานในอนาคตของบริษทัยอ่ยนั้น ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 

ค่าเผือ่การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หากมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการดอ้ยค่า เม่ือพบวา่มูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยด์งักล่าวลดลงอยา่งมีสาระส าคญั บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ซ่ึงการประมาณการ
ดงักล่าวข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร บริษทัจะบนัทึกเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 



  

127 

ทีด่นิ อาคาร และ อุปกรณ์ 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือ ใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุน
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 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จ านวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่
ละช่วงเวลา 
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5. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและบริษทัฯ โดยการเป็นผูถื้อหุน้
หรือมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาด
หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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

กรรมการเป็นญาติใกลชิ้ดของ
กรรมการ ของบริษทั
กรรมการเป็นญาติใกลชิ้ดของ
กรรมการ ของบริษทั

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชียน 
อินซูเลเตอร์ จ  ากดั (มหาชน)

ถือหุน้ร้อยละ 100.00

รับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งสถานี
ไฟฟ้ายอ่ย สายส่งก าลงัไฟฟ้า และซ้ือ
มาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้า

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
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บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับ ปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2557 และ 2556  
ท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

2557 2556 2557 2556

รายได้จากการขายสินค้าส าเร็จรูป

บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 45,065               42,916               45,065               42,916               

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ  ากดั -                         -                         400,702             544,023             

บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ  ากดั -                         -                         328,800             -                         

บริษทั เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ ากดั 4,019                 -                         4,019                 -                         

บริษทั พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั 20,327               -                         20,327               -                         

รายได้จากการขายวัตถุดิบ

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ  ากดั -                         -                         182,979,327      -                         

ก าไรจากการขายทรัพย์สิน

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ  ากดั -                         -                         5,020                 -                         

ซ้ือสินค้า

บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 2,960,000          33,559,000        -                         7,400,000          

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ  ากดั -                         -                         602,005,949      -                         

บริษทั สามารถปาลม์ จ  ากดั 17,436,582        22,424,335        7,276,662          22,424,335        

บริษทั สามารถน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั 19,745,072        19,509,163        10,052,627        19,509,163        

บริษทั สามารถ ปาลม์ อินดสัตรี จ  ากดั 4,670,505          -                         4,670,505          -                         

ค่าเช่าและบริการ

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ  ากดั -                         -                         53,344,903        30,900,000        

ค่าขนส่ง

บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ  ากดั -                         -                         4,532,000          28,120,275        

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 2,294,587          2,285,099          1,159,955          1,118,305          

ดอกเบีย้จ่ายกจิการที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) -                         5,200,359          -                         2,143,935          

บริษทั เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ ากดั -                         336,329             -                         336,329             

ดอกเบีย้รับกจิการที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ  ากดั -                         -                         3,755,452          -                         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

 
 
 
 



  

130 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,814,072          7,323,528            13,621,189          6,567,695            
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 442,477               -                       362,128               -                       
รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหาร 17,256,549          7,323,528            13,983,317          6,567,695            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

บริษทัฯ มียอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้การค้า

บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 47,300                   23,920                   47,300                   23,920                   

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ  ากดั -                         -                         24,695                   63,352                   

บริษทั เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ ากดั 4,300                     -                         4,300                     -                         

ลูกหน้ีอ่ืน - กรรมการ 23,855,074            -                         23,855,074            -                         

เงนิมดัจ า

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ  ากดั -                         -                         -                         9,000,000              

ซ้ือเคร่ืองมอืและอุปกรณ์

บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 39,000                   -                         39,000                   -                         

ติดตั้งเคร่ืองจกัร

บริษทั เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ ากดั 399,220                 -                         399,220                 -                         

เจ้าหนี้การค้า

บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 1,383                     180,245                 -                         105,238                 

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ  ากดั -                         -                         2,611,926              -                         

บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ  ากดั -                         -                         -                         400,000                 

บริษทั สามารถปาลม์ จ  ากดั -                         359,150                 -                         359,150                 

บริษทั สามารถน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั -                         390,775                 -                         390,775                 

บริษทั สามารถ ปาลม์ อินดสัตรี จ  ากดั 1,681,350              -                         1,681,350              -                         

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 1,195                     826                        -                         -                         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

เงินสดในมือ 470,152               146,060               300,000               -                       

เงินฝากธนาคาร   - กระแสรายวนั -  ออมทรัพย์ 186,545,278        75,355,994          174,065,717        69,064,226          

  -  กระแสรายวนั 25,063                 (4,406,378) (4,937) (4,408,750)

เงินฝากประจ าไม่เกิน 3 เดือน 2,551,324            2,024,707            2,551,324            2,024,707            
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 189,591,817        73,120,383          176,912,104        66,680,183          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

 

7. เงนิลงทุนช่ัวคราว  

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556
เงินฝากประจ าธนาคาร 88,560                     50,000                     
รวมเงินลงทนุชัว่คราว 88,560                     50,000                     

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

ลูกหน้ีการคา้

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 51,600                 23,920                 76,295                 87,272                 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 442,681,678        264,597,254        441,743,396        263,162,005        

เช็ครับล่วงหน้า 7,348,300            5,103,118            7,348,300            5,103,118            

รวมลูกหน้ีการคา้ 450,081,578        269,724,292        449,167,991        268,352,395        

หกั คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (3,334,211) (3,766,062) (3,334,211) (3,766,062)

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 446,747,367        265,958,230        445,833,780        264,586,333        

ลูกหน้ีอ่ืน

   ลูกหน้ีอ่ืน-บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,855,074          -                       23,855,074          -                       

   ลูกหน้ีอ่ืน 318,979               348,979               318,979               348,979               

ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหน้า 552,945               -                       552,945               -                       

