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	 บริษัทฯมุ่งม่ันที่จะเป็นผู้ผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล	และ
น�้ำมันปำล์มโอเลอีน	 จำกน�้ำมันปำล์มดิบคุณภำพดี	 เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน	โดยเน้นประโยชน์
ของผู้บริโภคสินค้ำเป็นหลัก	ซึ่งกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันไบ
โอดีเซล	 ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยผลักดันให้เกิดกำรใช้พลังงำน
ทดแทนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	ควบคู่ไปกับกำรค�ำนึงถึงคุณภำพ
และบริกำรท่ีดีท่ีจะมอบสู่สังคม	 เพื่อสร้ำงควำมไว้วำงใจให้กับ
ผู้บริโภค	 คู่ค้ำ	 พนักงำน	 และผู้ถือหุ้น	 อันจะน�ำไปสู่กำรเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน
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ธุรกิจน�้ำมันไบโอดีเซล และน�้ำมันพืช

ธุรกิจคลังน�้ำมันและท่ำเรือ

ธุรกิจน�้ำมันไบโอดีเซล และน�้ำมันพืช

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel : B100) ซึ่ง
ผลิตจำกน�้ำมันปำล์มดิบ ท่ีมีขนำดใหญ่ด้วยระบบกำรกล่ันและ
ผลิตท่ีเป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม น�้ำมันไบ
โอดีเซลสำมำรถน�ำมำทดแทนน�้ำมันดีเซลท่ีใช้ในระบบขนส่ง 
ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรใช้น�้ำมันไบโอดีเซลคือลดกำรน�ำเข้ำ
น�้ำมันดิบจำกต่ำงประเทศ ช่วยพัฒนำเศรษฐกิจ ลดมลภำวะ 
และยืดอำยุของเคร่ืองยนต์ และโรงกล่ันน�้ำมันพืช ตรำพำโมลำ 
ด้วยก�ำลังกำรผลิต 1,150 ตันน�้ำมันปำล์มดิบต่อวัน ส�ำหรับกำร
จ�ำหน่ำยภำยในประเทศและส่งออกไปยังต่ำงประเทศ

บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด
ผู้ให้บริกำรจัดเก็บน�้ำมันปำล์ม น�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมันหล่อลื่นและ
ท่ำเทียบเรือ พร้อมอุปกรณ์ท�ำควำมร้อนให้กับสินค้ำท่ีจัดเก็บ ท่ำ
เทียบเรือขนส่งท่ีจังหวัดชุมพร

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ผู้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงชำยฝั่งทะเลโดยเรือขนส่งสินค้ำ มีควำม
ช�ำนำญในกำรขนส่งน�้ำมันเครื่อง น�้ำมันปำล์มดิบ น�้ำมันเชื้อเพลิง 
และน�้ำมันปำล์มด้วยเรือที่ให้บริกำรมีอุปกรณ์ท�ำควำมร้อนให้กับ
สินค้ำในระหว่ำงกำรขนส่งสินค้ำ

กลุ่มธุรกิจ
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•   นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
•   รำยงำนจำกประธำนกรรมกำร
•   ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
•   ปัจจัยควำมเสี่ยง
•   ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
•   ผู้ถือหุ้น
•   นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
•   โครงสร้ำงกำรจัดกำร
•   กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
 3. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
 4. จริยธรรมทำงธุรกิจ
 5. ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน
 6. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
 7. ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
•   ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
•   กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
•   รำยกำรระหว่ำงกัน
•   ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ
•   ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
•   รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
•   รำยงำนของผู้ตรวจสอบบัญชี
•   งบกำรเงิน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “AIE”) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2549 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเท่ำกับ 1,356,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 5,424,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท ทุนช�ำระแล้ว 
1,308,072,982 บำท บริษัทมีวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel : B100) ซึ่งผลิตจำกน�้ำมัน
ปำล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) ด้วยระบบกำรกลั่นและผลิตที่เป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตและจ�ำหน่ำย 
น�้ำมันปำล์มโอเลอีนผ่ำนกรรมวิธี  (Reined Bleached Deodorized Palm Olein : RBD Palm Olein) ภำยใต้ตรำสินค้ำ“พำโมลำ” และ
จ�ำหน่ำยวัตถดิุบได้แก่ น�ำ้มนัปำล์มดิบ และน�ำ้มันปำล์มบริสุทธ์ิไม่แยกไข
(Reined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) 
รวมถึงจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิต 
ได้แก่ กรดไขมันปำล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) ไข
มันปำล์มบริสุทธ์ิ (Reined Bleached Deodorized Palm Stea-
rin : RBD Palm Stearin) และกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerine) 
เพ่ือน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่อเน่ืองต่ำงๆ อำทิ สบู่ เคร่ืองส�ำอำง 
รวมถึงน�ำกลับมำใช ้ เป ็นวัตถุดิบในกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล 
นอกจำกน้ี บริษัทยังมีรำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต ซึ่งเกิดจำกกำรให้
บริกำรกล่ันน�้ำมันปำล์มดิบให้กับผู้ประกอบกำรในธุรกิจปิโตรเลียม 
และธุรกิจน�้ำมันบริโภคอีกด้วย ทั้งน้ี น�้ำมันปำล์มดิบท่ีบริษัทน�ำมำ
ใช้ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำเพ่ือจ�ำหน่ำยต้องผ่ำนกำรคัดสรร
คุณภำพเป็นอย่ำงดี ด้วยกำรคัดเลือกผู้จ�ำหน่ำยน�้ำมันปำล์มดิบท่ี
สกัดน�้ำมันจำกผลปำล์มคุณภำพเยี่ยม เพ่ือน�ำมำผ่ำนกระบวนกำร
กล่ันด้วยระบบสุญญำกำศ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพและเป็น
ไปตำมมำตรฐำนท่ีหน่วยงำนรำชกำรก�ำหนด

 บริษทัฯมเีป้ำหมำยในกำรด�ำเนนิธุรกิจ โดยมุง่ม่ันท่ีจะเป็นผู้
ผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล และน�้ำมันบริโภค (น�้ำมันปำล์มโอเลอีน) จำก
น�้ำมันปำล์มดิบคุณภำพดี เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติและ
คุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน โดยเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคสินค้ำ
เป็นหลัก ซึ่งกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันไบโอดีเซล ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีช่วยผลักดันให้เกิดกำรใช้พลังงำนทดแทนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงองค์กรที่มีควำมรับ
ผิดชอบต่อสังคมเละสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมกำรสร้ำงและใช้
พลังงำนที่ก่อให้เกิดควำมยั่งยืนทำงทรัพยำกรธรรมชำติ ควบคู่ไปกับ
กำรค�ำนึงถึงคุณภำพและบริกำรที่ดีที่จะมอบสู่สังคม เพื่อสร้ำงควำม
ไว้วำงใจให้กับผู้บริโภค คู่ค้ำ พนักงำน และผู้ถือหุ้น อันจะน�ำไปสู่
กำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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	 บริษัท	เอไอ	โลจสิติกส์	จ�ำกัด	(AIL) ก่อต้ังขึน้เมือ่เดือน
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2549 มทุีนจดทะเบียนจ�ำนวนท้ังสิน้ 209 ล้ำนบำท 
โดยบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) ถอืหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
99.99 มวัีตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริกำรขนส่งสนิค้ำทำง
ทะเลโดย AIL มเีรือขนส่งคุณภำพสงูให้บริกำรรวม 1 ล�ำ คือ “เรือ
ธำรีรัตนำ 3” โดย AIL ได้รับใบแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�ำ้มันเช้ือเพลงิตำม
มำตรำ 12 แห่งพระรำชบญัญติักำรค้ำน�ำ้มนัเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2543 
จำกกรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลังงำน และได้รับสทิธิใ นบตัรส่ง
เสริมกำรลงทุน จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ใน
กิจกำรเรือขนส่งทำงทะเล  รวมท้ังได้รับใบรับรองระบบบริหำรงำน
คุณภำพ (ISO 9001) จำกสถำบนัรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ ส�ำหรับ
กำรบริกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือโดยวิธีกำรจัดจ้ำงผูบ้ริหำรกำรเดินเรือ 
ซึง่เรือของบริษทัทุกล�ำได้รับใบอนญุำตใช้เรือจำกกรมกำรขนส่งทำง
น�ำ้และพำณิชย์นำวี ส�ำหรับกำรขนส่งน�ำ้มนั โดยบริษทัสำมำรถให้
บริกำรขนส่งน�ำ้มนัเช้ือเพลงิ น�ำ้มันปำล์มดิบ และน�ำ้มนัปำล์มกลัน่
บริสุทธ์ิให้กับลูกค้ำท้ังในและระหว่ำงประเทศ 
 ส�ำหรับ “เรือธำรีรัตนำ 1” AIL นั้น ตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2559 
อนุมัติให้จ�ำหน่ำยไปซึ่ง เรือธำรีรัตนำ 1 ขนำดระวำงเรือ 1,500 ตัน
กรอสส์ มูลค่ำขำย 23,112,000 บำท ซึ่งปัจจุบัน AIL ได้รับผ่อน
ช�ำระครบถ้วนแล้ว และได้โอนทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วเมื่อ
เดือนตุลำคม 2561

	 บริษัท	 เอไอ	พอร์ตส์	และ	 เทอร์มินัลส์	จ�ำกัด	 (AIPT) 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนเมษำยน พ.ศ. 2550 มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวนทั้ง
สิ้น 460 ล้ำนบำท โดย บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้
บริกำรท่ำเทียบเรือและคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง โดย AIPT มีสถำนะเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท  ซึ่ง  AIPT มีท่ำเทียบเรือน�้ำลึกและคลังน�้ำมัน
เชื้อเพลิง 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรและ ซึ่งท่ำ
เทียบเรือดังกล่ำวมีคลังน�้ำมันที่ให้บริกำรจัดเก็บน�้ำมันเช้ือเพลิง 
น�้ำมันปำล์มดิบ และน�้ำมันปำล์มกลั่นบริสุทธิ์ โดยมีควำมสำมำรถ
ในกำรกกัเก็บน�ำ้มนัจ�ำนวน 10 แท็งก์ มีขนำดควำมจรุวมเท่ำกบั 
20,000 ตัน หรือประมำณ 22,124,000 ลิตรโดยคลังน�ำ้มนัของ AIPT 
ท่ีจงัหวัดชมุพร ถอืเป็นคลังน�ำ้มนัท่ีมข้ีอได้เปรียบทำงภูมิศำสตร์มำก
ที่สุดแห่งหนึ่ง กล่ำวคือ เป็นคลังน�้ำมันแห่งสุดท้ำยที่มีท�ำเลที่ตั้งซึ่ง
เอื้อต่อกำรขนส่งเชื้อเพลิงทั้งทำงบกและทำงทะเล โดยเรือขนส่ง
สินค้ำสำมำรถเทียบเรือที่ท่ำเทียบเรือกลำงทะเล (Jetty)ของ AIPT
ที่สำมำรถรองรับเรือได้ครำวละ 2 ล�ำ โดย Jetty ดังกล่ำวตั้งอยู่ห่ำง
จำกชำยฝั่งเพียงประมำณ 1 กิโลเมตร และด้วยระยะทำงที่ไม่ห่ำง
จำกชำยฝั่งมำกนัก จึงช่วยให้ผู้เข้ำใช้บริกำรลดระยะเวลำในกำรขน
ถ่ำยสินค้ำเข้ำ – ออกจำกเรือ
 ส�ำหรับท่ำเทียบเรือน�้ำลึกและคลังน�้ำมันเช้ือเพลิงที่ต้ังอยู่
ที่ต�ำบลท่ำฉลอม อ�ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร มี
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน�้ำมันจ�ำนวน 5 แท็งก์ มีขนำดควำมจุ
รวมเท่ำกับ 10,000 ตัน หรือประมำณ 11,062,000 ลิตร นั้น ตำม
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 
ตุลำคม 2559 จ�ำหน่ำยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ได้แก่ แท็งก์จ�ำนวน 
5 แท็งก์ ท่ำเทียบเรือ โรงงำนผลิตน�้ำแข็ง อำคำรส�ำนักงำน 
เครื่องจักรอุปกรณ์และที่ดิน มูลค่ำขำยรวม 390,000,000 บำท ซึ่ง
ปัจจุบัน AIPT ได้รับผ่อนช�ำระครบถ้วนแล้ว และได้โอนทรัพย์ให้แก่
ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมิถุนำยน 2560

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)

( บริษัทย่อย ) 99.99% 99.99%

บจก.เอไอ โลจิสติกส์ 
(AIL)

บจก.เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ 
(AIPT)

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
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  “	 ผมหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ	 จะยงัคงได้รบั
ควำมควำมไว้วำงใจ	 และกำรสนับสนุนจำกทุก
ท่ำนด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป	 ด้วยแรงสนับสนุน
ของทุกท่ำนผมเช่ือมั่นว่ำจะท�ำให้บริษัทฯมี
ควำมมั่นคงและสำมำรถด�ำเนินกิจกำรและ
สร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีจำกโอกำสที่ได้รับในปีต่อไป	”

 ปี 2561 ถือได้ว่ำเป็นปีที่ AIE ต้องเผชิญกับควำม
ท้ำทำยท่ำมกลำงกำรควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบหลัก (น�้ำมัน
ปำล์มดิบ) ที่ปรับตัวลดลงอย่ำงรวดเร็ว โดยในปีนี้บริษัทฯ (งบ
กำรเงินรวม) เรำมีรำยได้รวมที่ 1,570,917,679 บำท ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบกำรของปีที่แล้ว เนื่องจำกรำคำ
น�้ำมันปำล์มดิบในปี 2561 ปรับตัวลดลงจำกปี 2560 คิดเป็นร้อย
ละ 21.36 (รำคำเฉลี่ยในปี 2560 เท่ำกับ 24.88 บำทต่อกิโลกรัม 
และปี 2561 เท่ำกับ 19.57 บำทต่อกิโลกรัม; ที่มำ : กรมกำรค้ำ
ภำยใน กระทรวงพำณิชย์) และลงไปถึงรำคำต�่ำสุดที่ 16.00 บำท
ต่อกิโลกรัมในช่วงปลำยปี 2561 ท้ังนี้ กำรลดลงของรำคำท่ี
รุนแรงและต่อเนื่องท�ำให้รำคำต้นทุนเฉลี่ยของน�้ำมนัปำล์มดิบของ
บริษัทฯในปี 2561 สูงกว่ำรำคำขำยน�้ำมันไบโอดีเซลซึ่งมีรำคำ
น�้ำมันปำล์มดิบเป็นต้นทุนหลัก ส่งผลให้เรำมีผลขำดทุนสุทธิ
ส�ำหรับปี (งบกำรเงินรวม) 2561 จ�ำนวน 72,320,514 บำท

 ส�ำหรับโครงกำรโรงกล่ันกลีเซอรีนบริสุทธิ์ เพื่อเพ่ิม 
Value Added ให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้คือ กลีเซอรีนดิบ ของ
บริษัทฯได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและอยู่ระหว่ำงกำรเดินเคร่ืองผลิต
เพื่อทดสอบ และคำดกำรณ์ว่ำจะสำมำรถผลิตและจ�ำหน่ำย
ได้ภำยในปลำยไตรมำส 1 ปี 2562 ซึ่งคำดว่ำจะท�ำให้บริษัทฯ
มีต้นทุนในกำรผลิตสินค้ำโดยรวมลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญและ
คำดว่ำจะสำมำรถส่งผลอย่ำงต่อเนื่องในปี 2562

 ในนำมของคณะกรรมกำรกลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี 
จ�ำกัด (มหำชน) ผมขอถือโอกำสนี้ขอบพระคุณท่ำนผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ 
และพันธมิตรทำงธุรกิจ ท่ีมอบควำมไว้วำงใจและให้กำรสนับสนุน
กิจกำรของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมำ  ตลอดจนฝ่ำยบริหำรและ
พนักงำนทุกระดับที่ร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ
อย่ำงต่อเนื่องตลอดปี 2561 คือพลังส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทฯมีควำม
พร้อมและสำมำรถก้ำวข้ำมอุปสรรคและควำมท้ำทำยต่ำง ๆ ที่ผ่ำน
มำในแต่ละปี และมีควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม 
พร้อมไปกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ เพื่อ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยมั่นใจได้ว่ำ บริษัทฯมีกำรบริหำรจัดกำรตำม
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯจึงได้ก�ำหนด แนวปฏิบัติในกำรต่อ
ต้ำนกำรทุจริต และคอร์รัปชัน ตำมแนวทำงโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Collective Action 
Coalition) หรือ CAC ที่บริษัทฯได้รับรองกำรเป็นสมำชิกแล้ว

2. รายงานจากประธานกรรมการ

นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบูลย์
ประธำนกรรมกำร
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 บริษัทมีกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญในช่วงที่ผ่ำนมำ ดังต่อไปนี้

ปี เหตุกำรณ์ส�ำคัญ

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯเมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ำกับ 300,000,000 บำท แบ่งออก
เป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ทุนช�ำระแล้ว 300,000,000 บำทโดย บริษัท 
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน) (AI) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนบริษัท 

บริษัทฯเข้ำซื้อทรัพย์สินจำกผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันปำล์มโอเลอีนรำยหนึ่ง เพ่ือด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำย
น�้ำมันไบโอดีเซล ให้แก่กลุ่มผู้ค้ำน�้ำมันตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน�้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และ
ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันปำล์มโอเลอีน ภำยใต้ตรำสินค้ำ “พำโมลำ” โดยมีก�ำลังกำรผลิตเท่ำกับ 300 ตันน�้ำมัน
ปำล์มดิบต่อวัน

ปี 2549

บริษัทฯมีกำรจัดโครงสร้ำงผู้ถือหุ้น โดย AI ได้เข้ำซื้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 1 รำย จึงท�ำให้ AI มีสัดส่วนกำร
ถือหุ้นในบริษัทเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 81 ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้น

วันท่ี 2 เมษำยน 2550 บริษัทฯ ได้รับอนุญำตเป็นผู้ค้ำน�้ำมันตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน�้ำมันเช้ือ
เพลิง พ.ศ. 2543 จำกกระทรวงพลังงำน

ปี 2550

บริษัทฯได้รับอนุญำตจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย ให้ใช้เคร่ืองหมำยรับรองฮำลำล 
(HALAL) ส�ำหรับน�้ำมันปำล์มโอเลอีนผ่ำนกรรมวิธี  ตรำ พำโมลำ, ไขมันปำล์มบริสุทธ์ิ, น�้ำมันเมล็ดในน�้ำมันปำล์ม
ก่ึงบริสุทธ์ิ, น�้ำมันปำล์มผ่ำนกรรมวิธี, กรดไขมันจำกเมล็ดในปำล์ม, กรดไขมันปำล์ม และกลีเซอรีนดิบ 

ปี 2551

บริษัทฯมีกำรจัดโครงสร้ำงผู้ถือหุ้น โดย AI ได้เข้ำซื้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 1 รำย ซึ่งท�ำให้ AI มีสัดส่วนกำร
ถือหุ้นในบริษัทเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 81.00 เป็นร้อยละ 82.00 ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้น

บริษัทฯได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 ส�ำหรับกำรผลิตน�้ำมันปำล์มผ่ำน
กรรมวิธี และน�้ำมันปำล์มโอเลอีนผ่ำนกรรมวิธี และกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.)

บริษัทฯได้รับกำรรับรองระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤติท่ีต้องควบคุมในกำรผลติอำหำร (HACCP) ส�ำหรับ
กำรผลิตน�ำ้มนัปำล์มผ่ำนกรรมวิธี และน�ำ้มนัปำล์มโอเลอีนผ่ำนกรรมวิธี จำกสถำบนัรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.)

บริษัทฯได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรสุขลักษณะที่ดีในสถำนประกอบกำร (GMP) ส�ำหรับกำรผลิตน�้ำมันปำล์ม
ผ่ำนกรรมวิธี และน�้ำมันปำล์มโอเลอีนผ่ำนกรรมวิธี จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ

บริษัทฯได้รับกำรรับรองโคเชอร์มำตรฐำนอำหำรยิว (Kosher) ส�ำหรับน�้ำมันปำล์มก่ึงบริสุทธิ์ น�้ำมันเมล็ดใน
ปำล์มก่ึงบริสุทธ์ิ น�้ำมันปำล์มโอเลอีนผ่ำนกรรมวิธี ไขมันปำล์มบริสุทธ์ิ กรดไขมันเมล็ดในปำล์ม กรดไขมันปำล์ม 
และกลีเซอรีน จำกบริษัท ไทย คำชรุธ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ซึ่งให้บริกำรตรวจสอบคุณสมบัติอำหำรของชำวยิว

ปี 2552

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ปี เหตุกำรณ์ส�ำคัญ

บริษัทฯมีกำรจัดโครงสร้ำงผู้ถือหุ้น โดย AI ได้เข้ำซื้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 2 รำย ซึ่งท�ำให้ AI มีสัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 82.00 เป็นร้อยละ 92.00 ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้น

วันที่ 4 สิงหำคม 2553 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น มีมติพิเศษเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำก 300,000,000 บำท 
เป็น 370,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อจ�ำหน่ำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนจ�ำนวน 7,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท และมีมติลงทุนก่อสร้ำงหอกลั่นน�้ำมันปำล์มดิบ (หอกลั่น 2) ซึ่งมีก�ำลังกำรผลิต
เท่ำกับ 800 ตันน�้ำมันปำล์มดิบต่อวัน ทั้งนี้ ภำยหลังกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว ท�ำให้ AI มีสัดส่วนกำรถือหุ้น
ในบริษัทเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 92.00 เท่ำกับร้อยละ 93.14 ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้น

บริษัทฯได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)  ส�ำหรับกำรผลติไบโอดีเซล 
ซึ่งกลุ่มกิจกำรเกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำนและพลังงำนทดแทน ประเภท 1.18 กิจกำรผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อ
เพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร รวมท้ังเศษขยะหรือของเสีย ส�ำหรับหอกลั่น 2 โดยบริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์
ท่ีส�ำคัญ ดังนี้
 1)  ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับ 
      กำรส่งเสริมเป็นเวลำ 8 ปี นับต้ังแต่วันท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 
 2)  ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม ซ่ึงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ 
      นิติบุคคลตำมข้อ 1) ไปรวมค�ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ ตลอดระยะเวลำท่ีได้รับกำรส่งเสริม
 3)  ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับก�ำไรสุทธิท่ีได้รับจำกกำรลงทุนในอัตรำร้อยละ 50  
      นับแต่วันท่ีพ้นก�ำหนดตำมข้อ 1) เป็นระยะเวลำ 5 ปี
 4)  ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำน�้ำประปำ สองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นระยะ
      เวลำ 10 ปี นับแต่วันท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น
 5)  ได้รับอนุญำตให้น�ำผลขำดทุนประจ�ำปีที่เกิดข้ึนในระหว่ำง เวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ตำม
      ข้อ 1) ไปหักออกจำกก�ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้น นับแต่วันท่ีพ้นก�ำหนดเวลำยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล  
      เป็นเวลำ 5 ปี โดยจะเลือกหักจำกก�ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลำยปีก็ได้
ท้ังนี้ บริษัทฯได้เร่ิมใช้สิทธิประโยชน์จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนดังกล่ำว ในรอบบัญชีปี 2556

ปี 2553

บริษัทฯได้พัฒนำเพิ่มก�ำลังกำรผลิตหอกลั่น 1 เป็น 350 ตันน�้ำมันปำล์มดิบต่อวัน ปี 2554

บริษัทฯมีกำรจัดโครงสร้ำงผู้ถือหุ้น โดย AI ได้เข้ำซื้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 2 รำย ซึ่งท�ำให้ AI มีสัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 93.14 เป็นร้อยละ 98.00 ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้น

บริษัทฯ ก่อสร้ำงหอกลั่นน�้ำมันปำล์มดิบ (หอกล่ัน 2) แล้วเสร็จท�ำให้มีขนำดก�ำลังกำรกลั่นน�้ำมันปำล์มดิบรวม 
เท่ำกับ 1,150 ตันน�้ำมันปำล์มดิบต่อวัน 

ปี 2555

หอกลั่น 2 เริ่มผลิตและมีรำยได้เชิงพำณิชย์ในเดือนกุมภำพันธ์ 2556

วันที ่9 เมษำยน 2556 ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ มมีติอนุมติักำรเพิม่ทนุจดทะเบียนจำก 370,000,000 บำท เป็น 960,000,000 บำท 
โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทนุเพือ่จ�ำหน่ำยให้กับผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วน จ�ำนวน 59,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 10 บำท 
 1. เพื่อน�ำไปช�ำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจำกบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 2. เพื่อน�ำไปซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด (AIPT) และบริษัท
     เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (AIL) เพื่อจัดโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทส�ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรน�ำ 
     บริษัทเข้ำดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ตำมแผน Spin-off  ซึ่งภำยหลังกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว ท�ำให้ AI  
     เข้ำถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.79 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ปี 2556
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ปี เหตุกำรณ์ส�ำคัญ

วันที่ 2 พฤษภำคม 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นมีมติที่ส�ำคัญ ดังนี้
 1. มีมติให้บริษัทฯด�ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด เพ่ือเตรียมน�ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 
    เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเปล่ียนช่ือบริษัท เป็น 
    บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) 
 2. มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 10 บำท เป็นหุ้นละ 1 บำท เพื่อเพิ่มสภำพคล่องแก่
    หุ้นของบริษัทฯ
 3. มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ�ำนวน 170,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
    จ�ำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำทส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึน
    เป็น 1,130,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 1,130,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท
 4. มีมติอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 170,000,000 หุ้น รวมกับหุ้นสำมัญเดิมของบริษัทที่ถือ
    โดย AI จ�ำนวน 275,000,000 หุ้น รวมเป็นจ�ำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยทั้งสิ้น 445,000,000 หุ้น เพื่อ
    เสนอขำยให้กับประชำชนและผู้ถือหุ้นเดิมของ AI 

บริษัทฯ เสนอขำยหุ ้นสำมัญแก่ประชำชนคร้ังแรก (Initial Public Offering : IPO) จ�ำนวน 170,000,000 
หุ ้น ระหว่ำงวันท่ี 23-24 ธันวำคม 2556 ส่งผลให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจำก 960,000,000 บำท 
เป็น 1,130,000,000 บำท

บริษัทฯได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)  ส�ำหรับกำรผลิต
ไบโอดีเซล ซึ่งกลุ่มกิจกำรเกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำนและพลังงำนทดแทน ประเภท 1.18 กิจกำรผลิตแอลกอฮอล์
หรือเชื้อเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร รวมทั้งเศษขยะหรือของเสีย ส�ำหรับโรงงำนผลิต PFAD Esteriication โดย
บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์ที่ส�ำคัญ ดังนี้
 1) ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม 
     เป็นเวลำ 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 
 2) ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 
     ตำมข้อ 1) ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ ตลอดระยะเวลำที่ได้รับกำรส่งเสริม
 3) ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้รับจำกกำรลงทุนในอัตรำร้อยละ 50 นับแต่ 
     วันที่พ้นก�ำหนดตำมข้อ 1) เป็นระยะเวลำ 5 ปี
 4) ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำน�้ำประปำ สองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นระยะเวลำ   
     10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น
 5) ได้รับอนุญำตให้น�ำผลขำดทุนประจ�ำปีที่เกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ตำมข้อ 1) ไป 
     หักออกจำกก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้น นับแต่วันที่พ้นก�ำหนดเวลำยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลำ 5 ปี โดย
     จะเลือกหักจำกก�ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลำยปีก็ได้
ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนดังกล่ำว

บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตน�้ำมันปำล์มอย่ำงยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm 
Oil: RSPO)

บริษัทฯ ก่อสร้ำงโรงงำนผลิต PFAD Esteriication ขนำดก�ำลังกำรผลิต 72 ตันต่อวันแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นกำรน�ำ
กรดไขมันปำล์ม (Palm Fatty Acid Distillate: PFAD) มำผ่ำนกระบวนกำรผลิตและน�ำมำเป็นวัตถุดิบต้ังต้น
ส�ำหรับผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลเพ่ิมเติม นอกเหนือจำก น�้ำมันปำล์มก่ึงบริสุทธ์ิ (RBD Palm Oil) และไขมันปำล์ม
บริสุทธ์ิ (Stearin)

ปี 2557
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ปี เหตุกำรณ์ส�ำคัญ

วันที่ 21 เมษำยน 2558 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 มีมติอนุมัติที่ส�ำคัญ ดังนี้
 1. มีอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 
    (AIE-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนในอัตรำ 5 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
	 	   เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อขยำยก�ำลังกำรผลิต
	 	   เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต
	 	   เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
 2. มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 1   บำท เป็นหุ้นละ 0.25 บำท
 3. มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1,130,000,000 บำท เป็น 1,356,000,000 บำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่ม 
     ทุนจ�ำนวน 904,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญ
     แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (AIE-W1)

ปี 2558

วันท่ี 18 ตุลำคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 4/2559 มีมติอนุมัติให้จ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทย่อย มูลค่ำรวม 413,112,000 บำท (สี่ร้อยสิบสำมล้ำนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบำทถ้วน) มีรำย
ละเอียดดังนี้
 1. มีมติอนุมัติให้บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด (“AIPT”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ
    บริษัทฯ โดย AIE ถือหุ ้น ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของ AIPT จ�ำหน่ำยที่
    ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงบำงส่วน ได้แก่ แท็งก์น�้ำมันปริมำณ 10,000,000 ลิตร จ�ำนวน 5 แท็งก์ 
    ท่ำเทียบเรือ โรงงำนผลิตน�้ำแข็ง อำคำรส�ำนักงำน เครื่องจักรอุปกรณ์และที่ดิน ตั้งอยู ่บนโฉนด 
    ท่ีดินเลขท่ี 108147 และโฉนดท่ีดินเลขท่ี 13397 ต�ำบลท่ำจีน อ�ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัด 
    สมุทรสำคร จ�ำนวน 2 แปลงเนื้อท่ีรวม 7 ไร่ 49.1 ตำรำงวำ มูลค่ำขำยรวม 390,000,000 บำท  
    (สำมร้อยเก้ำสิบล้ำนบำทถ้วน) ก�ำหนดโอนทรัพย์ให้แก่ผู ้จะซื้อเมื่อผ่อนช�ำระเสร็จภำยใน
    เดือนมิถุนำยน 2560
 2. มีมติอนุมัติให้บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (“AIL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย AIE 
    ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของ AIL จ�ำหน่ำยทรัพย์สินบำงส่วน ได้แก ่
    เรือธำรีรัตนำ 1 ขนำดระวำงเรือ 1,500 ตันกรอสส์ มูลค่ำขำย 23,112,000 บำท 
    (ยี่สิบสำมล้ำนหนึ่งแสนหน่ึงหมื่นสองพันบำทถ้วน) ก�ำหนดโอนทรัพย์ให้แก่ผู้จะซื้อเมื่อผ่อนช�ำระ 
    เสร็จภำยในเดือนตุลำคม 2561

ปี 2559

บริษัทฯ เร่ิมก่อสร้ำงโรงผลติกลเีซอรีนบริสุทธ์ิ 99.7% (Reined Glycerine 99.7%, USP and Pharma Grade) ขนำด
ก�ำลงักำรผลติ 100 ตันกลีเซอรีนบริสทุธ์ิต่อวัน คำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี 2561 และจะสำมำรถเร่ิม Commercial 
Run ได้ในไตรมำส 1 ปี 2562 ซึ่งเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerine) ที่ได้จำกกำรผลิตน�้ำมัน
ไบโอดีเซล โดยกลุ่มลกูค้ำหลกัจะอยูใ่นอุตสำหกรรมอำหำรและยำ นอกจำกนีแ้ล้ว บริษทัฯยงัสำมำรถแยกกรดไขมนัท่ี
เป็นองค์ประกอบอยูใ่นกลีเซอรีนดิบออกมำเพ่ือสำมำรถน�ำกลบัมำใช้เป็นวัตถดิุบในกำรผลติน�ำ้มันไบโอดีเซลได้อกี

บริษัทฯได้เพิม่ก�ำลงักำรผลติน�ำ้มันไบโอดีเซลจำก 500 ตันน�ำ้มันไบโอดีเซลต่อวัน เป็น 600 ตันน�ำ้มนัไบโอดีเซลต่อวัน

บริษัทฯได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)  บัตรส่งเสริมเลขท่ี 
60-0406-1-00-1-0 ส�ำหรับกำรผลิตกลเีซอรีนบริสทุธ์ิ 99.7% ประเภท 6.1 กิจกำรผลติผลติภัณฑ์เคมเีพ่ือกำร
อุตสำหกรรม ส�ำหรับหอกลัน่กลเีซอรีน โดยบริษทัฯได้รับสทิธิและประโยชน์ท่ีส�ำคัญ ดังนี้
 1) ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่ง 
     เสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลำ 
     3 ปี นับแต่วันท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น

ปี 2560

u

u

u

u
u



  AI Energy Public Company Limited 012

m

ปี เหตุกำรณ์ส�ำคัญ

 2) รำยได้ท่ีน�ำมำค�ำนวณก�ำไรสุทธิให้รวมถึงรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลพลอยได้
 3) ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม ซ่ึงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ 
    นิติบุคคลตำมข้อ 1) ไปรวมค�ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ ตลอดระยะเวลำท่ีได้รับกำรส่งเสริม
 4) ได้รับอนุญำตให้น�ำผลขำดทุนประจ�ำปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำง เวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ตำม
    ข้อ 1) ไปหักออกจำกก�ำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึน ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 
    เวลำไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหักจำกก�ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลำยปีก็ได้

บริษัทฯได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) บัตรส่งเสริมเลขท่ี 
60-0623-1-00-1-0 ส�ำหรับกำรผลิตไบโอดีเซล ประเภท 1.16.1 กิจกำรผลิตเช้ือเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร 
ส�ำหรับโครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตไบโอดีเซล โดยบริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์ท่ีส�ำคัญ ดังนี้
 1) ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่ง 
     เสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลำ 
     8 ปี นับแต่วันท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
 2) รำยได้ท่ีน�ำมำค�ำนวณก�ำไรสุทธิให้รวมถึงรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลพลอยได้ 
 3) ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซ่ึงได้รับยกเว้นภำษีเงิน
     ได้นิติบุคคลตำมข้อ 1) ไปรวมค�ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ ตลอดระยะเวลำที่ได้รับกำรส่งเสริม
 4) ได้รับอนุญำตให้น�ำผลขำดทุนประจ�ำปีที่เกิดข้ึนในระหว่ำง เวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ตำม
     ข้อ 1) ไปหักออกจำกก�ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้น ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 
     เวลำไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหักจำกก�ำไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลำยปีก็ได้

เดือนมิถุนำยน 2560 บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด (“AIPT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
โดย AIE ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของ AIPT ได้รับช�ำระเงินครบถ้วนจ�ำนวน 
390,000,000 บำท (สำมร้อยเก้ำสิบล้ำนบำทถ้วน) จำกกำรจ�ำหน่ำยท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงบำงส่วน ได้แก่ 
แท็งก์น�้ำมันปริมำณ 10,000,000 ลิตร จ�ำนวน 5 แท็งก์ ท่ำเทียบเรือ โรงงำนผลิตน�้ำแข็ง อำคำรส�ำนักงำน 
เคร่ืองจักรอุปกรณ์และท่ีดิน ต้ังอยู่บนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 108147 และโฉนดท่ีดินเลขท่ี 13397 ต�ำบลท่ำจีน 
อ�ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร จ�ำนวน 2 แปลงเน้ือท่ีรวม 7 ไร่ 49.1 ตำรำงวำ  และได้โอนทรัพย์
ให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว

ปี 2558

บริษัทฯจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช�ำระ เม่ือวันท่ี 6 มิถนุำยน 2561 เป็นทุนช�ำระแล้ว 1,308,072,982 บำท โดยมี
มลูค่ำหุ้นละ 0.25 บำท หรือเท่ำกับ 5,232,291,928 หุ้น จำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนคร้ังสุดท้ำย (AIE-W1) มี
มลูค่ำเท่ำกับ 178,072,982  บำท หรือเป็นจ�ำนวน 712,291,928 หุน้ จำกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท้ังหมดจ�ำนวน 904,000,000 
หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 78.79

เดือนตุลำคม 2561 บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (“AIL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย AIE ถือหุ้น ร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของ AIL จ�ำหน่ำยทรัพย์สินบำงส่วน ได้แก่ เรือธำรีรัตนำ 1 ขนำดระวำง
เรือ 1,500 ตันกรอสส์ มูลค่ำขำย 23,112,000 บำท (ยี่สิบสำมล้ำนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบำทถ้วน)   และ
ได้โอนทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 ส�ำหรับกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล 
และน�้ำมันปำล์มโอเลอีนผ่ำนกรรมวิธี จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.)

ปี 2561 u
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 โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

ประเภทรำยได้

งบกำรเงนิรวม
(ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิรวม
(ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิรวม
(ตรวจสอบ)

2561 2560 2559
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

1. รำยได้จำกกำรขำย
     1.1 รำยได้จำกธุรกิจน�ำ้มนัปำล์ม
             1.1.1   น�ำ้มนัไบโอดีเซล
             1.1.2    น�ำ้มนัปำล์มโอเลอีน
             1.1.3   วัตถดิุบและผลพลอยได้ 1

    1.2 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�ำ้แขง็
2. รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต
3. รำยได้จำกกำรเดินเรือ 2

1,459.23 92.89 2,176.30 88.43 3,416.58 97.90
1,459.23 92.89 2,176.30 88.43 3,395.67 97.30

1,295.07 82.44 1,930.18 78.43 2,652.04 75.99

86.63 5.51 130.44 5.30 690.27 19.78

77.53 4.94 115.68 4.70 53.36 1.53

- - - - 20.91 0.60

49.46 3.15 77.03 3.13 32.58 0.93

54.11 3.44 32.92 1.34 29.94 0.86

รวมรำยได้ 1,562.80 99.48 2,286.25 92.90 3,479.10 99.69

4. รำยได้อื่น 3 8.12 0.52 174.81 7.10 10.87 0.31

รวมรำยได้ 1,570.92 100.00 2,461.06 100.00 3,489.97 100.00

หมำยเหตุ : /1   วัตถุดิบและผลพลอยได้ หมำยถึง รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยวัตถุดิบและผลพลอยได้  หมำยถึง วัตถุดิบ  
     คือ น�้ำมันปำล์มดิบ  ผลพลอยได้ คือ กรดปำล์ม ไขมันปำล์มสเตียรีน  และ กลีเซอรีนดิบจ�ำหน่ำยให้กับผู้ 
     ประกอบกำรในอุตสำหกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ
/2   รำยได้จำกกำรเดินเรือ เป็นรำยได้ที่เกิดในนำม AIL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
/3   รำยได้อื่นๆ หมำยถึง   รำยได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย  อันได้แก่  รำยได้จำกกำรขำยเศษวัสดุ   
     ดอกเบ้ียรับ และรวมถึงก�ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขำยของบริษัทย่อย จ�ำนวน
     เงิน 156.57 ล้ำนบำท ในปี 2560 
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กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกผลิตภัณฑ์และบริกำรหลัก ได้แก่ 1) รำยได้จำกกำรขำย แบ่งเป็นรำยได้จำกธุรกิจน�้ำมันปำล์ม 
และรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำแข็งส�ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร 2) รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต 3) รำยได้จำกกำรเดินเรือ และ 4) รำยได้อื่น ซึ่ง
สำมำรถอธิบำยลักษณะผลิตภัณฑ์แยกตำมกำรด�ำเนินกำรของแต่ละกิจกำรได้ ดังนี้

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 1.1) รำยได้จำกกำรขำย-ธุรกิจน�้ำมันปำล์ม
  บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ผลิตและจ�ำหน่ำยในธุรกิจน�้ำมันปำล์มดังนี้ 
  1.1.1 น�้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel: B100)
   น�้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงดีเซลชนิดหนึ่งที่ผลิตจำกแหล่งทรัพยำกรหมุนเวียน ได้แก่ น�้ำมันจำกพืช อำท ิ 
  ปำล์มน�้ำมัน สบู่ด�ำ เมล็ดรำฟ ทำนตะวัน มะพร้ำว งำ และถั่วเหลือง เป็นต้น รวมถึงไขมันจำกสัตว์ ซึ่งน�้ำมันไบโอ-ดีเซล 
  สำมำรถน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนปิโตรเลียมดีเซลในสัดส่วนผสมที่แตกต่ำงกัน โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบต่ำงๆ  
  ของเครื่องยนต์ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกน�้ำมันไบโอดีเซลสำมำรถย่อยสลำยได้โดยกระบวนกำร 
  ทำงชีวภำพ รวมทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษทำงอำกำศน้อยกว่ำน�้ำมันดีเซลที่มีผลิตจำกปิโตรเลียม 

   น�้ำมันไบโอดีเซลที่บริษัทผลิตและจ�ำหน่ำยมีลักษณะและคุณภำพเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำน�้ำมันเชื้อ 
  เพลิง พ.ศ. 2543 และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน เรื่องกำรก�ำหนดลักษณะ 
  และคุณภำพของน�้ำมันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั พ.ศ. 2552 ซึ่งน�้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้จะถูกน�ำ 
  ไปใช้เป็นส่วนผสมในเนื้อน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel : HSD) เพื่อลดกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดีเซล และเพิ่มกำรใช้ 
  พลังงำนทดแทนให้มำกขึ้น โดยปัจจุบันผู้ค้ำน�้ำมันตำมมำตรำ 7 นำน�้ำมันไบโอดีเซลไปเป็นส่วนผสมในเนื้อน�้ำมันดีเซลใน 
  สัดส่วนน�้ำมันดีเซลร้อยละ 93 และน�้ำมันไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 7 เรียก “น�้ำมันดีเซล B7” 

   บริษัทฯผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลเพื่อจ�ำหน่ำยให้กับลูกค้ำตำมค�ำสั่งซื้อ (Made to Order) โดยผู้ซื้อน�้ำมันไบโอดีเซล 
  ของบริษัทฯท้ังหมดเป็นผู้ซื้อภำยในประเทศ โดยกลุ่มลูกค้ำน�้ำมันไบโอดีเซล ได้แก่กลุ่มผู้ค้ำน�้ำมันตำมมำตรำ 7 แห่ง
  พระรำชบัญญัติกำรค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ น�้ำมนัไบโอดีเซลที่ได้จะถูกเรียกตำมชนิดของแอลกอฮอล์ที่น�ำมำ 
  ใช้ในกำรท�ำปฏิกิริยำ และจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน�้ำมันดีเซลท่ีผลิตจำกน�้ำมันปิโตรเลียมมำกที่สุด โดยบริษัทผลิต
  น้ำมันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ซึ่งใช้วัตถุดิบเป็นน�้ำมันจำกพืชท่ีได้จำกพืชน�้ำมัน คือน�้ำมันปำล์มดิบจำกผล
  ปำล์มน�้ำมันคุณภำพดี

  1.1.2 น�้ำมันปำล์มโอเลอีน (Reined Breached Deodorized Plam Olein : RBD Plam Olein)
   น�้ำมันปำล์มโอเลอีน เป็นน�้ำมันที่ได้จำกกระบวนกำรกล่ันน�้ำมันปำล์มดิบ ซึ่งได้จำกกำรบีบสกัดน�้ำมันจำกผล 
  ปำล์มคุณภำพดีซึ่งบริษัทใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิต โดยน�้ำมันปำล์มดิบจะถูกกลั่นเพื่อแยกไขมันบริสุทธิ์ออกเพื่อ 
  ให้ได้น�้ำมันปำล์มบริสุทธ์ิ หลังจำกน้ันจึงน�ำเข้ำสู่กระบวนกำรบีบอัดแยกส่วนและตกผลึก เพ่ือให้ได้น�้ำมันปำล์มโอเลอีน 
  ส�ำหรับใช้ในกำรบริโภค ท้ังนี้ กลุ่มลูกค้ำผู้ใช้น�้ำมันปำล์มโอเลอีนของบริษัทฯแบ่งเป็น 1) โรงงำนอุตสำหกรรมผลิต 
  อำหำรขนำดใหญ่ อำทิ อุตสำหกรรมผลิตอำหำรปรุงสุกต่ำงๆ ซึ่งส่วนมำกจะส่ังซื้อเป็นรถแท็งก์ 2) กลุ่มลูกค้ำส�ำเร็จรูป  
  ได้แก่ ร้ำนอำหำรท่ีเป็นเชน ในรูปภำชนะบรรจุขนำดต่ำงๆ อำทิ ปี๊บ และถุง เป็นต้น ภำยใต้ตรำสินค้ำ “พำโมลำ” ซึ่ง 
  เป็นตรำสินค้ำท่ีอยู่ในตลำดน�้ำมันปำล์มโอเลอีน (หรือ “น�้ำมันบริโภค”) มำกกว่ำ 30 ปี

   ภำยหลังจำกบริษัทฯเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันบริโภค โดยยกเลิกฝ่ำย 
  ขำยในกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันบริโภคด้วยตนเองทั้งหมดในปี 2560 และเปลี่ยนเป็นกำรรับจ้ำงผลิตน�้ำมันบริโภค 
  แทน และได้รับค่ำบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ขนำดต่ำงๆ อำทิ แกลลอน ปี๊บ ขวด และถุง ภำยใต้ตรำสินค้ำของผู้ว่ำจ้ำง  
  เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้จัดหำวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ และรับภำระในกำรขนส่ง 
  วัตถุดิบดังกล่ำวมำยังโรงงำน อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯยังคงมีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันบริโภคใน ปี 2561  เน่ืองจำก 
  มีลูกค้ำอุสำหกรรม และ Food Chain บำงรำยติดต่อขอซ้ือโดยตรงกับบริษัทฯด้วยเหตุผลทำงคุณภำพที่ดีของ 
  น�้ำมันบริโภคของบริษัทฯ
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  1.1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้
   บริษัทฯจ�ำหน่ำยวัตถุดิบได้แก่ น�้ำมันปำล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบต้ังต้นในกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล และจ�ำหน่ำย 
  น�้ำมันปำล์ม บริสุทธ์ิไม่แยกไข (Reined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) ซึ่งเป็นวัตถุดิบ 
  หลักท่ีใช้ในกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล และน�้ำมันปำล์มโอเลอีน โดยบริษัทฯจ�ำหน่ำยวัตถุดิบดังกล่ำวให้กับผู้ซ้ือทั้งใน 
  ประเทศและต่ำงประเทศ  นอกจำกน้ี บริษัทฯยังมีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลพลอยได้ท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิต  
  ได้แก่ กรดไขมันปำล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) ไขมันปำล์มบริสุทธ์ิ (Reined Bleached Deodorized  
  Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) โดยบริษัทฯจ�ำหน่ำยผลพลอยได้ดังกล่ำว 
  ให้กับผู้ซื้อท้ังในและต่ำงประเทศ โดยผลพลอยได้จำกกำรผลิตท่ีจ�ำหน่ำยจะถูกน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมต่อ 
  เนื่องต่ำงๆ อำทิ สบู่ ครีมเทียม  เคร่ืองส�ำอำง รวมถึงน�ำกลับมำใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลของบริษัทฯ

 1.2) รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต
  บริษัทฯมีรำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต ซึ่งเกิดจำกกำรให้บริกำรกล่ันน�้ำมันปำล์มดิบ (CPO) เพ่ือให้ได้น�้ำมันปำล์มบริสุทธิ์ 
 ไม่แยกไข (RBD Palm Oil) และน�้ำมันปำล์มโอเลอีน (Palm Olein) โดยผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้จัดหำ CPO รวมถึงรับภำระในกำร 
 ขนส่งวัตถุดิบดังกล่ำวมำยังโรงงำน รวมถึงรับสินค้ำท่ีโรงงำนเอง ซึ่งบริษัทจะน�ำวัตถุดิบที่ได้รับเข้ำสู่กระบวนกำรกล่ันด้วยหอก 
 ลั่นที่มีประสิทธิภำพเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพตำมท่ีผู้ว่ำจ้ำงต้องกำร ทั้งนี้ ผู้ว่ำจ้ำงจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม
 น�้ำมันไบโอดีเซล คือ ผู้ประกอบกำรในกลุ่มผู้ค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน�้ำมันเช้ือเพลิง 
 พ.ศ.2543 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯให้บริกำรรับจ้ำงกล่ัน RBD Palm Oil ให้กับผู้ค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 โดยรับจ้ำงกลั่นให้ 
 กับผู้ว่ำจ้ำงรำยดังกล่ำวต่อเน่ืองกว่ำ 7 ปี และกลุ่มน�้ำมันปำล์มโอเลอีน คือ ผู้ประกอบกำรในกลุ่มน�้ำมันบริโภค ซึ่งปัจจุบัน 
 บริษัทฯให้บริกำรรับจ้ำงกล่ัน RBD Palm Oil และ Palm Olein ให้กับผู้ค้ำน�้ำมันบริโภคและได้รับค่ำบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ 
 ขนำดต่ำงๆ อำทิ แกลลอน ปี๊บ ขวด และถุง ภำยใต้ตรำสินค้ำของผู้ว่ำจ้ำง ซ่ึงกำรให้บริกำรรับจ้ำงกลั่นน�้ำมันปำล์มดิบ ถือ 
 เป็นกำรสร้ำงรำยได้คงท่ีให้กับบริษัทและเป็นกำรรักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำเพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรด�ำเนินธุรกิจในอนำคต 

2. ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย
 2.1) รำยได้จำกกำรเดินเรือ
  รำยได้จำกกำรเดินเรือ เป็นรำยได้ท่ีเกิดขึ้นในนำมบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (AIL) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรขนส่ง 
 สินค้ำทำงทะเลโดยในปี 2561 AIL มีเรือขนส่งคุณภำพสูงให้บริกำรรวม 1 ล�ำคือ “เรือธำรีรัตนำ 3” โดยบริษัทสำมำรถให้
 บริกำรขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมันปำล์มดิบ และน�้ำมันปำล์มกล่ันบริสุทธิ์ให้กับลูกค้ำระหว่ำงประเทศ ซ่ึงปัจจุบัน AIL ให้ 
 บริกำรขนส่งให้กับลูกค้ำในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมกำร และผู้บริหำรของ AIE และส�ำหรับ 
 “เรือธำรีรัตนำ 1 ” นั้น AIL ได้จ�ำหน่ำยออกไปให้แก่ผู้จะซื้อเมื่อวันท่ี 18 ตุลำคม 2559 ในรูปแบบกำรเช่ำซื้อ ซึ่งได้รับช�ำระครบ
 ถ้วนและโอนทรัพย์ให้แก่ผู้จะซื้อแล้วในเดือนตุลำคม 2561 โดยเรือธำรีรัตนำ 3 มีรำยละเอียดเก่ียวกับประเภทเรือและกำร
 ให้บริกำร ดังนี้
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 2.2) รำยได้จำกกำรบริกำรท่ำเทียบเรือ และรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำแข็ง  
  รำยได้จำกกำรบริกำรท่ำเทียบเรือ และรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�ำ้แขง็ เป็นรำยได้ท่ีเกิดขึน้ในนำม บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์  
 เทอร์มนิลัส์ จ�ำกัด (AIPT) ประกอบธุรกิจให้บริกำรท่ำเทียบเรือและคลงัน�ำ้มนัเช้ือเพลงิ โดย AIPT มสีถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษทัฯ  
 ซึง่ AIPT มท่ีำเทียบเรือน�ำ้ลกึและคลงัน�ำ้มันเช้ือเพลิง 1 แห่ง ต้ังอยูท่ี่อ�ำเภอเมอืงชุมพร จังหวัดชุมพรและ ซึง่ท่ำเทียบเรือดังกล่ำวมคีลงั 
 น�ำ้มนัท่ีให้บริกำรจัดเก็บน�ำ้มนัเช้ือเพลงิ น�ำ้มนัปำล์มดิบ และน�ำ้มนัปำล์มกลัน่บริสทุธ์ิ โดยมคีวำมสำมำรถในกำรกักเก็บน�ำ้มนัจ�ำนวน  
 10 แท็งก์ มขีนำดควำมจุรวมเท่ำกับ 20,000 ตัน หรือประมำณ 22,124,000 ลติร 

