รายงานประจำป 2563
บร�ษัท เอไอ เอนเนอรจ� จำกัด (มหาชน)

Palm
Palm

Palm

AI Energy Public Company Limited
บริิษััทฯมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นผู้้�ผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล
น้ำำ��มัันพืืช และกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�
จากน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบคุุณภาพดีี เพื่่�อให้้ ได้้
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพเป็็นไปตามมาตรฐาน
โดยเน้้นประโยชน์์ของผู้้�บริิโภคสิินค้้าเป็็นหลััก
ซึ่่�งการผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล
ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่่วยผลัักดัันให้้เกิิดการใช้้
พลัังงานทดแทนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ควบคู่่�
ไปกัับการคำำ�นึึงถึึงคุุณภาพและบริิการที่่�ดีี
ที่่�จะมอบสู่่�สัังคม เพื่่�อสร้้างความไว้้วางใจให้้
กัับผู้้�บริิโภค คู่่�ค้้า พนัักงาน และผู้้�ถืือหุ้้�น
อัันจะนำำ�ไปสู่่�การเจริิญเติิบโตของเศรษฐกิิจ
และสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน
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กลุ่มธุรกิจ

ธุุรกิิจน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล น้ำำ��มัันพืืช
และกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�

ธุุรกิิจคลัังน้ำำ��มัันและท่่าเรืือ

บริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท เอไอ พอร์์ตส์์ แอนด์์ เทอร์์มิินััลส์์ จำำ�กััด

บริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล (Biodiesel : B100),
น้ำำ��มัันพืืช (Palm Olein), กลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�
(Refined Glycerine) ซึ่่�งผลิิตจากน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ ที่่�มีีขนาด
ใหญ่่ด้้วยระบบการกลั่่�นและผลิิตที่่�เป็็นระบบต่่อเนื่่�องและเป็็น
มิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม นอกจากนี้้� บริิษััทฯจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
พลอยได้้อื่่�นๆ ได้้แก่่ กรดไขมัันปาล์์ม (PFAD) ไขมัันปาล์์ม
บริิสุุทธิ์์� (Palm Stearin) และกลีีเซอรีีนดิิบ (Crude Glycerine)
ซึ่่�งรวมถึึงผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลีีเซอรีีน

ผู้้�ให้้บริิการจััดเก็็บน้ำำ��มัันปาล์์ม น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
น้ำำ��มัันหล่่อลื่่�นและท่่าเทีียบเรืือ พร้้อมอุุปกรณ์์ทำำ�ความร้้อน
ให้้กัับสิินค้้าที่่�จััดเก็็บ ท่่าเทีียบเรืือขนส่่งที่่�จัังหวััดชุุมพร
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01ประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการ

บ

ริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท” หรืือ “AIE”) จดทะเบีียนก่่อตั้้�งบริิษััทเมื่่อ� วัันที่่�
4 ตุุลาคม 2549 ด้้วยทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้วเท่่ากัับ 1,308,072,982 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�น
สามััญจำำ�นวน 5,232,291,928 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท บริิษััทมีีวััตถุุประสงค์์ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจเพื่่�อผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล (Biodiesel : B100) น้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีนผ่่านกรรมวิิธีีภายใต้้
ตราสิินค้้า“พาโมลา” (Refined Bleached Deodorized Palm Olein : RBD Palm Olein) ซึ่่�งผลิิตจาก
น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ (Crude Palm Oil : CPO) ด้้วยระบบการกลั่่�นและผลิิตที่่�เป็็นระบบต่่อเนื่่�องและเป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงผลิิตและจำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบ และผลิิตภััณฑ์์พลอยได้้อื่่�นๆ ได้้แก่่ น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ น้ำำ��มััน
ปาล์์มบริิสุุทธิ์์�ไม่่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) กรดไขมัันปาล์์ม
(Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) ไขมัันปาล์์มบริิสุุทธิ์์� (Refined Bleached Deodorized Palm
Stearin : RBD Palm Stearin) และกลีีเซอรีีนดิิบ (Crude Glycerine) ซึ่่�งรวมถึึงผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับกลีีเซอรีีน เช่่น กลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� (Refined Glycerine) เป็็นต้้น นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีรายได้้จากการ
รัับจ้้างผลิิต ซึ่่�งเกิิดจากการให้้บริิการกลั่่�นน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบให้้กัับผู้้�ประกอบการในธุุรกิิจไบโอดีีเซล และธุุรกิิจ
น้ำำ��มัันบริิโภคอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบที่่�บริิษััทนำำ�มาใช้้ในกระบวนการผลิิตสิินค้้าเพื่่�อจำำ�หน่่ายต้้องผ่่าน
การคััดสรรคุุณภาพเป็็นอย่่างดีี ด้้วยการคััดเลืือกผู้้�จำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบที่่�สกััดน้ำำ��มัันจากผลปาล์์ม
คุุณภาพเยี่่�ยม เพื่่�อนำำ�มาผ่่านกระบวนการกลั่่�นด้้วยระบบสุุญญากาศ เพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพและ
เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�หน่่วยงานราชการกำำ�หนด

บ

ริิษััทฯมีีเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นผู้้�ผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล และน้ำำ��มััน
บริิโภค (น้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีน) จากน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบคุุณภาพดีี และกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� เพื่่�อให้้ได้้
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณสมบััติิและคุุณภาพเป็็นไปตามมาตรฐาน โดยเน้้นประโยชน์์ของผู้้�บริิโภคสิินค้้าเป็็นหลััก
ซึ่่�งการผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่่วยผลัักดัันให้้เกิิดการใช้้พลัังงานทดแทนอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างองค์์กรที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม โดยส่่งเสริิมการสร้้างและใช้้พลัังงานที่่�ก่่อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนทางทรััพยากรธรรมชาติิ ควบคู่่�ไป
กัับการคำำ�นึึงถึึงคุุณภาพและบริิการที่่�ดีีที่่�จะมอบสู่่�สัังคม เพื่่�อสร้้างความไว้้วางใจให้้กัับผู้้�บริิโภค คู่่�ค้้า
พนัักงาน และผู้้�ถืือหุ้้�น อัันจะนำำ�ไปสู่่�การเจริิญเติิบโตของเศรษฐกิิจและสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท
บริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี
จำำ�กััด (มหาชน)

บจก.เอไอ
พอร์์ตส์์ แอนด์์
เทอร์์มิินััลส์์ (AIPT)

บจก.เอไอ
โลจิิสติิกส์์ (AIL)

บ

99.99%

บริษัทย่อย

ริิษััท เอไอ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (AIL)
ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2549 มีี
ทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 209 ล้้านบาท โดยบริิษััท
เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ
99.99 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประกอบธุุรกิิจให้้บริิการขนส่่ง
สิินค้้าทางทะเล ปััจจุุบััน AIL ได้้ขายเรืือขนส่่งที่่�เหลืืออยู่่�
ทั้้�งหมด ได้้แก่่ “เรืือธารีีรััตนา 3” ให้้แก่่นิิติิบุุคคลอื่่�นที่่�ไม่่มีี
ความเกี่่�ยวโยงกัับกลุ่่�มบริิษััท และหยุุดดำำ�เนิินกิิจการ ซึ่่�ง
คาดว่่าจะดำำ�เนิินการชำำ�ระบััญชีีและปิิดกิิจการแล้้วเสร็็จ
ในปีี 2564

99.99%

เป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััท ซึ่่�ง AIPT มีีท่่าเทีียบเรืือน้ำำ��ลึึก
และคลัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง 1 แห่่ง ตั้้�งอยู่่�ที่่�อำำ�เภอเมืืองชุุมพร
จัังหวััดชุุมพร ซึ่่�งท่่าเทีียบเรืือดัังกล่่าวมีีคลัังน้ำำ��มัันที่่�ให้้
บริิการจััดเก็็บน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ และน้ำำ��มััน
ปาล์์มกลั่่�นบริิสุุทธิ์์� โดยมีีความสามารถในการกัักเก็็บ
น้ำำ��มัันจำำ�นวน 10 แท็็งก์์ มีีขนาดความจุุรวมเท่่ากัับ 20,000
ตััน หรืือประมาณ 22,124,000 ลิิตรโดยคลัังน้ำำ��มัันของ
AIPT ที่่�จัังหวััดชุุมพร ถืือเป็็นคลัังน้ำำ��มัันที่่�มีีข้้อได้้เปรีียบ
ทางภููมิิศาสตร์์มากที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�ง กล่่าวคืือ เป็็นคลัังน้ำำ��มััน
แห่่งสุุดท้้ายที่่�มีีทำำ�เลที่่�ตั้้�งซึ่่�งเอื้้�อต่่อการขนส่่งเชื้้�อเพลิิงทั้้�ง
ทางบกและทางทะเล โดยเรืือขนส่่งสิินค้้าสามารถเทีียบเรืือ
ที่่�ท่่าเทีียบเรืือกลางทะเล (Jetty) ของ AIPT ที่่�สามารถ
รองรัับเรืือได้้คราวละ 2 ลำำ� โดย Jetty ดัังกล่่าวตั้้�งอยู่่�ห่่าง
จากชายฝั่่�งเพีียงประมาณ 1 กิิโลเมตร และด้้วยระยะทางที่่�
ไม่่ห่่างจากชายฝั่่�งมากนััก จึึงช่่วยให้้ผู้้�เข้้าใช้้บริิการลด
ระยะเวลาในการขนถ่่ายสิินค้้าเข้้า – ออกจากเรืือ ปััจจุุบััน
หยุุดดำำ�เนิินกิิจการชั่่�วคราว

บ

ริิษััท เอไอ พอร์์ตส์์ และ เทอร์์มิินััลส์์ จำำ�กััด
(AIPT) ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.
2549 มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 209 ล้้านบาท โดย
บริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นในสััดส่่วน
ร้้อยละ 99.99 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประกอบธุุรกิิจให้้บริิการ
ท่่าเทีียบเรืือและคลัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง โดย AIPT มีีสถานะ
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02 ประธานกรรมการ
รายงานจาก

ปีี

2563 เป็็นปีีแห่่งความสำำ�เร็็จขององค์์กร โดยในปีีนี้้�
บริิษััทฯ (งบการเงิินรวม) รัับรู้้�กำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี
2563 ที่่� 488,517,125 บาท และมีีรายได้้รวมที่่�
5,519,031,504 บาท เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับผลประกอบ
การของปีีที่่�แล้้วเป็็นอย่่างมาก เนื่่�องจากการปรัับเพิ่่�มสััดส่่วน
ผสมไบโอดีีเซลจาก B7 เป็็น B10 และบัังคัับใช้้อย่่างเป็็น
ทางการทั่่�วประเทศ ส่่งผลให้้ความต้้องการน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลใน
เชิิงปริิมาณปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น ประกอบกัับบริิษััทฯสามารถเริ่่�ม
ผลิิตและจำำ�หน่่ายกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� ต้้นทุุนในการผลิิตสิินค้้า
โดยรวมลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในปีี 2563
ในนามคณะกรรมการกลุ่่�มบริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี
จำำ�กััด (มหาชน) เรายัังคงตระหนัักถึึงความสํําคััญในการดํําเนิิน
ธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส และเป็็นธรรมการพััฒนาศัักยภาพ

องค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง ปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์การดํําเนิินธุุรกิิจ
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงตามสภาวการณ์์ปััจจุุบัันทั้้�ง
ในด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การพััฒนาการกํํากัับดููแลกิิจการ
เพื่่�อการดํําเนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม ต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�น ตามแนวทางโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชน
ไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (Collective Action Coalition)
หรืือ CAC ที่่�บริิษััทฯได้้รัับรองการเป็็นสมาชิิกแล้้วและการพััฒนา
บุุคลากรทุุกระดัับ พััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ การพััฒนา
มาตรฐานการผลิิตและการให้้บริิการมีีประสิิทธิิภาพที่่�ดีีขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อตอบสนองความพึึงพอใจของลููกค้้าและคํํานึึงถึึงผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ตลอดจนการมีีส่่วนร่่วม ในการพััฒนาชุุมชน
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน

สุุ

ดท้้ายนี้้� ผมใคร่่ขอถืือโอกาสนี้้�ขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือ
หุ้้�น พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ สถาบัันการเงิิน หน่่วย
งานภาครััฐต่่างๆ ที่่�มอบความไว้้วางใจเชื่่�อมั่่�นใน
เป้้าหมาย หลัักการ และค่่านิิยมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิ
ษััทฯ และให้้การสนัับสนุุนด้้วยดีีมาโดยตลอด และขอขอบคุุณ
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกท่่านสำำ�หรัับความมุ่่�งมั่่�น
และความทุ่่�มเทในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์และเสีีย
สละ ร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้มีีการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
และสามารถก้้าวข้้ามอุุปสรรคและความท้้าทายต่่างๆ ที่่�ผ่่าน
มาครัับ ผมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าจะยัังคงได้้รัับความความไว้้
วางใจและการสนัั บ สนุุ น จากทุุ กท่่ า นด้้วยดีี เ ช่่ น นี้้� ต ลอดไป
ด้้วยแรงสนัับสนุุนของทุุกท่่าน ผมเชื่่�อมั่่�นว่่ากรรมการบริิษััท
ทุุกท่่านจะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบอย่่างเต็็มความ
สามารถ เพื่่�อให้้องค์์กรมีีการเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนและ
สร้้างสรรค์์สิ่่�งที่่�ดีีจากโอกาสที่่�ได้้รัับในปีีต่่อไป

นายณรงค์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์
ประธานกรรมการ
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03 ประกอบธุรกิจ
ลักษณะการ

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ปีี 2549

- จดทะเบีียนก่่อตั้้�งบริิษััทฯเมื่่�อวัันที่่� 4 ตุุลาคม 2549 ด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มต้้นเท่่ากัับ 300,000,000 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญ
จำำ�นวน 30,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท ทุุนชำำ�ระแล้้ว 300,000,000 บาทโดย บริิษััท เอเชีียน อิินซููเลเตอร์์ จำำ�กััด
(มหาชน) (AI) ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 75 ของทุุนจดทะเบีียนบริิษััท
- บริิษััทฯเข้้าซื้้�อทรััพย์์สิินจากผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีนรายหนึ่่�ง เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล ให้้
แก่่กลุ่่�มผู้้�ค้้าน้ำำ��มัันตามมาตรา 7 แห่่งพระราชบััญญััติิการค้้าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง พ.ศ. 2543 และผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีน
ภายใต้้ตราสิินค้้า “พาโมลา” โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิตเท่่ากัับ 300 ตัันน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบต่่อวััน

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ปีี 2550
- บริิษััทฯมีีการจััดโครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น โดย AI ได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นจากผู้้�ถืือหุ้้น� เดิิมจำำ�นวน 1 ราย จึึงทำำ�ให้้ AI มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทเพิ่่�ม
ขึ้้�นจากร้้อยละ 75 เป็็นร้้อยละ 81 ของทุุนจดทะเบีียนบริิษััทในขณะนั้้�น
- วัันที่่� 2 เมษายน 2550 บริิษััทฯ ได้้รัับอนุุญาตเป็็นผู้้�ค้้าน้ำำ��มัันตามมาตรา 10 แห่่งพระราชบััญญััติิการค้้าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง พ.ศ. 2543
จากกระทรวงพลัังงาน

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ปีี 2551
- บริิษััทฯได้้รัับอนุุญาตจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกลางอิิสลามแห่่งประเทศไทย ให้้ใช้้เครื่่�องหมายรัับรองฮาลาล (HALAL) สำำ�หรัับ
น้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีนผ่่านกรรมวิิธีี ตรา พาโมลา, ไขมัันปาล์์มบริิสุุทธิ์์�, น้ำำ��มัันเมล็็ดในน้ำำ��มัันปาล์์มกึ่่�งบริิสุุทธิ์์�, น้ำำ��มัันปาล์์มผ่่าน
กรรมวิิธีี, กรดไขมัันจากเมล็็ดในปาล์์ม, กรดไขมัันปาล์์ม และกลีีเซอรีีน

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ปีี 2552
- บริิษััทฯมีีการจััดโครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น โดย AI ได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นจากผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมจำำ�นวน 1 ราย ซึ่่�งทำำ�ให้้ AI มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทเพิ่่�ม
ขึ้้�นจากร้้อยละ 81.00 เป็็นร้้อยละ 82.00 ของทุุนจดทะเบีียนบริิษััทในขณะนั้้�น
- บริิษััทฯได้้รัับการรัับรองระบบบริิหารงานคุุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำำ�หรัับการผลิิตน้ำำ��มัันปาล์์มผ่่านกรรมวิิธีี และ
น้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีนผ่่านกรรมวิิธีี และการผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล จากสถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
- บริิษััทฯได้้รัับการรัับรองระบบการวิิเคราะห์์อัันตรายและจุุดวิิกฤติิที่่�ต้้องควบคุุมในการผลิิตอาหาร (HACCP) สำำ�หรัับการผลิิต
น้ำำ��มัันปาล์์มผ่่านกรรมวิิธีี และน้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีนผ่่านกรรมวิิธีี จากสถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
008
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- บริิษััทฯได้้รัับการรัับรองระบบการจััดการสุุขลัักษณะที่่�ดีีในสถานประกอบการ (GMP) สำำ�หรัับการผลิิตน้ำำ��มัันปาล์์มผ่่านกรรมวิิธีี
และน้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีนผ่่านกรรมวิิธีี จากสถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอ
- บริิษััทฯได้้รัับการรัับรองโคเชอร์์มาตรฐานอาหารยิิว (Kosher) สำำ�หรัับน้ำำ��มัันปาล์์มกึ่่�งบริิสุุทธิ์์� น้ำำ��มัันเมล็็ดในปาล์์มกึ่่�งบริิสุุทธิ์์� น้ำำ��มััน
ปาล์์มโอเลอีีนผ่่านกรรมวิิธีี ไขมัันปาล์์มบริิสุุทธิ์์� กรดไขมัันเมล็็ดในปาล์์ม กรดไขมัันปาล์์ม และกลีีเซอรีีน จากบริิษััท ไทย คาชรุุธ เซอร์์
วิิสเซส จำำ�กััด ซึ่่�งให้้บริิการตรวจสอบคุุณสมบััติิอาหารของชาวยิิว

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ปีี 2553
- บริิษััทฯมีีการจััดโครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น โดย AI ได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นจากผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมจำำ�นวน 2 ราย ซึ่่�งทำำ�ให้้ AI มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทเพิ่่�ม
ขึ้้�นจากร้้อยละ 82.00 เป็็นร้้อยละ 92.00 ของทุุนจดทะเบีียนบริิษััทในขณะนั้้�น
- วัันที่่� 4 สิิงหาคม 2553 ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น มีีมติิพิิเศษเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทฯจาก 300,000,000 บาท เป็็น 370,000,000
บาท โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมตามสััดส่่วนจำำ�นวน 7,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท
และมีีมติิลงทุุนก่่อสร้้างหอกลั่่�นน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ (หอกลั่่�น 2) ซึ่่�งมีีกำำ�ลัังการผลิิตเท่่ากัับ 800 ตัันน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบต่่อวััน ทั้้�งนี้้� ภายหลััง
การออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ AI มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 92.00 เท่่ากัับร้้อยละ 93.14 ของทุุนจด
ทะเบีียนบริิษััทในขณะนั้้�น
- บริิษััทฯได้้รัับบััตรส่่งเสริิมการลงทุุนจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) สำำ�หรัับการผลิิตไบโอดีีเซล ซึ่่�งกลุ่่�ม
กิิจการเกี่่�ยวกัับการประหยััดพลัังงานและพลัังงานทดแทน ประเภท 1.18 กิิจการผลิิตแอลกอฮอล์์หรืือเชื้้�อเพลิิงจากผลผลิิตการเกษตร
รวมทั้้�งเศษขยะหรืือของเสีีย สำำ�หรัับหอกลั่่�น 2 โดยบริิษััทได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1) ได้้รัับการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ได้้จากการประกอบกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
เป็็นเวลา 8 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�เริ่่�มมีีรายได้้จากการประกอบกิิจการ
2) ได้้รัับการยกเว้้นไม่่ต้้องนำำ�เงิินปัันผลจากกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม ซึ่่�งได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ตามข้้อ 1) ไปรวมคำำ�นวณเพื่่�อเสีียภาษีีเงิินได้้ ตลอดระยะเวลาที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
3) ได้้รัับลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล สำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ได้้รัับจากการลงทุุนในอััตราร้้อยละ 50 นัับแต่่
วัันที่่�พ้้นกำำ�หนดตามข้้อ 1) เป็็นระยะเวลา 5 ปีี
4) ได้้รัับอนุุญาตให้้หัักค่่าขนส่่ง ค่่าไฟฟ้้า และค่่าน้ำำ��ประปา สองเท่่าของค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวเป็็นระยะเวลา 10 ปีี
นัับแต่่วัันที่่�เริ่่�มมีีรายได้้จากการประกอบกิิจการนั้้�น
5) ได้้รัับอนุุญาตให้้นำำ�ผลขาดทุุนประจำำ�ปีีที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่าง เวลาที่่�ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้ตามข้้อ 1) ไปหััก
ออกจากกำำ�ไรสุุทธิิที่่�เกิิดขึ้้น� นัับแต่่วัันที่่�พ้้นกำำ�หนดเวลายกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเป็็นเวลา 5 ปีี โดยจะ
เลืือกหัักจากกำำ�ไรสุุทธิิของปีีใดปีีหนึ่่�งหรืือหลายปีีก็็ ได้้
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯได้้เริ่่�มใช้้สิิทธิิประโยชน์์จากบััตรส่่งเสริิมการลงทุุนดัังกล่่าว ในรอบบััญชีีปีี 2556

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ปีี 2554
- บริิษััทฯได้้พััฒนาเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตหอกลั่่�น 1 เป็็น 350 ตัันน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบต่่อวััน
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เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ปีี 2555
- บริิษััทฯมีีการจััดโครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น โดย AI ได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นจากผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมจำำ�นวน 2 ราย ซึ่่�งทำำ�ให้้ AI มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทเพิ่่�ม
ขึ้้�นจากร้้อยละ 93.14 เป็็นร้้อยละ 98.00 ของทุุนจดทะเบีียนบริิษััทในขณะนั้้�น
- บริิษััทฯ ก่่อสร้้างหอกลั่่�นน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ (หอกลั่่�น 2) แล้้วเสร็็จทำำ�ให้้มีีขนาดกำำ�ลัังการกลั่่�นน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบรวม เท่่ากัับ 1,150 ตััน
น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบต่่อวััน

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ปีี 2556
- หอกลั่่�น 2 เริ่่�มผลิิตและมีีรายได้้เชิิงพาณิิชย์์ ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2556
- วัันที่่� 9 เมษายน 2556 ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น มีีมติิอนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 370,000,000 บาท เป็็น 960,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมตามสััดส่่วน จำำ�นวน 59,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท
1. เพื่่�อนำำ�ไปชำำ�ระคืืนหนี้้�เงิินกู้้�ยืืมจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. เพื่่�อนำำ�ไปซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท เอไอ พอร์์ตส์์ แอนด์์ เทอร์์มิินััลส์์ จำำ�กััด (AIPT) และบริิษััท เอไอ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (AIL)
เพื่่�อจััดโครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััทสำำ�หรัับการเตรีียมความพร้้อมในการนำำ�บริิษััทเข้้าดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ตามแผน
Spin-off ซึ่่�งภายหลัังการเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ AI เข้้าถืือหุ้้�นในบริิษััทคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 98.79 ของทุุนจดทะเบีียนบริิษััท
- วัันที่่� 2 พฤษภาคม 2556 ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. มีีมติิให้้บริิษััทฯดำำ�เนิินการแปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด เพื่่�อเตรีียมนำำ�หุ้้�นสามััญของบริิษััทฯเข้้าจดทะเบีียนในตลาด
หลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ (mai) และเปลี่่�ยนชื่่�อบริิษััท เป็็น บริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน)
2. มีีมติิเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้จากหุ้้�นละ 10 บาท เป็็นหุ้้�นละ 1 บาท เพื่่�อเพิ่่�มสภาพคล่่องแก่่หุ้้�นของบริิษััทฯ
3. มีีมติิเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทฯ อีีกจำำ�นวน 170,000,000 บาท โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 170,000,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาทส่่งผลให้้บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียนเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 1,130,000,000 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน
1,130,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท
4. มีีมติิอนุุมััติิการจััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 170,000,000 หุ้้�น รวมกัับหุ้้�นสามััญเดิิมของบริิษััทที่่�ถืือโดย AI จำำ�นวน
275,000,000 หุ้้�น รวมเป็็นจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�เสนอขายทั้้�งสิ้้�น 445,000,000 หุ้้�น เพื่่�อเสนอขายให้้กัับประชาชนและผู้้�ถืือ
หุ้้�นเดิิมของ AI
- บริิษััทฯ เสนอขายหุ้้�นสามััญแก่่ประชาชนครั้้�งแรก (Initial Public Offering : IPO) จำำ�นวน 170,000,000 หุ้้�น ระหว่่างวัันที่่� 23-24
ธัันวาคม 2556 ส่่งผลให้้บริิษััทฯมีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วจาก 960,000,000 บาท เป็็น 1,130,000,000 บาท
- บริิษัทั ฯได้้รัับบััตรส่่งเสริิมการลงทุุนจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) สำำ�หรัับการผลิิตไบโอดีีเซล ซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการ
เกี่่�ยวกัับการประหยััดพลัังงานและพลัังงานทดแทน ประเภท 1.18 กิิจการผลิิตแอลกอฮอล์์หรืือเชื้้�อเพลิิงจากผลผลิิตการเกษตร รวม
ทั้้�งเศษขยะหรืือของเสีีย สำำ�หรัับโรงงานผลิิต PFAD Esterification โดยบริิษััทได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1) ได้้รัับการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ได้้จากการประกอบกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
เป็็นเวลา 8 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�เริ่่�มมีีรายได้้จากการประกอบกิิจการ
2) ได้้รัับการยกเว้้นไม่่ต้้องนำำ�เงิินปัันผลจากกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม ซึ่่�งได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ตามข้้อ 1) ไปรวมคำำ�นวณเพื่่�อเสีียภาษีีเงิินได้้ ตลอดระยะเวลาที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
3) ได้้รัับลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล สำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ได้้รัับจากการลงทุุนในอััตราร้้อยละ 50 นัับแต่่
วัันที่่�พ้้นกำำ�หนดตามข้้อ 1) เป็็นระยะเวลา 5 ปีี
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4) ได้้รัับอนุุญาตให้้หัักค่่าขนส่่ง ค่่าไฟฟ้้า และค่่าน้ำำ��ประปา สองเท่่าของค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวเป็็นระยะเวลา
10 ปีี นัับแต่่วัันที่่�เริ่่�มมีีรายได้้จากการประกอบกิิจการนั้้�น
5) ได้้รัับอนุุญาตให้้นำำ�ผลขาดทุุนประจำำ�ปีีที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างเวลาที่่�ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้ตามข้้อ 1) ไปหััก
ออกจากกำำ�ไรสุุทธิิที่่�เกิิดขึ้้�น นัับแต่่วัันที่่�พ้้นกำำ�หนดเวลายกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเป็็นเวลา 5 ปีี โดยจะ
เลืือกหัักจากกำำ�ไรสุุทธิิของปีีใดปีีหนึ่่�งหรืือหลายปีีก็็ ได้้
- บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานการผลิิตน้ำำ��มัันปาล์์มอย่่างยั่่�งยืืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil: RSPO)

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ปีี 2557
- บริิษััทฯ ก่่อสร้้างโรงงานผลิิต PFAD Esterification ขนาดกำำ�ลัังการผลิิต 72 ตัันต่่อวัันแล้้วเสร็็จ ซึ่่�งเป็็นการนำำ�กรดไขมัันปาล์์ม
(Palm Fatty Acid Distillate: PFAD) มาผ่่านกระบวนการผลิิตและนำำ�มาเป็็นวััตถุุดิิบตั้้�งต้้นสำำ�หรัับผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลเพิ่่�มเติิม
นอกเหนืือจาก น้ำำ��มัันปาล์์มกึ่่�งบริิสุุทธิ์์� (RBD Palm Oil) และไขมัันปาล์์มบริิสุุทธิ์์� (Stearin)

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ปีี 2558
- วัันที่่� 21 เมษายน 2558 ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2558 มีีมติิอนุุมััติิที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. มีีอนุุมััติิการออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทฯ รุ่่�นที่่� 1 (AIE-W1) ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
เดิิมตามสััดส่่วนในอััตรา 5 หุ้้�นสามััญเดิิมต่่อ 1 ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
		
4เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินลงทุุนเครื่่�องจัักรเพิ่่�มเติิมเพื่่�อขยายกำำ�ลัังการผลิิต
		
4เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินลงทุุนเครื่่�องจัักรเพิ่่�มเติิมเพื่่�อลดต้้นทุุนการผลิิต
		
4เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในกิิจการ
2. มีีมติิเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้จากหุ้้�นละ 1 บาท เป็็นหุ้้�นละ 0.25 บาท
3. มีีมติิเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 1,130,000,000 บาท เป็็น 1,356,000,000 บาท โดยออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 904,000,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท เพื่่�อรองรัับการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทฯ รุ่่�นที่่� 1
(AIE-W1)

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ปีี 2559
- วัันที่่� 18 ตุุลาคม 2559 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 4/2559 มีีมติิอนุุมััติิให้้จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ของบริิษััทย่่อย มููลค่่า
รวม 413,112,000 บาท (สี่่�ร้้อยสิิบสามล้้านหนึ่่�งแสนหนึ่่�งหมื่่�นสองพัันบาทถ้้วน) มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. มีีมติิอนุุมััติิให้้บริิษััท เอไอ พอร์์ตส์์ แอนด์์ เทอร์์มิินััลส์์ จำำ�กััด (“AIPT”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ โดย AIE ถืือหุ้้�น ร้้อยละ
99.99 ของทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วของ AIPT จำำ�หน่่ายที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้างบางส่่วน ได้้แก่่ แท็็งก์์น้ำำ��มัันปริิมาณ 10,000,000
ลิิตร จำำ�นวน 5 แท็็งก์์ ท่่าเทีียบเรืือ โรงงานผลิิตน้ำำ��แข็็ง อาคารสำำ�นัักงาน เครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์และที่่�ดิิน ตั้้�งอยู่่�บนโฉนดที่่�ดินิ
เลขที่่� 108147 และโฉนดที่่�ดิินเลขที่่� 13397 ตำำ�บลท่่าจีีน อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร จำำ�นวน 2 แปลง
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เนื้้�อที่่�รวม 7 ไร่่ 49.1 ตารางวา มููลค่่าขายรวม 390,000,000 บาท (สามร้้อยเก้้าสิิบล้้านบาทถ้้วน) กำำ�หนดโอนทรััพย์์ให้้แก่่
ผู้้�จะซื้้�อเมื่่�อผ่่อนชำำ�ระเสร็็จภายในเดืือนมิิถุุนายน 2560
2. มีีมติิอนุุมััติิให้้บริิษััท เอไอ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (“AIL”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ โดย AIE ถืือหุ้้�น ร้้อยละ 99.99 ของทุุน
จดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วของ AIL จำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินบางส่่วน ได้้แก่่ เรืือธารีีรััตนา 1 ขนาดระวางเรืือ 1,500 ตัันกรอสส์์ มููลค่่า
ขาย 23,112,000 บาท (ยี่่�สิิบสามล้้านหนึ่่�งแสนหนึ่่�งหมื่่�นสองพัันบาทถ้้วน) กำำ�หนดโอนทรััพย์์ให้้แก่่ผู้้�จะซื้้�อเมื่่�อผ่่อนชำำ�ระ
เสร็็จภายในเดืือนตุุลาคม 2561

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ปีี 2560
- บริิษััทฯ เริ่่�มก่่อสร้้างโรงผลิิตกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� 99.7% (Refined Glycerin 99.7%, USP and Pharma Grade) ขนาดกำำ�ลัังการ
ผลิิต 100 ตัันกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�ต่่อวััน ก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จในปีี 2562 และเริ่่�ม Commercial Run ในไตรมาส 4 ปีี 2562 ซึ่่�งเป็็นการ
เพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับกลีีเซอรีีนดิิบ (Crude Glycerin) ที่่�ได้้จากการผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล โดยกลุ่่�มลููกค้้าหลัักจะอยู่่�ในอุุตสาหกรรมอาหาร
และยา นอกจากนี้้�แล้้ว บริิษััทฯยัังสามารถแยกกรดไขมัันที่่�เป็็นองค์์ประกอบอยู่่�ในกลีีเซอรีีนดิิบออกมาเพื่่�อสามารถนำำ�กลัับมาใช้้เป็็น
วััตถุุดิิบในการผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลได้้อีีก
- บริิษััทฯได้้เพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลจาก 500 ตัันน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลต่่อวััน เป็็น 600 ตัันน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลต่่อวััน
- บริิษััทฯได้้รัับบััตรส่่งเสริิมการลงทุุนจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) บััตรส่่งเสริิมเลขที่่� 60-0406-1-00-1-0
สำำ�หรัับการผลิิตกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� 99.7% ประเภท 6.1 กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เคมีีเพื่่�อการอุุตสาหกรรม สำำ�หรัับหอกลั่่�นกลีีเซอรีีน
โดยบริิษััทฯได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1) ได้้รัับการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ได้้จากการประกอบกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
รวมกัันไม่่เกิินร้้อยละ 100 ของเงิินลงทุุน ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียนมีีกำำ�หนดเวลา 3 ปีี นัับแต่่วัันที่่�
เริ่่�มมีีรายได้้จากการประกอบกิิจการนั้้�น
2) รายได้้ที่่�นำำ�มาคำำ�นวณกำำ�ไรสุุทธิิให้้รวมถึึงรายได้้จากการจำำ�หน่่ายผลพลอยได้้
3) ได้้รัับการยกเว้้นไม่่ต้้องนำำ�เงิินปัันผลจากกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม ซึ่่�งได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ตามข้้อ 1) ไปรวมคำำ�นวณเพื่่�อเสีียภาษีีเงิินได้้ ตลอดระยะเวลาที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
4) ได้้รัับอนุุญาตให้้นำำ�ผลขาดทุุนประจำำ�ปีีที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่าง เวลาที่่�ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้ตามข้้อ 1) ไป
หัักออกจากกำำ�ไรสุุทธิิที่่�เกิิดขึ้้�น ภายหลัังระยะเวลาได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเป็็นเวลาไม่่เกิิน 5 ปีี
โดยจะเลืือกหัักจากกำำ�ไรสุุทธิิของปีีใดปีีหนึ่่�งหรืือหลายปีีก็็ ได้้
- บริิษััทฯได้้รัับบััตรส่่งเสริิมการลงทุุนจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) บััตรส่่งเสริิมเลขที่่� 60-0623-1-00-1-0
สำำ�หรัับการผลิิตไบโอดีีเซล ประเภท 1.16.1 กิิจการผลิิตเชื้้�อเพลิิงจากผลผลิิตการเกษตร สำำ�หรัับโครงการขยายกำำ�ลัังการผลิิต
ไบโอดีีเซล โดยบริิษััทได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1) ได้้รัับการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ได้้จากการประกอบกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
รวมกัันไม่่เกิินร้้อยละ 100 ของเงิินลงทุุน ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียนมีีกำำ�หนดเวลา 8 ปีี นัับแต่่วัันที่่�
เริ่่�มมีีรายได้้จากการประกอบกิิจการนั้้�น
2) รายได้้ที่่�นำำ�มาคำำ�นวณกำำ�ไรสุุทธิิให้้รวมถึึงรายได้้จากการจำำ�หน่่ายผลพลอยได้้
3) ได้้รัับการยกเว้้นไม่่ต้้องนำำ�เงิินปัันผลจากกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม ซึ่่�งได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ตามข้้อ 1) ไปรวมคำำ�นวณเพื่่�อเสีียภาษีีเงิินได้้ ตลอดระยะเวลาที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
012