เงินมดัจ าจ่ายล่วงหน้า -                       3,814,687            -                       3,814,687            

คา่เบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 3,502,148            3,416,760            1,753,577            1,704,211            

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 351,623               214,117               -                       -                       

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 917,569               916,453               801,627               899,322               

บตัรภาษี 396,854               -                       396,854               -                       

อ่ืนๆ 786,380               2,517,794            374,228               2,194,497            

รวมลูกหน้ีอ่ืน 30,681,572          11,228,790          28,053,284          8,961,696            

หกั คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (306,350) (306,350) (306,350) (306,350)

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 30,375,222          10,922,440          27,746,934          8,655,346            

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 477,122,589        276,880,670        473,580,714        273,241,679        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามอายท่ีุคา้งช าระไดด้งัน้ี 

2557 2556 2557 2556
บริษทัที่เกี่ยวข้องกัน

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 51,600                 28,521                 76,295                 91,872                 
รวม 51,600                 28,521                 76,295                 91,872                 

บริษทัอื่น

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 393,570,382        227,991,996        393,127,022        227,232,996        
เกินก าหนดช าระ
ไม่เกิน 3 เดือน 53,125,385          37,937,713          52,630,463          37,261,465          
เกินกวา่ 12 เดือน 3,334,211            3,766,062            3,334,211            3,766,062            

รวม 450,029,978        269,695,771        449,091,696        268,260,523        
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (3,334,211)           (3,766,062) (3,334,211)           (3,766,062)           
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 446,747,367        265,958,230        445,833,780        264,586,333        

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
9. สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 
 
 

2557 2556 2557 2556
วตัถุดิบและสารเคมี          276,730,023          290,303,177          276,730,023          290,303,177

งานระหวา่งท า            74,550,471            26,937,334            74,550,471            26,937,334

สินคา้ส าเร็จรูป            69,407,147            38,911,588            69,270,507            38,781,444

วสัดุส้ินเปลือง            13,577,316            14,432,968            13,577,316            14,432,968

รวมสินคา้คงเหลือ          434,264,957          370,585,067          434,128,317          370,454,923

หกั  ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง               (120,260)                           -                 (120,260)                           -   

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ          434,144,697          370,585,067          434,008,057          370,454,923

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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10. พสัดุน า้มนัคงเหลอื 

พสัดุน ้ ามนัคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556
น ้ามนัเช้ือเพลิง                          1,725,114                          4,218,866

น ้ามนัหล่อล่ืน                             643,082                             602,287

รวมพสัดุน ้ามนัคงเหลือ                          2,368,196                          4,821,153

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

 

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่ือไว้เพือ่ขาย - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม/งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 -                                        
บวก โอนเขา้ระหว่างปี(ราคาทนุ) (หมายเหตุ 14) 6,611,000                              
หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม (หมายเหตุ 14) (2,136,010)                             

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (1,934,990)                             
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2,540,000                              
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 We, being responsible for the preparation of 

these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 

 

……………………………………………… 

Directors 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556 2557 2556

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
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 435,073,140         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 หุ้น 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 บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั เอไอ โลจิสติกส์  จ ากดั เป็นหุน้สามญัจ านวน 20.90  ลา้นหุน้ 
จ านวนเงิน 82.68 ลา้นบาท และบริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินั ลส์ จ ากดั เป็นหุน้สามญัจ านวน 46 ลา้นหุน้ จ านวนเงิน 
352.39 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ทั้งสองบริษทั เป็นจ านวนเงินรวม  435.07 ลา้นบาท ซ่ึงมีมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิตามบญัชี ณ วนัลงทุน จ านวนเงินรวม 429.85 ลา้นบาท ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกวา่มู ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชี 5.22 ลา้น
บาท ไดแ้สดงไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม ภายใตห้วัขอ้ "ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั" โดยเป็นการซ้ือต่อจากบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั เดิมถือ
หุน้ในบริษทั เอไอ โลจิสติกส์  จ ากดั ร้อยละ 98.42 และบริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั ร้อยละ 99.45 จึงถือเป็น
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

13. เงนิฝากสถาบันการเงนิทีต่ดิภาระค า้ประกนั 

บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากประจ าธนาคารไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์(หมายเหตุ 29.1) 
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14. ทีด่นิ อาคาร เรือเดนิทะเล และอุปกรณ์  -  สุทธิ 

ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

ท่ีดิน
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ระบบ
สาธารณูปโภค

เคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือ

เรือเดินทะเลและ
ส่วนปรับปรุง

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง รวม
ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 291,251,289       2,947,560           514,265,217       23,820,078         492,978,299       175,728,447         7,729,567           68,197,600         73,009,451         1,649,927,508   
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี 4,328,633           -                      158,702              -                      6,442,329           -                        905,153              322,430              178,461,443       190,618,690      
โอนเขา้(โอนออก)ระหวา่งปี (หมายเหตุ 11) -                      -                      8,012,236           11,655,628         169,305,867       5,908,138              1,348,480           6,112,503           (208,953,852)     (6,611,000)         
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี -                      -                      -                      -                      (2,325,147)         (2,315,046)            (44,800)               -                      -                      (4,684,993)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 295,579,922       2,947,560           522,436,155       35,475,706         666,401,348       179,321,539         9,938,400           74,632,533         42,517,042         1,829,250,205   