  ในงวดบัญชีประจ�ำปี 2561 AIPT ไม่มีรำยได้จำกกำรบริกำรท่ำเทียบเรือ และรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำแข็ง เนื่องจำก ใน 
 ปี 2559 บริษทัฯ ได้ยกเลิกำรจัดเก็บน�ำ้มนัปำล์มดิบ (CPO) ส�ำหรับน�ำมำใช้ในกำรผลติสนิค้ำและจ�ำหน่ำย ไว้ที ่AIPT - สมุทรสำคร และ  
 AIPT – ชุมพร และ AIPT ได้จ�ำหน่ำยท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง ได้แก่ แท็งก์น�ำ้มันปริมำณ 11,062,000 ลติร จ�ำนวน 5 แท็งก์ ท่ำเทียบเรือ  
 โรงงำนผลิตน�ำ้แข็ง อำคำรส�ำนักงำน เคร่ืองจักรอุปกรณ์และท่ีดิน ต้ังอยูท่ี่ ต�ำบลท่ำจนี อ�ำเภอเมอืงสมทุรสำคร จังหวัดสมทุรสำคร และ 
 ได้โอนทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วในเดือนมิถุนำยน 2560 ทั้งนี้ ในปี 2561 ท่ำเทียบเรือน�้ำลึกและคลังน�้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัด 
 ชุมพรไม่ได้ให้บริกำรบริษทัฯหรือลกูค้ำรำยอ่ืนแต่อย่ำงใด

ตำรำงแสดงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรือขนส่งของ AIL

ภาพถ่ายเรือธารีรัตนา 3

ช่ือเรือ ใบอนุญำตใช้เรือ ประเภทเรือ ขนำด / เส้นทำง
ธำรีรัตนำ 3 ขนส่ง CPO และเชื้อเพลิง กลทะเลเฉพำะเขต -  ขนำดเรือ (Double – Hull)   

   2,500ตันกรอสส์
-  ขนส่งระหว่ำงประเทศ
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ภาพถ่ายท่าเทียบเรือ และคลังนํ้ามันเชื้อเพลิง ที่อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
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4. ปัจจัยความเสี่ยง

 1.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันในธุรกิจ 
 บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันไบโอดีเซล (B100) วัตถุดิบและผลพลอยได้จำกกำรผลิต และรับจ้ำงผลิต ซึ่งหำก
พิจำรณำถึงกำรเติบโตของธุรกิจในแต่ละผลิตภัณฑ์แล้ว น�้ำมันไบโอดีเซล ถือเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำรเติบโตและกำรแข่งขันสูง เนื่องจำก 
กระทรวงพลังงำนร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงกำรคลัง ได้จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ไบโอดีเซล 
(B100) เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งภำครัฐได้ทยอยปรับเพิ่มสูตรผสมดังกล่ำวจำกกำรบังคับใช้ B3 – B7 
เพ่ือบังคับใช้อย่ำงเป็นทำงกำรท่ัวประเทศ (น�้ำมันไบโอดีเซล B7 หมำยถึงน�้ำมันดีเซลซ่ึงมีส่วนผสมของน�้ำมันไบโอดีเซลร้อยละ 7  และ
น�้ำมันดีเซลร้อยละ 93) ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนให้มีผู้ประกอบกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลเพ่ิมมำกขึ้น

 บริษัทฯได้เตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับกำรแข่งขันท่ีอำจมีควำมรุนแรงขึ้นในอนำคต  โดยบริษัทฯให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลทำงกำรผลิตอย่ำงสูงสุด  ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ
สำมำรถควบคุมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  โดยที่ยังคงสำมำรถรักษำคุณภำพของผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
ไบโอดีเซลเอำไว้ตำมเกณฑ์ก�ำหนด โดยนับต้ังแต่ปี 2555 บริษัทฯได้รับผลประโยชน์จำกกำรประหยัดเชิงขนำด (Economy of Scale) 
จำกก�ำลังกำรกล่ันน�้ำมันปำล์มดิบปริมำณ 1,150 ตันน�้ำมันปำล์มดิบต่อวัน และในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำบริษัทฯได้ลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิต ในส่วนของกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล โดยน�ำกรดไขมันปำล์มซึ่งเป็นหนึ่งในผลพลอยได้จำกกำรก
ล่ันน�้ำมันปำล์มดิบกลับมำใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล (Esteriication 80% Plant) ขนำดก�ำลังผลิต 72 ตันต่อวัน และ
ขยำยก�ำลังกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลจำกเดิม 450 ตันน�้ำมันไบโอดีเซลต่อวัน เป็น 600 ตันต่อวัน เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์จำกกำร
ประหยัดเชิงขนำดในส่วนของกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล  และในปี 2560 บริษัทฯลงทุนก่อสร้ำงโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 99.70% ซึ่งมี
ก�ำลังกำรผลิตท่ี 100 ตันกลีเซอรีนบริสุทธ์ิต่อวัน เพ่ือเพ่ิม Value Added ให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้คือ กลีเซอรีนดิบ โดยกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ
เป็นสินค้ำท่ีอยู่ในตลำดอุตสำหกรรมอำหำรและยำ (Pharmaceutical Grade) กำรเพ่ิมสินค้ำใหม่ของบริษัทฯท่ีไม่ได้อยู่ในอุตสำหกรรม
น�้ำมันไบโอดีเซลท่ีมีกำรแข่งขันสูง และถูกควบคุมปริมำณและรำคำขำยโดยภำครัฐนั้น เป็นแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯในกำรขยำยสินค้ำ
ออกไปในอุตสำหกรรมอ่ืน เพ่ือเพ่ิมรำยได้จำกกำรผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลำดท่ีมีกลุ่มลูกค้ำใหม่ท่ีมีอัตรำกำรเติบโตท่ีดี เป็นสินค้ำท่ีมี
ควำมต้องกำรในตลำดต่ำงประเทศสูง และมีก�ำไรท่ีดี ซึ่งปัจจุบันได้ด�ำเนินกำรไปแล้ว 90% และก�ำหนดผลิตในเชิงพำณิชย์ได้ในช่วง
ปลำย ไตรมำสท่ี 1 ปี 2562

1. ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ

 1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรพ่ึงพิงลูกค้ำรำยใหญ่ 
 บริษัทฯมีสัดส่วนกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันไบโอดีเซล (B100) ในงวดบัญชีประจ�ำปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 84.39 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
หลักของบริษัทฯ โดยกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันไบโอดีเซลท้ังหมดของบริษัทฯ เป็นกำรจ�ำหน่ำยให้กับกลุ่มผู้ค้ำน�้ำมันตำมมำตรำ 7 แห่งพระ
รำชบัญญัติกำรค้ำน�้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543  ซ่ึงเป็นกำรจ�ำหน่ำยตำมค�ำสั่งซื้อ (Made to Order) ผ่ำนกำรได้รับเชิญจำกลูกค้ำเพ่ือ
ร่วมประมูล โดยรูปแบบกำรส่ังซื้อหำกประมูลได้ จะอยู่ในรูปของสัญญำสั่งซื้อซ่ึงมีระยะเวลำประมำณ 3-12 เดือน แล้วแต่แผนงำน
และนโยบำยภำยในของลูกค้ำแต่ละรำย โดยลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะก�ำหนดปริมำณกำรรับซื้อหรือช่วงของปริมำณกำรรับซื้อท่ี
ชัดเจนในสัญญำ

 อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วนกำรซื้ออำจปรับลดลงได้ตำมควำมต้องกำรซื้อของลูกค้ำในแต่ละช่วง ขึ้นอยู่กับประกำศอัตรำส่วนผสมน�้ำ
มันไบโอดีเซลในน�้ำมันดีเซล ซึ่งบริษัทเช่ือมั่นว่ำโอกำสท่ีจะสูญเสียลูกค้ำมีน้อย เนื่องจำกนโยบำยของภำครัฐได้ผลักดันให้เกิดกำรใช้น�้ำมัน
ไบโอดีเซลมำกขึ้นจำกท่ีได้ปรับเป็น B20 ส�ำหรับรถบรรทุก Fleet ในภำคขนส่งในช่วงกลำงปี 2560
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 1.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐ 
 ปำล์มน�้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีควำมส�ำคัญ ซึ่งช่วยสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและด้ำนพลังงำนของประเทศ โดย
น�้ำมันปำล์มดิบที่ได้จำกโรงสกัดปำล์มของประเทศไทย ถูกแบ่งสัดส่วนไปใช้ในภำคธุรกิจต่ำงๆ ได้แก่ ธุรกิจพลังงำน อุตสำหกรรม
อำหำร และอุตสำหกรรมที่ไม่ใช่อำหำรอื่นๆ อำทิ สบู่ และเครื่องส�ำอำง เป็นต้น โดยกำรผลิตน�้ำมันปำล์มของประเทศมี
ปริมำณเพียงพอส�ำหรับกำรใช้บริโภคภำยในประเทศและส่งออกบำงส่วน ซึ่งปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์มดิบที่ได้จำกกำรสกัด
ปำล์มน�้ำมัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้น�้ำมันปำล์มดิบเป็นวัตถุดิบในกำรผลิต ถูกควบคุมโดยภำครัฐผ่ำนกระทรวงต่ำงๆ ทั้งทำง
ตรงและทำงอ้อม อำทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงำน และกระทรวงพำณิชย์ เป็น ทิศทำงรำคำน�้ำมันปำล์ม
ดิบของไทยถูกก�ำหนดให้อ้ำงอิงตำมทิศทำงรำคำน�้ำมันปำล์มดิบในตลำดมำเลเซีย ซึ่งถือเป็นตลำดน�้ำมันปำล์มท่ีใหญ่ที่สุดใน 
โดยที่ผ่ำนมำ อุตสำหกรรมน�้ำมันปำล์มไทยต้องประสบกับปัจจัยต่ำงๆ ท่ีท�ำให้เกิดควำมผันผวนของรำคำ ท่ีเกิดควำมแปรปรวน
ของสภำพอำกำศอย่ำงรุนแรง ท�ำให้ภำคใต้ของประเทศต้องเผชิญกับปัญหำฝนแล้งและอุทกภัย จนเป็นเหตุน�้ำมันปำล์มขำด
ตลำด ท�ำให้ระดับรำคำน�้ำมันปำล์มปรับตัว 

 จำกควำมผันผวนของรำคำและปริมำณน�้ำมันปำล์มดิบท่ีมีอย่ำงต่อเน่ือง รัฐบำลจึงออกนโยบำยท่ีจะเข้ำควบคุมควำมผันผวน
ท่ีเกิดข้ึน โดยภำครัฐจะใช้นโยบำยเข้ำควบคุมโดยกำรปรับลดสัดส่วนกำรผสมไบโอดีเซลในน�้ำมันดีเซล เช่น จำก B7 ให้ลดลงเหลือ B5 
ในกรณีท่ีสต๊อกน�้ำมันปำล์มดิบในประเทศลดลง และปรับเพ่ิมสัดส่วนกำรผสมไบโอดีเซลในน�้ำมันดีเซลเม่ือสต๊อกน�้ำมันปำล์มดิบใน
ประเทศมีปริมำณสูงข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือเป็นกำรควบคุมปริมำณกำรใช้น�้ำมันปำล์มดิบให้มีเพียงพอต่อควำมต้องกำรโดยค�ำนึงถึงควำมเพียง
พอในกำรใช้บริโภคเป็นหลัก อีกท้ังกำรก�ำหนดรำคำรับซื้อผลปำล์มและน�้ำมันปำล์มดิบในกรณีท่ีรำคำน�้ำมันปำล์มดิบผันผวน และใช้
นโยบำยรับซื้อน�้ำมันปำล์มดิบออกจำกตลำด กรณีท่ีสต๊อกน�้ำมันปำล์มดิบในประเทศสูงเกินไป และใช้นโยบำยกำรน�ำเข้ำน�้ำมันปำล์ม
ดิบจำกต่ำงประเทศ กรณีท่ีปริมำณน�้ำมันปำล์มดิบในประเทศไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร (ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีมำตรกำร
ควบคุมกำรน�ำเข้ำน�้ำมันปำล์ม แม้ว่ำจะปรับลดอัตรำภำษีน�ำเข้ำน�้ำมันปำล์มเหลือร้อยละ 0 ต้ังแต่ปี 2553 โดยก�ำหนดให้น�้ำมันปำล์ม
เป็นสินค้ำท่ีต้องขออนุญำตน�ำเข้ำ และสำมำรถน�ำเข้ำโดย องค์กำรคลังสินค้ำ กระทรวงพำณิชย์ แต่เพียงผู้เดียว เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระ
ทบต่ออุตสำหกรรมน�้ำมันปำล์มในประเทศ) 

 นอกจำกนี้ กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ ได้ก�ำหนดให้น�้ำมันพืช น�้ำมันเชื้อเพลิง และผลปำล์มน�้ำมัน เป็นสินค้ำควบคุม
ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร พ.ศ. 2542  ซ่ึงน�้ำมันพืช และน�้ำมันเชื้อเพลิง จัดอยู่ในประเภทสินค้ำที่มีควำมอ่อนไหว
เป็นพิเศษ (Sensitive List : SL) ซ่ึงกรมกำรค้ำภำยในจะติดตำมรำคำและภำวะเป็นประจ�ำทุกวัน ดังนั้น บริษัทฯจึงอำจได้รับควำมเสี่ยงจำก
กำรเปลี่ยนแปลงในนโยบำยที่เกี่ยวข้องดังกล่ำว

 1.4 ควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุและเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิด
 บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกน�้ำมันปำล์มดิบ โดยบริษัทย่อยของบริษัท 2 แห่งได้แก่ บริษัท 
เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด (AIPT) และบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (AIL) ด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรท่ำเทียบเรือและ
คลังน�้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล (ขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมันปำล์มดิบ และน�้ำมันปำล์มกลั่นบริสุทธิ์) ทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับน�้ำมันเช้ือเพลิง โดยอำจได้รับควำมเสี่ยงจำก
เหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด อำทิ เหตุกำรณ์ระเบิด กำรรั่วไหลของน�้ำมัน และอุบัติเหตุจำกกำรขนส่งทำงเรือ เป็นต้น ซ่ึงอำจท�ำให้บริษัท
และบริษัทย่อยได้รับควำมเสียหำย อันจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินธุรกิจและผลกำรด�ำเนินงำนของกิจกำรได้ 
ทั้งน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อยตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำว โดยได้ก�ำหนดแนวทำงเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น ผ่ำนกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยงำนต่ำงๆ ของแต่ละบริษัท ด้วยกำรส่งเข้ำรับกำรอบรมในหน่วยงำนรำชกำรและ
เอกชนที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำรสร้ำงควำมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในทีมงำนของแต่ละฝ่ำย เพ่ือให้เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรท�ำงำน ควบคู่ไปกับกำรก�ำกับและควบคุมของผู้บริหำรงำนแต่ละฝ่ำย  รวมถึงจัดให้มีกำรฝึกซ้อมและก�ำหนดแนวทำง
ปฏิบัติหำกเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเป็นประจ�ำทุกปี  นอกจำกน้ี บริษัทยังจัดให้มีกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของอุปกรณ์ควำม
ปลอดภัยอย่ำงต่อเน่ือง และท�ำประกันภัยเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดข้ึนกับบริษัทประกันภัยช้ันน�ำทั้งในและต่ำงประเทศ 
ซ่ึงคุ้มครองควำมเสี่ยงทั้งหมดที่อำจจะเกิดขึ้น ทั้งทรัพย์สินที่ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจและสต๊อกน�้ำมัน ทั้งควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติและควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกอุบัติภัย
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 2.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนวัตถุดิบ 
 บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยพลังงำนทดแทนน�้ำมันไบโอดีเซลจำกน�้ำมันปำล์ม และน�้ำมันปำล์มเลอีนภำยใต้ตรำสิน
ค้ำ“พำโมลำ” รวมถึงรับจ้ำงผลิตน�้ำมันปำล์มก่ึงส�ำเร็จรูป โดยบริษัทใช้น�้ำมันปำล์มดิบ (CPO) เป็นวัตถุดิบตั้งต้นมีสัดส่วนต้นทุน
น�้ำมันปำล์มดิบคิดเป็นร้อยละ 85-90 ของต้นทุนวัตถุดิบรวม โดยกำรสั่งซ้ือน�้ำมันปำล์มดิบ จะอยู่ในรูปหนังสือสัญญำหรือข้อตกลง
กำรสั่งซ้ือระยะส้ันมีระยะเวลำจัดส่งไม่เกิน 15 วัน ซ่ึงระบุรำคำรับซ้ือชัดเจน แต่ไม่มีกำรท�ำสัญญำระยะยำวกับผู้จ�ำหน่ำยรำยใด
รำยหน่ึงโดยเฉพำะ ดังน้ัน บริษัทฯจึงอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำวัตถุดิบ หำกผู้จ�ำหน่ำยไม่สำมำรถจัดหำน�้ำมันปำล์มดิบ
เพ่ือจ�ำหน่ำยให้กับบริษัทฯได้อย่ำงเพียงพอ หรืองดกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันปำล์มดิบให้กับบริษัทฯจำกสำเหตุนโยบำยภำยในของผู้
จ�ำหน่ำยเอง ซ่ึงอำจท�ำให้บริษัทสูญเสียโอกำสในกำรด�ำเนินธุรกิจ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของกิจกำรได้  บริษัทฯ
ตระหนักถึงประเด็นควำมเส่ียงข้ำงต้น และได้ก�ำหนดแนวทำงป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยกำรสั่งซ้ือวัตถุดิบจำกผู้จ�ำหน่ำยที่มี
ศักยภำพกว่ำ 20 รำย ควบคู่ไปกับกำรรักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้จ�ำหน่ำยวัตถุดิบมำโดยต่อเน่ือง โดยกว่ำร้อยละ 80 ของจ�ำนวน
ผู้จ�ำหน่ำยวัตถุดิบที่อยู่ใน Vendor List ของบริษัทฯ เป็นคู่ค้ำกับบริษัทมำยำวนำนกว่ำ 8 ปี นอกจำกน้ี ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่
เพำะปลูกปำล์มน�้ำมันเพ่ิมขึ้น และยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง ประกอบกับมีกำรส่งเสริมให้เกษตรกรท�ำปำล์มคุณภำพโดยกำร
ตัดปำล์มสุก เปอร์เซ็นต์น�้ำมันเพ่ิมขึ้นจำก 15-16% เป็น 17-18% ท�ำให้มีปริมำณน�้ำมันปำล์มดิบเพ่ิมขึ้นตำมไปด้วย ดังน้ัน บริษัทฯ
จึงม่ันใจว่ำจะได้รับควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนวัตถุดิบน้อย

 2.2 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ
 บริษัทฯใช้น�้ำมันปำล์มดิบ (CPO) เป็นวัตถุดิบหลักตั้งต้นส�ำหรับใช้ในกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลเพื่อจ�ำหน่ำย ซึ่งรำคำน�้ำมันปำล์มดิบ
ในตลำดโลกถูกก�ำหนดให้เป็นไปตำมทิศทำงของตลำดน�้ำมันปำล์มดิบในประเทศมำเลเซีย เนื่องจำกประเทศมำเลเซียมีอัตรำส่วนกำรส่งออก
น�้ำมันปำล์มดิบต่อผลผลิตสูงที่สุดในโลก โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรำคำน�้ำมันปำล์มดิบได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงของภำวะเศรษฐกิจ ควำม
ต้องกำรบริโภค สภำพภูมิอำกำศ ปริมำณน�้ำมันปำล์มดิบค้ำงสต๊อก และรำคำน�้ำมันทดแทนชนิดอื่นๆ อำทิ น�้ำมันถั่วเหลือง และน�้ำมันร�ำข้ำว 
เป็นต้น 

 ส�ำหรับประเทศไทย รำคำน�้ำมันปำล์มดิบมีทิศทำงควำมผันผวนเป็นไปตำมควำมผันผวนของรำคำน�้ำมันปำล์มดิบในตลำด
โลก โดยรำคำน�้ำมันปำล์มดิบในปี 2561 ปรับตัวลดลงจำกปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 21.35 และในปี 2560 ปรับตัวลดลงจำกปี 2559 
คิดเป็นร้อยละ 22.13 (รำคำเฉลี่ยในปี 2561 เท่ำกับ 19.57 บำทต่อกิโลกรัม, ปี 2560 เท่ำกับ 24.88 บำทต่อกิโลกรัม และปี 2559 
เท่ำกับ 31.95 บำทต่อกิโลกรัม) (ท่ีมำ : กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์) รำคำน�้ำมันปำล์มดิบภำยในประเทศผันผวนและปรับ
ตัวลดลงอย่ำงรุนแรงและต่อเน่ือง ตั้งแต่ปลำยปี 2559 จนถึงปัจจุบันซ่ึงในปี 2561 มีรำคำต�่ำสุดท่ี 16.22 บำทต่อกิโลกรัม (รำคำ
เฉลี่ยในเดือนพฤศจิกำยน 2561) เน่ืองจำกมีปริมำณผลปำล์มและน�้ำมันปำล์มดิบออกสู่ตลำดในปริมำณมำกจนเกิดภำวะน�้ำมันปำล์ม
ล้นตลำด ส่งผลให้รำคำต้นทุนเฉลี่ยของวัตถุดิบน�้ำมันปำล์มดิบของบริษัทฯ สูงกว่ำรำคำน�้ำมันปำล์มดิบในตลำด อำจเป็นเหตุให้รำคำ
ต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯไม่สำมำรถปรับตัวตำมรำคำตลำดท่ีลดลงอย่ำงต่อเน่ืองและรุนแรงได้ทัน

 จำกควำมผันผวนของรำคำข้ำงต้น บริษัทฯอำจได้รับควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำน�้ำมันปำล์มดิบ ท่ีมีควำมอ่อนไหว
ต่อปัจจัยท่ีเข้ำมำกระทบท้ังปัจจัยภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ซึ่งควำมผันผวนของรำคำน�้ำมันปำล์มดิบอำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของกิจกำรได้ อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำว และได้ก�ำหนดนโยบำยเพ่ือใช้เป็น
แนวทำงปฏิบัติส�ำหรับฝ่ำยงำนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเน้นให้ควำมส�ำคัญในกำรบริหำรจัดซื้อและจัดกำรวัตถุดิบ (น�้ำมันปำล์มดิบ) และสินค้ำ 
(น�้ำมันไบโอดีเซล) ให้มีอัตรำกำรหมุนเวียนของสินค้ำท่ีเร็วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ให้น้อยกว่ำ 30 วัน เพียงพอส�ำหรับกำรผลิตและจัดส่ง
ในแต่ละเดือนภำยใต้สัญญำค�ำส่ังซื้อรำยไตรมำสและรำยปีเท่ำน้ัน และควบคุมอัตรำกำรสูญเสียจำกกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
อีกท้ัง เน้นให้ควำมส�ำคัญกับกำรติดตำมสถำนกำรณ์รำคำอย่ำงใกล้ชิดผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิ ส่ือโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซด์
ของหน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง อำทิ กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ ควบคู่ไปกับกำรติดตำมสถำนกำรณ์รำคำผ่ำนคู่ค้ำอย่ำง
ต่อเน่ือง ซึ่งช่วยลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบได้ในระดับหน่ึง

2. ควำมเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับกำรผลิต
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 3.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรพ่ึงพิงแหล่งเงินทุนจำกสถำบันกำรเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีภำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นและยำวกับสถำบันกำรเงิน มีเพียงภำระหนังสือค�้ำ
ประกันกำรใช้ไฟฟ้ำและกรมศุลกำกร (แบ่งเป็นภำระหนี้ในนำมบริษัทฯเท่ำกับ 23.62 ล้ำนบำท และ AIPT เท่ำกับ 0.40 ล้ำนบำทและ AIL 
ไม่มีภำระหนี้)  แต่อย่ำงไรก็ตำม ตลอดระยะเวลำกำรได้รับกำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่ผ่ำนมำ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ำยช�ำระคืนเงินต้น 
ดอกเบี้ย และค่ำธรรมเนียมให้กับเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงินดังกล่ำวด้วยดีมำโดยต่อเนื่อง

 4.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรพ่ึงพิงผู้บริหำรหลัก
 บริษัทฯก่อต้ังขึน้ในปี 2549 โดยมกีลุม่ครอบครัวธำรีรัตนำวิบลูย์เป็นผูบ้ริหำรหลกั และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ผ่ำนกำรถือหุน้ใน AI ในสดัส่วน
ร้อยละ 59.59 ของทุนจดทะเบียนบริษทั โดยม ี1) นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร  2) 
นำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบลูย์ ด�ำรงต�ำแหน่ง รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรบริหำร  และ 3) นำงสำวพิมพ์วรรณ ธำรีรัตนำวิบูลย์ ด�ำรงต�ำแหน่ง 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจั้ดกำร ซ่ึงท้ัง 3 ท่ำนล้วนแต่เป็นผูท่ี้มคีวำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัไบโอดีเซลและ
น�ำ้มนัปำล์มโอเลอีน โดยได้สร้ำงควำมน่ำเช่ือถอืให้กับบริษทัฯ และสร้ำงควำมสมัพันธ์อันดีกับลกูค้ำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศมำโดยต่อเนือ่ง
ตลอดระยะเวลำ 12 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรหลักอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯได้

 บริษัทฯได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและอ�ำนำจอนุมัติในแต่ละต�ำแหน่งและส่วนงำนต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน โดยมี
กำรกระจำยอ�ำนำจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบผ่ำนผังอ�ำนำจอนุมัติท่ีได้ก�ำหนดไว้  อีกท้ังยังมีกำรมอบหมำยหน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบต่ำงๆ ให้แก่ผู้ที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถอย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้ บริษัทยังมีระบบจัดเก็บข้อมูลและฐำนข้อมูลที่ดี  ซึ่งมีกำรแลก
เปลี่ยนข่ำวสำรข้อมูลที่จ�ำเป็นต่ำงๆ รวมถึงบริษัทยังได้ก�ำหนดแนวทำงเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของพนักงำนบริษัท ด้วยกำรส่ง
เข้ำอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถแก่พนักงำนและลดกำรพึ่งพิงพนักงำนรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ ควบคู่ไปกับกำร
ส่งเสริมให้พนักงำนรู้สึกถึงควำมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ด้วยกำรดูแลและจัดสวัสดิกำรท่ีเหมำะสมให้แก่พนักงำนแต่ละระดับเพ่ือเป็นกำร
สร้ำงขวัญและก�ำลังใจในกำรท�ำงำน  นอกจำกนี้ บริษัทฯยังมีนโยบำยสรรหำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำร่วมงำนกับบริษัทฯให้
สอดคล้องกับแผนกำรด�ำเนินธุรกิจอีกด้วย

 3.2 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
 งบกำรเงินประจ�ำปี 2561 ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรสินทรัพย์ (บัญชีเงินฝำกสกุลเงินต่ำงประเทศ) ที่
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศในสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ รวมเท่ำกับ 135.50 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ โดยเป็นรำยกำรในนำม AIL เท่ำกับ 131.98 
เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นบัญชีสกุลเงินต่ำงประเทศเพื่อรับค่ำจ้ำงจำกกำรให้บริหำรขนส่งแก่ลูกค้ำต่ำงประเทศ และในนำมบริษัทฯ 3.52 
เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นบัญชีสกุลเงินต่ำงประเทศเพื่อรับเงินค่ำสินค้ำจำกกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับลูกค้ำในประเทศจีน ไม่ได้ท�ำป้องกัน
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ดังกล่ำว  เนื่องจำกมีจ�ำนวนน้อย โดยบริษัทฯจะพิจำรณำใช้วงเงินสัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำใน
กรณีท่ีมีธุรกรรมเป็นเงินตรำต่ำงประเทศในจ�ำนวนท่ีมีนัยส�ำคัญ ควบคู่ไปกับกำรติดตำมข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลก
เปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อประเมินสถำนกำรณ์และหำแนวทำงป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะ ดังนั้น บริษัทฯจึงมั่นใจว่ำหำกเกิดควำมผันผวนของ
อัตรำแลกเปลี่ยน บริษัทฯจะได้รับผลกระทบอย่ำงไม่มีนัยส�ำคัญ

 4.2 ควำมเสี่ยงในกรณีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่มำกกว่ำร้อยละ 50
 กลุ่มครอบครัวธำรีรัตนำวิบูลย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทผ่ำนกำรถือหุ้นในบริษัท โดย ณ วันท่ี 24 สิงหำคม 2561 ครอบ
ครัวธำรีรัตนำวิบูลย์มีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นกำรถือหุ้นทำงตรงในสัดส่วนร้อยละ 11.32 และถือทำงอ้อมผ่ำนทำง 
AI ในสัดส่วนร้อยละ 59.59 ซึ่งกลุ่มครอบครัวธำรีรัตนำวิบูลย์จะมีอิทธิพลในก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษัทไปในทิศทำงใด
ทิศทำงหนึ่ง เนื่องจำกสำมำรถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีท่ีให้ถือเอำคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไม่

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำร กำรจัดกำร
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น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ�ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมำยหรือข้อบังคับ
บริษัท ก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

 อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯมคีณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่เป็นกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ท่ำน จำกจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด 7 ท่ำน ซึง่กรรมกำร
ตรวจสอบทุกท่ำนล้วนแต่เป็นผูท้รงคุณวุฒท่ีิมคีวำมรู้ควำมสำมำรถเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในสงัคม โดยกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัมหีน้ำท่ีตำม
ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตกำรด�ำเนนิ
งำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และมคุีณสมบติัเป็นกรรมกำรอิสระท่ีมคุีณสมบติัตำมข้อ 16 ของประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำด
ทุนท่ี ทจ.28/2551  ซึง่ถอืเป็นกำรช่วยเสริมประสทิธิภำพและสร้ำงกำรตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีดี รวมถงึสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรขอ
งบริษัทฯ นอกจำกนี ้บริษทัฯยงัได้ว่ำจ้ำงบริษัท ออนเนอร์ แอนด์ แอดไวซอร่ี จ�ำกัด เพ่ือเข้ำท�ำหน้ำท่ีเป็นหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท่ีมคีวำมเป็น
อิสระจำกฝ่ำยจัดกำรและข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรของบริษทัยงัค�ำนงึถงึกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี ด้วยกำรปฏิบติัตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงเคร่งครัด และสม�ำ่เสมอ ดังนัน้ บริษทัจึงมัน่ใจว่ำผู้ถอืหุน้ รวมถงึผูมี้ส่วนได้
เสียกับบริษทัฯ จะได้รับกำรปฏบิติัอย่ำงเป็นธรรม และเท่ำเทียมกัน



  Annual Report  2018 023

ชื่อบริษัท บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ�ำกดั (มหำชน)

ปีทีก่อตั้ง 2549

เครื่องหมำยหุ้น AIE

ทะเบียนเลขที่	 0107556000311

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันไบโอดีเซลจำกน�้ำมันปำล์ม ด้วยระบบกำรกล่ันและผลิตท่ีเป็นระบบต่อ
เนื่องและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมถึงผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันปำล์มโอเลอีน ภำยใต้ตรำสิน
ค้ำ“พำโมลำ” และจ�ำหน่ำยวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิต ได้แก่ 
กรดไขมันปำล์ม ไขมันปำล์มบริสุทธิ์ และกลีเซอรีนดิบ

ที่ตั้งส�ำนักงำนและโรงงำน เลขท่ี 55/2 หมูท่ี่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต�ำบลคลองมะเด่ือ อ�ำเภอกระทุ่มแบน จงัหวัดสมทุรสำคร 74110

โทรศัพท์ 034-877-485-8

โทรสำร 034-877-491-2

Email aienergy@aienergy.co.th 

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

ทุนจดทะเบียน 1,356,000,000 บำท (หน่ึงพันสำมร้อยห้ำสิบหกล้ำนบำท)

ทุนช�ำระแล้ว 1,308,072,982 บำท (หน่ึงพันสำมร้อยแปดล้ำนเจด็หมืน่สองพันเก้ำร้อยแปดสิบสองบำท)

ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 5,424,000,000 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 0.25 บำท

ปีที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 2557

ติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์  โทรศัพท์ 66-34877-485 โทรสำร  66-34877-491-2
e-mail: ir@aienergy.co.th 
Line ID: AIE-IR 

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มนัิลส์ จ�ำกดั (“AIPT”)

วันที่ก่อตั้ง วันท่ี 10 เมษำยน 2550

ทะเบียนเลขที่ 0105550040092

ประกอบธุรกิจ ธุรกิจท่ำเทียบเรือและให้บริกำรคลังน�ำ้มนัเชือ้เพลิง

ทีต้ั่งส�ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร

โทรศัพท์ส�ำนกังำนใหญ่ 0-2540-2528

โทรสำรส�ำนกังำนใหญ่ 0-2517-1465

ทนุจดทะเบียน ช�ำระแล้ว 460,000,000 บำท (ส่ีร้อยหกสิบล้ำนบำท)

ประกอบด้วยหุน้สำมญั 46,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท 

ทีต้ั่งส�ำนกังำนสำขำ เลขท่ี 1/9 หมู่ท่ี 1 ต�ำบลหำดทรำยรี อ�ำเภอเมอืงชุมพร จังหวัดชมุพร

โทรศัพท์ส�ำนกังำนสำขำ 077-522-709-10

โทรสำรโส�ำนกังำนสำขำ 077-522-711

ควำมสัมพันธ์กับบริษทั -  AIPT เป็นบริษทัย่อยของบริษัท โดยบริษัทเข้ำถอืหุ้นสำมญัของ  AIPT จ�ำนวน 45,999,998  หุน้ 
มลูค่ำท่ีตรำไว้หุน้ละ 10 บำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช�ำระแล้วของ AIPT
-  มกีรรมกำรบริษทัร่วมกนัได้แก่ นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ และนำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบลูย์ โดยมนีำย
ธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร
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บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท บริษัท เอไอ โลจสิติกส์ จ�ำกดั (“AIL”)

วันที่ก่อตั้ง	 วันท่ี 15 กมุภำพันธ์ 2549

ทะเบียนเลขที่ 0105549021411

ประกอบธุรกิจ	 ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล ซึง่มคีวำมช�ำนำญในกำรขนส่งน�ำ้มันเคร่ือง น�ำ้มนัปำล์มดิบ น�ำ้มนั
เชือ้เพลิง และน�ำ้มนัปำล์ม

ทีต้ั่งส�ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 254 ถนนเสรไีทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร

โทรศัพท์ส�ำนกังำนใหญ่ 0-2540-2528

โทรสำรส�ำนกังำนใหญ่ 0-2517-1465

Email logistics@asianinsulators.com

ทนุจดทะเบียน	ช�ำระแล้ว 209,000,000 บำท (สองร้อยเก้ำล้ำนบำท) 

ประกอบด้วยหุน้สำมญั 20,900,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท

ควำมสัมพันธ์กับบริษทั -  AIL เป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยบริษัทเข้ำถอืหุ้นสำมญัของ AIL จ�ำนวน 20,899,998 หุ้น มลูค่ำท่ี
ตรำไว้หุน้ละ 10 บำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช�ำระแล้วของ AIL
-  มกีรรมกำรบริษทัร่วมกนั ได้แก่นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ และนำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบลูย์
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดำภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสำร 0-2009-9991
Website : http://www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชรัีบอนญุำต 1. นำยวิชยั รุจิตำนนท์    ผู้สอบบัญชรัีบอนุญำตทะเบยีนเลขท่ี 4054 หรือ 
2. นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ   ผู้สอบบัญชรัีบอนุญำตทะเบยีนเลขท่ี 3500 หรือ 
3. นำยเสถียร วงศ์สนันท์   ผู้สอบบัญชรัีบอนุญำตทะเบยีนเลขท่ี 3495 หรือ 
4. นำงสำวกลุธิดำ ภำสุรกลุ    ผู้สอบบัญชรัีบอนุญำตทะเบยีนเลขท่ี 5946 หรือ
5. นำยยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพำน   ผู้สอบบัญชรัีบอนุญำตทะเบยีนเลขท่ี 9445

บริษทั เอเอน็เอส ออดทิ จ�ำกัด
เลขท่ี 100/72 ชัน้ 16 100/2 อำคำรว่องวำนิช ตึก B ถนนพระรำม 9  
ห้วยขวำง  กรุงเทพมหำนคร 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0109
โทรสำร  0-2645-0110
Website: http://www.ans.co.th

ผู้ตรวจสอบภำยใน	 บริษทั ออนเนอร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวซอร่ี จ�ำกัด 
เลขท่ี 518/5 อำคำรมณยีำเซน็เตอร์ ชัน้ 8 ถนนเพลินจิตร
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพหมำนคร  10330 
โทรศัพท์ 0-2684-1299, 0-2652-0898
โทรสำร  0-2652-0791
Website: http://www.honoraudit.com 

ที่ปรึกษำกฎหมำย	 	 บริษทั ท่ีปรึกษำกฎหมำย ดอิำร์ท ออฟ ลอว์ จ�ำกัด
เลขท่ี 249/1 ซอยลำดพร้ำว 87 แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์
เขตวังทองหลำง กรุงเทพหมำนคร  10310 
โทรศัพท์ 0-2932-0842

ข้อมลูส�ำคัญอืน่ -ไม่มี-
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รำยชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ จ�ำนวนหุน้ (หุ้น) สดัส่วนกำรถอืหุ้น (%)

1. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน) 3,232,099,488 59.59

2. นำยนพพล ธำรีรัตนำวิบูลย์ 331,340,107 6.66

3. นำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ 95,595,456 1.76

4. นำยวิชิต ชินวงศ์วรกุล 51,772,320 0.95

5. นำงโสภำ ธำรีรัตนำวิบูลย์ 48,502,761 0.89

6. นำงจำรุณี วรกิจจำนุวัฒน์ 36,056,625 0.66

7. นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ 29,787,777 0.46

8. นำยโกวิท ธำรีรัตนำวิบูลย์ 25,200,000 0.46

9. นำยอนุรักษ์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ 24,240,000 0.45

10. นำงสำววำรุณี เจียงประดิษฐ์ 24,000,000 0.44

11. รำยอื่นๆ และหุ้นสำมัญยังไม่ได้ช�ำระ 1,525,405,466 28.12

รวม 5,424,000,000 100.00

รำยชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดผู้ถือหุ้น เมื่อ 24 สิงหำคม 2561

หมำยเหตุ : ผู้ลงทุนสำมำรถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จำก Website ของบริษัทก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

6. โครงสร้างการถือหุ้น
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• นโยบำยกำรจ่ำยปันผลของบริษัท • นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย
 บริษัทฯมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละ
ปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิที่เหลือหลังจำกหักภำษีและ
ส�ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยก�ำหนด โดยพิจำรณำจำกงบ
กำรเงินของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะขึ้นกับ
กระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เงื่อนไขทำงกฎหมำย โดยทำงบริษัท
ค�ำนึงถึงควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนำคต และ
กำรจ่ำยเงินปันผลน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนปกติของ
บริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมกำรของบริษัทที่อนุมัติให้
จ่ำยเงินปันผลจะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง 
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหว่ำง
กำลได้หำกเห็นควรว่ำมีควำมเหมำะสมและไม่กระทบต่อกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำร
ประชุมครำวถัดไป และบริษัทต้องตั้งส�ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อย
ร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิจนจ�ำนวนเงินที่ตั้งส�ำรองมีมูลค่ำเท่ำกับร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

 บริษัทไม่ได้ก�ำหนดสัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท
ย่อย กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับผลด�ำเนินงำนของ
แต่ละบริษัทย่อย    กำรจ่ำยเงินปันผลจำกบริษัทย่อยให้กับบริษัท
เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของแต่ละบริษัทและต้องได้รับกำรอนุมัติจำก
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น กำรปันผลระหว่ำงกำลสำมำรถด�ำเนินกำรได้ ใน
กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะต้องมีผลก�ำไรจำก
กำรประกอบธุรกิจ หำกผลประกอบกำรเป็นขำดทุนจะไม่มีกำรจ่ำย
เงินปันผลจนกว่ำกำรขำดทุนจะกลับมำเป็นผลก�ำไร และบริษัท
ย่อยต้องต้ังส�ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ
จนจ�ำนวนเงินท่ีต้ังส�ำรองมีมูลค่ำเท่ำกับร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทย่อย

7. นโยบายจ่ายเงินปันผล
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คณะกรรมกำรบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) และคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee) 

โครงสร้ำงองค์กร
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นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์

นายดํารงค์ จูงวงศ์

นายโชติ สนธิวัฒนานนท์

ดร. กวีพงษ์ หิรัญกสินายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์

นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์

คณะกรรมการบริษัท

 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจ�ำนวน 7 ท่ำน ดังนี้     



  Annual Report  2018 031

นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 4 ตุลาคม 2549
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561: 0.46% (29,787,777 หุ้น)

ต�ำแหน่งในบริษัท : 
ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร

คุณวุฒิกำรศึกษำ : 
ปริญญำโทส�ำหรับผู้บริหำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

ประวัติกำรอบรม :
-  หลักสูตร Director Certiication Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 46/2547
-  Chief Financial Oficer Certiication Program       
-  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
-  หลักสูตร Chairman 2000 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2547
-  หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 15

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน :  
 2549 – 2551     กรรมกำร บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ำกัด
 2526 – 2546     กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท อำเชียนอินซูเลเตอร์ จ�ำกัด

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/อื่นๆ ในปัจจุบัน :
-  บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�ำดับเดียวกัน
 2550 – ปัจจุบัน     กรรมกำร   บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด 
 2549 – ปัจจุบัน     กรรมกำร   บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
 2547 – ปัจจุบัน     ประธำนกรรมกำร   บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
 2538 – ปัจจุบัน     กรรมกำร   บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ�ำกัด
-  บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -      
-  กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -      
-  ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
 พี่ชำยของนำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ 
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นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 4 ตุลาคม 2549
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561: 1.76% (95,595,456 หุ้น)

ต�ำแหน่งในบริษัท : 
รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คุณวุฒิกำรศึกษำ : 
-  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (บธ ม.) หลักสูตรนำนำชำติ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
-  ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์เครื่องกล  มหำวิทยำลัยนอร์ทอีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกำ

ประวัติกำรอบรม :
-  หลักสูตร Director Certiication Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 47/2547
-  หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 17

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน :  
 2549 – 2551     กรรมกำร บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ำกัด
 2541 – 2546     รองกรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท อำเชียนอินซูเลเตอร์ จ�ำกัด

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/อื่นๆ ในปัจจุบัน :
-  บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�ำดับเดียวกัน
 2550 – ปัจจุบัน     กรรมกำร   บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด
 2549 – ปัจจุบัน     กรรมกำร   บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
 2547 – ปัจจุบัน     ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร   บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
 2538 – ปัจจุบัน     กรรมกำร   บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ�ำกัด
-  บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -      
-  กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 ปัจจุบัน     กรรมกำร   บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จ�ำกัด
 ปัจจุบัน     กรรมกำร   บริษัท ดิจิท เบรน จ�ำกัด
-  ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
 น้องชำยของนำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบูลย์
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นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์์ อายุ 33 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 17 พฤษภาคม 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561: 0.23% (12,500,000 หุ้น)

ต�ำแหน่งในบริษัท : 
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผู้จัดกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / เลขำนุกำรบริษัท

คุณวุฒิกำรศึกษำ : 
-  Master of International Business, Monash University Melbourne, Australia
-  Bachelor of Commerce in Accounting, Macquarie University Sydney, Australia

ประวัติกำรอบรม :
-  หลักสูตร Director Certiication Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 242/2560

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน :  
 2555 – 2560     ผูจั้ดกำรฝ่ำยจัดซือ้และฝ่ำยบคุคล / เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)
 2554 – 2555     Relationship Manager ธนำคำรทหำรไทย จ�ำกัด (มหำชน)
 2551 – 2553     Account Oficer-Special Asset Management (W) ธนำคำร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/อื่นๆ ในปัจจุบัน :
-  บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�ำดับเดียวกัน
 - ไม่มี -      
-  บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -      
-  กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -      
-  ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
 - ไม่มี -
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นายดํารงค์ จูงวงศ์ อายุ 73 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561: ไม่มี

ต�ำแหน่งในบริษัท : 
กรรมกำร

คุณวุฒิกำรศึกษำ : 
-  ปริญญำโท พัฒนบริหำรศำสตร์มหำบัณฑิต (พบ.ม), สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ)

ประวัติกำรอบรม :
-  หลักสูตร Director Certiication Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 168/2556
-  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร บริษัทไทย (IOD)

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน :  
 2551 – 2556     ท่ีปรึกษำ บริษัท เอเชียน อินซเูลเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
 2525 – 2551     ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/อื่นๆ ในปัจจุบัน :
-  บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�ำดับเดียวกัน
 - ไม่มี -      
-  บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -      
-  กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -      
-  ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
 - ไม่มี -
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ดร. กวีพงษ์ หิรัญกสิ อายุ 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561: ไม่มี

ต�ำแหน่งในบริษัท : 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

คุณวุฒิกำรศึกษำ : 
-  ปริญญำเอก สำขำสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมำร์กัส ประเทศอินเดีย
-  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (บธ ม.) หลักสูตรนำนำชำติ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
-  ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประวัติกำรอบรม :
-  หลักสูตร Director Certiication Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 168/2556
-  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 100/2556

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน :  
 2527 – 2553     รองผูว่้ำกำรกำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำนครหลวง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/อื่นๆ ในปัจจุบัน :
-  บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�ำดับเดียวกัน
 - ไม่มี -      
-  บริษัทจดทะเบียนอื่น
 2551 – ปัจจุบัน     กรรมกำรอิสระ   บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จ�ำกัด (มหำชน)    
-  กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -      
-  ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
 - ไม่มี -
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561: ไม่มี

ต�ำแหน่งในบริษัท : 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

คุณวุฒิกำรศึกษำ : 
-  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
-  ประกำศนียบัตรกฎหมำยและกำรพัฒนำ, สถำบันสังคมศึกษำ (ISS) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
-  ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติกำรอบรม :
-  หลักสูตร Director Certiication Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 110/2551
-  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 100/2556

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน :  
 2545 – 2553     คณะบดีคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 2552 – 2554     ประธำนกรรมกำรด�ำเนินโครงกำรปริญญำโท ส�ำหรับผู้บริหำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 2552 – 2554     กรรมกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
 2551 – 2554     ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/อื่นๆ ในปัจจุบัน :
-  บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�ำดับเดียวกัน
 - ไม่มี -      
-  บริษัทจดทะเบียนอื่น
 ปัจจุบัน     กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ�ำกัด (มหำชน)      
-  กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 ปัจจุบัน     กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท สเปซเมด จ�ำกัด
 ปัจจุบัน     กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด
 ปัจจุบัน     กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติก จ�ำกัด
-  ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
 - ไม่มี -
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นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561: 0.0064159% (348,000 หุ้น)

ต�ำแหน่งในบริษัท : 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

คุณวุฒิกำรศึกษำ : 
-  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
-  ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ประวัติกำรอบรม :
-  หลักสูตร Director Certiication Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 178/2556

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน :  
 2555 – 2556     ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิและบญัชี บริษทั ริช่ีเพลซ 2002 จ�ำกัด
 2553 – 2555     ผู้จัดกำรโรงงำน บริษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จ�ำกัด
 2534 – 2553     สมุห์บัญชี บริษัท วัชรพล จ�ำกัด

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/อื่นๆ ในปัจจุบัน :
-  บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล�ำดับเดียวกัน
 - ไม่มี -      
-  บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -      
-  กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -      
-  ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
 - ไม่มี -
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อ�ำนำจและหน้ำที่ของของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
 คณะกรรมกำรบริษัทรับผิดชอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทคณะกรรมกำรแต่ละท่ำนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีส่วนในกำรให้ค�ำ
แนะน�ำและปฏิบัติตำมกฎระเบียบของกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงอิสระเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้ถือหุ ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท คือ

 ท้ังน้ี ก�ำหนดให้กรรมกำร ซึ่งมีหรืออำจมีควำมขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 
 นอกจำกน้ัน ในกรณีต่อไปน้ี จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำร และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 (ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน
 (ข) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหำชนอ่ืนมำเป็นของบริษัท
 (ค) กำรท�ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทท้ังหมดหรือบำงส่วนท่ีส�ำคัญ กำรมอบหมำยให้ 
  บุคคลอ่ืนใดเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรควบรวมกิจกำรกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรแบ่งผลก�ำไร 
  ขำดทุนกัน
 (ง) กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 (จ) กำรเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 (ฉ) กำรเลิกบริษัท 
 (ช) กำรออกหุ้นกู้ของบริษัท
 (ซ) กำรควบรวมกิจกำรบริษัทกับบริษัทอื่น
 (ฌ) กำรอ่ืนใดท่ีได้ก�ำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่ำวข้ำงต้น อำทิ รำยกำรได้มำ 
  หรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
พิจำรณำอนุมัตินโยบำยธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด�ำเนินงำน 
กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมำณประจ�ำปี 
พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมท่ีก�ำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหำชน พ.ศ. 2535 
และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกำศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่ง
กรรมกำร ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น
นอกจำกออกตำมวำระ
พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริหำร โดยเลือกจำกกรรมกำรของ
บริษัท พร้อมทั้งก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิด
ชอบของกรรมกำรบริหำร 
พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ โดย
พิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพ่ือพิจำรณำแต่งต้ังเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
ของบริษัท ต่อไป 
 

พิจำรณำก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมกำรซึ่งมี
อ�ำนำจผูกพันบริษัทได้ 
แต่งต้ังบุคคลอ่ืนใดให้ด�ำเนินกิจกำรของบริษัท ภำยใต้กำร
ควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ�ำนำจเพื่อให้บุคคลดัง
กล่ำวมีอ�ำนำจ และ/หรือ ภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรเห็น
สมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขอ�ำนำจนั้นๆ ได้ 
พิจำรณำอนุมัติกำรท�ำรำยกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ เว้นแต่รำยกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี ในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวจะเป็น
ไปตำมประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับตลำดหลักทรัพย์ฯ
พิจำรณำอนุมัติกำรท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รำยกำร
ดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ ในกำร
พิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวจะเป็นไปตำมประกำศ ข้อบังคับ และ/
หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลำดหลักทรัพย์ฯ
พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
เมื่อเห็นได้ว่ำบริษัท มีก�ำไรพอสมควรที่จะท�ำเช่นนั้น และ
รำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบ
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป



  Annual Report  2018 039

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรบริษัทฯ
 ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมกำรบริษัทฯแต่ละคนด�ำรงต�ำแหน่งตำมวำระประมำณ 3 ปี กรรมกำรบริษัทฯท่ีครบ
วำระนั้นอำจได้รับเลือกต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด โดยในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี
ของผู้ถือหุ้น กรรมกำรบริษัทฯ ต้องออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกในจ�ำนวนท่ี
ใกล้เคียงกับ 1 ใน 3 โดยพิจำรณำจำกกรรมกำรบริษัทฯท่ีอยู่ในต�ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง นอกจำกนี้ เนื่องจำกกรรมกำร
บริษัทฯทุกคนท่ีได้รับเลือกจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่ำงเป็นกรรมกำรท่ีทรงคุณวุฒิมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีคุณธรรมและจริยธรรม   
บริษัทฯจึงไม่ได้มีกำรก�ำหนดจ�ำนวนวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันของกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระไว้ตำยตัว หำกผู้ถือหุ้นยังคงให้
ควำมไว้วำงใจเลือกต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร 
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เรยีกประชมุคณะกรรมกำร และมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทั 
ดแูลเรือ่งกำรจัดส่งหนังสอืเชญิประชมุ รวมท้ังเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือ
ให้คณะกรรมกำรได้รบัข้อมูลอย่ำงเพียงพอและทนัเวลำ
เป็นประธำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เป็นประธำนท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และด�ำเนินกำรประชุมให้เป็น
ไปตำมข้อบังคับบริษัทฯ และตำมระเบียบวำระท่ี ก�ำหนดไว้

เป็นผู้บริหำรจัดกำร และควบคุมดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจตำมปกติ
ของบริษัท รวมถึงอำจมอบอ�ำนำจให้ผู้บริหำรหรือบุคคลอ่ืนใด 
ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมปกติประจ�ำวันของ
บริษัท
เป็นผู ้ก�ำหนดและก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินกำรโดยรวมในทำง
ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/
หรือ คณะกรรมกำรบริหำรก�ำหนด
ด�ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำร
บริหำรได้มอบหมำย
มีอ�ำนำจในกำรอนุมัติกำรซื้อ เช่ำ หรือลงทุนตำมแผนงำนท่ีได้
มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือมีอ�ำนำจในกำรอนุมัติหรือยกเลิกกำร
ซื้อ กำรจ้ำง กำรเช่ำ กำรเช่ำซื้อ กำรขำยทรัพย์สิน กำรลงทุน 
และกำรช�ำระรำคำหรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นต่อกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมผังอ�ำนำจอนุมัติ
ที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด
มีอ�ำนำจในกำรอนุมัติกำรซื้อทรัพย์สิน หรือกำรช�ำระรำคำหรือ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อันสืบเน่ืองมำจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
ตำมสัญญำ และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้ำ โดยมีรำยละเอียดตำม
ผังอ�ำนำจอนุมัติที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด
เป็นผู้พิจำรณำเร่ือง กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และกำรระดมทุนของ
บริษัทเพ่ือน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  และ/หรือ คณะ
กรรมกำรบริหำรตำมล�ำดับของควำมส�ำคัญ

ดูแลให้กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกรรมกำรและผู ้ถือหุ ้นมี
ประสิทธิภำพ
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดไว้โดยเฉพำะ ให้เป็นหน้ำที่
ของประธำนกรรมกำร

 

มีอ�ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย ปลดออก ให้ออก เลิกจ้ำง ก�ำหนด
อัตรำค่ำจ้ำง ให้เงินรำงวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่ำตอบ
แทนอ่ืนๆ ของพนักงำนท้ังหมดของบริษัท ในต�ำแหน่งต�่ำกว่ำ
ผู้จัดกำรฝ่ำยลงไป
มีอ�ำนำจด�ำเนินกำรเปิดและปิดบัญชีเงินฝำกประเภทต่ำงๆ 
กับธนำคำรและสถำบันกำรเงินเพ่ือควำมสะดวกในกำรด�ำเนิน
งำนตำมปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของ
บริษัท เป็นส�ำคัญโดยผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท
ขออนุมัติกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัท โดยผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท
มีอ�ำนำจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์ของบริษัท 
และเพ่ือรักษำไว้ซึ่งระเบียบวินัยภำยในองค์กร
น�ำเสนอแนวทำงกำรบริหำรให ้แก ่คณะกรรมกำรบริษัท 
และคณะกรรมกำรบริหำรได้พิจำรณำ 
สรุปผลกำรด�ำเนินงำนเพ่ือน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท  
และคณะกรรมกำรบริหำร
ก�ำกับดูแลและบริหำรงำนในส่วนงำนกำรบริหำรกำรขำยและ
กำรตลำดท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
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เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งต้ังให้ นำงสำวพิมพ์วรรณ ธำรีรัตนำวิบูลย์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัทเมื่อวันท่ี 
17 พฤษภำคม 2560 เพ่ือรับผิดชอบเร่ืองที่เกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นและเพื่อช่วยเหลืองำนที่เกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร ดังน้ี

ให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมกำรเก่ียวกับข้อก�ำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และแจ้งกำรเปล่ียนแปลงท่ีส�ำคัญให้ คณะ    
กรรมกำรบริษัทฯ ทรำบอย่ำงสม�่ำเสมอ

จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯให้เป็นไปตำม กฎหมำย ข้อบังคับของบริษัทฯ

บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุม

ดูแลกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศ ตำมระเบียบและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

ดูแลเอกสำรส�ำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
รำยงำน ประจ�ำปี รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรหรือผู้บริหำร เป็นต้น
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2.