ANNUAL REPORT 2020

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

4) ได้้รัับอนุุญาตให้้นำำ�ผลขาดทุุนประจำำ�ปีีที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่าง เวลาที่่�ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้ตามข้้อ 1) ไป
หัักออกจากกำำ�ไรสุุทธิิที่่�เกิิดขึ้้�น ภายหลัังระยะเวลาได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเป็็นเวลาไม่่เกิิน 5 ปีี
โดยจะเลืือกหัักจากกำำ�ไรสุุทธิิของปีีใดปีีหนึ่่�งหรืือหลายปีีก็็ ได้้
- เดืือนมิิถุุนายน 2560 บริิษััท เอไอ พอร์์ตส์์ แอนด์์ เทอร์์มิินััลส์์ จำำ�กััด (“AIPT”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ โดย AIE ถืือหุ้้�น ร้้อยละ
99.99 ของทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วของ AIPT ได้้รัับชำำ�ระเงิินครบถ้้วนจำำ�นวน 390,000,000 บาท (สามร้้อยเก้้าสิิบล้้านบาทถ้้วน)
จากการจำำ�หน่่ายที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้างบางส่่วน ได้้แก่่ แท็็งก์์น้ำำ��มัันปริิมาณ 10,000,000 ลิิตร จำำ�นวน 5 แท็็งก์์ ท่่าเทีียบเรืือ โรงงาน
ผลิิตน้ำำ��แข็็ง อาคารสำำ�นัักงาน เครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์และที่่�ดิิน ตั้้�งอยู่่�บนโฉนดที่่�ดิินเลขที่่� 108147 และโฉนดที่่�ดิินเลขที่่� 13397 ตำำ�บลท่่าจีีน
อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร จำำ�นวน 2 แปลงเนื้้�อที่่�รวม 7 ไร่่ 49.1 ตารางวา และได้้โอนทรััพย์์ให้้แก่่ผู้้�ซื้้�อเรีียบร้้อยแล้้ว

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ปีี 2561
- บริิษััทฯจดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงทุุนชำำ�ระ เมื่่�อวัันที่่� 6 มิิถุุนายน 2561 เป็็นทุุนชำำ�ระแล้้ว 1,308,072,982 บาท โดยมีีมููลค่่าหุ้้�นละ 0.25 บาท
หรืือเท่่ากัับ 5,232,291,928 หุ้้�น จากการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนครั้้�งสุุดท้้าย (AIE-W1) มีีมููลค่่าเท่่ากัับ 178,072,982 บาท
หรืือเป็็นจำำ�นวน 712,291,928 หุ้้�น จากหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนทั้้�งหมดจำำ�นวน 904,000,000 หุ้้�น หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 78.79
- เดืือนตุุลาคม 2561 บริิษััท เอไอ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (“AIL”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ โดย AIE ถืือหุ้้�น ร้้อยละ 99.99 ของ
ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วของ AIL จำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินบางส่่วน ได้้แก่่ เรืือธารีีรััตนา 1 ขนาดระวางเรืือ 1,500 ตัันกรอสส์์ มููลค่่าขาย
23,112,000 บาท (ยี่่�สิิบสามล้้านหนึ่่�งแสนหนึ่่�งหมื่่�นสองพัันบาทถ้้วน) และได้้โอนทรััพย์์ให้้แก่่ผู้้�ซื้้�อเรีียบร้้อยแล้้ว
- บริิษััทฯได้้รัับการรัับรองระบบบริิหารงานคุุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำำ�หรัับการผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล และน้ำำ��มััน
ปาล์์มโอเลอีีนผ่่านกรรมวิิธีี จากสถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ปีี 2562
- บริิษััทฯลดทุุนจดทะเบีียน ซึ่่�งเป็็นส่่วนที่่�เหลืือจากการรองรัับการใช้้สิิทธิิของ AIE-W1 จำำ�นวน 191,708,072 หุ้้�น โดยเป็็นทุุนจดทะเบีียน
และชำำ�ระแล้้ว 1,308,072,982 บาท โดยมีีมููลค่่าหุ้้�นละ 0.25 บาท หรืือเท่่ากัับ 5,232,291,928 หุ้้�น
- บริิษััทฯได้้รัับการรัับรองการขยายขอบเขตสิินค้้า ของระบบบริิหารงานคุุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำำ�หรัับกลีีเซอรีีน
บริิสุุทธิ์์� (Refined Glycerine)
- บริิษััทฯได้้รัับการรัับรองการขยายขอบเขตสิินค้้า ของระบบการวิิเคราะห์์อัันตรายและจุุดวิิกฤติิที่่�ต้้องควบคุุมในการผลิิตอาหาร
(HACCP) สำำ�หรัับกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� (Refined Glycerine)
- บริิษััทฯได้้รัับการรัับรองการขยายขอบเขตสิินค้้า ของระบบการจััดการสุุขลัักษณะที่่�ดีีในสถานประกอบการ (GMP) สำำ�หรัับกลีีเซอรีีน
บริิสุุทธิ์์� (Refined Glycerine)
- บริิษััทฯได้้รัับการรัับรองการขยายขอบเขตสิินค้้า จากโคเชอร์์มาตรฐานอาหารยิิว (Kosher) โดยบริิษััท ไทย คาชรุุธ เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด
ซึ่่�งให้้บริิการตรวจสอบคุุณสมบััติิอาหารของชาวยิิว สำำ�หรัับกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� (Refined Glycerine)
- บริิษััทฯได้้รัับอนุุญาตขยายขอบเขตสิินค้้าจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกลางอิิสลามแห่่งประเทศไทย ให้้ใช้้เครื่่�องหมายรัับรองฮาลาล
(HALAL) สำำ�หรัับกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� (Refined Glycerine)
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เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ปีี 2563
- เดืือนพฤษภาคม 2563 บริิษััท เอไอ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (“AIL”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ โดย AIE ถืือหุ้้�น ร้้อยละ 99.99 ของทุุน
จดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วของ AIL จำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินส่่วนที่่�เหลืือทั้้�งหมด ได้้แก่่ เรืือธารีีรััตนา 3 ขนาดระวางเรืือ 2,500 ตัันกรอสส์์
มููลค่่ารวม 20,000,000 บาท (ยี่่�สิิบล้้านบาทถ้้วน) และได้้โอนทรััพย์์ให้้แก่่ผู้้�ซื้้�อเรีียบร้้อยแล้้ว ปััจจุุบััน AIL หยุุดดำำ�เนิินกิิจการและอยู่่�
ระหว่่างชำำ�ระบััญชีีปิิดกิิจการ
- วัันที่่� 9 กัันยายน 2563 บริิษััทฯ ได้้รัับอนุุญาตเป็็นผู้้�ค้้าน้ำำ��มัันตามมาตรา 7 แห่่งพระราชบััญญััติิการค้้าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง พ.ศ. 2543
จากกระทรวงพลัังงาน

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

ประเภทรายได้้

1. รายได้้จากการขาย
1.1 รายได้้จากธุุรกิจน้ำ
ิ ��ำ มัันปาล์์ม
1.1.1 น้ำำ�� มัันไบโอดีีเซล
1.1.2 น้ำำ�� มัันปาล์์มโอเลอีีน
1.1.3 วััตถุุดิบิ และผลพลอยได้้ 1
1.2 รายได้้จากกลีีเซอรีีนบริิสุทุ ธิ์�์
2. รายได้้จากการรัับจ้้างผลิิต
3. รายได้้จากการเดิินเรืือ 2
4. รายได้้อื่่�น 3

รวมรายได้้
รวมรายได้้

งบการเงิินรวม
(ตรวจสอบ)

งบการเงิินรวม
(ตรวจสอบ)

งบการเงิินรวม
(ตรวจสอบ)

2563

2562

2561

ล้้านบาท

%

5,504.30
5,363.58

99.73 1,957.17
97.18 1,956.11

98.00 1,459.23
97.94 1,459.23

92.89
92.89

4,976.93

90.18 1,650.99

82.67 1,295.07

82.44

4.94
2.06
2.55
0.18

10.73
4.55
0.05
0.35
0.83

86.63
77.53
49.46
54.11

5.51
4.94
3.15
3.44

99.17 1,562.80
0.83
8.12
100.00 1,570.92

99.48
0.52
100.00

272.87
113.78
140.72
9.78
5,514.08
4.95
5,519.03

ล้้านบาท

214.33
90.80
1.06
7.01
16.49

99.91 1,980.67
0.09
16.52
100.00 1,997.19

%

ล้้านบาท

%

หมายเหตุ :		
/1
/2
/3

วัตถุดิบและผลพลอยได้ หมายถึง รายได้จากการจำ�หน่ายวัตถุดิบและผลพลอยได้ หมายถึง วัตถุดิบ คือ น้ำ�มันปาล์มดิบผลพลอย
ได้ คือ กรดปาล์ม ไขมันปาล์มสเตียรีน และ กลีเซอรีนดิบจำ�หน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ
รายได้จากการเดินเรือ เป็นรายได้ที่เกิดในนาม AIL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
รายได้อื่นๆ หมายถึง รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย อันได้แก่ รายได้จากการขายเศษวัสดุ ดอกเบี้ยรับ และเงินชดเชย
จากบริษัทประกันภัย จำ�นวนเงิน 13.33 ล้านบาท ในปี 2562
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การประกอบธุุรกิิจของแต่่ละสายผลิิตภััณฑ์์

บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้จากผลิิตภััณฑ์์และบริิการหลััก ได้้แก่่ 1) รายได้้จากการขาย แบ่่งเป็็นรายได้้จากธุุรกิิจน้ำำ��มััน
ปาล์์ม และรายได้้จากการจำำ�หน่่ายกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� 2) รายได้้จากการรัับจ้้างผลิิต 3) รายได้้จากการเดิินเรืือ และ 4) รายได้้อื่่�น ซึ่่�ง
สามารถอธิิบายลัักษณะผลิิตภััณฑ์์แยกตามการดำำ�เนิินการของแต่่ละกิิจการได้้ ดัังนี้้�

1. ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ

1.1) รายได้้จากการขาย-ธุุรกิิจน้ำำ��มัันปาล์์ม
		
บริิษััทฯมีีผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ผลิิตและจำำ�หน่่ายในธุุรกิิจน้ำำ��มัันปาล์์มดัังนี้้�
1.1.1 น้ำำ��มัันไบโอดีีเซล (Biodiesel: B100)
น้ำำ��มัันไบโอดีีเซลเป็็นเชื้้�อเพลิิงดีีเซลชนิิดหนึ่่�งที่่�ผลิิตจาก
แหล่่งทรััพยากรหมุุนเวีียน ได้้แก่่ น้ำำ��มัันจากพืืช อาทิิ ปาล์์ม
น้ำำ��มััน สบู่่�ดำำ� เมล็็ดราฟ ทานตะวััน มะพร้้าว งา และถั่่�วเหลืือง
เป็็นต้้น รวมถึึงไขมัันจากสััตว์์ ซึ่่�งน้ำำ��มัันไบโอ-ดีีเซลสามารถนำำ�
ไปใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงทดแทนปิิโตรเลีียมดีีเซลในสััดส่่วนผสมที่่�แตก
ต่่างกััน โดยไม่่เกิิดผลกระทบต่่อระบบต่่างๆ ของเครื่่�องยนต์์
รวมถึึงไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เนื่่�องจากน้ำำ��มัันไบโอ
ดีีเซลสามารถย่่อยสลายได้้โดยกระบวนการทางชีีวภาพ รวม
ทั้้�งยัังก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศน้้อยกว่่าน้ำำ��มัันดีีเซลที่่�มีีผลิิต
จากปิิโตรเลีียม
น้ำำ��มัันไบโอดีีเซลที่่�บริิษััทผลิิตและจำำ�หน่่ายมีีลัักษณะและ
คุุณภาพเป็็นไปตามพระราชบััญญััติิการค้้าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
พ.ศ. 2543 และต้้องมีีคุุณสมบััติิเป็็นไปตามประกาศกรม
ธุุรกิิจพลัังงาน กระทรวงพลัังงาน เรื่่�องการกำำ�หนดลัักษณะ
และคุุณภาพของน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลประเภทเมทิิลเอสเตอร์์ของ
กรดไขมััน พ.ศ. 2562 (เริ่่�มบัังคัับใช้้วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2562)
ซึ่่� ง น้ำำ�� มัั น ไบโอดีี เ ซลที่่� ผ ลิิ ต ได้้จะถููกนำำ� ไปใช้้เป็็ น ส่่ ว นผสมใน
เนื้้�อน้ำำ��มัันดีีเซลหมุุนเร็็ว (High Speed Diesel : HSD) เพื่่�อ
ลดการนำำ�เข้้าน้ำำ��มัันดีีเซล และเพิ่่�มการใช้้พลัังงานทดแทนให้้
มากขึ้้�น โดยปััจจุุบัันผู้้�ค้้าน้ำำ��มัันตามมาตรา 7 นำำ�น้ำำ��มัันไบโอ
ดีี เ ซลไปเป็็ น ส่่ ว นผสมในเนื้้� อ น้ำำ�� มัั น ดีี เ ซลในสัั ด ส่่ ว นน้ำำ�� มัั น
ดีีเซลร้้อยละ 90 - 93 และน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลในสััดส่่วนร้้อยละ
7-10 เรีียก “น้ำำ��มัันดีีเซล B7-B10”
บริิษััทฯผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับลููกค้้า
ตามคำำ�สั่่�งซื้้�อ (Made to Order) โดยผู้้�ซื้้�อน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล
ของบริิษััทฯทั้้�งหมดเป็็นผู้้�ซื้้�อภายในประเทศ โดยกลุ่่�มลููกค้้า
น้ำำ��มัันไบโอดีีเซล ได้้แก่่กลุ่่�มผู้้�ค้้าน้ำำ��มัันตามมาตรา 7 แห่่ง

พระราชบััญญััติิการค้้าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง พ.ศ. 2543 ทั้้�งนี้้� น้ำำ��
มัันไบโอดีีเซลที่่� ได้้จะถููกเรีียกตามชนิิดของแอลกอฮอล์์ที่่�นำำ�
มาใช้้ในการทำำ�ปฏิิกิิริิยา และจะมีีคุุณสมบััติิใกล้้เคีียงกัับน้ำำ��มััน
ดีีเซลที่่�ผลิิตจากน้ำำ��มัันปิิโตรเลีียมมากที่่�สุุด โดยบริิษััทผลิิตน้ำำ��
มัันไบโอดีีเซลประเภทเมทิิลเอสเตอร์์ ซึ่่�งใช้้วััตถุุดิิบเป็็นน้ำำ��มััน
จากพืืชที่่�ได้้จากพืืชน้ำำ��มััน คืือน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบจากผลปาล์์ม
น้ำำ��มัันคุุณภาพดีี
1.1.2 น้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีน (Refined Breached
Deodorized Palm Olein : RBD Palm Olein)
น้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีน เป็็นน้ำำ��มัันที่่� ได้้จากกระบวนการ
กลั่่�นน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ ซึ่่�งได้้จากการบีีบสกััดน้ำำ��มัันจากผลปาล์์ม
คุุณภาพดีีซึ่่�งบริิษััทใช้้เป็็นวััตถุุดิิบหลัักในการผลิิต โดยน้ำำ��มััน
ปาล์์มดิิบจะถููกกลั่่�นเพื่่�อแยกไขมัันบริิสุุทธิ์์�ออกเพื่่�อให้้ได้้น้ำำ��มััน
ปาล์์มบริิสุุทธิ์์� หลัังจากนั้้�นจึึงนำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการบีีบอััดแยก
ส่่วนและตกผลึึก เพื่่�อให้้ได้้น้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีนสำำ�หรัับใช้้ในการ
บริิโภค ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มลููกค้้าผู้้�ใช้้น้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีนของบริิษััทฯ
แบ่่งเป็็น 1) โรงงานอุุตสาหกรรม ผลิิตอาหารขนาดใหญ่่ อาทิิ
อุุตสาหกรรมผลิิตอาหารปรุุงสุุกต่่างๆ ซึ่่�งส่่วนมากจะสั่่�งซื้้�อ
เป็็นรถแท็็งก์์ 2) กลุ่่�มลููกค้้าสำำ�เร็็จรููป ได้้แก่่ ร้้านอาหารที่่�เป็็นเชน
ในรููปภาชนะบรรจุุขนาดต่่างๆ อาทิิ ปี๊๊�บ และถุุง เป็็นต้้น ภายใต้้
ตราสิินค้้า “พาโมลา” ซึ่่�งเป็็นตราสิินค้้าที่่�อยู่่�ในตลาดน้ำำ��มััน
ปาล์์มโอเลอีีน (หรืือ “น้ำำ��มัันบริิโภค”) มากกว่่า 30 ปีี
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1.1.3 วััตถุุดิิบและผลพลอยได้้
บริิษััทฯจำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบได้้แก่่ น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบตั้้�งต้้นในการผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล และจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันปาล์์มบริิสุุทธิ์์�
ไม่่แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil) ซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบหลัักที่่�ใช้้ในการผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล และน้ำำ��มััน
ปาล์์มโอเลอีีน โดยบริิษััทฯจำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบดัังกล่่าวให้้กัับผู้้�ซื้้�อทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ นอกจากนี้้� บริิษััทฯยัังมีีรายได้้จากการ
จำำ�หน่่ายผลพลอยได้้ที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิต ได้้แก่่ กรดไขมัันปาล์์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) ไขมัันปาล์์มบริิสุุทธิ์์�
(Refined Bleached Deodorized Palm Stearin : RBD Palm Stearin) และกลีีเซอรีีนดิิบ (Crude Glycerin) โดยบริิษััทฯจะจำำ�หน่่าย
ผลพลอยได้้ดัังกล่่าวให้้กัับผู้้�ซื้้�อทั้้�งในและต่่างประเทศ ในส่่วนที่่�เป็็นส่่วนเกิินจากความต้้องการในการนำำ�ผลพลอยได้้กลัับมาใช้้เป็็น
วััตถุุดิิบในการผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล และกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�ของบริิษััทฯซึ่่�งผลพลอยได้้จากการผลิิตที่่�จำำ�หน่่ายจะถููกนำำ�ไปใช้้เป็็นวััตถุุดิิบ
ในอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�องต่่างๆ อาทิิ อาหาร ยา เครื่่�องสำำ�อาง สบู่่� เป็็นต้้น

1.2) รายได้้จากการขายกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�
		กลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� (Refined Glycerine) ได้้จากการนำำ�กลีีเซอรีีนดิิบ (Crude Glycerine) ที่่�ได้้จากกระบวนการผลิิต
ไบโอดีีเซล มาผ่่านกระบวนการกลั่่�นจนได้้เป็็นกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� ซึ่่�งมีีลัักษณะเป็็นของเหลวใส ไม่่มีีสีี ไม่่มีีกลิ่่�น มีีรสหวาน สามารถละลาย
ได้้ดีีในแอลกอฮอล์์และน้ำำ��และมีีคุุณสมบััติิทางเคมีีที่่�หลากหลายจึึงสามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นสารตั้้�งต้้นในอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�องอื่่�นๆได้้ ซึ่่�งมััก
นิิยมใช้้ในอุุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่่�องสำำ�อางค์์ สบู่่� เป็็นต้้น
1.3) รายได้้จากการรัับจ้้างผลิิต
		
บริิษััทฯมีีรายได้้จากการรัับจ้้างผลิิต ซึ่่�งเกิิดจากการให้้บริิการกลั่่�นน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ (CPO) เพื่่�อให้้ได้้น้ำำ��มัันปาล์์ม
บริิสุุทธิ์์� ไม่่แยกไข (RBD Palm Oil) และน้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีน (Palm Olein) โดยผู้้�ว่่าจ้้างจะเป็็นผู้้�จััดหา CPO รวมถึึงรัับภาระในการ
ขนส่่งวััตถุุดิิบดัังกล่่าวมายัังโรงงาน รวมถึึงรัับสิินค้้าที่่�โรงงานเอง ซึ่่�งบริิษััทจะนำำ�วััตถุุดิิบที่่�ได้้รัับเข้้าสู่่�กระบวนการกลั่่�นด้้วยหอก
ลั่่�นที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อให้้ได้้ผลผลิิตที่่�มีีคุุณภาพตามที่่�ผู้้�ว่่าจ้้างต้้องการ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ว่่าจ้้างจะแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�มได้้แก่่ กลุ่่�มน้ำำ��มัันไบ
โอดีีเซล คืือ ผู้้�ประกอบการในกลุ่่�มผู้้�ค้้าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงตามมาตรา 7 และ 10 แห่่งพระราชบััญญััติิการค้้าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง พ.ศ.2543
และกลุ่่�มน้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีน คืือ ผู้้�ประกอบการในกลุ่่�มน้ำำ��มัันบริิโภค ซึ่่�งปััจจุุบัันบริิษััทฯให้้บริิการรัับจ้้างกลั่่�น RBD Palm Oil และ
Palm Olein ให้้กัับผู้้�ค้้าน้ำำ��มัันบริิโภคและได้้รัับค่่าบรรจุุลงในบรรจุุภััณฑ์์ขนาดต่่างๆ อาทิิ แกลลอน ปี๊๊�บ ขวด และถุุง ภายใต้้ตราสิิน
ค้้าของผู้้�ว่่าจ้้าง ซึ่่�งการให้้บริิการรัับจ้้างกลั่่�นน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ ถืือเป็็นการสร้้างรายได้้คงที่่�ให้้กัับบริิษััทและเป็็นการรัักษาความ
สััมพัันธ์์อัันดีีกัับลููกค้้าเพื่่�อสร้้างโอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจในอนาคต
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2. ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทย่่อย

2.1) รายได้้จากการเดิินเรืือ
	รายได้้จากการเดิินเรืือ เป็็นรายได้้ที่่�เกิิดขึ้้�นใน
นามบริิษััท เอไอ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (AIL) ซึ่่�งดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจให้้บริิการขนส่่งสิินค้้าทางทะเล โดยเรืือขนส่่ง 1
ลำำ�คืือ “เรืือธารีีรััตนา 3” จนถึึงเดืือนพฤษภาคม 2563
ทาง AIL ได้้จำำ�หน่่ายเรืือขนส่่งที่่�เหลืืออยู่่�ทั้้�งหมด ได้้แก่่
“เรืือธารีีรััตนา 3” ให้้แก่่นิิติิบุุคคลอื่่�นที่่� ไม่่มีีความเกี่่�ยว
โยงกัับกลุ่่�มบริิษััท หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ และอยู่่�ระหว่่าง
ดำำ�เนิินการชำำ�ระบััญชีีปิิดกิิจการซึ่่�งคาดว่่าจะแล้้วเสร็็จ
ในปีี 2564

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ภาพถ่่าย ท่่าเทีียบเรืือและ
คลัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ที่่�อำำ�เภอเมืืองชุุมพร
จัังหวััดชุุมพร

2.2) รายได้้จากการบริิการท่่าเทีียบเรืือ
และคลัังน้ำำ��มััน
	รายได้้จากการบริิการท่่าเทีียบเรืือ เป็็นราย
ได้้ที่่�เกิิดขึ้้�นในนาม บริิษััท เอไอ พอร์์ตส์์ แอนด์์ เทอร์์มิิ
นััลส์์ จำำ�กััด (AIPT) ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการท่่าเทีียบ
เรืือและคลัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง โดย AIPT มีีสถานะเป็็น
บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ซึ่่�ง AIPT มีีท่่าเทีียบเรืือน้ำำ��ลึึก
และคลัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง 1 แห่่ง ตั้้�งอยู่่�ที่่�อำำ�เภอเมืือง
ชุุมพร จัังหวััดชุุมพรและ ซึ่่�งท่่าเทีียบเรืือดัังกล่่าวมีี
คลัังน้ำำ��มัันที่่�ให้้บริิการจััดเก็็บน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง น้ำำ��มััน
ปาล์์มดิิบ และน้ำำ��มัันปาล์์มกลั่่�นบริิสุุทธิ์์� โดยมีีความ
สามารถในการกัักเก็็บน้ำำ��มัันจำำ�นวน 10 แท็็งก์์ มีี
ขนาดความจุุรวมเท่่ากัับ 20,000 ตััน หรืือประมาณ
22,124,000 ลิิตร ปััจจุุบััน AIPT มีีสถานะหยุุดดำำ�เนิิน
กิิจการชั่่�วคราว
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04 ความเสี่ยง

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ปัจจัย

1. ความเสี่่�ยงในการประกอบธุุรกิิจ

1.1 ความเสี่่�ยงจากการแข่่งขัันในธุุรกิิจ
บริิ ษัั ท ฯดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จผ ลิิ ต และจำำ� หน่่ า ยน้ำำ�� มัั น ไบโอ
ดีีเซล (B100), น้ำำ��มัันบริิโภค, กลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�, วััตถุุดิิบและ
ผลพลอยได้้จากการผลิิต และรัับจ้้างผลิิต ซึ่่�งหากพิิจารณา
ถึึงการเติิบโตของธุุรกิิจในแต่่ละผลิิตภััณฑ์์แล้้ว น้ำำ��มัันไบโอดีีเซล
ถืือเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีการเติิบโตและการแข่่งขัันสููง เนื่่�องจาก
กระทรวงพลัังงานร่่วมกัับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ และ
กระทรวงการคลััง ได้้จััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการพััฒนาและส่่ง
เสริิมการใช้้ไบโอดีีเซล (B100) เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาตาม
ยุุทธศาสตร์์อย่่างเป็็นรููปธรรม ซึ่่�งภาครััฐได้้ปรัับเพิ่่�มสููตร
ผสมดัังกล่่าวจากการบัังคัับใช้้ B10 เพื่่�อบัังคัับใช้้อย่่างเป็็น
ทางการทั่่�วประเทศ (น้ำำ��มัันไบโอดีีเซล B10 หมายถึึงน้ำำ��มััน
ดีีเซลซึ่่�งมีีส่่วนผสมของน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลร้้อยละ 10 และ
น้ำำ��มัันดีีเซลร้้อยละ 90) ซึ่่�งเป็็นการสนัับสนุุนให้้มีีผู้้�ประกอบ
การผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลเพิ่่�มมากขึ้้�น

มัันไบโอดีีเซล นอกจากนี้้� บริิษััทฯได้้ลงทุุนก่่อสร้้างโรงกลั่่�นกลีี
เซอรีีนบริิสุุทธิ์์� 99.70% ซึ่่�งมีีกำำ�ลัังการผลิิตที่่� 100 ตัันกลีีเซอ
รีีนบริิสุุทธิ์์�ต่่อวััน ซึ่่�งเป็็นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่ผลิิตภััณฑ์์
พลอยได้้คืือ กลีีเซอรีีนดิิบ โดยเป็็นกระบวนการนำำ�กลีีเซอรีีน
ดิิบมาผ่่านกระบวนการกลั่่�นจนได้้เป็็นกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�ซึ่่�งถููก
ใช้้เป็็นสารตั้้�งต้้นในการสัังเคราะห์์สารเคมีีอื่่�นๆในอุุตสาหกรรม
ต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งมัักนิิยมใช้้ในอุุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่่�องสำำ�
อางค์์ (Pharmaceutical Grade) ซึ่่�งการเพิ่่�มสิินค้้าใหม่่และ
ขยายกลุ่่�มฐานลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ที่่� ไม่่ได้้อยู่่�ในอุุตสาหกรรมน้ำำ��มััน
ไบโอดีีเซลที่่�มีีการแข่่งขัันสููง และถููกควบคุุมปริิมาณและราคา
ขายโดยภาครััฐนั้้�น เป็็นแผนกลยุุทธ์์ของบริิษััทฯในการขยาย
สิินค้้าออกไปในอุุตสาหกรรมอื่่�น เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้จากผลิิตภััณฑ์์
ใหม่่ในตลาดที่่�มีีกลุ่่�มลููกค้้าใหม่่และมีีอััตราการเติิบโตที่่�ดีี เป็็น
สิินค้้าที่่�มีีความต้้องการในตลาดต่่างประเทศสููง
1.2 ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใหญ่่
บริิ ษัั ท ฯมีี สัั ด ส่่ ว นการจำำ� หน่่ า ยน้ำำ�� มัั น ไบโอดีี เ ซล
(B100) ในงวดบััญชีีประจำำ�ปีี 2563 คิิดเป็็นร้้อยละ 90.18 ซึ่่�ง
เป็็นผลิิตภััณฑ์์หลัักของบริิษััทฯ โดยการจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันไบโอ
ดีีเซลทั้้�งหมดของบริิษััทฯ เป็็นการจำำ�หน่่ายให้้กัับกลุ่่�มผู้้�ค้้า
น้ำำ��มัันตามมาตรา 7 แห่่งพระราชบััญญััติิการค้้าน้ำำ��มัันเชื้้�อ
เพลิิง พ.ศ. 2543 ซึ่่�งเป็็นการจำำ�หน่่ายตามคำำ�สั่่�งซื้้�อ (Made
to Order) ผ่่านการได้้รัับเชิิญจากลููกค้้าเพื่่�อร่่วมประมููล โดย
รููปแบบการสั่่�งซื้้�อหากประมููลได้้ จะอยู่่�ในรููปของสััญญาสั่่�งซื้้�อ
ซึ่่�งมีีระยะเวลาประมาณ 3-36 เดืือน แล้้วแต่่แผนงานและ
นโยบายภายในของลููกค้้าแต่่ละราย โดยลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบ
ริิษััทฯ จะกำำ�หนดปริิมาณการรัับซื้้�อหรืือช่่วงของปริิมาณการ
รัับซื้้�อที่่�ชััดเจนในสััญญา

บริิ ษัั ท ฯได้้เตรีี ย มพร้้อมเพื่่� อ รัั บ มืือกัั บ การแข่่ ง ขัั น ที่่�
อาจมีีความรุุนแรงขึ้้�นในอนาคต โดยบริิษััทฯให้้ความสำำ�คััญกัับ
การพััฒนาประสิิทธิิภาพในกระบวนการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลทางการผลิิตอย่่าง
สููงสุุด ซึ่่�งจะส่่งผลให้้บริิษััทฯสามารถควบคุุมต้้นทุุนและค่่าใช้้
จ่่ายในการผลิิตลงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น โดยที่่�ยััง
คงสามารถรัักษาคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันไบโอดีีเซลเอาไว้้
ตามเกณฑ์์กำำ�หนด บริิษััทฯได้้รัับผลประโยชน์์จากการประหยััด
เชิิงขนาด (Economy of Scale) จากกำำ�ลัังการกลั่่�นน้ำำ��มััน
ปาล์์มดิิบปริิมาณ 1,150 ตัันน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบต่่อวััน และที่่�ผ่่าน
มาบริิษััทฯได้้ลงทุุนเพิ่่�มเติิมเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและลดต้้นทุุน
การผลิิต ในส่่วนของการผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล โดยนำำ�กรดไข
มัันปาล์์มซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในผลพลอยได้้จากการกลั่่�นน้ำำ��มัันปาล์์ม
ดิิบกลัับมาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล (Esterificcation 80% Plant) ขนาดกำำ�ลัังผลิิต 72 ตัันต่่อวััน และขยาย
กำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลเป็็น 600 ตัันต่่อวััน เพื่่�อให้้ได้้ผล
ประโยชน์์จากการประหยััดเชิิงขนาดในส่่วนของการผลิิตน้ำำ��

อย่่างไรก็็ตาม สััดส่่วนการซื้้�ออาจปรัับลดลงได้้ตาม
ความต้้องการซื้้�อของลููกค้้าในแต่่ละช่่วง ขึ้้�นอยู่่�กัับประกาศ
อััตราส่่วนผสมน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลในน้ำำ��มัันดีีเซล และความ
ต้้องการใช้้น้ำำ��มัันดีีเซลในประเทศ ซึ่่�งบริิษััทฯเชื่่�อมั่่�นว่่าโอกาส
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ที่่�จะสููญเสีียลููกค้้ามีีน้้อย เนื่่�องจากนโยบายของภาครััฐได้้ผลััก
ดัันให้้เกิิดการใช้้น้ำำ��มัันไบโอดีีเซลมากขึ้้�นจากที่่�ได้้ปรัับเป็็น B10
สำำ�หรัับน้ำำ��มัันดีีเซลมาตรฐานทั้้�งประเทศ ตามประกาศกรม
ธุุรกิิจพลัังงาน กระทรวงพลัังงาน เรื่่�องการกำำ�หนดลัักษณะและ
คุุณภาพของน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลประเภทเมทิิลเอสเตอร์์ของกรดไข
มััน พ.ศ. 2562 (เริ่่�มบัังคัับใช้้วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2562)

น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบออกจากตลาด กรณีีที่่�สต๊๊อกน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบใน
ประเทศสููงเกิินไป และใช้้นโยบายการนำำ�เข้้าน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบจาก
ต่่างประเทศ กรณีีที่่�ปริิมาณน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบในประเทศไม่่เพีียง
พอต่่อความต้้องการ (ปััจจุุบัันประเทศไทยยัังคงมีีมาตรการ
ควบคุุมการนำำ�เข้้าน้ำำ��มัันปาล์์ม แม้้ว่่าจะปรัับลดอััตราภาษีีนำำ�เข้้า
น้ำำ��มัันปาล์์มเหลืือร้้อยละ 0 ตั้้�งแต่่ปีี 2553 โดยกำำ�หนดให้้น้ำำ��มััน
ปาล์์มเป็็นสิินค้้าที่่�ต้้องขออนุุญาตนำำ�เข้้า และสามารถนำำ�เข้้าโดย
องค์์การคลัังสิินค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ แต่่เพีียงผู้้�เดีียว เพื่่�อไม่่ให้้
เกิิดผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมน้ำำ��มัันปาล์์มในประเทศ)

1.3 ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลง
นโยบายของภาครััฐ
ปาล์์มน้ำำ��มัันเป็็นพืืชเศรษฐกิิจที่่�มีีความสำำ�คััญ ซึ่่�งช่่วย
สร้้างความมั่่�นคงด้้านอาหารและด้้านพลัังงานของประเทศ โดย
น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบที่่�ได้้จากโรงสกััดปาล์์มของประเทศไทย ถููกแบ่่ง
สััดส่่วนไปใช้้ในภาคธุุรกิิจต่่างๆ ได้้แก่่ ธุุรกิิจพลัังงาน
อุุตสาหกรรมอาหาร และอุุตสาหกรรมที่่� ไม่่ใช่่อาหารอื่่�นๆ
อาทิิ สบู่่� และเครื่่�องสำำ�อาง เป็็นต้้น โดยการผลิิตน้ำำ��มัันปาล์์ม
ของประเทศมีีปริิมาณเพีียงพอสำำ�หรัับการใช้้บริิโภคภายใน
ประเทศและส่่งออกบางส่่วน ซึ่่�งปาล์์มน้ำำ��มัันและน้ำำ��มัันปาล์์ม
ดิิบที่่� ได้้จากการสกััดปาล์์มน้ำำ��มััน รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้
น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบเป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิต ถููกควบคุุมโดยภาค
รััฐผ่่านกระทรวงต่่างๆ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม อาทิิ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์ กระทรวงพลัังงาน และกระทรวงพาณิิชย์์
ซึ่่�งทิิศทางราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบของไทยถููกกำำ�หนดให้้อ้้างอิิง
ตามทิิศทางราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบในตลาดมาเลเซีีย ซึ่่�งถืือเป็็น
ตลาดน้ำำ��มัันปาล์์มที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในโลก โดยที่่�ผ่่านมา อุุตสาหกรรม
น้ำำ��มัันปาล์์มไทยต้้องประสบกัับปััจจััยต่่างๆ ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความ
ผัันผวนของราคา ที่่�เกิิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
อย่่างรุุนแรง ทำำ�ให้้ภาคใต้้ของประเทศต้้องเผชิิญกัับปััญหาฝน
แล้้งและอุุทกภััย จนเป็็นเหตุุน้ำำ��มัันปาล์์มขาดตลาด ทำำ�ให้้ระดัับ
ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มปรัับตััว