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 -                      187,226              99,210,558         8,831,544           151,844,494       101,834,688         5,392,141           17,910,960         -                      385,211,611      
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -                      319,756              14,187,339         1,282,599           33,677,561         18,482,090            1,175,581           3,176,888           -                      72,301,814        
ค่าเส่ือมราคาโอนออก (หมายเหตุ 11) -                      -                      -                      -                      (2,136,010)         -                        -                      -                      -                      (2,136,010)         
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี -                      -                      -                      -                      (1,700,429)         (2,315,046)            (24,412)               -                      -                      (4,039,887)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 -                      506,982              113,397,897       10,114,143         181,685,616       118,001,732         6,543,310           21,087,848         -                      451,337,528      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 291,251,289       2,760,334           415,054,659       14,988,534         341,133,805       73,893,759            2,337,426           50,286,640         73,009,451         1,264,715,897   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 295,579,922       2,440,578           409,038,258       25,361,563         484,715,732       61,319,807            3,395,090           53,544,685         42,517,042         1,377,912,677   

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม
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ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ระบบ
สาธารณูปโภค

เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือ

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 157,135,835         2,697,560             144,238,336         23,806,424           423,113,675             4,563,915             66,159,058           73,009,452           894,724,255         
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี -                        -                        158,702                -                        5,464,795                 558,536                322,430                172,553,305         179,057,768         
โอนเขา้(โอนออก)ระหวา่งปี(หมายเหตุ 11) -                        -                        8,012,236             11,655,628           169,305,867             1,348,480             6,112,503             (203,045,714)        (6,611,000)            
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี -                        -                        -                        -                        (2,200,647)                (44,800)                 -                        -                        (2,245,447)            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 157,135,835         2,697,560             152,409,274         35,462,052           595,683,690             6,426,131             72,593,991           42,517,043           1,064,925,576      

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 -                        68,732                  30,200,657           8,824,160             121,501,214             2,662,632             16,684,387           -                        179,941,782         
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -                        269,756                5,493,124             1,279,869             27,073,119               827,685                3,002,075             -                        37,945,628           
ค่าเส่ือมราคาโอนออก(หมายเหตุ 11) -                        -                        -                        -                        (2,136,010)                -                        -                        -                        (2,136,010)            
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี -                        -                        -                        -                        (1,605,045)                (24,412)                 -                        -                        (1,629,457)            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 -                        338,488                35,693,781           10,104,029           144,833,278             3,465,905             19,686,462           -                        214,121,943         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 157,135,835         2,628,828             114,037,679         14,982,264           301,612,461             1,901,283             49,474,671           73,009,452           714,782,473         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 157,135,835         2,359,072             116,715,493         25,358,023           450,850,412             2,960,226             52,907,529           42,517,043           850,803,633         

หน่วย : บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556
ตน้ทุนขายและบริการ 67,518,149          61,642,312          33,721,784          29,150,237          
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 4,783,666            4,393,719            4,223,844            3,616,691            

72,301,815          66,036,031          37,945,628          32,766,928          

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัยอ่ยไดจ้ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือไวก้บัธนาคารพาณิชย ์เพ่ือเป็น
หลกัประกนัวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 16, 18) ต่อมาในปี 2559 บริษทัยอ่ยไดย้กเลิกวงเงินสินเช่ือดงักล่าวและไถ่
ถอนหลกัประกนัทั้งหมด 

มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยท่ี์ยงัใชง้านบางรายการ ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ กลุ่มบริษทัยงัสามารถใช้ ประโยชน์  ใน
สินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 และ 2556 ในงบการเงินรวมมีจ านวนเงินรวมประมาณ  19.39 ลา้นบาท  และ 
14.36 ลา้นบาท ตามล าดบั และในงบการเงินเฉพาะ กิจการ มีจ านวนเงินรว มประมาณ  10.28 ลา้นบาท  และ 8.03 ลา้นบาท  
ตามล าดบั 
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15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 309,517                           230,070                            
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี 81,192                             81,192                              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 390,709                           311,262                            

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 204,339                           125,777                            
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี 41,324                             40,439                              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 245,663                           166,216                            

มูลค่าตามบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 105,178                           104,293                            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 145,046                           145,046                            

ค่าตัดจ าหน่ายที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน

ปี 2556 16,971                             14,451                              

ปี 2557 41,324                             40,439                              

หน่วย : บาท

 

16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

เงินเบิกเกินบญัชี 1,918,380           3,617,810           16,368                -                      

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 315,000,000       90,000,000         295,000,000       40,000,000         
รวม 316,918,380       93,617,810         295,016,368       40,000,000         

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2557 2556 2557 2556

เงินเบิกเกินบญัชี 40,000,000          15,000,000          5,000,000            15,000,000          

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 900,000,000        840,000,000        900,000,000        790,000,000        
รวม 940,000,000        855,000,000        905,000,000        805,000,000        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วงเงินสินเช่ือ (หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดย     
บริษทัฯ และ บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั  จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ของบริษทัยอ่ย และมีการท า
ขอ้ตกลงในการไม่ก่อภาระผกูพนัในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในคลงัน ้ ามนัและท่าเทียบเรื อของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 14) 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

เจา้หน้ีการคา้
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,682,733           930,170              4,293,276           1,255,163           
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 82,563,628         46,499,993         78,145,418         39,848,910         

รวมเจา้หน้ีการคา้ 84,246,361         47,430,163         82,438,694         41,104,073         
เจา้หน้ีอ่ืน

เจา้หน้ีอ่ืน 14,427,424         9,759,909           14,237,028         9,474,866           
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 17,504,518         787,201              17,504,518         787,201              
เงินโบนสัคา้งจ่าย 325,886              229,072              -                      8,228                  
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 4,129,782           2,210,032           4,128,504           2,209,206           
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,649,094           1,539,514           4,094,610           913,334              
เงินประกนัผลงาน 1,731,328           92,760                1,731,328           92,760                
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 71,813,967         12,340,439         70,866,844         12,037,380         
อ่ืนๆ 4,287,177           3,703,044           4,251,888           3,375,778           

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 118,869,176       30,661,970         116,814,720       28,898,753         
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 203,115,537       78,092,133         199,253,414       70,002,826         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
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18. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย   