3.

4.

5.



  Annual Report  2018 041

คณะกรรมการตรวจสอบ

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบก�ำหนดให้มีกำรประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือนเพื่อติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯอย่ำงใกล้ชิด 
และในทุกไตรมำสคณะกรรมกำรตรวจสอบจะตรวจสอบงบกำรเงินและงบดุลของบริษัทฯร่วมกับฝ่ำยบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี และ
ผู้ตรวจสอบภำยใน ภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี และรำยงำนผลกำรตรวจสอบและให้ควำมเห็นกับคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติงบ
กำรเงินรวมของบริษัทฯ

ณ  วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่ำน ดังน้ี

และแต่งต้ัง นำงสำวรติมำ ธำรีรัตนำวิบูลย์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดตั้งข้ึนเพื่อท�ำหน้ำท่ีสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีโดย
เฉพำะด้ำนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กระบวนกำรตรวจสอบ และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของ
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัท    
โดยมีข้อก�ำหนดตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ และมีคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด โดยมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ท้ังนี้ กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำน
กำรบัญชีและกำรเงิน วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี นับจำกวันท่ีมีมติแต่ง
ตั้ง โดยกรรมกำรตรวจสอบท่ีสรรหำมำได้จะต้องเป็นกรรมกำรอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ 
 บริษัทฯ ก�ำหนดให้ค�ำว่ำ “กรรมกำรอิสระ” หมำยควำมถึง กรรมกำรที่ไม่ท�ำหน้ำที่จัดกำรของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 
เป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรและผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนำจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะ
ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในกำรแสดงควำมเห็นที่เป็นอิสระ และก�ำหนดคุณสมบัติของ “กรรมกำรอิสระ” ที่เข้มงวดกว่ำหลักเกณฑ์ก�ำหนด โดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ล�ำดับ ชื่อ ต�ำแหน่ง

1 ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมกำรตรวจสอบ

3 นำยโชติ สนธิวัฒนำนนท์ กรรมกำรตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังนี้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
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10. 

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันท่ียื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็น
ข้ำรำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ
ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะท่ีเป็น บิดำมำรดำ คู่สมรส 
พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้
เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย 
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันท่ียื่นค�ำขออนุญำตต่อ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันท่ีย่ืนค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้
รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำร
มีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันท่ียื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ี
เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและ
เป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 
กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบัติข้ำงต้น อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม โดยมีกำรตัดสิน
ใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นของตนได้อย่ำงอิสระตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัทโดยปรำศจำกบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใดที่มีอิทธิพลเหนือกำรปฏิบัติภำรกิจนั้นคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.

2.
3.

4.

ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสนิใจในกำรด�ำเนนิกจิกำรของบรษัิทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม 
บรษัิทย่อยล�ำดับเดียวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูมี้อ�ำนำจควบคุมของบรษัิทฯ 
ไม่เป็นกรรมกำรของบรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบริษทัย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพำะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียน 
มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึง่คน
ทีมี่ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ถอืของงบกำรเงินได้ 
มีหน้ำทีใ่นลกัษณะเดียวกบัทีก่�ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบติัและขอบเขตกำรด�ำเนนิงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้เกิดควำมชัดเจนในด้ำนกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริตตลอดจนด�ำเนินกำรให้เป็นท่ีมั่นใจว่ำกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรของบริษัทได้บริหำรกิจกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท 
อย่ำงถูกต้องครบถ้วน มีมำตรฐำน และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและ
มีประสิทธิผล  และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง  
โยกย้ำย  เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  และเสนอค่ำตอบแทนของ
บุคคลดังกล่ำว  รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์  ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท  ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
 (ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
 (ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
 (ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก�ำหนดของ  
  ตลำดหลักทรัพย์  หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 (ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
 (จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 (ฉ) จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
 (ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร (Charter) 
 (ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ 
  มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
1.

   

2.

3.

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี นบัจำกวันทีมี่มติแต่งต้ัง และเม่ือครบวำระแล้ว  หำกคณะกรรมกำร
บรษัิทหรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ยังไม่ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบชดุใหม่ กใ็ห้คณะกรรมกำรตรวจสอบชดุเดิมปฏิบติัหน้ำทีต่่อไป 
จนกว่ำคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบชดุใหม่แทนคณะกรรมกำรตรวจสอบชดุเดมิที่
หมดวำระลง และ/หรอืเป็นไปตำมวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษัิทฯ ในกำรแต่งต้ังต้องกระท�ำภำยใน 2 เดือนนบัแต่วันครบวำระ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบชดุเดิม กรรมกำรกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งต้ังใหม่อกีได้
ในกรณทีีต่�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลง เพรำะสำเหตุอืน่  นอกจำกถงึครำวออกตำมวำระและยังคงเหลอืวำระไม่น้อยกว่ำ 2 เดือน ให้
คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุน้แต่งต้ังบคุคลทีมี่คุณสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนต�ำแหน่งทีว่่ำงในกำรประชมุ
ครำวถดัไป บคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระทีเ่หลอือยู่ของกรรมกำรตรวจสอบท่ีตนแทน
นอกจำกกำรพ้นต�ำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต�ำแหน่ง เม่ือ 
 3.1 พ้นจำกสภำพกำรเป็นกรรมกำรบรษิทั
 3.2 ลำออก
 3.3 ถึงแก่กรรม
 3.4 คณะกรรมกำรบรษิทัมีมติถอดถอนให้พ้นจำกต�ำแหน่งก่อนครบวำระ
 3.5 ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี ้หรือตำมหลกัเกณฑ์ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกั 
 ทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
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กำรประชุม
 กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบมีดังนี้

4. กรรมกำรตรวจสอบที่ลำออกก่อนครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้ำ 1 เดือนพร้อมเหตุผล และบริษัทต้องเปิด
เผยข้อมูลกรรมกำรตรวจสอบลำออกพร้อมสำเหตุต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทรำบ 
ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบที่ลำออกก่อนครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งอำจชี้แจงถึงสำเหตุดังกล่ำวให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบด้วยก็ได้

1.

2.

3.

4.

ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำงบกำรเงินและอื่น ๆ ปีละไม่ต�่ำกว่ำ 6  ครั้งโดยก�ำหนดให้เรียกประชุมก่อน
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน หรือให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อ
พิจำรณำเรื่องจ�ำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตำมแต่จะเห็นสมควร

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรตรวจสอบ
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชิญผู้ตรวจสอบภำยใน ผู้สอบบัญชี ผู้บริหำร ฝ่ำยจัดกำร หรือผู้
เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
 ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรตรวจสอบที่มำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำน
ในที่ประชุม

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ถือเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรตรวจสอบที่เข้ำร่วมประชุม กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรตรวจสอบมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้ำ
คะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด  อย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็นของกรรมกำร
ตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้น�ำเสนอเป็นควำมเห็นแย้งต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในครำวถัดไปเพื่อทรำบทุกครั้ง
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ล�ำดับ รำยชือ่กรรมกำร ต�ำแหน่ง
ประชมุ
ผูถ้อืหุน้

กรรมกำร
บริษัท

กรรมกำร
ตรวจสอบ

1 นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ ประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำร
บริหำร

2/2 5/5 -

2 นำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ รองประธำนกรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 2/2 5/5 -

3 นำงสำวพิมพ์วรรณ ธำรีรัตนำวิบูลย์ กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรผู้
จัดกำร/เลขำนุกำรบริษัท

2/2 5/5 -

4 นำยด�ำรงค์ จูงวงศ์ กรรมกำร 2/2 5/5 -

5 ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำร
อิสระ

2/2 5/5 16/16

6 ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 2/2 5/5 15/16

7 นำยโชติ สนธิวัฒนำนนท์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 2/2 5/5 16/16

กำรเข้ำประชุมของกรรมกำรบริษัท และประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมำยเหตุ : - ตัวเลขแสดงจ�ำนวนครั้งที่กรรมกำรเข้ำร่วมกำรประชุม ต่อจ�ำนวนครั้งกำรประชุม
- กรรมกำรบริษัทล�ำดับที่ 1 – 3 ไม่ได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท
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บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รำยชื่อกรรมกำร บริษัทฯ 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
นำยณรงค์  ธำรีรัตนำวิบูลย์ X /&// /&// X - /&// - -

นำยธนิตย์  ธำรีรัตนำวิบูลย์ /&// /&// /&// /&// - /&// /&// /&//

นำงสำวพิมพ์วรรณ ธำรีรัตนำวิบูลย์ /&// - - - - - - -

นำยด�ำรงค์ จูงวงศ์ / - - - - - - -

ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ / - - - - - - -

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ / - - - - - - -

นำยโชติ สนธิวัฒนำนนท์ / - - - - - - -

รำยละเอียดของกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรที่เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

หมำยเหตุ : 1.  x = ประธำนกรรมกำร:  / = กรรมกำร : // = กรรมกำรบริหำร
2. รำยชื่อบริษัทย่อย
    2.1 บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
    2.2 บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด
3. รำยชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    3.1 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
    3.2 บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ำกัด
    3.3 บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ�ำกัด
    3.4 บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จ�ำกัด
    3.5 บริษัท ดิจิท เบรน จ�ำกัด

กรรมกำรดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย
 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม บริษัทได้เสนอให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรไปเป็นกรรมกำรใน บริษัทย่อย เพื่อเป็นกำร
ก�ำกับนโยบำยและแผนทำงธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย



  Annual Report  2018 047

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำร ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561  มีจ�ำนวน 3 ท่ำน ดังน้ี

หมำยเหตุ : กรรมกำรบริหำรข้ำงต้นไม่ได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรเป็นกรรมกำรบริหำร

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร

ล�ำดับ ชื่อ ต�ำแหน่ง

1 นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ ประธำนกรรมกำรบริหำร

2 นำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ กรรมกำรบริหำร

3 นำงสำวพิมพ์วรรณ ธำรีรัตนำวิบูลย์ กรรมกำรบริหำร

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

มีอ�ำนำจส่ังกำร วำงแผน และก�ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ด�ำเนินกิจกำรของบริษัทให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสภำวะ
กำรแข่งขัน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ
ควบคุม ดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่คณะกรรมกำรบริษัท
ได้อนุมัติหรือก�ำหนดไว้แล้ว
เสนอแผนกำรลงทุน และ/หรือกำรระดมทุนของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
อนุมัติ แล้วแต่กรณี
ก�ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ภำยใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนท่ีได้ก�ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว หรือเป็น
ไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักกำรแล้ว
มีอ�ำนำจด�ำเนินกำรซื้อ ขำย จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดกำรโดยประกำรอ่ืนซึ่ง
ทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงกำรลงทุน ตำมแผนงำนท่ีคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติอนุมัติแล้ว
มีอ�ำนำจในกำรอนุมัติกำรซื้อทรัพย์สิน หรือกำรช�ำระรำคำใด ๆ  อันสืบเนื่องมำจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ตำมสัญญำ และ/
หรือ ตกลงกับคู่ค้ำ โดยมีรำยละเอียดตำมผังอ�ำนำจอนุมัติท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด
ภำยในวงเงินท่ีคณะกรรมกำรได้มอบอ�ำนำจไว้ คณะกรรมกำรบริหำรมีอ�ำนำจอนุมัติกำรซื้อ กำรจัดจ้ำง กำรเช่ำ กำรเช่ำซื้อ 
ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอ�ำนำจลงทุน และด�ำเนินกำรช�ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท่ีจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท โดยมีรำย
ละเอียดตำมผังอ�ำนำจอนุมัติท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด
ภำยในวงเงินท่ีคณะกรรมกำรได้มอบอ�ำนำจไว้ คณะกรรมกำรบริหำรมีอ�ำนำจอนุมัติกำรกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจำก
ธนำคำร นิติบุคคลหรือสถำบันกำรเงินอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมผังอ�ำนำจ
อนุมัติท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด
มีอ�ำนำจพิจำรณำก�ำหนดสวัสดิกำรพนักงำนให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์และสถำนะทำงเศรษฐกิจ
ด�ำเนินกำรเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรข้ำงต้น หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทใน
แต่ละครำวไป
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561  มีจ�ำนวน 4 ท่ำน ดังน้ี

หมำยเหตุ : กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงข้ำงต้นไม่ได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ล�ำดับ ชื่อ ต�ำแหน่ง

1 นำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2 นำงสำวพิมพ์วรรณ ธำรีรัตนำวิบูลย์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3 นำยพลัฎฐ์ แปลนำค กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4 นำงสำวรติมำ ธำรีรัตนำวิบูลย์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ก�ำกับดูแลกำรพัฒนำ และมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรประจ�ำปี
พัฒนำและกลั่นกรองระดับควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
ให้ทิศทำงและวิธีกำรสอดส่องดูแลแก่หัวหน้ำงำนและเจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำยงำนต่ำงๆ
ประเมินควำมเสี่ยงที่มีสำระส�ำคัญและรำยงำนต่อกรรมกำรผู้จัดกำรเพื่อทรำบ
ประเมินรำยงำนควำมเสี่ยงของบริษัท
สอบทำนผลที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยและแผนงำนที่ได้ก�ำหนดไว้ทุกปี
ติดตำมให้มีกำรประชุมติดตำมกำรบริหำรเสี่ยงภำยในแต่ละฝ่ำยงำนรำยเดือน และสรุปต่อคณะกรรมกำรบริหำรในรำยไตรมำส
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คณะผู้บริหาร (Management Team)

หมำยเหตุ : *รวมถึงหุ้นสำมัญท่ีถือโดยคู่สมรสและบุตรธิดำท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ และผู้บริหำร

ล�ำดับ รำยชื่อผู้บริหำร ต�ำแหน่ง สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ 
ณ วันที่ 24 ส.ค. 2561

1 นำงสำวพิมพ์วรรณ ธำรีรัตนำวิบูลย์ กรรมกำรผู้จัดกำร / รักษำกำรผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต 0.23% (12,500,000 หุ้น)

2 นำงสำวปิยนำฏ นำมไพโรจน์ ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน -

3 นำงสำวรติมำ ธำรีรัตนำวิบูลย์ ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคลและจัดซื้อ 0.019% (1,056,000 หุ้น)

4 นำยวิสันต์ นำคคุ้ม ผู้จัดกำรฝ่ำยโรงงำน -

5 นำยพลัฏฐ์ แปลนำค ผู้จัดกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ -

6 นำยชัยณรงค์ แสนภูวำ ผู้จัดกำรฝ่ำยควบคุมคุณภำพ -

1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรตรวจสอบ
 บรษัิทฯได้ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัฯทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจำรณำถงึควำมเหมำะสม และ
สอดคล้องกบัภำระควำมรับผดิชอบของกรรมกำร  สถำนะทำงกำรเงินของบรษิทัฯ และเปรยีบเทยีบอ้ำงองิกบับรษิทัในกลุม่อตุสำหกรรม
เดียวกนั  โดยทีป่ระชมุสำมัญผูถื้อหุน้ประจ�ำปี 2561 เม่ือวันที ่27 เมษำยน 2561 มีมติอนมัุติก�ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรบรษัิทฯ 
ส�ำหรับปี 2561 ดังนี้
 - กรรมกำรบริษทัทีด่�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรหิำรซ่ึงประกอบด้วย 3 ท่ำน
 1. นำยณรงค์ ธำรรีตันำวิบลูย์  ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบรหิำร
 2. นำยธนติย์ ธำรรีตันำวิบูลย์  รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร / 
     ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
 3. นำงสำวพิมพ์วรรณ ธำรรีตันำวิบูลย์ กรรมกำร / กรรมกำรผูจั้ดกำร / กรรมกำรบรหิำร / 
     กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / เลขำนกุำรบรษิทั
 - ขอไม่รับค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยเดือนและเบีย้ประชมุในปี 2561 และในส่วนของกรรมกำรท่ำนอ่ืนและกรรมกำรอสิระ/
กรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย 4 ท่ำน ดังนี้
 1. นำยด�ำรงค์ จูงวงศ์  กรรมกำร
 2. นำยกวีพงษ์ หริญักส ิ  กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
 3. นำยสมัพันธ์ หุน่พยนต์  กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ
 4. นำยโชติ สนธิวัฒนำนนท์  กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ
 - ยังคงรบัค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยเดือนและเบีย้ประชมุในปี 2561 ต่อไป โดยมีค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัประจ�ำปี 2561 
เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกนิ 3,000,000 บำท
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ค่ำตอบแทนมำตรฐำน และเบ้ียประชุมกรรมกำร ณ 31 ธันวำคม 2561

องค์ประกอบค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2561

1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน
    - ประธำนกรรมกำร
    - กรรมกำร

18,000 บำท / ท่ำน / เดือน
15,000 บำท / ท่ำน / เดือน

2) ค่ำเบี้ยประชุม*
    - ประธำนกรรมกำร
    - กรรมกำร

18,000 บำท / ท่ำน / ครั้ง
15,000 บำท / ท่ำน / ครั้ง

3) ค่ำตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

หมำยเหตุ : *ค่ำเบี้ยประชุมก�ำหนดจ่ำยเป็นรำยครั้งเฉพำะครั้งที่เข้ำร่วมประชุม

ชื่อ ค่ำตอบแทน
มำตรฐำน

เบี้ยประชุม รวม
(ค่ำตอบแทน
มำตรฐำนและ
เบี้ยประชุม)

ประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

1 นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ - - - - -

2 นำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ - - - - -

3 นำงสำวพิมพ์วรรณ ธำรีรัตนำวิบูลย์ - - - - -

4 นำยด�ำรงค์ จูงวงศ์ 180,000.00 30,000.00 75,000.00 - 285,000.00

5 ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ 216,000.00 36,000.00 90,000.00  288,000.00 630,000.00

6 ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ 180,000.00 30,000.00 75,000.00  225,000.00 510,000.00

7 นำยโชติ สนธิวัฒนำนนท์ 180,000.00 30,000.00 75,000.00  240,000.00 525,000.00

รวม 756,000.00 126,000.00 315,000.00 753,000.00 1,950,000.00
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ�ำนวน
(คน)

จ�ำนวนเงิน
(บำท)

จ�ำนวน
(คน)

จ�ำนวนเงิน
(บำท)

จ�ำนวน
(คน)

จ�ำนวนเงิน
(บำท)

เงินเดือน 4 7,736,920 8 9,474,289 6 8,011,758

โบนัส 3 817,740 8 1,082,189 6 927,971

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 3 353,520 3 314,344 4 329,631

อื่นๆ 4 204,720 8 508,327 6 797,150

รวม 9,112,900 11,379,149 10,066,510

 1.2 ค่ำตอบแทนผู้บรหิำร 
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรจะเป็นไปตำมนโยบำยและควำมรับผิดชอบและเชื่อมโยงถึงผลประกอบกำรของบริษัทและผลด�ำเนิน
กำรของแต่ละบุคคลและอตุสำหกรรมแบบเดียวกัน

2. ค่ำตอบแทนอ่ืน
- ไม่มี –
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นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระท�ำกำรใดๆ อันจะเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 
รวมถึงได้อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกำรใช้สิทธิต่ำงๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลส�ำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถรับ
ทรำบข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทอย่ำงครบถ้วน โปร่งใส โดยได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำผู้ถือหุ้นจะได้รับกำรคุ้มครองตำม
สิทธิขั้นพื้นฐำน ดังนี้

ก่อนวันประชุม
 บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมและกำรออกเสียงในท่ีประชุม และอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 
พร้อมท้ังด�ำเนินกำรประชุมอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมท้ังยึดหลักสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ โดยไม่กระท�ำกำรใดๆ
ท่ีเป็นกำรลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มท่ี

9. การกํากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยกำรปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) รวม
ไปถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และแนวทำงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เพื่อให้กำรบริหำรงำนมี
ประสิทธิภำพสูงสุด โดยกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและควำมโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย อำทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อ
งอื่นๆ โดยยึดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีภำยใต้บทบำทของกำรรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนและควำมมั่นคงที่ยั่งยืนให้กับ
บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯได้แบ่งหมวดหมู่กำรก�ำกับดูแลกิจกำรออกเป็น 5 หมวด ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้

1.

2.

3.

4.

5

6.

  

บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนทรำบถึงควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินงำนของกิจกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยกำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทรำบโดยตรงของบริษัทหรือช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำหรับสถำนท่ีของกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเลือกสถำนท่ีท่ีสำมำรถเดินทำงได้สะดวก และก�ำหนดวันเวลำส�ำหรับ
กำรประชุมอย่ำงเหมำะสม เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำงและกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกท่ำน
บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมท้ังข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอส�ำหรับกำร
พิจำรณำล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ซ่ึงเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท และ/หรือตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด 
ส�ำหรับปี 2561 บริษัท ได้มอบหมำยให้ บริษัท ศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัดเป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสำรข้อมูลต่ำงๆ และก�ำหนดให้มีควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบในกำรพิจำรณำลงมติของผู้ถือ
หุ้นในทุกวำระ รวมถึงก�ำหนดให้มีควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบในวำระส�ำคัญๆ หรือตำมท่ีกฎหมำย
ก�ำหนดก่อนวันประชุม
บริษัทฯมีกำรส่งหนังสือเชิญให้ผู ้ถือหุ้นเสนอวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและส่งค�ำถำมล่วงหน้ำวันประชุมเป็นเวลำ 
1 เดือน นับแต่วันท่ี 18 มกรำคม 2561 จนถึงวันท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสส่งค�ำถำมล่วงหน้ำ และ
เป็นโอกำสท่ีบริษัทจะได้ตอบค�ำถำมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม
บริษัทฯมีกำรส่งหนังสือเชิญให้ผู ้ถือหุ้นเสนอรำยช่ือผู้ท่ีจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลำ 
1 เดือน นับแต่วันท่ี 18 มกรำคม 2561 จนถึงวันท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2561 เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบ
คุณสมบัติ คัดเลือก และเสนอช่ือผู้ท่ีเหมำะจะเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำร
อิสระหรือบุคลใดๆเข้ำร่วมประชุมแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม

u
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วันประชุมผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมและกำรออกเสียงในท่ีประชุม และอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 
พร้อมท้ังด�ำเนินกำรประชุมอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมท้ังยึดหลักสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ โดยไม่กระท�ำกำรใดๆ
ท่ีเป็นกำรลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มท่ี

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
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ก่อนเริ่มกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ถือปฏิบัติให้มีกำรแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทรำบถึงสิทธิตำมข้อบังคับของบริษัทฯ กำรด�ำเนิน
กำรประชุม วิธีกำรใช้สิทธิลงคะแนน วิธีกำรนับคะแนนและสิทธิในกำรแสดงควำมเห็นรวมทั้งกำรตั้งค�ำถำมใดๆ ต่อที่ประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุม โดยประธำนที่ประชุม กรรมกำร และกรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งเฉพำะเรื่องต่ำงๆ ได้เข้ำร่วมประชุมเพื่อ
ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถำมต่ำงๆ ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรหรือประธำนที่ประชุมจะจัดสรรเวลำให้อย่ำงเหมำะสม โดยจะก�ำหนด
เวลำในกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสสอบถำมหรือแสดงควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที่
ก่อนเร่ิมกำรประชุม บริษัทมีกำรแนะน�ำกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นได้รับทรำบ พร้อม
ท้ังทบทวนวำระกำรประชุมตำมท่ีได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีควำมเข้ำใจในวำระกำรประชุมท่ี
ตรงกัน โดยจะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงวำระกำรประชุมเป็นอันขำด รวมไปถึงอธิบำยกฎเกณฑ์ วิธีกำรลงคะแนนเสียง และวิธี
กำรนับคะแนนเพ่ือควำมโปร่งใสในกำรประชุม 
สนับสนุนให้กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้ำประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือรับทรำบควำม
เห็นและตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯจัดให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้สังเกตกำรณ์กำรประชุม เพื่อให้แน่ใจว่ำ บริษัทด�ำเนินกำรจัดกำรประชุมด้วยควำมโปร่งใส

บริษัทมีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 27 มีนำคม 
2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบวันเวลำ สถำนที่ส�ำหรับจัดกำรประชุมและเตรียมพร้อมที่จะเข้ำร่วมกำรประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สะดวกเข้ำร่วมประชุมสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 2 แบบ (แบบ ก. และ แบบ ข.) ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจ 
กระทรวงพำณิชย์ก�ำหนด 
บริษัทมีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมและรำยงำนประจ�ำปีให้กับบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และมอบหมำย
ให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ด�ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและรำยงำนประจ�ำปีให้กับผู้ถือหุ้น
ก่อนวันประชุม 7 วัน ทั้งนี้บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมในวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมีกำรลงประกำศลงในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลำ 3 วันติดต่อกันผ่ำนทำงหนังสือพิมพ์ทันหุ้นระหว่ำงวันที่ 28-30 มีนำคม 
2561 เพื่อเผยแพร่วัน เวลำ และสถำนที่ รวมถึงวำระในกำรประชุมให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทรำบอีกช่องทำงหนึ่ง
บริษัทมีกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์จะรับรำยงำนประจ�ำปีในแบบรูปเล่ม สำมำรถติดต่อขอรับผ่ำนทำง
จดหมำยตอบรับที่แนบในหนังสือเชิญประชุม ทำงอีเมล์ หรือช่องทำงกำรติดต่อในเว็บไซต์ในเว็บไซต์บริษัท ทำงบริษัทจะด�ำเนิน
กำรจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ และจัดเตรียมส�ำหรับวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

หลังเสร็จสิ้นกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลำดหลักทรัพย์ฯ เปิด
ท�ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯจะมีกำรบันทึกกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหำที่ประชุมถูกต้อง ครบ
ถ้วน รวมถึงรำยละเอียดกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม กำรแจงคะแนนนับทุกๆ วำระ และข้อซักถำมหรือข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรำยงำนกำรประชุมไปยังตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 14 วันนับจำกวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯด�ำเนินกำรส่งมติกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด คือ หำกมีกำรประชุมในช่วงเช้ำ จะมีกำร
ส่งมติต่อตลำดหลักทรัพย์เวลำ 14.00 น. ของวันเดียวกัน แต่หำกเป็นกำรประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงบ่ำย จะด�ำเนินกำรส่งมติต่อ
ตลำดหลักทรัพย์เวลำ 9.00 น. ของวันท�ำกำรถัดไป
บริษัทฯจะมีกำรน�ำกำรบันทึกภำพกำรประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ลงในเว็บไซต์บริษัท เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้ำร่วม
ประชุมในวันและเวลำที่บริษัทก�ำหนด สำมำรถติดตำมเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่ำงครบถ้วน โดยจะเผยแพร่
หลังจำกกำรประชุมเสร็จสิ้น
บริษัทฯมีนโยบำยกำรน�ำข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นเกี่ยวกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อน�ำมำประเมินผลกำร
ประชุม เพื่อหำแนวทำงแก้ไขส�ำหรับกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
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หมวดที่ 2 : กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 
 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทียม โดยมีกำรก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
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ปฏิบัติและอ�ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และไม่กระท�ำกำรใดๆที่เป็นกำรจ�ำกัดหรือละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นทั้งนี้นักลงทุนทุกรำยถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีควำมส�ำคัญต่อบริษัทและมีสิทธิเท่ำเทียมกันในทุกๆด้ำน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิใน
กำรเข้ำถึงข้อมูลและข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึงและเพียงพอ ผ่ำนทำงช่องทำงที่เหมำะสม และมีสิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือ
หุ้น กำรเสนอชื่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำร กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และกำรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ อำยุ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ฐำนะทำงสังคม หรือควำมคิด
เห็นที่แตกต่ำง แม้กระทั่งผู้ถือหุ้นบำงส่วนที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ ทำงบริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค�ำถำมล่วง
หน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและสำมำรถยื่นควำมประสงค์ในหนังสือมอบฉันทะในกรณีท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมได้และ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมแทนได้
จัดส่งหนังสือมอบอ�ำนำจโดยเสนอรำยช่ือกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำคัดเลือกเป็นผู้รับมอบ
อ�ำนำจในกำรประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวำระต่ำงๆแทน ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง
ได้ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรลงมติในแต่ละวำระได้เอง
กรณีท่ีผู้ถือหุ้นรำยใดแจ้งควำมประสงค์มำยังบริษัทเพ่ือขอเสนอให้เพ่ิมวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่น้อย
กว่ำ 3 วันท�ำกำรก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทำงคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้วและมีควำมเห็นว่ำวำระดังกล่ำว
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ทำงบริษัทมีนโยบำยท่ีจะอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรน�ำเสนอวำระดังกล่ำวเข้ำท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะด�ำเนินกำรแจ้งเพ่ิมวำระกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นท่ีเป็น
ผู้บริหำรจะไม่เพ่ิมวำระกำรประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพำะวำระส�ำคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำ
ในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจ
กรณีท่ีผู้ถือหุ้นรำยใดแจ้งควำมประสงค์มำยังบริษัท เพื่อขอเสนอช่ือบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยได้แจ้งควำม
ประสงค์ผ่ำนมำยังบริษัท พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติและหนังสือแสดงควำมยินยอมของบุคคลท่ี
ได้รับกำรเสนอช่ือมำอย่ำงครบถ้วน ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบำยท่ีจะเสนอบุคคลดัง
กล่ำวเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งแทนกรรมกำรท่ีครบก�ำหนดออกตำมวำระในแต่ละปี เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำลงมติต่อไป
ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องซึ่งรวมถึง กรรมกำร และ
ผู้บริหำรของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล (รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว)
ก�ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท (Insider Trading) โดยก�ำหนดในคู่มือกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนในหัวข้อจริยธรรมและบทลงโทษทำงวินัย ซึ่งได้มีกำรเผยแพร่ให้พนักงำนทุกคนทรำบ
ก�ำหนดให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นท่ีส�ำคัญ เช่น กำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยง กำรท�ำรำยกำร
ได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภำยหลัง
ก�ำหนดนโยบำยและวิธีกำรป้องกันมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลส�ำคัญอันมีผลต่อกำรลงทุน โดยบริษัท
จะแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกคร้ังไปยังตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลำดหลักทรัพย์ฯ เปิดท�ำกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมกำรและผู้บริหำรบริษัทจะต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ทุกคร้ังท่ีมีกำรซื้อหรือขำย
หลักทรัพย์ภำยใน 3 วันท�ำกำรต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต.
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หมวดท่ี 3 : บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)  
 บริษัทฯเคำรพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงำน ผู้บริหำร ลูกค้ำ กิจกำรคู่ค้ำ ตลอดจนสังคมจะได้รับ
กำรดูแล เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำสิทธิตำมกฎหมำยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจำกนี้บริษัทฯยังได้เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้เสียในกลุ่มต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินกิจกำรต่อไป มีควำมมั่นคง และตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย เพื่อสร้ำงควำม
ส�ำเร็จในระยะยำว และได้ก�ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และนโยบำยจริยธรรมของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับกรรมกำร 
ผู้บริหำร รวมไปถึงพนักงำน ถือเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้ำงควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงบริษัทฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่ำงๆ โดยยึดมั่นในหลักกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม

 ท้ังน้ีคณะกรรมกำรบริษทัฯมีนโยบำยและได้ก�ำหนดแนวทำงส�ำหรับกำรปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้อย่ำงชัดเจนในคู่มือจริยธรรมขอ
งบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำบริษทัฯจะรักษำและยดึมัน่ในกำรรับผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียอย่ำงเสมอภำค โดยมมหีลกักำรปฏบิติัดังต่อไปน้ี

 ผู้ถือหุ้น    

พนักงำน

ลูกค้ำ

คู่ค้ำ

คู่แข่งทำง
กำรค้ำ

ชุมชนและ
สังคม

สิ่งแวดล้อม

องค์กร
ภำครัฐ

:

:

:

:

:

:

:

:

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้ถือหุ้นรำยย่อย ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่ง
ด�ำเนินธุรกิจเพื่อควำมเจริญเติบโตก้ำวหน้ำของบริษัทฯ และกำรสร้ำงผลตอบแทนที่ดีในระยะยำวต่อผู้ถือหุ้น และให้
สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำงๆ

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับพนักงำนทุกระดับเป็นอย่ำงยิ่ง และถือว่ำเป็นทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 
บริษัทฯจึงมีนโยบำยกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม ท้ังนี้บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม
ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ (Fair pay) เพ่ือให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี ท้ังนี้บริษัทฯ ยังใส่ใจ
ในควำมปลอดภัยของพนักงำน จึงได้เข้ำร่วมในโครงกำรอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero accident) ของกระทรวง
แรงงำน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีจะส่งผลกระทบและสร้ำงควำมเสียหำยต่อพนักงำนและบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรผลิตและจ�ำหน่ำยเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจต่อลูกค้ำ โดยค�ำนึงถึงคุณภำพของสินค้ำและ
กำรบริกำรในด้ำนต่ำงๆ ตลอดจนกำรจัดให้มีกระบวนกำรในกำรร้องเรียนเมื่อเกิดข้อผิดพลำดกับสินค้ำหรือบริกำร เพื่อ
ให้ลูกค้ำมั่นใจและเชื่อมั่นต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้ำด้วยตำมหลักกำรกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม โดยเปิดโอกำสให้แก่คู่ค้ำทุกกลุ่มทั้งรำยใหญ่และ
รำยย่อยด้วยควำมยติุธรรม เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมอืท่ีดีและมปีระสทิธิภำพท่ีดีในกำรท�ำงำน

บริษัทฯปฏบิติัตำมกรอบกำรแข่งขันอย่ำงสจุริต และด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กฎหมำย ท�ำให้ตลอดระยะเวลำในกำรด�ำเนนิธุรกิจ
ท่ีผ่ำนมำ บริษทัฯไม่เคยมข้ีอพิพำทกับบริษทัคู่แข่งหรือสร้ำงควำมเสยีหำยให้กับคู่แข่งแต่ประกำรใด

บริษัทฯมุ่งมั่นในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยกำรส่งเสริมกำรท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งนี้
บริษัทฯมีนโยบำยในกำรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคม เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วม
กับกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน และมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับสังคม

บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทฯมีกำรจัดท�ำโครงกำรต่ำงๆ เพื่อลดผลกระทบจำกกำร
ด�ำเนินธุรกิจ และจัดท�ำโครงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมโดยรอบอย่ำงต่อเนื่อง

องค์กรภำครัฐถือเป็นอีกหนึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ควำมร่วมมือในกำรท�ำงำนร่วมกับองค์กรภำครัฐ 
และปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของภำครัฐด้วยดีเสมอมำ
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 บริษัทฯมีจิตส�ำนึกและตระหนักควำมเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซ่ึงมีควำมรับผิดชอบในรับผิดชอบในกำรช่วยเหลือสังคม รวม
ท้ังให้กำรสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพ่ือเกื้อกูลสังคมในวำระและโอกำสท่ีเหมำะสม ตลอดจนพัฒนำสภำพแวดล้อมของชุมชนและ
สังคมเพื่อชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในด้ำนของสิ่งแวดล้อมจึงได้มีกำรจัดท�ำนโยบำยกำรส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และ
กำรอบรมพนักงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดให้มีหน่วยงำนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพำะ เพื่อปฏิบัติงำนในด้ำนกำรดูแลสิ่งแวดล้อม
เป็นส�ำคัญ โดยท�ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบดูแล และให้ควำมรู้กับพนักงำนในกำรปฏิบัติงำนโดยจะต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยท่ีสุด ส�ำหรับกำรอบรมพนักงำนจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.

2.

1.1

1.2

1.3

กำรอบรมภำยนอก โดยตัวแทนจำกหน่วยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมจะเป็นบุคคลท่ีเข้ำร่วมกำรอบรม เพรำะถือเป็นผู้ท่ีมีควำม
ช�ำนำญเฉพำะ และน�ำควำมรู้จำกกำรอบรมมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
กำรอบรมภำยใน  โดยเจ้ำหน้ำท่ีสิ่งแวดล้อมท่ีเข้ำร่วมอบรมจำกภำยนอกจะน�ำควำมรู้ดังกล่ำวถ่ำยทอดให้กับพนักงำนท่ำ
นอ่ืนๆ เพ่ือเป็นกำรแบ่งปันควำมรู้และควำมตระหนักในเร่ืองของสิ่งแวดล้อม

เปิดเผยข้อมูลตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ รำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ
กำรน�ำเสนอข้อมูลท้ังหมดในรำยงำนข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) จะเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพ่ือให้ข้อมูลท้ังหมดเป็นข้อมูลท่ีเป็น
จริง ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือสะท้อนข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำงๆ ทั้งใน
ส่วนของข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน เช่น กำรเปิดเผยนโยบำยต่ำงๆ กำรก�ำกับดูแลกิจกำร และควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม และข้อมูลทำงกำรเงิน เช่น งบกำรเงินประจ�ำปี หลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร หรือ
ข้อมูลกำรถือหุ้นของคณะกรรมกำร เป็นต้น
เปิดเผยข้อมูลผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
กำรน�ำเสนอข้อมูลผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์นั้นจะเป็นไปตำมข้อก�ำหนดตำมท่ีตลำดหลักทรัพย์ได้
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนจะสำมำรถเข้ำถึงและรับทรำบข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วและเป็นข้อมูล
ท่ีแท้จริง นอกจำกนี้ บริษัทฯยังอ�ำนวยควำมสะดวกโดยจะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่ำนทำง 
http://www.aienergy.co.th หลังจำกท่ีได้น�ำเสนอข้อมูลผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์แล้ว รวมไปถึง
กำรเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมก่อนวันประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งถือเป็นช่องทำงท่ีสำมำรถส่ือสำรกับผู้ถือ
หุ้นได้อย่ำงรวดเร็ว
เปิดเผยข้อมูลผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศ SET Community Portal (SCP) 
โดยบริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินหรืองบกำรเงินพร้อมกับข้อมูลท่ีจัดส่งไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส�ำนักงำน ก.ล.ต.

หมวดท่ี 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 บริษัทมีช่องทำงติดต่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.aienergy.co.th โดยบริษัทฯมีนโยบำย
ที่จะให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลำและเท่ำเทียมกันแก่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ ทั้งในส่วน
ของข่ำวสำร ข้อมูลบริษัทฯ รำยงำนทำงกำรเงิน ข้อมูลที่น�ำเสนอแก่นักวิเครำะห์และนักลงทุน และข้อมูลส�ำคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อมูลค่ำหลัก
ทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่ำงเพียงพอและเป็นข้อมูลที่แท้จริง บริษัทมีช่องทำงในกำรติดต่อกับนักลงทุนและช่องทำงใน
กำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้
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 1. ช่องทำงกำรสื่อสำรและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ
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 กำรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ถือเป็นสิ่งส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ดังนั้นงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์จึงเป็นช่องทำงในกำรให้
ข้อมูลที่ส�ำคัญ โดยบริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนในกำรติดต่อสื่อสำรข้อมูล ข่ำวสำรและ
กิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเครำะห์ ทั้งในกำรส่วนของกำรติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกิจกำรและผล
ประกอบกำรของบริษัทฯ ทั้งนี้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นสำมำรถติดต่อหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ผ่ำนทำง

 บริษัทฯเปิดโอกำสให้มีกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือกำรร้องเรียนทั้งจำกพนักงำนและบุคคลภำยนอก เนื่องจำกบริษัทฯ
ต้องกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อน�ำข้อมูลเหล่ำน้ันมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรท�ำงำนของบริษัทฯต่อไป 
โดยสำมำรถส่งเรื่องร้องเรียนผ่ำนทำง

 คณะกรรมกำรบริษัท มีทั้งสิ้น 7 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรทุกท่ำนล้วนเป็นผู้มีประสบกำรณ์และควำมสำมำรถ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นผู้ที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลผลกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 ชุด ดังนี้

 1. คณะกรรมกำรบริษัท
 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ�ำนวนทั้งหมด 7 ท่ำน ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมเชี่ยวชำญในกำรท�ำธุรกิจ และมีบทบำทส�ำคัญ
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้

1.1. กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 3 ท่ำน คือ
 1. นำยณรงค์  ธำรีรัตนำวิบูลย์   ประธำนกรรมกำร
 2. นำยธนิตย์  ธำรีรัตนำวิบูลย์   รองประธำนกรรมกำร
 3. นำงสำวพิมพ์วรรณ  ธำรีรัตนำวิบูลย์  กรรมกำร

1.2 กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน คือ
 นำยด�ำรงค์  จูงวงศ์    กรรมกำร

 ในกำรรับข้อมูลเก่ียวกับเบำะแสต่ำงๆหรือข้อร้องเรียนต่ำงๆ บริษทัฯมนีโยบำยท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมลูของผูท่ี้แจ้งเบำะแสหรือแจ้งข้อร้อง
เรียนต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกับเบำะแสหรือข้อร้องเรียนนัน้ๆ เพ่ือเป็นกำรป้องกันเหตุท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อผูแ้จ้งเบำะแสหรือผูร้้องเรียน

นำงสำวพิมพ์วรรณ ธำรีรัตนำวิบูลย์
Email  :  ir@aienery.co.th
โทรศัพท์  :  0-34-877-485-8 ต่อ 500
เว็บไซต์บริษัท :  http://www.aienergy.co.th
Line ID  :  AIE-IR

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

 2. ช่องทำงติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

 3. ช่องทำงรับเร่ืองร้องเรียน

 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
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หมวดท่ี 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities)  
 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ�ำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 3 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน 
และกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระและไม่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรจึงท�ำให้เกิดกำร
ถ่วงดุลอ�ำนำจในกำรของกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ท่ำน และมีวำระด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจในกำรด�ำเนินกำรของคณะกรรมกำรดัง
กล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

u
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1.3 กรรมกำรตรวจสอบที่เป็นกรรมกำรอิสระและไม่เป็นกรรมกำรบริหำร 3 ท่ำน คือ
 1. ดร.กวีพงษ์  หิรัญกสิ   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
 2. นำยโชติ   สนธิวัฒนำนนท์   กรรมกำรตรวจสอบ
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สัมพันธ์  หุ่นพยนต์ กรรมกำรตรวจสอบ

 กรรมกำรทุกท่ำนล้วนมีบทบำทส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ในกำรประชุมครั้งต่ำงๆ หำกมีมติที่ส�ำคัญใดๆ ก็ตำมจะต้องได้รับกำร
อนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกรรมกำรบริษัทจะไม่สำมำรถอนุมัติรำยกำรใดๆ ที่ส่งผลต่อ
ตนเองหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลทำงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรำยกำรนั้น

 2. คณะกรรมกำรชุดย่อย
 2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee)
 คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดต้ังข้ึนเพ่ือท�ำหน้ำท่ีสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดย
เฉพำะด้ำนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กระบวนกำรตรวจสอบ และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยคณะ
กรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยสมำชิกทั้งหมด 3 ท่ำน คือ

 1. ดร.กวีพงษ์  หิรัญกสิ   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
 2. นำยโชติ  สนธิวัฒนำนนท์   กรรมกำรตรวจสอบ
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สัมพันธ์  หุ่นพยนต์ กรรมกำรตรวจสอบ

 2.2 คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
 บริษัทฯได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อท�ำหน้ำที่สั่งกำร วำงแผน และก�ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ด�ำเนินกิจกำรของบริษัทให้
สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสภำวะกำรแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ และควบคุม ดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติหรือก�ำหนดไว้แล้วโดยคณะกรรมกำร
บริหำรประกอบด้วยสมำชิกทั้งหมด 3 ท่ำน คือ

 1. นำยณรงค์  ธำรีรัตนำวิบูลย์   ประธำนกรรมกำรบริหำร
 2. นำยธนิตย์   ธำรีรัตนำวิบูลย์  กรรมกำรบริหำร
 3. นำงสำวพิมพ์วรรณ  ธำรีรัตนำวิบูลย์  กรรมกำรบริหำร

 2.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 บริษัทฯได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อท�ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำม
เสี่ยงและนโยบำยกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯสำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงอันจะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ รวมไปถึงกำร
เสนอแนะแนวทำงกำรควบคุมควำมเส่ียงและจัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรบริหำรควำมเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยสมำชิกทั้งหมด 4 ท่ำน คือ

 1. นำยธนิตย์  ธำรีรัตนำวิบูลย์   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 2. นำงสำวพิมพ์วรรณ  ธำรีรัตนำวิบูลย์  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 3. นำยพลัฏฐ์  แปลนำค    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 4. นำงสำวรติมำ  ธำรีรัตนำวิบูลย์  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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 บริษัทฯมีนโยบำยในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบท่ีเป็นตัวเงินไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส 
และน�ำเสนอขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรดังนี้

 บริษัทฯจะจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรและด�ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
มหำชนจ�ำกัด และกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ�ำเป็น โดยประธำนกรรมกำรในฐำนะประธำน
ในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบครอบและจัดสรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอในกำรประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ำยจัดกำรเสนอเรื่องและ
สำมำรถอภิปรำยปัญหำส�ำคัญได้อย่ำงครบถ้วนโดยทั่วกัน  โดยบริษัทจะน�ำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรกำร
ประชุมให้แก่คณะกรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งก�ำหนดให้กรรมกำรมีหน้ำที่ต้องเข้ำประชุมคณะกรรมกำรทุกครั้ง 
เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�ำเป็น นอกจำกนี้ บริษัทฯจะมีกำรบันทึกกำรประชุมอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้

 คณะกรรมกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดกำรให้มีกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งรวมถึงงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
สำรสนเทศทำงกำรเงนิท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี รวมท้ังข้อมูลทำงกำรเงนิท่ีได้ส่งผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และส�ำนกังำน
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ท้ังนี ้รำยงำนทำงกำรเงนิดังกล่ำวจัดท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้
นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและเป็นท่ียอมรับ และถือปฏบิติัอย่ำงสม�ำ่เสมอ รวมท้ังได้ใช้ดุลยพินจิอย่ำงระมดัระวังในกำรจัดท�ำและดูแลให้มกีำรเปิด
เผยข้อมลูส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ และยงัมกีำรจัดท�ำรำยงำนควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำร
เงนิ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

 บริษัทฯสนบัสนนุให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมสัมมนำหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบัิตหิน้ำท่ี รวมท้ัง
พบปะแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรบริษทั และผู้บริหำรระดับสงูขององค์กรต่ำงๆ อยูเ่สมอ โดยหลกัสตูรท่ีกรรมกำรบริษทัควรเข้ำ
ร่วมสัมมนำอย่ำงน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ซึง่ได้แก่ หลกัสูตร Directors Certiication Program 
(DCP) และหลักสตูร Directors Accreditation Program (DAP) ท้ังน้ี เพ่ือน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำบริษทัฯต่อไป

 คณะกรรมกำรบริษัทฯให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ำย โดยข้อมูลท่ี
เปิดเผยจะต้องมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ท่ัวถึง และทันเวลำ ซึ่งรวมถึงรำยงำนทำงกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและ
ข่ำวสำรต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ท้ังจำกกำรจัดส่งเอกสำร
ทำงไปรษณีย์ ส่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 ค่ำตอบแทนกรรมกำร

 กำรประชุมคณะกรรมกำร

 รำยงำนของคณะกรรมกำร

 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง

 ควำมสัมพันธ์กับนักลงทุน

1)
2)
3)
4)

1.

2.