นอกจากนี้้� กรมการค้้าภายใน กระทรวงพาณิิชย์์ ได้้
กำำ�หนดให้้น้ำำ��มัันพืืช น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง และผลปาล์์มน้ำำ��มััน เป็็น
สิิ น ค้้าควบคุุ ม ตามพระราชบัั ญญัั ติิ ว่่ าด้้ วยราคาสิิ น ค้้าและ
บริิการ พ.ศ. 2542 ซึ่่�งน้ำำ��มัันพืืช และน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง จััดอยู่่�ใน
ประเภทสิินค้้าที่่�มีีความอ่่อนไหวเป็็นพิิเศษ (Sensitive List : SL)
ซึ่่�งกรมการค้้าภายในจะติิดตามราคาและภาวะตลาดเป็็นประจำำ�
ทุุกวััน ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงอาจได้้รัับความเสี่่�ยงจากการ
เปลี่่�ยนแปลงในนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังกล่่าว
1.4 ความเสี่่�ยงจากอุุบััติิเหตุุ
และเหตุุการณ์์ที่่� ไม่่คาดคิิด
บริิ ษัั ท ฯดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จผ ลิิ ต และจำำ� หน่่ า ยน้ำำ�� มัั น ไบโอ
ดีีเซล น้ำำ��มัันบริิโภค และกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�ที่่�ผลิิตจากน้ำำ��มััน
ปาล์์มดิิบ และบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ได้้แก่่ บริิษััท เอไอ พอร์์ต
ส์์ แอนด์์ เทอร์์มิินััลส์์ จำำ�กััด (AIPT) ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการท่่า
เทีียบเรืือและคลัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ซึ่่�งบริิษััทฯและบริิษััทย่่อย
ดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง โดยอาจได้้รัับความ
เสี่่�ยงจากเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่คาดคิิด อาทิิ เหตุุการณ์์ระเบิิด และ
การรั่่�วไหลของน้ำำ��มััน เป็็นต้้น ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้บริิษััทฯและบริิษััท
ย่่อยได้้รัับความเสีียหาย อัันจะส่่งผลกระทบต่่อความสามารถ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อมใกล้้เคีียง และผล
การดำำ�เนิินงานของกิิจการได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย
ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงดัังกล่่าว โดยได้้กำำ�หนดแนวทางเพื่่�อ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น ผ่่านการสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจในการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายงานต่่างๆ ของแต่่ละ
บริิษััท ด้้วยการส่่งเข้้าบุุคลากรเข้้ารัับการอบรมในหน่่วย
งานราชการและเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการสร้้างความ
เป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกัันในทีีมงานของแต่่ละฝ่่าย เพื่่�อให้้เกิิด
การถ่่ายทอดความรู้้�ความ เข้้าใจในการทำำ�งาน ควบคู่่�ไปกัับ
การกำำ�กัับและควบคุุมของผู้้�บริิหารงานแต่่ละฝ่่าย รวมถึึงจััด
ให้้มีีการฝึึกซ้้อมและกำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิหากเกิิดเหตุุการณ์์

	จากความผัันผวนของราคาและปริิมาณน้ำำ��มัันปาล์์ม
ดิิบที่่�มีีอย่่างต่่อเนื่่�อง รััฐบาลจึึงออกนโยบายที่่�จะเข้้าควบคุุม
ความผัันผวนที่่�เกิิดขึ้้�น โดยภาครััฐจะใช้้นโยบายเข้้าควบคุุมโดย
การปรัับลดสััดส่่วนการผสมไบโอดีีเซลในน้ำำ��มัันดีีเซล เช่่น จาก
B7 ให้้ลดลงเหลืือ B5 ในกรณีีที่่�สต๊๊อกน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบในประเทศ
ลดลง และปรัับเพิ่่�มสััดส่่วนการผสมไบโอดีีเซลในน้ำำ��มัันดีีเซล
เมื่่�อสต๊๊อกน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบในประเทศมีีปริิมาณสููงขึ้้�น ทั้้�งนี้้�เพื่่�อ
เป็็นการควบคุุมปริิมาณการใช้้น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบให้้มีีเพีียงพอต่่อ
ความต้้องการโดยคำำ�นึึงถึึงความเพีียงพอในการใช้้บริิโภคเป็็น
หลััก อีีกทั้้�งการกำำ�หนดราคารัับซื้้�อผลปาล์์มและน้ำำ��มัันปาล์์ม
ดิิบในกรณีีที่่�ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบผัันผวน และใช้้นโยบายรัับซื้้�อ
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ฉุุกเฉิินเป็็นประจำำ�ทุุกปีี นอกจากนี้้� บริิษััทฯยัังจััดให้้มีีการตรวจ
สอบความสมบููรณ์์ของอุุปกรณ์์ความปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่�อง
และทำำ� ประกัั น ภัั ย เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งที่่� อ าจจะเกิิ ด ขึ้้� น กัั บ
บริิษััทประกัันภััยชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่่างประเทศ ซึ่่�งคุ้้�มครองความ
เสี่่�ยงทั้้�งหมดที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น ทั้้�งทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจและสต๊๊อกน้ำำ��มััน ทั้้�งความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากภััยพิิบััติิทาง
ธรรมชาติิและความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากอุุบััติิเหตุุและอุุบััติิภััย

การจััดการความเสี่่�ยงภายในองค์์กร รวมถึึงการออกนโยบาย
ทำำ�งานจากที่่�บ้้านของพนัักงานบางส่่วน และมาตรการป้้องกััน
ต่่างสำำ�หรัับพนัักงานส่่วนของโรงงานการผลิิต เพื่่�อลดการ
แพร่่ระบาดของไวรััสและรัับมืือกัับสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น และ
อาจจะเกิิดขึ้้�นได้้อีีกในอนาคต โดยมีีแผนการจััดการภาวะ
วิิกฤตและความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์
ฉุุกเฉิินในรููปแบบต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และสามารถปรัับแผน
รัับมืือได้้อย่่างเหมาะสมและครอบคลุุมในแต่่ระดัับของผลกระ
ทบจากการแพร่่ระบาด และมีีทีีมงานที่่�ติิดตามข้้อมููลข่่าวสาร
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา และสื่่�อสารไปยัังผู้้�ที่่�มีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีียทั้้�งภายในและภายนอก

1.5 ความเสี่่�ยงจากการแพร่่ระบาดของโรค
	การแพร่่ระบาดของโรคติิดต่่อต่่างๆ ได้้แก่่ โควิิด-19
(COVID-19) สร้้างความท้้าทายครั้้�งใหญ่่ให้้กัับผู้้�คนทั่่�วไปและ
องค์์กรต่่าง ๆ ทั่่�วโลก รวมถึึงบริิษััทฯ ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา
รััฐบาลไทยประกาศภาวะฉุุกเฉิิน และออกข้้อบัังคัับเพื่่�อป้้องกััน
การแพร่่ระบาด ตั้้�งแต่่การสั่่�งปิิดร้้านค้้า ห้้างสรรพสิินค้้า ห้้าม
เดิินทางเข้้า-ออกประเทศ หรืือแม้้กระทั่่�ง ห้้ามการออกนอก
เคหะสถานภายในเวลาที่่�กำำ�หนด ซึ่่�งทั้้�งหมดล้้วนส่่งผลกระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจบริิษััทฯ เนื่่�องจากความต้้องการใช้้น้ำำ��มััน
ดีี เ ซลปรัั บ ตัั ว ลดลงซึ่่� ง เกิิ ด จากการลดการให้้บริิ การ หรืื อ
ยกเลิิกชั่่�วคราวของขนส่่งมวลชน รวมถึึงการขนส่่งในภาค
ธุุรกิิจต่่างๆ โดยเฉพาะภาคการท่่องเที่่�ยว อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทฯ
ได้้เตรีียมความพร้้อมในทุุกด้้าน ทั้้�งการบริิหารสภาพคล่่อง

2. ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการผลิิต
2.1 ความเสี่่�ยงจากการขาดแคลนวััตถุุดิิบ
บริิษััทฯดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายพลัังงานทดแทนน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลจากน้ำำ��มัันปาล์์ม และน้ำำ��มัันบริิโภคจากน้ำำ��มัันปาล์์ม
ภายใต้้ตราสิินค้้า“พาโมลา” รวมถึึงรัับจ้้างผลิิตน้ำำ��มัันปาล์์มกึ่่�งสำำ�เร็็จรููป โดยบริิษััทใช้้น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ (CPO) เป็็นวััตถุุดิิบตั้้�งต้้นมีี
สััดส่่วนต้้นทุุนน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบคิิดเป็็นร้้อยละ 85-90 ของต้้นทุุนวััตถุุดิิบรวม โดยการสั่่�งซื้้�อน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ จะอยู่่�ในรููปหนัังสืือสััญญา
หรืือข้้อตกลงการสั่่�งซื้้�อระยะสั้้�นมีีระยะเวลาจััดส่่งไม่่เกิิน 15 วััน ซึ่่�งระบุุราคารัับซื้้�อชััดเจน แต่่ไม่่มีีการทำำ�สััญญาระยะยาวกัับผู้้�จำำ�หน่่าย
รายใดรายหนึ่่�งโดยเฉพาะ ดัังนั้้�น บริิษััทฯจึึงอาจได้้รัับความเสี่่�ยงจากการจััดหาวััตถุุดิิบ หากผู้้�จำำ�หน่่ายไม่่สามารถจััดหาน้ำำ��มัันปาล์์ม
ดิิบเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับบริิษััทฯได้้อย่่างเพีียงพอ หรืืองดการจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบให้้กัับบริิษััทฯจากสาเหตุุนโยบายภายในของผู้้�
จำำ�หน่่ายเอง ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้บริิษััทสููญเสีียโอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของกิิจการได้้ บริิษััทฯ
ตระหนัักถึึงประเด็็นความเสี่่�ยงข้้างต้้น และได้้กำำ�หนดแนวทางป้้องกัันความเสี่่�ยงดัังกล่่าว โดยการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบจากผู้้�จำำ�หน่่ายที่่�มีี
ศัักยภาพกว่่า 20 ราย ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบมาโดยต่่อเนื่่�อง โดยกว่่าร้้อยละ 80 ของ
จำำ�นวนผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบที่่�อยู่่�ใน Vendor List ของบริิษััทฯ เป็็นคู่่�ค้้ากัับบริิษััทมายาวนานกว่่า 10 ปีี นอกจากนี้้� ปััจจุุบัันประเทศไทย
มีีพื้้�นที่่�เพาะปลููกปาล์์มน้ำำ��มัันเพิ่่�มขึ้้�น และยัังคงมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�อง ประกอบกัับมีีการส่่งเสริิมให้้เกษตรกรทำำ�ปาล์์มคุุณภาพ
โดยการตััดปาล์์มสุุก เปอร์์เซ็็นต์์น้ำำ��มัันเพิ่่�มขึ้้�นจาก 15-16% เป็็น 17-18% ทำำ�ให้้มีีปริิมาณน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบเพิ่่�มขึ้้�นตามไปด้้วย ดัังนั้้�น
บริิษััทฯจึึงมั่่�นใจว่่าจะได้้รัับความเสี่่�ยงจากการขาดแคลนวััตถุุดิิบน้้อย
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2.2 ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของราคาวััตถุุดิิบ
บริิษััทฯใช้้น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ (CPO) เป็็นวััตถุุดิิบหลัักตั้้�งต้้นสำำ�หรัับใช้้ในการผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลเพื่่�อจำำ�หน่่าย ซึ่่�งราคาน้ำำ��มััน
ปาล์์มดิิบในตลาดโลกถููกกำำ�หนดให้้เป็็นไปตามทิิศทางของตลาดน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบในประเทศมาเลเซีีย เนื่่�องจากประเทศมาเลเซีียมีี
อััตราส่่วนการส่่งออกน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบต่่อผลผลิิตสููงที่่�สุุดในโลก โดยปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบต่่อราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบได้้แก่่ การ
เปลี่่�ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิิจ ความต้้องการบริิโภค สภาพภููมิิอากาศ ปริิมาณน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบค้้างสต๊๊อก และราคาน้ำำ��มัันทดแทน
ชนิิดอื่่�นๆ อาทิิ น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง และน้ำำ��มัันรำำ�ข้้าว เป็็นต้้น
	สำำ�หรัับประเทศไทย ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบมีีทิิศทางความผัันผวนเป็็นไปตามความผัันผวนของราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบในตลาด
โลก แต่่บางครั้้�งมีีความผัันผวนสวนทางราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบในตลาดโลกเนื่่�องจากตลาดน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบในประเทศไทยเป็็นลัักษณะปิิด
(Closed Market) เพราะสามารถนำำ�เข้้าโดย องค์์การคลัังสิินค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ แต่่เพีียงผู้้�เดีียว โดยราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบในปีี 2563
ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 คิิดเป็็นร้้อยละ 53.81 และในปีี 2562 ปรัับตััวลดลงจากปีี 2561 คิิดเป็็นร้้อยละ 6.82 (ราคาเฉลี่่�ยในปีี 2563
เท่่ากัับ 28.04 บาทต่่อกิิโลกรััม, ปีี 2562 เท่่ากัับ 18.23 บาทต่่อกิิโลกรััม และปีี 2561 เท่่ากัับ 19.57 บาทต่่อกิิโลกรััม) (ที่่�มา : กรมการ
ค้้าภายใน กระทรวงพาณิิชย์์) ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบภายในประเทศผัันผวนและปรัับตััวสููงขึ้้�นช่่วงต้้นปีีและปลายปีี และลดลงอย่่างรุุนแรง
ระหว่่างปีี มีีราคาต่ำำ��สุุดที่่� 19.18 บาทต่่อกิิโลกรััม (ราคาเฉลี่่�ยในเดืือนสิิงหาคม 2563) และมีีราคาสููงที่่�สุุดที่่� 38.75 บาทต่่อกิิโลกรััม (
ราคาเฉลี่่�ยในเดืือนธัันวาคม 2563) เนื่่�องจากในเดืือนพฤศจิิากยน 2562 ราคาผลปาล์์มและน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบเริ่่�มปรัับตััวสููงขึ้้�นเพราะ
พื้้�นที่่�เพาะปลููกส่่วนใหญ่่เผชิิญภััยแล้้งส่่งผลให้้ปริิมาณผลปาล์์มออกสู่่�ตลาดน้้อยลง และมาตรการเร่่งด่่วนของภาครััฐในการดููดซัับ
น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบส่่วนเกิินในระบบเพื่่�อแก้้ปััญหาราคาปาล์์มตกต่ำำ��ในปีี 2562 โดยการนำำ�น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบไปเป็็นเชื้้�อเพลิิงผลิิตกระแสไฟฟ้้า
ที่่�โรงไฟฟ้้าบางปะกง จ.ฉะเชิิงเทรา การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกอบกัับกรมธุุรกิิจพลัังงาน กระทรวงพลัังงาน ออก
มาตรการปรัับเพิ่่�มสััดส่่วนผสมไบโอดีีเซลในดีีเซลจาก B7 เป็็น B10 เป็็นน้ำำ��มัันดีีเซลพื้้�นฐานและบัังคัับใช้้อย่่างเป็็นทางการทั่่�วประเทศ
ตามประกาศกรมธุุรกิิจพลัังงาน กระทรวงพลัังงาน ส่่งผลให้้ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบปรัับตััวสููงขึ้้�นในช่่วงต้้นปีี 2563
	ต่่อมาในเดืือนมีีนาคม-เมษายน 2563 เกิิดการแพร่่ระบาดของโรคไวรััส COVID-19 ในประเทศไทยอย่่างรุุนแรง ทางรััฐบาล
ได้้ประกาศภาวะฉุุกเฉิิน และออกข้้อบัังคัับเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาด ตั้้�งแต่่การสั่่�งปิิดร้้านค้้า ห้้างสรรพสิินค้้า ห้้ามเดิินทางเข้้า-ออก
ประเทศ หรืือแม้้กระทั่่�ง ห้้ามการออกนอกเคหะสถานภายในเวลาที่่�กำำ�หนด และลดการให้้บริิการหรืือยกเลิิกชั่่�วคราวของขนส่่ง
มวลชน รวมถึึงการขนส่่งในภาคธุุรกิิจต่่างๆ โดยเฉพาะภาคการท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งทั้้�งหมดล้้วนส่่งผลกระทบต่่อความต้้องการใช้้น้ำำ��มััน
ดีีเซลและน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลในประเทศไทย และในขณะเดีียวกัันผลปาล์์มและน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบเริ่่�มออกสู่่�ตลาดในปริิมาณมากจนเกิิดภาวะ
น้ำำ��มัันปาล์์มล้้นตลาด ส่่งผลให้้ในช่่วงปลายไตรมาส 1 ปีี 2563 ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบต่ำำ��ลง จนกระทั้้�งปลายไตรมาส 3 ปีี 2563 น้ำำ��มััน
ปาล์์มดิิบเริ่่�มออกสู่่�ตลาดน้้อยลง เนื่่�องจากเหตุุน้ำำ��ท่่วมพื้้�นที่่�เพาะปลููกในบางพื้้�นที่่� พายุุโซนร้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปลาย
เดืือนกัันยายน 2563 และอุุณหภููมิิที่่�ปรัับตััวลดลงในช่่วงปลายปีี ส่่งผลให้้น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบที่่�ได้้คุุณภาพออกสู่่�ตลาดน้้อยลง ประกอบ
กัับมาตรการสนัับสนุุนการส่่งออกน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบและน้ำำ��มัันเมล็็ดในปาล์์มดิิบ เพื่่�อลดระดัับสต็็อกภายในประเทศ ในไตรมาส 4 ปีี
2563 ส่่งผลให้้ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบปรัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วงปลายปีี

ที่่�มา : กรมการค้้าภายใน
กระทรวงพาณิิชย์์
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	จากความผัันผวนของราคาข้้างต้้น บริิษััทฯอาจได้้รัับความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ ที่่�มีีความอ่่อน
ไหวต่่อปััจจััยที่่�เข้้ามากระทบทั้้�งปััจจััยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่่�งความผัันผวนของราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบอาจส่่งผลกระทบ
ต่่อความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของกิิจการได้้ อย่่างไรก็็ดีีบริิษััทฯตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงดัังกล่่าว และได้้กำำ�หนดนโยบายเพื่่�อใช้้เป็็น
แนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับฝ่่ายงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเน้้นให้้ความสำำ�คััญในการบริิหารจััดซื้้�อและจััดการวััตถุุดิิบ (น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ) และสิินค้้า (
น้ำำ��มัันไบโอดีีเซล) ให้้มีีอััตราการหมุุนเวีียนของสิินค้้าที่่�เร็็วขึ้้�นและเก็็บสต็็อกไว้้ให้้น้้อยกว่่า 30 วััน เพีียงพอสำำ�หรัับการผลิิตและจััดส่่งใน
แต่่ละเดืือนภายใต้้สััญญาคำำ�สั่่�งซื้้�อรายไตรมาสและรายปีีเท่่านั้้�น และควบคุุมอััตราการสููญเสีียจากการผลิิตให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
อีีกทั้้�ง เน้้นให้้ความสำำ�คััญกัับการติิดตามสถานการณ์์ราคาอย่่างใกล้้ชิิดผ่่านช่่องทางต่่างๆ อาทิิ สื่่�อโทรทััศน์์ หนัังสืือพิิมพ์์ และเว็็บไซด์์
ของหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ กรมการค้้าภายใน กระทรวงพาณิิชย์์ ควบคู่่�ไปกัับการติิดตามสถานการณ์์ราคาผ่่านคู่่�ค้้า
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งช่่วยลดผลกระทบจากความผัันผวนของราคาวััตถุุดิิบได้้ในระดัับหนึ่่�ง

3. ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
3.1 ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงแหล่่งเงิินทุุนจากสถาบัันการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯไม่่มีีภาระหนี้้�เงิินกู้้�ระยะสั้้�นและยาวกัับสถาบัันการเงิิน มีีเพีียงภาระหนัังสืือค้ำำ��ประกัันการ
ใช้้ไฟฟ้้าและบััตรเติิมน้ำำ��มัันเท่่ากัับ 5.49 ล้้านบาท และบริิษััทย่่อยมีีภาระหนัังสืือค้ำำ��ประกัันการใช้้ไฟฟ้้า ซึ่่�งเป็็นภาระหนี้้�ในนาม AIPT
เท่่ากัับ 0.40 ล้้านบาท แต่่อย่่างไรก็็ตาม ตลอดระยะเวลาการได้้รัับการสนัับสนุุนวงเงิินสิินเชื่่�อที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยได้้จ่่าย
ชำำ�ระคืืนเงิินต้้น ดอกเบี้้�ย และค่่าธรรมเนีียมให้้กัับเจ้้าหนี้้�สถาบัันการเงิินดัังกล่่าวด้้วยดีีมาโดยต่่อเนื่่�อง
3.2 ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน
งบการเงิินประจำำ�ปีี 2563 ณ 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯมีีรายการสิินทรััพย์์ (บััญชีีเงิินฝากสกุุลเงิินต่่างประเทศ) ที่่�เป็็นเงิิน
ตราต่่างประเทศในสกุุลเงิินดอลล่่าร์์สหรััฐฯ รวมเท่่ากัับ 3.52 เหรีียญดอลล่่าร์์สหรััฐฯ ซึ่่�งเป็็นบััญชีีสกุุลเงิินต่่างประเทศเพื่่�อรัับเงิินค่่า
สิินค้้าจากการจำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้กัับลููกค้้าต่่างประเทศ บริิษััทฯไม่่ได้้ทำำ�ป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยนดัังกล่่าว เนื่่�องจากมีี
จำำ�นวนน้้อย โดยบริิษััทฯจะพิิจารณาใช้้วงเงิินสััญญาขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าในกรณีีที่่�มีีธุุรกรรมเป็็นเงิินตราต่่างประเทศใน
จำำ�นวนที่่�มีีนััยสำำ�คััญ ควบคู่่�ไปกัับการติิดตามข่่าวสารและความเคลื่่�อนไหวของอััตราแลกเปลี่่�ยนอย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อประเมิินสถานการณ์์
และหาแนวทางป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจจะ ดัังนั้้�น บริิษััทฯจึึงมั่่�นใจว่่าหากเกิิดความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน บริิษััทฯจะได้้รัับผลก
ระทบอย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญ ในส่่วนของบริิษััทย่่อยทั้้�ง 2 ไม่่มีีบััญชีีเงิินฝากสกุุลเงิินต่่างประเทศ
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4. ความเสี่่�ยงด้้านการบริิหาร การจััดการ
4.1 ความเสี่่�ยงด้้านการพึ่่�งพิิงผู้้�บริิหารหลััก
บริิษััทฯก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี 2549 โดยมีีกลุ่่�มครอบครััวธารีีรััตนาวิิบููลย์์เป็็นผู้้�บริิหารหลััก และเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ผ่่านการถืือหุ้้�นใน AI
ในสััดส่่วนร้้อยละ 61.77 ของทุุนจดทะเบีียนบริิษััท โดยมีี 1) นายณรงค์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริิหาร 2) นายธนิิตย์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง รองประธานกรรมการ และกรรมการบริิหาร และ 3) นางสาวพิิมพ์์
วรรณ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการ กรรมการบริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ และเลขานุุการบริิษััท ซึ่่�งทั้้�ง 3 ท่่านล้้วนแต่่เป็็นผู้้�
ที่่�มีีความรู้้�ความเข้้าใจในธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลและน้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีน โดยได้้สร้้างความน่่าเชื่่�อถืือให้้กัับบริิษััทฯ และ
สร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับลููกค้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศมาโดยต่่อเนื่่�องตลอดระยะเวลา 15 ปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งหากมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ผู้้�บริิหารหลัักอาจจะส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯได้้
บริิษััทฯได้้กำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและอำำ�นาจอนุุมััติิในแต่่ละตำำ�แหน่่งและส่่วนงานต่่างๆ อย่่างชััดเจน
โดยมีีการกระจายอำำ�นาจในการบริิหารและการจััดการอย่่างเป็็นระบบผ่่านผัังอำำ�นาจอนุุมััติิที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ อีีกทั้้�งยัังมีีการมอบหมาย
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบต่่างๆ ให้้แก่่ผู้้�ที่่�มีีความรู้้�และความสามารถอย่่างเหมาะสม ทั้้�งนี้้� บริิษััทยัังมีีระบบจััดเก็็บข้้อมููลและฐาน
ข้้อมููลที่่�ดีี ซึ่่�งมีีการแลกเปลี่่�ยนข่่าวสารข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต่่างๆ รวมถึึงบริิษััทยัังได้้กำำ�หนดแนวทางเพื่่�อพััฒนาประสิิทธิิภาพในการ
ทำำ�งานของพนัักงานบริิษััท ด้้วยการส่่งเข้้าอบรมในหลัักสููตรต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�ความสามารถแก่่พนัักงานและลดการพึ่่�งพิิง
พนัักงานรายใดรายหนึ่่�งโดยเฉพาะ ควบคู่่�ไปกัับการส่่งเสริิมให้้พนัักงานรู้้�สึึกถึึงความเป็็นส่่วนหนึ่่�งของบริิษััท ด้้วยการดููแลและจััด
สวััสดิิการที่่�เหมาะสมให้้แก่่พนัักงานแต่่ละระดัับเพื่่�อเป็็นการสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจในการทำำ�งาน นอกจากนี้้� บริิษััทฯยัังมีีนโยบาย
สรรหาบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถเข้้ามาร่่วมงานกัับบริิษััทฯให้้สอดคล้้องกัับแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจอีีกด้้วย
4.2 ความเสี่่�ยงในกรณีีมีีกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่มากกว่่าร้้อยละ 50
	กลุ่่�มครอบครััวธารีีรััตนาวิิบููลย์์ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััทผ่่านการถืือหุ้้�นในบริิษััท โดย ณ วัันที่่� 29 พฤษภาคม 2563
ครอบครััวธารีีรััตนาวิิบููลย์์มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ โดยแบ่่งเป็็นการถืือหุ้้�นทางตรงในสััดส่่วนร้้อยละ 13.00 และถืือทางอ้้อมผ่่าน
ทาง AI ในสััดส่่วนร้้อยละ 61.77 ซึ่่�งกลุ่่�มครอบครััวธารีีรััตนาวิิบููลย์์จะมีีอิิทธิิพลในกำำ�หนดนโยบายการบริิหารงานของบริิษััทไปในทิิศทาง
ใดทิิศทางหนึ่่�ง เนื่่�องจากสามารถควบคุุมมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรณีีที่่�ให้้ถืือเอาคะแนนเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่
น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าร่่วมประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน ยกเว้้นเรื่่�องที่่�กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ
บริิษััท กำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับเสีียง 3 ใน 4 ของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯมีีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่าน จากจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด 7 ท่่าน
ซึ่่�งกรรมการตรวจสอบทุุกท่่านล้้วนแต่่เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีความรู้้�ความสามารถเป็็นที่่�รู้้�จัักและยอมรัับในสัังคม โดยกรรมการตรวจ
สอบของบริิษััทมีีหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริิษััท ซึ่่�งเป็็นไปตามประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เรื่่�อง คุุณสมบััติิและขอบเขตการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และมีีคุุณสมบััติิเป็็นกรรมการอิิสระที่่�มีี
คุุณสมบััติิตามข้้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ.28/2551 ซึ่่�งถืือเป็็นการช่่วยเสริิมประสิิทธิิภาพและสร้้างการ
ตรวจสอบและถ่่วงดุุลที่่�ดีี รวมถึึงสร้้างความโปร่่งใสในการบริิหารจััดการของบริิษััทฯ นอกจากนี้้� บริิษััทฯยัังได้้ว่่าจ้้างบริิษััท ออนเนอร์์
แอนด์์ แอดไวซอรี่่� จำำ�กััด เพื่่�อเข้้าทำำ�หน้้าที่่�เป็็นหน่่วยงานตรวจสอบภายในที่่�มีีความเป็็น
อิิสระจากฝ่่ายจััดการและขึ้้�นตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบนอกจากนี้้�
คณะกรรมการของบริิษััทยัังคำำ�นึึงถึึงการให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี ด้้วยการปฏิิบััติิตามแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีอย่่างเคร่่งครััด และสม่ำำ��เสมอ ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมั่่�นใจว่่าผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััทฯ จะได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่าง
เป็็นธรรม และเท่่าเทีียมกััน
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ข้อมูลทั่วไปของ

ปีที่ก่อตั้ง
2549
เครื่องหมายหุ้น
AIE
ทะเบียนเลขที่
0107556000311

บริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ
ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลและน้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีนจากน้ำำ��มัันปาล์์ม,
กลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� ด้้วยระบบการกลั่่�นและผลิิตที่่�เป็็นระบบต่่อเนื่่�องและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�ง
แวดล้้อม และจำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบและผลิิตภััณฑ์์ซึ่่�งเป็็นผลพลอยได้้จากกระบวนการผลิิต
ได้้แก่่ กรดไขมัันปาล์์ม ไขมัันปาล์์มบริิสุุทธิ์์� และกลีีเซอรีีนดิิบ

ที่ตั้งสำ�นักงานและโรงงาน
เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำ�บลคลองมะเดื่อ
อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์
034-877-485-8
โทรสาร		
034-877-491-2
Email 		
aienergy@aienergy.co.th
Website
http://www.aienergy.co.th

ทุนจดทะเบียน
1,308,072,982 บาท (หนึ่่�งพัันสามร้้อยแปดล้้านเจ็็ดหมื่่�นสองพัันเก้้าร้้อยแปดสิิบสองบาท)

ชำ�ระแล้ว
1,308,072,982 บาท (หนึ่่�งพัันสามร้้อยแปดล้้านเจ็็ดหมื่่�นสองพัันเก้้าร้้อยแปดสิิบสองบาท)

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
5,232,291,928 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 0.25 บาท

ปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2557

ติดต่อ
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ โทรศััพท์์ 66-34877-485 โทรสาร 66-34877-491-2
e-mail: ir@aienergy.co.th Line ID: AIE-IR
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บริิษััทย่่อย

บริิษััท เอไอ พอร์์ตส์์ แอนด์์ เทอร์์มิินััลส์์ จำำ�กััด (“AIPT”)
วันที่ก่อตั้ง
วัันที่่� 10 เมษายน 2550

ทะเบียนเลขที่
0105550040092

ประกอบธุรกิจ
ท่่าเทีียบเรืือและให้้บริิการคลัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์สำ�นักงานใหญ่ 0-2540-2528
โทรสารสำ�นักงานใหญ่ 0-2517-1465

ที่ตั้งสำ�นักงานสาขา
เลขที่ 1/9 หมู่ที่ 1 ตำ�บลหาดทรายรี อำ�เภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์สำ�นักงานสาขา 077-522-709-10
โทรสารโสำ�นักงานสาขา 077-522-711

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
460,000,000 บาท (สี่่�ร้้อยหกสิิบล้้านบาท)

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
46,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท

ความสัมพันธ์กับบริษัท
- AIPT เป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััท โดยบริิษััทเข้้าถืือหุ้้�นสามััญของ AIPT จำำ�นวน
45,999,998 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท หรืือคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 99.99
ของทุุนชำำ�ระแล้้วของ AIPT
- มีีกรรมการบริิษััทร่่วมกัันได้้แก่่ นายณรงค์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์ และนายธนิิตย์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์
โดยมีีนายธนิิตย์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการผู้้�จััดการ
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บริิษััทย่่อย

บริิษััท เอไอ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (“AIL”)
วันที่ก่อตั้ง
วัันที่่� 15 กุุมภาพัันธ์์ 2549

ทะเบียนเลขที่
0105549021411

ประกอบธุรกิจ
ธุุรกิิจให้้บริิการขนส่่งสิินค้้าทางทะเล ซึ่่�งมีีความชำำ�นาญในการขนส่่งน้ำำ��มัันเครื่่�อง
น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง และน้ำำ��มัันปาล์์ม

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์สำ�นักงานใหญ่ 0-2540-2528
โทรสารสำ�นักงานใหญ่ 0-2517-1465
Email logistics@asianinsulators.com

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
209,000,000 บาท (สองร้้อยเก้้าล้้านบาท)

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
20,900,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท

ความสัมพันธ์กับบริษัท
- AIL เป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััท โดยบริิษััทเข้้าถืือหุ้้�นสามััญของ AIL
จำำ�นวน 20,899,998 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท หรืือคิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 99.99 ของทุุนชำำ�ระแล้้วของ AIL
- มีีกรรมการบริิษััทร่่วมกััน ได้้แก่่นายณรงค์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์
และนายธนิิตย์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์
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บุุคคลอ้้างอิิงอื่่�นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
Website : http://www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นายวิชัย รุจิตานนท์
	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ 		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 16 100/2 อาคารว่องวานิช ตึก B ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0109
โทรสาร 0-2645-0110
Website: http://www.ans.co.th

ผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำ�กัด
เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนเพลินจิตร แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพหมานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2684-1299, 0-2652-0898
โทรสาร 0-2652-0791
Website: http://www.honoraudit.com

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ดิอาร์ท ออฟ ลอว์ จำ�กัด
เลขที่ 249/1 ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพหมานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2932-0842

ข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ
- ไม่มี 027
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โครงสร้าง

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดผู้ถือหุ้น เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

จำำ�นวนหุ้้�น (หุ้้�น)

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)

1. บริิษััท เอเชีียน อิินซููเลเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

3,232,099,488

61.77

2. กลุ่่�มธารีีรััตนาวิิบููลย์์

680,128,587

13.00

3. นายประยุุทธ เทพมัังกร

38,000,000

0.73

4. นางจารุุณีี วรกิิจจานุุวััฒน์์

36,056,625

0.69

5. นายนพป์์ ไกรวิิญญ์์

35,870,400

0.69

6. นางสาววารุุณีี เจีียงประดิิษฐ์์

24,000,000

0.46

7. นายสุุรชััย ขยัันงาน

21,579,700

0.41

8. นายวิิชิิต ชิินวงศ์์วรกุุล

18,000,000

0.34

9. นายอภิิศัักดิ์์� เทพผดุุงพร

17,366,000

0.33

10. นางสาวพััณณิิน กิิติิพราภรณ์์

16,390,300

0.31

1,112,800,828

21.27

5,232,291,928

100.00

11. รายอื่่�นๆ
รวม

หมายเหตุ :	ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการ		
		
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
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นโยบายจ่าย

นโยบายการจ่่ายปัันผลของบริิษััท

บริิษััทฯมีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในแต่่ละปีี ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 40
ของกำำ�ไรสุุทธิิที่่�เหลืือหลัังจากหัักภาษีีและสำำ�รองต่่างๆ ทุุกประเภทตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
โดยพิิจารณาจากงบการเงิินของบริิษััท อย่่างไรก็็ตามการจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวจะขึ้้�นกัับ
กระแสเงิินสด แผนการลงทุุน เงื่่�อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริิษััทคำำ�นึึงถึึงความจำำ�เป็็นและ
เหมาะสมของปััจจััยอื่่�นๆ ในอนาคต และการจ่่ายเงิินปัันผลนั้้�นจะไม่่มีีผลกระทบต่่อการ
ดำำ�เนิินงานปกติิของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� มติิคณะกรรมการของบริิษััทที่่�อนุุมััติิให้้
จ่่ายเงิินปัันผลจะต้้องนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อขออนุุมััติิ อนึ่่�ง คณะกรรมการบริิษััทมีี
อำำ�นาจในการพิิจารณาจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลได้้หากเห็็นควรว่่ามีีความเหมาะสมและไม่่
กระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ทั้้�งนี้้� จะต้้องรายงานให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในการ
ประชุุมคราวถััดไป และบริิษััทต้้องตั้้�งสำำ�รองตามกฎหมายอย่่างน้้อยร้้อยละ 5 ของกำำ�ไรสุุทธิิ
จนจำำ�นวนเงิินที่่�ตั้้�งสำำ�รองมีีมููลค่่าเท่่ากัับร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียนของบริิษััท

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย
บริิษััทไม่่ได้้กำำ�หนดสััดส่่วนการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย การจ่่ายเงิินปัันผล
ของบริิษััทย่่อยขึ้้�นอยู่่�กัับผลดำำ�เนิินงานของแต่่ละบริิษััทย่่อย การจ่่ายเงิินปัันผลจากบริิษััท
ย่่ อ ยให้้กัั บ บริิ ษัั ท เป็็ น ไปตามข้้อกำำ� หนดของแต่่ ล ะบริิ ษัั ท และต้้องได้้รัั บ การอนุุ มัั ติิ จากที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น การปัันผลระหว่่างกาลสามารถดำำ�เนิินการได้้ ในการจ่่ายเงิินปัันผลของ
บริิษััทย่่อย บริิษััทย่่อยจะต้้องมีีผลกำำ�ไรจากการประกอบธุุรกิิจ หากผลประกอบการเป็็น
ขาดทุุนจะไม่่มีีการจ่่ายเงิินปัันผลจนกว่่าการขาดทุุนจะกลัับมาเป็็นผลกำำ�ไร และบริิษััทย่่อย
ต้้องตั้้�งสำำ�รองตามกฎหมายอย่่างน้้อยร้้อยละ 5 ของกำำ�ไรสุุทธิิจนจำำ�นวนเงิินที่่�ตั้้�งสำำ�รองมีี
มููลค่่าเท่่ากัับร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทย่่อย
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โครงสร้าง

โครงสร้้างการจััดการของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย คณะกรรมการบริิษััทฯ และคณะกรรมการชุุดย่่อย 3 คณะ ได้้แก่่ คณะ
กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริิหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
(Risk Management Committee)

โครงสร้้างองค์์กร
คณะกรรมการ
บริษัท

เลขานุการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

หน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

กรรมการ
ผู้จัดการ

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

ฝ่ายปะกัน
คุณภาพ

ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายผลิต
ฝ่ายโรงงาน

ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ

คณะกรรมการบริิษััท

รายชื่่�อคณะกรรมการบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวน 7 ท่่าน ดัังนี้้�

นายณรงค์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

นายธนิิตย์์
ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

ดร. กวีีพงษ์์
หิิรััญกสิิ

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
สััมพัันธ์์ หุ่่�นพยนต์์

นายโชติิ
สนธิิวััฒนานนท์์

นายดำำ�รงค์์
จููงวงศ์์

นางสาวพิิมพ์์วรรณ
ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

นายณรงค์์
ธารีีรััตนาวิิบููลย์์
ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริิหาร

อายุุ 70 ปีี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ :
4 ตุลาคม 2549
สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯณ วันที่
29 พฤษภาคม 2563
0.57% (29,787,777 หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
- ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ สาขาการจััดการ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 46/2547
- Chief Financial Officer Certification Program
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่นที่ 10/2547
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15

ประสบการณ์การทำ�งาน
2549 – 2551		กรรมการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำ�กัด
2526 – 2546		กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเชียนอินซูเลเตอร์ จำ�กัด

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริิษััทใหญ่่ / บริิษััทย่่อย / บริิษััทย่่อยในลำำ�ดัับเดีียวกััน
2550 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท เอไอ พอร์์ตส์์ แอนด์์ เทอร์์มิินััลส์์ จำำ�กััด
2549 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท เอไอ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
2547 – ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บริิษััท เอเชีียน อิินซููเลเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2538 – ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท เอไอ เอนจิิเนีียริิง เซอร์์วิิเซส จำำ�กััด
- บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
- ไม่่มีี - กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
- ไม่่มีี - ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการ
	พี่่�ชายของนายธนิิตย์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

นายธนิิตย์์
ธารีีรััตนาวิิบููลย์์
รองประธานกรรมการ /
กรรมการบริิหาร /
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

อายุุ 63 ปีี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ :
4 ตุลาคม 2549

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ (บธ ม.) หลัักสููตรนานาชาติิ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
- ปริิญญาตรีี	สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์เครื่่�องกล มหาวิิทยาลััยนอร์์ทอีีสเทิิร์์น
		
ประเทศสหรััฐอเมริิกา

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 47/2547
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17

ประสบการณ์การทำ�งาน

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯณ วันที่
29 พฤษภาคม 2563
1.83% (95,595,456 หุ้น)

2549 – 2551		กรรมการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำ�กัด
2541 – 2546		รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเชียนอินซูเลเตอร์ จำ�กัด

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริิษััทใหญ่่ / บริิษััทย่่อย / บริิษััทย่่อยในลำำ�ดัับเดีียวกััน
2550 – ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท เอไอ พอร์์ตส์์ แอนด์์ เทอร์์มิินััลส์์ จำำ�กััด
2549 – ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท เอไอ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
2547 – ปััจจุุบััน
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท เอเชีียน อิินซููเลเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2538 – ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท เอไอ เอนจิิเนีียริิง เซอร์์วิิเซส จำำ�กััด
- บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
- ไม่่มีี - กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
ปััจจุุบััน		กรรมการ บริิษััท ดิิจิิตอล สกรีีน เพลย์์ จำำ�กััด
ปััจจุุบััน		กรรมการ บริิษััท ดิิจิิท เบรน จำำ�กััด
- ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการ
	น้้องชายของนายณรงค์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

ดร. กวีีพงษ์์
หิิรััญกสิิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิิสระ

อายุุ 71 ปีี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ :
9 เมษายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯณ วันที่
29 พฤษภาคม 2563
(ไม่มี)

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริิญญาเอก	สาขาสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมาร์์กััส ประเทศอิินเดีีย
- ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ (บธ ม.) หลัักสููตรนานาชาติิ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
- ปริิญญาตรีี	พาณิิชยศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ประวััติิการอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 168/2556
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 100/2556

ประสบการณ์การทำ�งาน
2527 – 2553		รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริิษััทใหญ่่ / บริิษััทย่่อย / บริิษััทย่่อยในลำำ�ดัับเดีียวกััน
- ไม่่มีี - บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
2551 – ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ บริิษััท นิิวซิิตี้้� (กรุุงเทพฯ) จำำ�กััด (มหาชน)
- กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
- ไม่่มีี - ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการ
- ไม่่มีี -

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
สััมพัันธ์์ หุ่่�นพยนต์์
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิิสระ

อายุุ 68 ปีี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ :
9 เมษายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯณ วันที่
29 พฤษภาคม 2563
(ไม่มี)

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
- ประกาศนีียบััตรกฎหมายและการพััฒนา, สถาบัันสัังคมศึึกษา (ISS)
กรุุงเฮก ประเทศเนเธอร์์แลนด์์
- ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์บััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 110/2551
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 100/2556

ประสบการณ์การทำ�งาน
2545 – 2553		
คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552 – 2554		
ประธานกรรมการดำ�เนินโครงการปริญญาโท สำ�หรับผู้บริหาร
			
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552 – 2554		กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2551 – 2554		
ประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริิษััทใหญ่่ / บริิษััทย่่อย / บริิษััทย่่อยในลำำ�ดัับเดีียวกััน
- ไม่่มีี - บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ
			
บริิษััท อีี ฟอร์์ แอล เอม จำำ�กััด (มหาชน)
- กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริิษััท สเปซเมด จำำ�กััด
2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ
			
บริิษััท วุุฒิิศัักดิ์์� คลิินิิก อิินเตอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริิษััท วุุฒิิศัักดิ์์� คอสเมติิก จำำ�กััด
- ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการ
- ไม่่มีี -

นายโชติิ
สนธิิวััฒนานนท์์
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิิสระ

อายุุ 65 ปีี

คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ :
31 พฤษภาคม 2556

ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯณ วันที่
29 พฤษภาคม 2563
0.0067% (348,000 หุ้น)

- ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
- ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาการบััญชีี มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 178/2556

ประสบการณ์การทำ�งาน
2555 – 2556		ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำ�กัด
2553 – 2555		ผู้จัดการโรงงาน บริษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จำ�กัด
2534 – 2553		สมุห์บัญชี บริษัท วัชรพล จำ�กัด

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริิษััทใหญ่่ / บริิษััทย่่อย / บริิษััทย่่อยในลำำ�ดัับเดีียวกััน
- ไม่่มีี - บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
- ไม่่มีี - กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
- ไม่่มีี - ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการ
- ไม่่มีี -

นายดำำ�รงค์์
จููงวงศ์์
กรรมการ

อายุุ 75 ปีี

คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ :
31 พฤษภาคม 2556

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 168/2556
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปริิญญาโท พััฒนบริิหารศาสตร์์มหาบััณฑิิต (พบ.ม), สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ (นิิด้้า)

ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทำ�งาน

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯณ วันที่
29 พฤษภาคม 2563
(ไม่มี)

2551 – 2556		
ที่ปรึกษา บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
2525 – 2551		ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริิษััทใหญ่่ / บริิษััทย่่อย / บริิษััทย่่อยในลำำ�ดัับเดีียวกััน
- ไม่่มีี - บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
- ไม่่มีี - กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
- ไม่่มีี - ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการ
- ไม่่มีี -

นางสาวพิิมพ์์วรรณ
ธารีีรััตนาวิิบููลย์์
กรรมการ / กรรมการบริิหาร /
กรรมการผู้้�จััดการ / กรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง / เลขานุุการบริิษััท

อายุุ 35 ปีี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ :
17 พฤษภาคม 2560
สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯณ วันที่
29 พฤษภาคม 2563
0.24% (12,500,000 หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริิญญาโท	สาขาบริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
มหาวิิทยาลััยโมนาช เมลเบิิร์์น ประเทศออสเตรเลีีย
- ปริิญญาตรีี	สาขาบััญชีี มหาวิิทยาลััยแมคควอรี่่� ซิิดนีีย์์ ประเทศออสเตรเลีีย

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 242/2560
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8/2562
- หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 51/2556

ประสบการณ์การทำ�งาน
2559 – 2560		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)
2555 – 2560		ผู้จัดการฝ่ายจัดซอื้ และฝ่ายบุคคล / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
			
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริิษััทใหญ่่ / บริิษััทย่่อย / บริิษััทย่่อยในลำำ�ดัับเดีียวกััน
- ไม่่มีี - บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
- ไม่่มีี - กิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
ปััจจุุบััน		กรรมการ บริิษััท เอฟดัับบลิิวเอ็็น คอร์์เปอร์์เรชั่่�น จำำ�กััด
- ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการ
- ไม่่มีี -
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อำำ�นาจและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิษััทรัับผิิดชอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทคณะกรรมการแต่่ละท่่านเป็็นตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นและมีีส่่วนในการให้้
คำำ�แนะนำำ�และปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของการดำำ�เนิินงานของบริิษััทอย่่างอิิสระเพื่่�อผลประโยชน์์ส่่วนรวมของผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท คืือ
1. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของบริิษััท ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
2. พิิจารณาอนุุมััติินโยบายธุุรกิิจ เป้้าหมาย แผนการดำำ�เนิินงาน กลยุุทธ์์ธุุรกิิจ และงบประมาณประจำำ�ปีี
3. พิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามที่่�กำำ�หนดใน พ.ร.บ.บริิษััทมหาชน พ.ศ. 2535
พและกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมถึึงประกาศข้้อบัังคัับ และ/หรืือระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตำำ�แหน่่ง
กรรมการ ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากออกตามวาระ
4. พิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการบริิหาร โดยเลืือกจากกรรมการของบริิษััท พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบของกรรมการบริิหาร
5. พิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิิจารณาจากคุุณสมบััติแิ ละลัักษณะต้้องห้้ามของกรรมการ
อิิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมถึึงประกาศข้้อบัังคัับ และ/หรืือ
ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ หรืือเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ของบริิษััท ต่่อไป
6. พิิจารณากำำ�หนดและแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงชื่่�อกรรมการซึ่่�งมีีอำำ�นาจผููกพัันบริิษััทได้้
7. แต่่งตั้้�งบุุคคลอื่่�นใดให้้ดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท ภายใต้้การควบคุุมของคณะกรรมการ หรืืออาจมอบอำำ�นาจเพื่่�อให้้บุุคคล
ดัังกล่่าวมีีอำำ�นาจ และ/หรืือ ภายในเวลาตามที่่�คณะกรรมการเห็็นสมควร ซึ่่�งคณะกรรมการอาจยกเลิิก เพิิกถอน เปลี่่�ยนแปลง
หรืือแก้้ไขอำำ�นาจนั้้�นๆ ได้้
8. พิิจารณาอนุุมััติิการทำำ�รายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ เว้้นแต่่รายการดัังกล่่าวจะต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� ในการพิิจารณาอนุุมััติิดัังกล่่าวจะเป็็นไปตามประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/หรืือ ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตลาด
หลัักทรััพย์์ฯ
9. พิิจารณาอนุุมััติิการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน เว้้นแต่่รายการดัังกล่่าวจะต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� ใน
การพิิจารณาอนุุมััติิดัังกล่่าวจะเป็็นไปตามประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/หรืือ ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
10. พิิจารณาอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น เมื่่�อเห็็นได้้ว่่าบริิษััท มีีกำำ�ไรพอสมควรที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�น และ
รายงานการจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นคราวต่่อไป
	ทั้้�งนี้้� กำำ�หนดให้้กรรมการ ซึ่่�งมีีหรืืออาจมีีความขััดแย้้งในส่่วนได้้เสีีย หรืือความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับบริิษััท ไม่่มีี
สิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น
นอกจากนั้้�น ในกรณีีต่่อไปนี้้� จะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการ และที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย ด้้วยคะแนน
เสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
		
(ก)	การขายหรืือโอนกิิจการของบริิษััททั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�สำำ�คััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น
		
(ข)	การซื้้�อหรืือรัับโอนกิิจการของบริิษััทเอกชน หรืือบริิษััทมหาชนอื่่�นมาเป็็นของบริิษััท
		
(ค)	การทำำ� แก้้ไข หรืือยกเลิิกสััญญาเกี่่�ยวกัับการให้้เช่่ากิิจการของบริิษััททั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�สำำ�คััญ
			การมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นใดเข้้าจััดการธุุรกิิจของบริิษััท หรืือการควบรวมกิิจการกัับบุุคคลอื่่�นโดยมีี		
			วััตถุุประสงค์์เพื่่�อการแบ่่งผลกำำ�ไรขาดทุุนกััน
		
(ง)	การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ หรืือข้้อบัังคัับของบริิษััท
		
(จ)	การเพิ่่�มหรืือลดทุุนจดทะเบีียนของบริิษััท
		
(ฉ)	การเลิิกบริิษััท
		
(ช)	การออกหุ้้�นกู้้�ของบริิษััท
039
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(ซ)	การควบรวมกิิจการบริิษััทกัับบริิษััทอื่่�น
		
(ฌ)	การอื่่�นใดที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ภายใต้้บทบััญญััติิแห่่งกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์ และ/หรืือข้้อกำำ�หนดของ		
			
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ให้้ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยคะแนนเสีียงดััง		
			กล่่าวข้้างต้้น อาทิิ รายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน เป็็นต้้น

หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของประธานกรรมการ
1. เรีียกประชุุมคณะกรรมการ และมอบหมายให้้เลขานุุการบริิษััท ดููแลเรื่่�องการจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม รวมทั้้�งเอกสาร
ต่่างๆ เพื่่�อให้้คณะกรรมการได้้รัับข้้อมููลอย่่างเพีียงพอและทัันเวลา
2. เป็็นประธานที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ
3. เป็็นประธานที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และดำำ�เนิินการประชุุมให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับบริิษััทฯ และตามระเบีียบวาระที่่�กำำ�หนดไว้้
4. ดููแลให้้การติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นมีีประสิิทธิิภาพ
5. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้โดยเฉพาะ ให้้เป็็นหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการผู้้�จััดการ
1. เป็็นผู้้�บริิหารจััดการ และควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิของบริิษััท รวมถึึงอาจมอบอำำ�นาจให้้ผู้้�บริิหารหรืือบุุคคล
อื่่�นใด ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานตามปกติิประจำำ�วัันของบริิษััท
2. เป็็นผู้้�กำำ�หนดและกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินการโดยรวมในทางปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััท และ/
หรืือ คณะกรรมการบริิหารกำำ�หนด
3. ดำำ�เนิินการตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ คณะกรรมการบริิหารได้้มอบหมาย
4. มีีอำำ�นาจในการอนุุมััติิการซื้้�อ เช่่า หรืือลงทุุนตามแผนงานที่่�ได้้มีีมติิอนุุมััติิไว้้แล้้ว หรืือมีีอำำ�นาจในการอนุุมััติิหรืือยกเลิิก
การซื้้�อ การจ้้าง การเช่่า การเช่่าซื้้�อ การขายทรััพย์์สิิน การลงทุุน และการชำำ�ระราคาหรืือค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อ
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท โดยมีีรายละเอีียดตามผัังอำำ�นาจอนุุมััติิที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
5. มีีอำำ�นาจในการอนุุมััติิการซื้้อ� ทรััพย์์สิิน หรืือการชำำ�ระราคาหรืือค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ อัันสืืบเนื่่�องมาจากการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทตามสััญญา และ/หรืือ ข้้อตกลงกัับคู่่�ค้้า โดยมีีรายละเอีียดตามผัังอำำ�นาจอนุุมััติิที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
6. เป็็นผู้้�พิิจารณาเรื่่�อง กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ และการระดมทุุนของบริิษััทเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ คณะ
กรรมการบริิหารตามลำำ�ดัับของความสำำ�คััญ
7. มีีอำำ�นาจจ้้าง แต่่งตั้้�ง โยกย้้าย ปลดออก ให้้ออก เลิิกจ้้าง กำำ�หนดอััตราค่่าจ้้าง ให้้เงิินรางวััล ปรัับขึ้้น� เงิินเดืือน และค่่า
ตอบแทนอื่่�นๆ ของพนัักงานทั้้�งหมดของบริิษััท ในตำำ�แหน่่งต่ำำ��กว่่าผู้้�จััดการฝ่่ายลงไป
8. มีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการเปิิดและปิิดบััญชีีเงิินฝากประเภทต่่าง ๆ กัับธนาคารและสถาบัันการเงิินเพื่่�อความสะดวกในการดำำ�เนิิน
งานตามปกติิธุุรกิิจของบริิษััท โดยต้้องคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของบริิษััท เป็็นสำำ�คััญโดยผ่่านคณะกรรมการบริิหารของบริิษััท
9. ขออนุุมััติิการแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาด้้านต่่าง ๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท โดยผ่่านคณะกรรมการบริิหารของบริิษััท
10. มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�ง ระเบีียบ ประกาศ บัันทึึก เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์์ของบริิษััท และเพื่่�อ
รัักษาไว้้ซึ่่�งระเบีียบวิินััยภายในองค์์กร
11. นำำ�เสนอแนวทางการบริิหารให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการบริิหารได้้พิิจารณา
12. สรุุปผลการดำำ�เนิินงานเพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการบริิหาร
13. กำำ�กัับดููแลและบริิหารงานในส่่วนงานการบริิหารการขายและการตลาดทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษััทฯ
ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้กรรมการบริิษััทฯแต่่ละคนดำำ�รงตำำ�แหน่่งตามวาระประมาณ 3 ปีี กรรมการบริิษััทฯที่่�
ครบวาระนั้้�นอาจได้้รัับเลืือกตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกก็็ ได้้ ซึ่่�งเป็็นไปตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด โดยในการประชุุมสามััญ
040

ANNUAL REPORT 2020

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ประจำำ�ปีีของผู้้�ถืือหุ้้�น กรรมการบริิษััทฯ ต้้องออกจากตำำ�แหน่่งจำำ�นวน 1 ใน 3 ถ้้าจำำ�นวนกรรมการแบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วนไม่่ได้้ก็็ให้้ออกใน
จำำ�นวนที่่�ใกล้้เคีียงกัับ 1 ใน 3 โดยพิิจารณาจากกรรมการบริิษััทฯที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง นอกจากนี้้� เนื่่�องจาก
กรรมการบริิษััทฯทุุกคนที่่�ได้้รัับเลืือกจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างเป็็นกรรมการที่่�ทรงคุุณวุุฒิิมีีความรู้้� ความสามารถ มีีคุุณธรรมและ
จริิยธรรม บริิษััทฯจึึงไม่่ได้้มีีการกำำ�หนดจำำ�นวนวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งติิดต่่อกัันของกรรมการหรืือกรรมการอิิสระไว้้ตายตััว หากผู้้�
ถืือหุ้้�นยัังคงให้้ความไว้้วางใจเลืือกตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไป

เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทฯ แต่่งตั้้�งให้้ นางสาวพิิมพ์์วรรณ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 17
พฤษภาคม 2560 เพื่่�อรัับผิิดชอบเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการประชุุมคณะกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นและเพื่่�อช่่วยเหลืืองานที่่�เกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบััติิ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมทั้้�งประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการ ดัังนี้้�
1. ให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่กรรมการเกี่่�ยวกัับข้้อกำำ�หนด กฎ ระเบีียบและข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ และแจ้้งการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญให้้
คณะกรรมการบริิษััทฯ ทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
2. จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯให้้เป็็นไปตาม กฎหมาย ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ
3. บัันทึึกรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ และติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิที่่�ประชุุม
4. ดููแลการเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานสารสนเทศ ตามระเบีียบและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.
5. ดููแลเอกสารสำำ�คััญของบริิษััทฯ ได้้แก่่ ทะเบีียนกรรมการ หนัังสืือนััดประชุุมคณะกรรมการ รายงานการประชุุมคณะกรรมการ
รายงานประจำำ�ปีี รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร เป็็นต้้น

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนเพื่่�อติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
อย่่างใกล้้ชิิด และในทุุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบจะพิิจารณาตรวจสอบงบกำำ�ไรขาดทุุนและงบแสดงฐานะทางการเงิินของบริิ
ษััทฯร่่วมกัับฝ่่ายบััญชีีของบริิษััทฯ และผู้้�สอบบััญชีีภายใต้้มาตรฐานการบััญชีี และพิิจารณาให้้ความเห็็นรายงานตรวจสอบระบบ
ควบคุุมภายในของผู้้�ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบและเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา
อนุุมััติิงบการเงิินรวมของบริิษััทฯ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ประกอบด้้วยกรรมการตรวจสอบทั้้�งหมด 3 ท่่าน ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1

ดร.กวีีพงษ์์ หิิรััญกสิิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ สััมพัันธ์์ หุ่่�นพยนต์์

กรรมการตรวจสอบ

3

นายโชติิ สนธิิวััฒนานนท์์

กรรมการตรวจสอบ

กฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีโดยเฉพาะด้้านกระบวนการรายงานทางการเงิิน ระบบควบคุุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อ
กำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และให้้รายงานตรงต่่อคณะ
กรรมการบริิษััท โดยมีีข้้อกำำ�หนดตามกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดัังนี้้�
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องค์์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	กรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ จะต้้องได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััทฯและเห็็นชอบโดยผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ให้้
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทฯ และมีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมถึึงประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/หรืือ
ระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด โดยมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ทั้้�งนี้้� กรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คน ต้้องเป็็นผู้้�มีีความรู้้�
ด้้านการบััญชีีและการเงิิน วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี นัับจากวัันที่่�มีี
มติิแต่่งตั้้�ง โดยกรรมการตรวจสอบที่่�สรรหามาได้้จะต้้องเป็็นกรรมการอิิสระและมีีคุุณสมบััติิเป็็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดัังนี้้�

คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้คำำ�ว่่า “กรรมการอิิสระ” หมายความถึึง กรรมการที่่�ไม่่ทำำ�หน้้าที่่�จััดการของบริิษััท บริิษััทในเครืือ บริิษััท
ร่่วม เป็็นกรรมการที่่�เป็็นอิิสระจากฝ่่ายจััดการและผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุม และเป็็นผู้้�ซึ่่�งไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท ใน
ลัักษณะที่่�จะทำำ�ให้้มีีข้้อจำำ�กััดในการแสดงความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระ และกำำ�หนดคุุณสมบััติิของ “กรรมการอิิสระ” ที่่�เข้้มงวดกว่่าหลัักเกณฑ์์
กำำ�หนด โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััทฯ เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้ามดัังกล่่าว ไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการ
อิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ
3. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็น บิิดามารดา คู่่�สมรส
พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการ
เสนอให้้เป็็นผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััทฯ ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัทั ฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
ก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษััทฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ
บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ สัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจาก
การมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�น เว้้น
แต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
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8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็น
หุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ�
หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียว
กัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
10. กรรมการอิิสระตามคุุณสมบััติิข้้างต้้น อาจได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการ
ของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม โดย
มีีการตััดสิินใจในรููปแบบองค์์คณะ (Collective Decision) ได้้

คุุณสมบััติิของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้้องสามารถแสดงความคิิดเห็็นของตนได้้อย่่างอิิสระตามภารกิิจที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริิษััทโดยปราศจากบุุคคล หรืือ กลุ่่�มบุุคคลใดที่่�มีีอิิทธิิพลเหนืือการปฏิิบััติิภารกิิจนั้้�นคณะกรรมการตรวจสอบจะต้้องมีี
คุุณสมบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ
2. ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน เฉพาะที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน
3. มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� ต้้องมีีกรรมการตรวจสอบ
อย่่างน้้อยหนึ่่�งคนที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบ
การเงิินได้้
4. มีีหน้้าที่่�ในลัักษณะเดีียวกัับที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยว่่าด้้วยคุุณสมบััติิและขอบเขตการ
ดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้้คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทให้้เกิิดความชััดเจนในด้้านการบริิหารงานด้้วย
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตตลอดจนดำำ�เนิินการให้้เป็็นที่่�มั่่�นใจว่่ากรรมการบริิหารและผู้้�บริิหารของบริิษััทได้้บริิหารกิิจการตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริิษััท อย่่างถููกต้้องครบถ้้วน มีีมาตรฐาน และคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น
1. สอบทานให้้บริิษััทมีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ
2. สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่่�เหมาะสม
และมีีประสิิทธิิผล และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการ
พิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
4. พิิจารณา คััดเลืือก และเสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และเสนอค่่าตอบแทน
ของบุุคคลดัังกล่่าว รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
5. พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
6. จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
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(ก)
ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
		
(ข)
ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััท
		
(ค)
ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของ
			
ตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
		
(ง)
ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
		
(จ)
ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
		
(ฉ)	จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
		
(ช)
ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
			
ตามกฎบััตร (Charter)
		
(ซ)	รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับ
			
มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
7. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการของบริิษััทมอบหมายด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี นัับจากวัันที่่�มีีมติิแต่่งตั้้�ง และเมื่่�อครบวาระแล้้ว หาก
คณะกรรมการบริิษััทหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นยัังไม่่ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบชุุดใหม่่ ก็็ ให้้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุุดเดิิมปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อไป จนกว่่าคณะกรรมการบริิษััทหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจ
สอบชุุดใหม่่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุุดเดิิมที่่�หมดวาระลง และ/หรืือเป็็นไปตามวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
บริิษััทฯ ในการแต่่งตั้้�งต้้องกระทำำ�ภายใน 2 เดืือนนัับแต่่วัันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุุดเดิิม กรรมการ
ตรวจสอบซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ อาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่อีีกได้้
2. ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบว่่างลง เพราะสาเหตุุอื่น่� นอกจากถึึงคราวออกตามวาระและยัังคงเหลืือวาระไม่่
น้้อยกว่่า 2 เดืือน ให้้คณะกรรมการบริิษััทหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนเป็็นกรรมการตรวจ
สอบแทนตำำ�แหน่่งที่่�ว่่างในการประชุุมคราวถััดไป บุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการตรวจสอบแทนดัังกล่่าวจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้
เพีียงเท่่าวาระที่่�เหลืืออยู่่�ของกรรมการตรวจสอบที่่�ตนแทน
3. นอกจากการพ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระดัังกล่่าวข้้างต้้น กรรมการตรวจสอบพ้้นจากตำำ�แหน่่ง เมื่่�อ
		
3.1 พ้้นจากสภาพการเป็็นกรรมการบริิษััท
		
3.2 ลาออก
		
3.3 ถึึงแก่่กรรม
		
3.4 คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิถอดถอนให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่งก่่อนครบวาระ
		
3.5 ขาดคุุณสมบััติิการเป็็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบััตรนี้้� หรืือตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ	
		
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
4. กรรมการตรวจสอบที่่�ลาออกก่่อนครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ให้้แจ้้งต่่อบริิษััทล่่วงหน้้า 1 เดืือนพร้้อมเหตุุผล
และบริิษััทต้้องเปิิดเผยข้้อมููลกรรมการตรวจสอบลาออกพร้้อมสาเหตุุต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
โดยทัันทีี เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�ลงทุุนทราบ ทั้้�งนี้้� กรรมการตรวจสอบที่่�ลาออกก่่อนครบ
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งอาจชี้้�แจงถึึงสาเหตุุดัังกล่่าวให้้สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ทราบด้้วยก็็ ได้้
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การประชุุม
	การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบมีีดัังนี้้�
1. ให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อพิิจารณางบการเงิินและอื่่�นๆ ปีีละไม่่ต่ำำ��กว่่า 6 ครั้้�งโดยกำำ�หนดให้้เรีียก
ประชุุมก่่อนมีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน หรืือให้้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรีียกประชุุม
เป็็นกรณีีพิิเศษ เพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนอื่่�น ๆ ได้้ตามแต่่จะเห็็นสมควร
2. ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้้องมีีกรรมการตรวจสอบมาประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการ
ตรวจสอบทั้้�งหมด จึึงจะครบเป็็นองค์์ประชุุม คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิิญผู้้ต� รวจสอบภายใน ผู้้�สอบบััญชีี ผู้้�บริิหาร
ฝ่่ายจััดการ หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วมประชุุม และให้้ข้้อมููลในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้
		
ในกรณีีที่่�ประธานกรรมการตรวจสอบไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุมหรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ถ้้าไม่่มีีรองประธาน กรรมการ
ตรวจสอบหรืือมีีแต่่ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้กรรมการตรวจสอบที่่�มาประชุุมเลืือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่่�งเป็็น
ประธานในที่่�ประชุุม
3. มติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้้ถืือเสีียงข้้างมากของกรรมการตรวจสอบที่่�เข้้าร่่วมประชุุม กรรมการตรวจสอบ
คนหนึ่่�งมีีเสีียงหนึ่่�งเสีียงในการลงคะแนน เว้้นแต่่กรรมการตรวจสอบมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องใด ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
ในเรื่่�องนั้้�น ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้ประธานในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งเสีียงเป็็นเสีียงชี้้�ขาด อย่่างไรก็็ตาม ความ
เห็็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่่�น ๆ ที่่�มิิได้้ลงมติิเห็็นด้้วยให้้นำำ�เสนอเป็็นความเห็็นแย้้งต่่อคณะกรรมการบริิษััท
4. ให้้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�รายงานผลการประชุุมต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทในคราวถััดไปเพื่่�อ
ทราบทุุกครั้้�ง
การเข้้าประชุุมของกรรมการบริิษััท และประชุุมของกรรมการตรวจสอบ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ลำำ�ดัับ

รายชื่่�อกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

ประชุุม กรรมการ กรรมการ
ผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท ตรวจสอบ

1

นายณรงค์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริิหาร

1/1

8/8

-

2

นายธนิิตย์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

รองประธานกรรมการ /
กรรมการบริิหาร

1/1

8/8

-

3

นางสาวพิิมพ์์วรรณ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

กรรมการ / กรรมการบริิหาร /
กรรมการผู้้�จััดการ / เลขานุุการบริิษััท

1/1

8/8

-

4

นายดำำ�รงค์์ จููงวงศ์์

กรรมการ

1/1

7/8

-

5

ดร.กวีีพงษ์์ หิิรััญกสิิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิิสระ

1/1

8/8

10/10

6

ผศ.สััมพัันธ์์ หุ่่�นพยนต์์

กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ

1/1

8/8

10/10

7

นายโชติิ สนธิิวััฒนานนท์์

กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ

1/1

8/8

10/10

หมายเหตุุ : - ตััวเลขแสดงจำำ�นวนครั้้�งที่่�กรรมการเข้้าร่่วมการประชุุม ต่่อจำำ�นวนครั้้�งการประชุุม
- กรรมการบริิษััทลำำ�ดัับที่่� 1 – 3 ไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนจากการเป็็นกรรมการบริิษััทในปีี 2563
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รายละเอีียดของกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารที่่�เป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รายชื่่�อกรรมการ

บริิษััทฯ

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

นายณรงค์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

X

/&//

/&//

X

/&//

-

-

-

นายธนิิตย์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

/&//

/&//

/&//

/&//

/&//

/&//

/&//

-

นางสาวพิิมพ์์วรรณ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

/&//

-

-

-

-

-

-

/

นายดำำ�รงค์์ จููงวงศ์์

/

-

-

-

-

-

-

-

ดร.กวีีพงษ์์ หิิรััญกสิิ

/

-

-

-

-

-

-

-

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ สััมพัันธ์์ หุ่่�นพยนต์์

/

-

-

-

-

-

-

-

นายโชติิ สนธิิวััฒนานนท์์

/

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุุ
1. x = ประธานกรรมการ: / = กรรมการ: // = กรรมการบริิหาร
2. รายชื่่�อบริิษััทย่่อย
		
2.1 บริิษััท เอไอ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
		
2.2 บริิษััท เอไอ พอร์์ตส์์ แอนด์์ เทอร์์มิินััลส์์ จำำ�กััด
3. รายชื่่�อบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		
3.1 บริิษััท เอเชีียน อิินซููเลเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
		
3.2 บริิษััท เอไอ เอนจิิเนีียริิง เซอร์์วิิเซส จำำ�กััด
		
3.3 บริิษััท ดิิจิิตอล สกรีีน เพลย์์ จำำ�กััด
		
3.4 บริิษััท ดิิจิิท เบรน จำำ�กััด
		
3.5 บริิษััท เอฟดัับบลิิวเอ็็น คอร์์เปอร์์เรชั่่�น จำำ�กััด
กรรมการดัังกล่่าวข้้างต้้นไม่่ ได้้รัับค่่าตอบแทนจากการเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อย
เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนบริิษััทในกลุ่่�ม บริิษััทได้้เสนอให้้กรรมการหรืือผู้้�บริิหารไปเป็็นกรรมการใน
บริิษััทย่่อย เพื่่�อเป็็นการกำำ�กัับนโยบายและแผนทางธุุรกิิจเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

คณะกรรมการบริิหาร (Executive Committee)
	รายชื่่�อคณะกรรมการบริิหาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1

นายณรงค์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

ประธานกรรมการบริิหาร

2

นายธนิิตย์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

กรรมการบริิหาร

3

นางสาวพิิมพ์์วรรณ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

กรรมการบริิหาร

หมายเหตุุ : กรรมการบริิหารข้้างต้้นไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนจากการเป็็นกรรมการบริิหาร
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ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
1. มีีอำำ�นาจสั่่�งการ วางแผน และกำำ�หนดนโยบาย กลยุุทธ์์ดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทให้้สอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจและ
สภาวะการแข่่งขััน เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
2. ควบคุุม ดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทให้้เป็็นไปตามนโยบายหรืือแผนธุุรกิิจ รวมถึึงกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจที่่�คณะกรรมการ
บริิษััทได้้อนุุมััติิหรืือกำำ�หนดไว้้แล้้ว
3. เสนอแผนการลงทุุน และ/หรืือการระดมทุุนของบริิษััท เพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้ถืื� อหุ้้�นพิิจารณา
อนุุมััติิ แล้้วแต่่กรณีี
4. กำำ�หนดนโยบาย แผนธุุรกิิจ และกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ภายใต้้ขอบเขตวััตถุุประสงค์์
5. อนุุมััติิการใช้้จ่่ายเงิินลงทุุนที่่� ได้้กำำ�หนดไว้้ในงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีที่่� ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทแล้้ว
หรืือเป็็นไปตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิอนุุมััติิในหลัักการแล้้ว
6. มีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการซื้้�อ ขาย จััดหา รัับ เช่่า เช่่าซื้้�อ ถืือกรรมสิิทธิ์์� ครอบครอง ปรัับปรุุง ใช้้ หรืือจััดการโดยประการอื่่�นซึ่่ง�
ทรััพย์์สิินใด ๆ รวมถึึงการลงทุุน ตามแผนงานที่่�คณะกรรมการบริิษััท ได้้มีีมติิอนุุมััติิแล้้ว
7. มีีอำำ�นาจในการอนุุมััติิการซื้้�อทรััพย์์สิิน หรืือการชำำ�ระราคาใด ๆ อัันสืืบเนื่่�องมาจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ตาม
สััญญา และ / หรืือ ตกลงกัับคู่่�ค้้า โดยมีีรายละเอีียดตามผัังอำำ�นาจอนุุมััติิที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
8. ภายในวงเงิินที่่�คณะกรรมการได้้มอบอำำ�นาจไว้้ คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจอนุุมััติิการซื้้�อ การจััดจ้้าง การเช่่า การ
เช่่าซื้้�อ ทรััพย์์สิินใดๆ ตลอดจนมีีอำำ�นาจลงทุุน และดำำ�เนิินการชำำ�ระค่่าใช้้จ่่ายใดๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
โดยมีีรายละเอีียดตามผัังอำำ�นาจอนุุมััติิที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
9. ภายในวงเงิินที่่�คณะกรรมการได้้มอบอำำ�นาจไว้้ คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจอนุุมััติิการกู้้�ยืืมเงิิน เบิิกเงิินเกิินบััญชีีจาก
ธนาคาร นิิติิบุุคคลหรืือสถาบัันการเงิินอื่่�นใด เพื่่�อประโยชน์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยมีีรายละเอีียดตามผัังอำำ�นาจ
อนุุมััติิที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
10. มีีอำำ�นาจพิิจารณากำำ�หนดสวััสดิิการพนัักงานให้้สอดคล้้องกัับสภาพการณ์์และสถานะทางเศรษฐกิิจ
11. ดำำ�เนิินการเรื่่�องอื่่�นๆ เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการข้้างต้้น หรืือตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
ในแต่่ละคราวไป
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Committee)
	รายชื่่�อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวน 4 ท่่าน ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ

1

นายธนิิตย์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

2

นางสาวพิิมพ์์วรรณ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

3

นางจุุไรรััตน์์ ลาวััณย์์วิิสุุทธิ์์�

4

นางสาวรติิมา ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
รัักษาการกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

หมายเหตุุ : กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงข้้างต้้นไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนจากการเป็็นกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
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ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
1. กำำ�กัับดููแลการพััฒนา และมีีส่่วนร่่วมในการวิิเคราะห์์กลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรประจำำ�ปีี
2. พััฒนาและกลั่่�นกรองระดัับความเสี่่�ยงที่่�องค์์กรยอมรัับได้้
3. ให้้ทิิศทางและวิิธีีการสอดส่่องดููแลแก่่หััวหน้้างานและเจ้้าหน้้าที่่�ในฝ่่ายงานต่่างๆ
4. ประเมิินความเสี่่�ยงที่่�มีีสาระสำำ�คััญและรายงานต่่อกรรมการผู้้�จััดการเพื่่�อทราบ
5. ประเมิินรายงานความเสี่่�ยงของบริิษััท
6. สอบทานผลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงเปรีียบเทีียบกัับเป้้าหมายและแผนงานที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ทุุกปีี
7. ติิดตามให้้มีีการประชุุมติิดตามการบริิหารเสี่่�ยงภายในแต่่ละฝ่่ายงานรายเดืือน และสรุุปต่่อคณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิษััทในรายไตรมาส
คณะผู้้�บริิหาร (Management Team)
	รายชื่่�อคณะผู้้�บริิหาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวน 5 ท่่าน ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

รายชื่่�อผู้้�บริิหาร

ตำำ�แหน่่ง

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ
ณ วัันที่่� 14 มีี.ค. 2562

1

นางสาวพิิมพ์์วรรณ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์ กรรมการผู้้�จััดการ / รัักษาการผู้้�จััดการ
ฝ่่ายโรงงาน / รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่าย
ประกัันคุุณภาพ

0.24% (12,500,000 หุ้้�น)

2

นางสาวปิิยนาฏ นามไพโรจน์์

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

-

3

นางสาวรติิมา ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

ผู้้�จััดการฝ่่ายบุุคคลและจััดซื้้�อ

0.02% (1,056,000 หุ้้�น)

4

นายชััยณรงค์์ แสนภููวา

ผู้้�จััดการฝ่่ายควบคุุมคุุณภาพ

-

5

นายพิิชญ์์ชััย พิิชญ์์ชานุุวััฒน์์

ผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิต

-

หมายเหตุุ : *รวมถึึงหุ้้�นสามััญที่่�ถืือโดยคู่่�สมรสและบุุตรธิิดาที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท กรรมการตรวจสอบ และผู้้�บริิหาร
1. ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
		
1.1 ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทและกรรมการตรวจสอบ
			
บริิษััทฯได้้กำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทฯที่่�เป็็นธรรมและสมเหตุุสมผล โดยพิิจารณา
		
ถึึงความเหมาะสม และสอดคล้้องกัับภาระความรัับผิิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงิินของบริิษััทฯ และ
		
เปรีียบเทีียบอ้้างอิิงกัับบริิษััทในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน โดยที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่�
		
18 มิิถุุนายน 2563 มีีมติิอนุุมััติิกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้แก่่กรรมการบริิษััทฯ สำำ�หรัับปีี 2563 ดัังนี้้�
			
- กรรมการบริิษััทที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารซึ่่�งประกอบด้้วย 3 ท่่าน;
			
1. นายณรงค์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์		
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริิหาร
			
2. นายธนิิตย์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์		รองประธานกรรมการ / กรรมการบริิหาร /
								
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
			
3. นางสาวพิิมพ์์วรรณ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์	กรรมการ / กรรมการผู้้�จััดการ / กรรมการบริิหาร /
								กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง / เลขานุุการบริิษััท
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ขอไม่่รัับค่่าตอบแทนกรรมการรายเดืือนและเบี้้�ยประชุุมในปีี 2563 และในส่่วนของกรรมการท่่านอื่่�นและกรรมการอิิสระ /
กรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วย 4 ท่่าน ดัังนี้้�
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.