วงเงิน เง่ือนไขการช าระเงิน 2557 2556
13.75 ลา้นบาท - ช าระเงินตน้ทุกเดือน ตามเง่ือนไขและจ านวนเงินท่ี
เร่ิมกู ้19 พฤษภาคม 2553 ก าหนดในสญัญา งวดแรกภายในเดือนมิถุนายน 2553
โดยบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี และช าระให้เสร็จส้ินภายในเดือนพฤษภาคม 2560
จ ากดั (มหาชน) - ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัรา MLR - 1.25ต่อปี

- ไดท้  าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เป็นอตัราคงท่ี 6.39% 
ต่อปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 -                  6,853,700        

56.00 ลา้นบาท - ช าระเงินตน้ทุกเดือน ตามเง่ือนไขและจ านวนเงินท่ี
เร่ิมกู ้16 กนัยายน 2554 ก าหนดในสญัญา งวดแรกภายในเดือนตุลาคม 2554
โดยบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี และช าระให้เสร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน  2561
จ ากดั (มหาชน) - ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัรา MLR - 1.25ต่อปี

- ไดท้  าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เป็นอตัราคงท่ี 6.40% 
ต่อปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 -                  24,537,000      

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                  31,390,700      
หกั เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                  (10,803,000)     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ -                  20,587,700      

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
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วงเงิน เง่ือนไขการช าระเงิน 2557 2556
90 ลา้นบาท - ช าระเงินตน้ทุกเดือน ตามเง่ือนไขและจ านวนเงินท่ี
เร่ิมกู ้3 เมษายน 2552 ก าหนดในสญัญา งวดแรกภายในเดือนกนัยายน 2552
โดยบริษทั เอไอ พอร์ตส์ และช าระให้เสร็จส้ินภายในเดือนสิงหาคม 2559
 แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ  ากดั - ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัรา MLR ต่อปี

- ไดท้  าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เป็นอตัราคงท่ี 7.64% 
ต่อปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 -                 38,719,970     

45 ลา้นบาท - ช าระเงินตน้ทุกเดือน ตามเง่ือนไขและจ านวนเงินท่ี
เร่ิมกู ้28 เมษายน 2552 ก าหนดในสญัญา งวดแรกภายในเดือนกนัยายน 2552
โดยบริษทั เอไอ พอร์ตส์ และช าระให้เสร็จส้ินภายในเดือนสิงหาคม 2559
 แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ  ากดั - ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัรา MLR ต่อปี

- ไดท้  าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เป็นอตัราคงท่ี 7.64% 
ต่อปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 -                 18,518,919     

13.75 ลา้นบาท - ช าระเงินตน้ทุกเดือน ตามเง่ือนไขและจ านวนเงินท่ี
เร่ิมกู ้19 พฤษภาคม 2553 ก าหนดในสญัญา งวดแรกภายในเดือนมิถุนายน 2553
โดยบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี และช าระให้เสร็จส้ินภายในเดือนพฤษภาคม 2560
จ ากดั (มหาชน) - ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัรา MLR - 1.25ต่อปี

- ไดท้  าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เป็นอตัราคงท่ี 6.39% 
ต่อปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 -                 6,853,700       

56.00 ลา้นบาท - ช าระเงินตน้ทุกเดือน ตามเง่ือนไขและจ านวนเงินท่ี
เร่ิมกู ้16 กนัยายน 2554 ก าหนดในสญัญา งวดแรกภายในเดือนตุลาคม 2554
โดยบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี และช าระให้เสร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน  2561
จ ากดั (มหาชน) - ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัรา MLR - 1.25ต่อปี

- ไดท้  าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เป็นอตัราคงท่ี 6.40% 
ต่อปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 -                 24,537,000     

110 ลา้นบาท - ช าระเงินตน้ทุกเดือน ตามเง่ือนไขและจ านวนเงินท่ี
เร่ิมกู ้30 มิถุนายน 2557 ก าหนดในสญัญา งวดแรกภายในเดือนกรกฎาคม 2557
โดยบริษทั เอไอ พอร์ตส์ และช าระเสร็จส้ินภายในเดือนมิถุนายน 2562
 แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ  ากดั - ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัรา MLR -1 ต่อปี 98,960,000    -                  
รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 98,960,000    88,629,589     
หกั เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (22,080,000)   (32,343,000)   
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 76,880,000    56,286,589     

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท
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ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายช าระเงินตน้เดิมก่อนครบก าหนดตามสญัญา โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งจ่าย
ช าระค่าธรรมเนียมการช าระคืนก่อนก าหนด และส่วนต่างดอกเบ้ียตามสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย จนครบก าหนดตามสญัญา  

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัยอ่ยไดกู้ย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งใหม่วงเงิน 110 ลา้นบาท ขอ้ก าหนดตามสญัญา
เงินกูก้บัสถาบนัการเงินท่ีมีสาระส าคญั โดยสรุปมีดงัน้ี 
- บริษทัยอ่ยจะไม่น าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในคลงัน ้ ามนัและท่าเทียบเรือของบริษทัยอ่ย ไปก่อภาระผกูพนั (Negative 

Pledge) 
- บริษทัยอ่ยตกลงยนิยอมใหเ้จา้หน้ีโอนสิทธิ หนา้ท่ี และผลประโยชน์ใดๆ ตามสญัญา รวมทั้งหลกัประกนัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามสญัญาโดยตกลงจดัท าหนงัสือใหค้วามยนิยอมใหไ้วแ้ก่เจา้หน้ีแลว้ 
- บริษทัยอ่ยจะด ารงไวซ่ึ้งอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ในอตัราไม่เกินกวา่ 2 : 1 โดยใหน้บัรวมเงินกูย้มืขอ ง