  

มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน
ค่ำตอบแทนอยูใ่นระดับท่ีสำมำรถจูงใจ สำมำรถรักษำกรรมกำรท่ีมคีวำมรู้ควำมสำมำรถ และมคุีณภำพในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีให้กับบริษทัได้
องค์ประกอบของค่ำตอบแทนมีควำมชัดเจน โปร่งใส และง่ำยต่อกำรเข้ำใจ
เป็นอัตรำที่เทียบเคียงกับค่ำตอบแทนกรรมกำรในอุตสำหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน จะเป็นกำรรำยงำนควำมรับผิดชอบในส่วนของกรรมกำร
บริหำร โดยมีประธำนกรรมกำรเป็นผู้รับรองรำยงำนดังกล่ำว (ปรำกฏอยู่ในหัวข้อ “รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะ
กรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน”)
รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน จะเป็นกำรรำยงำนควำมรับผิดชอบในส่วนของ
กรรมกำรตรวจสอบ โดยมีประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รับรองรำยงำนดังกล่ำว (ปรำกฏอยู่ในหัวข้อ “รำยงำน
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน”)
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 ในส่วนของงำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงำนขึ้นมำเฉพำะ โดยมอบหมำยให้ นำงสำวพิมพ์
วรรณ ธำรีรัตนำวิบูลย์ เป็นผู้ดูแลกำรติดต่อส่ือสำรกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งสำมำรถติดต่อได้ท่ีหมำยเลข
โทรศัพท์ 034-877-486-8 ต่อ 500
 ในส่วนของหน่วยงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ปรำกฏอยู่ใน “หมวดที่ 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure 
and Transparency) หัวข้อ 2.ช่องทำงติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์”

 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติก�ำหนดระเบียบข้อบังคับในกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯไปใช้ 
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

 บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่คณะกรรมกำรบริษัทฯจะเข้ำไปเป็นกรรมกำร เพื่อให้บริษัทได้รับรับ
ประโยชน์สูงสุดจำกกำรท�ำงำนของกรรมกำรซึ่งจะต้องอุทิศควำมรู้ ควำมรับผิดชอบและเวลำเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ โดย
ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรสำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

 บริษัทฯจัดให้มกีำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรบริษทัฯแต่ละท่ำนได้ประเมนิผลกำร
ปฏบิติังำนของตนเอง เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมอืในกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรและใช้ในกำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบติังำนของคณะ
กรรมกำรแต่ละท่ำนเพ่ือให้กำรท�ำงำนมปีระสิทธิภำพมำกยิง่ขึน้ โดยหวัข้อในกำรประเมนิตนเองจะเป็นไปตำมหลกักำรของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ี
ดี และหลักกำรของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังนีบ้ริษทัฯจะน�ำผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำนมำประยกุต์ใช้ในกำร
พัฒนำกรรมกำรและกำรพัฒนำบริษทัต่อไป

 บริษัทฯตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินกิจกำรอย่ำงโปร่งใส ยึดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเพื่อให้มีกำรด�ำเนินกิจกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปช่ันที่อำจเกิดขึ้นในองค์กรทุก 
ๆ กรณี บริษัทฯ จึงก�ำหนดหลักกำรด�ำเนินกิจกำรท่ีไม่สนับสนุนกิจกำรของกลุ่มหรือบุคคลท่ีกระท�ำกำรโดยมิชอบในกำรแสวงหำผล
ประโยชน์ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับควำมไว้วำงใจในกำรด�ำเนินกิจกำรอันปรำศจำกกำรทุจริต บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำนโยบำยต่อกำรคอร์รัปช่ั
นขึ้น และเพื่อเป็นแนวทำงส�ำหรับคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ดังนั้นในปี 2560 บริษัทฯได้ร่วมลง
นำมให้สัตยำบันตำมค�ำประกำศเจตนำรมณ์ของ “โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” เพื่อแสดง
เจตนำรมณ์และควำมมุ่งม่ันในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ โดยมีรำยละเอียดนโยบำย ดังน้ี

 1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติดังนี้
  ก) ต้องรักษำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ
  ข) ต้องไม่น�ำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทฯไปเปิดเผย หรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่
ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รบผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
  ค) ต้องไม่ท�ำกำรซื้อขำย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในบริษัทฯ และ/หรือเข้ำท�ำนิติกรรมอื่น
ใดโดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทฯ อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
 ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดกำรซื้อขำยหลัก
ทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน โดยข้อก�ำหนดดังกล่ำวให้รวมควำมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
ของกรรมกำร ผู้บริหำร และลูกจ้ำงของบริษัทฯด้วย หำกผู้ใดฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่ำวจะถือว่ำได้กระท�ำผิดร้ำยแรง

 2. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 

 3. ให้ประกำศระเบียบข้อบังคับดังกล่ำวให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงทรำบโดยทั่วกัน

 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน

 นโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร

 นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน
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1. วัตถุประสงค์
 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท�ำ “นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น” เพี่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชั่น ก�ำหนดหลักกำรและแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ชัดเจนส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงในกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น อีก
ทั้งเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรตรวจสอบและก�ำลับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยฉบับนี้อย่ำงเหมำะสม

2. ขอบเขต
 นโยบำยฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกท่ำนท้ังในบริษัทฯและ
บริษัทย่อย อีกท้ังยังครอบคลุมถึงตัวแทน ตัวกลำง ผู้รับจ้ำงอิสระ ท่ีปรึกษำ ท่ีกระท�ำกำรหรือด�ำเนินกำรต่ำง ๆในนำมบริษัทฯ (เรียกว่ำ “ผู้
ท่ีเก่ียวข้องทำงธุรกิจ)

3. ค�ำนิยำม 
 “กำรทุจริตคอร์รัปช่ัน” หมำยถึง กำรกระท�ำโดยเจตนำเพ่ือแสวงหำประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส�ำหรับตนเอง
และผู้อ่ืน หรือกำรใช้อ�ำนำจที่ได้มำโดยหน้ำท่ีในกำรหำประโยชน์ส่วนตัว กำรสนับสนุนและช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรให้สินบนไม่ว่ำจะ
เป็นรูปแบบใดก็ตำม โดยกำรเสนอให้ กำรสัญญำ กำรให้ค�ำม่ัน กำรเรียกร้อง หรือกำรรับซึ่งเงิน หรือทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไม่
เหมำะสม ท้ังจำกเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน รวมถึงกำรเอ้ือประโยชน์ในทำงธุรกิจให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ใน
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีอันน�ำมำซึ่งผลประโยชน์ในทำงมิชอบ เว้นแต่เป็นกำรกระท�ำในกรณีท่ีกฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ ประกำศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท�ำได้

4. นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ห้ำมให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย / ร่วม หรือบริษัทอื่นที่มีอ�ำนำจควบคุม 
หรือเป็นตัวแทนทำงธุรกิจ เรียกร้อง ด�ำเนินกำร ยอมรับ หรือเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบทั้งทำง
ตรงและทำงอ้อม รวมทั้งห้ำมเข้ำไปมีส่วนร่วม ด�ำเนินกำร หรือยอมรับกำรติดสินบน กำรเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด
หรือกำรจ่ำยเงินเพื่อให้ได้รับควำมสะดวก ทั้งที่เก่ียวข้องกับเจ้ำหน้ำที่รัฐและเอกชน ที่อำจพิจำรณำได้ว่ำเป็นกำรทุ
จริตคอร์รัปช่ัน และก�ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ันอย่ำงสม�่ำเสมอ พร้อมทั้ง
ได้มีกำรก�ำหนดบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและกำรด�ำเนิน
กิจกำรของบริษัทฯ
ห้ำมพนักงำนบริษัทฯเพิกเฉยหรือละเลย ในกรณีที่พบเห็นกำรกระท�ำที่เข้ำข่ำยทุจริตหรือคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ ทั้งน้ีพนักงำนบริษัทฯต้องแจ้งกำรกระท�ำที่เข้ำข่ำยทุจริตหรือคอร์รัปช่ันให้ผู ้บังคับบัญชำหรือบุคคลที่
รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำรสอบสวนต่ำง ๆ
พนักงำนบริษัทฯต้องร่วมมือกันสร้ำงค่ำนิยมและสร้ำงควำมตระหนักในกำรด�ำเนินงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส และปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปช่ันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
พนักงำนบริษัทฯต้องด�ำเนินงำนให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อ
ต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน
พนักงำนบริษัทฯต้องด�ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ภำยใต้กฎระเบียบ นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ
ของบริษัทฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกระบวนกำรตลำดและกำรขำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบัญชีและกำรเงิน
กำรกระท�ำใด ๆ ท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันฉบับนี้ จะต้องได้รับพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบท่ี
บริษัทฯก�ำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงกำรเลิกจ้ำงงำน ในกรณีท่ีผู้บริหำรของบริษัทฯเห็นว่ำจ�ำเป็น นอกจำกนี้พนักงำนท่ีฝ่ำฝืน
นโยบำยฉบับนี้อำจได้รับโทษทำงกฎหมำย หำกพิสูจน์ได้ว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวนั้นผิดกฎหมำย
บริษัทฯจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองแก่พนักงำน โดยพนักงำนจะไม่ถูกลงโทษหรือลดต�ำแหน่ง หำกปฏิเสธ
กำรกระท�ำกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน แม้ว่ำกำรกระท�ำน้ันจะท�ำให้บริษัทฯสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ

5.1 คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำท่ีในกำรก�ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน และพิจำรณำอนุมัตินโยบำย รวมถึงก�ำกับดูแล

5. บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ
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5.2

5.3

5.4

5.5

และสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น โดยกำรผลักดันนโยบำยให้สำมำรถปฏิบัติได้จริงในบริษัทฯ พร้อมทั้งเป็นต้นแบบ
ที่ดีในด้ำนกำรท�ำงำนที่ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้พนักงำนทุกคนในบริษัทฯ เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส�ำคัญต่อกำรต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชั่นและยึดถือปฏิบัติตำม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
5.2.1 พิจำรณำทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นที่ได้รับอนุมัติในด้ำนควำมเหมำะสมต่อองค์กร
5.2.2 รับผิดชอบในกำรสอบทำนงบกำรเงิน ก�ำกับดูแลและตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจ  
 สอบภำยใน และกำรประเมินควำมเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีกำรด�ำเนินกิจกำรที่โปร่งใสและ  
 ไม่ขัดแย้งต่อนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ
5.2.3 เป็นผู้รับผิดชอบในกำรพิจำรณำและเสนอวำระเมื่อพบว่ำมีกำรทุจริตในองค์กรต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อร่วม 
 กันก�ำหนดบทลงโทษและหำแนวทำงกำรป้องกันต่อไป
ผู้ตรวจสอบภำยใน
มีหน้ำท่ีตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ให้ไปตำมนโยบำยท่ีก�ำหนดไว้ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจ
ในระบบกำรควบคุมภำยในและลดควำมเสี่ยงกำรเกิดคอร์รัปช่ันในองค์กร ท้ังน้ีผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องมีกำรจัด
ท�ำรำยงำนต่อคณะกรรมกำร โดยเฉพำะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง ฝ่ำยจัดกำร    
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก�ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบัติที่สนับสนุนนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มี
ประสิทธภิำพ จัดให้มีกำรส่ือสำรและฝึกอบรมให้ควำมเก่ียวกบันโยบำยและแนวทำงปฏิบัตดัิงกล่ำวให้แก่บุคลำกรทกุระดับ เพ่ือ
ให้ม่ันใจว่ำบุคลำกรของบริษทัฯมีควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงเพียงพอ และสำมำรถน�ำนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติท่ีเกีย่วข้องไป
ด�ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธภิำพและประสิทธิผล รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของแนวทำงปฏิบัตต่ิำง ๆเพ่ือให้สอดคล้องกบั
กำรเปล่ียนแปลงของธรุกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�ำหนดของกฎหมำย
พนักงำนบริษัทฯ    
มีหน้ำท่ีต้องปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันฉบับนี้ และปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 
กรณีมีข้อสงสัยหรือพบกำรฝ่ำฝืนนโยบำย จะต้องรำยงำนผู้บังคับบัญชำ หรือผ่ำนทำงช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสท่ีจัดให้

6. แนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน
 กรรมกำร ผู้จัดกำร และพนักงำนทุกระดับของบริษัทและบริษัทในกลุ่มจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ 
อย่ำงเคร่งครัดโดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่นในทุก ๆ กรณี ไม่ว่ำจะในทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งนี้นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นดัง
กล่ำวจะรวมถึงกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง หรือคู่ค้ำที่เข้ำมำติดต่อกับบริษัทฯ ด้วย ผู้ที่กระท�ำ คอร์รัปชั่นและผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องจะ
ต้องได้รับกำรลงโทษทำงวินัยตำมกฎของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้และได้รับโทษตำมกฎหมำย บริษัทฯ มีแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชั่น ตำมลักษณะกำรทุจริตดังต่อไปนี้

7. มำตรกำรกำรปฏิบัติ
 พนักงำนต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ขณะที่ก�ำลังติดต่อธุรกิจกับลูกค้ำ ผู้ขำยสินค้ำ หุ้นส่วนหรือบุคคลภำยนอกที่
มีควำมเกี่ยวข้องทำงธุรกิจ ดังนี้

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

พนักงำนต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท�ำท่ีเข้ำข่ำยคอร์รัปช่ันท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับ
บัญชำ หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบผ่ำนช่องทำง ต่ำง ๆ ท่ีก�ำหนดไว้ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ผู้ที่กระท�ำคอร์รัปชั่นและผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องจะต้องได้รับกำรลงโทษทำงวินัยตำมกฎของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้ และได้รับ
โทษตำมกฎหมำย 
บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและมีมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรเผยแพร่ ส่ือสำรและฝึกอบรมเพ่ือให้ควำมรู้เก่ียวกับนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ันแก่พนักงำน
อย่ำงสม�่ำเสมอ 
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีหน้ำท่ีและรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในเร่ืองนี้ 
เพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบควบคุมที่มีควำมเหมำะสม และเพียงพอต่อควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชั่นที่อำจเกิดขึ้นและรำยงำนต่อคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

พนักงำนบริษัทฯต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทำงธุรกิจและมำรยำททำงธุรกิจขณะท่ีติดต่อกับบุคคล
ภำยนอกท่ีมีควำมเก่ียวข้องทำงธุรกิจ พนักงำนท่ีละเมิดข้อก�ำหนดต้องถูกลงโทษตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ และ
อำจถูกด�ำเนินคดีตำมกฎหมำย
ผู้บริหำรและพนักงำนไม่พึงหำประโยชน์ใด ๆ จำกต�ำแหน่งหน้ำท่ีของตนในบริษัทฯเพ่ือรับหรือเรียกร้อง ให้ บุคคลภำยนอกท่ี
มีควำมเก่ียวข้องทำงธุรกิจหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องของบุคคลภำยนอกดังกล่ำวให้บริกำรใด ๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
เมื่อผู้บริหำรและพนักงำนแนะน�ำบุคคลให้แก่บริษัทฯกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องไม่ขัด ต่อผลประโยชน์ หรือขั้นตอนกำร
จัดกำรของบริษัทฯอีกท้ังต้องไม่ท�ำเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบด้วยกฎหมำย
กำรรับสินบน

 7.4.1 ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่รับหรือเรียกร้องท้ังทำงตรงและทำงอ้อมซ่ึง เงิน บัตรก�ำนัล เช็ค หุ้น ของ 
  ขวัญหรือสินบนอ่ืนใด เงินค่ำตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจูงใจ ใด ๆ ท่ีมีมูลค่ำจำกบุคคลภำยนอกท่ีมีควำม 
  เก่ียวข้องทำงธุรกิจและบุคคลภำยในบริษัทฯ เช่น หน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนเอกชน บริษัทคู่ค้ำ
 7.4.2 ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้ำพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีรำชกำรโดยกำรเสนอให้เงิน บัตร 
  ก�ำนัล เช็ค หุ้น ของขวัญ หรือสินบนอ่ืนใดเงินค่ำตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจูงใจ ใด ๆ ท่ีมีมูลค่ำ
กำรจัดซื้อ - จัดจ้ำง

 7.5.1 ส�ำหรับงำนจัดซื้อ/จัดจ้ำงต่ำง ๆ จะต้องด�ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรท�ำงำนของบริษัทฯ  ตั้งแต่กำรเสนอ 
  รูปแบบ กำรเสนอรำคำ กำรเปรียบเทียบรำคำ กำรเลือกคู่ค้ำ และ/หรือ ผู้รับเหมำ โดยห้ำมมิให้ 
  พนักงำนในบริษัทฯ รับข้อเสนอต่ำง ๆ หรือมีผลประโยชน์แอบแฝงกับคู่ค้ำ และ/หรือผู้รับเหมำ ท้ังนี้  
  บริษัทฯ มีวิธีกำรตรวจสอบอย่ำงรอบคอบผ่ำนผู้จัดกำรฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องและจะต้องมีกำรอนุมัติกำรจัด 
  ซื้อ/จัดจ้ำงโดยกรรมกำรผู้จัดกำร
 7.5.2 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงกับภำครัฐ หรือเอกชน รวมถึง กำรติดต่องำนกับภำครัฐหรือ 
  เจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีเก่ียวข้องในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ 
  บริษัทในกลุ่ม ไม่ว่ำในประเทศหรือต่ำงประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด�ำเนิน 
  กำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์และเงินสนับสนุน

บริษัทฯ มีข้อก�ำหนดในกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์และเงินสนับสนุน ดังนี้

 7.6.1 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุน แก่บุคคลหรือหน่วยงำน ท้ังของภำครัฐและเอกชน ต้อง 
  เป็นไปอย่ำงโปร่งใส และมีเป้ำหมำยเพ่ือกำรกุศล โดยไม่ได้เป็นไปเพ่ือคำดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอ่ืนใด 
  เป็นกำรตอบแทนท่ีอำจพิจำรณำได้ว่ำเป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน
 7.6.2 ในกำรอนุมัติกำรบริจำคต่ำง ๆ และเงินสนับสนุน จะต้องเป็นไปตำมอ�ำนำจอนุมัติขององค์กร ทั้งนี้หำกเงิน 
  บริจำคและเงินสนับสนุน ไม่ว่ำจะรูปแบบใดก็ตำมที่มีมูลค่ำน้อยกว่ำ 10,000 บำท จะต้องได้รับกำร 
  อนุมัติจำกผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล และหำกมูลค่ำมำกกว่ำ 10,000 บำท จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก 
  กรรมกำรบริษัท
 7.6.3 ในกำรบริจำคจะต้องเป็นกำรบริจำคในนำม “บริษัทฯ” เท่ำนั้น ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐำนกำรบริจำคที่ชดัเจน 
  และเชื่อถือได้ และจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบข้ันตอนของบริษัทฯ และถูกต้องตำมกฎหมำย ตลอดจนมี 
  กำรติดตำมและตรวจสอบ ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ใช้กำรบริจำคเป็นข้ออ้ำงหรือน�ำมำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใด
 7.6.4 กำรให้เงินสนับสนุน ไม่ว่ำจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงกำรใด ต้องมีกำรระบุชื่อ 
  บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม โดยกำรให้กำรสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ ภำพลักษณ์ 
  ท่ีดีของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และต้องด�ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ผ่ำนขั้นตอนตำมระเบียบกำรจัด 
  ซื้อท่ัวไปของบริษัทฯ ท่ีก�ำหนดไว้ และถูกต้องตำมกฎหมำย
 7.6.5 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุน ต้องพิสูจน์ได้ว่ำมีกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกุศลดัง 
  กล่ำวจริงและสำมำรถตรวจสอบกำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุนนั้นได้
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ขั้นตอนกำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุน ดังนี้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ผู้ร้องขอจัดท�ำใบบันทึกค�ำขอ (Memo) โดยระบุช่ือผู้รับบริจำคหรือผู้รับกำรสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของ
กำรบริจำคหรือกำรสนับสนุน พรเอมแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำท้ังหมดเสนอให้ผู้มีอ�ำนำจ พิจำรณำ
อนุมัติตำมระดับอ�ำนำจอนุมัติ ดังนี้
 วงเงินในกำรอนุมัติ ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
 -  ไม่เกิน 10,000 บำท   ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล
 -  10,000 บำท แต่ไม่เกิน 100,000 บำท\ กรรมกำรผู้จัดกำร
 -  100,000 บำทขึ้นไป   ประธำนกรรมกำรบริหำร
ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคลสอบทำนใบบันทึกค�ำขอ เพื่อให้มั่นใจว่ำวัตถุประสงค์ของกำรบริจำคเป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติใน
กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุน และพิจำรณำอนุมัติ หำกกำรขอบริจำคหรือให้เงินสนับสนุนเป็นไป
ตำมแนวทำงปฏิบัติของบริษัทฯ
ผู้ร้องขอน�ำหลักฐำนกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุน เช่น หนังสือขอบคุณจำกหน่วยงำนรับบริจำค
หรือกำรสนับสนุน รูปถ่ำยกำรบริจำค เป็นต้น ส่งให้แก่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี เพื่อเป็นหลักฐำนกำรบริจำคเพื่อกำร
กุศลและกำรให้เงินสนับสนุน หลังจำกด�ำเนินกำรบริจำคหรือให้เงินสนับสนุนแล้ว
ฝ่ำยกำรเงินสอบทำนหลักฐำนกำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุน และจัดเก็บข้อมูลเข้ำแฟ้มเอกสำร
หำกหลักฐำนที่ผู้ร้องขอให้มำไม่เพียงพอ ให้แจ้งผู้ร้องขอเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อขอข้อมูลหรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม 
หำกพิสูจน์ได้ว่ำกำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุนไม่เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติของบริษัทฯหรือใช้เป็น
ข้ออ้ำงหรือเส้นทำงส�ำหรับคอร์รัปชั่น บริษัทฯจะลงโทษผู้กระท�ำผิดตำมมำตรกำรสูงสุด
ฝ่ำยกำรเงินท�ำรำยงำนสรุปกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรทุกไตรมำส
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในตรวจสอบกระบวนกำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุนเป็นประจ�ำทุกปีเพ่ือให้
มั่นใจว่ำกระบวนกำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุนมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และกำรควบคุม
ภำยในที่เหมำะสม

7.7

7.8

กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง
 บริษัทฯ มีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง และมีกระบวนกำรบริหำรและด�ำเนินงำนที่เป็นอิสระ โดยไม่อ้ำงอิงกิจกรรม
ทำงกำรเมือง แต่บริษัทมีนโยบำยไม่ช่วยเหลือทำงกำรเมือง นิยำมกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง คือ กำรช่วยเหลือไม่ว่ำจะเป็นทำง
ด้ำนกำรเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง กำรก�ำหนดว่ำกิจกรรมใดเป็นกำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองอำจ
ท�ำได้ยำก กำรช่วยเหลือด้ำนกำรเงินสำมำรถรวมถึงกำรให้กู้เงินส่วนกำรช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่นกำรให้สิ่งของ กำรโฆษณำส่ง
เสริมหรือสนับสนุนพรรคกำรเมือง ร่วมถึงกำรให้พนักงำนลำหยุดโดยไม่รับค่ำจ้ำงจำกนำยจ้ำง เพื่อร่วมด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
รณรงค์ทำงกำรเมือง 
 โดยบุคลำกรทุกคนมีสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงควำมเห็นและเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมือง ภำยใต้พระรำชบัญญัติ
ตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่ห้ำมพนักงำนบริษัทฯ เข้ำร่วมกิจกรรม แสดงควำมคิดเห็น หรือด�ำเนิน
กิจกรรม ใด ๆ ในนำมบริษัทฯ หรือให้เข้ำใจว่ำเป็นกำรกระท�ำในนำมบริษัทฯ รวมถึงกำรน�ำทรัพยำกร ใด ๆ ของบริษัทฯ และ
บริษัทในกลุ่ม ไปใช้เพื่อด�ำเนินกำรหรือกิจกรรมทำงกำรเมือง อันจะท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียควำมเป็นกลำงหรือได้รับควำมเสีย
หำยจำกกำรเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องและกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมืองไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
กำรให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก  หรือกำรเลี้ยงรับรอง
 บริษัทมีนโยบำยห้ำมผู้บริหำรหรือพนักงำนบริษัทฯ รับหรือให้ ของขวัญ ของท่ีระลึก หรือกำรเลี้ยงรับรอง จำกหรือ
ให้บริษัทคู่ค้ำ อย่ำงไรก็ตำมหำกกำรให้หรือรับของ มีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือกำรต้อนรับ, กำรแสดงควำมยินดี หรือให้เนื่องใน
โอกำสเทศกำลต่ำง ๆตำมวัฒนธรรม โดยไม่มีนัยยะอ่ืนและไม่ได้คำดหวังผลโยชน์ตอบแทน ก็สำมำรถให้หรือรับได้ เช่น 
กระเช้ำตำมช่วงเทศกำลต่ำง ๆ และขนมอ่ืน ๆ 

 ขั้นตอนกำรรับและให้ของเพ่ือกำรต้อนรับ, กำรแสดงควำมยินดี และโอกำสเทศกำลต่ำง ๆตำมวัฒนธรรม

 7.8.1 บริษัทฯรับสิ่งของเพื่อกำรต้อนรับ กำรแสดงควำมยินดี และเทศกำลต่ำง ๆตำมวัฒนธรรม เช่นกระเช้ำ  
  และขนมต่ำง ๆ สิ่งของสนับสนุนกำรขำยท่ัวไปมูลค่ำเล็กน้อย เท่ำน้ัน และห้ำมรับของขวัญ ของก�ำนัล
  ใดๆ จำกที่กล่ำวข้ำงต้น ท้ังส้ิน
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 7.8.2 กำรให้ของเพ่ือกำรต้อนรับ กำรแสดงควำมยินดี และเทศกำลต่ำง ๆตำมวัฒนธรรม
  7.8.2.1 ผู้ร้องขอจัดท�ำบันทึกค�ำขอ โดยระบุชื่อหน่วยงำนที่จะให้ รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ปริมำณ และ 
   มูลค่ำ (ซึ่งไม่เกิน 2,000 บำทต่อ 1 ช้ิน) พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำท้ังหมด เสนอ 
   ให้ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคลอนุมัติตำมระดับอ�ำนำจอนุมัติเท่ำนั้น
  7.8.2.2 ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคลสอบทำนใบบันทึกค�ำขอเพื่อให้มั่นใจว่ำวัตถุประสงค์ของกำรให้ของ สอดคล้อง 
   กับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และพิจำรณำอนุมัติ หำกกำรขอให้ของ เป็นไปตำมแนวทำง 
   ปฏิบัติของบริษัทฯ
  7.8.2.3 ผู้ร้องขอน�ำหลักฐำนกำรให้ของ เช่นใบเสร็จรับเงิน หนังสือขอบคุณจำกหน่วยงำนรับของ หรือ 
   รูปถ่ำยกำรให้ เป็นต้น ส่งให้แก่ฝ่ำยบุคคลเพ่ือใช้ในกำรเบิกเงินและเป็นหลักฐำนกำรให้ของ
  7.8.2.4 ฝ่ำยกำรเงนิสอบทำนหลักฐำนกำรให้ของ รวมทัง้อนมุติั และจดัเก็บข้อมลูเข้ำแฟ้มเอกสำรหำก 
   หลักฐำนท่ีผู้ร้องขอให้มำไม่เพียงพอ ให้แจ้งผู้ร้องขอเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อขอข้อมูลหรือค�ำ 
   อธิบำยเพิ่มเติม หำกพิสูจน์ได้ว่ำกำรให้ของไม่เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติของบริษัทฯหรือใช้เปน็ 
   ข้ออ้ำงหรือเส้นทำงส�ำหรับคอร์รัปช่ัน บริษัทฯจะลงโทษผู้กระท�ำผิดตำมมำตรกำรสูงสุด
  7.8.2.5 ฝ่ำยกำรเงินท�ำรำยงำนสรุปกำรให้ของ เสนอคณะกรรมกำรบริหำรทุกไตรมำส
  7.8.2.6 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในตรวจสอบกระบวนกำรให้ของ เป็นประจ�ำทุกปีเพื่อให้ม่ันใจว่ำกระบวน 
   กำรให้ของส�ำหรับเทศกำลหรือขนมต่ำง ๆ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และกำรควบคุม 
   ภำยในท่ีเหมำะสม

จัดให้มีมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตที่ครอบคลุมทั้งมำตรกำรกำร
ป้องกันทุจริต กำรตรวจหำกำรทุจริต และกำรตอบสนองเม่ือพบกำรทุจริต
จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอในกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน และจัดให้มีกำรตรวจสอบ
กระบวนกำรด�ำเนินงำนภำยใน เพื่อให้ควำมมั่นใจในประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน
จัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงองค์กรด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯมีมำตรกำรควบคุมภำยใน 
เพื่อจัดกำรกับควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปช่ันที่อำจเกิดขึ้นในรูปแบบต่ำง ๆได้อย่ำงเหมำะสม
จัดให้มีมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยบำงประเภท ได้แก่ เงินบริจำคเพื่อกำรกุศล เงินสนับสนุน 
หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆเพื่อป้องกันกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม
จัดให้มีมำตรกำรป้องกันกำรมอบหรือรับของก�ำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กำรเลี้ยงรับรอง หรือค่ำใช้จ่ำยที่
เกินขอบเขตจ�ำกัดซึ่งไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทหรือเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยในประเทศที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้องแม่นย�ำ ภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีท่ีได้รับกำรยอมรับ
ระดับสำกล
จัดให้มีกระบวนกำรจัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำรประกอบกำรรำยงำน และข้อมูลทำงกำรเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรบันทึกรำยกำร
และข้อมูลทำงกำรเงินเป็นไปตำมควำมเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน อีกทั้งเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย
เฉพำะเอกสำรประกอบกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ต้องจัดให้มีเอกสำรประกอบที่ชัดเจน โปร่งใส ถูกต้อง และได้รับกำรอนุมัติจำกผู้
มีอ�ำนำจอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มั่นใจว่ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสมและไม่ได้เป็นไปเพื่อกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
จัดให้มีช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกิดกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมท้ังก�ำหนดขั้นตอนในกำร
สอบสวน กำรก�ำหนดบทลงโทษ และกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง ในกรณีเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
จัดให้มีกำรสื่อสำรและฝึกอบรมให้ควำมรู ้เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่พนักงำนทุก
ระดับ ต้ังแต่คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน รวมไปถึงตัวแทนและตัวกลำงทำงธุรกิจที่กระท�ำกำรหรือ
ด�ำเนินกำรในนำมบริษัทฯ

8. กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันและระบบควบคุมภำยใน

9. กำรทบทวนนโยบำย
 บริษัทฯจัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยฉบับน้ีเป็นประจ�ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำอนุมัติ
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เรื่องที่รับแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน
 10.1.1 กำรกระท�ำท่ีทุจริต คอร์รัปช่ัน ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร โดยทำงตรง หรือทำงอ้อม 
 10.1.2 กำรกระท�ำท่ีผิดขั้นตอนตำมระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลต่อระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท จน 
  ท�ำให้สงสัยได้ว่ำ อำจจะเป็นช่องทำงในกำรทุจริต 
 10.1.3 กำรกระท�ำท่ีท�ำให้บริษัทฯเสียผลประโยชน์ กระทบต่อช่ือเสียงของบริษัท 
 10.1.4 กำรกระท�ำท่ีผิดกฎหมำย ผิดศีลธรรม จรรยำบรรณทำงธุรกิจ

แสดงควำมคิดเห็นจำกภำยใน (ผู้ร้องทุกข์จำกภำยใน) 
 11.1.1 กล่องรับควำมคิดเห็น
 11.1.2 หัวหน้ำหน่วยงำนท่ีพนักงำนคนดังกล่ำวสังกัดอยู่ 
 11.1.3 หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบ หรือ หัวหน้ำฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
 11.1.4 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (hr@aienergy.co.th) 

กลไกแสดงควำมคิดเห็นจำกภำยนอก (ผู้ร้องทุกข์จำกภำยนอก)
 11.2.1 เว็บไซต์บริษัทฯ http://www.aienergy.co.th 
 11.2.2 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ aienergy@aienergy.co.th
 11.2.3 ทำงไปรษณีย์ (55/2 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110)

กำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้เกี่ยวข้อง
 เนื่องจำกกำรร้องเรียน และกำรให้ข้อมูลท่ีกระท�ำไปโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ ท้ัง
บริษัทฯ และพนักงำนเป็นส่วนรวม ดังนั้นผู้ยื่นค�ำร้องเรียน ผู้ให้ถ้อยค�ำ ให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริง หรือให้พยำนหลักฐำนใด
เก่ียวกับกำรร้องเรียน และท่ีเป็นผู้พิจำรณำค�ำร้องเรียน เมื่อได้กระท�ำไปโดยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดข้องยุ ่งยำก
ประกำรใดย่อมได้รับกำรประกันกำรคุ้มครองว่ำจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุท่ีจะเลิกจ้ำง ลงโทษ หรือด�ำเนินกำรใดท่ี
เกิดผลร้ำยต่อพนักงำนดังกล่ำว 
 บริษัทฯมีนโยบำยที่จะให้ควำมเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเท่ำเทียมกัน ตำมกฎข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะให้
ควำมคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน และเรื่องที่ร้องเรียนนั้น เป็นควำมลับ และจะด�ำเนินกำรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน

กำรปิดบังช่ือและกำรเก็บรักษำควำมลับ 
 พนักงำนหรือผู้ร้องเรียนจำกภำยนอก อำจเลือกไม่เปิดเผยช่ือเม่ือรำยงำนกำรกระท�ำละเมิดของพนักงำนคนอ่ืนก็ได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนระบุตัวตนของตนเมื่อท�ำกำรรำยงำน เพื่อให้ง่ำยต่อกำรติดต่อและสอบสวน 
 เมื่อพนักงำนหรือผู้ร้องเรียนจำกภำยนอก ท�ำกำรรำยงำนแล้ว หน่วยงำนท่ีรับเร่ืองพึงด�ำเนินมำตรกำร ปกป้อง
คุ้มครองและป้องกันท่ีเหมำะสม เพ่ือให้สำมำรถท�ำกำรสอบสวนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพื่อป้องกันพนักงำนหรือผู ้
ร้องทุกข์จำกภำยนอกดังกล่ำวจำกกำรกล่ันแกล้งหรือกำรปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม

เมื่อได้รับกำรแจ้งเบำะแส กรรมกำรบริหำร และ คณะกรรมกำรตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
ระหว่ำงกำรสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์และ คณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจจะมอบหมำย
ให้ตัวแทน (ผู้บริหำร) แจ้งผลควำมคืบหน้ำเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนได้ทรำบ 
หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ ข้อมูลหรือหลักฐำนที่มี มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ำผู้ที่ถูกกล่ำวหำได้กระท�ำกำร
คอร์รัปช่ัน หรือทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่ำวหำ ได้รับทรำบข้อกล่ำวหำ และให้สิทธิผู้ถูกกล่ำวหำพิสูจน์
ตนเอง โดยกำรหำข้อมูลหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่ำตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำอันทุจริต ตำม
ที่ได้ถูกกล่ำวหำ

10. กำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน

11. ช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน

12. กำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน และกำรรักษำควำมลับ

13. กำรด�ำเนินกำรสืบสวน และบทลงโทษ
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หำกผู้ถูกร้องเรียน ได้กระท�ำกำรทุจริตจริง กำรทุจริตนั้นถือว่ำเป็นกำรกระท�ำผิดนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับกำร
พิจำรณำโทษทำงวินัย ตำมระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ และหำกกำรกระท�ำทุจริตนั้นผิดกฎหมำย ผู้กระท�ำควำมผิดอำจจะต้อง
ได้รับโทษทำงกฎหมำย ทั้งนี้โทษทำงวินัยตำมระเบียบของบริษัทฯ ค�ำตัดสินของคณะกรรมกำร (ผู้บริหำร) ถือเป็นอันสิ้นสุด
ในกรณีท่ีผู้กระท�ำกำรทุจริตเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือพนักงำนท่ีกระท�ำกำรทุจริตท่ีมีมูลค่ำควำม
เสียหำยต้ังแต่ 500,000 บำทขึ้นไป คณะกรรมกำรสอบสวนเบื้องต้นจะรำยงำนต่อไปยังคณะกรรมกำรตรวจสอบทันทีเพ่ือ
พิจำรณำแต่งต้ังตัวแทนเป็น 1 ในคณะกรรมกำรสอบสวน และรำยงำนผลกำรสอบสวนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยเร็ว
อย่ำงช้ำไม่เกิน 7 วัน บทลงโทษให้เป็นไปตำมวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ

บริษัทฯ ติดประกำศนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ให้พนักงำนบริษัทฯ, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ�ำนำจใน
กำรควบคุมและตัวแทนทำงธุรกิจ รับทรำบโดยทั่วกัน
บริษัทฯ เผยแพร่ให้พนักงำนบริษัทฯ, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ�ำนำจในกำรควบคุมและตัวแทนทำงธุรกิจ ได้
รับทรำบผ่ำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ทุกฝ่ำย/แผนกได้รับทรำบโดยทั่วกัน และบังคับให้บุคคลข้ำงต้นปฏิบัติตำมนโยบำย
ต่อต้ำนคอร์รัปชั่นอย่ำงเคร่งครัด
บริษัทฯ จะมีกำรอบรมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นกับพนักงำนใหม่ทุกคนและเพื่อให้บุคคลภำยนอกหรือผู้ที่สนใจทรำบถึง
กำรปฏิบัติงำน พร้อมให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต อย่ำงสม�่ำเสมอ ผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี้
 14.3.1 เว็บไซต์บริษัทฯ http://www.aienergy.co.th   
 14.3.2 รำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลประจ�ำปี แบบ 56-1 และรำยงำนประจ�ำปี

บริษัทฯได้เข้ำร่วมกำรประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อ
ต้ำนกำรทุจริต และปัจจุบัน บริษัทฯได้รับรองกำรเป็นสมำชิก โดยคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อ
ต้ำนกำรทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Council) 
บริษัทฯ ประกำศให้พนักงำนทุกคนได้รับทรำบ โดยจะมีกำรเผยแพร่ผ่ำนทำง Email ของบริษัทฯ และติดประกำศตำมฝ่ำย/
แผนกต่ำงๆ เพื่อให้ทุกฝ่ำย/แผนกได้รับทรำบโดยทั่วกัน และจะจัดให้มีกำรอบรมเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นกับพนักงำน
บริษัทฯมีกำรส่งจดหมำยเพื่อประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้ำทุกรำย เพื่อเป็นกำรแจ้งให้ทรำบว่ำบริษัทฯมี
แนวทำงและได้ก�ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้คู่ค้ำทุกรำยจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชั่นของบริษัทฯด้วย
บริษัทฯมีกำรเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นผ่ำนเว็บไซต์บริษัท (http://www.aienergy.co.th) โดยจะเป็นกำรน�ำ
เสนอนโยบำยให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมไปถึงบุคคลภำยนอกที่สนใจได้ทรำบ 
บริษัทฯมีกำรเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นไว้ใน “แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)” และรำยงำน
ประจ�ำปี 2561

14.  กำรเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปช่ัน
 เพื่อให้พนักงำนในองค์กรและบริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ�ำนำจในกำรควบคุมและตัวแทนทำงธุรกิจทรำบ ตระหนัก
และปฏิบัติ นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จะด�ำเนินกำร ดังต่อไปนี้

 บริษัทเห็นควำมส�ำคัญของกำรจัดท�ำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน ซ่ึงจะส่งผลให้กำรด�ำเนินกิจกำร มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งข้ึน ทั้งยังสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้กับคู่ค้ำ ลูกค้ำ และผู้ถือหุ้นในแง่ของกำรเป็นบริษัทที่มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อม่ันว่ำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนำศักยภำพของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต ก้ำวหน้ำ
และมีควำมม่ันคง
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 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้บริษัทฯได้ด�ำเนินกิจกำร
ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยบริษัทได้มีกำรจัดท�ำนโยบำยและวิสัยทัศน์ในกำรด�ำเนิน
กิจกำรตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯมุ่งเน้นและให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภำยในและภำยนอก
บริษัท รวมถึงกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมมำอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ยังได้ค�ำนึงถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ำ ชุมชนโดยรอบและที่ส�ำคัญคือกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำทำงทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี้หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ก็ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทด้วย และเพื่อให้บริษัทมีกำรด�ำเนินกำรในด้ำนควำมรับ
ผิดชอบต่อสังคมอย่ำงยั่งยืน บริษัทฯได้สร้ำงทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรกับพนักงำนในทุกระดับ ทั้งในส่วนของผู้บริหำรและพนักงำน และ
เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทมีมำตรฐำนบริษัทฯได้น�ำแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เข้ำมำเป็นสำระส�ำคัญในกำรก�ำหนดนโยบำยและวิสัยทัศน์ โดยใช้แนวทำงตำมหลักกำร ได้แก่

 1.  กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
 2 . กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
 3.  กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
 4.  ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 5.  กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม
 6.  กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

 ในปี 2561 นี้บริษัทฯได้ด�ำเนินกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีโครงกำรส�ำหรับกิจกรรมด้ำนควำมรับ
ผิดชอบต่อสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำบริษัทฯมีควำมมุ่งมั่น ต้ังใจและเอำใจใส่กับกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจให้เป็นมิตรกับสังคม ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทำงปฏิบัติท้ัง 6 ข้อดังท่ีกล่ำวมำ ดังนี้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
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1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม

2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

3. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

 บริษัทฯมีกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม โดยกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำงำนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงโปร่งใส ส่งเสริมกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรม ทั้งในส่วนของคู่ค้ำ ลูกค้ำและคู่แข่งทำงกำรค้ำ โดยกำรด�ำเนินกำรของบริษัทจะสอดคล้องกับกฎหมำยและข้อบังคับของกำร
แข่งขัน เช่น กำรน�ำรำคำน�้ำมันไบโอดีเซลที่มีกำรวิเครำะห์โดยส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน มำใช้ในกำรค�ำนวณ
รำคำสินค้ำ ดังนั้นสินค้ำของบริษัทจึงเป็นสินค้ำที่มีรำคำตำมมำตรฐำน นอกจำกนี้บริษัทฯยังมีหลักเกณฑ์ในกำรเลือกคู่ค้ำโดยคู่ค้ำรำยต่ำงๆ 
จะต้องผ่ำนขั้นตอนตำมที่บริษัทก�ำหนดจึงจะสำมำรถเข้ำมำด�ำเนินกำรใดๆให้กับบริษัทได้

 บริษัทมีกำรสร้ำงแนวทำงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนปรำกฏอยู่ในนโยบำยในกำรจ้ำงงำนของบริษัท ซึ่งมีมำตรกำรที่ส�ำคัญคือ 
กำรต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็ก ท้ังน้ีบริษัทจะไม่รับผู้ท่ีมีอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์เข้ำท�ำงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพ้ืนฐำนตำม
กรอบรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 มำตรำ 49 ซึ่งได้มีกำรบัญญัติไว้ว่ำ “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในกำรรับกำร
ศึกษำไม่น้อยกว่ำสิบสองปี ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” ท้ังนี้ทำงบริษัทได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของ
กำรศึกษำ และเพ่ือไม่ให้เป็นกำรลิดรอนสิทธิทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของมนุษย์ บริษัทฯจึงน�ำข้อกฎหมำยดังกล่ำวมำเป็นส่วนหนึ่งใน
นโยบำยกำรจ้ำงงำนบริษัทโดยกำรไม่รับแรงงำนท่ีมีอำยุต�่ำกว่ำ 18ปีเพ่ือเปิดโอกำสให้บุคคลเหล่ำนั้นเข้ำถึงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำง
เต็มท่ีก่อนท่ีจะเข้ำสู่กำรท�ำงำนในระบบแรงงำน

 บริษัทฯเล็งเห็นคุณค่ำและควำมส�ำคัญของพนักงำนในทุกระดับ เพรำะพนักงำนถือเป็นผู้สร้ำงผลผลิตท่ีส�ำคัญ ดังนั้นบริษัท
จึงได้จัดให้ต้องมีกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรมโดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้

 3.1 ควำมคุ้มครองทำงสังคม
  บริษัทฯจัดให้มีกำรจ้ำงงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยพนักงำนจะได้รับค่ำตอบแทนเหมำะสมตำมระดับควำมสำมำรถหรือตำม 
 ท่ีได้มีกำรตกลงไว้ ท้ังน้ีบริษัทมีนโยบำยในกำรให้ค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงำน โดยพนักงำนจะได้รับค่ำ ตอบแทนตำมที่ 
 เหมำะสมส�ำหรับกำรครองชีพ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดีในสังคมด้วยท้ังน้ีบริษัทได้ก�ำหนด นโยบำยในกำรดูแลค่ำ 
 ตอบแทนของสวัสดิกำรของพนักงำนดังนี้
  3.1.1  บริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนด้วยควำมเป็นธรรมในลักษณะ Fair work Fair Pay  
   โดยค่ำตอบแทนที่พนักงำนจะได้รับจะขึ้นอยู ่กับลักษณะงำนและควำมรู ้ ควำมสำมำรถ รวมไปถึง 
   ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนของพนักงำน ท้ังนี้ค่ำตอบแทนของบริษัทจะจะสอดคล้องกับค่ำจ้ำงแรงงำน 
   ขั้นต�่ำของรัฐบำลเพ่ือส่งเสริมให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น
  3.1.2  บริษัทฯมีจ่ำยกำรค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินเดือน  
   -  ค่ำอำหำร, ค่ำครองชีพ, ค่ำโทรศัพท์
   -  เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน
   -  โบนัสประจ�ำปี 
   -  เงินรำงวัลส�ำหรับพนักงำนดีเด่น
  3.1.3 บริษัทจัดให้มีสวัสดิกำรในต่ำงๆให้กับพนักงำน 
   -  กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
   -  กำรท�ำประกันชีวิตและประกันสุขภำพกลุ่ม
   -  กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี
   -  กำรพัฒนำบุคลำกร โดยกำรส่งอบรม หรือสัมมนำตำมสำยงำนของพนักงำน
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 3.2 สุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน
  บริษัทฯค�ำนึงถึงสุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำนเป็นส�ำคัญ โดยได้มีกำรจัดโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อเสริม 
 สร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนให้กับพนักงำนทุกคน นอกจำกนี้บริษัทยังมีหน่วยงำนส�ำหรับกำรประเมินควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิด
 ขึ้นกับพนักงำน เพื่อหำทำงป้องกันควำมเสี่ยง โดยโครงกำรและกิจกรรมที่บริษัทจัดท�ำ มีดังนี้
  3.2.1 โครงกำร 5 ส. สร้ำงนิสัยและควำมปลอดภัย
   โครงกำร 5 ส. นอกจำกจะเป็นกำรดูแลสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนแล้ว ยังเป็นโครงกำรที่เสริมสร้ำงนิสัยที่ดีให ้
  กับพนักงำนได้อีกด้วย โดยโครงกำรนี้จะช่วยให้พนักงำนมีควำมรับผิดชอบในพื้นที่ของตนเองเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเกิด 
  อุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบำย 5 ส. คือ “5 ส. สร้ำงวินัยในองค์กร เพื่อก้ำวไปสู่คุณภำพและควำม 
  ส�ำเร็จที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็น 2 ด้ำนตำมขั้นตอนกำรท�ำงำนของ 5ส.
          I.	ด้ำนวัตถุและสถำนท่ี	
   - เพื่อปรับปรุงสภำพแวดล้อมในสถำนท่ีท�ำงำนให้มีบรรยำกำศท่ีดี จัดเก็บอุปกรณ์ของใช้ในกำรท�ำงำน 
        ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
   - เพ่ือกำรท�ำงำนท่ีรวดเร็ว ป้องกันกำรท�ำงำนผิดพลำด และป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ
          II.	ด้ำนบุคลำกร 
   - เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำ กำรพัฒนำตนเองและคุณภำพกำรท�ำงำนให้มีมำตรฐำนสูง 
      ขึ้นและมีจิตส�ำนึกในกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน
   - เพ่ือป้องกันกำรเกิดข้อร้องเรียนจำกลูกค้
  3.2.2 โครงกำรอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero accident)
   โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่กระทรวงแรงงำนได้ริเริ่มขึ้น ส�ำหรับเป็นข้อปฏิบัติให้โรงงำนปฏิบัติตำมเพื่อเป็นกำร 
  ลดอุบัติเหตุ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงำนมีควำมปลอดภัยในชีวิตมำกยิ่งข้ึน โดยบริษัทจะต้องจัดท�ำมำตรกำรกำรป้องกัน 
  อุบัติเหตุทั้งนี้ทำงบริษัทได้น�ำ โครงกำรนี้มำประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับมำตรกำรกำรป้องกันอุบัติเหตุที่บริษัทจัดท�ำขึ้น ดังนี้
       - บริษัทฯเล็งเห็นควำมส�ำคัญในเรื่องควำมปลอดภัยของพนักงำน จึงได้มีกำรจัดท�ำงบประมำณส�ำหรับกำรลงทุน 
   ในส่วน ของกำรจัดหำอุปกรณ์ควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมำะสมกับกำรใช้งำนของแต่ละส่วนงำน  
   เนื่องจำกกิจกำรของบริษัท ถือว่ำเป็นกิจกำรที่มีควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุหรือกำรได้รับบำดเจ็บ โดยเฉพำะ 
   อย่ำงยิ่งกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต ดังนั้นควำมปลอดภัยจึงเป็นนโยบำยส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำนของ 
   บริษัท เพรำะพนักงำนถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำร ด�ำเนินธุรกิจ กำรจัดหำอุปกรณ์ควำมปลอดภัยจึงเป็น 
   นโยบำยหลักที่บริษัทให้ควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิงนอกจำกน้ีบริษัทยังมี หน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีในกำรประเมิน 
   ควำมเส่ียงต่ำงๆเพ่ือให้สำมำรถหำวิธีกำรป้องกัน หรือแนวทำงในกำรลดผลกระทบท่ี จะเกิดกับพนักงำน 
   ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
       - บริษัทฯจัดให้มีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ�ำทุกปี  เนื่องจำกกิจกำรของบริษัทนับได้ว่ำเป็น 
   กิจกำรท่ีมีควำมเสี่ยงจำกเหตุเพลิงไหม้ซ่ึงถือเป็นอันตรำยท่ีส่งผลรุนแรงท้ังต่อพนักงำนและทรัพย์สินของ
   บริษัทฯ ดังนั้นกำรให้ควำม รู้และควำมเข้ำใจในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ รวมไปถึงวิธีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำก 
   เหตุกำรณ์เพลิงไหม้จึงเป็นส่ิงส�ำคัญ บริษัทฯมกีำรจัดอบรมปีละ 1 คร้ัง โดยวทิยำกรทีม่คีวำมช�ำนำญเฉพำะ 
   และมีประสบกำรณ์ ทั้งนี้บริษัทฯได้มีกำรจัดตั้ง หน่วยงำนส�ำหรับกำรท�ำแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนไีฟ  
   รวมไปถึงแผนกำรอพยพหนีไฟของบริษัทฯไว้อย่ำงชัดเจน และประกำศให้พนักงำนทุกคนได้รับทรำบทั่วกัน  
   โดยกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนระบบสำรสนเทศภำยในของบริษัทฯ และกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์ภำยใน 
   บริษัทฯ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือเหตุกำรณ์ต่ำงๆ และสำมำรถแก้ไข สถำนกำรณ์ได้อย่ำงรวดเร็ว
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       - บริษัทฯจะมีกำรจัดอบรมในเร่ืองของควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในกำรท�ำงำนให้กับพนักงำน เพ่ือให้ 
   พนักงำนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรท�ำงำน รวมไปถึงกำรใช้อุปกรณ์ควำมปลอดภัยอย่ำงถูกต้องทั้งน้ี 
   หำกพนักงำนมีควำมรู้ และสำมำรถใช้งำนอุปกรณ์ควำมปลอดภัยอย่ำงถูกวิธีแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิด 
   อุบัติเหตุและผลกระทบอันเน่ืองมำจำกกำรเกิดอุบัติเหตุลดลงด้วย

4. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บริษัทฯมีควำมต้ังใจท่ีจะผลิตสินค้ำและบริกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้ำและบริกำรท่ีดี 
ปลอดภัยและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคสูงสุด โดยบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยท่ีส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้