นายดำำ�รงค์์ จููงวงศ์์		กรรมการ
นายกวีีพงษ์์ หิิรััญกสิิ		กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสััมพัันธ์์ หุ่่�นพยนต์์		กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายโชติิ สนธิิวััฒนานนท์์	กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ

	ยัังคงรัับค่่าตอบแทนกรรมการรายเดืือนและเบี้้�ยประชุุมในปีี 2563 ต่่อไป โดยมีีค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทประจำำ�ปีี 2563
เป็็นจำำ�นวนเงิินไม่่เกิิน 3,000,000 บาท
องค์์ประกอบค่่าตอบแทนกรรมการ

ปีี 2563

1) ค่่าตอบแทนรายเดืือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

18,000 บาท / ท่่าน / เดืือน
15,000 บาท / ท่่าน / เดืือน

2) ค่่าเบี้้�ยประชุุม*
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

18,000 บาท / ท่่าน / ครั้้�ง
15,000 บาท / ท่่าน / ครั้้�ง

3) ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ

-ไม่่มีี-

หมายเหตุุ : *ค่่าเบี้้�ยประชุุมกำำ�หนดจ่่ายเป็็นรายครั้้�งเฉพาะครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม

	ค่่าตอบแทนมาตรฐาน และเบี้้�ยประชุุมกรรมการ ณ 31 ธัันวาคม 2563
เบี้้�ยประชุุม

ชื่่�อ

ค่่าตอบแทน
มาตรฐาน

ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น

รวม
(ค่่าตอบแทน
คณะกรรมการ คณะกรรมการ มาตรฐานและ
บริิษััท
ตรวจสอบ
เบี้้�ยประชุุม)

1 นายณรงค์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

-

-

-

-

-

2 นายธนิิตย์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

-

-

-

-

-

3 นางสาวพิิมพ์์วรรณ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

-

-

-

-

-

4 นายดำำ�รงค์์ จููงวงศ์์

180,000.00 15,000.00

105,000.00

-

300,000.00

5 ดร.กวีีพงษ์์ หิิรััญกสิิ

216,000.00 18,000.00

144,000.00

180,000.00

558,000.00

6 ผศ.สััมพัันธ์์ หุ่่�นพยนต์์

180,000.00 15,000.00

120,000.00

150,000.00

465,000.00

7 นายโชติิ สนธิิวััฒนานนท์์

180,000.00 15,000.00

120,000.00

150,000.00

465,000.00

756,000.00 63,000.00

489,000.00

480,000.00 1,788,000.00

รวม
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1.2 ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
			
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารจะเป็็นไปตามนโยบายและความรัับผิิดชอบและเชื่่�อมโยงถึึงผลประกอบการของ
		
บริิษััทและผลดำำ�เนิินการของแต่่ละบุุคคลและอุุตสาหกรรมแบบเดีียวกััน
ปีี 2561
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร

ปีี 2562

ปีี 2563

จำำ�นวน
(คน)

จำำ�นวนเงิิน
(บาท)

จำำ�นวน
(คน)

จำำ�นวนเงิิน
(บาท)

จำำ�นวน
(คน)

จำำ�นวนเงิิน
(บาท)

เงิินเดืือน

6

8,011,758

7

7,942,364

7

8,555,524

โบนััส

6

927,971

5

920,324

5

1,392,314

เงิินสมทบกองทุุ
นสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

4

329,631

4

353,302

5

697,475

อื่่�นๆ

6

797,150

7

296,710

7

245,827

รวม

10,066,510

2. ค่่าตอบแทนอื่่�น
		
- ไม่่มีี -
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การกำ�กับ

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Code of conduct)

บริิษััทฯมีีนโยบายการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยเผยแพร่่ข้้อมููลและข่่าวสารต่่างๆ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน
และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ใช้้ประกอบการตััดสิินใจลงทุุน ผ่่านช่่องทางต่่างๆ เพื่่�อให้้มีีความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ในทุุกระดัับชั้้�น
ทั้้�งในส่่วนของคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร ตลอดจนพนัักงานระดัับปฏิิบััติิงาน และเพื่่�อประโยชน์์ในระยะยาวของผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า นัักลงทุุน
และสาธารณชนทั่่�วไป ซึ่่�งรวมถึึงการกำำ�หนดระเบีียบปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับจริิยธรรมทางธุุรกิิจ (Code of Business Ethics) และจรรยา
บรรณ (Code of Conduct) เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการและผู้้�บริิหาร ให้้สอดคล้้องกัับข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีีสำำ�หรัับ
กรรมการบริิษััทจดทะเบีียน (Code of Best Practice) เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governnance) ตามแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งสาระสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ดัังนี้้�

หลัักปฏิิบััติิ 1: ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
		
ในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่บริิษััทอย่่างยั่่�งยืืน
หลัักปฏิิบััติิ 1.1
คณะกรรมการจะทำำ�ความเข้้าใจบทบาทและตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำำ�ที่่�ต้้องกำำ�กัับดููแลให้้องค์์กรมีีการ
บริิหารจััดการที่่�ดีี ซึ่่�งครอบคลุุมถึึง
(1) การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
(2) การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ นโยบายการดำำ�เนิินงาน ตลอดจนการจััดสรรทรััพยากรสำำ�คััญ
เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
(3) การติิดตาม ประเมิินผล และดููแลการรายงานผลการดำำ�เนิินงาน

หลัักปฏิิบััติิ 1.2
คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลบริิษััทให้้นำำ�ไปสู่่�ผลการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Governance Outcome) อย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
(1) สามารถแข่่งขัันได้้ และมีีผลประกอบการที่่�ดีีโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบในระยะยาว
(2) ประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม เคารพสิิทธิิและมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(3) เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม และพััฒนาหรืือลดผลกระทบด้้านลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
(4) สามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลง
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการจะยึึดหลัักปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�ในการกำำ�กัับดููแลบริิษััทให้้นำำ�ไปสู่่�ผลการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
1.2.1 คณะกรรมการจะคำำ�นึึงถึึงจริิยธรรม ผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คััญ นอกเหนืือจากผลประกอบการทางการเงิิน
1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่างในฐานะผู้้�นำำ�ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่�อ
ขัับเคลื่่�อนวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ยึึดมั่่�นในจริิยธรรม
1.2.3 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีนโยบายสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ที่่�แสดงถึึงหลัักการและแนวทางในการดำำ�เนิินงานเป็็น
1.2.4 คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีการสื่่�อสารเพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนเข้้าใจ มีีกลไกเพีียงพอที่่�เอื้้�อให้้มีี
การปฏิิบััติิจริิงตามนโยบายข้้างต้้น ติิดตามผลการปฏิิบััติิ และทบทวนนโยบายและการปฏิิบััติิเป็็นประจำำ�
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หลัักปฏิิบััติิ 1.3
คณะกรรมการจะดููแลให้้กรรมการทุุกคนและผู้้�บริิหารปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบระมััดระวััง (Duty of Care) และ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตต่่อองค์์กร (Duty of Loyalty) และดููแลให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอด
จนนโยบายหรืือแนวทางที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้รวมทั้้�งมีีกระบวนการอนุุมััติิการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ เช่่น การลงทุุน การทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีผลก
ระทบต่่อบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ การทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การได้้มา/จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน การจ่่ายเงิินปัันผล เป็็นต้้น

หลัักปฏิิบััติิ 1.4
คณะกรรมการจะทำำ�ความเข้้าใจขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ และกำำ�หนดขอบเขตการมอบหมาย
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบให้้ กรรมการผู้้�จััดการ และฝ่่ายจััดการอย่่างชััดเจน ตลอดจนติิดตามดููแลให้้ กรรมการผู้้�จััดการและฝ่่าย
จััดการ ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
1.4.1 คณะกรรมการจะจััดทำำ�กฎบััตรหรืือนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของคณะกรรมการซึ่่�งระบุุหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการ เพื่่�อใช้้อ้้างอิิงในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการทุุกคน และจะจััดให้้มีีการทบทวนกฎบััตรดัังกล่่าวเป็็นประจำำ�
อย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง รวมทั้้�งทบทวนการแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�คณะกรรมการ กรรมการผู้้�จััดการ และฝ่่ายจััดการ อย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางขององค์์กร
1.4.2 คณะกรรมการจะทำำ�ความเข้้าใจขอบเขตหน้้าที่่�ของตน และมอบหมายอำำ�นาจการจััดการบริิษััทให้้แก่่ฝ่่ายจััดการ โดยทำำ�การ
บัันทึึกเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร อย่่างไรก็็ดีี การมอบหมายดัังกล่่าวมิิได้้เป็็นการปลดเปลื้้�องหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของคณะ
กรรมการ คณะกรรมการจะต้้องติิดตามดููแลฝ่่ายจััดการให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย ทั้้�งนี้้� ขอบเขตหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการ กรรมการผู้้�จััดการ และฝ่่ายจััดการอาจพิิจารณาแบ่่งออกเป็็น ดัังนี้้�
เรื่่�องที่่�ควรดููแลให้้มีีการดำำ�เนิินการ
หมายถึึง เรื่่�องที่่�คณะกรรมการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักให้้มีีในการดำำ�เนิินการอย่่างเหมาะสม ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการอาจมอบหมาย
ให้้ฝ่่ายจััดการเป็็นผู้้�เสนอเรื่่�องเพื่่�อพิิจารณาได้้ ซึ่่�งได้้แก่่เรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
		ก. การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลัักในการประกอบธุุรกิิจ
		
ข. การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ยึึดมั่่�นในจริิยธรรม รวมทั้้�งประพฤติิตนเป็็นต้้นแบบ
		
ค. การดููแลโครงสร้้าง และการปฏิิบััติิของคณะกรรมการ ให้้เหมาะสมต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมาย
		
กหลัักในการประกอบธุุรกิิจ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
		
ง. การสรรหา พััฒนา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและประเมิินผลงานของ กรรมการผู้้�จััดการ
		จ. การกำำ�หนดโครงสร้้างค่่าตอบแทนที่่�เป็็นเครื่่�องจููงใจให้้บุุคลากรปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้องกัับ วััตถุุประสงค์์ เป้้า
		
หมายหลัักขององค์์กร
เรื่่�องที่่�ดำำ�เนิินการร่่วมกัับฝ่่ายจััดการ
หมายถึึง เรื่่�องที่่�คณะกรรมการ กรรมการผู้้�จััดการ และฝ่่ายจััดการจะพิิจารณาร่่วมกัันโดยฝ่่ายจััดการเสนอให้้คณะกรรมการ	
เห็็นชอบ ซึ่่�งคณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้นโยบายภาพรวมสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายหลัักในการประกอบธุุรกิจิ
	รวมทั้้�งมอบหมายให้้ฝ่่ายจััดการ ไปดำำ�เนิินการโดยคณะกรรมการติิดตามและให้้ฝ่่ายจััดการรายงานให้้คณะกรรมการทราบ
เป็็นระยะๆ ตามที่่�เหมาะสม ซึ่่�งได้้แก่่ เรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
		ก. การกำำ�หนดและทบทวนกลยุุทธ์์ เป้้าหมาย แผนงานประจำำ�ปีี
		
ข. การดููแลความเหมาะสมเพีียงพอของระบบบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
		
ค. การกำำ�หนดอำำ�นาจดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบของฝ่่ายจััดการ
		
ง. การกำำ�หนดกรอบการจััดสรรทรััพยากร การพััฒนา และงบประมาณ เช่่น นโยบายและแผนการบริิหารจััดการ
		
บุุคคล และนโยบายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
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		จ. การติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
		
ฉ. การดููแลให้้การเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินและไม่่ใช่่การเงิินมีีความน่่าเชื่่�อถืือ
เรื่่�องที่่�คณะกรรมการไม่่ควรดำำ�เนิินการ
หมายถึึง เรื่่�องที่่�คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลระดัับนโยบาย โดยมอบหมายให้้ กรรมการผู้้�จััดการ และฝ่่ายจััดการเป็็นผู้้�รัับ
	ผิิดชอบหลัักในการดำำ�เนิินการ ซึ่่�งได้้แก่่เรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
		ก. การจััดการ (Execution) ให้้เป็็นไปตามกลยุุทธ์์ นโยบาย แผนงานที่่�คณะกรรมการอนุุมััติิแล้้ว
		
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการควรปล่่อยให้้ฝ่่ายจััดการรัับผิิดชอบการตััดสิินใจดำำ�เนิินงาน การจััดซื้้�อจััดจ้้าง การรัับ
		
บุุคลากรเข้้าทำำ�งาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้และติิดตามดููแลผล โดยไม่่แทรกแซงการตััดสิินใจ เว้้น
		
แต่่มีีเหตุุจำำ�เป็็น
		
ข. เรื่่�องที่่�ข้้อกำำ�หนดห้้ามไว้้ เช่่น การอนุุมััติิรายการที่่�กรรมการมีีส่่วนได้้เสีีย เป็็นต้้น

หลัักปฏิิบััติิ 2: กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษััทที่่�เป็็นไป
		
เพื่่�อความยั่่�งยืืน
หลัักปฏิิบััติิ 2.1
คณะกรรมการจะกำำ�หนดหรืือดููแลให้้วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษััท (Objectives) เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน โดย
เป็็นวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่�สอดคล้้องกัับการสร้้างคุุณค่่าให้้ทั้้�งบริิษััทลููกค้้า ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสัังคมโดยรวม
2.1.1 คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบดููแลให้้บริิษััทฯมีีวััตถุุประสงค์์หรืือเป้้าหมายหลััก (Objectives) ที่่�ชััดเจน เหมาะสม สามารถ
ใช้้เป็็นแนวคิิดหลัักในการกำำ�หนดแผนธุุรกิิจ (Business Plan) และสื่่�อสาร ให้้ทุุกคนในองค์์กรขัับเคลื่่�อนไปในทิิศทางเดีียวกััน
โดยจััดทำำ�เป็็นวิิสััยทััศน์์ และค่่านิิยมร่่วมขององค์์กร (Vision and Values) หรืือวััตถุุประสงค์์และหลัักการ (Principles andPurposes) หรืืออื่่�น ๆ ในทำำ�นองเดีียวกััน
2.1.2 ในการบรรลุุวััตถุุประสงค์์หรืือเป้้าหมายหลััก คณะกรรมการจะกำำ�หนดแผนธุุรกิิจ (Business Plan) ที่่�สามารถสร้้างคุุณค่่าให้้
ทั้้�งแก่่บริิษััทผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสัังคมโดยรวมควบคู่่�กัันไปโดยพิิจารณาถึึง
(1) สภาพแวดล้้อมและการเปลี่่�ยนแปลงปััจจััยต่่าง ๆ รวมทั้้�งการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้อย่่างเหมาะสม
(2) ความต้้องการของลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(3) ความพร้้อม ความชำำ�นาญ ความสามารถในการแข่่งขัันของบริิษััทฯ
(4) วััตถุุประสงค์์ในการจััดตั้้�งบริิษััท
(5) กลุ่่�มลููกค้้าหลัักของบริิษััท
(6) ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร หรืือแข่่งขัันด้้วยการสร้้างคุุณค่่าให้้บริิษััท และลููกค้้า (Value Proposition)
(7) ความสามารถในการดำำ�รงอยู่่�ของบริิษััทฯในระยะยาว ภายใต้้ปััจจััยทั้้�งโอกาสและความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบต่่อบริิษััทฯและผู้้�
มีีส่่วนได้้เสีียได้้
2.1.3 คณะกรรมการจะส่่งเสริิมค่่านิิยมขององค์์กรในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เช่่น ความรัับผิิดชอบในผลการกระทำำ� (Accountability) ความเที่่�ยงธรรม (Integrity) ความโปร่่งใส (Transparency) ความเอาใจใส่่ (Due Consideration of Social andEnvironmental Responsibilities) เป็็นต้้น
2.1.4 คณะกรรมการจะส่่งเสริิมการสื่่�อสาร และเสริิมสร้้างให้้วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กรสะท้้อนอยู่่�ในการตััดสิินใจและ
การดำำ�เนิินงานของบุุคลากรในทุุกระดัับ จนกลายเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร
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หลัักปฏิิบััติิ 2.2
คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้ วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย ตลอดจนกลยุุทธ์์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรืือประจำำ�ปีีของบริิ
ษััทฯสอดคล้้องกัับการบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษััทฯ โดยมีีการนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้อย่่างเหมาะสม และ
ปลอดภััย
2.2.1 คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้การจััดทำำ�กลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีีที่่�สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษััท
โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยแวดล้้อมของบริิษัทั ณ ขณะนั้้�น ตลอดจนโอกาสและความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้และสนัับสนุุนให้้มีีการจััดทำำ� หรืือ
ทบทวนวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย และกลยุุทธ์์สำำ�หรัับระยะปานกลาง 3 ปีีด้้วย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีีได้้คำำ�นึึง
ถึึงผลกระทบในระยะเวลาที่่�ยาวขึ้้�น และยัังพอจะคาดการณ์์ ได้้ตามสมควร
2.2.2 ในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีี คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม ปััจจััยและความเสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�
อาจมีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องตลอดสาย Value Chain รวมทั้้�งปััจจััยต่่างๆ ที่่�อาจมีีผลต่่อการบรรลุุเป้้าหมาย
หลัักของบริิษััทฯโดยมีีกลไกที่่�ทำำ�ให้้เข้้าใจความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างแท้้จริิง
(1) ระบุุวิิธีีการ กระบวนการ ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วมหรืือช่่องทางการสื่่�อสารระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััทฯไว้้ชััดเจน เพื่่�อให้้
บริิษััทฯสามารถเข้้าถึึงและได้้รัับข้้อมููลประเด็็นหรืือความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มได้้อย่่างถููกต้้องใกล้้เคีียงมากที่่�สุดุ
(2) ระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััทฯทั้้�งภายในและภายนอก ทั้้�งที่่�เป็็นตััวบุุคคล กลุ่่�มบุุคคล หน่่วยงานองค์์กร เช่่น
พนัักงาน ผู้้�ลงทุุน ลููกค้้า คู่่�ค้้า ชุุมชน สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม หน่่วยงานราชการ หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล เป็็นต้้น
(3) ระบุุประเด็็นและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่�อนำำ�ไปวิิเคราะห์์และจััดระดัับประเด็็นดัังกล่่าวตามความสำำ�คััญและผล
กระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อทั้้�งบริิษััทฯและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเลืือกเรื่่�องสำำ�คััญที่่�จะเป็็นการสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับผู้้�มีส่ี ่วนได้้
เสีียมาดำำ�เนิินการให้้เกิิดผล
2.2.3 ในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ คณะกรรมการบริิษััทจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีการส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรมและนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
มาใช้้ในการสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันและตอบสนองความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยยัังคงอยู่่�บนพื้้�นฐานความรัับ
ผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
2.2.4 คณะกรรมการจะกำำ�หนดเป้้าหมายให้้เหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจและศัักยภาพของบริิษััทฯโดยคณะกรรมการจะ
พิิจารณากำำ�หนดเป้้าหมายทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและไม่่ใช่่ตััวเงิิน นอกจากนี้้� คณะกรรมการจะตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงของการตั้้�งเป้้า
หมายที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�การประพฤติิที่่�ผิิดกฎหมาย หรืือขาดจริิยธรรม (Unethical Conduct)
2.2.5 คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีการถ่่ายทอดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายผ่่านกลยุุทธ์์และแผนงานให้้ทั่่�วทั้้�งองค์์กร
2.2.6 คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีการจััดสรรทรััพยากรและการควบคุุมการดำำ�เนิินงานที่่�เหมาะสมและติิดตามการดำำ�เนิินการตาม
กลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีี โดยจััดให้้มีีผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบดููแลและติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน

หลัักปฏิิบััติิ 3: เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล
หลัักปฏิิบััติิ 3.1
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการกำำ�หนดและทบทวนโครงสร้้างคณะกรรมการ ทั้้�งในเรื่่�องขนาดองค์์ประกอบ สััดส่่วน
กรรมการที่่�เป็็นอิิสระ ที่่�เหมาะสมและจำำ�เป็็นต่่อการนำำ�พาองค์์กรสู่่�วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักที่่�กำำ�หนดไว้้
3.1.1 คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�ดููแลให้้คณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิหลากหลายทั้้�งในด้้านทัักษะ ประสบการณ์์
ความสามารถและคุุณลัักษณะเฉพาะด้้าน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าจะได้้คณะกรรมการโดยรวมที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม สามารถเข้้าใจและ
ตอบสนองความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้ รวมทั้้�งต้้องมีีกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหารอย่่างน้้อย 1 คนที่่�มีปี ระสบการณ์์ใน
ธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมหลัักที่่�บริิษััทดำำ�เนิินกิิจการอยู่่�
3.1.2 คณะกรรมการจะพิิจารณาจำำ�นวนกรรมการที่่�เหมาะสม สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพโดยต้้องมีีจำำ�นวนกรรมการ
ไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดจะต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในประเทศไทย
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โครงสร้้างคณะกรรมการ
		
คณะกรรมการบริิษััท มีีทั้้�งสิ้้�น 7 ท่่าน โดยคณะกรรมการทุุกท่่านล้้วนเป็็นผู้้�มีีประสบการณ์์และความสามารถ และ
เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ เป็็นผู้้�ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนดนโยบายและยุุทธศาสตร์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงมีีหน้้าที่่�ในการ	
ตรวจสอบและกำำ�กัับดููแลผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการบริิษััท
		
คณะกรรมการบริิษััทมีีจำำ�นวนทั้้�งหมด 7 ท่่าน ซึ่่�งเป็็นผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถ มีีความเชี่่�ยวชาญในการทำำ�ธุุรกิิจ และมีี
บทบาทสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ดัังนี้้�
		
1.1 กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารจำำ�นวน 3 ท่่าน คืือ
			
1.1.1 นายณรงค์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์			
ประธานกรรมการ
			
1.1.2 นายธนิิตย์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์			รองประธานกรรมการ
			
1.1.3 นางสาวพิิมพ์์วรรณ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์		กรรมการ
		
1.2 กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร 1 ท่่าน คืือ
			
1.2.1 นายดำำ�รงค์์ จููงวงศ์์				กรรมการ
		
1.3 กรรมการตรวจสอบที่่�เป็็นกรรมการอิิสระและไม่่เป็็นกรรมการบริิหาร 3 ท่่าน คืือ
			
1.3.1 ดร.กวีีพงษ์์ หิิรััญกสิิ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
			
1.3.2 นายโชติิ สนธิิวััฒนานนท์์			รรมการตรวจสอบ
			
1.3.3 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สััมพัันธ์์ หุ่่�นพยนต์์	กรรมการตรวจสอบ
		
กรรมการทุุกท่่านล้้วนมีีบทบาทสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้�ในการประชุุมครั้้�งต่่างๆ หากมีีมติิที่่�สำำ�คััญใดๆ ก็็ตาม
จะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) โดยกรรมการบริิษััทจะไม่่สามารถ
อนุุมััติิรายการใดๆ ที่่�ส่่งผลต่่อตนเองหรืือมีีความขััดแย้้งทางผลทางผลประโยชน์์ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในรายการนั้้�น
3.1.3 คณะกรรมการจะมีีสััดส่่วนระหว่่างกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารและกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารที่่�สะท้้อนอำำ�นาจที่่�ถ่่วงดุุลกัันอย่่าง
เหมาะสม โดย
		ก. กรรมการส่่วนใหญ่่เป็็นกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารที่่�สามารถให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการทำำ�งานของฝ่่ายจััดการได้้
		
อย่่างอิิสระ
		
ข. กรรมการอิิสระมีีจำำ�นวนและคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
		
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมทั้้�งดููแล ให้้กรรมการอิิสระสามารถ
		
ทำำ�งานร่่วมกัับคณะกรรมการทั้้�งหมดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสามารถแสดงความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ
3.1.4 คณะกรรมการจะดำำ�เนิินการเปิิดเผยนโยบายในการกำำ�หนดองค์์ประกอบของคณะกรรมการที่่�มีีความหลากหลาย และข้้อมููล
กรรมการ อาทิิ อายุุ เพศ ประวััติิการศึึกษา ประสบการณ์์ สััดส่่วนการถืือหุ้้�น จำำ�นวนปีีที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ และการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น ในรายงานประจำำ�ปีีและบน Website ของบริิษััท

หลัักปฏิิบััติิ 3.2
คณะกรรมการจะเลืือกบุุคคลที่่�เหมาะสมเป็็นประธานกรรมการ และดููแลให้้มั่่�นใจว่่า องค์์ประกอบและการดำำ�เนิินงานของคณะ
กรรมการเอื้้�อต่่อการใช้้ดุุลพิินิิจในการตััดสิินใจอย่่างมีีอิิสระ
3.2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้้�จััดการมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบต่่างกััน คณะกรรมการจะกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้้�จััดการให้้ชััดเจน และเพื่่�อไม่่ให้้คนใดคนหนึ่่�งมีีอำำ�นาจโดยไม่่จำำ�กััด บริิษััทฯจะแยกบุุคคลที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการออกจากบุุคคลที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ
3.2.2 ประธานกรรมการมีีบทบาทเป็็นผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการ โดยหน้้าที่่�ของประธานกรรมการจะครอบคลุุมเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
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(1) การกำำ�กัับ ติิดตาม และดููแลให้้มั่่�นใจได้้ว่่า การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และบรรลุุตาม
วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กร
(2) การดููแลให้้มั่่�นใจว่่า กรรมการทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจริิยธรรม และการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี
(3) การกำำ�หนดวาระการประชุุมคณะกรรมการโดยหารืือร่่วมกัับ กรรมการผู้้�จััดการ และมีีมาตรการที่่�ดููแลให้้เรื่่�องสำำ�คััญได้้
ถููกบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม
(4) การจััดสรรเวลาไว้้อย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่ายจััดการจะเสนอเรื่่�องและมากพอที่่�กรรมการจะอภิิปรายประเด็็นสำำ�คััญกัันอย่่าง
รอบคอบโดยทั่่�วกััน การส่่งเสริิมให้้กรรมการมีีการใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�รอบคอบ ให้้ความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ
(5) การเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารและกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร และระหว่่างคณะกรรมการ
และฝ่่ายจััดการ
3.2.3 คณะกรรมการจะส่่งเสริิมให้้เกิิดการถ่่วงดุุลอำำ�นาจระหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการในกรณีีที่่�ประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้้จั� ัดการ ไม่่ได้้เป็็นบุุคคลเดีียวกััน แต่่เป็็นบุุคคลในครอบครััวเดีียวกััน โดยพิิจารณาจาก
(1) องค์์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการอิิสระมากกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง หรืือ
(2) แต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระคนหนึ่่�งร่่วมพิิจารณากำำ�หนดวาระการประชุุมคณะกรรมการ
3.2.4 คณะกรรมการจะกำำ�หนดนโยบายให้้กรรมการอิิสระมีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องไม่่เกิินเก้้า (9) ปีีนับั จากวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระครั้้�งแรก ในกรณีีที่่�จะแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระนั้้�นให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไป คณะกรรมการจะพิิจารณา
อย่่างสมเหตุุสมผลถึึงความจำำ�เป็็นดัังกล่่าว
3.2.5 เพื่่�อให้้เรื่่�องสำำ�คััญได้้รัับการพิิจารณาในรายละเอีียดอย่่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย
เพื่่�อพิิจารณาประเด็็นเฉพาะเรื่่�อง กลั่่�นกรองข้้อมููล และเสนอแนวทางพิิจารณาก่่อนเสนอให้้คณะกรรมการเห็็นชอบต่่อไป
3.2.6 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีการเปิิดเผยบทบาทและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อย จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุม
และจำำ�นวนครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมในปีีที่่�ผ่่านมาและรายงานผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด

หลัักปฏิิบััติิ 3.3
คณะกรรมการควรกำำ�กัับดููแลให้้การสรรหาและคััดเลืือกกรรมการมีีกระบวนการที่่�โปร่่งใสและชััดเจน เพื่่�อให้้ได้้คณะกรรมการ
ที่่�มีีคุุณสมบััติิสอดคล้้องกัับองค์์ประกอบที่่�กำำ�หนดไว้้
3.3.1 คณะกรรมการบริิษััทจะจััดให้้มีีการประชุุม เพื่่�อพิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาบุุคคลและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเพื่่�อให้้ได้้
กรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�จะทำำ�ให้้คณะกรรมการมีีองค์์ประกอบความรู้้�ความชำำ�นาญที่่�เหมาะสมรวมทั้้�งมีีการพิิจารณาประวััติิ
ของบุุคคลดัังกล่่าว ก่่อนจะนำำ�เสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการ นอกจากนี้้� บริิษััทฯจะแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบถึึงข้้อมููล
อย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับบุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจ
3.3.2 คณะกรรมการบริิษััทจะทบทวนหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหากรรมการและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ก่่อนที่่�จะมีีการสรรหากรรมการ
ที่่�ครบวาระ และในกรณีีที่่�เป็็นการเสนอชื่่�อกรรมการรายเดิิม ควรคำำ�นึึงถึึงผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการรายดัังกล่่าว
ประกอบด้้วย
3.3.3 ในกรณีีที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งบุุคคลใดให้้เป็็นที่่�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน บริิษััทฯกำำ�หนดให้้
มีีการเปิิดเผยข้้อมููลของที่่�ปรึึกษานั้้�นไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี รวมทั้้�งความเป็็นอิิสระ หรืือไม่่มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

หลัักปฏิิบััติิ 3.4
ในการเสนอค่่าตอบแทนคณะกรรมการให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ คณะกรรมการบริิษััทจะพิิจารณาให้้โครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทน
มีีความเหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบและจููงใจให้้คณะกรรมการนำำ�พาองค์์กรให้้ดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว
3.4.1 คณะกรรมการบริิษััทจะทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณานโยบายและหลัักเกณฑ์์ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
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3.4.2 ค่่าตอบแทนของกรรมการจะต้้องสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายระยะยาวของบริิษััทฯ ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่� ขอบเขตของ
บทบาทและความรัับผิิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึึงประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากกรรมการแต่่ละคน
ทั้้�งนี้้� อยู่่�ในลัักษณะที่่�เปรีียบเทีียบได้้กัับระดัับที่่�ปฏิิบััติิอยู่่�ในอุุตสาหกรรม
3.4.3 ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องเป็็นผู้้�อนุุมััติิโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนกรรมการ ทั้้�งรููปแบบที่่�เป็็นตััวเงิินและไม่่ใช่่ตััวเงิิน โดยคณะกรรมการ
บริิษััทจะพิิจารณาค่่าตอบแทนแต่่ละรููปแบบให้้มีีความเหมาะสม ทั้้�งค่่าตอบแทนในอััตราคงที่่� (เช่่น ค่่าตอบแทนประจำำ� เบี้้�ยประชุุม)
และค่่าตอบแทนตามผลดำำ�เนิินงานของบริิษััท (เช่่น โบนััส บำำ�เหน็็จ) โดยเชื่่�อมโยงกัับมููลค่่าที่่�บริิษััทฯสร้้างให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น แต่่ไม่่อยู่่�
ในระดัับที่่�สููงเกิินไปจนทำำ�ให้้เกิิดการมุ่่�งเน้้นแต่่ผลประกอบการระยะสั้้�น
3.4.4 คณะกรรมการจะเปิิดเผยนโยบายและหลัักเกณฑ์์การกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการที่่�สะท้้อนถึึงภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของแต่่ละคน รวมทั้้�งรููปแบบและจำำ�นวนของค่่าตอบแทนด้้วย ทั้้�งนี้้� จำำ�นวนเงิินค่่าตอบแทนที่่�เปิิดเผย ให้้รวมถึึงค่่าตอบแทนที่่�กรรมการ
แต่่ละท่่านได้้รัับจากการเป็็นกรรมการของบริิษััทย่่อยด้้วย
3.4.5 ในกรณีีที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งบุุคคลใดให้้เป็็นที่่�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ให้้มีีการเปิิดเผย
ข้้อมููลของที่่�ปรึึกษานั้้�นไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี รวมทั้้�งความเป็็นอิิสระ หรืือไม่่มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
หมายเหตุุ : กรรมการบริิหาร และกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนใดๆ

หลัักปฏิิบััติิ 3.5
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้กรรมการทุุกคนมีีความรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และจััดสรรเวลาอย่่างเพีียงพอ
3.5.1 คณะกรรมการจะดููแลให้้มั่่�นใจว่่า มีีกลไกสนัับสนุุนให้้กรรมการเข้้าใจบทบาทหน้้าที่่�ของตน
3.5.2 คณะกรรมการจะกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�นของกรรมการ โดยพิิจารณาถึึงประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
ของกรรมการที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหลายบริิษััท และเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากรรมการสามารถทุ่่�มเทเวลาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในบริิษััทฯได้้
อย่่างเพีียงพอ โดยจะกำำ�หนดจำำ�นวนบริิษััทจดทะเบีียนที่่�กรรมการแต่่ละคนจะไปดำำ�รงต่ำำ��แหน่่งให้้เหมาะสมกัับลัักษณะหรืือสภาพ
ธุุรกิิจของบริิษััท แต่่รวมแล้้วไม่่ควรเกิิน 5 บริิษััทจดทะเบีียน
3.5.3 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีระบบการรายงานการดำำ�รงตำำ�แหน่่งอื่่�นของกรรมการ และเปิิดเผยให้้เป็็นที่่�รัับทราบ
3.5.4 ในกรณีีที่่�กรรมการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร หรืือมีีส่่วนได้้เสีียไม่่ว่่าโดยตรงหรืือโดยอ้้อมในกิิจการอื่่�นที่่�มีีความ
ขััดแย้้ง หรืือสามารถใช้้โอกาสหรืือข้้อมููลของบริิษััทฯเพื่่�อประโยชน์์ของตน คณะกรรมการต้้องดููแลให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทฯมีีมาตรการ
ป้้องกัันอย่่างเพีียงพอและมีีการแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบตามความเหมาะสม
3.5.5 ให้้กรรมการแต่่ละคนเข้้าร่่วมประชุุมไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 75 ของจำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการบริิษััททั้้�งหมดที่่�ได้้จััดให้้มีีขึ้้�นใน
รอบปีี เว้้นแต่่ในกรณีีที่่�มีีเหตุุจำำ�เป็็น

หลัักปฏิิบััติิ 3.6
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้มีีกรอบและกลไกในการกำำ�กัับดููแลนโยบายและการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย (ถ้้ามีี) และ
กิิจการอื่่�นที่่�บริิษััทฯไปลงทุุนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ในระดัับที่่�เหมาะสมกัับกิิจการแต่่ละแห่่ง รวมทั้้�งบริิษััทย่่อยและกิิจการอื่่�นที่่�บริิษััทฯไป
ลงทุุนมีีความเข้้าใจถููกต้้องตรงกัันด้้วย
3.6.1 คณะกรรมการจะพิิจารณากำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อย (ถ้้ามีี) ซึ่่�งรวมถึึง
(1) ระดัับการแต่่งตั้้�งบุุคคลไปเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััทย่่อย โดยให้้คณะกรรมการเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�ง
เว้้นแต่่บริิษััทดัังกล่่าวเป็็นบริิษััทขนาดเล็็กที่่�เป็็น Operating Arms ของบริิษััทฯ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้้ คณะกรรมการ
บริิหารเป็็นผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�งก็็ ได้้
(2) กำำ�หนดขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของบุุคคลที่่�เป็็นตััวแทนของบริิษััทฯตามข้้อ (1) และให้้ตััวแทนของบริิษััทฯดููแล
ให้้การปฏิิบััติิเป็็นไปตามนโยบายของบริิษััทย่่อย และในกรณีีที่่�บริิษััทย่่อยมีีผู้้�ร่่วมลงทุุนอื่่�น คณะกรรมการจะกำำ�หนดนโยบาย
ให้้ตััวแทนทำำ�หน้้าที่่�อย่่างดีีที่่�สุุดเพื่่�อผลประโยชน์์ของบริิษััทย่่อย และให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของบริิษััทแม่่
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(3) ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทย่่อยที่่�เหมาะสมและรััดกุุมเพีียงพอและการทำำ�รายการต่่างๆ เป็็นไปอย่่างถููกต้้องตาม
กฎหมาย และหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(4) การเปิิดเผยข้้อมููลฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน การทำำ�รายการอื่่�นที่่�สำำ�คััญ
การเพิ่่�มทุุน การลดทุุน การเลิิกบริิษััทย่่อย เป็็นต้้น
3.6.2 หากเป็็นการเข้้าร่่วมลงทุุนในกิิจการอื่่�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เช่่น มีีสัดั ส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงตั้้�งแต่่ร้้อยละ 20 แต่่ไม่่เกิิน
ร้้อยละ 50 และจำำ�นวนเงิินลงทุุนหรืืออาจต้้องลงทุุนเพิ่่�มเติิมมีีนััยสำำ�คััญต่่อบริิษััทฯในกรณีีที่่�จำำ�เป็็น คณะกรรมการจะดููแลให้้มีี
การจััดทำำ�สััญญาระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�น (Shareholders’ Agreement) หรืือข้้อตกลงอื่่�นเพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนเกี่่�ยวกัับอำำ�นาจใน
การบริิหารจััดการและการมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญ การติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อสามารถใช้้เป็็นข้้อมููลใน
การจััดทำำ�งบการเงิินของบริิษััทฯเพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรฐานและกำำ�หนดเวลา

หลัักปฏิิบััติิ 3.7
คณะกรรมการจะจััดให้้มีีการประเมิินผลการทำำ�งานประจำำ�ปีีของกรรมการทั้้�งคณะ รวมทั้้�งประเมิินผลการทำำ�งานของกรรมการ
ชุุดย่่อย และกรรมการรายบุุคคล เพื่่�อพิิจารณาทบทวนผลงาน ปััญหาและอุุปสรรคในแต่่ละปีี เพื่่�อสามารถนำำ�ผลการประเมิินไปใช้้ใน
การพััฒนาและปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานในด้้านต่่าง ๆ ได้้
3.7.1 คณะกรรมการจะประเมิินผลการปฏิิบััติิงานอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�งเพื่่�อให้้คณะกรรมการร่่วมกัันพิิจารณาผลงานและปััญหา เพื่่�อ
การปรัับปรุุงแก้้ไขต่่อไป โดยกำำ�หนดบรรทััดฐานที่่�จะใช้้เปรีียบเทีียบกัับผลการปฏิิบััติิงานอย่่างมีีหลัักเกณฑ์์ โดยหััวข้้อในการ
ประเมิินตนเองจะเป็็นไปตามหลัักการของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และหลัักการของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ
จะนำำ�ผลการประเมิินตนเองของคณะกรรมการแต่่ละท่่านมาประยุุกต์์ใช้้ในการพััฒนากรรมการและการพััฒนาบริิษััทต่่อไป
3.7.2 ในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานจะจััดให้้มีีการประเมิินทั้้�งแบบคณะและรายบุุคคล โดยอย่่างน้้อยต้้องเป็็นวิิธีีการประเมิินด้้วย
ตนเองหรืือคณะกรรมการบริิษััทจะพิิจารณาใช้้วิิธีีประเมิินแบบไขว้้ร่่วมด้้วย รวมทั้้�งเปิิดเผยหลัักเกณฑ์์ ขั้้�นตอน และผลการ ประเมิิน
ในภาพรวมไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
3.7.3 คณะกรรมการอาจพิิจารณาจััดให้้มีีที่่�ปรึึกษาภายนอกมาช่่วยในการกำำ�หนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็็นในการประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการอย่่างน้้อยทุุก ๆ 3 ปีีได้้ และเปิิดเผยการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
3.7.4 ผลการประเมิินของคณะกรรมการบริิษัทั ต้้องถููกนำำ�ไปใช้้ประกอบการพิิจารณาความเหมาะสมขององค์์ประกอบ
คณะกรรมการบริิษัทั

หลัักปฏิิบััติิ 3.8
คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้คณะกรรมการและกรรมการแต่่ละคนมีีความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�ลัักษณะการ
ประกอบธุุรกิิจ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจ ตลอดจนสนัับสนุุนให้้กรรมการทุุกคนได้้รัับการเสริิมสร้้างทัักษะและ
ความรู้้�สำำ�หรัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3.8.1 คณะกรรมการจะดููแลให้้มั่่�นใจว่่า บุุคคลที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการใหม่่ จะได้้รัับการแนะนำำ�และมีีข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่� ซึ่่�งรวมถึึงความเข้้าใจในวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยมองค์์กร ตลอดจนลัักษณะธุุรกิิจ
และแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
3.8.2 คณะกรรมการจะดููแลให้้กรรมการได้้รัับการอบรมและพััฒนาความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยหลัักสููตรที่่�กรรมการบริิษััทควร
เข้้าร่่วมสััมมนาอย่่างน้้อยจะเป็็นหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) ซึ่่�งได้้แก่่ หลัักสููตร DirectorsCertification Program (DCP) และหลัักสููตร Directors Accreditation Program (DAP)
3.8.3 คณะกรรมการจะทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับกฎหมาย กฎเกณฑ์์ มาตรฐาน ความเสี่่�ยง และสภาพแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบ
ธุุรกิิจ รวมทั้้�งได้้รัับทราบข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3.8.4 คณะกรรมการจะเปิิดเผยข้้อมููลการฝึึกอบรมและพััฒนาความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องของคณะกรรมการในรายงานประจำำ�ปีี
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หลัักปฏิิบััติิ 3.9
คณะกรรมการจะดููแลให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็น
และมีีเลขานุุการบริิษััทที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะสมต่่อการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ
3.9.1 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีกำำ�หนดการประชุุม และวาระการประชุุมคณะกรรมการเป็็นการล่่วงหน้้า เพื่่�อให้้กรรมการสามารถจััด
เวลาและเข้้าร่่วมประชุุมได้้
3.9.2 จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมคณะกรรมการจะพิิจารณาให้้เหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการและ
ลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยจััดประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 6 ครั้้�งต่่อปีี ในกรณีีที่่�คณะกรรมการบริิษััทไม่่ได้้มีีการประชุุมราย
เดืือน คณะกรรมการบริิษััทจะกำำ�หนดให้้ฝ่่ายจััดการรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการบริิษััททราบในเดืือนที่่�ไม่่ได้้มีี
การประชุุม เพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััทสามารถกำำ�กัับควบคุุมและดููแลการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายจััดการได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและทััน
เหตุุการณ์์
3.9.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีกลไกให้้กรรมการแต่่ละคน รวมทั้้�งฝ่่ายจััดการมีีอิิสระที่่�จะเสนอเรื่่�องที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯเข้้าสู่่�
วาระการประชุุม
3.9.4 เอกสารประกอบการประชุุมจะจััดส่่งให้้แก่่กรรมการเป็็นการล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่าเจ็็ด (7) วัันก่่อนวัันประชุุม เว้้นแต่่ในกรณีีจำำ�เป็็น
เร่่งด่่วนเพื่่�อรัักษาสิิทธิิหรืือประโยชน์์ของบริิษััทจะแจ้้งการนััดประชุุมโดยวิิธีีอื่่�นและกำำ�หนดวัันประชุุมให้้เร็็วกว่่านั้้�นก็็ ได้้
3.9.5 คณะกรรมการจะสนัับสนุุนให้้ กรรมการผู้้�จััดการเชิิญผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการเพื่่�อให้้สารสนเทศราย
ละเอีียดเพิ่่�มเติิมในฐานะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาโดยตรง และเพื่่�อให้้มีีโอกาสรู้้�จัักผู้้�บริิหารระดัับสููงสำำ�หรัับใช้้ประกอบการพิิจารณา
แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Plan)
3.9.6 คณะกรรมการจะเข้้าถึึงสารสนเทศที่่�จำำ�เป็็นเพิ่่�มเติิมได้้จาก กรรมการผู้้�จััดการ เลขานุุการบริิษััทหรืือผู้้�บริิหารอื่่�นที่่�ได้้รัับมอบหมาย
ภายในขอบเขตนโยบายที่่�กำำ�หนด และในกรณีีที่่�จำำ�เป็็น คณะกรรมการอาจจััดให้้มีีความเห็็นอิิสระจากที่่�ปรึึกษาหรืือผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพภายนอก โดยถืือเป็็นค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััทฯ
3.9.7 คณะกรรมการอาจพิิจารณากำำ�หนดเป็็นนโยบายให้้กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารมีีโอกาสที่่�จะประชุุมระหว่่างกัันเองตามความจำำ�
เป็็นเพื่่�ออภิิปรายปััญหาต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการจััดการที่่�อยู่่�ในความสนใจ โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมด้้วย โดยแจ้้งให้้ กรรมการ
ผู้้�จััดการทราบถึึงผลการประชุุมด้้วย
3.9.8 คณะกรรมการจะกำำ�หนดคุุณสมบััติิและประสบการณ์์ของเลขานุุการบริิษััทที่่�เหมาะสมที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยว
กัับด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่�คณะกรรมการจะต้้องทราบ ดููแลการจััดการเอกสารการประชุุมคณะกรรมการ เอกสาร
สำำ�คััญต่่าง ๆ และกิิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้้�งประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการ นอกจากนี้้� คณะกรรมการ
จะเปิิดเผยคุุณสมบััติิและประสบการณ์์ของเลขานุุการบริิษััทในรายงานประจำำ�ปีี และบน Website ของบริิษััทฯ
3.9.9 เลขานุุการบริิษััทจะเข้้าฝึึกอบรมและพััฒนาความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่� และในกรณีีที่่�มีีหลัักสููตร
รัับรอง (Certified Program) เลขานุุการบริิษััทจะเข้้ารัับการอบรมหลัักสููตรดัังกล่่าวด้้วย

หลัักปฏิิบััติิ 4: สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร
หลัักปฏิิบััติิ 4.1
คณะกรรมการจะดำำ�เนิินการให้้มั่่�นใจว่่ามีีการสรรหาและพััฒนา กรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้มีีความรู้้� ทัักษะ
ประสบการณ์์ และคุุณลัักษณะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�เป้้าหมาย
4.1.1 คณะกรรมการจะพิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รง กรรมการผู้้�จััดการ
4.1.2 คณะกรรมการจะติิดตามดููแลให้้ กรรมการผู้้�จััดการดููแลให้้มีีผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�เหมาะสม โดยอย่่างน้้อยคณะกรรมการบริิหาร
จะร่่วมกัับ กรรมการผู้้�จััดการพิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการสรรหาและแต่่งตั้้�งบุุคคล เห็็นชอบบุุคคลที่่� กรรมการผู้้�
จััดการเสนอให้้เป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง
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4.1.3 เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Plan) เพื่่�อ
เป็็นการเตรีียมสืืบทอดตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููง และให้้ กรรมการผู้้�จััดการรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
ตามแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งต่่อคณะกรรมการเพื่่�อทราบเป็็นระยะอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
4.1.4 คณะกรรมการจะส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ กรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้รัับการอบรมและพััฒนา เพื่่�อเพิ่่�มพููนความ
รู้้�และประสบการณ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิงาน โดยกำำ�หนดให้้บุุคคลที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีี
และการเงิิน (CFO) (กรรมการผู้้�จััดการ) และผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี (สมุุห์์บััญชีี) (ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน) ต้้องอบรม
พััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่�องด้้านบััญชีีให้้ครบ 6 ชั่่�วโมงต่่อปีี ตั้้�งแต่่ปีี 2562 เป็็นต้้นไป ซึ่่�งเป็็นไปตามประกาศของ สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
ได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน (CFO) และผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี (สมุุห์์บััญชีี) ไว้้เป็็น
มาตรการบัังคัับใช้้ ซึ่่�งได้้ประกาศใช้้เมื่่�อวัันที่่� 11 กรกฎาคม 2560
4.1.5 คณะกรรมการจะกำำ�หนดนโยบายและวิิธีปี ฏิิบััติิในการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�บริิษััทอื่่�นของ กรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงอย่่างชััดเจน ทั้้�งประเภทของตำำ�แหน่่งกรรมการและจำำ�นวนบริิษััทที่่�สามารถไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งได้้

หลัักปฏิิบััติิ 4.2
คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีการกำำ�หนดโครงสร้้างค่่าตอบแทนและการประเมิินผลที่่�เหมาะสม
4.2.1 คณะกรรมการมอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารกำำ�หนดโครงสร้้างค่่าตอบแทนที่่�เป็็นเครื่่�องจููงใจให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงปฏิิบััติิ
งานให้้สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กรและสอดคล้้องกัับผลประโยชน์์ของบริิษััทฯในระยะยาว
4.2.2 คณะกรรมการมอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารจะพิิจารณาเห็็นชอบหลัักเกณฑ์์และปััจจััยในการประเมิินผลงาน ตลอดจน
อนุุมััติิโครงสร้้างค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง และติิดตามให้้ กรรมการผู้้�จััดการประเมิินผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้สอดคล้้อง
กัับหลัักการประเมิินดัังกล่่าว

หลัักปฏิิบััติิ 4.3
คณะกรรมการจะทำำ�ความเข้้าใจโครงสร้้างและความสััมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการบริิหารและการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ
4.3.1 คณะกรรมการจะทำำ�ความเข้้าใจโครงสร้้างและความสััมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งอาจอยู่่�ในรููปแบบของข้้อตกลงผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือนโยบาย
ของกลุ่่�มบริิษััทแม่่ ซึ่่�งมีีผลต่่ออำำ�นาจในการควบคุุมการบริิหารจััดการบริิษััทฯ
4.3.2 คณะกรรมการจะดููแลไม่่ให้้ข้้อตกลงตามข้้อ 4.3.1 เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ เช่่น การมีีบุุคคลที่่�เหมาะ
สมมาสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
4.3.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลตามข้้อตกลงต่่าง ๆ ที่่�มีีผลกระทบต่่อการควบคุุมบริิษััทฯ

หลัักปฏิิบััติิ 4.4
คณะกรรมการจะติิดตามดููแลการบริิหารและพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้� ทัักษะ ประสบการณ์์ และแรงจููงใจที่่�เหมาะสม
4.4.1 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีการบริิหารทรััพยากรบุุคคลที่่�สอดคล้้องกัับทิิศทางและกลยุุทธ์์ขององค์์กร พนัักงานในทุุกระดัับมีี
ความรู้้� ความสามารถ แรงจููงใจที่่�เหมาะสม และได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรม เพื่่�อรัักษาบุุคลากรที่่�มีีความสามารถของ
องค์์กรไว้้
4.4.2 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีการจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองรองเลี้้�ยงชีีพหรืือกลไกอื่่�น เพื่่�อดููแลให้้พนัักงานมีีการออมอย่่างเพีียงพอ
สำำ�หรัับรองรัับการเกษีียณ รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจในการบริิหารจััดการเงิิน การเลืือกนโยบายการ
ลงทุุนที่่�สอดคล้้องกัับช่่วงอายุุ ระดัับความเสี่่�ยง หรืือดููแลให้้มีีนโยบายการลงทุุนแบบ Life Path
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หลัักปฏิิบััติิ 5: ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
หลัักปฏิิบััติิ 5.1
คณะกรรมการให้้ความสำำ�คััญและสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดมููลค่่าแก่่ธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์
ต่่อลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
5.1.1 คณะกรรมการจะให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ส่่งเสริิมให้้เกิิดนวััตกรรม และดููแลให้้ฝ่่ายจััดการนำำ�ไปเป็็นส่่วน
หนึ่่�งในการทบทวนกลยุุทธ์์ การวางแผนพััฒนาปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานและการติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน โดยบริิษััทฯเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) การผลิิตปาล์์มน้ำำ��มัันอย่่างยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ปาล์์มน้ำำ��มัันจะต้้องปลููกในที่่�ดิินมีีเอกสารสิิทธิิ ปฏิิบััติิตามกฎหมายแรงงานอย่่างเคร่่งครััด มีีการป้้องกัันดิิน น้ำำ�� สภาพแวดล้้อม
อาทิิ ใช้้สารเคมีีเท่่าที่่�จำำ�เป็็นตามความเหมาะสม ลดการปนเปื้้�อนสารเคมีีในน้ำำ�� ดิิน จััดเก็็บภาชนะบรรจุุสารในที่่�เหมาะสม ฟื้้�นฟูู
ดิิน น้ำำ�� ที่่�สำำ�คััญห้้ามเผาในทุุกกรณีี ซึ่่�งบริิษััทฯให้้การสนัับสนุุนโดยเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกและได้้รัับการรัับรองระบบ RSPO รวม
ถึึงรัับซื้้�อน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบบางส่่วนจากคู่่�ค้้า และขายสิินค้้าให้้ลููกค้้าที่่�ได้้การรัับรองระบบ RSPO เช่่นกััน ตลอดห่่วงโซ่่
5.1.2 คณะกรรมการจะส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรมเพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าให้้บริิษััทฯตามสภาพปััจจััยแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เสมอ ซึ่่�งอาจ
ครอบคลุุมการกำำ�หนดรููปแบบธุุรกิิจ (Business Model) วิิธีีคิิดมุุมมองในการออกแบบและพััฒนาสิินค้้าและบริิการ การวิิจัยั
การปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตและกระบวนการทำำ�งาน รวมทั้้�งการร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้า ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินการข้้างต้้นควรมีีลัักษณะ
เป็็นไปเพื่่�อการสร้้างประโยชน์์ร่่วมกัันทั้้�งแก่่บริิษััทลููกค้้า คู่่�ค้้า สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และไม่่สนับั สนุุนให้้เกิิดพฤติิกรรมที่่�ไม่่เหมาะสม
กิิจกรรมที่่�ผิิดกฎหมายหรืือขาดจริิยธรรม โดยบริิษััทฯอยู่่�ระหว่่างวิิจััยและพััฒนากระบวนการผลิิตเพื่่�อปรัับลดค่่าปนเปื้้�อนสููงสุุด
ของสาร 3-MCPD และ Glycidyl fatty acid esters (GE) ในน้ำำ��มัันปาล์์มที่่�ใช้้บริิโภคโดยตรงหรืือนำำ�ไปใช้้เป็็นส่่วนประกอบของ
อาหารอื่่�นๆ ให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่� องค์์การความปลอดภััยของอาหารแห่่งสหภาพยุุโรป (The European Food Safety Authority,
EFSA) กำำ�หนดและยอมรัับ โดยสารดัังกล่่าวเกิิดจากกระบวนการกลั่่�นและผ่่านกรรมวิิธีีที่่�อุุณหภููมิิสููงกว่่า 200 องศาเซลเซีียส
เพื่่�อกำำ�จััดเอา สีี กลิ่่�น และกรดซึ่่�งเป็็นสาเหตุุของกลิ่่�นหืืน สารทั้้�ง 2 ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสารพัันธุุกรรม โดยเฉพาะกลุ่่�ม
เสี่่�ยงสููงสุุดคืือ กลุ่่�มเด็็กทารก ซึ่่�งมีีโอกาสได้้รัับสาร 3-MCPD ในปริิมาณที่่�สููง จากการใช้้น้ำำ��มัันปาล์์มในการผลิิตนมผงสำำ�หรัับ
เด็็กทารก

หลัักปฏิิบััติิ 5.2
คณะกรรมการจะติิดตามดููแลให้้ฝ่่ายจััดการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และสะท้้อนอยู่่�
ในแผนดำำ�เนิินการ (Operational Plan) เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าทุุกฝ่่ายขององค์์กรได้้ดำำ�เนิินการสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก
และแผนกลยุุทธ์์ (Strategies) ของบริิษััทฯ
5.2.1 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีกลไกที่่�ทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทฯประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�ง
แวดล้้อม ไม่่ละเมิิดสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้ทุุกส่่วนในองค์์กร สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก ที่่�
เป็็นไปด้้วยความยั่่�งยืืน โดยจััดทำำ�นโยบายให้้ครอบคลุุมเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
(1) ความรัับผิิดชอบต่่อพนัักงานและลููกจ้้าง โดยปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องและปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน
และลููกจ้้างอย่่างเป็็นธรรมและเคารพสิิทธิิมนุุษยชน ได้้แก่่ การกำำ�หนดค่่าตอบแทนและค่่าผลประโยชน์์อื่่�น ๆ ที่่�เป็็นธรรม
การจััดสวััสดิการที่่
ิ
�ไม่่น้้อยกว่่าที่่�กฎหมายกำำ�หนดหรืือมากกว่่าตามความเหมาะสม การดููแลสุุขภาพอนามััยและความ
ปลอดภััยในการทำำ�งาน การอบรมให้้ความรู้้� พััฒนาศัักยภาพและส่่งเสริิมความก้้าวหน้้า รวมถึึงเปิิดโอกาสให้้พนัักงานมีี
โอกาสพััฒนาทัักษะการทำำ�งานในด้้านอื่่�นๆ
(2) ความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า โดยปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และคำำ�นึึงถึึงสุุขภาพ ความปลอดภััย
ความเป็็นธรรม การเก็็บรัักษาข้้อมููลลููกค้้า การบริิการหลัังการขายตลอดช่่วงอายุุสิินค้้าและบริิการ การติิดตามวััดผลความ
พึึงพอใจของลููกค้้าเพื่่�อการพััฒนาปรัับปรุุงสิินค้้าและบริิการ รวมทั้้�งการโฆษณาประชาสััมพัันธ์์และการส่่งเสริิมการขาย
ต้้องกระทำำ�อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ ไม่่ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจผิิด หรืือใช้้ประโยชน์์จากความเข้้าใจผิิดของลููกค้้า
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(3) ความรัับผิิดชอบต่่อคู่่�ค้้า โดยมีีกระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างและเงื่่�อนไขสััญญาหรืือข้้อตกลงที่่�เป็็นธรรม การช่่วยให้้ความรู้้�
พััฒนาศัักยภาพและยกระดัับความสามารถในการผลิิตและให้้บริิการที่่�ได้้มาตรฐาน ชี้้�แจงและดููแลให้้คู่่�ค้้าเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
และปฏิิบััติิต่่อแรงงานตนเองอย่่างเป็็นธรรม รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงติิดตามตรวจสอบและประเมิินผล
คู่่�ค้้าเพื่่�อพััฒนาการประกอบธุุรกิิจระหว่่างกัันอย่่างยั่่�งยืืน
(4) ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน โดยนำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์ทางธุุรกิจิ มาพััฒนาโครงการที่่�สามารถสร้้างเสริิมประโยชน์์ต่่อ
ชุุมชนได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม มีีการติิดตามและวััดผลความคืืบหน้้าและความสำำ�เร็็จในระยะยาว
(5) ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยป้้องกััน ลด จััดการ และดููแลให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทฯจะไม่่สร้้างหรืือก่่อให้้เกิิดผลกระทบใน
ทางลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งครอบคลุุมการใช้้วััตถุุดิิบ การใช้้พลัังงาน (สำำ�หรัับการผลิิต ขนส่่ง หรืือในสำำ�นัักงาน) การใช้้น้ำำ�� การ
ใช้้ทรััพยากรหมุุนเวีียน การปลดปล่่อยและจััดการของเสีียที่่�เกิิดจากการประกอบธุุรกิิจ การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เป็็นต้้น
(6) การแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม โดยการประกอบธุุรกิิจอย่่างเปิิดเผยโปร่่งใส และไม่่สร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันอย่่างไม่่
เป็็นธรรม
(7) การต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน โดยปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องและบริิษััทฯได้้ประกาศ
เจตนารมณ์์การต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันต่่อสาธารณะ และได้้เข้้าร่่วมเป็็นภาคีีเครืือข่่ายในการต่่อต้้านการทุุจริิตและ
คอร์์รััปชั่่�นของแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย (CAC) รวมถึึงสนัับสนุุนให้้บริิษััทอื่่�น ๆ และคู่่�ค้้ามีีและประกาศ
นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น รวมทั้้�งเข้้าร่่วมเป็็นภาคีีเครืือข่่ายด้้วย

หลัักปฏิิบััติิ 5.3
คณะกรรมการจะติิดตามดููแลให้้ฝ่่ายจััดการจััดสรรและจััดการทรััพยากรให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผล
โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบและการพััฒนาทรััพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลััก
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็นของทรััพยากรที่่�ต้้องใช้้ รวมทั้้�งตระหนัักว่่าการใช้้ทรััพยากรแต่่ละประเภทมีีผลกระทบ
ต่่อกัันและกััน
5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนัักว่่ารููปแบบธุุรกิจิ (Business Model) ที่่�ต่่างกััน ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อทรััพยากรที่่�ต่่างกัันด้้วย ดัังนั้้�น
ในการตััดสิินใจเลืือกรููปแบบธุุรกิิจ ให้้คำำ�นึึงถึึงผลกระทบและความคุ้้�มค่่าที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อทรััพยากร โดยยัังคงอยู่่�บนพื้้�นฐานของ
การมีีจริิยธรรม มีีความรัับผิิดชอบและสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่บริิษััทฯอย่่างยั่่�งยืืน
5.3.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้มั่่�นใจว่่า ในการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ ฝ่่ายจััดการจะมีีการทบทวน พััฒนา
ดููแลการใช้้ทรััพยากรให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดยคำำ�นึึงถึึงการเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยภายในและภายนอก
อยู่่�เสมอ
	ทั้้�งนี้้� ทรััพยากรที่่�บริิษััทฯพึึงคำำ�นึึงถึึงมีีอย่่างน้้อย 6 ประเภท ได้้แก่่ การเงิิน (Financial Capital) การผลิิต (Manufactured
Capital) ภููมิิปััญญา (Intellectual Capital) ด้้านบุุคลากร (Human Capital) สัังคมและความสััมพัันธ์์ (Social and Relationship
Capital) และธรรมชาติิ (Natural Capital)

หลัักปฏิิบััติิ 5.4
คณะกรรมการจะจััดให้้มีีกรอบการกำำ�กัับดููแลและการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร ที่่�สอดคล้้องกัับ
ความต้้องการของบริิษััทฯรวมทั้้�งดููแลให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจและพััฒนาการดำำ�เนิินงาน
การบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้บริิษััทฯสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษััทฯ
5.4.1 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีนโยบายในเรื่่�องการจััดสรรและการบริิหารทรััพยากรด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการ
จััดสรรทรััพยากรให้้เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และการกำำ�หนดแนวทางเพื่่�อรองรัับในกรณีีที่่�ไม่่สามารถจััดสรรทรััพยากร
ได้้เพีียงพอตามที่่�กำำ�หนดไว้้
062

ANNUAL REPORT 2020

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

5.4.2 คณะกรรมการจะดููแลให้้การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรครอบคลุุมถึึงการบริิหารและจััดการความเสี่่�ยง
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศด้้วย
5.4.3 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีนโยบายและมาตรการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบสารสนเทศ ทั้้�งนี้้� กรอบการกำำ�กัับดููแลและ
การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร ได้้แก่่
(1) บริิษััทฯได้้ทำำ�ตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับและมาตรฐานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
(2) บริิษััทฯมีีระบบการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล ในการรัักษาความลัับ (Confidentiality) การรัักษาความน่่าเชื่่�อถืือ
(Integrity) และความพร้้อมใช้้ของข้้อมููล (Availability) รวมทั้้�งป้้องกัันมิิให้้มีีการนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ในทางมิิชอบ หรืือมีีการแก้้ไข
เปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
(3) บริิษััทฯได้้พิิจารณาความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และมีีมาตรการในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงดัังกล่่าวในด้้าน
ต่่างๆ เช่่น การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management) การบริิหารจััดการเหตุุการณ์์ที่่� ส่่ง
ผลกระทบต่่อความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบริิหารจััดการทรััพย์์สินิ สารสนเทศ
(Asset Management) เป็็นต้้น
(4) บริิษััทฯได้้พิิจารณาการจััดสรรและบริิหารทรััพยากรด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ มีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และปััจจััยในการ
กำำ�หนดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแผนงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เช่่น ความเหมาะสมสอดคล้้องกัับแผนกลยุุทธ์์ ผลกระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ความเร่่งด่่วนในการใช้้งาน งบประมาณและทรััพยากรบุุคคลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และความสอด
คล้้องกัับรููปแบบธุุรกิิจ (Business Model) เป็็นต้้น

หลัักปฏิิบััติิ 6: ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
หลัักปฏิิบััติิ 6.1
คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทฯมีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�จะทำำ�ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์
อย่่างมีีประสิิทธิิผล และมีีการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
6.1.1 คณะกรรมการจะทำำ�ความเข้้าใจความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯและอนุุมััติิความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
6.1.2 คณะกรรมการจะพิิจารณาและอนุุมััติินโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก กลยุุทธ์์ และ
ความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ของบริิษััทฯสำำ�หรัับเป็็นกรอบการปฏิิบััติิงานในกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงของทุุกคนในองค์์กรให้้เป็็น
ทิิศทางเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการให้้ความสำำ�คััญกัับสััญญาณเตืือนภััยล่่วงหน้้าและดููแลให้้มีีการทบทวนนโยบายการบริิหาร
ความเสี่่�ยงปีีละ 1 ครั้้�ง
6.1.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้บริิษััทฯมีีการระบุุความเสี่่�ยง โดยพิิจารณาปััจจััยทั้้�งภายนอกและภายในองค์์กรที่่�อาจส่่งผลให้้บริิษััทฯ
ไม่่สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� ความเสี่่�ยงหลัักที่่�คณะกรรมการจะให้้ความสำำ�คััญ อาจแบ่่งออกเป็็น ความเสี่่�ยง
ด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic Risk) ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน (Operational Risk) ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (Financial Risk)
และความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ (Compliance Risk) เป็็นต้้น
6.1.4 คณะกรรมการจะดููแลให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทฯได้้มีีการประเมิินผลกระทบและโอกาสที่่�เกิิดขึ้้�นของความเสี่่�ยงที่่�ได้้ระบุุไว้้เพื่่�อจััดลำำ�ดัับ
ความเสี่่�ยง และมีีวิิธีีจััดการความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม เช่่น การยอมรัับความเสี่่�ยง การลดหรืือการควบคุุมความเสี่่�ยง การหลีีกเลี่่�ยง
ความเสี่่�ยง และการถ่่ายโอนความเสี่่�ยง เป็็นต้้น
6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารและคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงกลั่่�นกรองข้้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่่อน
เสนอให้้คณะกรรมการพิิจารณา
6.1.6 คณะกรรมการจะติิดตามและประเมิินประสิิทธิิผลของการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอไตรมาสละครั้้�ง
6.1.7 คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�ดููแลให้้บริิษััทฯประกอบธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งของในประเทศและใน
ระดัับสากล
6.1.8 ในกรณีีที่่�บริิษััทฯมีีบริิษััทย่่อยหรืือกิิจการอื่่�นที่่�บริิษััทฯไปลงทุุนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (เช่่น มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 20 แต่่ไม่่เกิินร้้อยละ 50) คณะกรรมการจะนำำ�ผลประเมิินระบบควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงมาเป็็นส่่วน
หนึ่่�งในการพิิจารณาตามข้้อ 6.1.1–6.1.7 ด้้วย
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หลัักปฏิิบััติิ 6.2
คณะกรรมการได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบที่่�สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและอิิสระ
6.2.1 คณะกรรมการจััดให้้มีีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 3 คน ซึ่่�งทุุกคนต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ และมีี
คุุณสมบััติิและหน้้าที่่�ตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย
6.2.2 คณะกรรมการกำำ�หนดหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยมีีหน้้าที่่�อย่่างน้้อยตามที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.2.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้บริิษััทฯมีีกลไกหรืือเครื่่�องมืือที่่�จะทำำ�ให้้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต่่อการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย เช่่น เอื้้�ออำำ�นวยให้้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรีียกผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องมาให้้ข้้อมููล การได้้หารืือ
ร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี หรืือแสวงหาความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระจากที่่�ปรึึกษาทางวิิชาชีีพอื่่�นใดมาประกอบการพิิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้
6.2.4 คณะกรรมการจััดให้้มีีหน่่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource) ที่่�มีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการ
พััฒนาและสอบทานประสิิทธิิภาพระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน พร้้อมทั้้�งรายงานให้้คณะกรรมการตรวจ
สอบและเปิิดเผยรายงานการสอบทานไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี รวมถึึงการให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง และเลิิกจ้้าง
หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource)
6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้้องให้้ความเห็็นถึึงความเพีียงพอของระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน และเปิิดเผย
ไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
6.2.6 คณะกรรมการตรวจสอบต้้องให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณา คััดเลืือก เสนอบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบ
บััญขีี และพิิจารณาเสนอค่่าตอบแทน รวมทั้้�งประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง
6.2.7 คณะกรรมการตรวจสอบต้้องให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าเป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีความสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อกิิจการ