กรรมการเป็นส่วนของทุนดว้ย 
- บริษทัยอ่ยจะด ารงไวซ่ึ้งอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีไวใ้นอตัราไม่ต ่ากวา่ 1.25 : 1  

บริษทัยอ่ยจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และท่าเทียบเรือเป็นหลกัประกนัเงินกู ้และบริษทั ฯ เขา้ร่วมค ้าประกนัอีกชั้นหน่ึง
(หมายเหตุ 14) 

19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัต้นปี 9,966,005       7,021,464       7,870,307       4,939,369       
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,641,115       1,968,261       1,296,936       1,560,156       
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 325,368          259,080          257,560          206,312          

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  -                  172,031          -                  279,329          
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ -                  545,169          -                  885,141          

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัส้ินปี 11,932,488     9,966,005       9,424,803       7,870,307       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
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ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุน ดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556
ตน้ทุนขาย 1,131,525       1,160,689       892,912          860,024          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 293,985          645,247          293,985          261,197          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 540,973          421,405          367,599          645,247          
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,966,483       2,227,341       1,554,496       1,766,468       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล และสะทอ้นประมาณการของ
จงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน ์

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณใ นอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณการ
จากตารางมรณะ 

 
ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 (แสดงดว้ยค่าเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกั) มีดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556

อตัราคิดลด 3.18 - 3.38 3.18 - 3.38  3.38 3.38

อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.00 5.00 5.00 5.00

อตัรามรณะ

อตัราหมุนเวียนพนกังาน

อายุน้อยกวา่ 31 ปี 0.00 - 33.00 0.00 - 33.00 15.00 15.00

อายุตัง้แต่ 31 ปี ถึง 40 ปี 0.00 - 14.00 0.00 - 14.00 12.00 12.00

อายุตัง้แต่ 41 ปี ถึง 50 ปี 0.00 - 7.00 0.00 - 7.00 3.00 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
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20. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเ บียนของบริษทัฯ จาก 370 
ลา้นบาท (37 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็น 960 ลา้นบาท (96 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยเสนอขายหุน้สามญัใหม่
เพ่ิมจ านวน 59 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เพื่อเสนอจ าหน่ายใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษทั ฯ ตามสิทธิและสดัส่วนการถือหุน้
ของผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีไดป้รากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2556 ทั้งน้ีเงินเพ่ิมทุนท่ีได ้บริษทัฯ 
มีแผนจะช าระคืนเงินกูย้มืจากบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 150 ลา้นบาท  และไดมี้มติอนุมติัเขา้ซ้ือหุน้
สามญัของบริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั จ านวน 46 ลา้นหุน้ และบริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั จ านวน 20.90 
ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 435.07 ลา้นบาท จากผูถื้อหุน้เดิมของทั้งสองบริษทั เพ่ือจดัโครงสร้างกลุ่มบริษทั โดยใหบ้ริษทัทั้ง
สองเขา้มาเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการน าบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ 
เอ ไอ (MAI) บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษทั ฯ กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวั นท่ี 
10 เมษายน 2556 

เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
- เปล่ียนมูลค่าหุน้จากเดิมมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยหุน้ทั้งหมดยงัคงเป็น
หุน้สามญั โดยภายหลงัจากการเปล่ียนมูลค่าหุน้แลว้จะมีหุน้สามญัทั้งส้ิน 960 ลา้นหุน้  

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จาก 960 ลา้นบาท (960 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวนเงิน 
1,130 ลา้นบาท (1,130 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 170 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
โดยการจดัสรรและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 

ในระหวา่งวนัท่ี 23 ถึง 24 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ เสนอขายหุน้สามญัแ ก่ประชาชนทัว่ไปคร้ังแรกจ านวน 170 ลา้นหุน้ หุน้
สามญัดงักล่าวมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดนเสนอขายราคาหุน้ละ 4.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 807.50 ลา้นบาท บริษทัฯ 
บนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายหุน้จ านวน 32.39 ลา้นบาท เป็นรายการหกับญัชีส่วนเกินมูลค่า หุน้สามญั และหุน้ของ
บริษทัฯ เร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 

21. ส ารองตามกฏหมาย 

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

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,024,123                        4,304,495                        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,260,177)                      -                                      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 763,946                           4,304,495                        

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31

มกราคม 2557 (ขาดทนุ)  ธนัวาคม  2557

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 814,483               (86,372)               728,111               

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ -                      24,052                 24,052                 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                      386,998               386,998               

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,574,062            310,900               1,884,962            

ขาดทนุสะสมยกมาทางภาษี 1,915,950            (1,915,950)           -                      

รวม 4,304,495            (1,280,372)           3,024,123            

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเส่ือมราคา -                      (2,260,177)           (2,260,177)           

รวม -                      (2,260,177)           (2,260,177)           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 4,304,495            (3,540,549)           763,946               

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
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ณ วนัท่ี 1 ก าไร ก าไร(ขาดทุน) ณ วนัท่ี 31
มกราคม 2556 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน  ธนัวาคม  2556

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 750,576                63,907                  -                       814,483                

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 1,718,802             (1,718,802)           -                       -                       

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 987,874                353,294                232,894               1,574,062             

ขาดทุนสะสมยกมาทางภาษี 37,584,454           (35,668,504)         -                       1,915,950             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 41,041,706           (36,970,105)         232,894               4,304,495             

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

 

23. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท

2557 2556 2557 2556

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับปีปัจจุบนั (30,595,135)        -                     (30,595,135)        -                     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (3,540,549)          (36,970,105)        (3,540,549)          (36,970,105)        