 4.1 นโยบำยกำรตรวจสอบและกำรรับรองมำตรฐำนต่ำงๆ
  ในส่วนของกำรผลิตสินค้ำและบริกำรของบริษัทจะเป็นไปตำมมำตรฐำนและกฎระเบียบข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัยทั้ง 
 ในระดับประเทศและระดับสำกล โดยบริษัทได้รับกำรตรวจสอบและได้รับกำรรับรองจำกองค์กรต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคมีควำม 
 มั่นใจว่ำ สินค้ำและบริกำรของเรำมีควำมปลอดภัยและใส่ใจต่อผู้บริโภค อำทิเช่น
  - บริษัทฯได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ (Quality Manage 
   ment System)  จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (MASCI)
  - บริษัทฯได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตท่ีดี  (Good Manufacturing Practice System : GMP) จำก 
   สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ MASCI
  - บริษัทฯได้รับกำรรับรองมำตรฐำนในระบบกำรจัดกำรคุณภำพด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำร (Hazard  
   Analysis and Critical Control Point : HACCP)  จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ MASCI 
  - บริษัทฯได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกสถำบันมำตรฐำนอำหำรฮำลำล (HALAL) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
   กลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย  โดยคณะกรรมกำรอิสลำมแห่งประเทศไทยจะเข้ำมำตรวจสอบกำรท�ำงำน 
   ของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
  - บริษัทฯได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกโคเชอร์มำตรฐำนอำหำรยิว (Kosher Dietary Law)  
  - บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตน�้ำมันปำล์มอย่ำงยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm  
   Oil : RSPO) โดยบริษัทมีควำมมุ่งม่ันในกำรสนับสนุนกำรผลิตน�้ำมันปำล์มอย่ำงย่ังยืนทั้งในด้ำนสิ่ง 
   แวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ

 นอกจำกนี้บริษัทฯยังมีกำรเปิดโอกำสให้กลุ่มลูกค้ำและคู่ค้ำได้เข้ำมำตรวจสอบกำรท�ำงำนภำยในบริษัทด้วย ซึ่งเป็นกำรเปิด
โอกำสให้บุคคลภำยนอกได้เห็นกระบวนกำรท�ำงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ทั้งนี้จะเป็นกำรช่วยเพ่ิมควำมม่ันใจให้กับผู้ผลิตที่
ใช้สินค้ำและบริกำร และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันใจในคุณภำพกำรผลิตและคุณภำพของสินค้ำและบริกำรต่อคู่ค้ำอีกด้วย
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 4.2 กำรปฏิบัติต่อคู่แข่งและคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรม
  บริษัทด�ำเนินกิจกำรด้วยควำมโปร่งใสและควำมเป็นธรรมทั้งต่อคู่แข่งและคู่ค้ำ เพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและควำมเชื่อมั่น 
 ในด�ำเนินกิจกำร ท้ังน้ีบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรท�ำงำนต่ำงๆไว้อย่ำงชัดเจน และพนักงำนจะต้องปฏิบัติตำมข้ัน 
 ตอนอย่ำงครบถ้วนเพื่อป้องกันกำรกีดกันคู่แข่งและกำรเลือกปฏิบัติต่อคู่ค้ำ ตำมนโยบำยดังต่อไปนี้

  คู่แข่ง :  เพื่อให้กำรควำมขัดแย้งในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและถือเป็นกำรป้องกันกำรกีดกันทำงด�ำเนินกิจกำรของบริษัทมี 
   ควำมเป็นธรรมต่อคู่แข่ง บริษัทจะใช้รำคำอ้ำงอิงจำกประกำศของกระทรวงพลังงำนในกำรก�ำหนดรำคำขำยน�้ำ 
   มันไบโอดีเซลในกำรค�ำนวณต้นทุนวัตถุดิบและกำรค�ำนวณรำคำสินค้ำในกลุ่มน�้ำมันไบโอดีเซล และใช้รำคำ 
   ประกำศของรัฐบำลในส่วนของรำคำน�้ำมันปำล์มดิบในกำรค�ำนวณต้นทุนวัตถุดิบและค�ำนวณรำคำสินค้ำใน 
   กลุ่มของน�้ำมันบริโภค เพื่อให้แน่ใจได้ว่ำบริษัทจะไม่ด�ำเนินธุรกิจที่อำจจะเกิดกรณีกำรค้ำ และเพื่อให้เกิดควำม 
   โปร่งใสในกำรขำยและกำรบริกำร
  คู่ค้ำ : เพื่อให้มีกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำและมีกำรคัดเลือกคู่ค้ำทุกรำยตำมขั้นตอนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ 
   กำรอนุมัติกำรสั่งซื้อหรือกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบตำมล�ำดับต�ำแหน่งงำนของแต่ละส่วน 
   งำน ตั้งแต่ระดับหัวหน้ำส่วน ผู้จัดกำรจนถึงระดับผู้บริหำร โดยผู้อนุมัติจะขึ้นอยู่กับวงเงินในกำรสั่งซื้อนั้นๆ และ 
   จะมีกำรร่วมอนุมัติโดยผู้บริหำรจะช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรคอร์รัปช่ันระหว่ำงพนักงำนในบริษัทและคู่ค้ำ  
   ส�ำหรับกำรคัดเลือกคู่ค้ำ บริษัทจะคัดเลือกจำกควำมน่ำเชื่อถือและประสบกำรณ์ในสำยงำนของบริษัทนั้น เพื่อ 
   ให้มั่นใจว่ำบริษัทจะได้รับผลิตภัณฑ์ สินค้ำและบริกำร ที่มีประสิทธิภำพต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
  เจ้ำหนี้ : บริษัทฯตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรรับผิดชอบต่อเจ้ำหนี้ทุกกลุ่ม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ ่มที่เป็นสถำบันกำร 
   เงิน โดยบริษัทยึดหลักควำมซื่อสัตย์และซื่อตรงในกำรช�ำระหรือชดเชยแก่เจ้ำหนี้ ทั้งนี้ฝ่ำยจัดกำรของบริษัทจะ 
   มีหน้ำที่ในกำรรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพำทระหว่ำงบริษัทและเจ้ำหนี้ ซึ่งจะ 
   ลดผลกระทบต่อทั้ง 2 ฝ่ำยได้ ทั้งนี้บริษัทสำมำรถรักษำชื่อเสียงและควำมเชื่อมั่นต่อสถำบันทำงกำรเงินต่ำงๆ  
   รวมไปถึงนักลงทุนและผู้ถือหุ้น ได้ดีเสมอมำ

5. กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม
 บริษัทฯเห็นควำมส�ำคัญต่อกำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม โดยบริษัทฯได้มีกำรวำงโครงกำรส�ำหรับกำรเข้ำไปร่วมเป็นส่วน
หน่ึงในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม ซ่ึงโครงกำรดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่ส่งเสริมให้พนักงำนได้เป็นส่วนหน่ึงของโครงกำรด้วย กล่ำว
คือพนักงำนทุกคนจะมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคมร่วมกัน ซ่ึงบริษัทได้ด�ำเนินกำรภำยในปี 2561 คือ

 5.1 โครงกำร คืนพ้ืนที่ป่ำชำยเลนกรุงเทพ บำงขุนเทียน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้ำนอำคม หมู่ 8 ที่ป่ำชำยเลนบำงขุนเทียนเม่ือ 
  วันที่ 22 กันยำยน 2561
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 5.2   มอบเครื่องดื่มสนับสนุนกิจกรรมท�ำควำมสะอำดของผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 8 บริเวณริมถนนเทพกำญจนำ เม่ือวันที่ 13  
        ตุลำคม 2561

 5.3    มอบอำหำรและเคร่ืองด่ืมสนับสนุนกิจกรรมท�ำควำม 
         สะอำดของผู ้ ใหญ่บ ้ำนหมู ่  8 บริเวณริมถนนเทพ 
         กำญจนำ เม่ือวันที่ 5 ธันวำคม 2561
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6. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯมีควำมมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประกอบกิจกำรโดยยึดหลักในกำรใช้พลังงำนอย่ำงยั่งยืน เพื่อส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงรู้คุณค่ำและไม่ส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยมีทั้งกิจกรรมที่จัด
ขึ้นภำยในบริษัทและกิจกรรมที่จัดขึ้นภำยนอกบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้สร้ำงวิสัยทัศน์ในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงำนด้วย ซึ่ง
พนักงำนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร จึงจะถือว่ำโครงกำรนั้นเกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริง
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 11.1 กำรควบคุมภำยใน
 บริษัทฯได้แต่งตั้ง “บริษัท ออนเนอร์ แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ำกัด” เข้ำท�ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในประจ�ำปี 2561 ของบริษัทฯ โดยมี
นำงสำวปิยมำศ เรืองแสงรอบ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบและประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอทุกไตรมำส คณะกรรมกำรตรวจ
สอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ำกัด และนำงสำวปิยมำศ เรืองแสงรอบ แล้วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม
เพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
 นอกจำกนีบ้ริษทัฯก�ำหนดให้มรีะบบกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนนิธุรกิจของบริษทัฯให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบยีบ ข้อบังคับ นโยบำย 
และข้อก�ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น และก�ำหนดนโยบำยบรรษทัภิบำล เพ่ือก�ำหนด ให้คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ริหำรรดับสงู ฝ่ำยงำน
หรือหน่วยงำน และพนกังำนต้องปฏบัิติให้ถกูต้องตำมกฎระเบยีบ และกฎเกณฑ์อย่ำงเคร่งครัด

หัวข้อ รำยละเอียด
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
(Outsource)

: บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ำกัด
ที่อยู่ 518/5 อำคำรมณียำ เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน                                                 
กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2652-0898

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน : นำงสำวปิยมำศ เรืองแสงรอบ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ : - ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต สำขำ Financial Accounting and Assurance 
  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- ประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำ กำรสอบบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำเขต 
  บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
- ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน : ปี 2553 – ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำรด้ำนกำรตรวจสอบ                                                                  
                        บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ำกัด
ปี 2543 – 2553  ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบ
                      บริษัท ส�ำนักงำน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด

กำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : ปี 2557 – 2561
- กำรจัดท�ำกระดำษท�ำกำรเพื่อมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นในองค์กร (2561)
- TFRS ทุกฉบับปี 2561 หลักสูตรย่อย 202 เกี่ยวกับหนี้สินและ 301 เกี่ยวกับรำยได้
- ควำมเสี่ยงและกำรก�ำกับดูแลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  (2560)
- Cyber Security ส�ำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0 (2560)
- Data Analytics for Internal Audit (2559)
- แนวทำงกำรควบคุมภำยในส�ำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (2559)

      

รำยละเอียดผู้ตรวจสอบภำยในประจ�ำปี 2561
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หัวข้อ รำยละเอียด
- ธุรกิจยุค Digital กับควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย (2559) กำรป้องกันทุจริตในองค์กร (2558)
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส�ำหรับบริษทัท่ีเตรียมข้อมลูจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย์ (2558)
- Update มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินปี 2558 ทิศทำงของนักบัญชีไทยกับ AEC
- กำรบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน (2558)

ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
หรือประกำศนียบัตร

: - ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
- วุฒิบัตรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน รุ่นที่ 7 จำกสภำวิชำชีพบัญชีฯ
- วุฒิบัตรจำกสภำวิชำชีพบัญชีฯ หลักสูตร “เตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจเยี่ยมส�ำนักงำนสอบ
  บัญชีเพื่อกำรรับรองคุณภำพภำยใต้มำตรฐำน ISQC1 รุ่นที่ 3”
- วุฒิบัตร จำกสมำคมสโมสรนักลงทุน หลักสูตร “วิธีปฏิบัติหลังได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน”
- ประกำศนียบัตรกฎหมำยภำษีอำกร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หลักสูตร “ภำษีศุลกำกร 
  ภำษี สรรพสำมิต และอำกรแสดมป์” “ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ” “ภำษีเงินได้นิติบุคคล”
  “ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ” และ “ภำษีอำกรระหว่ำงประเทศ”

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ : ท�ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน จัดท�ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปี เพื่อตรวจติดตำมและตรวจ
สอบควำมถูกต้องของกำรปฏิบัติงำนของแต่ละระบบงำน สอบทำน ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติมส�ำหรับกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบควบคุมภำยในให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น และรำยงำนต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

รำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบภำยในปี 2561 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

 ตำมท่ีผู้ตรวจสอบภำยในได้ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จ ีจ�ำกดั (มหำชน) ตำมแผนงำนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ�ำปี 2561 โดยมวัีตถปุระสงค์ดังน้ี

 ผู้ตรวจสอบภำยในได้ศึกษำระบบกำรปฏิบัติงำน โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ สอบถำม กับผู้บริหำรระดับสูงและฝ่ำยบริหำรท่ีรับผิด
ชอบในแต่ละระบบงำน พร้อมทดสอบและสังเกตกำรณ์กำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กรโดยพิจำรณำองค์ประกอบส�ำคัญ 5 ประกำร คือ 
สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมเพ่ือกำรควบคุม 
(Control Activities) ข้อมูลสำรสนเทศและกำรติดต่อสื่อสำร (Information & Communication) และกำรติดตำมและประเมินผล 
(Monitoring) ท้ังนี้เป็นกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกไตรมำส และก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงอิสระ และน�ำเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบอย่ำงตรง
ไปตรงมำ โดยกำรตรวจสอบปี 2561 ครอบคลุมระบบกำรปฏิบัติงำนท่ีส�ำคัญดังนี้

1.

2.

3.
4.
5.

เพ่ือประเมินว่ำบริษัทได้จัดให้มีกำรควบคุมภำยในและได้ออกแบบไว้อย่ำงสมเหตุสมผลและเพียงพอที่จะป้องกันควำมเสี่ยงที่
อำจจะเกิดขึ้น และเป็นไปตำมแนวทำงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission) และสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย รวมถึงแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพ่ือให้ม่ันใจว่ำ รำยกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ส�ำคัญ ได้ถือปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติและวิธีกำร
ที่บริษัทก�ำหนดไว้
เพ่ือให้ม่ันใจว่ำ บริษัทได้ถือปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนภำยนอก
เพ่ือให้ม่ันใจว่ำ ข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวกับระบบงำนที่ส�ำคัญของบริษัทถูกต้องและน่ำเชื่อถือ
เพ่ือเสนอแนะ แนวทำงแก้ไขปรับปรุง เกี่ยวกับกระบวนกำรกำรควบคุมภำยในของแต่ละระบบงำน กรณีที่พบว่ำมีข้อสังเกตที่
ควรน�ำเสนอเพ่ือท�ำให้ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น
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ไตรมำส 1 ปี 2561 - ระบบรำยได้ ลูกหนี้ และกำรรับเงิน
- ตรวจติดตำมกำรแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่พบจำกครั้งก่อน

ไตรมำส 2 ปี 2561 - ระบบกำรจัดซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิต
- ระบบกำรผลิต
- กำรบริหำรคลังสินค้ำ
- ตรวจติดตำมกำรแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่พบจำกครั้งก่อน

ไตรมำส 3 ปี 2561 - ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลรวมถึงระบบกำรจ่ำยเงินเดือนและค่ำแรง
- ตรวจติดตำมกำรแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่พบจำกครั้งก่อน

ไตรมำส 4 ปี 2561 - ระบบรำยได้จำกกำรขำย B100 และกำรรับจ้ำงกลั่น
- ระบบสินทรัพย์ถำวร
- ตรวจติดตำมกำรแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่พบจำกครั้งก่อน

 ท้ังน้ีกำรตรวจสอบในแต่ละไตรมำสเป็นไปตำมท่ีก�ำหนดไว้ในแผนงำนกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2561 ซึง่ได้รบัอนุมติัจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว โดยรวมผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในปี 2561 สำมำรถสรุปได้ดังน้ี

1.

2.

3.

4.เร่ืองกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำร
 ผู ้ตรวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ ในระยะเวลำ
ท่ีท�ำกำรตรวจสอบ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรจัดกำรอยู่ในระดับท่ีดี โดยมีสภำพแวดล้อมท่ีช่วยส่ง
เสริมระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท บริษัทมีกำรควบคุม
กำรปฏิบัติงำนท้ังของฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยปฏิบัติกำร รวมถึง
เร่ิมมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยบริษัท
อยู ่ระหว่ำงด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะบำง
ประเด็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรควบคุมภำยใน 

เร่ืองกำรปฏิบัติตำมระเบียบของบริษัท 
 ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ จำกรำยกำรที่เลือก
ตรวจสอบ โดยส่วนใหญ่หน่วยงำนได้ถือปฏิบัติตำมระเบียบและ
วิธีกำรที่ก�ำหนดไว้แล้ว ส่วนข้อบกพร่องที่ตรวจพบได้น�ำหำรือ
กับผู้บริหำรของหน่วยงำนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตำมวิธี
กำรปฏิบัติงำนที่ก�ำหนดไว้แล้ว

เร่ืองรำยกำรทำงบัญชีกำรเงินและกำรปฏิบัติตำมข้อ
กฎหมำย
 ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ ในระยะเวลำ
ที่ท�ำกำรตรวจสอบ รำยกำรทำงบัญชีกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงำนที่ตรวจสอบมีควำมเช่ือถือได้ว่ำถูกต้องตำมที่ควร 
มีข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลท่ีจ�ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำร
เหมำะสมตำมควร และได้มีกำรถือปฏิบัติตำมข้อกฎหมำย
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้ว  
 

เร่ืองระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
 ในส่วนของระบบกำรควมคุมท่ัวไปของระบบงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ บริษัทมีกำรควบคุมในระดับท่ีน่ำพอใจ  
ซึ่งบริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติ รวมถึงจัด
ให้มีระบบกำรทบทวน และติดตำมข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อย่ำงสม�่ำเสมอ

 ในกำรปฏิบัติงำนครั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภำยในได้รับควำม
ร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำนเป็นอย่ำงดีจนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนให้ส�ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ ผู้ตรวจสอบภำยในจึง
ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้

 นำงสำวปิยมำศ  เรืองแสงรอบ
ผู้ตรวจสอบภำยใน

บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ำกัด
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 11.2 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
 ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะผู้บริหำร และพนักงำนให้ควำม
ส�ำคัญในด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมท้ังองค์กร ซึ่งอ้ำงอิงตำมมำตรฐำนสำกลท่ีองค์กรท่ัวโลกนิยมใช้อย่ำงแพร่หลำยและเป็นท่ี
ยอมรับของ ISO 9001:2015 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่สำมำรถยอมรับได้
และติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม�่ำเสมอ บริษัทฯได้มีกำรจัดท�ำกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริหำรและระดับผู้
ปฏิบัติกำรของบริษัทฯ เพ่ือร่วมกันประเมินควำมเส่ียง / ปัญหำอุปสรรคควำมไม่แน่นอนท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำด�ำเนินงำนให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัษฯ หรือเหตุกำรณ์ที่อำจท�ำให้บริษัทฯเสียโอกำสในเชิงธุรกิจ ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกสำเหตุทั้งภำยใน
และภำยนอก โดยมีหลักกำรก�ำหนดว่ำ หำกมีควำมเส่ียงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนท่ีก�ำหนด  
บริษัททฯจะต้องมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง และก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำม 
และมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยระดับผู้บริหำรของบริษัทฯ เพื่อท�ำหน้ำที่บริหำรควำมเสี่ยงในทุกด้ำนให้มีควำมเหมำะ
สมและมอบหมำยให้คณะท�ำงำนพัฒนำกระบวนงำนภำยใน  ซึ่งประกอบด้วยพนักงำนระดับหัวหน้ำส่วน และผู้จัดกำรฝ่ำยของแต่ละฝ่ำยงำน
ท�ำหน้ำที่ติดตำม ดูแล วิเครำะห์ กำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับปฏิบัติกำร  และด�ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและติดตำมผลกำร
ด�ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ และน�ำเสนอควำมคืบหน้ำและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะ
กรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท

 บริษัทฯก�ำหนดให้มีกำรจัดให้มีกำรประชุมทบทวนผลกำรด�ำเนินงำนตำมระบบบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผู้บริหำร และพนักงำนระดับปฏิบัติกำรทุกเดือน และก�ำหนดเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำร
พิจำรณำให้ควำมเหน็รำยไตรมำส และเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง  
และก�ำหนดให้มีกำรประชุมติดตำมกำรบริหำรเสี่ยงภำยในแต่ละฝ่ำยงำนรำยเดือน ซึ่งกำรประชุมย่อยดังกล่ำวถูกก�ำหนดไว้เพื่อติดตำมหำข้อ
สรุปร่วมกันตำมสถำนกำรณ์ เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรแก้ไขปรับปรุงได้ทันที

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 1. ก�ำกับดูแลกำรพัฒนำ และมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรประจ�ำปี
 2. พัฒนำและกลั่นกรองระดับควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
 3. ให้ทิศทำงและวิธีกำรสอดส่องดูแลแก่หัวหน้ำงำนและเจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำยงำนต่ำงๆ
 4. ประเมินควำมเสี่ยงที่มีสำระส�ำคัญและรำยงำนต่อกรรมกำรผู้จัดกำรเพื่อทรำบ
 5. ประเมินรำยงำนควำมเสี่ยงของบริษัท
 6. สอบทำนผลที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยและแผนงำนที่ได้ก�ำหนดไว้ทุกปี
 7. ติดตำมให้มีกำรประชุมติดตำมกำรบริหำรเสี่ยงภำยในแต่ละฝ่ำยงำนรำยเดือนและสรุปต่อคณะกรรมกำรบริหำรในรำยไตรมำส

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีจ�ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้

ล�ำดับ ชื่อ ต�ำแหน่ง

1 นำยธนิตย์  ธำรีรัตนำวิบูลย์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2 นำงสำวพิมพ์วรรณ ธำรีรัตนำวิบูลย์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3 นำยพลัฎฐ์ แปลนำค กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4 นำงสำวรติมำ ธำรีรัตนำวิบูลย์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

หมำยเหตุ : กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงข้ำงต้นไม่ได้รับค่ำตอบแทนในต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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12. รายการระหว่างกัน

 บริษัทฯมีรำยกำรระหว่ำงกันกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้น
กลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมกำรร่วมกัน หรือมีบุคคลเกี่ยวโยงของผู้บริหำร กรรมกำร และผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้ำเป็นกรรมกำร ผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุม และผู้ถือหุ้นของบุคคลเกี่ยวโยงดังกล่ำว ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ท�ำกำรตรวจสอบและสอบทำนถึงควำมเหมำะสมของ
รำยกำร ควำมสมเหตุสมผล ตลอดจนกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน และเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมธุรกิจปกติทั่วไป

 นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซ่ึงมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทส�ำหรับงวดบัญชี
ปี 2561 และ 2560 มีดังน้ี

บุคคลที่มีรำยกำรระหว่ำงกัน ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ลักษณะควำมสัมพันธ์
1)  บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI) ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยลูก

ถ้วยไฟฟ้ำส�ำหรับใช้ในระบบส่ง
และจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

•

•

•

บริษทัใหญ่ ผูม้อี�ำนำจควบคุมบริษทั และเป็นผู้ถอืหุน้รำยใหญ่
ของบริษทั ซึง่ AI ถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 59.59 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 
กรรมกำรของบริษทัเข้ำถอืหุน้ใน AI ได้แก่ นำยณรงค์ ธำรี
รัตนำวิบลูย์ และนำยธนติย์ ธำรีรัตนำวิบลูย์ เข้ำถอืหุน้คิดเป็น
ร้อยละ 21.29 และร้อยละ 6.89  ของทุนจดทะเบียน AI 
มกีรรมกำรและกรรมกำรผู้มอี�ำนำจลงนำมร่วมกันได้แก่ นำย
ณรงค์ ธำรีรัตนำวิบลูย์ และนำยธนติย์ ธำรีรัตนำวิบลูย์

2)  บจก.สำมำรถ ปำล์ม อินดัสตรี
    (SPI)

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน ่ำยน�้ำมัน
ปำล์มดิบ

• บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัท เข้ำเป็น
ผู้บริหำร กรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจควบคุม เป็นผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ในกิจกำรดังกล่ำวI

 บริษัทฯมีรำยกำรระหว่ำงกันกับนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ส�ำหรับงวดบัญชี ปี 2561 
และ 2560 ดังน้ี

นติบุิคคลท่ีอำจ
มีควำมขัดแย้ง รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) ลักษณะรำยกำร / ควำมจ�ำเป็น
และควำมสมเหตุสมผล31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60

1)  บมจ. เอเชียน    
    อินซูเลเตอร์ 
    (AI)

ค ่ำใช ้จ ่ำยในกำร
บริหำร : บริษัทฯและ
บริษทัย่อยจ่ำยช�ำระค่ำ
บริกำรโปรแกรมบัญชี
ให้กับ AI นอกจำกนี้ 
บริษัทย่อยของบริษัท
ได้แก่ AILมีรำยกำรเ
ช ่ำพื้น ท่ีส�ำนักงำน
จำก AI

1.74 2.04 - ในปี 2551 AI ในฐำนะบริษทัใหญ่ ได้จัดหำโปรแกรมบญัชีเพ่ือ
ใช้งำนร่วมกันภำยในกลุ่ม AI รวม 5 กิจกำรได้แก่ AI, บริษทั, 
AIPT, AIL และบจก. เอไอ เอนจิเนยีริง่ เซอร์วิสเซส (AIES) โดย 
AI ได้ลงนำมในข้อตกลงรับบริกำรบ�ำรุงรักษำและสนบัสนุน
กำรใช้โปรแกรมกับท่ีปรึกษำด้ำนคอมพิวเตอร์รำยดังกล่ำวมำ
โดยต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2551 ซึ่งงำนบริกำรครอบคลุมกำร
บ�ำรุงรักษำและสนบัสนนุกำรใช้โปรแกรมส�ำหรับ 5 บริษัทข้ำง
ต้น ทั้งนี้  AI ได้เรียกเก็บค่ำบริกำรบ�ำรุงรักษำและสนับสนุน
กำรใช้โปรแกรมรำยเดือนจำกแต่ละบริษทัในสัดส่วนท่ีเท่ำกัน 
โดยในปี 2561 และ  2560 คิดค่ำบริกำรเท่ำกับ 6,122.00 
บำท / user และ 7,902.94 บำท / user ตำมล�ำดับ
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- ในปี 2561 และ 2560 AIL เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำนเลขที่ 
254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว 
กรุงเทพมหำนคร จำก AI รวมเนือ้ท่ี 42 ตำรำงเมตร เพ่ือใช้
เป็นท่ีต้ังส�ำนกังำน โดยก�ำหนดอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรต่อ
เดือนเท่ำกับ 250 บำทต่อตำรำงเมตร ซึง่เป็นรำคำท่ีตกลง
ร่วมกัน ทัง้นี ้ อัตรำดังกล่ำวไม่รวมค่ำสำธำรณูปโภคภำยใน
อำคำร ซึ่ง AI จะเรียกเก็บค่ำสำธำรณูปโภค (ยกเว้นค่ำ
โทรศัพท์) ตำมยอดจ่ำยทีเ่กิดจริงต่อตำรำงเมตร

ควำมเหน็คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและให้ควำม
เห็นในรำยกำรที่เกิดข้ึน และมีควำมเห็นชอบถึงควำม
เหมำะสมของรำยกำรรวมถึงเง่ือนไขในกำรท�ำรำยกำร 
และควำมสมเหตุสมผลของรำคำ

2)  บจก.สำมำรถ 
    ปำล์ม อินดัสตรี 
    (SPI)

ซ ื้อสินค้ำ : บริษัทฯส่ัง
ซื้ อน�้ ำ มั นปำล ์ ม ดิบ
ชนิดกรดสูงมำกกว่ำ 
5% จำก SPI เพ่ือใช้
เป็นวัตถุดิบต้ังต้นใน
กำรผลิต สินค ้ ำ เ พ่ือ
จ�ำหน่ำย

- 19.92 - บริษทัฯส่ังซือ้น�ำ้มนัปำล์มดิบชนิดมกีรดสูงมำกกว่ำ 5% จำก 
SPI เพ่ือน�ำมำใช้เป็นวัตถดิุบต้ังต้นในกำรผลิตสินค้ำ ซึง่บรษิทัฯ
ได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรส่ังซื้อน�้ำมันปำล์มดิบจำกบริษัทท่ี
เก่ียวโยง ซึง่ได้น�ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่อทรำบ ซึ่งบริษัทฯได้ก�ำหนดให้ฝ่ำยจัดซื้อของบริษัทฯ
พิจำรณำเปรียบเทียบรำคำ เงือ่นไขกำรค้ำ รวมถงึปรมิำณทีผู้่
จ�ำหน่ำยแต่ละรำยจะสำมำรถจดัส่งให้กบับริษทัฯได้ก่อนกำร
ส่ังซือ้ ซึง่กำรเปรียบเทียบดังกล่ำว ต้องเปรียบเทียบผู้จ�ำหน่ำย
อย่ำงน้อย 3 รำยข้ึนไป ร่วมกับกำรพิจำรณำเปรียบเทยีบรำคำ
น�ำ้มนัปำล์มดิบจำกกรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณชิย์ ซึง่
เป็นรำคำอ้ำงอิงย้อนหลัง 1 วันท�ำกำร ทุกคร้ัง ท้ังน้ี รำคำและ
เงือ่นไขทำงกำรค้ำท่ีบริษัทฯส่ังซือ้จำก SPI เป็นไปตำมเงือ่นไข
กำรค้ำปกติท่ัวไป โดยมลูค่ำกำรส่ังซือ้จำก SPI ในงวดบญัชปีี 
2560 มีสัดส่วนมูลค่ำกำรสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละ 27.81  ของ
มูลค่ำกำรสั่งซื้อน�้ำมันปำล์มดิบชนิดมีกรดสูงมำกกว่ำ 5% 
และคิดเป็นร้อยละ 1.28 ของมูลค่ำกำรสั่งซื้อน�้ำมันปำล์ม
ดิบรวม และไม่มกีำรส่ังซือ้จำก SPI ในปี 2561

ควำมเหน็คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นใน
รำยกำรที่เกิดขึ้น โดยพิจำรณำเอกสำรประกอบกำรเปรียบ
เทียบรำคำก่อนส่ังซือ้ตำมนโยบำยของบริษทัฯ และมคีวำม
เห็นชอบถึงควำมเหมำะสมของรำยกำร รวมถึงเงื่อนไขใน
กำรท�ำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผลของรำคำ
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 นอกจำกนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯไม่มีรำยกำระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
อันเนื่องมำจำกรำยกำรค�้ำประกันหนี้เงินกู้สถำบันกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ผู้ใช้วงเงิน ผู้ค�้ำ
ประกัน สถำบันกำรเงิน ประเภท

วงเงิน
วงเงิน

(ล้ำนบำท)
ภำระหนี้

(ล้ำนบำท) หลักประกัน

บริษัทฯ - ธนำคำรทหำรไทย 
จ�ำกัด (มหำชน)

วงเงินกู้ระยะสั้น 505.00 - - N/A

บริษัทฯ - ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
จ�ำกัด (มหำชน)

หนังสือค�้ำ
ประกันกำรใช้

ไฟฟ้ำ

2.50 1.67 เงินฝำกของบริษัทฯ ค�้ำประกัน
เต็มภำระหนี้

บริษัทฯ - ธนำคำรกสิกรไทย 
จ�ำกัด (มหำชน) 

หนังสือค�้ำ
ประกันกำรใช้

ไฟฟ้ำ

3.81 3.70 เงินฝำกของบริษัทฯ ค�้ำประกัน
เต็มภำระหนี้

หนังสือค�้ำ
ประกันกรม
ศุลกำกร

18.30 18.25 เงินฝำกของบริษัทฯ ค�้ำประกัน
เต็มภำระหนี้

บริษัทย่อย 
(AIPT)

- ธนำคำรกสิกรไทย 
จ�ำกัด (มหำชน) 

หนังสือค�้ำ
ประกันกำรใช้

ไฟฟ้ำ

0.40 0.40 เงินฝำกของบริษัทย่อย ค�้ำประกัน
เต็มวงเงิน

ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบ
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทัฯและบริษทัย่อย กบันิติบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
มส่ีวนได้เสีย หรืออำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์  ในกำรประชมุ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  ได้ให้ควำมเห็นว่ำรำยกำรระหว่ำงกนัดังกล่ำว เป็นรำยกำรท่ีมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำมเงือ่นไขทำงกำรค้ำที่
เป็นธรรมและถือปฏบัิติเช่นเดียวกนักบับุคคลหรือกจิกำรอ่ืนทีไ่ม่เกีย่วข้องกนัท่ัวไป และไม่มกีำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิทั 

นโยบำยหรอืแนวโน้มกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัรวมทัง้กำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปซึง่สินทรพัย์ของบรษิทัในอนำคต
มำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน
 กรณีท่ีมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยกับนิติบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตซึ่งเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะ
พึงกระท�ำกับคู่สัญญำท่ัวไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้
บริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง และมีเงื่อนไขกำรค้ำปกติหรือรำคำตลำด ภำยใต้เงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่
ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯสำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมปกติภำยใต้หลักกำรท่ีทำงคณะกรรมกำรบริษัทได้
พิจำรณำอนุมัติ และจัดท�ำรำยงำนสรุปเพ่ือรำยงำนให้กับทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตรมำส

 ส�ำหรับในกรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันไม่เป็นรำยกำรทำงกำรค้ำปกติ บริษัทฯจะจัดให้มีควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับ
ควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณทีีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ 
บรษิทัฯจะพิจำรณำให้ผูป้ระเมินรำคำอสิระ ผู้เชีย่วชำญอสิระเฉพำะด้ำนหรือผูต้รวจสอบบญัช ีเป็นผูใ้ห้ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดังกล่ำว
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ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้
ถือหุ้นตำมแต่กรณี เพื่ออนุมัติรำยกำรดังกล่ำวก่อนกำรเข้ำท�ำรำยกำร

 ท้ังนี้ บริษัทฯจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ กำรพิจำรณำอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำส่ัง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ท่ีอำจมี
ควำมขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันนั้นๆ

นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
 ในอนำคตหำกบริษัทฯมีควำมจ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
บริษัทฯจะก�ำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนินกำรค้ำปกติและเป็นรำคำตลำดซึ่งสำมำรถอ้ำงอิงเปรียบเทียบได้กับ
เงื่อนไขหรือรำคำท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจประเภทเดียวกันท่ีบริษัทฯกระท�ำกับบุคคลภำยนอก ท้ังนี้ บริษัทฯจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำคำ อัตรำค่ำตอบแทน รวมท้ังควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ในกรณีท่ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะพิจำรณำให้ผู้ประเมินรำคำ
อิสระ ผู้เช่ียวชำญอิสระเฉพำะด้ำนหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ท้ังนี้ 
บริษัทฯจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเปิด
เผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 อนึ่ง ในส่วนกำรซื้อ-ขำยสินค้ำระหว่ำงกัน จะคงเหลือเพียงกำรซื้อน�้ำมันปำล์มดิบชนิดกรดสูงมำกกว่ำ 5% โดยจะพิจำรณำ
ด�ำเนินกำรภำยใต้นโยบำยกำรส่ังซื้อน�้ำมันปำล์มดิบจำกบริษัทฯท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งบริษัทฯก�ำหนดนโยบำยกำรท�ำรำยกำรกับนิติบุคคลที่เกี่ยว
โยงไว้อย่ำงชัดเจน ท้ังนี้ รำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคตนั้น กรรมกำรจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบต่ำงๆ ท่ีได้ก�ำหนดขึ้นและ
กรรมกำรจะต้องไม่อนุมัติรำยกำรใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิด
เผยรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำส่ัง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำร
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดท่ีเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเก่ียวโยงกันและกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทฯหรือ
บริษัทย่อย และตำมมำตรฐำนบัญชีท่ีก�ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจำกนี้ บริษัทฯจะไม่ท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทท่ี
เก่ียวข้องท่ีไม่ใช่กำรด�ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ



  Annual Report  2018 083

13. ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี  จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบก�ำไรขำดทุน 2561 2560 2559
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  1,562.80  2,286.25 3,479.10

รำยได้รวม 1,570.92  2,461.06 3,489.97

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 1,640.04 2,504.21 3,445.34

ก�ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น 28.36 (113.33) 155.74

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี (69.12) (41.42) 52.65

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (72.32) (72.28) 42.70

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์รวม  1,974.46  1,831.02 2,082.11

หนี้สินรวม 134.67  98.79 277.60

ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,839.79  1,732.23 1,804.51

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
อัตรำก�ำไรขั้นต้น (%) 1.81 (4.96)  4.48 

อัตรำก�ำไรสุทธิ (%) (4.60) (2.94) 1.22

อัตรำผลตอบแทนต่อทุน (%) (3.93) (4.17) 2.37

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม (%) (3.66) (3.95) 2.05

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.07 0.06  0.15 

ผลกำรด�ำเนินงำนต่อหุ้น (บำท)
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น (0.015) (0.016)  0.01 

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น 0.35 0.38  0.40 

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น  -  -    -   
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14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

(ก)  ตำรำงสรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

สรุปรำยกำร
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

สินทรัพย์       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 54.53 2.76 59.67 3.26 227.10 10.91
เงินลงทุนชั่วครำว 124.33 6.30 170.42 9.31 0.44 0.02
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 97.78 4.95 110.81 6.05 142.09 6.82
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภำยในหนึ่งปี

    - - 8.62 0.47 9.48 0.46

สินค้ำคงเหลือ 217.58 11.02 152.58 8.33 307.89 14.79
พัสดุน�้ำมันคงเหลือ 1.57 0.08 1.98 0.11 2.29 0.11
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย 0.00 0.00 0.00 0.00 218.92 10.51
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 495.79 25.11 504.08 27.53 908.21 43.62
เงินฝำกธนำคำรติดภำระค�้ำประกัน 24.02 1.22 23.02 1.26 6.87 0.33
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 8.62 0.41
ที่ดิน อำคำร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,435.47 72.70 1,263.19 68.99 1,136.42 54.58
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.29 0.01 0.24 0.00 0.19 0.01
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 1.94 0.10 5.63 0.31 8.06 0.39
เงินมัดจ�ำค่ำซื้อทรัพย์สิน 5.14 0.26 21.53 1.18 0.00 0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 11.81 0.60 13.33 0.73 13.74 0.66
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,478.67 74.89 1,326.94 72.47 1,173.90 56.38

รวมสินทรัพย์ 1,974.46 100.00 1,831.02 100.00 2,082.11 100.00
หนี้สิน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน

0.00 0.00 0.00 0.00 128.00 6.15

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 126.40 6.40 80.36 4.39 57.67 2.77
เงินรับล่วงหน้ำจำกกำรขำยทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 3.84
หนี้สินระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย 0.00 0.00 8.21 0.45 2.93 0.14
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สรุปรำยกำร
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

รวมหนี้สินหมุนเวียน 126.40 6.40 88.57 4.84 268.60 12.90

หนี้สิน
เงินกู้ยืมระยะยำว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 8.27 0.42 10.22 0.56 9.01 0.43

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8.27 0.42 10.22 0.56 9.01 0.43

รวมหนี้สิน 134.67 6.82 98.79 5.40 277.61 13.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 1,356.00 68.68 1,356.00 74.06 1,356.00 65.13
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว 1,308.07 66.25 1,130.00 61.71 1,130.00 54.27
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 605.11 30.65 605.11 33.05 605.11 29.06
ก�ำไร (ขำดทุน) สะสม (71.06) (3.60) 1.27 0.07 73.54 3.54
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (2.34) (0.12) (4.15) (0.23) (4.15) (0.20)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,839.79 93.18 1,732.23 94.60 1,804.50  86.67

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,974.46 100.00 1,831.02 100.00 2,082.11 100.00

สรุปรำยกำร
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

รวมรำยได้ 1,562.80 100.00 2,461.06 100.00 3,489.97 100.00
										รำยได้จำกกำรขำย 1,459.23 92.89 2,176.30 88.43 3,416.58 97.90
										รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต 49.46 3.15 77.03 3.13 32.58 0.93
										รำยได้จำกกำรเดินเรือ 54.11 3.44 32.92 1.34 29.94 0.86
รวมต้นทุนขำยและบริกำร 1,534.44 98.19 2,399.58 95.82 3,323.36 95.23
										ต้นทุนขำย 1,444.40 98.98 2,295.83 91.68 3,267.53 93.63
										ต้นทุนกำรรับจ้ำงผลิต 36.37 73.53 62.98 2.52 26.85 0.77
										ต้นทุนบริกำรเดินเรือ 53.67 99.19 40.77 1.63 28.98 0.83

ก�ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น 28.36 1.81 (113.33) (4.96) 155.74 4.48
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สรุปรำยกำร
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

รำยได้อื่น 8.12 0.52 174.81 7.10 10.87 0.31
ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำย 36.48 2.33 61.48 2.50 166.61 4.77
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 8.33 0.53 11.95 0.48 32.32 0.93
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 79.87 5.11 90.95 3.63 81.64 2.34
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์

17.40 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00

ก�ำไร (ขำดทนุ) ก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษี (69.12) (4.43) (41.42) (1.68) 52.65 1.51
ต้นทุนทำงกำรเงิน 0.00 0.00 1.72 0.07 8.01 0.23
ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (69.12) (4.43) (43.15) (1.75) 44.64 1.28
ภำษีเงินได้นิติบุคคล (3.20) (0.20) (29.13) (1.18) (1.93) 0.06
ผลก�ำไรจำกโครงกำรผลประโยชน์ของพนกังำน 2.29 0.15 0.00 0.00 1.38 0.04
ภำษีเงินได ้เ ก่ียวกับOCIของก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(0.49) (0.03) 0.00 0.00 (0.30) (0.01)

ก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี (70.52) (4.49) (72.28) (2.94) 43.78 1.25
กำรแบ่งปัน (ขำดทุน) ก�ำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (72.32) (4.60) (72.28) (2.94) 43.78 1.25
สว่นที่เปน็ของสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ�ำนำจควบคมุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี (72.32) (4.60) (72.28) (2.94) 43.78 1.25

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำท/หุ้น) (0.015) (0.016) 0.01
มูลค่ำที่ตรำไว้ (บำท/หุ้น) 0.25 0.25 1.00
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น 0.35 0.38 0.40
จ�ำนวนหุ้นสำมัญ (ล้ำนหุ้น) 5,232.29 4,520.00 4,520.00

สรุปรำยกำรงบกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (69.12) (43.15) 44.64
ปรับกระทบก�ำไร (ขำดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำรด�ำเนินงำน:  
ค่ำเสื่อมรำคำ 74.26 74.13 85.43
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ�ำหน่ำย 0.13 0.10 0.06
(ก�ำไร) ขำดทุน จำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ 2.75 (149.72) (3.42)
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สรุปรำยกำรงบกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2.78 0.00 7.08
(กลับรำยกำร) ค่ำเผื่อมูลค่ำลดลงของสินค้ำ (5.88) (8.74) 17.36
(ก�ำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 0.00 (5.11) 0.05
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส�ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 1.69 1.71 3.00
ดอกเบี้ยรับ (3.06) (3.99) (1.07)
ดอกเบี้ยจ่ำย 0.00 1.72 8.01
ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในส่วน
ประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน

20.97 (133.05) 161.14

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 10.24 31.28 147.91
สินค้ำคงเหลือ (59.12) 164.36 52.95
พัสดุน�้ำมันคงเหลือ 0.41 0.00 0.00
เงินมัดจ�ำค่ำซื้อทรัพย์สิน 16.39 (21.53) 0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย 0.00 0.00 0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3.15 0.52 0.11
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 38.50 4.54 (56.21)
รับเงินสดจำกกำรขอคืนภำษีเงินได้นิติบุคคล 0.00 1.96 0.00
เงินสดจ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (1.35) (0.50) (7.07)
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (9.83) (23.49) (2.78)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำน 19.35 24.09 296.05

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค�้ำประกันเพิ่มขึ้น (1.00) (16.15) (3.31)
รับดอกเบี้ย 2.05 1.92 0.78
เงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น (ลดลง) 46.08 (169.98) (0.21)
เงินสดจ่ำยซื้อทรัพย์สิน (260.15) (206.86) (61.60)
เงินสดจ่ำยซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน (0.18) (0.15) 0.00
เงินสดรับจำกกำรขำยทรัพย์สิน 10.44 329.13 1.98
เงินสดรับล่วงหน้ำจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 0.00 0.00 80.00

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (202.57) (61.94) 17.63

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินลดลง 0.00 (128.00) (196.03)
จ่ำยดอกเบี้ย (0.002) (1.58) (8.04)
จ่ำยช�ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 0.00 0.00 0.00
รับช�ำระทุนหุ้นสำมัญ 178.07 0.00 0.00

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน 178.07 (129.58) (204.07)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (5.15) (167.43) (109.61)
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สรุปรำยกำรงบกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด 59.67 227.10 117.49
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด 54.53 59.67 227.10

เจ้ำหนี้ทรัพย์สินส�ำหรับสินทรัพย์ถำวร 7.54 18.00 7.21

(ข)  ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส�ำคัญ
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 3.92 5.69 3.38

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 2.20 3.97 2.24

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 14.98 18.08 15.94

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 24.36 20.19 22.90

อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ เท่ำ 8.29 10.42 9.68

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย วัน 44.03 35.02 37.69

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้กำรค้ำ เท่ำ 12.14 29.86 57.63

ระยะเวลำช�ำระหนี้เจ้ำหนี้กำรค้ำ วัน 30.07 12.22 6.33

Cash cycle วัน 38.32 42.99 54.26

อัตรำก�ำไรขั้นต้น ** % 1.81 (4.96) 4.48

อัตรำก�ำไรสุทธิ % (4.60) (2.94) 1.22

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (3.93) (4.17) 2.37

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % (3.66) (3.95) 2.05

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % (5.04) (5.72) 3.76

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ เท่ำ 0.80 1.34 1.68

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.07 0.06 0.15

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย                                                                                                                                     เท่ำ 0.00 (24.02) 6.57

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล % 0.00  0.00 0.00
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14.1 ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
 14.1.1 ผลกำรด�ำเนินงำน
 ภำพรวมของผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจำกน�้ำมันปำล์มดิบ ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันปำล์ม โอเลอีน
ผ่ำนกรรมวิธีภำยใต้ตรำสินค้ำ “พำโมลำ” รวมถึงจ�ำหน่ำยวัตถุดิบได้แก่ น�้ำมันปำล์มดิบ และน�้ำมันปำล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไข และ
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิต ได้แก่ กรดไขมันปำล์ม ไขมันปำล์มบริสุทธิ์ และกลีเซอรีนดิบ ส�ำหรับ
น�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมกำรผลิตต่อเน่ืองต่ำง ๆ อำทิ สบู่ และ เครื่องส�ำอำง รวมถึงน�ำกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในกำร
ผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล ทั้งน้ี ต้ังแต่ปี 2560 บริษัทฯเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันบริโภค โดย
ยกเลิกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันบริโภคด้วยตนเอง และเปลี่ยนเป็นกำรรับจ้ำงผลิตน�้ำมันบริโภคแทนเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรและลดควำมเสี่ยงผลขำดทุนจำกกำรผันผวนของรำคำวัตถุดิบ บริษัทฯให้บริกำรรับจ้ำงกลั่นน�้ำมันปำล์มดิบให้กับลูกค้ำ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ ่มลูกค้ำได้แก่ กลุ ่มน�้ำมันไบโอดีเซล คือ ผู ้ประกอบกำรในกลุ ่มผู ้ค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรค้ำน�้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯให้บริกำรรับจ้ำงกลั่นน�้ำมันปำล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไข ให้กับผู้
ค้ำน�้ำมันเช้ือเพลิงตำมมำตรำ 7 และกลุ่มน�้ำมันปำล์มโอเลอีน (น�้ำมันบริโภค) คือ ผู้ประกอบกำรในกลุ่มน�้ำมันบริโภคซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯให้บริกำรรับจ้ำงกลั่น น�้ำมันปำล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไข และน�้ำมันปำล์มโอเลอีน ให้กับผู้ค้ำน�้ำมันบริโภค และบริษัทฯได้รับ
ค่ำจ้ำงกลั่น และค่ำบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ในขนำดต่ำง ๆ อำทิ ปี๊บ ขวด และถุง ภำยใต้ตรำสินค้ำของผู้ว่ำจ้ำง นอกจำกน้ี บริษัทฯ
ได้รับประกำศนียบัตร และใบรับรองคุณภำพต่ำง ๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและกำรผลิตสินค้ำที่ได้คุณภำพและ
เป็นไปตำมมำตรฐำน อำทิ ISO 9001: 2015 HACCP GMP Kosher รวมถึงกำรได้รับกำรรับรองกำรเข้ำเป็นสมำชิก Roundtable Sustain-
ability of Palm Oil หรือ RSPO ซึ่งเป็นองค์กรระหว่ำงประเทศที่สนับสนุนให้เกิดกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโต และกำรใช้
น�้ำมันปำล์มอย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรร่วมมือด�ำเนินงำนภำยในห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain)

 ปัจจุบัน บริษัทฯมีบริษัทย่อย 2 บริษัทได้แก่ AIL และ AIPT โดยบริษัทเข้ำถือหุ้นในกิจกำรดังกล่ำวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียน AIL และ AIPT ทั้งนี้ AIL ด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล โดยสำมำรถให้บริกำรขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมัน
ปำล์มดิบ และน�้ำมันปำล์มกล่ันบริสุทธ์ิให้กับลูกค้ำระหว่ำงประเทศ จ�ำนวน 1 ล�ำ “เรือธำรีรัตนำ 3” และส�ำหรับ“เรือธำรีรัตนำ 1” นั้น 
AIL ได้จ�ำหน่ำยออกไปให้แก่ผู้ซื้อในรูปแบบกำรเช่ำซื้อ ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 4/2559 เม่ือวันท่ี 18 ตุลำคม 2559  
อนุมัติให้จ�ำหน่ำยไปซึ่ง เรือธำรีรัตนำ 1 ขนำดระวำงเรือ 1,500 ตันกรอสส์ มูลค่ำขำย 23,112,000 บำท ซึ่งได้รับช�ำระครบถ้วนและโอน
ทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อแล้วเมื่อเดือนตุลำคม 2561 และ AIPT ด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรท่ำเทียบเรือและคลังน�้ำมันเช้ือเพลิง 1 แห่ง ต้ังอยู่ท่ีอ�ำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน�้ำมันรวมทั้งสิ้นประมำณ 22,124,000 ลิตร โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ส�ำหรับธุรกิจผลิตไบโอดีเซล ธุรกิจขนส่งทำงเรือ และธุรกิจขนถ่ำย
สินค้ำส�ำหรับเรือเดินทะเล 

 ในงวดบัญชีประจ�ำปี 2561 ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลด�ำเนินงำนขำดทุนสุทธิ 72.32 ล้ำนบำท ในขณะที่
สำมำรถรับรู้ผลก�ำไรขั้นต้นที่ 28.36 ล้ำนบำท ซึ่งเห็นได้ชัดว่ำมีควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรขั้นต้นได้ดีกว่ำปีก่อนที่รับรู้ผล (ขำดทุน) ขั้นต้น
เท่ำกับ (113.33) ล้ำนบำท เนื่องจำก รำคำวัตถุดิบน�้ำมันปำล์มดิบปรับตัวลดลงและรุนแรงน้อยกว่ำ ปี 2560 แต่ผลก�ำไรขั้นต้นที่รับรู้ดังกล่ำว
ยังไม่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจำกควำมผันผวนของรำคำน�้ำมันปำล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักโดยมีสัดส่วน
เป็นร้อยละ 90 ของวัตถุดิบเพื่อกำรผลิตสินค้ำของบริษัทฯทั้งหมด และเป็นตัวก�ำหนดรำคำขำยสินค้ำ ซึ่งปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่องและ
รุนแรงจำกสถำนกำรณ์น�้ำมันปำล์มดิบที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น จึงเป็นสำเหตุหลักที่ท�ำให้บริษัทฯมีผลด�ำเนินงำนขำดทุนสุทธิ เนื่องจำก รำคำขำย
น�้ำมันไบโอดีเซลปรับตัวลดลงตำมรำคำน�้ำมันปำล์มดิบในตลำด ในขณะท่ีรำคำต้นทุนน�้ำมันปำล์มดิบของบริษัทฯไม่สำมำรถปรับตัวลดลงได้
ทันตำมรำคำน�้ำมันปำล์มดิบในตลำด จึงท�ำให้บริษัทฯมีรำคำขำยน�้ำมันไบโอดีเซลท่ีต�่ำกว่ำรำคำทุน ส่งผลให้เกิดผลขำดทุนขั้นต้นในบำง
ไตรมำส และรับรู้ก�ำไรขั้นต้นในบำงไตรมำสของปี 2561 บน margin ที่ค่อนข้ำงต�่ำ