รวม (34,135,684)        (36,970,105)        (34,135,684)        (36,970,105)        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 14 
ธนัวาคม 2554 ใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ เป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกิน 31 ธนัวาคม 2557 และพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ใหค้งการ
จดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
แต่ไม่เกิน 31 ธนัวาคม 2558 
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24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556
การเปล่ียนแปลงในงานระหวา่งท าและ
สินคา้ส าเร็จรูป(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (78,149,713)         221,449,727        (78,143,217)         221,453,535        

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 3,954,532,164     3,097,209,517     3,946,104,437     3,108,981,445     
ซ้ือสินคา้มาเพ่ือขาย 119,259,911        294,422,717        294,369,391        268,263,717        
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 74,139,002          72,984,489          59,496,803          55,790,893          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 73,071,802          66,038,551          38,719,748          32,766,928          
ตน้ทุนทางการเงิน 23,180,230          48,066,482          9,040,885            37,529,271          
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 120,260               (8,594,010)           120,260               (8,594,010)           

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

25. รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
ซ่ึงไม่ไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัต่อไปน้ี 

                                                                                                                                                                        (หน่วย : พนั)  

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2557 2556 2557 2556 

สกุลเงินตรา แปลงค่าเป็น สกุลเงินตรา แปลงค่าเป็น สกุลเงินตรา แปลงค่าเป็น สกุลเงินตรา แปลงค่าเป็น 
ต่างประเทศ เงินบาท ต่างประเทศ เงินบาท ต่างประเทศ เงินบาท ต่างประเทศ เงินบาท 

สินทรัพย ์         
 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
       ยโูร 

      309.56 
        49.17 

 10,157.49 
   1,954.54 

     141.56 
- 

   4,625.95 
- 

      309.43 
       49.17 

 10,153.17 
  1,954.54 

     141.49 
- 

   4,623.58 
- 

หน้ีสิน         
 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา           0.25           8.28      111.39    3,670.32 - - - - 
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26. สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุ น 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 1992(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 าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลง ทุนในอตัราร้อยละ 50 นบัแต่วนัท่ีพ้นก 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 าปีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามข้อ 5.1 ไปหกัออกจากก าไร
สุทธิท่ีเกิดข้ึน นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลายกเว ้ นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 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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 We, being responsible for the preparation of 

these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 

 

……………………………………………… 

Directors 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการเดินเรือ และรายไดจ้ากการขนถ่ายสินคา้ส าหรับเรือเดินทะเลในประเทศและต่างประเทศ ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ดงัน้ี 

กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ไดรั้บ กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม การส่งเสริม รวม การส่งเสริม การส่งเสริม รวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

รายไดจ้ากการขาย -                         4,390,477,938        4,390,477,938        -                         4,538,897,587        4,538,897,587        

รายไดจ้ากการรับจา้ง -                         133,541,324           133,541,324           -                         133,541,324           133,541,324           

รายไดจ้ากการเดินเรือ 35,291,157             -                         35,291,157             -                         -                         -                         

รายไดจ้ากการบริการทา่เทียบเรือ -                         1,000,000               1,000,000               -                         -                         -                         

รายไดอ่ื้น -                         14,416,266             14,416,266             -                         17,898,815             17,898,815             

รวม               35,291,157          4,539,435,528          4,574,726,685                             -            4,690,337,726          4,690,337,726 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556

รายไดจ้ากการขาย 462,044,413           3,621,058,118        4,083,102,531        458,084,139           3,564,115,539        4,022,199,678        

รายไดจ้ากการรับจา้ง -                         93,834,113             93,834,113             -                         93,834,113             93,834,113             

รายไดจ้ากการเดินเรือ 45,640,250             -                         45,640,250             -                         -                         -                         

รายไดอ่ื้น -                         13,204,015             13,204,015             -                         13,064,238             13,064,238             

รวม             507,684,663          3,728,096,246          4,235,780,909 458,084,139                    3,671,013,890          4,129,098,029 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
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27. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบญัญั ติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ .ศ. 2530 เพื่อเป็นสวสัดิการ
ตลอดจนเป็นหลกัประกนัแก่พนกังาน เม่ือลาออกจากงานหรือครบอายกุารท างานตามระเบียบของบริษทั โดยพนกังานจ่าย
สะสมส่วนหน่ึง และบริษทัจ่า ยสมทบอีกส่วนหน่ึงในอตัราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน ทั้งน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ฟินนัซ่า จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนดงักล่าว 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ในส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีจ่ายส าหรับพนกังาน และไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไร
ขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

2557 2556 2557 2556

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ  ากดั (มหาชน) 1,091,357             453,091                1,091,357             453,091                

บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ  ากดั 9,282                    15,357                  -                       -                       
รวม 1,100,639             468,448                1,091,357             453,091                

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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28. ส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

ขายน ้ามนั
ไบโอดีเซล 
น ้ามนัพืช และ
ผลผลิตพลอยได้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนัปาลม์ดิบ

ขายวสัดุประกอบ
ลูกถว้ย ขายน ้าแข็ง เดินเรือ

           บริการ             
ท่าเทียบเรือ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,355,189                   133,541                3,840                   31,449             35,291            1,000                           4,560,310                   
ตน้ทุนขายและบริการ (4,139,813) (78,126) (2,960) (25,302) (47,143) (497) (4,293,841)
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 215,376                       55,415                  880                      6,147               (11,852) 503                              266,469
รายไดอ่ื้น 14,416
ค่าใชจ่้ายในการขาย (55,491)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (77,413)
ตน้ทุนทางการเงิน (23,180)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (34,135)
ก าไรส าหรับปี 90,666

ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ -                       21,585             62,415            443,109                       1,377,913                   

งบการเงินรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

850,804

หน่วย : พนับาท
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     ขายน ้ามนั       ไบ
โอดีเซล     น ้ามนัพืช
 และผลผลิตพลอยได้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนัปาลม์ดิบ

ขายวสัดุประกอบ
ลูกถว้ย ขายน ้าแข็ง เดินเรือ

            บริการ       
 ท่าเทียบเรือ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,012,245                 93,834                  42,959                 27,899                 45,640              -                          4,222,577                   
ตน้ทุนขายและบริการ (3,697,435) (46,740) (33,559) (23,534) (39,952) -                          (3,841,220)
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 314,810 47,094                  9,400                   4,365                   5,688 -                          381,357
รายไดอ่ื้น 13,204
ค่าใชจ่้ายในการขาย (59,925)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (54,445)
ตน้ทุนทางการเงิน (48,066)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (36,970)
ก าไรส าหรับปี 195,155

ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ -                       21,224                 75,350              453,360                  1,264,716                   

งบการเงินรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

714,782

หน่วย : พนับาท
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29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

29.1 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์เป็นจ านวนเงิน 5.64  ลา้นบาท ในปี 
2557 และจ านวนเงิน 5.14 ลา้นบาท ในปี 2556 ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ  ตามปกติธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั 

29.2    กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัดา้นรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี  

2557 2556 2557 2556
ภาระผูกพนัดา้นรายจ่ายฝ่ายทุน
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 4.99                  47.97                  4.62                    47.97                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ลา้นบาท
มูลค่าสญัญาคงเหลือ

 
29.3 บริษทัฯ ไดท้ าสญัญาเช่าถงับรรจุน ้ ามนั จ านวน 15 ถงั ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 23/1 หมู่ท่ี 7 ต าบลท่าจีน อ าเภอเมืองสมุ ทรสาคร 

จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 5 ถงั และตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 1/9 หมู่ท่ี 1 ต าบลหาดทรายรี อ าเภอ เมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร 
จ านวน 10 ถงั ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัจ่ายค่าเช่ าเป็นราย
เดือนจ านวนเงินเดือนละ 4.20 ลา้นบาท 

29.4 บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือจากฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.)  ลงวนัท่ี 20 มกราคม 2559 เพ่ือขอทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักรณีผูส้อบบญัชี คนก่อน ไม่แสดงความเห็นต่องบ
การเงินประจ าปี 2557 ของบริษทัฯ ซ่ึงฝ่ายบริหารในอดีตของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามกบัทาง ก .ล.ต. 
แลว้  

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 ก.ล.ต. ไดก้ล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ริหาร 2 ราย กรณีจดัท าบญัชีและงบการเงิน
ประจ าปี 2557 ไม่ถูกตอ้ง ตามท่ีผูส้อบบญัชี คนก่อนไม่แสดงความเห็น ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือใหพิ้จารณา
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

จากเร่ืองดงักล่าว ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ในปัจจุบนัไดด้ าเนินการตรวจสอบ จดัท าเอกสารประกอบรายการทางบญัชีข้ึน
ใหม่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการไม่แสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีขา้งตน้ เพื่อใหง้บการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและมีการปรับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 
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30. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 
30.1  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

- ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาเกิดจากกรณีท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสญัญา ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย 

- ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือ ซ่ึงเกิดข้ึนจากลูกหน้ีการคา้แบ่งเป็น 
- รายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเกิดจากการขายสินคา้ รับจา้งผลิตสินคา้ ใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง และ

ใหบ้ริการเดินเรือแก่ลูกคา้รายใหญ่ จ านวนนอ้ยรายท่ีมีสดัส่วนท่ีสูงมาก 
- รายไดข้องบริษทัยอ่ย ซ่ึงเกิดจากการขายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้กิจการขนาดเลก็ ไม่มีการกระจุกตวัของ

สินเช่ือ เน่ืองจากลูกคา้มีจ านวนมากราย 
- ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวไดห้กัส ารองต่าง ๆ 

แลว้เพ่ือใหเ้ป็นราคายติุธรรมโดยประมาณ โดยส ารองดงักล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่
ปฏิบติัตามสญัญา 

30.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
ความเส่ียงท่ีจะเกิด จากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่บริษทัและบริ ษทัยอ่ย ในงวด
ปัจจุบนัและงวดต่อๆไป บริษทัคาดวา่จะสามารถบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากบริษทัไดมี้การวางแผนและ
ติดตามสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา 

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

30.4 ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
- สินทรัพยท์างการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 
- หน้ีสินทางการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ โดยเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบั

อตัราดอกเบ้ียในตลาด   

31. 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  
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32. การบริหารจดัการส่วนทุน 

ผูบ้ริหารของกลุ่ มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด ารงฐานเงินทุนใหแ้ขง็แกร่ง  โดยการวาง
แผนการก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงานเพ่ือใหธุ้รกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัค านึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมีอตัราผลตอบแทนอยูใ่นเกณฑดี์ 
รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวยีนท่ีเหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแขง็แกร่ง ความมัน่คงของการด ารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต และรั กษาความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกั
ลงทุน เจา้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 

33. การแก้ไขข้อผดิพลาดและการจดัประเภทรายการใหม่ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และไดน้ าเสนองบการเงินดงักล่าวแลว้ ในวนัท่ี 24 มีนาคม 
2558 ในระหวา่งปี 2560 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ในปัจจุบนัไดด้ าเนินการตรวจสอบ จดัท าเอกสารประกอบรายการทางบญัชีข้ึน
ใหม่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการไม่แสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี เพื่อใหง้บการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน จึงมีการปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิและส่วนของผูถื้อหุน้ 

ผลกระทบต่องบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สรุปไดด้งัน้ี 
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ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง หลงัปรับปรุงและ

และก่อนจดัประเภท ปรับปรุงรายการ ปรับปรุงรายการ แต่ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท

รายการใหม่ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 รายการใหม่ รายการ รายการใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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               -                                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (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

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน

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)                -                                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ 851,351,743             (548,110)                   -                                850,803,633             -                                850,803,633             

หนี้สินหมุนเวียน

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               -                                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (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
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ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง หลงัปรับปรุงและ

และก่อนจดัประเภท ปรับปรุงรายการ ปรับปรุงรายการ แต่ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท

รายการใหม่ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 รายการใหม่ รายการ รายการใหม่

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,334,327,668          55,745,130               405,140                    4,390,477,938          -                                4,390,477,938          

รายไดจ้ากการรับจา้ง 54,469,397               84,861,342               (5,789,415)                133,541,324             -                                133,541,324             

รายไดอ่ื้น 16,351,255               -                                -                                16,351,255               (1,934,989)                14,416,266               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย (4,090,367,195)         (96,252,893)              18,545,412               (4,168,074,676)         -                                (4,168,074,676)         

ตน้ทุนการรับจา้ง (37,155,419)              (43,538,050)              2,567,269                 (78,126,200)              -                                (78,126,200)              

คา่ใชจ่้ายการบริหาร (58,733,144)              (8,892,713)                (9,292,299)                (76,918,156)              (495,011)                   (77,413,167)              

คา่ตอบแทนกรรมการ (2,430,000)                -                                -                              (2,430,000)                2,430,000                 -                                

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (29,566,011)              (1,483,537)                (3,086,136)                (34,135,684)              -                                (34,135,684)              
ก าไรส าหรับปีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 96,877,023               (9,560,721)                3,349,971                 90,666,273               -                                90,666,273               

-                                

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
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ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง หลงัปรับปรุงและ

และก่อนจดัประเภท ปรับปรุงรายการ ปรับปรุงรายการ แต่ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท

รายการใหม่ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 รายการใหม่ รายการ รายการใหม่

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,482,747,317          55,745,130               405,140                    4,538,897,587          -                                4,538,897,587          

รายไดจ้ากการรับจา้ง 54,469,397               84,861,342               (5,789,415)                133,541,324             -                                133,541,324             

รายไดอ่ื้น 19,833,804               -                                -                                19,833,804               (1,934,989)                17,898,815               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย (4,267,533,853)         (96,252,893)              18,545,412               (4,345,241,334)         -                                (4,345,241,334)         

ตน้ทุนการรับจา้ง (37,155,419)              (43,538,050)              2,567,269                 (78,126,200)              -                                (78,126,200)              

คา่ใชจ่้ายการบริหาร (47,054,378)              (8,892,713)                (9,292,299)                (65,239,390)              (495,011)                   (65,734,401)              

คา่ตอบแทนกรรมการ (2,430,000)                -                                -                              (2,430,000)                2,430,000                 -                                

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (29,566,011)              (1,483,537)                (3,086,136)                (34,135,684)              -                                (34,135,684)              
ก าไรส าหรับปีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 112,714,269             (9,560,721)                3,349,971                 106,503,519             -                                106,503,519             

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 



  

 
162 

หลงัปรับปรุง หลงัปรับปรุงและ หลงัปรับปรุง หลงัปรับปรุงและ

แต่ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท แต่ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท

รายการใหม่ รายการ รายการใหม่ รายการใหม่ รายการ รายการใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 273,961,013             2,919,657                 276,880,670             270,553,270             2,688,409                 273,241,679             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,919,657                 (2,919,657)                -                                2,688,409                 (2,688,409)                -                                

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 63,703,271               14,388,862               78,092,133               56,244,289               13,758,537               70,002,826               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,388,862               (14,388,862)              -                                13,758,537               (13,758,537)              -                                

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หลงัปรับปรุง หลงัปรับปรุงและ หลงัปรับปรุง หลงัปรับปรุงและ

แต่ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท แต่ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท

รายการใหม่ รายการ รายการใหม่ รายการใหม่ รายการ รายการใหม่

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

คา่ใชจ่้ายการบริหาร 52,560,250               1,884,900                 54,445,150               40,593,459               1,884,900                 42,478,359               

คา่ตอบแทนกรรมการ 1,884,900                 (1,884,900)                -                                1,884,900                 (1,884,900)                -                                

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

34.1 เปล่ียนมูลค่าหุน้จากเดิมมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยหุน้ทั้งหมดยงัคงเป็น
หุน้สามญั และภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้แลว้จะมีหุน้สามญัทั้งส้ิน 4,520 ลา้นหุน้ 

34.2 เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 1,130 ลา้นบาท (4,520 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) เป็น 1,356 ลา้นบาท (5,424  
ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) เพ่ือรองรับสิทธิการแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ืมทุนของ
บริษทัรุ่นท่ี 1 

34.3 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) มีมติอนุมติั
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ  คร้ังท่ี 1 (AIE-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัฯ ในจ านวนไม่เกิน 904,000,000 หน่วย จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัใหม่  ในอตัรา 1 หุน้สามญั
ใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ชนิด  : ระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้ 
 ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท  
 อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 5 หุน้ 
 ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : 0.25 บาทต่อหุน้ 
 วนัใชสิ้ทธิ : วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนัท่ี  30 ธนัวาคม 2559 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย

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

34.4 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าและเผยแพร่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี 2560 ปี 2559 และ  
ปี 2558 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีตามรายงานลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 และ 28 กมุภาพนัธ์ 2560 และ 29 มีนาคม 
2559 ตามล าดบั  



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)รายงานประจ�าปี 2557 



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited.

55/2 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

โทรศัพท์ : 034-877-486-8 | โทรสำร : 034-877-491-2

55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon, 74110

Tel : 034-877-486-8 | Fax : 034-877-491-2
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