 ปัจจุบัน บริษัทฯใช้กลยุทธ์ก�ำหนดนโยบำยเพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติรับมือกับควำมไม่แน่นอนจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ 
โดยเน้นให้ควำมส�ำคัญในกำรบริหำรจัดซ้ือและจัดกำรวัตถุดิบ ให้มีอัตรำกำรหมุนเวียนของสินค้ำที่เร็วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ 30-45 วัน 
เพียงพอส�ำหรับกำรผลิตและจัดส่งในแต่ละเดือนภำยใต้สัญญำค�ำสั่งซ้ือรำยไตรมำสและรำยปีเท่ำน้ัน และควบคุมอัตรำกำรสูญเสียจำก
กำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนในอนำคต
 ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ คือกำรพัฒนำ ผลักดัน และควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนใน
ด้ำนอุปทำนและอุปสงค์ของกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลจำกน�้ำมันปำล์มดิบ กล่ำวคือ กำรผลักดันด้ำนอุปทำนโดยกำรส่งเสริมให้ปลูกปำล์มใน
พื้นที่ที่เหมำะสมมำกขึ้นตำมแผน AEDP และมีก�ำลังกำรผลิตน�้ำมันปำล์มดิบไม่น้อยกว่ำ 3.05 ล้ำนตันต่อปี และส่งเสริมกำรผลิตให้ได้อัตรำ
สัดส่วนกำรให้น�้ำมัน (Oil Extraction Rate : OER) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 18 ภำยในปี 2564 นั้น ปัจจุบันในปี 2561 คำดว่ำมีปริมำณน�้ำมัน
ปำล์มดิบที่ผลิตได้ทั้งประเทศออกมำมำกถึง 2.67 ล้ำนตันต่อปี และมีกำรส่งเสริมให้เกษตรกรท�ำปำล์มคุณภำพโดยกำรตัดปำล์มสุก ส่งผลให้ 
OER เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 15-16 เป็น 17-18 (ที่มำ : สินค้ำเกษตร ไม่มีฤดูกำล กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์)

 ในขณะที่กำรผลักดันด้ำนอุปสงค์ในปัจจุบัน คือ กำรประกำศปรับอัตรำส่วนผสมน�้ำมันไบโอดีเซลในน�้ำมันดีเซลร้อยละ 7 หรือ B7 
และ B10 ใน Fleet รถบรรทุกของภำครัฐ (ปริมำณควำมต้องกำรใช้น�้ำมันดีเซลภำยในประเทศอยู่ที่ 60 ล้ำนลิตรต่อวัน หรือเท่ำกับ (ในอัตรำ
ร้อยละ 7:B7) 4.20 ล้ำนลิตรน�้ำมันไบโอดีเซลต่อวัน) และกำรเพิ่มก�ำลังกำรผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100) จำกผู้
ประกอบกำร 13 รำย คิดเป็นก�ำลังกำรผลิตรวมทั้งสิ้นประมำณ 6.62 ล้ำนลิตรต่อวัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ำปริมำณกำรผลิตรวมนั้นมำกกว่ำควำม
ต้องกำรใช้น�้ำมันไบโอดีเซลค่อนข้ำงมำก อีกทั้ง กำรผลักดันที่ประสบควำมส�ำเร็จในด้ำนอุปทำนส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันประเทศ
ไทยมีสต็อกน�้ำมันปำล์มดิบสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ถึง 400,000 ตัน จำกปกติ Safety Stock ที่ 200,000 ตัน (ที่มำ : www.prachachat.net 
วิกฤตปำล์มรำคำร่วงหนัก สต๊อกล้นประเทศ ส่งออกไม่ได้ วันที่ 25 มีนำคม 2561) ส่งผลให้รำคำน�้ำมันปำล์มดิบปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
และรุนแรง 

 นอกจำกควำมผันผวนของรำคำและปริมำณน�ำ้มันปำล์มดิบท่ีมอีย่ำงต่อเนือ่ง ภำครัฐได้พยำยำมท�ำหน้ำท่ีจะเข้ำควบคุมควำมผนัผวนท่ีเกิด
ขึน้ โดยภำครัฐจะใช้นโยบำยเข้ำควบคุมโดยกำรปรับลดสัดส่วนกำรผสมไบโอดีเซลในน�ำ้มนัดีเซล เช่น จำก B7 ให้ลดลงเหลือ B5 ในกรณีท่ีสต๊อกน�ำ้มนั
ปำล์มดิบในประเทศลดลง และปรับเพ่ิมสัดส่วนกำรผสมไบโอดีเซลในน�ำ้มนัดีเซลเมือ่สต๊อกน�ำ้มนัปำล์มดิบในประเทศมีปริมำณสูงขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำร
ควบคุมปริมำณกำรใช้น�ำ้มันปำล์มดิบให้มีเพียงพอต่อควำมต้องกำรโดยค�ำนงึถงึควำมเพียงพอในกำรใช้บริโภคเป็นหลัก อีกท้ังกำรก�ำหนดรำคำรับซือ้
ผลปำล์มและน�ำ้มนัปำล์มดิบในกรณีท่ีรำคำน�ำ้มนัปำล์มดิบอยูใ่นขำลง และใช้นโยบำยรับซือ้น�ำ้มนัปำล์มดิบออกจำกตลำด กรณีท่ีสต๊อกน�ำ้มนัปำล์ม
ดิบในประเทศสูงเกินไป และใช้นโยบำยกำรน�ำเข้ำน�ำ้มันปำล์มดิบจำกต่ำงประเทศ กรณีท่ีปริมำณน�ำ้มนัปำล์มดิบในประเทศไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำร โดยกำรแทรกแซงจำกภำครัฐตำมท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้นในบำงคร้ังเป็นกำรฝืนกำรปรับตวัของรำคำน�ำ้มันปำล์มดิบตำมกลไกตลำด ซีง่ส่งผลกระ
ทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบริษทัฯในอนำคต และเป็นสำเหตุหลักท่ีท�ำให้บริษทัฯมีผลด�ำเนนิงำนขำดทุนสทุธิในปี 
2561 และ 2560 เนือ่งจำกปัจจัยควำมเส่ียงหลักท่ีมีอยูต่ำมลักษณะกำรด�ำเนนิงำนของบริษทัฯ (Inherent Risk) ทีส่ร้ำงผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนนิ
งำนของบริษทัฯอย่ำงมนียัส�ำคัญ ได้แก่ ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำน�ำ้มนัปำล์มดิบ โดยปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ ได้แก่ กำรแทรกแซงด้ำนรำคำ
น�ำ้มนัปำล์มดิบของภำครัฐ กำรเปลีย่นแปลงของภำวะเศรษฐกิจ ควำมต้องกำรบริโภค สภำพภมูอิำกำศ และปริมำณน�ำ้มันปำล์มดิบค้ำงสต๊อก และใน
ช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ น�ำ้มันปำล์มดิบในตลำดโลกและในประเทศไทยมคีวำมผันผวนค่อนข้ำงสูง

 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำว และได้ก�ำหนดนโยบำยให้มีอัตรำกำรหมุนเวียนของวัตถุดิบและสินค้ำท่ีเร็วขึ้นและเก็บ
สต็อกไว้ 30-45 วัน เพียงพอส�ำหรับกำรผลิตและจัดส่งในแต่ละเดือนภำยใต้สัญญำค�ำสั่งซื้อรำยไตรมำสและรำยปีเท่ำนั้น และควบคุมอัตรำ
กำรสูญเสียจำกกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น แต่นโยบำยดังกล่ำวและกำรควบคุมอัตรำกำรสูญเสียก็ไม่สำมำรถก�ำจัดควำมเสี่ยงข้ำง
ต้นได้ทั้งหมด เพียงแต่ช่วยลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวและช่วยบรรเทำผลกระทบจำกควำมเสี่ยงต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯเท่ำนั้น จำกกำร
ปรับตัวลดลงอย่ำงรุนแรงและต่อเนื่องของรำคำน�้ำมันปำล์มดิบส่งผลให้ บริษัทฯรับรู้ผลขำดทุนจำก Stock loss ซึ่งได้บันทึกค่ำเผื่อมูลค่ำ
สินค้ำลดลง (NRV) ณ 31 ธันวำคม 2561 จ�ำนวน 2.75 ล้ำนบำท  ซึ่งกำรบันทึก NRV ในแต่ละไตรมำสที่ผ่ำนมำส่งผลกระทบต่อก�ำไรขั้นต้นที่
ลดลงในบำงไตรมำสของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผลขำดทุนส่วนบำงส่วนเกิดจำก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย (AIL) จ�ำนวน 17.31 ล้ำนบำท 
และค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน  2.78 ล้ำนบำท 

 นอกจำกน้ี บริษัทฯได้ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ตำมแผนกลุยุทธ์ของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ
ผลพลอยได้ กลีเซอรีนดิบ ท่ีได้จำกกระบวนกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลซ่ึงมีก�ำลังกำรผลิตที่ 100 ตันกลีเซอรีนบริสุทธิ์ต่อวันก�ำหนดผลิต
ในเชิงพำณิชย์ได้ในช่วงไตรมำสที่ 1 ปี 2562 ซ่ึงคำดว่ำจะสำมำรถเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯได้ดีขึ้น เน่ืองจำก
กลีเซอรีนบริสุทธิ์เป็นสินค้ำที่อยู่ในตลำด Pharmaceutical Grade มีกลุ่มลูกค้ำหลักอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรและยำ ซ่ึงอุปสงค์
และอุปทำนในภำคอุตสำหกรรมน้ีจะได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงของธุรกิจหลัก (น�้ำมันไบอีดเซล) ไม่มำกนัก และกลุ่มลูกค้ำใหม่
ค่อนข้ำงกระจำยตัวและมีอัตรำกำรเติบโตที่ดี เป็นสินค้ำที่มีควำมต้องกำรในตลำดต่ำงประเทศสูง และมี margin ที่ดี
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  14.1.2 กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดท�ำงบกำรเงินประจ�ำปี 2561 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบ 
บัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด และมีรำยงำนของผู้สอบบัญชี กำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไข และเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
อย่ำงมีเงื่อนไข ดังนี้

ควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไข
 ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
และของเฉพำะบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) ตำมล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำร
เงินเฉพำะกิจกำร ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 งบก�ำไรขำดทุนและก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบก�ำไรขำดทุนและก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึง
หมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส�ำคัญ
 ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ ยกเว้นผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นของเรื่องที่กล่ำวไว้ในวรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงนิรวมและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบริษทั     เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)
 และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) ตำมล�ำดับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรด�ำเนินงำน
รวมและผลกำรด�ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส�ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไข
 ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 28.3 บริษัทได้รับหนังสือจำกฝ่ำยตรวจสอบตลำดทุน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ลงวันท่ี 20 มกรำคม 2559 เพ่ือขอทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับกรณีผู้สอบบัญชีคนก่อน ไม่
แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินประจ�ำปี 2557 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ของบริษัท ซ่ึงฝ่ำยบริหำรในอดีตได้เข้ำไปช้ีแจงและตอบข้อซักถำม
กับทำง ก.ล.ต. แล้ว ต่อมำ เม่ือวันท่ี 20 มิถุนำยน 2560 ก.ล.ต. ได้กล่ำวโทษอดีตกรรมกำรและผู้บริหำร 2 รำย กรณีจัดท�ำบัญชีและ
งบกำรเงินประจ�ำปี 2557 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ไม่ถูกต้อง ตำมท่ีผู้สอบบัญชีคนก่อนไม่แสดงควำมเห็น ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือให้
พิจำรณำด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรด�ำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 1) รำยได้จำกกำรขำย ประกอบด้วยรำยได้จำกธุรกิจ
น�้ำมันปำล์ม และรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำแข็งส�ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร 2) รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต 3) รำยได้จำกกำรเดิน
เรือ และ 4) รำยได้อ่ืน

รำยได้รวม
 บริษัทฯและบริษัทย่อย มียอดรวมรำยได้ตำมงบกำรเงินรวมประจ�ำปี 2561 เท่ำกับ 1,570.92 ล้ำนบำท แบ่งเป็นรำยได้จำก
กำรขำยคิดเป็นร้อยละ 92.89 รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิตคิดเป็นร้อยละ 3.15 รำยได้จำกกำรเดินเรือคิดเป็นร้อยละ 3.44 และรำยได้
อ่ืนคิดเป็นร้อยละ 0.52 และมียอดรวมรำยได้ตำมงบกำรเงินรวมประจ�ำปี 2560 เท่ำกับ 2,461.06 ล้ำนบำท แบ่งเป็นรำยได้จำกกำร
ขำยคิดเป็นร้อยละ 88.43 รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิตคิดเป็นร้อยละ 3.13 รำยได้จำกกำรเดินเรือคิดเป็นร้อยละ 1.34 และรำยได้อื่น
คิดเป็นร้อยละ 7.10  
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ประเภทรำยได้

งบกำรเงินรวม
(ตรวจสอบ) 

งบกำรเงินรวม
(ตรวจสอบ) 

งบกำรเงินรวม
(ตรวจสอบ) 

2561 2560 2559
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

1. รำยได้จำกกำรขำย 1,459.23 92.89 2,176.30 88.43 3,416.58 97.90
     1.1 รำยได้จำกธุรกิจน�้ำมันปำล์ม 1,459.23 92.89 2,176.30 88.43 3,395.67 97.30

             1.1.1   น�้ำมันไบโอดีเซล 1,295.07 82.44 1,930.18 78.43 2,652.04 75.99

             1.1.2    น�้ำมันปำล์มโอเลอีน 86.63 5.51 130.44 5.30 690.27 19.78

             1.1.3   วัตถุดิบและผลพลอยได้ 77.53 4.94 115.68 4.70 53.36 1.53

    1.2 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำแข็ง - - - - 20.91 0.60

2. รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต 49.46 3.15 77.03 3.13 32.58 0.93
3. รำยได้จำกกำรเดินเรือ 54.11 3.44 32.92 1.34 29.94 0.86

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,562.80 99.48 2,286.25 92.90 3,479.10 99.69
4. รำยได้อื่น 8.12 0.52 174.81 7.10 10.87 0.31

รำยได้รวม 1,570.92 100.00 2,461.06 100.00 3,489.97 100.00

1) รำยได้จำกกำรขำย 
 รำยได้จำกกำรขำยเกิดจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ AIPT โดยแบ่งเป็น 2  ประเภทรำยได้  ได้แก่ รำยได้จำกธุรกิจน�้ำมัน
ปำล์ม รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำแข็งส�ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร  ซึ่งส�ำหรับปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับ 1,459.23 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดรวมรำยได้เท่ำกับร้อยละ 92.89 และปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับ 2,176.30 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
สัดส่วนต่อยอดรวมรำยได้เท่ำกับร้อยละ 88.43 และมีรำยได้จำกกำรขำยในงวดบัญชีปี 2559 เท่ำกับ 3,416.58 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ต่อยอดรวมรำยได้เท่ำกับร้อยละ 97.90 ซึ่งรำยได้จำกกำรขำยหลักเกิดจำกรำยได้จำกธุรกิจน�้ำมันปำล์ม ทั้งนี้ สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของ
รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมประเภทกำรจ�ำหน่ำยได้ ดังนี้

 1.1)  รำยได้จำกธุรกิจน�้ำมันปำล์ม
 รำยได้จำกธุรกิจน�้ำมันปำล์ม เป็นรำยได้ที่เกิดขึ้นในนำมบริษัทฯทั้งหมด โดยสำมำรถแบ่งประเภทรำยได้จำกธุรกิจน�้ำมันปำล์มตำม
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ำยได้ ดังนี้

  1.1.1 น�้ำมันไบโอดีเซล  
  บริษัทฯผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันไบโอดีเซลให้กับกลุ่มผู้ค้ำน�้ำมันตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิง  
 พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผู้ค้ำน�้ำมันรำยใหญ่ของประเทศ (Major Oil) โดยเป็นกำรจ�ำหน่ำยให้กับลูกค้ำภำยในประเทศทั้งหมด ซึ่งในปี 
 2561 และ 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 คิดเป็นสัดส่วนรำยได้ส่วนงำนต่อรำยได้รวมในอัตรำร้อยละ 82.44 และ
 ร้อยละ 78.43 ตำมล�ำดับ  โดยมียอดจ�ำหน่ำยน�้ำมันไบโอดีเซลเท่ำกับ 1,295.07 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 1,930.18 ล้ำนบำท หรือคิด
 เป็นสัดส่วนต่อรำยได้จำกธุรกิจน�้ำมันปำล์มเท่ำกับร้อยละ 88.75 และร้อยละ 88.69 ตำมล�ำดับ 

  ในงวดบัญชีประจ�ำปี 2561 มีรำยได้ลดลงจำกปี  2560 เท่ำกับ 635.11 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 32.90 ปัจจัยหลัก
 เกิดจำกควำมแตกต่ำงของรำคำขำยเฉลี่ยท่ีประมำณ 5-6 บำท/กิโลกรัม คือ ในปี 2561 มีรำคำขำยเฉล่ีย เท่ำกับ 23.20 บำท/
 กิโลกรัม ในขณะที่ในปี 2560 มีรำคำขำยเฉลี่ยเท่ำกับ 28.25 บำท/กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 17.86 เนื่องจำกรำคำต้นทุนวัตถุดิบ
 หลักน�้ำมันปำล์มดิบปรับตัวลดลง (ซึ่งเป็นรำคำตั้งต้นในกำรก�ำหนดรำคำขำยน�้ำมันไบโอดีเซล) โดยรำคำน�้ำมันปำล์มดิบในปี 2561 
 ปรับตัวลดลงจำกปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 21.35 และในปี 2560 ปรับตัวลดลงจำกปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 22.13ซึ่งมีรำคำเฉลี่ย
 ในปี 2561 เท่ำกับ 19.57 บำทต่อกิโลกรัม, ปี 2560 เท่ำกับ 24.88 บำทต่อกิโลกรัม และปี 2559 เท่ำกับ 31.95 บำทต่อกิโลกรัม 
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 (ท่ีมำ : กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์)  รวมถึงปริมำณกำรขำยท่ีลดลงในปี 2561 มีปริมำณขำยน�้ำมันไบโอดีเซลเท่ำกับ 
 55,812 ตัน ลดลดจ�ำนวน 12,979 ตันหรือลดลงร้อยละ 18.87 จำก 68,791 ตันในปี 2560
  ทั้งนี้ ในปี 2561 และปี 2560 ภำครัฐประกำศใช้อัตรำส่วนผสมของไบโอดีเซลในน�้ำมันดีเซล 7%  ในขณะที่มีปริมำณกำร
 ผลิตน�้ำมันปำล์มดิบออกสู่ตลำดในปริมำณมำกจนเกิดภำวะน�้ำมันปำล์มล้นตลำด ควำมต้องกำรใช้ท้ังในภำคบริโภคและไบโอดีเซล
 ในประเทศไม่สำมำรถดูดซับปริมำณผลปำล์มที่ออกสู่ตลำดจ�ำนวนมำกได้หมด ส่งผลให้ Safety Stock ของประเทศที่ 200,000 ตัน
 น�้ำมันปำล์มดิบปรับตัวสูงขึ้นถึง 400,000 ตันน�้ำมันปำล์มดิบ (ที่มำ : www.prachachat.net วิกฤตปำล์มรำคำร่วงหนัก สต๊อกล้น
 ประเทศ ส่งออกไม่ได้ วันที่ 25 มีนำคม 2561) เนื่องจำก ปัจจุบันประเทศไทยมีพืน้ที่เพำะปลูกปำล์มน�้ำมันเพิ่มขึ้น และยังคงมีแนว
 โน้มเพ่ิมขึน้ต่อเนือ่ง ประกอบกับมกีำรส่งเสริมให้เกษตรกรท�ำปำล์มคุณภำพโดยกำรตัดปำล์มสกุ เปอร์เซ็นต์น�ำ้มันเพ่ิมขึน้จำก 15-16% 
 เป็น 17-18% ท�ำให้มีปริมำณน�้ำมันปำล์มดิบเพิ่มขึ้นตำมไปด้วย (ที่มำ : กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ : ปฏิทินฤดูกำลสินค้ำ
 เกษตรปี 2561) ทั้งหมดนี้เป็นเหตุให้รำคำน�้ำมันปำล์มดิบปรับตัวลดลงอย่ำงรุนแรงและต่อเนื่อง เป็นผลให้ควำมสำมำรถในกำรท�ำ
 ก�ำไรของบริษัทฯลดลง เนื่องจำกรำคำขำยน�้ำมันไบโอดีเซลปรับตัวลดลงตำมรำคำน�้ำมันปำล์มดิบในตลำด ในขณะท่ีรำคำต้นทุน
 น�้ำมันปำล์มดิบของบริษัทฯ ไม่สำมำรถปรับตัวลดลงได้ทันตำมรำคำน�้ำมันปำล์มดิบในตลำด ส่งผลให้เกิดผลก�ำไรข้ันต้นในปี 
 2561 และผลขำดทุนสุทธิในปี 2561 และ ปี 2560

  1.1.2 น�้ำมันปำล์มโอเลอีน (น�้ำมันบริโภค)
  บริษัทฯผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันปำล์มโอเลอีนจัดส่งเป็นรถแท็งก์  และ ผลิตเป็นสินค้ำใส่บรรจุภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ 
 “พำโมลำ” ให้กับลูกค้ำในประเทศ  โดยจ�ำหน่ำยน�้ำมันปำล์มโอเลอีนให้กับกลุ่มลูกค้ำ 2 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม อำทิ 
 โรงงำนอุตสำหกรรมผลิตอำหำรขนำดใหญ่ อำทิ อุตสำหกรรมผลิตอำหำรปรุงสุกต่ำงๆ ซึ่งส่วนมำกจะส่ังซื้อเป็นรถแท็งก์ 2) กลุ่ม
 ลูกค้ำส�ำเร็จรูป ได้แก่ ร้ำนอำหำรที่เป็นเชน ซึ่งสั่งซื้อเป็นรูปภำชนะบรรจุขนำด ปี๊บ ภำยใต้ตรำสินค้ำ “พำโมลำ” ซึ่งเป็นตรำสินค้ำที่
 อยู่ในตลำดน�้ำมันปำล์มโอเลอีน (หรือ “น�้ำมันบริโภค”) มำกกว่ำ 30 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรด�ำเนิน
 ธุรกิจและกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันบริโภค โดยยกเลิกฝ่ำยขำยในกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันบริโภคด้วย   ตนเองทั้งหมด และเปลี่ยนเป็นกำร
 รับจ้ำงผลิตน�้ำมันบริโภคแทน และได้รับค่ำบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ขนำดต่ำง ๆ  อำทิ ปี๊บ ขวด และถุง ภำยใต้ตรำสินค้ำของผู้ว่ำจ้ำง 
 เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้จัดหำวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ และรับภำระในกำรขนส่งวัตถุดิบดังกล่ำว
 มำยังโรงงำน  

  อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯยังคงมีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันบริโภคในปี 2561 เนื่องจำกมีลูกค้ำอุสำหกรรม และ Food Chain 
 บำงรำยติดต่อขอซื้อโดยตรงกับบริษัทฯด้วยเหตุผลทำงคุณภำพท่ีดีของน�้ำมันบริโภคของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกำรขำยแบบงำนสั่งผลิต
 เฉพำะสัญญำ โดยบริษัทฯสำมำรถประมำณกำรต้นทุนและผลก�ำไรท่ีจะเกิดข้ึนได้ แต่มีปริมำณกำรขำยน้อยกว่ำในในปี 2560 
 เนื่องจำกในปี 2560 บริษัทฯมียอดขำยเกิดขึ้นจำกยอดสั่งซื้อยกมำจำกปี 2559  ส�ำหรับงวดบัญชีประจ�ำปี 2561 บริษัทฯ มีรำยได้
 จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันบริโภคเท่ำกับ 86.63 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 43.82 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 33.59 จำกปี 2560 ท่ี 
 130.44 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.94 และร้อยละ 5.99 ของยอดรำยได้จำกธุรกิจน�้ำมันปำล์มรวม และมีรำยได้ส่วนน�้ำมัน
 บริโภคต่อรำยได้รวมคิดเป็นร้อยละ 5.51 และร้อยละ 5.30 ตำมล�ำดับ โดยมีปริมำณกำรขำยลดลง 691 ตัน หรือลดลงร้อยละ 
 15.99 และรำคำขำยลดลง 6.32 บำท/กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 20.95

  1.1.3 วัตถุดิบและผลพลอยได้
  บริษัทฯมีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยวัตถุดิบและผลพลอยได้จำกกำรผลิต ได้แก่ กรดไขมันปำล์ม ไขมันปำล์มบริสุทธิ์ และ
 กลีเซอรีนดิบ โดยเป็นกำรจ�ำหน่ำยให้กับผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมต่อเนือ่งต่ำง ๆ อำทิ อุตสำหกรรมสบู ่และเคร่ืองส�ำอำง เป็นต้น
  ส�ำหรับงวดบญัชีประจ�ำปี 2561 และ 2560 บริษทัฯมรีำยได้ส่วนวัตถดิุบและผลพลอยได้เท่ำกับ 77.53 ล้ำนบำท และ 115.68 
 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.31 และร้อยละ 5.32 ของยอดรำยได้จำกธุรกิจน�ำ้มนัปำล์มรวม และมรีำยได้ส่วนวัตถดิุบและ
 ผลพลอยได้ต่อรำยได้รวม คิดเป็นร้อยละ 4.94 และร้อยละ 4.70 ตำมล�ำดับ 
  ในงวดบัญชีประจ�ำปี 2561 มีปริมำณจ�ำหน่ำยเท่ำกับ 6,038 ตัน ที่รำคำขำยเฉลี่ย 12,841 บำท/ตัน ในขณะที่ปี 2560 มี
 ปริมำณจ�ำหน่ำยเท่ำกับ 9,905 ตัน ที่รำคำขำยเฉลี่ย 11,679 บำท/ตัน บริษัทฯ มีรำยได้ในปี 2561 ลดลงจำกปี 2560 เท่ำกับ 38.15 
 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 32.98 เนื่องจำกปริมำณกำรขำยลดลงจ�ำนวน 3,867 ตัน หรือลดลงร้อยละ 39.04 ซึ่งสัมพันธ์กับปริมำณ
 กำรขำยน�ำ้มันไบโอดเีซลท่ีลดลง และมีรำคำขำยเฉลีย่เพิม่ขึน้เท่ำกับ 1,162 บำท/ตนั  หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.95 ในขณะท่ี ท้ังน้ี รำยได้
 ในส่วนนีล้ดลงจำกกำรลดลงของปริมำณขำยของของผลพลอยได้ กลเีซอรีนดิบ แต่มรีำคำท่ีปรับเพ่ิมขึน้ตำมควำมต้องกำรของตลำด   
  



  AI Energy Public Company Limited 094

 1.2) รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำแข็ง
 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2559 เป็นต้นมำ บริษัทย่อย AIPT ได้เลิกด�ำเนินกิจกำรในส่วนท่ำเทียบเรือและโรงน�้ำแข็งโดยได้ขำย
สินทรัพย์ ที่ท่ำฉลอม จ.สมุทรสำคร ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ดังนั้น ในปี 2561 และ 2560 บริษัทย่อยไม่มีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำแข็ง (รำยได้
จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำแข็ง เป็นรำยได้ที่เกิดในนำม AIPT ซึ่งไม่ถือเป็นกำรด�ำเนินธุรกิจหลักของกิจกำร (AIPT ด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรท่ำเทียบเรือ
และคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง : รำยละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 2.3 กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์)

2) รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต
 รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต เป็นรำยได้ของบริษัทฯ ที่เกิดจำกกำรให้บริกำรรับจ้ำงกลั่นน�้ำมันปำล์มดิบเพื่อให้ได้น�้ำมันปำล์มบริสุทธิ์
ไม่แยกไข และน�้ำมันปำล์มโอเลอีน (น�้ำมันบริโภค) โดยผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้จัดหำน�้ำมันปำล์มดิบ รวมถึงรับภำระในกำรขนส่งวัตถุดิบดังกล่ำว
มำยังโรงงำน รวมถึงรับสินค้ำที่โรงงำนเอง ปัจจุบัน บริษัทฯให้บริกำรรับจ้ำงผลิตกับผู้ว่ำจ้ำงซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มน�้ำมันไบโอดีเซล 
คือ ผู้ประกอบกำรในกลุ่มผู้ค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 รำยหนึ่ง และกลุ่มน�้ำมัน
ปำล์มโอเลอีน คือ ผู้ประกอบกำรในกลุ่มน�้ำมันบริโภค ทั้งนี้ ส่วนงำนรับจ้ำงผลิตเป็นส่วนงำนที่ช่วยปันส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต ซึ่งสำมำรถ
ช่วยให้บริษัทฯลดต้นทุนผลิตสินค้ำได้

 โดยในงวดบัญชีประจ�ำปี 2561 และ 2560 บริษัทฯมีรำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิตเท่ำกับ 49.46 ล้ำนบำท และ 77.03 ล้ำนบำท หรือ
คิดสัดส่วนต่อยอดรวมรำยได้เท่ำกับร้อยละ 3.15 และร้อยละ 3.13 ตำมล�ำดับ  บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิตลดลง 27.57 ล้ำนบำท 
หรือลดลงร้อยละ 35.79 ซึ่งสำเหตุหลักมำจำกปริมำณกำรรับจ้ำงผลิตทั้ง 2 กลุ่มลดลง ดังนี้ 

 2.1  กำรรับจ้ำงผลิตน�้ำมันปำล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไขเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตไบโอดีเซล ในปี 2561 มีรำยได้เท่ำกับ 33.87 ล้ำนบำท 
       และปี 2560 มีรำยได้เท่ำกับ 39.16 ล้ำนบำท บริษัทฯมีปริมำณวัตถุดิบเพื่อรับจ้ำงผลิตจ�ำนวน 37,636 ตัน และ 43,510 ตัน 
       ตำมล�ำดับ ซึ่งลดลงจ�ำนวน 5,874 ตัน หรือลดลงร้อยละ 13.50 

 2.2 กำรรับจ้ำงผลิตน�้ำมันปำล์มโอเลอีน (น�้ำมันบริโภค) เน่ืองจำกบริษัทฯเปลี่ยนนโยบำยกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันบริโภค มำเป็นกำร
       รับจ้ำงผลิตน�้ำมันบริโภค ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมกรำคม 2560 ซึ่งในปี 2561 มีรำยได้เท่ำกับ 15.58 ล้ำนบำท และปี 2560 มีรำย
       ได้เท่ำกับ 37.87 ล้ำนบำท บริษัทฯมีปริมำณวัตถุดิบเพื่อรับจ้ำงผลิตจ�ำนวน 6,373 ตัน และ 23,340 ตัน ตำมล�ำดับ ซึ่งลดลง
       จ�ำนวน 16,967 ตัน หรือลดลงร้อยละ 72.69 เนื่องจำกบริษัทฯยกเลิกสัญญำกับลูกค้ำท้ังสองรำย ในเดือนพฤษภำคม 2561 
       และเดือนกันยำยน 2561 เนื่องจำกผู้ว่ำจ้ำงผลิตทั้ง 2 ไม่สำมำรถน�ำส่งวัตถุดิบให้บริษัทฯผลิตได้ในปริมำณตำมที่ตกลงในสัญญำ

3) รำยได้จำกกำรเดินเรือ
 รำยได้จำกกำรเดินเรือ เป็นรำยได้ท่ีเกิดขึ้นในนำม AIL บริษัทย่อยซึ่งด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรเรือขนส่งสินค้ำทำงทะเล โดยเรือ
ขนส่งคุณภำพสูงรวม 1 ล�ำ ได้แก่ “เรือธำรีรัตนำ 3” โดยเรือดังกล่ำวได้รับใบอนุญำตในกำรขนส่งน�้ำมันเช้ือเพลิง น�้ำมันปำล์มดิบ และ
น�้ำมันปำล์มกล่ันบริสุทธิ์ ท้ังนี้ AIL ให้บริกำรขนส่งน�้ำมันเช้ือเพลิง น�้ำมันปำล์มดิบ และน�้ำมันปำล์มกล่ันบริสุทธ์ิให้กับลูกค้ำอื่นท่ีด�ำเนิน
ธุรกิจในอุตสำหกรรมต่ำงๆระหว่ำงประเทศ

 โดยส�ำหรับงวดบัญชีประจ�ำปี 2561 บริษัทฯมีรำยได้จำกกำรเดินเรือเท่ำกับ 54.11 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.44 
ของยอดรวมรำยได้ และงวดบัญชีประจ�ำปี 2560 บริษัทฯมีรำยได้จำกกำรเดินเรือเท่ำกับ 32.92 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
1.34 ของยอดรวมรำยได้ บริษัทย่อยมีรำยได้ประจ�ำปี 2561 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 เท่ำกับ 21.19 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
64.36 เนื่องจำกเรือธำรีรัตนำ 3 สำมำรถให้บริกำรเดินเรือขนส่งระหว่ำงประเทศได้ตำมปกติ คือ เฉล่ีย 2-3 เท่ียวต่อเดือน ซึ่งต่ำง
จำกในปี 2560 ท่ีเรือต้องหยุดให้บริกำรเพ่ือจอดซ่อมแซม และบ�ำรุงรักษำประจ�ำปีในช่วงไตรมำส 2-3 ปี 2560 จึงเสียโอกำสให้
บริกำรในบำงเดือน 

 ในเดือนตุลำคม 2561 AIL ได้รับช�ำระเงินงวดสุดท้ำยพร้อมดอกเบี้ยจำกลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทในประเทศแห่ง
หนึ่ง (ผู้ซื้อไม่มีควำมสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ) เพื่อเช่ำซ้ือเรือธำรีรัตนำ 1 และได้โอน
กรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
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4) รำยได้อื่น   
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้อื่นในงวดบัญชีประจ�ำ ปี 2561 และ ปี 2560 เท่ำกับ 8.12 ล้ำนบำท และ 174.81 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.52 และร้อยละ 7.10 ของรำยได้รวมตำมล�ำดับ ทั้งนี้ ในปี 2561 รำยได้อื่นประกอบด้วย  ค่ำเช่ำถังเก็บน�้ำมัน, ขำยเศษ
วัสดุ, ดอกเบี้ยรับ, ก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนระยะสั้น, ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน และรำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำซื้อของ
บริษัทย่อย (AIL) แต่ในปี 2560 รำยได้อื่นประกอบด้วย ขำยเศษวัสดุ  ดอกเบี้ยรับ และ ก�ำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ผันแปรจำกกำรซื้อ
เครื่องจักรจำกต่ำงประเทศในนำมบริษัทฯ รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำซื้อของบริษัทย่อย (AIL) และก�ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขำยจ�ำนวนเงิน 156.57 ล้ำนบำท ในนำมบริษัทย่อย (AIPT) จำกกำรจ�ำหน่ำยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ได้แก่ แท็งก์น�้ำมันปริมำณ 
11,062,000 ลิตร จ�ำนวน 5 แท็งก์ ท่ำเทียบเรือ โรงงำนผลิตน�้ำแข็ง อำคำรส�ำนักงำน เครื่องจักรอุปกรณ์และที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอเมือง
สมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร

ต้นทุนขำยและบริกำร 
 รำยกำรต้นทุนขำยและบริกำรแบ่งเป็น ต้นทุนขำย ต้นทุนกำรรับจ้ำงผลิต ต้นทุนบริกำรเดินเรือ โดยในงวดบัญชีประจ�ำปี 2561 และ 
2560 บริษัทมีต้นทุนขำยและบริกำรเท่ำกับ 1,534.44 ล้ำนบำท และ 2,399.58 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.19 และร้อยละ 104.96 เมื่อ
เทียบกับรวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งมีอัตรำต้นทุนขำยและบริกำรต่อรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรลด
ลงร้อยละ 6.77 แยกตำมส่วนงำนได้ ดังนี้

ต้นทุนขำย และก�ำไรขั้นต้น

ต้นทุนขำย
และบริกำร

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

บำท
(พนับำท)

รำคำ/ตนั
(บำท)

อัตรำส่วน
ต่อ

ยอดขำย
(ร้อยละ)

สัดส่วน
ต้นทนุ
ขำย

(ร้อยละ)

บำท
(พนับำท)

รำคำ/ตนั
(บำท)

อัตรำส่วน
ต่อ

ยอดขำย
(ร้อยละ)

สัดส่วน
ต้นทนุ
ขำย

(ร้อยละ)

บำท
(พนับำท)

รำคำ/ตนั
(บำท)

อัตรำส่วน
ต่อ

ยอดขำย
(ร้อยละ)

สัดส่วน
ต้นทนุ
ขำย

(ร้อยละ)

1. ขำยสินค้ำ

     ไบโอดีเซล 1,284,825 23,021 99.21 83.73 2,071,786 30,117 107.34 86.34 (786,961) (7,096) (8.13) (2.61)

     ผลติภัณฑ์พลอยได้ 83,090 13,761 107.17 5.42 97,125 9,806 83.96 4.05 (14,035) 3,956 23.21 1.37

     น�้ำมันบริโภค 76,485 21,065 88.29 4.98 126,920 29,368 97.30 5.29 (50,435) (8,303) (9.01) (0.30)

รวมต้นทุนขำยสินค้ำ 1,444,400 22,058 98.98 94.13 2,295,831 27,655 105.49 95.68 (851,431) (5,596) (6.51) (1.54)

2. รับจ้ำงผลิต

     กลุ่มไบโอดีเซล 25,973 690 76.68 1.69 29,478 677 75.28 1.23 (3,505) 13 1.40 0.46

     กลุ่มน�ำ้มันบริโภค 10,396 1,631 66.72 0.68 33,502 1,435 88.47 1.40 (23,106) 196 (21.76) (0.72)

รวมต้นทุนรับจ้ำง 36,369 826 73.54 2.37 62,980 942 81.77 2.62 (26,611) (116) (8.23) (0.25)

3. บรกิำรเรอืเดินทะเล 53,665 - 99.18 3.50 40,771 - 123.85 1.70 12,894 - (24.67) 1.80

รวมต้นทุนขำยและ
บริกำร 1,534,435 - 99.19 100 2,399,582 - 104.96 100 (865,147) - (6.77) -
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 1) ต้นทุนขำยสินค้ำ

 2) ต้นทุนรับจ้ำงผลิต
 ส่วนงำนรับจ้ำงผลิต ส�ำหรับงวดบัญชีประจ�ำปี 2561 มีอัตรำต้นทุนต่อรำยได้ คิดเป็นร้อยละ 73.54 ลดลงจำกปี 2560 ซึ่งมีอัตรำ
ต้นทุนต่อรำยได้คิดเป็นร้อยละ 81.77 อัตรำต้นทุนต่อรำยได้ แยกตำมส่วนงำนรับจ้ำงผลิต ซึ่งแบ่งได้ ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีผลก�ำไรในกำรรับจ้ำงผลิต อย่ำงสม�่ำเสมอ เนื่องจำกไม่มีควำมเสี่ยงเรื่องกำรผันผวนของรำคำวัตถุดิบ  และถ้ำหำกบริษัทฯ 
มีปริมำณยอดขำยน้อยกว่ำก�ำลังกำรผลิตของเคร่ืองจักรท่ีบริษัทฯมีส่วนงำนรับจ้ำงผลิตก็จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรปันส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต
ออกไป ท�ำให้สำมำรถลดต้นทุนผลิต ในสินค้ำของบริษัทฯได้

1.1

1.2

1.3

1.4

ต้นทุนขำยน�้ำมันไบโอดีเซลซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรำต้นทุนขำยต่อรำยได้
จำกกำรขำยเท่ำกับ ร้อยละ 99.21 และร้อยละ 107.34 ลดลงร้อยละ 8.13 อันเป็นผลมำจำกในปี 2561 รำคำวัตถุดิบน�้ำมัน
ปำล์มดิบที่ใช้ในกำรผลิตปรับตัวลดลงและรุนแรงน้อยกว่ำในปี 2560 ส่งผลให้บริษัทฯสำมำรถรับรู้ก�ำไรขั้นต้นได้ในบำงไตรมำส
ในปี 2561 และรับรู้ผลขำดทุนสุทธิในรำยไตรมำสทั้งในปี 2561 และ 2560 เนื่องจำกมีต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยรวมสูงกว่ำรำคำ
ขำย เฉลี่ยประมำณ 1.00-2.00 บำท/กิโลกรัม ซึ่งเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ ตั้งแต่ปี 2560 ทั้งนี้ สถำนกำรณ์ในปัจจุบันของรำคำผล
ปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์มดิบมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่ำงรุนแรงและต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2560 ซึ่งรำคำเฉลี่ย
ได้ปรับตัวขึ้นไปสูงสุดที่รำคำ 31.97 บำท/กิโลกรัม แลปรับรำคำลดลงอย่ำงต่อเนื่องจนต�่ำสุดในปี 2561 ที่ 16.00 บำท/กิโลกรัม 
(อ้ำงอิง รำคำน�้ำมันปำล์มดิบ กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์) เนื่องจำก ปริมำณผลปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์มดิบช่วงที่
ผ่ำนมำมีมำก ประกอบกับโรงกลั่นฯ มีสต๊อกน�้ำมันปำล์มคงเหลือมำกกว่ำควำมต้องกำรใช้ในแต่ละเดือน ท�ำให้ปริมำณกำรสั่ง
ซื้อน�้ำมันปำล์มดิบจำกโรงงำนสกัดลดลง โดยสต๊อกน�้ำมันปำล์มดิบคงเหลือจำกกำรแจ้งตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงว่ำ
ด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร ( กกร.) นับตั้งแต่เดือน พฤษภำคม 2560 เป็นต้นมำ สต๊อกน�้ำมันปำล์มคงเหลือมีจ�ำนวนมำกกว่ำ 
400,000 ตัน จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมำจำกประเทศไทยมีพื้นที่เพำะปลูกปำล์มน�้ำมันเพิ่มขึ้น และยังคงมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ปริมำณผลปำล์มที่ออกสู่ตลำดจึงมีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับมีกำรส่งเสริมให้เกษตรกรท�ำปำล์ม
คุณภำพโดยกำรตัดปำล์มสุก เปอร์เซ็นต์น�้ำมันเพิ่มขึ้นจำก 15-16% เป็น 17-18% ท�ำให้มีปริมำณน�้ำมันปำล์มดิบเพิ่มขึ้นตำม
ไปด้วย (ที่มำ : กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ : ปฏิทินฤดูกำลสินค้ำเกษตรปี 2561) ดังนั้น กำรปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
และรุนแรงของรำคำน�้ำมันปำล์มดิบท�ำให้กำรบริหำรสต็อกวัตถุดิบท�ำได้ยำก ถึงแม้ว่ำ บริษัทฯจะสำมำรถควบคุมเปอร์เซ็นต์
กำรสูญเสียจำกกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  และพยำยำมบริหำรจัดกำรวัตถุดิบและสินค้ำให้มีอัตรำกำรหมุนเวียนของ
สินค้ำที่เร็วขึ้นและมีปริมำณที่จัดเก็บสต็อกไว้ 30-45 วันแล้วก็ตำม ดังนั้น กำรเปลี่ยนแปลงในรำคำน�้ำมันปำล์มดิบส่งผลกระ
ทบในกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ และกำรผันผวนรำคำของน�้ำมันปำล์มดิบท�ำให้บริษัทฯไม่สำมำรถก�ำหนด
รำคำขำยให้สัมพันธ์กับต้นทุนผลิตที่เกิดขึ้น
ต้นทุนขำยผลพลอยได้ มีกำรก�ำหนดให้รำคำต้นทุนขำยเป็นไปตำมรำคำตลำดของสินค้ำท่ีคำดว่ำจะขำยได้ ซ่ึงกำรปัน
ส่วนต้นทุนตำมรำคำตลำดของสินค้ำหลักและผลพลอยได้ท่ีปรับตัวสูงข้ึน มีผลท�ำให้รำคำสินค้ำหลักอย่ำงน�้ำมันไบโอ
ดีเซลมีรำคำลดต�่ำลง
ต้นทุนขำยน�้ำมันบริโภคส�ำหรับปี 2561 มีต้นทุนขำยเท่ำกับ 76.49 ล้ำนบำท มีอัตรำต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย คิด
เป็นร้อยละ 88.29 ลดลงจำกปี 2560 ท่ีมีต้นทุนขำยเท่ำกับ 126.92 ล้ำนบำท มีอัตรำต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย คิด
เป็นร้อยละ 97.30 เนื่องจำก  เป็นกำรผลิตตำมค�ำส่ังซื้อ และมีกำรส่ังซื้อวัตถุดิบตำมปริมำณค�ำส่ังซื้อสินค้ำของลูกค้ำ รวม
ถึงผลิตและจัดส่งภำยในระยะเวลำส้ันๆ บริษัทฯ จึงสำมำรถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ และท�ำให้เกิดผลก�ำไร
ไม่มีต้นทุนขำยน�้ำแข็งในปี 2561 และ 2560 เนื่องจำกไม่มีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำเข็งตำมเหตุผลท่ีได้กล่ำวไปข้ำงต้น 

2.1

2.2

กำรรับจ้ำงผลิตน�้ำมันปำล์มบริสุทธ์ิไม่แยกไขเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล ในปี 2561 มีอัตรำต้นทุนต่อ
รำยได้เท่ำกับ 76.68 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีอัตรำผลก�ำไรต่อยอดขำย ส�ำหรับกำรรับจ้ำงผลิตส่วนนี้อย่ำงสม�่ำเสมอ 
กำรรับจ้ำงผลิตน�้ำมันปำล์มโอเลอีน (น�้ำมันบริโภค) ตำมท่ีบริษัทฯได้กล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยในธุรกิจน�้ำมัน
บริโภคข้ำงต้น ในปี 2561 และ 2560 มีอัตรำต้นทุนต่อรำยได้เท่ำกับ 66.72 และ 88.47 ตำมล�ำดับ
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 3) ต้นทุนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง
 ต้นทุนให้บริกำรเดินเรือขนส่งของบริษัทย่อย (AIL) ในงวดบัญชีประจ�ำปี 2561 เท่ำกับ 53.67 ล้ำนบำทคิดเป็นอัตรำส่วนต้นทุนต่อ
รำยได้จำกกำรบริกำรร้อยละ 99.18 และในปี 2560 มีต้นทุนบริกำรเท่ำกับ 40.77 ล้ำนบำท มีอัตรำต้นทุนบริกำรต่อรำยได้จำกกำรบริกำร คิด
เป็นร้อยละ 123.85  

 AIL มีอัตรำต้นทุนบริกำรต่อรำยได้จำกกำรบริกำรในปี 2561 ลดลงจำกปี 2560 เท่ำกับร้อยละ 24.67 เนื่องจำกเรือธำรีรัตนำ 3 
สำมำรถให้บริกำรเดินเรือขนส่งระหว่ำงประเทศได้ตำมปกติ คือ เฉลี่ย 2-3 เที่ยวต่อเดือน ซึ่งต่ำงจำกในปี 2560 ที่เรือต้องหยุดให้บริกำรใน 
ไตรมำส 2-3 ปี 2560 เพื่อซ่อมแซม และบ�ำรุงรักษำประจ�ำปี

ก�ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น
 บริษัทฯมีก�ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้นประจ�ำปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 28.36 ล้ำนบำท และ (113.33) ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำก�ำไร 
(ขำดทุน) ขั้นต้นเท่ำกับ ร้อยละ 1.81 และร้อยละ (4.96) ตำมล�ำดับ ซึ่งมีอัตรำก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.77 ซึ่งแยกตำมส่วนงำนได้ดังนี้

อัตรำก�ำไรขั้นต้นต่อรำยได้
ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

พันบำท ร้อยละ พันบำท ร้อยละ พันบำท ร้อยละ
1. ขำยสินค้ำ
          ไบโอดีเซล 10,250 0.79 (141,602) (7.34) 151,852 8.13

          ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (5,558) (7.17) 18,553 16.04 (24,111) (23.21)

          น�้ำมันบริโภค 10,140 11.71 3,523 2.70 6,618 9.01

อัตรำก�ำไรขั้นต้นต่อรำยได้ขำย 14,832 1.02 (119,526) (5.49) 134,358 6.51
2. งำนรับจ้ำงผลิตและบริกำร
          กลุ่มไบโอดีเซล 7,901 23.32 9,681 24.72 (1,780) (1.40)
          กลุ่มน�้ำมันบริโภค 5,186 33.28 4,364 11.53 822 21.76

อัตรำก�ำไรขั้นต้นต่อรำยได้รับจ้ำง 1,3087 26.46 14,045 18.23 (958) 8.23
3. บริกำรเรือเดินทะเล 444 0.82 (7,850) (23.85) 8,294 24.67
อัตรำก�ำไรขั้นต้นต่อรำยได้ 28,363 1.81 (113,331) (4.96) 141,694 6.77

1.

2.

3.

4.

5.
6.

น�้ำมันไบโอดีเซล มีอัตรำก�ำไร (ขำดทุน) ข้ันต้นในปี 2561 และ 2560 เท่ำกับร้อยละ 0.79 และร้อยละ (7.34) โดยมีอัตรำก�ำไรขั้น
ต้นเพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 เน่ืองจำก รำคำวัตถุดิบน�้ำมันปำล์มดิบท่ีใช้ในกำรผลิตปรับตัวลดลงและรุนแรงน้อยกว่ำในปี 2560 ส่งผลให้
บริษัทฯสำมำรถรับรู้ก�ำไรข้ันต้นได้ในบำงไตรมำสในปี 2561
ผลพลอยได้ มีอัตรำก�ำไร (ขำดทุน) ข้ันต้นในปี 2561 และ 2560 เท่ำกับร้อยละ (7.17) และร้อยละ 16.04 ซึ่งมีอัตรำขำดทุนขั้นต้นเพ่ิม
ข้ึน เน่ืองจำกในปี 2561 บริษัทฯเร่ิมก�ำหนดให้รำคำต้นทุนขำยเป็นไปตำมรำคำตลำดของสินค้ำที่คำดว่ำจะขำยได้ ซึ่งกำรปันส่วนต้นทุน
ตำมรำคำตลำดของสินค้ำหลักและผลพลอยได้ท่ีปรับตัวสูงขึ้น มีผลท�ำให้ต้นทุนของรำคำสินค้ำหลักลดต�่ำลง
น�ำ้มนับริโภค มอัีตรำก�ำไรขัน้ต้น ในปี 2561 และ 2560 เท่ำกับร้อยละ 11.71 และร้อยละ 2.70 เนือ่งจำก บริษทัฯใช้นโยบำยผลติตำมค�ำสัง่ซือ้
ของลูกค้ำน�้ำมันบริโภคเฉพำะรำยที่ติดต่อขอซื้อน�้ำมันบริโภคจำกบริษัทฯโดยตรงด้วยเหตุผลทำงคุณภำพที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทฯสั่ง
ซื้อวัตถดิุบตำมปริมำณค�ำส่ังซือ้สนิค้ำของลกูค้ำ โดยผลิตและจัดส่งภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด บริษัทฯ จึงสำมำรถควบคุมต้นทุนวัตถดิุบได้
งำนรับจ้ำงผลิตมีอัตรำก�ำไรข้ันต้น ในปี 2561 และ 2560 เท่ำกับร้อยละ 26.46 และร้อยละ 18.23 ท้ังน้ี บริษัทฯ ยังคงมีผลก�ำไรใน
กำรรับจ้ำงผลิต อย่ำงสม�่ำเสมอ เน่ืองจำกไม่มีควำมเส่ียงเร่ืองกำรผันผวนของรำคำวัตถุดิบ 
ไม่มีกำรขำยน�้ำแข็งในปี 2561 และ 2560
งำนบริกำรเดินเรือทะเล มีอัตรำ (ขำดทุน) ข้ันต้นในปี 2561 และ 2560 เท่ำกับร้อยละ 0.82 และร้อยละ (23.85) มีอัตรำก�ำไรขั้น
ต้นเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน เน่ืองจำกเรือธำรีรัตนำ 3 สำมำรถกลับมำรับงำนได้ 2-3 เท่ียวต่อเดือน ซึ่งแตกต่ำงจำกปีก่อนท่ีต้องจอดซ่อม
แซ่มและบ�ำรุงรักษำประจ�ำปีเป็นระยะเวลำนำนในช่วงระหว่ำงไตรมำส 2-3 ปี 2560 
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ค่ำใช้จ่ำย
 บริษัทฯมีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยรวม ประจ�ำปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 105.60 ล้ำนบำทและ 104.62 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อรำย
ได้รวมเท่ำกับร้อยละ 6.72 และร้อยละ 4.25 ตำมล�ำดับ แต่หำกพิจำรณำมูลค่ำของรำยกำรค่ำใช้จ่ำยสำมำรถแบ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยออกเป็น ค่ำใช้
จ่ำยในกำรขำยเท่ำกับ 8.33 ล้ำนบำท และ 11.95 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 97.27 ล้ำนบำท และ 90.95 ล้ำนบำท และต้นทุน
ทำงกำรเงินเท่ำกับ 0.0017 ล้ำนบำท และ 1.73 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยมีรำยละเอียดของแต่ละค่ำใช้จ่ำยดังนี้

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ประจ�ำปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 8.33 ล้ำนบำท และ 11.95 ล้ำน 
 บำท ตำมล�ำดับ ซ่ึงลดลงเน่ืองจำกกำรเปลี่ยนนโยบำยขำยน�้ำมันบริโภคเป็นกำรรับจ้ำงผลิตแทนเป็นหลัก และมีเพียงค่ำใช้จ่ำย 
 ในกำรขนส่งและประกันภัยสินค้ำ ซึ่งลดลงสัมพันธ์กับปริมำณกำรขำยสินค้ำที่ลดลง

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
  บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน ประจ�ำปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 97.27 ล้ำนบำท และ 
 90.95 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเท่ำกับ 6.32 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.94 เนื่องจำกในปี 2561 บริษัทย่อย 
 (AIPT) ได้บันทึกผลขำดทุนจำกกำรต้ังค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ จ�ำนวน 17.40 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมี
 กำรหยุดประกอบกิจกำรช่ัวครำว จึงต้องใช้กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ตำมวิธีต้นทุนทดแทน

  ต้นทุนทำงกำรเงิน
  บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนทำงกำรเงิน ประจ�ำปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 0.0017 ล้ำนบำท และ 1.73 ล้ำนบำท 
 ตำมล�ำดับ ซึ่งมีต้นทุนทำงกำรเงินลดลงเท่ำกับ 1.73 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 100.00 ท้ังนี้ กำรลดลงของต้นทุนทำงกำรเงิน
 เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจ�ำนวนลดลง โดย ณ 31 ธันวำคม 2561 และ ณ 31 
 ธันวำคม 2560 บริษัทฯไม่มียอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน บริษัทฯบันทึกดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรกู้
 ยืม ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเข้ำเครื่องจักรผลิตกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ โดยได้รวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของเครื่องจักรระหว่ำงติด
 ต้ัง จนกระท่ังเคร่ืองจักรระหว่ำงติดต้ังอยู่ในสภำพพร้อมใช้ได้ตำมท่ีวำงไว้ในโครงกำรโรงกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ

ก�ำไรสุทธิและอัตรำก�ำไรสุทธิ
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขำดทุนสุทธิส�ำหรับปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 72.32 ล้ำนบำท และ 72.28 ล้ำนบำท ซึ่งขำดทุน
สุทธิในปี 2561 เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 เท่ำกับ 0.04 ล้ำนบำท คิดเป็นผลขำดทุนลดลงร้อยละ 0.06 เนื่องจำกควำมผันผวนของรำคำน�้ำมัน
ปำล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตสินค้ำ รวมถึงเป็นตัวก�ำหนดรำคำขำยสินค้ำ ซึ่งปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่องและรุนแรงจำกท่ีได้
กล่ำวมำข้ำงต้น ท�ำให้ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรลดลงและไม่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร อีกท้ังในปี 2561 บริษัทย่อย 
(AIPT) ได้บันทึกผลขำดทุนจำกกำรตั้งค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ จ�ำนวน 17.40 ล้ำนบำท

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 และ 2560 เท่ำกับร้อยละ (3.93) และร้อยละ (4.17) 
ตำมล�ำดับ เนื่องจำก ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลขำดทุนสุทธิ เท่ำกับ 72.32 ล้ำนบำท โดยเป็นผลขำดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯเท่ำกับ 
54.54 ล้ำนบำท และมีขำดทุนสะสมเท่ำกับ 174.68 ล้ำนบำท และในปี 2560 บริษัทฯ มีผลขำดทุนสุทธิ เท่ำกับ 72.28 ล้ำนบำท โดย
เป็นผลขำดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯเท่ำกับ 173.44 ล้ำนบำท และมีขำดทุนสะสมเท่ำกับ 120.15 ล้ำนบำท บริษัทฯมีอัตรำผล
ตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรลดลงตำมท่ีได้ระบุสำเหตุไว้ข้ำงต้น ท้ังนี้  ท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯไม่มีกำรจ่ำย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแต่อย่ำงใด

ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท
 สินทรัพย์
 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 1,974.46 ล้ำนบำท และ 1,831.02 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดย
รำยกำรสินทรัพย์ท่ีส�ำคัญท่ีส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท มีดังนี้
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 - เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงจำกปีก่อน เท่ำกับ 5.15 ล้ำนบำท
 หรือลดลงร้อยละ 8.63 ท้ังนี้ บริษัทฯมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประจ�ำปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 54.53 
 ล้ำนบำท และ 59.67 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.76 และร้อยละ 3.26 ของสินทรัพย์รวมตำมล�ำดับ เงินสดและรำยกำร
 เทียบเท่ำเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

 - เงินลงทุนชั่วครำว
  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมีรำยกำรเงินลงทุนชั่วครำวลดลงจำกปีก่อน เท่ำกับ 46.08 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 
 27.04 เนื่องจำก บริษัทฯลดเงินลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหนี้บำงส่วนเพ่ือน�ำมำเป็นเงินลงทุนในโครงกำรโรงกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 
 และเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภำพคล่องของบริษัทฯ ท้ังนี้ บริษัทฯมีรำยกำรเงินลงทุนช่ัวครำว ประจ�ำปี 2561 และ 
 2560 เท่ำกับ 124.33 ล้ำนบำท และ 170.42 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.30 และร้อยละ 9.31 ของสินทรัพย์รวมตำมล�ำดับ 

 - ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
  บริษัทฯมีลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่นสุทธิ ประจ�ำปี 2561 และ 2560 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เท่ำกับ 
 97.78 ล้ำนบำท และ 110.81 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้กำรค้ำสุทธิจ�ำนวน 95.44 ล้ำนบำท และ 108.34 ล้ำนบำท และ
 ลูกหนี้อ่ืนสุทธิจ�ำนวน 2.35 ล้ำนบำท และ 2.47 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ท้ังนี้ กำรลดลงของรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำมีควำมสอดคล้อง
 กับกำรเปล่ียนแปลงของยอดรำยได้ท่ีปรับตัวลดลง โดยบริษัทฯมีนโยบำยกำรตั้งค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งพิจำรณำจำกลูกหนี้
 กำรค้ำท่ีค้ำงช�ำระเกินกว่ำ 1 ปี 

  ท้ังนี้ ลูกหนี้กำรค้ำส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กำรค้ำท่ียังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระโดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ยอดลูกหนี้กำรค้ำ
 ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระเท่ำกับ 92.60 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.69 ของรวมลูกหนี้กำรค้ำ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่กลุ่มผู้ค้ำ
 น�้ำมันตำมมำตรำ 7 ท่ีส่ังซื้อน�้ำมันไบโอดีเซลกับบริษัทฯ โดยลูกค้ำกลุ่มดังกล่ำวจะจ่ำยช�ำระค่ำสินค้ำให้กับบริษัทฯตรงก�ำหนด 
 ส�ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำท่ียังไม่จ่ำยช�ำระค่ำสินค้ำให้กับบริษัทฯ ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกหน้ีกำรค้ำท่ีมีอำยุเกินก�ำหนดช�ำระส่วนใหญ่ จะเป็น
 ลูกหนี้กำรค้ำท่ีเกิดจำกกำรส่ังซื้อน�้ำมันบริโภคกับบริษัทฯ หรือลูกค้ำว่ำจ้ำงผลิต โดยจะพบว่ำบริษัทฯมียอดลูกหนี้กำรค้ำท่ีมีอำยุ
 เกินก�ำหนดช�ำระรวมเท่ำกับ 13.95 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.27 ของรวมลูกหนี้กำรค้ำ แบ่งเป็นลูกหนี้กำรค้ำท่ีมีอำยุเกิน
 ก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือนเท่ำกับ 2.84 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.91 ของรวมลูกหนี้กำรค้ำ, ลูกหนี้กำรค้ำช�ำระเกินกว่ำ 3 
 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนเท่ำกับ 2.78 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.85 และลูกหนี้กำรค้ำช�ำระเกินกว่ำ 12 เดือนรวมเท่ำกับ 8.33 
 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.52 โดยสำมำรถสรุปยอดลูกหนี้กำรค้ำตำมอำยุลูกหนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ได้ดังนี้

2561 2560 2561 2560

เงินสดในมือ 145,000              145,000              50,000                50,000                

เงินฝากธนาคาร   - กระแสรายวัน -  ออมทรัพย์ 53,322,452         58,462,726         45,559,177         50,601,857         

  -  กระแสรายวัน 90,211                120,000              60,000                60,000                

เงินฝากประจําไม่เกิน 3 เดือน 968,438              946,336              968,438              946,336              

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54,526,101         59,674,062         46,637,615         51,658,193         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
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ลูกหนี้กำรค้ำ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2561

งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2560

ลูกหนี้กำรค้ำ

     ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 92.60 105.17

     เกินก�ำหนดไม่เกิน 3 เดือน 2.84 3.17

     เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 2.78 -

     เกินก�ำหนด 12 เดือน 8.33 8.33

รวม 106.55 116.66

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (11.11) (8.33)

ลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิ 95.44 108.34

  บริษัทฯมีระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉล่ีย 22.84 วัน และ 17.69 วัน ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯก�ำหนดนโยบำย
 เทอมเครดิตส�ำหรับกำรรับช�ำระเงินจำกลูกค้ำระหว่ำง 30-60 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้ำ โดยก�ำหนดนโยบำยกำรติดตำม
 หนี้ส�ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำที่ค้ำงช�ำระเกินกว่ำ 30 วัน ผ่ำนกำรออกจดหมำยทวงถำมไปยังลูกหนี้รำยดังกล่ำวอย่ำงเป็นลำย
 ลักษณ์อักษร

  - สินค้ำคงเหลือ
  ในปี 2561 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมีรำยกำรสินค้ำคงเหลือสุทธิเท่ำกับ 217.58 ล้ำนบำท ณ วันท่ี 31 
 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 152.58 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 11.02 และ 8.33 ของสินทรัพย์รวม ตำมล�ำดับ ซึ่งเพ่ิมขึ้นเท่ำกับ 
 65.00 ล้ำนบำท เนื่องจำกปริมำณกำรส่ังซื้อของลูกค้ำเพ่ิมขึ้นในช่วงปลำยปี 

  รำยกำรสินค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย วัตถุดิบและสำรเคมี งำนระหว่ำงท�ำ สินค้ำส�ำเร็จรูป และวัสดุสิ้นเปลือง โดย
 สินค้ำส�ำเร็จรูปและวัตถุดิบคงเหลือ แสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ รำคำทุนค�ำนวณโดยวิธี
 ต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน�้ำหนัก สินค้ำระหว่ำงผลิต แสดงในรำคำทุนวัตถุดิบถัวเฉล่ีย รวมค่ำแรงและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต  บริษัทฯ 
 ต้ังค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินค้ำส�ำหรับสินค้ำเส่ือมคุณภำพ และคำดว่ำจะจ�ำหน่ำยไม่ได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประมำณกำรค่ำ
 เผ่ือลดมูลค่ำส�ำหรับสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัย และเส่ือมคุณภำพ หรือเม่ือรำคำตลำดหรือรำคำทดแทนลดลง เพ่ือให้สะท้อนถึงกำรด้อย
 ค่ำลงของสินค้ำคงเหลือ โดยกำรประมำณกำรนั้นจะพิจำรณำจำกกำรหมุนเวียนและกำรเส่ือมสภำพ และรำคำตลำดหรือรำคำ
 ทดแทนของสินค้ำคงเหลือประเภทต่ำง ๆ

  - ที่ดิน อำคำร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์-สุทธิ
  บริษัทฯมีรำยกำรท่ีดิน อำคำร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์สุทธิ ประจ�ำปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 1,435.47 ล้ำนบำท 
 และ 1,263.19 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.70 และร้อยละ 68.99 ของสินทรัพย์รวม ตำมล�ำดับ โดยเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน 
 172.28 ล้ำนบำท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.64 โดยรำยกำรท่ีส�ำคัญเกิดจำกบันทึกส่วนปรับปรุงท่ีดินบำงส่วน และอำคำรใหม่
 พร้อมระบบสำธำรณูปโภคและเคร่ืองจักรใหม่ของโรงผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ รำยกำรดังกล่ำวประกอบด้วย 
 ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร ระบบสำธำรณูปโภค เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ เรือเดิน
 ทะเลและอุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส�ำนกังำน ยำนพำหนะ และสนิทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดต้ัง ท้ังนี ้รำยกำรสินทรัพย์
 ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจักร

  - สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ำนโยบำยกำรบัญชีเก่ียวกับภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
 บญัชีฉบบัท่ี 12 เรือ่งภำษเีงินฐำนะกำรเงิน ระหว่ำงฐำนภำษขีองสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิ กบัรำคำตำมบญัชีของสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิน้ัน ซ่ึงจะ
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 รับรู้เป็นรำยได้ภำษีหรือตัดบัญชีเป็นค่ำใช้จ่ำยภำษี เมื่อรำยได้รับรู้เป็นรำยได้ หรือค่ำใช้จ่ำยท่ีบันทึกไว้ เกิดข้ึนจริง และถือหัก
 เป็นค่ำใช้จ่ำยได้แล้วในกำรค�ำนวณภำษีเงินได้ตำมประมวลรัษฎำกร ท้ังน้ี บริษัทรับรู้ผลต่ำงช่ัวครำวท่ีต้องหักภำษีเป็นสินทรัพย์
 ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี หรือบวกภำษีเป็นหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำ บริษัท
 จะมีก�ำไรทำงภำษีจำกกำรด�ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอท่ีจะน�ำสินทรัพย์หรือหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีน้ันมำใช้
 ประโยชน์ได้ และบริษัทจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะ
 กำรเงิน และจะปรับมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำ บริษัทจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อ
 กำรน�ำสินทรัพย์หรือหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ังหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

  บริษัทฯมีรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประจ�ำปี 2561 และ 2560 โดยค�ำนวณจำกอัตรำภำษีเงินได้
 นิติบุคคลท่ีร้อยละ 20 เท่ำกับเท่ำกับ 1.94 ล้ำนบำท และ 5.63 ล้ำนบำท และมีรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำก
 ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใช้ในงบจ�ำนวน 4.15 ล้ำนบำท และ 8.13 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ซ่ึงฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำจะมีก�ำไรทำง
 ภำษีเพียงพอท่ีจะน�ำผลขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใช้ ไปใช้ประโยชน์ทำงภำษีดังกล่ำว

  - เงินมัดจ�ำค่ำซื้อทรัพย์สิน
  บริษัทฯมีรำยกำรเงินมัดจ�ำค่ำซื้อทรัพย์สิน ประจ�ำปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 5.14 ล้ำนบำท และ 21.53 ล้ำนบำท 
 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.26 และร้อยละ 1.18 ของสินทรัพย์รวม โดยเป็นกำรลดลงจำกปีก่อนเท่ำกับ 16.39 ล้ำนบำท หรือคิด
 เป็นร้อยละ 76.11 เนื่องจำก บริษัทฯ รับมอบเคร่ืองจักรและงำนก่อสร้ำงบำงส่วนของโรงกลีเซอรีนบริสุทธิ์แล้ว 

  - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ซึ่งประกอบด้วยรำยกำรหลักๆได้แก่ ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ำย, 
 ค่ำวัตถุดิบจ่ำยล่วงหน้ำ และเงินประกัน เป็นต้น ในงวดบัญชีประจ�ำปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 11.81 ล้ำนบำท และ 13.33 
 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60 และร้อยละ 0.73 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งลดลงเท่ำกับ 1.52 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 
 11.42 เนื่องจำก บริษัทฯได้รับเงินคืนจำกรำยกำรภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ำยส�ำหรับรำยกำรรับจ้ำงผลิต 

สภำพคล่อง
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ประจ�ำปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 495.79 ล้ำนบำท และ 504.08 ล้ำนบำท ซึ่งลด
ลงเท่ำกับ 8.29 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 1.64 โดยสำเหตุหลักในกำรลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน หลัก ๆ เป็นผลจำกกำรลดลงของเงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด, เงินลงทุนชั่วครำว, และลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับปริมำณกำรขำยและรำยได้ที่ลด รวมถึง
กำรน�ำเงินลงทุนชั่วครำวและเงินสดในกำรลงทุนในโรงกลีเซอรีนบริสุทธิ์ของบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทฯและ

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ปี 2561
ณ 31 ธ.ค. 2561

ปี 2560
ณ 31 ธ.ค. 2560

ผลสะสมแตกต่ำงชั่วครำวที่รับรู้ในงบก�ำไรขำดทุน  

ค่ำเผื่อสงสัยจะสูญ 0.71 0.15

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลง - -

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยลดลง - -

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำน 1.52 1.96

ผลขำดทุนทำงภำษียกมำไม่เกิน 5 รอบระยะเวลำบัญชี 4.15 8.13

ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่รับรู้ในก�ำไรสะสม - -

ค่ำเสื่อมรำคำ (4.43) (4.61)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีซึ่งค�ำนวณจำก อัตรำภำษีเงินได้ร้อยละ 20 1.94 5.63
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บรษัิทย่อยมีหน้ีสินหมุนเวียนเพิม่ขึน้เท่ำกบั 37.84 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 42.73 โดยในปี 2561 และ 2560 มีหน้ีสนิหมุนเวียน
เท่ำกับ 126.40 ล้ำนบำท และ 88.56 ล้ำนบำท

 จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนดังกล่ำว ส่งผลให้บริษัทฯมีอัตรำส่วนสภำพคล่องประจ�ำปี 2561 
เท่ำกับ 3.92 เท่ำ จำกอัตรำส่วนสภำพคล่องในปี 2560 เท่ำกับ 5.69 เท่ำ และมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วเท่ำกับ 2.20 เท่ำ และ 3.97 เท่ำ 
ตำมล�ำดับ โดยกำรปรับตัวลดลงของอัตรำส่วนสภำพคล่อง และสภำพคล่องหมุนเร็วเป็นผลจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยกำรหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่ม
ขึ้นในสัดส่วนที่มำกกว่ำกำรลดลงของรำยกำรสินทรัพย์หมุนเวียน โดยรำยกำรหนี้สินหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส�ำคัญ คือ ในปี 
2561 บริษัทฯมีเจ้ำหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้นจำกกำรจัดซื้อวัตถุดิบในช่วงปลำยปี 2561 เพื่อรองรับกำรผลิตตำมค�ำสั่งซื้อในต้นปี 2562 แต่หำก
พิจำรณำ Cash Cycle ของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะพบกว่ำมีวงจรเงินสดที่นำนกว่ำปีก่อนเท่ำตัว กล่ำวคือ มีสภำพคล่องด้ำนกำรเงินดีขึ้นใน
ปี 2561 เป็น 38.32 วัน จำก 42.99 วัน ในปี 2560 ดังจะเห็นได้จำกระยะเวลำเก็บหนี้ได้เร็วกว่ำระยะเวลำช�ำระหนี้ ถึงแม้ว่ำระยะเวลำกำร
ช�ำระหนี้เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนก็ตำม  และมีระยะเวลำขำยสินค้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ดังนี้ ในปี 2561 เท่ำกับ 24.36 วัน, 44.03 วัน และ 30.07 ตำม
ล�ำดับ จำกระยะเวลำเก็บหนี้ ระยะเวลำช�ำระหนี้ และระยะเวลำขำยสินค้ำ 20.19 วัน, 35.02 วัน และ 12.22 วัน ในปี 2560 ตำมล�ำดับ

แหล่งที่มำของเงินทุน
 หนี้สิน
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวม ประจ�ำปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 134.67 ล้ำนบำท และ 98.79 ล้ำนบำท โดยรำยกำร
หน้ีสินท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส�ำคัญ มีดังน้ี
 
 - เงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน
  ในปี 2561 และ 2560 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯไม่มีรำยกำรเงินกู้เบิกเกินบัญชี
 และเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

 - เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน
  รำยกำรเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน ประกอบด้วย รำยกำรเจ้ำหน้ีกำรค้ำ และเจ้ำหน้ีอ่ืน อำทิ เจ้ำหน้ีทรัพย์สิน เงิน
 ประกันผลงำน เจ้ำหน้ีกรมสรรพำกร และรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย โดยในปี 2561 และ 2560 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 
 2560 บริษัทฯมีรำยกำรเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น 126.40 ล้ำนบำท และ 80.36 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6.40 และร้อยละ 
 4.39 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ทั้งนี้ เจ้ำหน้ีกำรค้ำส่วนใหญ่ เป็นเจ้ำหนี้กำรค้ำค่ำวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทส่ังซ้ือจำกใน
 ประเทศเป็นหลัก โดยกำรเปล่ียนแปลงของรำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำมีทิศทำงเป็นไปตำมกำรปริมำณกำรเรียกรับสินค้ำของลูกค้ำ
 ในบำงช่วงของปีโดยเฉพำะในช่วงก่อนหรือหลังเทศกำลวันหยุดยำว และปริมำณค�ำสั่งซ้ือของลูกค้ำ เป็นต้น ท้ังน้ี หำกพิจำรณำ
 ระยะเวลำกำรช�ำระหน้ีเฉลี่ยท่ีผ่ำนมำ จะพบว่ำบริษัทฯมีระยะเวลำกำรช�ำระหน้ีท่ีเพิ่มขึ้น ในปี 2561 และ 2560 ท่ี 30.07 วัน 
 และ 12.23 วัน ตำมล�ำดับ

 - เงินกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
  ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ดีที่ผ่ำนมำบริษัทฯและ
 บรษัิทย่อยสำมำรถช�ำระเงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินแล้วเสรจ็ตำมเง่ือนไขกำรผ่อนช�ำระ

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธันวำคม 2560

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 95.86 38.79

เจ้ำหนี้ทรัพย์สิน 7.54 18.00

เจ้ำหนี้อื่น 23.00 23.57

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 126.40 80.36
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ส่วนของผู้ถอืหุน้
 ในปี 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 1,839.79 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเท่ำกับ 107.56 ล้ำนบำท จำก
ปี 2560 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 1,732.23 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนี้สินและส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมร้อยละ 93.18 และร้อยละ 94.60 ตำมล�ำดับ

 ส�ำหรับอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นเป็น 0.07 เท่ำ และ 0.06 เท่ำ ตำมล�ำดับ ซึ่งค่อนข้ำงใกล้เคียงกัน เนื่องจำก ในปี 2561 บริษัทฯมีผลขำดทุนสุทธิส�ำหรับปี และมี
หนี้สินในกำรซื้อวัตถุดิบสูงกว่ำในปี 2560 เพียงเล็กน้อย และได้ช�ำระเงินเพิ่มทุนจ�ำนวน 178. 07 ล้ำนบำท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรส�ำรองตำม
กฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยขำดทุนสะสม (ถ้ำมี) จนกว่ำ
ส�ำรองจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส�ำรองตำมกฎหมำยไม่สำมำรถน�ำมำจ่ำยปันผลได้

กระแสเงินสด
 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 19.35 ล้ำนบำท และ 24.09 
ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เนื่องจำก มีผลประกอบกำรขำดทุน มีลูกหนี้กำรค้ำลดลง และมีกำรซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในปี 2561 มีสภำพคล่อง
ลดลงจำกกระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำนลดลงจำก ปี 2560 
  กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 
(202.57) ล้ำนบำท และ (61.94) ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุนติดลบ เกิดจำกกำรจ่ำยซื้อทรัพย์สินส�ำหรับ
โรงกลีเซอรีนบริสุทธิ์ อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค และเครื่องจักร 259.97 ล้ำนบำท จึงท�ำให้กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนเป็นลบ 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีเงินสดได้มำในกิจกรรมลงทุน เท่ำกับ (61.94) ล้ำนบำท ซึ่งติดลบน้อยกว่ำ เนื่องจำกบริษัทย่อยได้รับเงินสด
จำกกำรขำยทรัพย์สินจ�ำนวน 329.13 ล้ำนบำท  
 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมกำรจัดหำเงินของบริษัทฯในปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 178.07 ล้ำนบำท 
และ (129.58) ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน เนื่องจำกในปี 2561 บริษัทฯได้รับช�ำระหุ้นสำมัญจ�ำนวน 178.07 ล้ำนบำท จำก
กำรจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนครั้งสุดท้ำย (AIE-W1) ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวน 712,291,928 หุ้น จำกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนทั้งหมดจ�ำนวน 
904,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.79 ของจ�ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

“ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน	www.sec.or.th	หรือเว็บไซต์ของบริษัท”
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15. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

 คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�ำงบกำรเงินประจ�ำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2561 ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีนโยบำยกำรพิจำรณำที่เหมำะสมส�ำหรับกำรบัญชีและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ ตลอดจน
กำรใช้ดุลพินิจอย่ำงระมัดระวัง และกำรรำยงำนอย่ำงสมเหตุสมผล รวมไปถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงเพียงพอและโปร่งใสใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
 
 คณะกรรมกำรบริษัทตะหนักถึงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้
ข้อมูลทำงบัญชีของบริษัทมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นย�ำ ทั้งนี้ยังเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นหรือกำรด�ำเนินงำนที่มีควำมผิด
ปกติอย่ำงมีนัยยะส�ำคัญ

 เพือ่ควำมถูกต้อง แม่นย�ำของรำยทำงกำรเงนิของบริษทั คณะกรรมกำรบริษัทได้มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ประกอบ
ด้วยกรรมกำรอิสระ ท�ำหน้ำท่ีสอบทำนควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงินเพือ่ควำมถูกต้องและควำมน่ำเชือ่ถือของรำยงำนทำงกำรเงนิ ท้ังนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ให้ควำมเหน็ต่อรำยงำนงบกำรเงนิแล้วในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ซึง่ได้แสดงไว้
ในรำยงำนประจ�ำปีนีแ้ล้ว

 จำกกำรก�ำกับดูและนโยบำยกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินของ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ได้แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงถูกต้อง ครบ
ถ้วนและเชื่อถือได้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบูลย์)
ประธำนกรรมกำรบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ 
และนำยโชติ สนธิวัฒนำนนท์ กรรมกำรตรวจสอบ   กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมีควำมเป็นอิสระ และไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนของบริษัทฯ และมีนำงสำวรติมำ ธำรีรัตนำวิบูลย์ ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ   กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดและแนวทำงปฏิบัติที่ดีของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ในรอบปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมจ�ำนวนรวม 16 ครั้ง ในกำรประชุมได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภำยใน
ของบริษัทเข้ำร่วมประชุมตำมวำระอันควรและได้น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบทุกครั้ง กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจ
สอบแต่ละท่ำนสรุปได้ตำมตำรำง ดังนี้

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
 กรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรสนับสนุนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรท�ำหน้ำท่ีก�ำกับ
ดูแลในเรื่องท่ีเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงบัญชีอย่ำงถูกต้องและสอบทำนระบบบริหำร
ควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิผล พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทำงแก้ไขต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ หำกเห็นควรว่ำกำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน หรือในเรื่องอื่นๆ ควรมีกำรด�ำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรุง   หน้ำท่ีหลักๆของคณะกรรมกำรตรวจ
สอบสำมำรถสรุปได้ดังน้ี

1. รำยงำนทำงกำรเงิน
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนข้อมูลท่ีส�ำคัญของงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรำยไตรมำสและประจ�ำปี 2561 
ซึ่งได้ร่วมประชุมหำรือกับผู้สอบบัญชี และฝ่ำยบัญชีของบริษัทฯ ถึงควำมถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเปิด
เผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ รวมไปถึงกำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวโยงว่ำมีควำมสมเหตุสมผล ปรำศจำกควำมขัด
แย้งทำงผลประโยชน์ ก่อนท่ีจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำอนุมัติ

 ท้ังนี้ ในกำรประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้สอบบัญชี ไม่มีกรรมกำรบริหำรเข้ำร่วมประชุมเพ่ือเปิดโอกำสให้ท้ัง 2 
ฝ่ำย สำมำรถปรึกษำหำรือกันอย่ำงอิสระ รวมถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม
เห็นว่ำรำยกำรทำงกำรเงินของบริษัทฯประจ�ำปี 2561 มีกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเหมำะสม ไม่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง และมีกำรจัดท�ำรำยงำน
ตำมมำตรฐำนบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

ล�ำดับ กรรมกำรตรวจสอบ ต�ำแหน่ง จ�ำนวนกำรเข้ำร่วมประชุม / จ�ำนวนกำรประชมุ

1 ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 16/16

2 ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมกำรตรวจสอบ 15/16

3 นำยโชติ สนธิวัฒนำนนท์ กรรมกำรตรวจสอบ 16/16
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2. ระบบกำรควบคุมภำยใน
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งต้ัง บริษัท ออนเนอร์ แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯโดยปฏิบัติ
หน้ำท่ีตรวจสอบระบบงำนท่ีส�ำคัญต่ำงๆของบริษัทฯ และรำยงำนประเด็นท่ีตรวจสอบพบพร้อมข้อแนะน�ำท่ีเหมำะสมในกำรปรับปรุงแก้ไข
พร้อมติดตำมกำรด�ำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรุง  และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องของกำรควบคุม
ภำยในของระบบบัญชีท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 ซึ่งมีสำระส�ำคัญและมีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษัทฯอีก 

3. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบ
 ในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำเดือนและประจ�ำไตรมำส คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ท�ำกำรสอบทำนและทบทวนว่ำด้วย
เรื่องกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง

4. กำรรับแจ้งข้อมูลกำรกระท�ำผิดและกำรทุจริต (Whistleblowing)
 ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ได้รับข้อร้องเรียนกำรกระท�ำผิดและกำรทุจริต และไม่พบควำมผิดปกติใด ๆที่เป็นกำรทุจริต

5. กำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด เป็นผู้ท�ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินขอ
งบริษัทฯประจ�ำปี 2561 ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำ เนื่องจำกเห็นว่ำมีควำมเป็นอิสระ มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในงำนสอบบัญชี
และค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสม  ก่อนเสนอขออนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง นำยวิชัย รุจิตำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียน
เลขท่ี 4054 หรือ นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นำยเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ นำยยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพำน ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 9445 ในนำม บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจ�ำปี 2561 และอนุมัติค่ำ
สอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 2.95 ล้ำนบำท และเสนอคณะกรรมกำรบริษัทและขออนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

(ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ



  Annual Report  2018 107

16. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

ควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไข
 ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)และบริษทัย่อย และของ
เฉพำะบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) ตำมล�ำดับ ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ณ 
วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 งบก�ำไรขำดทุนและก�ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและงบก�ำไรขำดทุนและก�ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอืน่เฉพำะกิจกำร งบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสด
เฉพำะกิจกำรส�ำหรับปีส้ินสดุวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมถงึหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส�ำคัญ

 ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ ยกเว้นผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นของเรื่องที่กล่ำวไว้ในวรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไข งบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) ตำมล�ำดับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรด�ำเนิน
งำนรวมและผลกำรด�ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงือ่นไข
 ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 28.3 บริษทัได้รับหนังสือจำกฝ่ำยตรวจสอบตลำดทุน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ลงวันท่ี 20 มกรำคม 2559 เพ่ือขอทรำบข้อเท็จจริงเกีย่วกบักรณผู้ีสอบบญัชคีนก่อน ไม่แสดงควำมเหน็ต่องบกำร
เงนิประจ�ำปี 2557 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ของบริษทั ซึง่ฝ่ำยบรหิำรในอดีตได้เข้ำไปชีแ้จงและตอบข้อซกัถำมกบัทำง ก.ล.ต. แล้ว 

 ต่อมำ เมือ่วันท่ี 20 มถินุำยน 2560 ก.ล.ต. ได้กล่ำวโทษอดีตกรรมกำรและผู้บรหิำร 2 รำย กรณจีดัท�ำบัญชแีละงบกำรเงินประจ�ำปี 
2557 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ไม่ถกูต้อง ตำมทีผู้่สอบบัญชีคนก่อนไม่แสดงควำมเหน็ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือให้พิจำรณำด�ำเนินกำรตำม
กฎหมำยต่อไป ซึง่ปัจจบุนัผลของกำรสอบสวนยงัไม่ส้ินสุด

 ข้ำพเจ้ำจงึไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำ จ�ำเป็นต้องปรับปรุงงบกำรเงนิรวมและเฉพำะกจิกำรส�ำหรับปี 2561 จำกเรือ่งดังกล่ำวข้ำงต้นหรอืไม่

 ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้
สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัทตำมข้อก�ำหนด
จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบเฉพำะ
กิจกำร และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก�ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบ
บัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขของข้ำพเจ้ำ

ข้อมูลและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น
 ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 31 บริษัทได้จัดท�ำงบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ท่ี
ข้ำพเจ้ำได้เคยแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขตำมรำยงำนลงวันท่ี 26 กุมภำพันธ์ 2562 ต่อมำในเดือนมีนำคม ปี 2562 บริษัทพบข้อผิด
พลำดเก่ียวกับกำรบันทึกบัญชีต้ังค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อยต�่ำไป บริษัทจึงได้ปรับปรุงงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส�ำหรับปีสิ้น
สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และออกงบกำรเงินใหม่ ดังนั้นรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตฉบับนี้ได้ออกแทนรำยงำนฉบับเดิมโดยมิได้
เปล่ียนแปลงกำรแสดงควำมเห็นจำกเดิมต่อกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นแต่อย่ำงใด 



  AI Energy Public Company Limited 108

ปรมิำณสินค้ำคงเหลือ
 ควำมเสี่ยง		:		
 ตำมที่ปรำกฏในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 9 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ�ำนวนเงิน 217.58 ล้ำนบำท 
ในกำรค�ำนวณปริมำณของสินค้ำคงเหลือต้องใช้กำรวัดปริมำตรและใช้วิธีกำรค�ำนวณเพ่ือบันทึกปริมำณของสินค้ำซึ่งในกำรค�ำนวณมีตัวแปร
หลำยรำยกำรและกำรค�ำนวณมีควำมซับซ้อน

	 วิธีกำรตอบสนองควำมเสี่ยงโดยผู้สอบบัญช ี :  

 ข้ำพเจ้ำได้ท�ำควำมเข้ำใจแผนกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือรวมถึงค่ำตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับกำรค�ำนวณปริมำณของสินค้ำคงเหลือ 
และสุ่มทดสอบกำรค�ำนวณปริมำณสินค้ำคงเหลือ และเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ตรวจนับสินค้ำคงเหลือ 

มูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ
 ควำมเสี่ยง		:		
 กำรค�ำนวณต้นทุนของสินค้ำคงเหลือของบริษัท ในกำรค�ำนวณต้นทุนสินค้ำดังกล่ำวมีสูตรค�ำนวณที่ซับซ้อนและอำจท�ำให้เกิดข้อผิด
พลำดในกำรค�ำนวณต้นทุนสินค้ำคงเหลือ นอกจำกนี้สินค้ำคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ 
ดังนั้น ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำจ�ำนวนค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลงที่เหมำะสม 

	 วิธีกำรตอบสนองควำมเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี	:
 ข้ำพเจ้ำได้ท�ำควำมเข้ำใจวิธีกำรค�ำนวณต้นทุนของสินค้ำคงเหลือและทดสอบกำรค�ำนวณต้นทุนของสินค้ำคงเหลือ ท�ำกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของสินค้ำคงเหลือของปีปัจจุบันและในอดีตเพื่อตรวจหำควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้น

 นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ประเมินเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของสมมติฐำนที่ผู้บริหำรใช้ในกำรค�ำนวณค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำ โดย
พิจำรณำควำมเหมำะสมของข้อสมมติฐำนในกำรต้ังค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำและทดสอบกำรค�ำนวณมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับและ
พิจำรณำควำมเหมำะสมของค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย
 ควำมเสี่ยง		:		
 ตำมท่ีปรำกฏในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 11 ในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร บริษทัมเีงนิลงทุนในบริษทัย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
จ�ำนวนเงนิ 378.76 ล้ำนบำท (สทุธิจำกค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ จ�ำนวนเงนิ 56.31 ล้ำนบำท) และบริษทัย่อยข้ำงต้นมผีลกำรด�ำเนนิงำนขำดทุน ซึง่เป็น
ข้อบ่งช้ีว่ำเงินลงทุนในบริษทัย่อยอำจเกิดกำรด้อยค่ำ ดังนัน้ผูบ้ริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

	 วิธีกำรตอบสนองควำมเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี	:
 ข้ำพเจ้ำได้ท�ำควำมเข้ำใจและสอบถำมผู้บริหำรถึงนโยบำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ
พิจำรณำควำมเหมำะสมของจ�ำนวนเงินของประมำณกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน โดยตรวจสอบประมำณกำรกระแสเงินสดที่
คำดว่ำจะได้รับ รวมถึงกำรประเมินข้อสมมติฐำนที่มีสำระส�ำคัญซึ่งจัดท�ำโดยผู้บริหำร 

เรือ่งส�ำคญัในกำรตรวจสอบ
 เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุด ตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส�ำหรับปีปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ 
ยกเว้นเรื่องที่ได้อธิบำยในวรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขของผู้สอบบัญชี 
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กำรด้อยค่ำของท่ีดนิอำคำรและอุปกรณ์ของบรษัิทย่อย
 ควำมเสี่ยง		:		
 ตำมท่ีปรำกฏในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 13 บริษทัย่อย คือบริษทั เอไอ พอร์ต แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ�ำกัด มีกำรหยุดประกอบธุรกิจ
ช่ัวครำว ซึง่เป็นข้อบ่งช้ีว่ำท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์อำจเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัย่อยมท่ีีดินอำคำรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องดังกล่ำว ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
2561 เป็นจ�ำนวนเงนิสุทธิ 176.65 ล้ำนบำท ดังนัน้ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินจิในกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์

	 วิธีกำรตอบสนองควำมเสี่ยงโดยผู้สอบบัญช ี :  

 ข้ำพเจ้ำได้ท�ำควำมเข้ำใจและสอบถำมผู้บริหำรถึงนโยบำยในกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ และ
พิจำรณำควำมเหมำะสมของจ�ำนวนเงินของประมำณกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ โดยตรวจสอบกำรพิจำรณำผล
งำนของผู้ประเมินรำคำอิสระท่ีบริษัทใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ประเมินรำคำ
อิสระ กำรประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรประเมินรำคำท่ีผู้ประเมินรำคำอิสระใช้

ข้อมูลอืน่
 ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจ�ำปีนั้น ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้

 ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

 ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระ
ส�ำคัญกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

 เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำ
จะส่ือสำรเร่ืองดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลเพ่ือให้ผู้มีหน้ำท่ีก�ำกับดูแลด�ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลท่ีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ควำมรบัผิดชอบของผู้บรหิำรและผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดแูลต่องบกำรเงนิ
 ผู้บริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

 ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง(ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่
จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัท

ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชต่ีอกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ
 กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดย
รวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินรวมเหล่ำนี้

 ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
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 ข้ำพเจ้ำได้ส่ือสำรกับผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำม
ท่ีได้วำงแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�ำคัญท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งข้ำพเจ้ำได้
พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

 ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวข้องกับควำมเป็น
อิสระและได้ส่ือสำรกับผู ้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคล
ภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรำกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

 จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญมำกที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปีปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผู้สอบ
บัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำ
ไม่ควรสื่อสำรเร่ืองดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำง
ลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

-

-

-

-

-

-

ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยง
เหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำก
กำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
ท�ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท
ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำรเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร 
สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและจำกหลักฐำนกำรสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมี
นัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระ
ส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจ
เป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง 
ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท�ำให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมท่ีควรหรือไม่ 
ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก�ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

(นำยวิชัย  รุจิตำนนท์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4054

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด
กรุงเทพฯ วันท่ี 26 กุมภำพันธ์ 2562

ยกเว้นที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 31 ซึ่งลงวันที่ 5 เมษำยน 2562
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งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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2561 2560 2561 2560
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 54,526,101            59,674,062            46,637,615               51,658,193            
เงินลงทุนชัว่คราว 6 124,332,703          170,417,556          333,663                    469,305                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน - สุทธิ 7 97,784,175            110,808,135          96,787,927               110,343,293          
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 -                         8,618,160              -                            -                         
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 217,577,330          152,579,391          217,577,330             152,579,391          
พสัดุน ้ามนัคงเหลือ 10 1,570,866              1,980,082              -                            -                         
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 495,791,175          504,077,386          361,336,535             315,050,182          

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 11, 31 -                         -                         378,763,140             396,073,140          
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 12 24,016,896            23,016,896            23,616,896               22,616,896            
ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 1,435,468,522       1,263,193,113       1,238,901,230          1,035,298,180       
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 14 292,453                 238,023                 292,453                    238,023                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 22 1,935,790              5,631,267              1,935,790                 5,631,267              
เงินมดัจ าคา่ซ้ือทรัพยสิ์น 5,142,000              21,527,151            5,142,000                 21,527,151            
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 11,810,244            13,333,074            11,284,477               12,807,307            
รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 1,478,665,905       1,326,939,524       1,659,935,986          1,494,191,964       

รวมสินทรัพย์ 1,974,457,080       1,831,016,910       2,021,272,521          1,809,242,146       

                                            ลงช่ือ....................................................กรรมการ          ลงช่ือ...............................................................กรรมการ
                                                       (นายธนิตย ์  ธารีรัตนาวิบูลย)์                                                                              (นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวิบูลย)์

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



  Annual Report  2018 113

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

2561 2560 2561 2560
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมนุเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 15 126,401,141          80,358,071            123,780,229             75,024,571            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 4 -                         -                         140,000,000             100,000,000          
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                         8,204,477              -                            -                         
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 126,401,141          88,562,548            263,780,229             175,024,571          

หน้ีสินไม่หมนุเวียน
ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 8,269,141              10,223,497            7,588,203                 9,821,302              
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 8,269,141              10,223,497            7,588,203                 9,821,302              

รวมหน้ีสิน 134,670,282          98,786,045            271,368,432             184,845,873          
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั 5,424,000,000 หุน้  มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท 1,356,000,000       1,356,000,000       1,356,000,000          1,356,000,000       
ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
หุน้สามญั 4,520,000,000 หุน้  มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท -                         1,130,000,000       -                            1,130,000,000       
หุน้สามญั 5,232,291,928 หุน้  มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท 17 1,308,072,982       -                         1,308,072,982          -                         

   ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 17 605,113,717          605,113,717          605,113,717             605,113,717          
ก าไร(ขาดทุน)สะสม 

   จดัสรรแลว้
      ทุนส ารองตามกฏหมาย 21 8,226,574              8,226,574              8,226,574                 8,226,574              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 31 (79,283,209)           (6,962,695)             (174,684,353)            (120,145,362)         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,343,266)             (4,146,731)             3,175,169                 1,201,344              
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,839,786,798       1,732,230,865       1,749,904,089          1,624,396,273       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,974,457,080       1,831,016,910       2,021,272,521          1,809,242,146       

                                               ลงช่ือ....................................................กรรมการ         ลงช่ือ...............................................................กรรมการ
                                                           (นายธนิตย ์  ธารีรัตนาวิบูลย)์                                                                               (นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวิบูลย)์

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

2561 2560 2561 2560
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

4, 24, 25, 26, 27
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 1,459,232,647       2,176,304,970       1,459,232,647        2,176,304,970       
รายไดจ้ากการรับจา้ง 49,455,738            77,025,232            49,455,738             77,025,232            
รายไดจ้ากการเดินเรือ 54,109,552            32,920,936            -                         -                        
ก าไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย-สุทธิ -                        156,569,707          -                         -                        
รายไดอ่ื้น 8,119,742              18,236,423            3,635,434               8,323,204              
รายไดเ้งินปันผล 11 -                        -                        -                         25,300,000            

รวมรายได้ 1,570,917,679       2,461,057,268       1,512,323,819        2,286,953,406       
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย (1,444,400,472)      (2,295,830,944)      (1,444,400,472)       (2,295,830,944)      
ตน้ทุนการรับจา้ง (36,368,777)           (62,980,818)           (36,368,777)            (62,980,818)           
ตน้ทุนบริการเดินเรือ (53,665,288)           (40,770,961)           -                         -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย (8,332,120)             (11,945,601)           (6,567,663)              (10,931,659)           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 31 (79,867,772)           (90,951,893)           (75,886,927)            (86,501,122)           
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 13 (17,400,000)           -                        -                         -                        
ตน้ทุนทางการเงิน (1,743)                    (1,724,877)             (436,950)                 (1,724,836)             

รวมค่าใชจ่้าย (1,640,036,172)      (2,504,205,094)      (1,563,660,789)       (2,457,969,379)      
ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (69,118,493)           (43,147,826)           (51,336,970)            (171,015,973)         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (3,202,021)             (29,132,700)           (3,202,021)              (2,425,991)             
ขำดทุนส ำหรับปี (72,320,514)           (72,280,526)           (54,538,991)            (173,441,964)         
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุน
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 16 2,296,921              -                        2,467,281               -                        

ภาษีเงินไดข้องก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ส าหรับรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ 22 (493,456)                -                        (493,456)                 -                        

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 1,803,465              -                        1,973,825               -                        
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (70,517,049)           (72,280,526)           (52,565,166)            (173,441,964)         
การแบ่งปันขาดทุน :
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (72,320,514)           (72,280,526)           (54,538,991)            (173,441,964)         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                        -                        -                         -                        

(72,320,514)           (72,280,526)           (54,538,991)            (173,441,964)         
การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม :
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (70,517,049)           (72,280,526)           (52,565,166)            (173,441,964)         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                        -                        -                         -                        

(70,517,049)           (72,280,526)           (52,565,166)            (173,441,964)         
ขำดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 19 (0.015)                    (0.016)                    (0.011)                    (0.038)                    

                  ลงช่ือ....................................................กรรมการ      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ
                                                                                                                                                  (นายธนิตย ์    ธารีรัตนาวิบูลย)์                 (นางสาวพิมพว์รรณ     ธารีรัตนาวิบูลย )์

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ทุนส ารอง รวมส่วนของ ที่ไม่มีอ านาจ รวมส่วน
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,130,000,000   605,113,717      8,226,574           (6,962,695)          1,078,384                      (5,225,115)                    (4,146,731)               1,732,230,865        -               1,732,230,865         
หุน้สามญัเพิ่มทุน 17 178,072,982      -                     -                      -                      -                                -                                -                           178,072,982           -               178,072,982            
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้ส าหรับปี :
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  -                     -                     -                      (72,320,514)        1,803,465                      -                                1,803,465                 (70,517,049)            -               (70,517,049)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 1,308,072,982   605,113,717      8,226,574           (79,283,209)        2,881,849                      (5,225,115)                    (2,343,266)               1,839,786,798        -               1,839,786,798         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,130,000,000   605,113,717      8,226,574           65,317,831         1,078,384                      (5,225,115)                    (4,146,731)               1,804,511,391        -               1,804,511,391         
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้ส าหรับปี :
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                     -                      (72,280,526)        -                                -                                -                           (72,280,526)            -               (72,280,526)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 1,130,000,000   605,113,717      8,226,574           (6,962,695)          1,078,384                      (5,225,115)                    (4,146,731)               1,732,230,865        -               1,732,230,865         

                                                                        ลงชื่อ .....................................................กรรมการ                      ลงชื่อ ......................................................กรรมการ
                                                                                           (นายธนิตย ์  ธารีรัตนาวิบูลย)์                                    (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์

ก าไรจากการประมาณ
การตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

รวมองคป์ระกอบ
อื่นของส่วนของผู ้
ถือหุน้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ผลแตกต่างจากการจดั
โครงสร้างธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั 

(หมายเหตุ 11 )

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
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บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

ก าไรเบด็เสร็จอื่น
ทนุเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ทนุส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,130,000,000              605,113,717                 8,226,574                     (120,145,362)                1,201,344                                 1,624,396,273                 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 17 178,072,982                 -                                -                                -                                -                                            178,072,982                    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นส าหรับปี :
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) 31 -                                -                                -                                (54,538,991)                  1,973,825                                 (52,565,166)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 1,308,072,982              605,113,717                 8,226,574                     (174,684,353)                3,175,169                                 1,749,904,089                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,130,000,000              605,113,717                 8,226,574                     53,296,602                   1,201,344                                 1,797,838,237                 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นส าหรับปี :
ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                (173,441,964)                -                                            (173,441,964)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 1,130,000,000              605,113,717                 8,226,574                     (120,145,362)                1,201,344                                 1,624,396,273                 

  ลงชื่อ..................................................กรรมการ                      ลงชื่อ............................................................กรรมการ
                                                                         (นายธนิตย ์  ธารีรัตนาวิบลูย)์                                            (นางสาวพิมพว์รรณ   ธารีรัตนาวิบลูย)์

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของ

ผูถ้ือหุ้น

ก าไรจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (69,118,493)        (43,147,826)        (51,336,970)           (171,015,973)      
รายการปรับปรุงกระทบขาดทุนเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน :
ค่าเส่ือมราคา 74,262,426         74,126,784         60,265,285            57,987,341         
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ าหน่าย 126,770              102,916              126,770                 102,916              
กลบัรายการค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (5,875,665)          (8,736,322)          (5,875,665)             (8,736,322)          
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 2,782,107           -                      2,782,107              -                      
(ก าไร)ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 2,755,919           (149,727,505)      2,755,919              7,318,818           
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 17,400,000         -                      -                         -                      
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน -                      (5,109,833)          -                         (5,109,833)          
รายไดเ้งินปันผล -                      -                      -                         (25,300,000)        
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      17,310,000            24,000,000         
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,694,783           1,712,933           1,586,400              1,875,883           
ดอกเบ้ียรับ (3,063,215)          (3,999,067)          (387,317)                (1,271,053)          
ดอกเบ้ียจ่าย 1,743                  1,724,877           436,950                 1,724,836           

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 20,966,375         (133,053,043)      27,663,479            (118,423,387)      

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน - (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 10,241,852         31,279,946         10,773,261            28,311,638         
สินคา้คงเหลือ (59,122,275)        164,051,259       (59,122,275)           164,051,258       
พสัดุน ้ามนัคงเหลือ 409,216              309,283              -                         -                      
เงินมดัจ าค่าซ้ือทรัพยสิ์น 16,385,151         (21,527,151)        16,385,151            (21,527,151)        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,146,345           518,882              3,146,345              1,000,450           

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงาน - เพ่ิมข้ึน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 38,502,330         4,542,557           41,214,917            3,271,661           

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 30,528,994         46,121,733         40,060,878            56,684,469         
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้ (9,827,991)          (23,493,065)        (1,623,514)             (4,990,833)          
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ -                      1,958,339           -                         1,958,339           
เงินสดจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,352,219)          (495,910)             (1,352,219)             (495,910)             
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 19,348,784         24,091,097         37,085,145            53,156,065         

                  ลงช่ือ ....................................................กรรมการ      ลงช่ือ...............................................................กรรมการ
                                                                                                                                                  (นายธนิตย ์    ธารีรัตนาวิบูลย์)                    (นางสาวพิมพว์รรณ     ธารีรัตนาวิบูลย์)

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 12
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (1,000,000)          (16,147,896)        (1,000,000)             (18,247,896)        
เงินสดรับดอกเบ้ีย 2,051,376           1,922,115           387,317                 1,271,053            
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 46,084,854         (169,976,216)      135,642                 (27,964)               
เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                         25,300,000         
เงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์น (259,966,314)      (206,712,387)      (259,896,814)         (202,314,665)      
เงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน (181,200)             (153,573)             (181,200)                (153,573)             
เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์น 10,443,300         329,130,001       813,300                 21,352,449         
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (202,567,984)      (61,937,956)        (259,741,755)         (172,820,596)      

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย (1,743)                 (1,579,268)          (436,950)                (1,579,227)          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน -                      (128,000,000)      -                         (128,000,000)      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      160,000,000          100,000,000       
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      (120,000,000)         -                      
รับช าระทุนหุน้สามญั 178,072,982       -                      178,072,982          -                      
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน 178,071,239       (129,579,268)      217,636,032          (29,579,227)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ (5,147,961)          (167,426,127)      (5,020,578)             (149,243,758)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 59,674,062         227,100,189       51,658,193            200,901,951       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 54,526,101         59,674,062         46,637,615            51,658,193         

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด ประกอบดว้ย
เจา้หน้ีทรัพยสิ์นส าหรับอุปกรณ์ 7,540,739           17,998,126         7,540,739              17,998,126         

                  ลงช่ือ ....................................................กรรมการ      ลงช่ือ...............................................................กรรมการ
                                                                                                                                                  (นายธนิตย ์    ธารีรัตนาวิบูลย์)                    (นางสาวพิมพว์รรณ     ธารีรัตนาวิบูลย์)
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นนิติบุคคลที่จดัตั้งข้ึนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย ์            

ของประเทศไทยเป็นบริษทัจ ากดั เมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม 2549 และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดักบั
กระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2556 และบริษทัฯ จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์     

เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment) เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั กิจการผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง ผลิตภณัฑใ์ห้พลงังานไขมนัพืชและไขมนัสัตว ์

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

บริษทัฯ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 จ านวน 61.77 % และ 59.59% ตามล าดบั 

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้ าข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 

2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินของบริษทัฯได้จัดท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัได้
จดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 

การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล
ภายใตส้ภาวการณ์แวดล้อมนั้ นซ่ึงไม่อาจอาศัยขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตัดสินใจเก่ียวกับการก าหนดจ านวน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจ
แตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 

และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 

โดยการถือหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 2561 2560

บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั ประเทศไทย 100.00 100.00

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์  ให้บริการของกิจการท่าเรือ  ประเทศไทย 100.00 100.00

เทอร์มินลัส์ จ ากดั (ปัจจุบนับริษทัไดห้ยุดประกอบ
ธุรกิจชัว่คราว และอยู่ระหวา่ง
จดัท าแผนธุรกิจในอนาคต)

ประเทศท่ีนิติ
บคุคลจดัตัง้ข้ึน

สดัส่วนการถือหุ้นและสิทธิออก
เสียงของกิจการ (ร้อยละ)

ขนส่งคนโดยสาร สินคา้ 

พสัดุภณัฑแ์ละวตัถุอย่างอ่ืน
ทั้งภายในและนอก
ราชอาณาจกัร

 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
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 าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ได้
เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 

บริษทัฯ จดัท างบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 
ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้
มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจน
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่
มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 

2562 
 ในปี 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบญัชี จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึง
ไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31                            

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง

อสงัหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ี
ท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการ
แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและ
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  



  AI Energy Public Company Limited 122

             ลงช่ือ...............................................กรรมการ                   ลงช่ือ............................................................กรรมการ            17 

       (นายธนิตย ์  ธารีรัตนาวบูิลย)์                                            (นางสาวพิมพว์รรณ   ธารีรัตนาวบูิลย)์  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
กลุ่มบริษทัจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรก เช่ือว่ามาตรฐานดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดท่ีถือปฏิบติั 

ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

 ในปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย
มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงิน
สดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทาง
การเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้

จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ใน
ปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน
กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

3. สรุปนโยบำยกำรบญัชีทีส่ ำคญั 

3.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการ เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้เรียบร้อยแลว้ 

บริษทัยอ่ยบนัทึกรับรู้รายไดจ้ากการเดินเรือ ตามสดัส่วนของระยะเวลาท่ีเรือไดเ้ดินทางไปแลว้  เทียบกบัระยะเวลาท่ีตอ้ง
ใชใ้นการเดินเรือทั้งหมดของเท่ียวเรือนั้น 

บริษทัยอ่ยบนัทึกรับรู้รายไดจ้ากการขนถ่ายสินคา้ รายไดค้่าฝากสินคา้ และบริการอ่ืนเม่ือใหบ้ริการแลว้เสร็จ 

บริษทัยอ่ยบนัทึกรับรู้รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงิน ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรับรู้รายไดอ่ื้น และค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.2 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบนัการเงิน ซ่ึงถึงก าหนดในระยะเวลาไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและปราศจากภาระผกูพนั 

3.3 เงนิลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย เงินฝากประจ าธนาคารมากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินลงทุนในกองทุนเปิดถือเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้  แสดงในมูลค่ายุติธรรม ตน้ทุนของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ท่ีจ าหน่ายใน
ระหวา่งปี ค านวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

3.4 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษทับันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ
การวเิคราะห์อายหุน้ี 

3.5 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงนิ 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าสุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดห้กัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ(ถา้มี)    

3.6 สินค้ำคงเหลือ 

สินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนค านวณ
โดยวธีิตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

สินคา้ระหวา่งผลิต แสดงในราคาทุนวตัถุดิบถวัเฉล่ีย รวมค่าแรงและค่าใชจ่้ายในการผลิต 

บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับสินคา้เส่ือมคุณภาพ และคาดวา่จะจ าหน่ายไม่ได ้

3.7 พสัดุน ำ้มนัคงเหลือ 

พสัดุน ้ ามนัคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการเดินเรือเม่ือมีการเบิกใช ้

3.8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย หมายถึงบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของสิทธิใน
การออกเสียงทั้งหมด หรือมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
แสดงตามวธีิราคาทุนส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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3.9 ทีด่นิ อำคำร เรือเดนิทะเล และอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์แสดงในราคาทุน  หักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม    
(ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ ตามประเภทของสินทรัพยใ์นเกณฑต่์อไปน้ี 

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 

* อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารรวมถึงท่าเทียบเรือและถงัจดัเก็บน ้ ามนั  

** เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และเคร่ืองมือรวมถึงโรงกลัน่น ้ ามนั 
  

3.10 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพ้ร้อมใช้
หรือขาย ได้ถูกน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้ นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่ง
ประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้าย ในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุน
อ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

3.11 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนและค่ำตดัจ ำหน่ำย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็น
อยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ าหน่ายโดยวธีิเสน้ตรงระยะเวลา 5 ปี 

3.12 ภำษีเงนิได้ 

สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดภ้าษีหรือ
ตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายภาษี เม่ือรายไดรั้บรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึกไวเ้กิดข้ึนจริง และถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้
ในการค านวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร 
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บริษทัรับรู้ผลต่างชัว่คราว ท่ีตอ้งหักภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี หรือบวกภาษีเป็นหน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับัญชี หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่า บริษทัจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคต
เพียงพอ ท่ีจะน าสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และ
จะปรับมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ บริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า
สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ค านวณจากก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนั และภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดรั้บรู้ในงบก าไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น รับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.13 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์ระยะยำว 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้ าหนดการจ่าย
สมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และไดรั้บ
การบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าว ไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงิน
สมทบจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

โครงการผลประโยชน ์

ส ารองผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตลอดอายุการท างานของพนกังาน 

โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการท างานให้กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใน
งวดปัจจุบนั และงวดอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 

อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวค านวณ
โดยผูเ้ช่ียวชาญโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษทัฯ รับรู้ผลก าไร(ขาดทุน)

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

3.14 ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารขาดทุนสุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกใน
ระหวา่งปี 
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3.15 รำยกำรบัญชีทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปีบญัชี ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัส้ินปี เวน้แต่รายการท่ีไดต้กลงอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้กบัธนาคารไวจ้ะบนัทึกตามมูลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุน
จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานระหวา่งปี 

3.16 กำรใช้ดุลยพนิิจและกำรใช้ประมำณกำรทำงบญัชีทีส่ ำคญั 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีก้ำรค้ำ 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำส ำหรับสินค้ำเก่ำ และเส่ือมคุณภำพ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั และเส่ือมคุณภาพ หรือเม่ือราคาตลาดหรือ
ราคาทดแทนลดลง เพ่ือให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของสินคา้คงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการ
หมุนเวยีนและการเส่ือมสภาพ และราคาตลาดหรือราคาทดแทนของสินคา้คงเหลือประเภทต่าง ๆ 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัจะมีการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยประเมินจากผลการด าเนินงานและ
แผนงานในอนาคตของบริษทัยอ่ยนั้น ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หากมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการดอ้ยค่า เม่ือพบวา่มูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยด์งักล่าวลดลงอยา่งมีสาระส าคญั บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ซ่ึงการประมาณ
การดงักล่าวข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร บริษทัจะบนัทึกเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน 

ทีด่นิ อำคำร และ อุปกรณ์ 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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สัญญำเช่ำ 

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ
ในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาวา่ บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์
ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

บริษทัและบริษทัยอ่ย จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนั 

ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จ านวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตใน
แต่ละช่วงเวลา 

3.17 กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้
ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี
สภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้
มากท่ีสุด 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึน
ประจ า 

4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและบริษทัฯ โดยการเป็นผูถื้อ
หุน้หรือมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดข้ึนโดยใชร้าคา
ตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์
บริษทัใหญ่

บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน)

บริษทัย่อย
บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 100.00

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั  ใหบ้ริการของกิจการท่าเรือ  

(ปัจจุบนับริษทัไดห้ยดุประกอบธุรกิจ
หลกัชัว่คราว และอยูร่ะหว่างจดัท า
แผนธุรกิจในอนาคต)

บริษทัย่อยของบริษทัใหญ่
บริษทั เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ ากดั

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั

บริษทั สามารถ ปาลม์ อินดสัตรี จ ากดั โรงงานสกดัและหีบน ้ามนัปาลม์ กรรมการเป็นญาติใกลชิ้ดของ
กรรมการ ของบริษทั

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชียน 

อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน)

ถือหุ้นร้อยละ 100.00

รับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งสถานี
ไฟฟ้ายอ่ย สายส่งก าลงัไฟฟ้า และซ้ือ
มาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้า

ผลิตและจ าหน่ายลูกถว้ยไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า

ถือหุ้นร้อยละ 61.77 และมีกรรมการ
ร่วมกบับริษทัฯ

ขนส่งคนโดยสาร สินคา้ พสัดุภณัฑ์
และวตัถุอยา่งอ่ืน ทั้งภายในและนอก
ราชอาณาจกัร

เป็นบริษทัร่วมของบริษทั เอเชียน 

อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน)

ผลิตและจดัจ าหน่าย ส่งออกสินคา้
ประเภทฉนวนไฟฟ้า และเซรามิค

 
 



  Annual Report  2018 129

             ลงช่ือ...............................................กรรมการ                   ลงช่ือ............................................................กรรมการ            24 

       (นายธนิตย ์  ธารีรัตนาวบูิลย)์                                            (นางสาวพิมพว์รรณ   ธารีรัตนาวบูิลย)์  

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ท่ีมี
สาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

2561 2560 2561 2560

รำยได้เงนิปันผล
บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั ตามท่ีประกาศจ่าย -                  -                    -                  25,300,000    

ซ้ือสินค้ำ
บริษทั สามารถ ปาลม์ อินดสัตรี จ ากดั ราคาตลาด -                  19,919,742    -                  19,919,742    

ดอกเบีย้จ่ำย *

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั ร้อยละ 2.84 ต่อปี -                  -                    1,805,151    140,055         

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 1,742,078    2,044,900      974,094       1,181,685      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

นโยบายการก าหนด
ราคา

 

* ดอกเบ้ียจ่ายไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 เป็นจ านวนเงิน 1.37 ลา้นบาท และ 0.14 ลา้นบาท ตามล าดบั (หมายเหตุ 13) 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,934,786          17,276,072          14,621,925          14,374,233          

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 407,284               312,662               333,750               241,733               

รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหาร 17,342,070          17,588,734          14,955,675          14,615,966          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

บริษทัฯ มียอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

2561 2560 2561 2560

เงนิกู้ยืมจำกบริษทัย่อย
บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั -                  -                  140,000,000    100,000,000    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อย คือบริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ 
จ ากดั โดยบริษทัฯ  ไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวน 140 ลา้นบาท และ 100 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดดอกเบ้ียร้อยละ 2.84 ต่อปี 

ครบก าหนดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2561 ตามล าดบั 
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5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

เงินสดในมือ 145,000               145,000               50,000                 50,000                 

เงินฝากธนาคาร   - กระแสรายวนั -  ออมทรัพย์ 53,322,452          58,462,726          45,559,177          50,601,857          

  -  กระแสรายวนั 90,211                 120,000               60,000                 60,000                 

เงินฝากประจ าไม่เกิน 3 เดือน 968,438               946,336               968,438               946,336               

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54,526,101          59,674,062          46,637,615          51,658,193          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

 

6. เงนิลงทุนช่ัวครำว  

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

กองทนุเปิดตราสารหน้ี - ราคาทนุ 122,761,082    169,000,000    17,002             -                  

บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายติุธรรมเงินลงทนุ 1,254,999        948,251           39                    -                  

กองทนุเปิดตราสารหน้ี - สุทธิ 124,016,081    169,948,251    17,041             -                  

เงินฝากประจ าธนาคาร 316,622           469,305           316,622           469,305           

รวมเงินลงทนุชัว่คราว 124,332,703    170,417,556    333,663           469,305           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

ลูกหน้ีการคา้
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 106,547,248       116,663,182       105,933,836       116,663,182       

รวมลูกหน้ีการคา้ 106,547,248       116,663,182       105,933,836       116,663,182       

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (11,109,938) (8,327,831) (11,109,938) (8,327,831)

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 95,437,310         108,335,351       94,823,898         108,335,351       

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 1,452,812           1,112,337           1,210,733           1,112,337           

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 413,519              745,686              339,120              428,096              

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 51,857                7,660                  -                     -                     

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 241,458              298,702              238,087              298,702              

อ่ืนๆ 493,569              614,749              482,439              475,157              

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,653,215           2,779,134           2,270,379           2,314,292           

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (306,350) (306,350) (306,350) (306,350)

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 2,346,865           2,472,784           1,964,029           2,007,942           

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 97,784,175         110,808,135       96,787,927         110,343,293       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามอายท่ีุคา้งช าระไดด้งัน้ี 

2561 2560 2561 2560

บริษทัอ่ืน
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 92,596,198           105,168,945         91,982,786           105,168,945         

เกินก าหนดช าระ
   ไม่เกิน 3 เดือน 2,841,112             3,166,406             2,841,112             3,166,406             

   เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 2,782,107             -                        2,782,107             -                        

   เกินกวา่ 12 เดือน 8,327,831             8,327,831             8,327,831             8,327,831             

รวม 106,547,248         116,663,182         105,933,836         116,663,182         

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (11,109,938) (8,327,831) (11,109,938) (8,327,831)

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 95,437,310           108,335,351         94,823,898           108,335,351         

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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8. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ - สุทธิ 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560

ไม่เกิน 1 ปี
จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย -                              9,630,000                   

รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ -                              (1,011,840)                  

มูลคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย -                              8,618,160                   

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทั เอไอโลจิสติกส์ จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) มีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัในประเทศ
แห่งหน่ึงเพ่ือเช่าซ้ือเรือเดินทะเล โดยมีระยะเวลาการผอ่นช าระ 24 งวด งวดละเท่าๆ กนั และมีการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น
ท่ีเช่าซ้ือภายใตส้ัญญาเช่าการเงินแลว้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 (รายได้ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกไวใ้น     

รายไดอ่ื้น) 

9. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560

วตัถุดิบและสารเคมี                     92,897,916                     50,611,514

งานระหว่างท า                     69,203,722                     54,887,149

สินคา้ส าเร็จรูป                     49,990,116                     50,168,698

วสัดุส้ินเปลือง                       8,235,576                       5,537,695

รวมสินคา้คงเหลือ                   220,327,330                   161,205,056

หกั  ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง                     (2,750,000)                     (8,625,665)

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ                   217,577,330                   152,579,391

หน่วย : บาท
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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10. พสัดุน ำ้มนัคงเหลือ 

พสัดุน ้ ามนัคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560

น ้ามนัเช้ือเพลิง                       1,337,967                       1,558,302

น ้ามนัหล่อล่ืน                          232,899                          421,780

รวมพสัดุน ้ามนัคงเหลือ                       1,570,866                       1,980,082

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั               100.00               100.00 209 209 82,677,860 82,677,860 -                           -                           

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์ ให้บริการของกิจการท่าเรือ                100.00               100.00 460 460 352,395,280 352,395,280 -                           25,300,000              

เทอร์มินลัส์ จ ากดั (ปัจจุบนับริษทัไดห้ยดุประกอบธุรกิจ
ชัว่คราว และอยูใ่นระหวา่งจดัท าแผน
แผนธุรกิจในอนาคต)

รวม 435,073,140 435,073,140 -                           25,300,000              

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน (56,310,000)          (39,000,000)          

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 378,763,140         396,073,140         

วิธีราคาทุน

ขนส่งคนโดยสาร สินคา้ พสัดุภณัฑ์
และวตัถุอยา่งอื่น ทั้งภายในและนอก
ราชอาณาจกัร

 ชื่อบริษทั ประเภทกิจการ

สดัส่วนการถือหุน้และสิทธิออก
เสียงของกิจการ (ร้อยละ) ทุนเรียกช าระแลว้ (ลา้นบาท)

หน่วย : บาท
เงินปันผลรับ

 

บริษทัฯ พิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวา่จะไดร้ับ ซึ่งเป็นการจดัล าดบัชั้นของการวดัมูลค่ายตุิธรรม อยูใ่นระดบัที่ 3 
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เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ของบริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจาก 160,000,000 บาท (จ านวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 209,000,000 บาท (จ านวน 20,900,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2556 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ของบริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัให้เพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษทัจาก 255,000,000 บาท (จ านวน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 460,000,000 บาท (จ านวน 
46,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2556 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2556 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั เป็นหุ้นสามญัจ านวน 20.90  ลา้นหุ้น จ านวนเงิน 
82.68 ลา้นบาท และบริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินัลส์ จ ากดั เป็นหุ้นสามญัจ านวน 46 ลา้นหุ้น จ านวนเงิน 352.39 ลา้น
บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ทั้งสองบริษทั เป็นจ านวนเงินรวม 435.07 ลา้นบาท ซ่ึงมีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตาม
บญัชี ณ วนัลงทุน จ านวนเงินรวม 429.85 ลา้นบาท ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกวา่มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชี 5.22 ลา้นบาท ได้
แสดงไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม ภายใตห้ัวขอ้ "ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั" โดยเป็นการซ้ือต่อจากบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั เดิมถือหุ้นใน
บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั ร้อยละ 98.42 และบริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั ร้อยละ 99.45 จึงถือเป็นการรวม
ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

12. เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิทีต่ดิภำระค ำ้ประกนั 

  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น าเงินฝากประจ าธนาคารไปเป็นหลกัประกันการออกหนังสือค ้ าประกันของธนาคารพาณิชย ์     

(หมายเหตุ 28.1) 
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13. ทีด่นิ อำคำร เรือเดนิทะเล และอุปกรณ์  -  สุทธิ 

ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

ที่ดิน
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่องจกัร 

อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ

เรือเดินทะเลและ
ส่วนปรับปรุง

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้

ส านกังาน ยานพาหนะ
สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม

รำคำทุน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 174,556,021       32,591,160         422,507,379       49,750,316         770,695,836       124,165,749         8,256,474           33,445,836           207,337,919         1,823,306,690     

ซื้อเพิ่มระหว่างปี -                     3,100,000           3,400,990           350,000             7,247,517           -                       238,202             -                       253,170,344         267,507,053        

โอนเขา้(โอนออก)ระหว่างปี -                     -                     2,135,714           176,249             1,435,762           -                       -                     -                       (3,747,725)           -                      

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี -                     -                     (956,996)            -                     (5,988,497)         -                       (26,674)              (3,500,000)           -                       (10,472,167)         

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 174,556,021       35,691,160         427,087,087       50,276,565         773,390,618       124,165,749         8,468,002           29,945,836           456,760,538         2,080,341,576     

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 -                     7,146,307           123,730,996       21,234,235         284,837,864       102,606,221         6,589,560           13,968,394           -                       560,113,577        

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี -                     2,947,446           14,921,415         4,980,436           46,536,516         1,829,821             946,837             2,099,955             -                       74,262,426          

ตดัจ าหน่ายระหว่างปี -                     -                     (478,530)            -                     (3,354,270)         -                       (26,650)              (3,043,499)           -                       (6,902,949)           

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 -                     10,093,753         138,173,881       26,214,671         328,020,110       104,436,042         7,509,747           13,024,850           -                       627,473,054        

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 174,556,021       25,444,853         298,776,383       28,516,081         485,857,972       21,559,528           1,666,914           19,477,442           207,337,919         1,263,193,113     

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 174,556,021       25,597,407         288,913,206       24,061,894         445,370,508       19,729,707           958,255             16,920,986           456,760,538         1,452,868,522     

หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 17,400,000          

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 - สุทธิ 1,435,468,522     

หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม
ณ 31 ธนัวาคม 2561
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ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่องจกัร อุปกรณ์
 และเครื่องมือ

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใชส้ านกังาน ยานพาหนะ

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม

รำคำทุน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 157,135,835         32,591,160           172,128,021         49,736,661           727,939,496         7,387,139             33,413,837           207,337,919         1,387,670,068       

ซื้อเพิ่มระหว่างปี -                       3,100,000             3,400,990             350,000                7,241,017             175,202                -                       253,170,344         267,437,553         

โอนเขา้(โอนออก)ระหว่างปี -                       -                       2,135,714             176,249                1,435,762             -                       -                       (3,747,725)            -                       

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี -                       -                       (956,996)               -                       (5,988,497)            (26,674)                 (3,500,000)            -                       (10,472,167)          

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 157,135,835         35,691,160           176,707,729         50,262,910           730,627,778         7,535,667             29,913,837           456,760,538         1,644,635,454       

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 -                       7,146,306             53,447,504           21,220,582           250,837,033         5,784,067             13,936,396           -                       352,371,888         

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี -                       2,947,447             6,889,807             4,980,436             42,447,235           900,405                2,099,955             -                       60,265,285           

ตดัจ าหน่ายระหว่างปี -                       -                       (478,530)               -                       (3,354,270)            (26,650)                 (3,043,499)            -                       (6,902,949)            

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 -                       10,093,753           59,858,781           26,201,018           289,929,998         6,657,822             12,992,852           -                       405,734,224         

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 157,135,835         25,444,854           118,680,517         28,516,079           477,102,463         1,603,072             19,477,441           207,337,919         1,035,298,180       

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 157,135,835         25,597,407           116,848,948         24,061,892           440,697,780         877,845                16,920,985           456,760,538         1,238,901,230       

หน่วย : บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ 31 ธนัวาคม 2561
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ที่ดิน
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่องจกัร 

อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ

เรือเดินทะเลและ
ส่วนปรับปรุง

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้

ส านกังาน ยานพาหนะ
สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม

รำคำทุน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 174,556,021       32,201,159         422,567,749       45,750,316         746,844,560       119,768,027         8,358,807           74,717,533         20,366,171            1,645,130,343    

ซื้อเพิ่มระหว่างปี -                     390,001             1,151,300           400,000             8,618,106           4,397,722             192,165             -                     214,671,053          229,820,347       

โอนเขา้(โอนออก)ระหว่างปี -                     -                     285,000             3,600,000           23,768,305         -                       46,000               (24,352,168)       (27,699,305)           (24,352,168)       

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี -                     -                     (1,496,670)         -                     (8,535,135)         -                       (340,498)            (16,919,529)       -                        (27,291,832)       

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 174,556,021       32,591,160         422,507,379       49,750,316         770,695,836       124,165,749         8,256,474           33,445,836         207,337,919          1,823,306,690    

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 -                     4,308,781           111,692,445       16,475,044         245,860,981       96,749,848           5,914,803           27,705,267         -                        508,707,169       

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี -                     2,837,526           12,639,104         4,759,191           44,264,600         5,856,373             1,011,919           2,758,071           -                        74,126,784         

ค่าเสื่อมราคาโอนออกระหว่างปี -                     -                     -                     -                     -                     -                       -                     (10,553,396)       -                        (10,553,396)       

ตดัจ าหน่ายระหว่างปี -                     -                     (600,553)            -                     (5,287,717)         -                       (337,162)            (5,941,548)         -                        (12,166,980)       

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 -                     7,146,307           123,730,996       21,234,235         284,837,864       102,606,221         6,589,560           13,968,394         -                        560,113,577       

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 -                     -                     -                     -                     -                     -                       -                     -                     -                        -                     

    เพิ่มขึ้นในระหว่างปี -                     -                     -                     -                     -                     -                       -                     (340,828)            -                        (340,828)            

โอนออกระหว่างปี -                     -                     -                     -                     -                     -                     340,828             -                        340,828             

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 -                     -                     -                     -                     -                     -                       -                     -                     -                        -                     

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 174,556,021       27,892,378         310,875,304       29,275,272         500,983,579       23,018,179           2,444,004           47,012,266         20,366,171            1,136,423,174    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 174,556,021       25,444,853         298,776,383       28,516,081         485,857,972       21,559,528           1,666,914           19,477,442         207,337,919          1,263,193,113    

งบการเงินรวม
ณ 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย : บาท 
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ที่ดิน
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่องจกัร 

อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้

ส านกังาน ยานพาหนะ
สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม

รำคำทุน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 157,135,835       32,201,160         172,188,391       45,736,661         704,093,238       7,489,472           72,593,991         20,366,171             1,211,804,919    

ซื้อเพิ่มระหว่างปี -                     390,000             1,151,300           400,000             8,618,106           192,165             -                     214,671,053           225,422,624       

โอนเขา้(โอนออก)ระหว่างปี -                     -                     285,000             3,600,000           23,768,305         46,000               (24,352,168)       (27,699,305)            (24,352,168)       

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี -                     -                     (1,496,670)         -                     (8,540,153)         (340,498)            (14,827,986)       -                         (25,205,307)       

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 157,135,835       32,591,160         172,128,021       49,736,661         727,939,496       7,387,139           33,413,837         207,337,919           1,387,670,068    

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 -                     4,308,781           47,422,767         16,464,122         215,972,004       5,157,891           25,945,191         -                         315,270,756       

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี -                     2,837,525           6,625,290           4,756,460           40,157,764         963,338             2,646,964           -                         57,987,341         

ค่าเสื่อมราคาโอนออกระหว่างปี -                     -                     -                     -                     -                     -                     (10,553,396)       -                         (10,553,396)       

ตดัจ าหน่ายระหว่างปี -                     -                     (600,553)            -                     (5,292,735)         (337,162)            (4,102,363)         -                         (10,332,813)       

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 -                     7,146,306           53,447,504         21,220,582         250,837,033       5,784,067           13,936,396         -                         352,371,888       

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                     

    เพิ่มขึ้นในระหว่างปี -                     -                     -                     -                     -                     -                     (340,828)            -                         (340,828)            

โอนออกระหว่างปี -                     -                     -                     -                     -                     -                     340,828             -                         340,828             

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                     

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 157,135,835       27,892,379         124,765,624       29,272,539         488,121,234       2,331,581           46,307,972         20,366,171             896,534,163       

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 157,135,835       25,444,854         118,680,517       28,516,079         477,102,463       1,603,072           19,477,441         207,337,919           1,035,298,180    

หน่วย : บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ 31 ธนัวาคม 2560
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

57,911,483          60,082,669          55,774,231          53,904,887          

16,350,943          14,044,115          4,491,054            4,082,454            

74,262,426          74,126,784          60,265,285          57,987,341          

ตน้ทนุขายและบริการ
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมเพ่ือก่อสร้างโครงการโรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิของบริษทัฯ 
จ านวนเงิน 1.37 ลา้นบาท และ 1.67 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยท่ี์ยงัใชง้านบางรายการ ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัสามารถใช้ประโยชน์      
ในสินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงินรวมมีจ านวนเงินรวมประมาณ 148.31 ลา้นบาท และ 
148.03 ลา้นบาท ตามล าดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวนเงินรวมประมาณ 30.49 ลา้นบาท และ 30.32 ลา้นบาท 

ตามล าดบั 

บริษทัยอ่ย คือ บริษทั เอไอ พอร์ต แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั มีการหยดุประกอบธุรกิจชัว่คราว ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินมูลค่าของ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัยอ่ยจากการหยดุประกอบธุรกิจชัว่คราวดงักล่าว โดยใชผ้ลงานของผูป้ระเมินราคาอิสระใน
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ตามรายงานประเมินก าหนดราคาประเมินจ านวนเงิน 176.65 ลา้นบาท การประเมินราคา
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ดงักล่าวถือเป็นการจดัล าดบัชั้นของการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 2 โดยมูลค่าสุทธิตามบญัชีของ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวนเงิน 194.05 ลา้นบาท และได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเป็น
จ านวนเงินรวม 17.40 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
รำคำทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 686,301                           606,854                           

ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี 181,200                           181,200                           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 867,501                           788,054                           

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (448,278) (368,831)

ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปี (126,770) (126,770)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (575,048) (495,601)

มูลค่ำตำมบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 238,023                           238,023                           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 292,453                           292,453                           

หน่วย : บาท
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
รำคำทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 532,728                           453,281                           

ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี 153,573                           153,573                           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 686,301                           606,854                           

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (345,362) (265,915)

ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปี (102,916) (102,916)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (448,278) (368,831)

มูลค่ำตำมบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 187,366                           187,366                           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 238,023                           238,023                           

หน่วย : บาท

 

15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

เจา้หน้ีการคา้
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 294                      225                      -                      -                      

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 95,857,258          38,793,131          94,296,405          34,687,779          

รวมเจา้หน้ีการคา้ 95,857,552          38,793,356          94,296,405          34,687,779          

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3,983,947            4,405,592            3,875,367            4,405,592            

เงินประกนัผลงาน 7,198,398            1,031,843            7,198,398            1,031,843            

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 5,607,784            7,129,451            5,561,749            7,074,539            

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 2,609,618            2,999,083            2,608,303            2,999,083            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,516,959            7,385,539            2,310,050            6,215,823            

เจา้หน้ีทรัพยสิ์น 7,540,739            17,998,126          7,540,739            17,998,126          

เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการเรือขนส่ง 612,138               -                      -                      -                      

อ่ืน ๆ 474,006               615,081               389,218               611,786               

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 30,543,589          41,564,715          29,483,824          40,336,792          

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 126,401,141        80,358,071          123,780,229        75,024,571          

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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16. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวยีน
   ส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัต้นปี 10,223,498     9,006,475       9,821,303       8,441,329       

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:

ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั 1,534,693       1,523,658       1,442,858       1,696,635       

ตน้ทนุดอกเบ้ีย 160,090          189,274          143,542          179,248          

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:

ก าไรจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (1,376,780)     -                 (1,470,859)     -                 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (920,141)        -                 (996,422)        -                 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (1,352,219)     (495,910)        (1,352,219)     (495,910)        

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวยีน
    ส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัส้ินปี 8,269,141       10,223,497     7,588,203       9,821,302       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุน ดงัน้ี: 

2561 2560 2561 2560

ตน้ทนุขาย 1,012,405       1,143,315       1,012,405       1,143,315       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 39,185            269,640          39,185            269,640          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 643,193          299,977          534,810          462,928          

รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 1,694,783       1,712,932       1,586,400       1,875,883       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

  
 

ขอ้สมมติเก่ียวกับอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาลและสะทอ้นประมาณการของ
จงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณการจาก
ตารางมรณะ 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 (แสดงดว้ยค่าเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกั) ดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

อตัราคิดลด 2.16 - 2.94 1.77 - 2.35  2.16 2.22

อตัราการข้ึนเงินเดือน 0 - 5.00 0 - 5.00 1.5- 5.00 5.00

อตัรามรณะ   ร้อยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย 

พ.ศ.2560

  ร้อยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย 

พ.ศ.2551

  ร้อยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย 

พ.ศ.2560

  ร้อยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย 

พ.ศ.2551

อตัราหมุนเวียนพนกังาน
อายนุอ้ยกว่า 31 ปี 22.00 - 40.00 9.00 22.00 - 40.00 9.00

อายตุั้งแต่ 31 ปี ถึง 40 ปี 16.00 - 28.00 12.00 16.00 - 28.00 12.00

อายตุั้งแต่ 41 ปี ถึง 50 ปี 5.00 2.00 5.00 2.00

อายตุั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป 0.00 0.00 0.00 0.00

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(อตัราร้อยละ/ปี)

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่าปัจจุบันของ
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1%

อตัราคิดลด (697,196)                     804,741                      (607,863)                     699,662                      

อตัราการข้ึนเงินเดือน 813,084                      (719,170)                     709,139                      (628,954)                     

อตัราการหมุนเวียน (744,155)                     450,245                      (650,226)                     450,245                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

การวเิคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี 364,928                       364,928                       

มากกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 3,490,703                    3,490,703                    

มากกวา่ 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี 12,851,290                  12,327,580                  

หน่วย : บาท
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เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมาย
ดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบับใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชย
เพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และ
มีผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนแลว้ในปี 2561 

17. ทุนเรือนหุ้น 

กระทบยอดทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

จ านวนหุน้ ทนุท่ีช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้
(พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2561 4,520,000        1,130,000        605,114           

การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั
- AIE - W1 คร้ังท่ี 1 712,292           178,073           -                  6 มิถุนายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 5,232,292        1,308,073        605,114           

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กรมพฒันาธุรกิจ

 

18. ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ AIE-W1    
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (AIE-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ในจ านวนไม่เกิน 904 ลา้นหน่วย 

(จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัใหม่ ในอตัรา 1 หุน้สามญัใหม่ต่อใบส 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 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือ
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 

 วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 8 พฤษภาคม 2558 

 อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปีนบัจากวนัท่ีจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ในระหว่างงวดไตรมาส 2 ปี 2561 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

(AIE-W1) จ านวน 712.29 ลา้นหน่วย แปลงเป็นหุ้นสามญัจ านวน 712.29 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงิน    

178.07 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดบ้นัทึกการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั โดยแสดงไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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19. ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน   

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุน ดงัน้ี: 

2561 2560 2561 2560

ขาดทนุสุทธิส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัใหญ่ (บาท) (72,320,514)        (72,280,526)       (54,538,991)        (173,441,964)      

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ ตน้ปี (หุน้) 4,520,000,000    4,520,000,000    4,520,000,000    4,520,000,000     

ผลกระทบจากการแปลงใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้เป็นหุน้สามญั (หุน้) 407,860,309       -                     407,860,309       -                      

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ระหว่างปีขั้นพ้ืนฐาน (หุน้) 4,927,860,309    4,520,000,000    4,927,860,309    4,520,000,000     

ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.015)                 (0.016)                (0.011)                (0.038)                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

20. เงนิปันผลจ่ำย 

เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2560 ของบริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั 

(“บริษทัยอ่ย”) ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท รวมเป็นเงิน
จ านวน 25.30 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหักดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกวา่ส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ารองตาม
กฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้
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22. ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 1 ก าไร ขาดทนุ ณ วนัท่ี 31

มกราคม 2561 (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี
คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 149,150             556,421             -                     705,571             

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 1,964,261          46,836               (493,456)            1,517,641          

ขาดทนุสะสมยกมาทางภาษี 8,127,274          (3,982,103)         -                     4,145,171          

รวม 10,240,685        (3,378,846)         (493,456)            6,368,383          

หนี้สินภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี
คา่เส่ือมราคา (4,609,418)         176,825             -                     (4,432,593)         

รวม (4,609,418)         176,825             -                     (4,432,593)         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 5,631,267          (3,202,021)         (493,456)            1,935,790          

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

 

ณ วนัท่ี 1 ก าไร ณ วนัท่ี 31

มกราคม 2560 (ขาดทนุ)  ธนัวาคม  2560

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี
คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 149,150                -                        149,150                

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,688,266             275,995                1,964,261             

ขาดทนุสะสมยกมาทางภาษี 10,510,736           (2,383,462)            8,127,274             

รวม 12,348,152           (2,107,467)            10,240,685           

หนี้สินภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี
คา่เส่ือมราคา (4,290,894)            (318,524)               (4,609,418)            

รวม (4,290,894)            (318,524)               (4,609,418)            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 8,057,258             (2,425,991)            5,631,267             

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นงบ
การเงิน เป็นจ านวน 4.15 ลา้นบาท และจ านวน 8.13 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือวา่จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ไปใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 



  Annual Report  2018 147

 

                  ลงช่ือ................................................กรรมการ                 ลงช่ือ..........................................................กรรมการ                      42 

                            (นายธนิตย ์   ธารีรัตนาวบูิลย)์                                        (นางสาวพิมพว์รรณ   ธารีรัตนาวบูิลย)์ 

23. ภำษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย  

2561 2560 2561 2560

ภำษเีงนิได้ปัจจุบัน
ส าหรับปีปัจจุบนั -                  (26,706,709)    -                  -                  

ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (3,202,021)      (2,425,991)      (3,202,021)      (2,425,991)      

รวม (3,202,021)      (29,132,700)    (3,202,021)      (2,425,991)      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

 

การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง   
งบการเงินรวม

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

ขาดทนุก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (69,118,493)        (43,147,826)        

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 13,823,699         20 8,629,565           

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี 1,220,187           1,747,264           

รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง 418,891              1,362,137           

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (5,104,546)          (1,554,313)          

ผลขาดทนุสะสมยกมาท่ีไม่ไดรั้บรู้
เป็นภาษีเงินไดร้อตดับญัชี -                     1,493,542           

ผลขาดทนุในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี* (13,560,251)        (40,810,895)        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5 (3,202,021)          68 (29,132,700)        

2561 2560

 
 

* บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนทางภาษีในปี 2561 และ 2560 จ านวน 67.80 ลา้นบาท และ 204.05 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึง
ฝ่ายบริหารเห็นวา่มีความไม่แน่นอนจากการใชป้ระโยชน์ทางภาษี จึงพิจารณาไม่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ขาดทนุก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (51,336,970)        (171,015,973)      

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 10,267,394         20 34,203,195         

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี 1,220,187           6,807,264           

รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง 21,300                77,211                

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (4,502,048)          (6,199,024)          

ผลขาดทนุในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี* (10,208,854)        (37,314,637)        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 6 (3,202,021)          2 (2,425,991)          

2561 2560

 

* บริษทัฯ มีผลขาดทุนทางภาษีในปี 2561 และ 2560 จ านวน 51.04 ลา้นบาท และ 186.57 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็น
วา่มีความไม่แน่นอนจากการใชป้ระโยชน์ทางภาษี จึงพิจารณาไม่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ.2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้จดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน
อตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

การเปล่ียนแปลงในงานระหว่างท าและ
สินคา้ส าเร็จรูป(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (14,137,992)         81,323,074          (14,137,992)         81,323,074          

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,399,252,013     2,143,750,252     1,368,143,928     2,122,498,633     

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 73,172,895          77,688,426          62,965,449          68,350,902          

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 74,548,472          73,760,277          60,392,055          58,090,257          

(กลบัรายการ)ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (5,875,665)           (8,736,322)           (5,875,665)           (8,736,322)           

ดอ้ยค่าเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                      -                      17,310,000          24,000,000          

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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25. สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั
สรุปไดด้งัน้ี 

บริษทั 
1. บตัรส่งเสริม 

เลขท่ี 

2. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิใน 

บตัรส่งเสริม 

3. เพ่ือส่งเสริมการลงทุน 

ในกิจการ 

4. วนัท่ีครบก าหนดตาม
ขอ้ 5.1 และ 5.2 

บมจ. เอไอ เอนเนอร์จี 1922(1)/2553 1 ตุลาคม 2556 ผลิตไบโอดีเซล 30 กนัยายน 2564 

 2777(1)/2556 3 กมุภาพนัธ์ 2558 ผลิตไบโอดีเซล 2 กมุภาพนัธ์ 2566 
5. สิทธิและประโยชน์ท่ีส าคญัท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

 5.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นเวลา 8 ปี บตัร
ส่งเสริมเลขท่ี 1922(1)2553, 2777(1)/2556  
 5.2  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามขอ้ 5.1 ไปรวม
ค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริมทุกบตัรส่งเสริม 

 5.3 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนด
ตามขอ้ 5.1 เป็นระยะเวลา 5 ปี เฉพาะบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1922(1)/2553 และ 2777(1)/2556 
     5.4 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน ้ าประปา สองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าว นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ             

ประกอบกิจการ เป็นระยะเวลา 10 ปี ส าหรับบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1922(1)/2553 และ 2777(1)/2556 
 5.5 ไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 5.1 ไปหักออกจากก าไร
สุทธิท่ีเกิดข้ึน นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลายกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นเวลา 5 ปี โดยจะเลือกหักจากก าไรสุทธิของปีใดปี
หน่ึงหรือหลายปีก็ไดทุ้กบตัรส่งเสริม 

 

ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ เก่ียวกบัการส่งเสริม
การลงทุนโดยเคร่งครัด 
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการเดินเรือและรายไดจ้ากการขนถ่ายสินคา้ส าหรับเรือเดินทะเลในต่างประเทศ ที่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงันี้ 

กิจการที่ไดร้ับ กิจการที่ไม่ไดร้ับ กิจการที่ไดร้ับ กิจการที่ไม่ไดร้ับ
การส่งเสริม การส่งเสริม รวม การส่งเสริม การส่งเสริม รวม

ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

รายไดจ้ากการขาย 1,346,085,622      113,147,025         1,459,232,647      1,346,085,622      113,147,025         1,459,232,647      

รายไดจ้ากการรับจา้ง -                       49,455,738           49,455,738           -                       49,455,738           49,455,738           

รายไดจ้ากการเดินเรือ -                       54,109,552           54,109,552           -                       -                       -                       

รายไดอ้ื่น -                       8,119,742             8,119,742             -                       3,635,434             3,635,434             

รวม        1,346,085,622           224,832,057        1,570,917,679        1,346,085,622           166,238,197        1,512,323,819

ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560

รายไดจ้ากการขาย 2,005,532,910      170,772,060         2,176,304,970      2,005,532,910      170,772,060         2,176,304,970      

รายไดจ้ากการรับจา้ง -                       77,025,232           77,025,232           -                       77,025,232           77,025,232           

รายไดจ้ากการเดินเรือ -                       32,920,936           32,920,936           -                       -                       -                       

ก าไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย-สุทธิ -                       156,569,707         156,569,707         -                       -                       -                       

รายไดอ้ื่น -                       18,236,423           18,236,423           -                       8,323,204             8,323,204             

รายไดเ้งินปันผล -                       -                       -                       -                       25,300,000           25,300,000           

รวม        2,005,532,910           455,524,358        2,461,057,268        2,005,532,910           281,420,496        2,286,953,406

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
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26. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เพ่ือเป็นสวสัดิการ
ตลอดจนเป็นหลกัประกนัแก่พนกังาน เม่ือลาออกจากงานหรือครบอายกุารท างานตามระเบียบของบริษทั โดยพนกังานจ่ายสะสม
ส่วนหน่ึง และบริษทัจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึงในอตัราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน ทั้งน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ฟินนัซ่า จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนดงักล่าว 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ในส่วนของบริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีจ่ายส าหรับพนักงาน และไดบ้ันทึกเป็นค่าใชจ่้ายใน        

งบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

2561 2560 2561 2560

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 1,457,438            1,295,267            1,457,438            1,295,267            

บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 32,730                 26,316                 -                      -                      

รวม 1,490,168            1,321,583            1,457,438            1,295,267            

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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27. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี้ 

ขายน ้ามนั
ไบโอดีเซล 

น ้ามนัพืช และ
ผลผลิตพลอยได้

รับจา้งกลัน่น ้ามนั
ปาลม์ดิบ เดินเรือ

         บริการ         

ทา่เทียบเรือ รวม
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,459,232               49,456                    54,110                    -                         1,562,798               

ตน้ทนุขายและบริการ (1,444,400) (36,369) (53,665) -                         (1,534,434)

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน 14,832 13,087                    445 -                         28,364

รายไดอ้ื่น 8,119

ค่าใชจ้่ายในการขาย (8,332)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (79,868)

ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (17,400)

ตน้ทนุทางการเงิน (1)

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (3,202)

ขาดทนุส าหรับปี (72,320)

ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ 19,912                    176,655                  1,435,468               

งบการเงินรวม
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561

1,238,901

หน่วย : พนับาท
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ขายน ้ามนั
ไบโอดีเซล 

น ้ามนัพืช และ
ผลผลิตพลอยได้

รับจา้งกลัน่น ้ามนั
ปาลม์ดิบ เดินเรือ

         บริการ        

ทา่เทียบเรือ รวม
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,176,305               77,025                    32,921                    -                         2,286,251               

ตน้ทนุขายและบริการ (2,295,831) (62,980) (40,771) -                         (2,399,582)

ก าไร(ขาดทนุ)ขั้นตน้ตามส่วนงาน (119,526) 14,045                    (7,850) -                         (113,331)

ก าไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย-สุทธิ 156,570

รายไดอ้ื่น 18,236

ค่าใชจ้่ายในการขาย (11,946)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (90,952)

ตน้ทนุทางการเงิน (1,725)

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (29,132)

ขาดทนุส าหรับปี (72,280)

ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ 21,985                    205,910                  1,263,193               

งบการเงินรวม
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560

1,035,298

หน่วย : พนับาท
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28. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

28.1 หนงัสือค ้าประกนั 

            กลุ่มบริษทัฯ มีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นนามกลุ่มบริษทัฯ เหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

2561 2560

เพ่ือค  ้าประกนัน าเขา้เคร่ืองจกัร 18,247,896                    18,247,896                       

เพ่ือค  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 5,769,000                     4,769,000                         

รวม 24,016,896                    23,016,896                       

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

 

28.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัดา้นรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี  

2561 2560

ภาระผูกพนัดา้นรายจ่ายฝ่ายทนุ
สญัญาท่ียงัไม่รับรู้

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,771,300                      -                                

งานระหว่างท า - อาคารและระบบสาธารณูปโภค (หน่วย : บาท) 4,545,954                      6,317,655                      

งานระหว่างท า - เคร่ืองจกัร (หน่วย : บาท) 9,369,990                      20,415,600                    

งานระหว่างท า - โครงการโรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ (หน่วย : บาท) 126,167,840                  79,054,916                    

งานระหว่างท า - โครงการโรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ (หน่วย : ยโูร) -                                146,400                         

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสญัญาคงเหลือ

 

28.3 บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือจากฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  

ลงวนัท่ี 20 มกราคม 2559 เพ่ือขอทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักรณีผูส้อบบญัชีคนก่อน ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปี 

2557 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ของบริษทัฯ ซ่ึงฝ่ายบริหารในอดีตไดเ้ขา้ไปช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามกบัทาง ก.ล.ต. แลว้  

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 ก.ล.ต. ไดก้ล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ริหาร 2 ราย กรณีจดัท าบญัชีและงบการเงิน
ประจ าปี 2557 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ไม่ถูกตอ้ง ตามท่ีผูส้อบบญัชีคนก่อนไม่แสดงความเห็น ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือให้
พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป ซ่ึงปัจจุบนัผลของการสอบสวนยงัไม่ส้ินสุด 

28.4 เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2559 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญารับจา้งผลิตและให้สิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “พาโมลา” กบั บริษทั
แห่งหน่ึงโดยสัญญามีระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีไดล้งนามในสัญญา และเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 คู่สัญญาทั้งสองได้
ท าหนงัสือยกเลิกสญัญาดงักล่าวแลว้ เน่ืองจากผูว้า่จา้งไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

28.5 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหน่ึงแห่ง จ านวนเงินรวม 505 ลา้นบาท 

ทั้งน้ีบริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามเง่ือนไขของสญัญา 
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29. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 

29.1 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

- ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาเกิดจากกรณีท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญา ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย 

- ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือ ซ่ึงเกิดข้ึนจากลูกหน้ีการคา้แบ่งเป็น 

- รายได้ของบริษทัและบริษัทย่อย ซ่ึงเกิดจากการขายสินค้า รับจ้างผลิตสินคา้ ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และ
ใหบ้ริการเดินเรือแก่ลูกคา้รายใหญ่ จ านวนนอ้ยรายท่ีมีสดัส่วนท่ีสูงมาก 

- รายไดข้องบริษทัยอ่ย ซ่ึงเกิดจากการขายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้กิจการขนาดเลก็ ไม่มีการกระจุกตวัของสินเช่ือ 

เน่ืองจากลูกคา้มีจ านวนมากราย 

- ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวไดห้ักส ารองต่าง ๆ 

แลว้เพ่ือใหเ้ป็นราคายติุธรรมโดยประมาณ โดยส ารองดงักล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติั
ตามสญัญา 

29.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทัและบริษทัย่อย ในงวด
ปัจจุบนัและงวดต่อๆไป บริษทัคาดวา่จะสามารถบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากบริษทัไดมี้การวางแผนและ
ติดตามสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา 

29.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียง จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากมีลูกหน้ี 

เจา้หน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือ ขายในสกลุเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจดัท าสัญญาประกนัความเส่ียง
เป็นการล่วงหนา้ ในกรณีท่ีภาวะเงินบาทมีความผนัผวน และเห็นวา่เหมาะสม 

29.4 ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

- สินทรัพยท์างการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 

- หน้ีสินทางการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ โดยเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบั
อตัราดอกเบ้ียในตลาด   

30. กำรบริหำรจดักำรส่วนทุน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด ารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการวาง
แผนการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัค านึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมีอตัราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี 
รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวยีนท่ีเหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแขง็แกร่ง ความมัน่คงของการด ารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต และรักษาความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุ้น นกั
ลงทุน เจา้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ  
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31. กำรแก้ไขข้อผดิพลำด 
บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และไดน้ าเสนองบการเงินดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 
2562 ต่อมาในเดือนมีนาคม ปี 2562 บริษทัฯ พบขอ้ผิดพลาดเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ต ่าไป  บริษทัฯ จึงไดป้รับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และออกงบการเงินใหม่  

ผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

ก่อนปรับปรุง ปรับปรุง หลงัปรับปรุง
รายการใหม่ รายการ รายการใหม่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 384,073,140           (5,310,000)              378,763,140           

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทนุสะสมเพ่ิมข้ึน (169,374,353)          (5,310,000)              (174,684,353)          

งบก ำไรขำดทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

ค่ำใช้จ่ำย
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (70,576,927)            (5,310,000)              (75,886,927)            

ขาดทนุส าหรับปีเพ่ิมข้ึน (49,228,991)            (5,310,000)              (54,538,991)            

ขาดทนุต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.010)                     (0.001)                     (0.011)                     

งบกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ขาดทนุก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (46,026,970)            (5,310,000)              (51,336,970)            

ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12,000,000             5,310,000               17,310,000             

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

 

32. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 



บร�ษัท เอไอ เอนเนอร�จ� จำกัด (มหาชน)