หลัักปฏิิบััติิ 6.3
คณะกรรมการจะติิดตามดููแลและจััดการความขััดแย้้งของผลประโยชน์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ระหว่่างบริิษััทฯกัับฝ่่ายจััดการ
คณะกรรมการ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น รวมไปถึึงการป้้องกัันการใช้้ประโยชน์์อัันมิิควรในทรััพย์์สิิน ข้้อมููล และโอกาสของบริิษััทฯและการทำำ�
ธุุรกรรมกัับผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััทฯในลัักษณะที่่� ไม่่สมควร
6.3.1 คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล ซึ่่�งรวมถึึงการกำำ�หนดนโยบายและวิิธีีปฏิิบัติั ิในการ
รัักษาความลัับ (Confidentiality) การรัักษาความน่่าเชื่่�อถืือ (Integrity) และความพร้้อมใช้้ของข้้อมููล (Availability) รวมทั้้�ง
การจััดการข้้อมููลที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้้� คณะกรรมการจะดููแล
ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง และพนัักงาน ตลอดจนบุุคคลภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ ที่่�ปรึึกษาทางกฎหมาย ที่่�ปรึึกษาทางการ
เงิิน ปฏิิบััติิตามระบบการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลด้้วย
6.3.2 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีการจััดการและติิดตามรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งของผลประโยชน์์ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีแนวทางและวิิธีี
ปฏิิบััติิเพื่่�อให้้การทำำ�รายการดัังกล่่าวเป็็นไปตามขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการและการเปิิดเผยข้้อมููล ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดและเป็็น
ไปเพื่่�อผลประโยชน์์ของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวมเป็็นสำำ�คััญ โดยที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียไม่่ควรมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
6.3.3 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีข้้อกำำ�หนดให้้กรรมการรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียอย่่างน้้อยก่่อนการพิิจารณาวาระการประชุุมคณะ
กรรมการ และบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดููแลให้้กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ในลัักษณะที่่�อาจทำำ�ให้้กรรมการรายดัังกล่่าวไม่่สามารถให้้ความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ งดเว้้นจากการมีีส่่วนร่่วมในการประชุุม
พิิจารณาในวาระนั้้�น
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หลัักปฏิิบััติิ 6.4
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลให้้มีีการจััดทำำ�นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นที่่�ชััดเจนและสื่่�อสารในทุุกระดัับ
ขององค์์กรและต่่อคนนอกเพื่่�อให้้เกิิดการนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้จริิง รวมถึึงการสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมและปลููกฝัังให้้พนัักงานทุุกคน
ปฏิิบััติิตามกฎหมาย และระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
6.4.1 คณะกรรมการได้้ประกาศและบัังคัับใช้้แนวทางปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น รวมถึึงการสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิม
และปลููกฝัังให้้พนัักงานทุุกคนปฏิิบััติิตามกฎหมาย และระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง

หลัักปฏิิบััติิ 6.5
คณะกรรมการได้้กำำ�หนดให้้บริิษััทฯมีีกลไกในการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินการกรณีีมีีการชี้้�เบาะแส
6.5.1 คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกลไกและกระบวนการจััดการ (บัันทึึก ติิดตามความคืืบหน้้า แก้้ไขปััญหา รายงาน) ข้้อร้้องเรีียนของผู้้มี� ี
ส่่วนได้้เสีีย และดููแลให้้มีีการจััดช่่องทางเพื่่�อการรัับข้้อร้้องเรีียนที่่�มีีความสะดวกและมีีมากกว่่าหนึ่่�งช่่องทาง รวมทั้้�งเปิิดเผยช่่อง
ทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนไว้้ใน Website หรืือรายงานประจำำ�ปีี
6.5.2 คณะกรรมการได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวทางที่่�ชััดเจนในกรณีีที่่�มีีการชี้้�เบาะแส โดยจะกำำ�หนดให้้มีีช่่องทางในการแจ้้งเบาะแสผ่่าน
ทาง E-mail ของบริิษััทหรืือผ่่านกรรมการอิิสระ หรืือกรรมการตรวจสอบของบริิษััทรวมทั้้�งมีีกระบวนการตรวจสอบข้้อมููล
การดำำ�เนิินการ และรายงานต่่อคณะกรรมการ
6.5.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีมาตรการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมแก่่ผู้้�แจ้้งเบาะแสที่่�แจ้้งเบาะแสด้้วยเจตนาสุุจริิต

หลัักปฏิิบััติิ 7: รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
หลัักปฏิิบััติิ 7.1
คณะกรรมการจะรัับผิิดชอบในการดููแลให้้ระบบการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญต่่าง ๆ ถููกต้้อง
เพีียงพอ ทัันเวลา เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ มาตรฐาน และแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
7.1.1 คณะกรรมการจะดููแลให้้บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดทำำ�และเปิิดเผยข้้อมููล มีีความรู้้� ทัักษะ และประสบการณ์์ที่่�เหมาะสมกัับ
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ และมีีจำำ�นวนเพีียงพอ โดยบุุคลากรดัังกล่่าวหมายรวมถึึงผู้้�บริิหารสููงสุุดสายงานบััญชีีและการเงิิน
ผู้้�จััดทำำ�บััญชีี ผู้้�ตรวจสอบภายใน เลขานุุการบริิษััทและนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
7.1.2 ในการให้้ความเห็็นชอบการเปิิดเผยข้้อมููล ให้้คณะกรรมการคำำ�นึึงถึึงปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยในกรณีีที่่�เป็็นรายงานทางการเงิิน จะ
พิิจารณาปััจจััยอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
(1) ผลการประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน
(2) ความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีีในรายงานทางการเงิิน และข้้อสัังเกตของผู้้�สอบบััญชีีเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุมภายใน รวมทั้้�ง
ข้้อสัังเกตของผู้้�สอบบััญชีีผ่่านการสื่่�อสารในช่่องทางอื่่�นๆ (ถ้้ามีี)
(3) ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ความสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก กลยุุทธ์์ และนโยบายของบริิษััทฯ
7.1.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้การเปิิดเผยข้้อมููล ซึ่่�งรวมถึึงงบการเงิิน รายงานประจำำ�ปีี แบบ 56-1 สะท้้อนฐานะการเงิินและผลการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างเพีียงพอ รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้บริิษััทจััดทำำ�คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ (Management Discussion and Analysis หรืือ MD&A) เพื่่�อประกอบการเปิิดเผยงบการเงิินทุุกไตรมาส ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้นัักลงทุุนได้้รัับทราบข้้อมููล
และเข้้าใจการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯในแต่่ละไตรมาสได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น นอกจากข้้อมููล
ตััวเลขในงบการเงิินเพีียงอย่่างเดีียว
7.1.4 ในกรณีีที่่�การเปิิดเผยข้้อมููลรายการใดเกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการรายใดรายหนึ่่�งเป็็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้้�นจะดููแลให้้การเปิิด
เผยในส่่วนของตนมีีความครบถ้้วนถููกต้้องด้้วย เช่่น ข้้อมููลผู้้�ถืือหุ้้�นของกลุ่่�มตน การเปิิดเผยในส่่วนที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับสััญญาระหว่่าง
ผู้้ถืื� อหุ้้�น (Shareholders’ Agreement) ของกลุ่่�มตน
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หลัักปฏิิบััติิ 7.2
คณะกรรมการจะติิดตามดููแลความเพีียงพอของสภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
7.2.1 คณะกรรมการจะดููแลให้้ฝ่่ายจััดการมีีการติิดตามและประเมิินฐานะทางการเงิินของบริิษััทฯและมีีการรายงานต่่อคณะกรรมการ	
อย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยให้้คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการร่่วมกัันหาทางแก้้ไขโดยเร็็วหากเริ่่�มมีีสััญญาณบ่่งชี้้�ถึึงปััญหาสภาพคล่่อง
ทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
7.2.2 ในการอนุุมััติิการทำำ�รายการใด ๆ หรืือการเสนอความเห็็นให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ คณะกรรมการจะพิิจารณาให้้มั่่�นใจได้้
ว่่าการทำำ�รายการดัังกล่่าวจะไม่่กระทบต่่อความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินกิิจการ สภาพคล่่องทางการเงิิน หรืือความสามารถใน
การชำำ�ระหนี้้�

หลัักปฏิิบััติิ 7.3
ในภาวะที่่�บริิษััทฯประสบปััญหาทางการเงิินหรืือมีีแนวโน้้มจะประสบปััญหา คณะกรรมการจะพิิจารณาให้้มั่่�นใจได้้ว่่า บริิษััทฯมีี
แผนในการแก้้ไขปััญหา หรืือมีีกลไกอื่่�นที่่�จะสามารถแก้้ไขปััญหาทางการเงิินได้้ ทั้้�งนี้้� ภายใต้้การคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
7.3.1 ในกรณีีที่่�บริิษััทฯมีีแนวโน้้มที่่�จะไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�หรืือมีีปััญหาทางการเงิิน คณะกรรมการจะติิดตามอย่่างใกล้้ชิิด และดููแล
ให้้บริิษััทฯประกอบธุุรกิิจด้้วยความระมััดระวััง และปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููล
7.3.2 คณะกรรมการจะดููแลให้้บริิษััทฯกำำ�หนดแผนการแก้้ไขปััญหาทางการเงิิน โดยคำำ�นึึงถึึงความเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ซึ่่�ง
รวมถึึงเจ้้าหนี้้� ตลอดจนติิดตามการแก้้ไขปััญหา โดยให้้ฝ่่ายจััดการรายงานสถานะอย่่างสม่ำำ��เสมอ
7.3.3 คณะกรรมการจะพิิจารณาให้้มั่่�นใจได้้ว่่า การพิิจารณาตััดสิินใจใดๆ ในการแก้้ไขปััญหาทางการเงิินของบริิษััทฯไม่่ว่่าจะ ด้้วยวิิธีี
การใดจะต้้องเป็็นไปอย่่างสมเหตุุสมผล
	ตััวอย่่างสััญญาณบ่่งชี้้�
(1) ภาวะขาดทุุนต่่อเนื่่�อง
(2) กระแสเงิินสดต่ำำ��
(3) ข้้อมููลทางการเงิินไม่่ครบถ้้วน
(4) ขาดระบบบััญชีีที่่�เหมาะสม
(5) ขาดการประเมิินกระแสเงิินสดและงบประมาณ
(6) ไม่่มีีแผนธุุรกิิจ
(7) ส่่วนหนี้้�สิินที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเกิินกว่่าส่่วนสิินทรััพย์์
(8) มีีปััญหาในการระบายสิินค้้าคงคลัังและการเก็็บหนี้้�

หลัักปฏิิบััติิ 7.4
คณะกรรมการจะพิิจารณาจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนตามความเหมาะสม
7.4.1 คณะกรรมการจะพิิจารณาความเหมาะสมในการเปิิดเผยข้้อมููลการปฏิิบััติิตามกฎหมาย การปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณ นโยบาย
การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน การปฏิิบััติิต่่อพนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ซึ่่�งรวมถึึงการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรม และการเคารพสิิทธิิ
มนุุษยชน รวมทั้้�งความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยคำำ�นึึงถึึงกรอบการรายงานที่่�ได้้รัับการยอมรัับในประเทศหรืือ
ในระดัับสากล ทั้้�งนี้้� อาจเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี หรืืออาจจััดทำำ�เป็็นเล่่มแยกต่่างหากตามความเหมาะสม
ของบริิษััทฯ
7.4.2 คณะกรรมการจะดููแลให้้ข้้อมููลที่่�เปิิดเผยเป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คััญและสะท้้อนการปฏิิบััติิที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างคุุณค่่าแก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
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หลัักปฏิิบััติิ 7.5
คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้ฝ่่ายจััดการจััดให้้มีีหน่่วยงานหรืือผู้้�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการสื่่�อสาร
กัับผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น เช่่น นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม เท่่าเทีียมกััน และทัันเวลา
7.5.1 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีนโยบายการสื่่�อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล (Disclosure Policy)
เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า การสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อบุุคคลภายนอกเป็็นไปอย่่างเหมาะสม เท่่าเทีียมกััน ทัันเวลา ใช้้ช่่องทางที่่�
เหมาะสม ปกป้้องข้้อมููลลัับและข้้อมููลที่่�มีีต่่อผลต่่อราคาหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งมีีการสื่่�อสารให้้เข้้าใจตรงกัันทั้้�งองค์์กรในการปฏิิบััติิ
ตามนโยบายดัังกล่่าว
7.5.2 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีการกำำ�หนดผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบการให้้ข้้อมููลกัับบุุคคลภายนอก โดยเป็็นผู้้�ที่่�มีีความเหมาะสมกัับการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่� เข้้าใจธุุรกิิจของบริิษััทฯรวมทั้้�งวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก ค่่านิิยมและสามารถสื่่�อสารกัับตลาดทุุนได้้เป็็นอย่่างดีี
7.5.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้ฝ่่ายจััดการกำำ�หนดทิิศทางและสนัับสนุุนงานด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เช่่น การจััดให้้มีีหลัักปฏิิบััติิในการ
ให้้ข้้อมููล นโยบายการใช้้ข้้อมููลภายใน นโยบายการจััดการข้้อมููลที่่�มีีผลต่่อราคาหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งกำำ�หนดหน้้าที่่�และความรัับ
ผิิดชอบของนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ให้้ชััดเจน เพื่่�อให้้การสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
		
เมื่่�อวัันที่่� 15 พฤษภาคม 2556 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท มีีมติิกำำ�หนดระเบีียบข้้อบัังคัับในการนำำ�ข้้อมููลภายใน
ของบริิษััทฯไปใช้้ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ ดัังนี้้�
1. กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และลููกจ้้างของบริิษััทฯ ต้้องปฏิิบััติิดัังนี้้�
		ก) ต้้องรัักษาความลัับ และ/หรืือ ข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ
		
ข) ต้้องไม่่นำำ�ความลัับและ/หรืือข้้อมููลภายในของบริิษัทั ฯไปเปิิดเผย หรืือแสวงหาผลประโยชน์์แก่่ตนเองหรืือเพื่่�อประโยชน์์
		
แก่่บุุคคลอื่่�นใดไม่่ว่่าจะโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม และไม่่ว่่าจะได้้รบผลตอบแทนหรืือไม่่ก็็ตาม
		
ค) ต้้องไม่่ทำำ�การซื้้�อขาย โอน หรืือรัับโอน หลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ โดยใช้้ความลัับ และ/หรืือข้้อมููลภายในบริิษััทฯ
		
และ/หรืือเข้้าทำำ�นิิติิกรรมอื่่�นใดโดยใช้้ความลัับ และ/หรืือข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ อัันอาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหาย
		
ต่่อบริิษััทฯ ไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
ทั้้�งนี้้� กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และลููกจ้้างของบริิษััทฯ ซึ่่�งอยู่่�ในหน่่วยงานที่่�ได้้รัับทราบข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ควร
หลีีกเลี่่�ยงหรืืองดการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯในช่่วงระยะเวลา 1 เดืือนก่่อนการเปิิดเผยงบการเงิินต่่อสาธารณชน
โดยข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวให้้รวมความถึึงคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และลููกจ้้างของบริิษััทฯ
ด้้วย หากผู้้�ใดฝ่่าฝืืนระเบีียบข้้อบัังคัับดัังกล่่าวจะถืือว่่าได้้กระทำำ�ผิิดร้้ายแรง
2. กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ รวมถึึงผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ ต้้องรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์
ในบริิษััทของตนเอง ตลอดจนคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ตามมาตรา 59
3. ให้้ประกาศระเบีียบข้้อบัังคัับดัังกล่่าวให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และลููกจ้้างทราบโดยทั่่�วกััน

หลัักปฏิิบััติิ 7.6
คณะกรรมการจะส่่งเสริิมให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเผยแพร่่ข้้อมููล
7.6.1 นอกจากการเผยแพร่่ข้้อมููลตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดและผ่่านช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว คณะกรรมการจะ
พิิจารณาให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ ผ่่านช่่องทางอื่่�นด้้วย เช่่น Website ของบริิษััทฯโดยกระทำำ�อย่่าง
สม่ำำ��เสมอ พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯจะเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�บน Website ของบริิษััทฯ ดัังนี้้�
(1) วิิสััยทััศน์์และค่่านิิยมของบริิษััท
(2) ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
(3) รายชื่่�อคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร
(4) งบการเงิินและรายงานเกี่่�ยวกัับฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานทั้้�งฉบัับปััจจุุบััน และของปีีก่่อนหน้้า
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(5) แบบ 56-1 และรายงานประจำำ�ปีี ที่่�สามารถให้้ดาวน์์โหลดได้้
(6) ข้้อมููลหรืือเอกสารอื่่�นใดที่่�บริิษััทนำำ�เสนอต่่อนัักวิิเคราะห์์ ผู้้�จััดการกองทุุน หรืือ สื่่�อต่่าง ๆ
(7) โครงสร้้างการถืือหุ้้�นทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
(8) โครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััทรวมถึึงบริิษััทย่่อย
(9) กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมที่่�ถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้ว
ทั้้�งหมดและมีีสิิทธิิออกเสีียง
(10) การถืือหุ้้�นทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมของกรรมการ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�บริิหารระดัับสููง
(11) หนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญและวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
(12) ข้้อบัังคัับของบริิษััท
(13) นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น นโยบายรัักษาความปลอดภััย
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และนโยบายด้้านบริิหารความเสี่่�ยง
(14) กฎบััตร หรืือหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ คุุณสมบััติิ วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของคณะกรรมการรวมถึึงเรื่่�องที่่�
ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบััตร หรืือหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบคุุณสมบััติิ
(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุุรกิิจ
(16) ข้้อมููลติิดต่่อหน่่วยงานหรืือร้้องเรีียน หรืือบุุคคลที่่�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เลขานุุการบริิษััท เช่่น
ชื่่�อบุุคคลที่่�สามารถให้้ข้้อมููลได้้ หมายเลขโทรศััพท์์ อีีเมล์์
		
- ช่่องทางติิดต่่อนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ (Investor Relation) และเลขานุุการบริิษััท
			
นางสาวพิิมพ์์วรรณ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์
			
โทรศััพท์์ 034-877-486-8 ต่่อ 500 หรืือ LINE ID: AIE-IR
			อีีเมล ir@aienergy.co.th
		
- ช่่องทางร้้องเรีียน ระบุุอยู่่�ในหััวข้้อ “นโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น”

หลัักปฏิิบััติิ 8: สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
หลัักปฏิิบััติิ 8.1
คณะกรรมการจะดููแลให้้มั่่�นใจว่่า ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญของบริิษััทฯ
8.1.1 คณะกรรมการจะดููแลให้้เรื่่�องสำำ�คััญ ทั้้�งประเด็็นที่่�กำำ�หนดในกฎหมายและประเด็็นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อทิิศทางการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทฯได้้ผ่่านการพิิจารณาและ/หรืือการอนุุมััติิของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยเรื่่�องสำำ�คััญดัังกล่่าวถููกบรรจุุเป็็นวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
8.1.2 คณะกรรมการจะสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น
(1) การกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอเพิ่่�มวาระการประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดย
คณะกรรมการจะพิิจารณาบรรจุุเรื่่�องที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอเป็็นวาระการประชุุม ซึ่่�งหากกรณีีคณะกรรมการปฏิิเสธเรื่่�องที่่�ผู้ถืื้� อ
หุ้้�นเสนอบรรจุุเป็็นวาระ คณะกรรมการต้้องแจ้้งเหตุุผลให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ
(2) หลัักเกณฑ์์การให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
	ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการได้้เปิิดเผยหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า เป็็นเวลา 1 เดืือน นัับแต่่วัันที่่� 6 มกราคม 2563
	จนถึึงวัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ 2563
8.1.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอต่่อการใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
8.1.4 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีการส่่งหนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง สำำ�หรัับการพิิจารณาล่่วงหน้้าก่่อน
วัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันก่่อนวัันประชุุม ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อบัังคัับของบริิษััท และ/หรืือตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และเผยแพร่่
ทั้้�งฉบัับภาษาไทยและภาษาอัังกฤษบน website ของบริิษััทฯอย่่างน้้อย 28 วัันก่่อนวัันประชุุม
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8.1.5 คณะกรรมการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม เป็็นเวลา 1 เดืือน นัับแต่่วัันที่่� 6 มกราคม 2563 จนถึึงวััน
ที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ 2563 โดยกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้า และเผยแพร่่หลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวไว้้บน Website ของบริิษััทฯ
8.1.6 หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องจะถููกจััดทำำ�เป็็นภาษาอัังกฤษทั้้�งฉบัับ และเผยแพร่่พร้้อมกัับฉบัับภาษาไทย ไว้้
บน website ของบริิษััทฯ
ทั้้�งนี้้� หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ประกอบด้้วยข้้อความดัังต่่อไปนี้้�
(1) วััน เวลา และสถานที่่�จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(2) วาระการประชุุม โดยระบุุว่่า เป็็นวาระเพื่่�อทราบหรืือเพื่่�ออนุุมััติิ รวมทั้้�งแบ่่งเป็็นเรื่่�อง ๆ อย่่างชััดเจน เช่่น ในวาระที่่�เกี่่�ยวกัับ
กรรมการ ได้้แยกเรื่่�องการเลืือกตั้้�งกรรมการและการอนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการเป็็นแต่่ละวาระ
(3) วััตถุุประสงค์์และเหตุุผล และความเห็็นของคณะกรรมการในแต่่ละวาระการประชุุมที่่�เสนอ ซึ่่�งรวมถึึง
ก. วาระอนุุมััติิจ่่ายปัันผล – นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล อััตราเงิินปัันผลที่่�เสนอจ่่ายพร้้อมทั้้�งเหตุุผลและข้้อมููลประกอบ ใน
กรณีีที่่�เสนอให้้งดจ่่ายปัันผล ให้้อธิิบายเหตุุผลและข้้อมููลประกอบ
ข. วาระแต่่งตั้้�งกรรมการ – ระบุุชื่่�อ อายุุ ประวััติิการศึึกษาและการทำำ�งาน จำำ�นวนบริิษััทจดทะเบีียนและบริิษััททั่่�วไปที่่�ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการ หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่่�เสนอ และในกรณีีที่่�เป็็นการเสนอชื่่�อกรรมการ
เดิิมกลัับเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกครั้้�งให้้ระบุุข้้อมููลการเข้้าร่่วมประชุุมปีีที่่ผ่� ่านมา และวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
ของบริิษััท
ค. วาระอนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลัักเกณฑ์์ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการแต่่ละตำำ�แหน่่ง และ
ค่่าตอบแทนกรรมการทุุกรููปแบบทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ
ง. วาระแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี – ชื่่�อผู้้�สอบบััญชีี บริิษััทที่่�สัังกััด ประสบการณ์์ทำำ�งาน ความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี ค่่าสอบ
บััญชีีและค่่าบริิการอื่่�น
(4) หนัังสืือมอบฉัันทะตามแบบที่่�กระทรวงพาณิิชย์์กำำ�หนด
(5) ข้้อมููลประกอบการประชุุมอื่่�น ๆ เช่่น ขั้้�นตอนการออกเสีียงลงคะแนน การนัับและแจ้้งผลคะแนนเสีียง สิิทธิิของหุ้้�นแต่่ละประเภท
ในการลงคะแนนเสีียง ข้้อมููลของกรรมการอิิสระที่่�บริิษััทเสนอเป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะจากผู้้�ถืือหุ้้�น เอกสารที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องแสดง
ก่่อนเข้้าประชุุม เอกสารประกอบการมอบฉัันทะ และแผนที่่�ของสถานที่่�จััดประชุุม เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สะดวกเข้้าร่่วม
ประชุุมสามารถดาวน์์โหลดแบบฟอร์์มหนัังสืือมอบฉัันทะทั้้�ง 2 แบบ (แบบ ก. และ แบบ ข.) ตามที่่�กรมพััฒนาธุุรกิิจ กระทรวง
พาณิิชย์์กำำ�หนด จาก Website ของบริิษััทฯ
8.1.7 บริิษััทฯได้้ลงประกาศลงในหนัังสืือพิิมพ์์เป็็นระยะเวลา 3 วัันติิดต่่อกัันผ่่านทางหนัังสืือพิิมพ์์ทัันหุ้้�นระหว่่างวัันที่่�
27-29 พฤษภาคม 2563 เพื่่�อเผยแพร่่วััน เวลา และสถานที่่� รวมถึึงวาระในการประชุุมให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับทราบอีีกช่่องทางหนึ่่�ง
8.1.8 บริิษัทั ฯได้้อำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีความประสงค์์จะรัับรายงานประจำำ�ปีีในแบบรููปเล่่ม สามารถติิดต่่อขอรัับผ่่านทาง
จดหมายตอบรัับที่่�แนบในหนัังสืือเชิิญประชุุม ทางอีีเมล์์ หรืือช่่องทางการติิดต่่อในเว็็บไซต์์ใน Website บริิษััทฯ ทางบริิษััทฯจะ
ดำำ�เนิินการจััดส่่งเอกสารทางไปรษณีีย์์ และจััดเตรีียมไว้้ให้้ในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย

หลัักปฏิิบััติิ 8.2
คณะกรรมการจะดููแลให้้การดำำ�เนิินการในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย โปร่่งใสมีีประสิิทธิิภาพ และเอื้้�อให้้ผู้้�ถืือ
หุ้้�นสามารถใช้้สิิทธิิของตน
8.2.1 คณะกรรมการจะกำำ�หนดวััน เวลา และสถานที่่�ประชุุม โดยคำำ�นึึงถึึงความสะดวกในการเข้้าร่่วมประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น ช่่วงเวลา
การประชุุมที่่�เหมาะสมและเพีียงพอต่่อการอภิิปราย สถานที่่�จััดประชุุมที่่�สะดวกต่่อการเดิินทาง เป็็นต้้น
8.2.2 คณะกรรมการจะดููแลไม่่ให้้มีีการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�เป็็นการจำำ�กััดโอกาสการเข้้าประชุุมหรืือสร้้างภาระให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นจนเกิินควร เช่่น ไม่่
กำำ�หนดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�รัับมอบฉัันทะต้้องนำำ�เอกสารหรืือหลัักฐานแสดงตนเกิินกว่่าที่่�กำำ�หนดไว้้ในแนวทางปฏิิบััติิของหน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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8.2.3 คณะกรรมการจะส่่งเสริิมการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้กัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งการลงทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น การนัับคะแนนและแสดงผล
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการประชุุมสามารถกระทำำ�ได้้รวดเร็็ว ถููกต้้อง แม่่นยำำ�
8.2.4 ประธานกรรมการเป็็นประธานที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น มีีหน้้าที่่�ดููแลให้้การประชุุมให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และข้้อ
บัังคัับของบริิษััทจััดสรรเวลาสำำ�หรัับแต่่ละวาระการประชุุมที่่�กำำ�หนดไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุมอย่่างเหมาะสม และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
แสดงความเห็็นและต้้องคำำ�นึึงถามต่่อที่่�ประชุุมในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ
8.2.5 เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถร่่วมตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญได้้ กรรมการในฐานะผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมและในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สนัับสนุุนการเพิ่่�ม
วาระการประชุุมที่่�ไม่่ได้้แจ้้งเป็็นการล่่วงหน้้าโดยไม่่จำำ�เป็็น โดยเฉพาะวาระสำำ�คััญที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องใช้้เวลาในการศึึกษาข้้อมููลก่่อน
ตััดสิินใจ
8.2.6 สนัับสนุุนให้้กรรมการทุุกคนและผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วมการประชุุม เพื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถซัักถามในประเด็็นต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้
8.2.7 ก่่อนเริ่่�มการประชุุม ให้้บริิษััทฯแจ้้งผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ทราบถึึงจำำ�นวนและสััดส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเองและของผู้้�ถืือหุ้้�น
ที่่�มอบฉัันทะ วิิธีีการประชุุม การลงคะแนนเสีียงและการนัับคะแนนเสีียง
8.2.8 ในกรณีีที่่�วาระใดมีีหลายรายการ ประธานที่่�ประชุุมจะจััดให้้มีีการลงมติิแยกในแต่่ละรายการ เช่่น ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิในการแต่่งตั้้�ง
กรรมการเป็็นรายบุุคคลในวาระการแต่่งตั้้�งกรรมการ
8.2.9 คณะกรรมการจะสนัับสนุุนให้้มีีการใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงในวาระที่่�สำำ�คััญ และส่่งเสริิมให้้มีีบุุคคลที่่�เป็็นอิิสระเป็็นผู้้�ตรวจนัับหรืือ
ตรวจสอบคะแนนเสีียงในการประชุุม และเปิิดเผยผลการลงคะแนนที่่�เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย และงดออกเสีียง ในแต่่ละวาระให้้ที่่�ประชุุม
ทราบพร้้อมทั้้�งบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุม

หลัักปฏิิบััติิ 8.3
คณะกรรมการจะดููแลให้้การเปิิดเผยมติิที่่�ประชุุมและการจััดทำำ�รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นไปอย่่างถููกต้้องและครบถ้้วน
8.3.1 คณะกรรมการจะดููแลให้้บริิษััทฯเปิิดเผยมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น พร้้อมผลการลงคะแนนเสีียง หากมีีการประชุุมในช่่วงเช้้า จะมีีการส่่ง
มติิต่่อตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เวลา 14.00 น. ของวัันเดีียวกััน แต่่หากเป็็นการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในช่่วงบ่่าย จะดำำ�เนิินการส่่งมติิต่่อตลาด
หลัักทรััพย์์ฯ เวลา 9.00 น. ของวัันทำำ�การถััดไป ผ่่านระบบข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และบน Website ของบริิษััทฯ
8.3.2 คณะกรรมการจะดููแลให้้การจััดส่่งสำำ�เนารายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยภายใน 14 วัันนัับจาก
วัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
8.3.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้บัันทึึกข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
(1) รายชื่่�อกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เข้้าประชุุม และสััดส่่วนกรรมการที่่�เข้้าร่่วมการประชุุมไม่่เข้้าร่่วมการประชุุม
(2) วิิธีีการลงคะแนนและนัับคะแนน มติิที่่�ประชุุม และผลการลงคะแนน (เห็็นชอบ ไม่่เห็็นชอบ งดออกเสีียง) ของแต่่ละวาระ
(3) ประเด็็นคำำ�ถามและคำำ�ตอบในที่่�ประชุุม รวมทั้้�งชื่่�อ-นามสกุุลของผู้้�ถามและผู้้�ตอบ
8.3.4 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีการนำำ�เทปบัันทึึกภาพการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเผยแพร่่ลงใน Website บริิษััทฯ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ที่่�ไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมในวัันและเวลาที่่�บริิษััทฯกำำ�หนด สามารถติิดตามเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้อย่่างครบถ้้วน
โดยจะเผยแพร่่หลัังจากการประชุุมเสร็็จสิ้้�นภายใน 3 วัันทำำ�การ
8.3.5 บริิษััทฯมีีนโยบายการนำำ�ข้้อเสนอแนะและความคิิดเห็็นที่่�ได้้รัับจากผู้้�ถืือหุ้้�นเกี่่�ยวการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อนำำ�มาประเมิินผลการ
ประชุุม เพื่่�อหาแนวทางแก้้ไขสำำ�หรัับการจััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในปีีถััดไป
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นโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
บริิษััทฯตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินกิิจการอย่่างโปร่่งใส ยึึดหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเพื่่�อให้้มีีการดำำ�เนิิน
กิิจการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เป็็นธรรม มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และป้้องกัันการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�นในองค์์กรทุุกๆ กรณีี บริิษััทฯ จึึงกำำ�หนดหลัักการดำำ�เนิินกิิจการที่่�ไม่่สนัับสนุุนกิิจการของกลุ่่�มหรืือบุุคคลที่่�กระทำำ�การโดยมิิชอบ
ในการแสวงหาผลประโยชน์์ เพื่่�อให้้บริิษััทฯ ได้้รัับความไว้้วางใจในการดำำ�เนิินกิิจการอัันปราศจากการทุุจริิต บริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ�
นโยบายต่่อการคอร์์รััปชั่่�นขึ้้�น และเพื่่�อเป็็นแนวทางสำำ�หรัับคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด ดัังนั้้�น
ในปีี 2560 บริิษััทฯได้้ร่่วมลงนามให้้สััตยาบัันตามคำำ�ประกาศเจตนารมณ์์ของ “โครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่่อต้้านการทุุจริิต” เพื่่�อแสดงเจตนารมณ์์และความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นในทุุกรููปแบบ โดยมีีรายละเอีียด
นโยบาย ดัังนี้้�

1. วััตถุุประสงค์์
	วััตถุุประสงค์์ของการจััดทำำ� “นโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น” เพี่่�อแสดงเจตนารมณ์์และความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการ
ทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น กำำ�หนดหลัักการและแนวทางในการปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนสำำ�หรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงในการ
ทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น อีีกทั้้�งเพื่่�อกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การตรวจสอบและกำำ�ลัับดููแลเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีการปฏิิบััติิตามนโยบายฉบัับนี้้�
อย่่างเหมาะสม

2. ขอบเขต
นโยบายฉบัับนี้้�มีีผลบัังคัับใช้้กัับคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการอิิสระ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกท่่านทั้้�งในบริิษััทฯและ
บริิษััทย่่อย อีีกทั้้�งยัังครอบคลุุมถึึงตััวแทน ตััวกลาง ผู้้�รัับจ้้างอิิสระ ที่่�ปรึึกษา ที่่�กระทำำ�การหรืือดำำ�เนิินการต่่าง ๆในนามบริิษััทฯ (เรีียกว่่า
“ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจ)

3. คำำ�นิิยาม
“การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น” หมายถึึง การกระทำำ�โดยเจตนาเพื่่�อแสวงหาประโยชน์์ที่่�มิิควรได้้โดยชอบด้้วยกฎหมายสำำ�หรัับตนเอง
และผู้้�อื่่�น หรืือการใช้้อำำ�นาจที่่�ได้้มาโดยหน้้าที่่�ในการหาประโยชน์์ส่่วนตััว การสนัับสนุุนและช่่วยเหลืือทางการเมืือง การให้้สิินบนไม่่ว่่าจะ
เป็็นรููปแบบใดก็็ตาม โดยการเสนอให้้ การสััญญา การให้้คำำ�มั่่�น การเรีียกร้้อง หรืือการรัับซึ่่�งเงิิน หรืือทรััพย์์สิินและผลประโยชน์์อื่่�น ๆ ที่่�
ไม่่เหมาะสม ทั้้�งจากเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ หน่่วยงานภาครััฐ หน่่วยงานเอกชน รวมถึึงการเอื้้�อประโยชน์์ในทางธุุรกิิจให้้กัับตนเองหรืือพวก
พ้้อง ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�อัันนำำ�มาซึ่่�งผลประโยชน์์ในทางมิิชอบ เว้้นแต่่เป็็นการกระทำำ�ในกรณีีที่่�กฎหมาย ระเบีียบปฏิิบััติิ ประกาศ ข้้อ
บัังคัับ ขนบธรรมเนีียม ประเพณีีท้้องถิ่่�น หรืือจารีีตทางการค้้าให้้กระทำำ�ได้้

4. นโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
4.1 ห้้ามให้้คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯ และ บริิษััทย่่อย / ร่่วม หรืือบริิษััทอื่่�นที่่�มีอำี ำ�นาจควบคุุม หรืือเป็็น
ตััวแทนทางธุุรกิิจ เรีียกร้้อง ดำำ�เนิินการ ยอมรัับ หรืือเกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นในทุุกรููปแบบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
รวมทั้้�งห้้ามเข้้าไปมีีส่่วนร่่วม ดำำ�เนิินการ หรืือยอมรัับการติิดสิินบน การเรีียกรัับผลประโยชน์์อื่่�นใดหรืือการจ่่ายเงิินเพื่่�อให้้ได้้
รัับความสะดวก ทั้้�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐและเอกชน ที่่�อาจพิิจารณาได้้ว่่าเป็็นการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น และกำำ�หนดให้้มีีการ
สอบทานการปฏิิบััติิตามนโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นอย่่างสม่ำำ��เสมอ พร้้อมทั้้�งได้้มีีการกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�และความรัับ
ผิิดชอบของฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ
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4.2 ห้้ามพนัักงานบริิษััทฯเพิิกเฉยหรืือละเลย ในกรณีีที่่�พบเห็็นการกระทำำ�ที่่�เข้้าข่่ายทุุจริิตหรืือคอร์์รััปชั่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ
ทั้้�งนี้้�พนัักงานบริิษััทฯต้้องแจ้้งการกระทำำ�ที่่�เข้้าข่่ายทุุจริิตหรืือคอร์์รััปชั่่�นให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือบุุคคลที่่�รัับผิิดชอบทราบ และ
ให้้ความร่่วมมืือในขั้้�นตอนการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงและการสอบสวนต่่าง ๆ
4.3 พนัักงานบริิษััทฯต้้องร่่วมมืือกัันสร้้างค่่านิิยมและสร้้างความตระหนัักในการดำำ�เนิินงานด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต โปร่่งใส
และปราศจากการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นให้้เป็็นวััฒนธรรมขององค์์กร
4.4 พนัักงานบริิษััทฯต้้องดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเฉพาะกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการต่่อต้้านการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
4.5 พนัักงานบริิษััทฯต้้องดำำ�เนิินการอย่่างโปร่่งใส ถููกต้้อง และเป็็นธรรม ภายใต้้กฎระเบีียบ นโยบายและแนวทางปฏิิบััติิของ
บริิษััทฯ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกระบวนการตลาดและการขาย การจััดซื้้�อจััดจ้้าง และการบััญชีีและการเงิิน
4.6 การกระทำำ�ใด ๆ ที่่�เป็็นการฝ่่าฝืืนนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นฉบัับนี้้� จะต้้องได้้รัับพิิจารณาทางวิินััยตามระเบีียบที่่�
บริิษััทฯกำำ�หนดไว้้ ซึ่่�งรวมถึึงการเลิิกจ้้างงาน ในกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯเห็็นว่่าจำำ�เป็็น นอกจากนี้้�พนัักงานที่่�ฝ่่าฝืืน
นโยบายฉบัับนี้้�อาจได้้รัับโทษทางกฎหมาย หากพิิสููจน์์ ได้้ว่่าการกระทำำ�ดัังกล่่าวนั้้�นผิิดกฎหมาย
4.7 บริิษััทฯจะให้้ความเป็็นธรรมและคุ้้�มครองแก่่พนัักงาน โดยพนัักงานจะไม่่ถููกลงโทษหรืือลดตำำ�แหน่่ง หากปฏิิเสธการกระทำำ�การ
ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น แม้้ว่่าการกระทำำ�นั้้�นจะทำำ�ให้้บริิษััทฯสููญเสีียโอกาสทางธุุรกิิจ

5. บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
5.1 คณะกรรมการบริิษััท มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น และพิิจารณาอนุุมััติินโยบาย รวมถึึงกำำ�กัับดููแล
และสนัับสนุุนการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น โดยการผลัักดัันนโยบายให้้สามารถปฏิิบััติิได้้จริิงในบริิษััทฯ พร้้อมทั้้�งเป็็นต้้นแบบที่่�
ดีีในด้้านการทำำ�งานที่่�ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนในบริิษััทฯ เข้้าใจและตระหนัักถึึงความสำำ�คััญต่่อการต่่อต้้านการ
คอร์์รััปชั่่�นและยึึดถืือปฏิิบััติิตาม
5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
5.2.1 พิิจารณาทบทวนนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นที่่�ได้้รัับอนุุมััติิในด้้านความเหมาะสมต่่อองค์์กร
5.2.2 รัับผิิดชอบในการสอบทานงบการเงิิน กำำ�กัับดููแลและตรวจสอบระบบการควบคุุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน
และการประเมิินความเสี่่�ยงองค์์กร เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินกิิจการที่่�โปร่่งใสและไม่่ขััดแย้้งต่่อนโยบายต่่อ
ต้้านการคอร์์รััปชั่่�นของบริิษััทฯ
5.2.3 เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการพิิจารณาและเสนอวาระเมื่่�อพบว่่ามีีการทุุจริิตในองค์์กรต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อร่่วมกััน
กำำ�หนดบทลงโทษและหาแนวทางการป้้องกัันต่่อไป
5.3 ผู้้�ตรวจสอบภายใน
		มีีหน้้าที่่�ตรวจสอบและสอบทานการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ ให้้ไปตามนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้ เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจใน
ระบบการควบคุุมภายในและลดความเสี่่�ยงการเกิิดคอร์์รััปชั่่�นในองค์์กร ทั้้�งนี้้�ผู้้�ตรวจสอบภายในจะต้้องมีีการจััดทำำ�รายงานต่่อ
คณะกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการตรวจสอบ
5.4 กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง ฝ่่ายจััดการ
		มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการกำำ�หนดให้้มีีแนวทางปฏิิบััติิที่่สนั
� ับสนุุนนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นที่่�
มีีประสิิทธิิภาพ จััดให้้มีีการสื่่�อสารและฝึึกอบรมให้้ความเกี่่�ยวกัับนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิดัังกล่่าวให้้แก่่บุุคลากรทุุกระดัับ เพื่่�อ
ให้้มั่่�นใจว่่าบุุคลากรของบริิษััทฯมีีความรู้้�ความเข้้าใจอย่่างเพีียงพอ และสามารถนำำ�นโยบายและแนวทางปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องไปดำำ�เนิิน
การได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล รวมทั้้�งทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิิบััติิต่่างๆ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับและข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย
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5.5 พนัักงานบริิษััทฯ
		มีีหน้้าที่่�ต้้องปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้องกัับนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นฉบัับนี้้� และปฏิิบััติิตามแนวทางปฏิิบััติิ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง กรณีีมีีข้้อสงสััยหรืือพบการฝ่่าฝืืนนโยบาย จะต้้องรายงานผู้้�บัังคัับบััญชา หรืือผ่่านทางช่่องทางในการแจ้้งเบาะแสที่่�
จััดให้้

6. แนวทางปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
	กรรมการ ผู้้�จััดการ และพนัักงานทุุกระดัับของบริิษััทและบริิษััทในกลุ่่�มจะต้้องปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นของ
บริิษััทฯ อย่่างเคร่่งครััดโดยจะต้้องไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการคอร์์รััปชั่่�นในทุุกๆ กรณีี ไม่่ว่่าจะในทางตรงหรืือทางอ้้อม ทั้้�งนี้้�นโยบายต่่อต้้าน
การคอร์์รััปชั่่�นดัังกล่่าวจะรวมถึึงการปฏิิบััติิงานของผู้้�รัับจ้้าง หรืือคู่่�ค้้าที่่�เข้้ามาติิดต่่อกัับบริิษััทฯ ด้้วย ผู้้�ที่่�กระทำำ� คอร์์รััปชั่่�นและผู้้�มีี
ส่่วนรู้้�เห็็นหรืือเกี่่�ยวข้้องจะต้้องได้้รัับการลงโทษทางวิินััยตามกฎของบริิษััทฯ ที่่�กำำ�หนดไว้้และได้้รัับโทษตามกฎหมาย บริิษััทฯ มีีแนวทาง
ปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น ตามลัักษณะการทุุจริิตดัังต่่อไปนี้้�
6.1 พนัักงานต้้องไม่่ละเลยหรืือเพิิกเฉย เมื่่�อพบเห็็นการกระทำำ�ที่่�เข้้าข่่ายคอร์์รััปชั่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ โดยต้้องแจ้้งให้้ผู้้�บัังคัับ
บััญชา หรืือบุุคคลที่่�รัับผิิดชอบทราบผ่่านช่่องทาง ต่่าง ๆ ที่่�กำำ�หนดไว้้ และให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง
6.2 ผู้้�ที่่�กระทำำ�คอร์์รััปชั่่�นและผู้้�มีีส่่วนรู้้�เห็็นหรืือเกี่่�ยวข้้องจะต้้องได้้รัับการลงโทษทางวิินััยตามกฎของบริิษััทฯ ที่่�กำำ�หนดไว้้ และได้้รัับ
โทษตามกฎหมาย
6.3 บริิษััทฯ จะให้้ความเป็็นธรรมและมีีมาตรการคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน หรืือผู้้�ที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการรายงานการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
6.4 บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการเผยแพร่่ สื่่�อสารและฝึึกอบรมเพื่่�อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นแก่่พนัักงาน
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
6.5 ฝ่่ายตรวจสอบภายในมีีหน้้าที่่�และรัับผิิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดำำ�เนิินงานตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในเรื่่�องนี้้�
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีระบบควบคุุมที่่�มีีความเหมาะสม และเพีียงพอต่่อความเสี่่�ยงด้้านคอร์์รััปชั่่�นที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและรายงานต่่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ

7. มาตรการการปฏิิบััติิ
	พนัักงานต้้องปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น ขณะที่่�กำำ�ลัังติิดต่่อธุุรกิิจกัับลููกค้้า ผู้้�ขายสิินค้้า หุ้้�นส่่วนหรืือบุุคคล
ภายนอกที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจ ดัังนี้้�
7.1 พนัักงานบริิษััทฯต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ประเพณีีปฏิิบััติิทางธุุรกิิจและมารยาททางธุุรกิิจขณะที่่�ติิดต่่อกัับบุุคคล
ภายนอกที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจ พนัักงานที่่�ละเมิิดข้้อกำำ�หนดต้้องถููกลงโทษตามกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััทฯ
และอาจถููกดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมาย
7.2 ผู้้�บริิหารและพนัักงานไม่่พึึงหาประโยชน์์ใด ๆ จากตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ของตนในบริิษััทฯเพื่่�อรัับหรืือเรีียกร้้อง ให้้ บุุคคลภายนอก
ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของบุุคคลภายนอกดัังกล่่าวให้้บริิการใด ๆ ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
7.3 เมื่่�อผู้้�บริิหารและพนัักงานแนะนำำ�บุุคคลให้้แก่่บริิษััทฯการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวจะต้้องไม่่ขััด ต่่อผลประโยชน์์ หรืือขั้้�นตอนการ
จััดการของบริิษััทฯอีีกทั้้�งต้้องไม่่ทำำ�เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตััวอัันมิิชอบด้้วยกฎหมาย
7.4 การรัับสิินบน
7.4.1 ผู้้�บริิหารและพนัักงานต้้องไม่่รัับหรืือเรีียกร้้องทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมซึ่่�ง เงิิน บััตรกำำ�นััล เช็็ค หุ้้�น ของขวััญหรืือสิินบน
อื่่�นใด เงิินค่่าตอบแทนพิิเศษหรืือสิ่่�งจููงใจ ใด ๆ ที่่�มีีมููลค่่าจากบุคุ คลภายนอกที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจและบุุคคล
ภายในบริิษััทฯ เช่่น หน่่วยงานราชการและหน่่วยงานเอกชน บริิษััทคู่่�ค้้า
7.4.2 ผู้้�บริิหารและพนัักงานต้้องไม่่ให้้สิินบนแก่่เจ้้าพนัักงานหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ราชการโดยการเสนอให้้เงิิน บััตรกำำ�นััล เช็็ค หุ้้�น
ของขวััญ หรืือสิินบนอื่่�นใดเงิินค่่าตอบแทนพิิเศษหรืือสิ่่�งจููงใจ ใด ๆ ที่่�มีีมููลค่่า
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7.5 การจััดซื้้�อ - จััดจ้้าง
7.5.1 สำำ�หรัับงานจััดซื้้�อ/จััดจ้้างต่่าง ๆ จะต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนการทำำ�งานของบริิษััทฯ ตั้้�งแต่่การเสนอรููปแบบ การ
เสนอราคา การเปรีียบเทีียบราคา การเลืือกคู่่�ค้้า และ/หรืือ ผู้้�รัับเหมา โดยห้้ามมิิให้้พนัักงานในบริิษััทฯ รัับข้้อเสนอ ต่่างๆ
หรืือมีีผลประโยชน์์แอบแฝงกัับคู่่�ค้้า และ/หรืือผู้้�รัับเหมา ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีวิิธีีการตรวจสอบอย่่างรอบคอบผ่่านผู้้�
จััดการฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องและจะต้้องมีีการอนุุมััติิการจััดซื้้�อ/จััดจ้้างโดยกรรมการผู้้�จััดการ
7.5.2 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจและการจััดซื้้�อ จััดจ้้างกัับภาครััฐ หรืือเอกชน รวมถึึง การติิดต่่องานกัับภาครััฐหรืือเจ้้าหน้้าที่่�
ภาครััฐ หรืือเอกชน ตลอดจนบุุคคลที่่�มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ และบริิษััทในกลุ่่�ม ไม่่ว่่าในประเทศ
หรืือต่่างประเทศ จะต้้องเป็็นไปด้้วยความโปร่่งใส ซื่่�อสััตย์์ และต้้องดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
7.6 การบริิจาคเพื่่�อการกุุศล การสาธารณประโยชน์์และเงิินสนัับสนุุน
บริิษััทฯ มีีข้้อกำำ�หนดในการบริิจาคเพื่่�อการกุุศล การสาธารณประโยชน์์และเงิินสนัับสนุุน ดัังนี้้�
7.6.1 การบริิจาคเพื่่�อการกุุศลและการให้้เงิินสนัับสนุุน แก่่บุคุ คลหรืือหน่่วยงาน ทั้้�งของภาครััฐและเอกชน ต้้องเป็็นไปอย่่าง
โปร่่งใส และมีีเป้้าหมายเพื่่�อการกุุศล โดยไม่่ได้้เป็็นไปเพื่่�อคาดหวัังผลประโยชน์์ หรืือสิ่่�งอื่่�นใดเป็็นการตอบแทนที่่�อาจ
พิิจารณาได้้ว่่าเป็็นการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
7.6.2 ในการอนุุมััติิการบริิจาคต่่าง ๆ และเงิินสนัับสนุุน จะต้้องเป็็นไปตามอำำ�นาจอนุุมััติิขององค์์กร ทั้้�งนี้้�หากเงิินบริิจาคและ
เงิินสนัับสนุุน ไม่่ว่่าจะรููปแบบใดก็็ตามที่่�มีีมููลค่่าน้้อยกว่่า 10,000 บาท จะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากผู้้�จััดการฝ่่ายบุุคคล
และหากมููลค่่ามากกว่่า 10,000 บาท จะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากกรรมการบริิษััท
7.6.3 ในการบริิจาคจะต้้องเป็็นการบริิจาคในนาม “บริิษััทฯ” เท่่านั้้�น ทั้้�งนี้้�จะต้้องมีีหลัักฐานการบริิจาคที่่�ชััดเจนและเชื่่�อถืือได้้
และจะต้้องปฏิิบััติิตามระเบีียบขั้้�นตอนของบริิษััทฯ และถููกต้้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีีการติิดตามและตรวจสอบ ทั้้�ง
นี้้�บริิษััทฯ จะไม่่ใช้้การบริิจาคเป็็นข้้ออ้้างหรืือนำำ�มาไปใช้้ในวััตถุุประสงค์์อื่่�นใด
7.6.4 การให้้เงิินสนัับสนุุน ไม่่ว่่าจะเป็็นเงิิน วััตถุุหรืือทรััพย์์สิิน แก่่กิิจกรรมหรืือโครงการใด ต้้องมีีการระบุุชื่่�อบริิษััทฯ หรืือบริิษััท
ในกลุ่่�ม โดยการให้้การสนัับสนุุนนั้้�นต้้องมีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อส่่งเสริิมธุุรกิิจ ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของบริิษััทฯ และบริิษััทในกลุ่่�ม
และต้้องดำำ�เนิินการด้้วยความโปร่่งใส ผ่่านขั้้�นตอนตามระเบีียบการจััดซื้้�อทั่่�วไปของบริิษััทฯ ที่่�กำำ�หนดไว้้ และถููกต้้อง
ตามกฎหมาย
7.6.5 การบริิจาคเพื่่�อการกุุศลและการให้้เงิินสนัับสนุุน ต้้องพิิสููจน์์ ได้้ว่่ามีีกิิจกรรมตามโครงการเพื่่�อการกุุศลดัังกล่่าวจริิง
และสามารถตรวจสอบการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลและการให้้เงิินสนัับสนุุนนั้้�นได้้
	ขั้้�นตอนการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลและการให้้เงิินสนัับสนุุน ดัังนี้้�
1. ผู้้�ร้้องขอจััดทำำ�ใบบัันทึึกคำำ�ขอ (Memo) โดยระบุุชื่่�อผู้้�รัับบริิจาคหรืือผู้้�รัับการสนัับสนุุน และวััตถุุประสงค์์ของกาบริิจาค
หรืือการสนัับสนุุน พรเอมแนบเอกสารประกอบการพิิจารณาทั้้�งหมดเสนอให้้ผู้้�มีีอำำ�นาจ พิิจารณาอนุุมััติิตามระดัับ
อำำ�นาจอนุุมััติิ ดัังนี้้�
			
วงเงิินในการอนุุมััติิผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิ
		
- ไม่่เกิิน 10,000 บาท				
ผู้้�จััดการฝ่่ายบุุคคล
		
- 10,000 บาท แต่่ไม่่เกิิน 100,000 บาท		กรรมการผู้้�จััดการ
		
- 100,000 บาทขึ้้�นไป		
		
ประธานกรรมการบริิหาร
2. ผู้้�จััดการฝ่่ายบุุคคลสอบทานใบบัันทึึกคำำ�ขอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าวััตถุุประสงค์์ของการบริิจาคเป็็นไปตามแนวทางปฏิิบััติิใน
การบริิจาคเพื่่�อการกุุศลและการให้้เงิินสนัับสนุุน และพิิจารณาอนุุมััติิ หากการขอบริิจาคหรืือให้้เงิินสนัับสนุุนเป็็นไป
ตามแนวทางปฏิิบััติิของบริิษััทฯ
3. ผู้้�ร้้องขอนำำ�หลัักฐานการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลและการให้้เงิินสนัับสนุุน เช่่น หนัังสืือขอบคุุณจากหน่่วยงานรัับบริิจาค
หรืือการสนัับสนุุน รููปถ่่ายการบริิจาค เป็็นต้้น ส่่งให้้แก่่ฝ่่ายการเงิินและบััญชีี เพื่่�อเป็็นหลัักฐานการบริิจาคเพื่่�อการกุุศล
และการให้้เงิินสนัับสนุุน หลัังจากดำำ�เนิินการบริิจาคหรืือให้้เงิินสนัับสนุุนแล้้ว
074

ANNUAL REPORT 2020

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

4. ฝ่่ายการเงิินสอบทานหลัักฐานการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลและการให้้เงิินสนัับสนุุน และจััดเก็็บข้้อมููลเข้้าแฟ้้มเอกสาร หาก
หลัักฐานที่่�ผู้้�ร้้องขอให้้มาไม่่เพีียงพอ ให้้แจ้้งผู้้�ร้้องขอเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรเพื่่�อขอข้้อมููลหรืือคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิม หาก
พิิสููจน์์ ได้้ว่่าการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลและการให้้เงิินสนัับสนุุนไม่่เป็็นไปตามแนวทางปฏิิบััติิของบริิษััทฯหรืือใช้้เป็็นข้้ออ้้าง
หรืือเส้้นทางสำำ�หรัับคอร์์รััปชั่่�น บริิษััทฯจะลงโทษผู้้�กระทำำ�ผิิดตามมาตรการสููงสุุด
5. ฝ่่ายการเงิินทำำ�รายงานสรุุปการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลและการให้้เงิินสนัับสนุุนเสนอคณะกรรมการบริิหารทุุกไตรมาส
6. ฝ่่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลและการให้้เงิินสนัับสนุุนเป็็นประจำำ�ทุุกปีเี พื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
กระบวนการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลและการให้้เงิินสนัับสนุุนมีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
7.7 การช่่วยเหลืือทางการเมืือง
บริิษััทฯ มีีนโยบายเป็็นกลางทางการเมืือง และมีีกระบวนการบริิหารและดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นอิิสระ โดยไม่่อ้้างอิิงกิิจกรรมทาง
การเมืือง แต่่บริิษััทมีีนโยบายไม่่ช่่วยเหลืือทางการเมืือง นิิยามการช่่วยเหลืือทางการเมืือง คืือ การช่่วยเหลืือไม่่ว่่าจะเป็็นทางด้้าน
การเงิินหรืือรููปแบบอื่่�น เพื่่�อสนัับสนุุนกิิจกรรมทางการเมืือง การกำำ�หนดว่่ากิิจกรรมใดเป็็นการช่่วยเหลืือทางการเมืืองอาจทำำ�ได้้
ยาก การช่่วยเหลืือด้้านการเงิินสามารถรวมถึึงการให้้กู้้�เงิินส่่วนการช่่วยเหลืือในรููปแบบอื่่�น เช่่นการให้้สิ่่�งของ การโฆษณาส่่งเสริิม
หรืือสนัับสนุุนพรรคการเมืือง ร่่วมถึึงการให้้พนัักงานลาหยุุดโดยไม่่รัับค่่าจ้้างจากนายจ้้าง เพื่่�อร่่วมดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการ
รณรงค์์ทางการเมืือง
โดยบุุคลากรทุุกคนมีีสิิทธิิและเสรีีภาพในการแสดงความเห็็นและเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางการเมืือง ภายใต้้พระราชบััญญััติิ
ตามรััฐธรรมนููญ กฎหมาย และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง แต่่ห้้ามพนัักงานบริิษััทฯ เข้้าร่่วมกิิจกรรม แสดงความคิิดเห็็น หรืือดำำ�เนิิน
กิิจกรรม ใดๆ ในนามบริิษััทฯ หรืือให้้เข้้าใจว่่าเป็็นการกระทำำ�ในนามบริิษััทฯ รวมถึึงการนำำ�ทรััพยากร ใดๆ ของบริิษััทฯ และบริิษััท
ในกลุ่่�ม ไปใช้้เพื่่�อดำำ�เนิินการหรืือกิิจกรรมทางการเมืือง อัันจะทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สููญเสีียความเป็็นกลางหรืือได้้รัับความเสีียหาย
จากการเข้้าไปมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องและการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเมืืองไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
7.8 การให้้หรืือรัับของขวััญ ของที่่�ระลึึก หรืือการเลี้้�ยงรัับรอง
บริิษััทมีีนโยบายห้้ามผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานบริิษััทฯ รัับหรืือให้้ ของขวััญ ของที่่�ระลึึก หรืือการเลี้้�ยงรัับรอง จากหรืือให้้
บริิษััทคู่่�ค้้า อย่่างไรก็็ตามหากการให้้หรืือรัับของ มีีวััตถุุประสงค์์เพีียงเพื่่�อการต้้อนรัับ, การแสดงความยิินดีี หรืือให้้เนื่่�องในโอกาส
เทศกาลต่่างๆ ตามวััฒนธรรม โดยไม่่มีีนััยยะอื่่�นและไม่่ได้้คาดหวัังผลโยชน์์ตอบแทน ก็็สามารถให้้หรืือรัับได้้ เช่่น กระเช้้าตามช่่วง
เทศกาลต่่างๆ และขนมอื่่�นๆ
ขั้้�นตอนการรัับและให้้ของเพื่่�อการต้้อนรัับ, การแสดงความยิินดีี และโอกาสเทศกาลต่่างๆ ตามวััฒนธรรม
7.8.1 บริิษััทฯรัับสิ่่�งของเพื่่�อการต้้อนรัับ การแสดงความยิินดีี และเทศกาลต่่างๆ ตามวััฒนธรรม เช่่นกระเช้้า และขนมต่่างๆ
สิ่่�งของสนัับสนุุนการขายทั่่�วไปมููลค่่าเล็็กน้้อย เท่่านั้้�น และห้้ามรัับของขวััญ ของกำำ�นััลใด ๆ จากที่่�กล่่าวข้้างต้้น ทั้้�งสิ้้�น
7.8.2 การให้้ของเพื่่�อการต้้อนรัับ การแสดงความยิินดีี และเทศกาลต่่าง ๆตามวััฒนธรรม
7.8.2.1 ผู้้�ร้้องขอจััดทำำ�บัันทึึกคำำ�ขอ โดยระบุุชื่่�อหน่่วยงานที่่�จะให้้ รายละเอีียดวััตถุุประสงค์์ ปริิมาณ และมููลค่่า (ซึ่่�งไม่่เกิิน
		
2,000 บาทต่่อ 1 ชิ้้�น) พร้้อมแนบเอกสารประกอบการพิิจารณาทั้้�งหมด เสนอให้้ผู้้�จััดการฝ่่ายบุุคคลอนุุมััติิตาม
		
ระดัับอำำ�นาจอนุุมััติิเท่่านั้้�น
7.8.2.2 ผู้้�จััดการฝ่่ายบุุคคลสอบทานใบบัันทึึกคำำ�ขอเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าวััตถุุประสงค์์ของการให้้ของ สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิิน
		
ธุุรกิิจของบริิษััท และพิิจารณาอนุุมััติิ หากการขอให้้ของ เป็็นไปตามแนวทางปฏิิบััติิของบริิษััทฯ
7.8.2.3 ผู้้ร้้� องขอนำำ�หลัักฐานการให้้ของ เช่่นใบเสร็็จรัับเงิิน หนัังสืือขอบคุุณจากหน่่วยงานรัับของ หรืือรููปถ่่ายการให้้
		
เป็็นต้้น ส่่งให้้แก่่ฝ่่ายบุุคคลเพื่่�อใช้้ในการเบิิกเงิินและเป็็นหลัักฐานการให้้ของ
7.8.2.4 ฝ่่ายการเงิินสอบทานหลัักฐานการให้้ของ รวมทั้้�งอนุุมััติิ และจััดเก็็บข้้อมููลเข้้าแฟ้้มเอกสารหากหลัักฐานที่่�ผู้้�ร้้องขอ
		
ให้้มาไม่่เพีียงพอ ให้้แจ้้งผู้้�ร้้องขอเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรเพื่่�อขอข้้อมููลหรืือคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิม หากพิิสููจน์์ ได้้ ว่่าการ
		
ให้้ของไม่่เป็็นไปตามแนวทางปฏิิบััติิของบริิษััทฯหรืือใช้้เป็็นข้้ออ้้างหรืือเส้้นทางสำำ�หรัับคอร์์รััปชั่่�น บริิษััทฯจะลงโทษ
		
ผู้้�กระทำำ�ผิิดตามมาตรการสููงสุุด
7.8.2.5 ฝ่่ายการเงิินทำำ�รายงานสรุุปการให้้ของ เสนอคณะกรรมการบริิหารทุุกไตรมาส
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7.8.2.6 ฝ่่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการให้้ของ เป็็นประจำำ�ทุุกปีีเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากระบวนการให้้ของสำำ�หรัับ
เทศกาลหรืือขนมต่่าง ๆ มีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม

8. การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นและระบบควบคุุมภายใน
8.1 จััดให้้มีีมาตรการและแนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริิตที่่�ครอบคลุุมทั้้�งมาตรการการป้้องกัันทุุจริิต
การตรวจหาการทุุจริิต และการตอบสนองเมื่่�อพบการทุุจริิต
8.2 จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและเพีียงพอในการป้้องกัันการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น และจััดให้้มีีการตรวจสอบกระบวน
การดำำ�เนิินงานภายใน เพื่่�อให้้ความมั่่�นใจในประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายใน
8.3 จััดให้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยงองค์์กรด้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าบริิษััทฯมีีมาตรการควบคุุมภายใน เพื่่�อ
จััดการกัับความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในรููปแบบต่่าง ๆได้้อย่่างเหมาะสม
8.4 จััดให้้มีีมาตรการและแนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับการจ่่ายค่่าใช้้จ่่ายบางประเภท ได้้แก่่ เงิินบริิจาคเพื่่�อการกุุศล เงิินสนัับสนุุน หรืือ
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิตอย่่างเป็็นรููปธรรม
8.5 จััดให้้มีีมาตรการป้้องกัันการมอบหรืือรัับของกำำ�นััล ทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อื่่�นใด การเลี้้�ยงรัับรอง หรืือค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิินขอบเขต
จำำ�กััดซึ่่�งไม่่เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของบริิษััทหรืือเป็็นการฝ่่าฝืืนกฎหมายในประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
8.6 จััดให้้มีีกลไกการรายงานสถานะทางการเงิินที่่�โปร่่งใสและถููกต้้องแม่่นยำำ� ภายใต้้มาตรฐานการบััญชีีที่่� ได้้รัับการยอมรัับ
ระดัับสากล
8.7 จััดให้้มีีกระบวนการจััดทำำ�และเก็็บรัักษาเอกสารประกอบการรายงาน และข้้อมููลทางการเงิิน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการบัันทึึกรายการ
และข้้อมููลทางการเงิินเป็็นไปตามความเป็็นจริิง ถููกต้้อง และครบถ้้วน อีีกทั้้�งเป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดย
เฉพาะเอกสารประกอบการจ่่ายค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ต้้องจััดให้้มีีเอกสารประกอบที่่�ชััดเจน โปร่่งใส ถููกต้้อง และได้้รัับการอนุุมััติิ
จากผู้้�มีีอำำ�นาจอย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวเป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�เหมาะสมและไม่่ได้้เป็็นไปเพื่่�อการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
8.8 จััดให้้มีีช่่องทางในการแจ้้งเบาะแส ข้้อเสนอแนะ หรืือร้้องเรีียนกรณีีเกิิดการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น รวมทั้้�งกำำ�หนดขั้้�นตอนในการ
สอบสวน การกำำ�หนดบทลงโทษ และการรายงานต่่อคณะกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง ในกรณีีเกิิดการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่น�
8.9 จััดให้้มีีการสื่่�อสารและฝึึกอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุจริิตแก่่พนัักงานทุุกระดัับ ตั้้�งแต่่
คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน รวมไปถึึงตััวแทนและตััวกลางทางธุุรกิิจที่่�กระทำำ�การหรืือดำำ�เนิินการในนามบริิษััทฯ

9. การทบทวนนโยบาย
บริิษััทฯจััดให้้มีีการทบทวนนโยบายฉบัับนี้้�เป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ

10. การแจ้้งเบาะแส หรืือข้้อร้้องเรีียน
10.1 เรื่่�องที่่�รัับแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
10.1.1 การกระทำำ�ที่่�ทุุจริิต คอร์์รััปชั่่�น ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์กร โดยทางตรง หรืือทางอ้้อม
10.1.2 การกระทำำ�ที่่�ผิิดขั้้�นตอนตามระเบีียบปฏิิบััติิของบริิษััท หรืือมีีผลต่่อระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท จนทำำ�ให้้สงสััย
ได้้ว่่า อาจจะเป็็นช่่องทางในการทุุจริิต
10.1.3 การกระทำำ�ที่่�ทำำ�ให้้บริิษััทฯเสีียผลประโยชน์์ กระทบต่่อชื่่�อเสีียงของบริิษััท
10.1.4 การกระทำำ�ที่่�ผิิดกฎหมาย ผิิดศีีลธรรม จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
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11. ช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
11.1 แสดงความคิิดเห็็นจากภายใน (ผู้้�ร้้องทุุกข์์จากภายใน)
11.1.1 กล่่องรัับความคิิดเห็็น
11.1.2 หััวหน้้าหน่่วยงานที่่�พนัักงานคนดัังกล่่าวสัังกััดอยู่่�
11.1.3 หััวหน้้าฝ่่ายตรวจสอบ หรืือ หััวหน้้าฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
11.1.4 จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (hr@aienergy.co.th / ac@aienergy.co.th)
11.2 กลไกแสดงความคิิดเห็็นจากภายนอก (ผู้้�ร้้องทุุกข์์จากภายนอก)
11.2.1 เว็็บไซต์์บริิษััทฯ http://www.aienergy.co.th
11.2.2 จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ aienergy@aienergy.co.th / ac@aienergy.co.th
11.2.3 ทางไปรษณีีย์์ (55/2 ม.8 ถ.เศรษฐกิิจ 1 ต.คลองมะเดื่่�อ อ.กระทุ่่�มแบน จ.สมุุทรสาคร 74110)

12. การคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน และการรัักษาความลัับ
12.1 การคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
เนื่่�องจากการร้้องเรีียน และการให้้ข้้อมููลที่่�กระทำำ�ไปโดยสุุจริิตใจ ย่่อมก่่อให้้เกิิดประโยชน์์อัันยิ่่�งใหญ่่แก่่ ทั้้�งบริิษััทฯ และพนัักงาน
เป็็นส่่วนรวม ดัังนั้้�นผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องเรีียน ผู้้�ให้้ถ้้อยคำำ� ให้้ข้้อมููล ให้้ข้้อเท็็จจริิง หรืือให้้พยานหลัักฐานใดเกี่่�ยวกัับการร้้องเรีียน และที่่�
เป็็นผู้้�พิิจารณาคำำ�ร้้องเรีียน เมื่่�อได้้กระทำำ�ไปโดยสุุจริิตใจ แม้้จะเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้องยุ่่�งยากประการใดย่่อมได้้รัับการประกัันการ
คุ้้�มครองว่่าจะไม่่เป็็นเหตุุหรืือถืือเป็็นเหตุุที่่�จะเลิิกจ้้าง ลงโทษ หรืือดำำ�เนิินการใดที่่�เกิิดผลร้้ายต่่อพนัักงานดัังกล่่าว
บริิษััทฯมีีนโยบายที่่�จะให้้ความเป็็นธรรมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย โดยเท่่าเทีียมกััน ตามกฎข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ โดยจะให้้
ความคุ้้�มครองแก่่ผู้้�ร้้องเรีียน และเรื่่�องที่่�ร้้องเรีียนนั้้�น เป็็นความลัับ และจะดำำ�เนิินการเพื่่�อคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน
12.2 การปิิดบัังชื่่�อและการเก็็บรัักษาความลัับ
พนัักงานหรืือผู้้�ร้้องเรีียนจากภายนอก อาจเลืือกไม่่เปิิดเผยชื่่�อเมื่่�อรายงานการกระทำำ�ละเมิิดของพนัักงานคนอื่่�นก็็ ได้้อย่่างไร
ก็็ตาม บริิษััทฯ สนัับสนุุนให้้พนัักงานระบุุตััวตนของตนเมื่่�อทำำ�การรายงาน เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการติิดต่่อและสอบสวน
เมื่่�อพนัักงานหรืือผู้้�ร้้องเรีียนจากภายนอก ทำำ�การรายงานแล้้ว หน่่วยงานที่่�รัับเรื่่�องพึึงดำำ�เนิินมาตรการ ปกป้้องคุ้้�มครองและ
ป้้องกัันที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้สามารถทำำ�การสอบสวนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเพื่่�อป้้องกัันพนัักงานหรืือผู้้�ร้้องทุุกข์์จากภายนอกดััง
กล่่าวจากการกลั่่�นแกล้้งหรืือการปฏิิบััติิที่่�ไม่่เป็็นธรรม

13. การดำำ�เนิินการสืืบสวน และบทลงโทษ
13.1 เมื่่�อได้้รัับการแจ้้งเบาะแส กรรมการบริิหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็็นผู้้�กลั่่�นกรอง สืืบสวนข้้อเท็็จจริิง
13.2 ระหว่่างการสืืบสวนข้้อเท็็จจริิง กรรมการบริิหาร คณะกรรมการแรงงานสััมพัันธ์์และ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบ
หมายให้้ตััวแทน (ผู้้�บริิหาร) แจ้้งผลความคืืบหน้้าเป็็นระยะให้้ผู้้�แจ้้งเบาะแส หรืือร้้องเรีียนได้้ทราบ
13.3 หากการสืืบสวนข้้อเท็็จจริิงแล้้วพบว่่า ข้้อมููลหรืือหลัักฐานที่่�มีี มีีเหตุุอัันควรเชื่่�อได้้ว่่าผู้้�ที่่�ถููกกล่่าวหาได้้กระทำำ�การคอร์์รััปชั่่�น
หรืือทุุจริิตจริิง บริิษััทจะให้้สิิทธิิผู้้�ถููกกล่่าวหา ได้้รัับทราบข้้อกล่่าวหา และให้้สิิทธิิผู้้�ถููกกล่่าวหาพิิสููจน์์ตนเอง โดยการหาข้้อมููล
หรืือหลัักฐานเพิ่่�มเติิมที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าตนเองไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการกระทำำ�อัันทุุจริิต ตามที่่�ได้้ถููกกล่่าวหา
13.4 หากผู้้�ถููกร้้องเรีียน ได้้กระทำำ�การทุุจริิตจริิง การทุุจริิตนั้้�นถืือว่่าเป็็นการกระทำำ�ผิิดนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น จะต้้อง
ได้้รัับการพิิจารณาโทษทางวิินััย ตามระเบีียบที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนดไว้้ และหากการกระทำำ�ทุุจริิตนั้้�นผิิดกฎหมาย ผู้้�กระทำำ�ความ
ผิิดอาจจะต้้องได้้รัับโทษทางกฎหมาย ทั้้�งนี้้�โทษทางวิินััยตามระเบีียบของบริิษััทฯ คำำ�ตััดสิินของคณะกรรมการ (ผู้้�บริิหาร)
ถืือเป็็นอัันสิ้้�นสุุด
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13.5 ในกรณีีที่่�ผู้้�กระทำำ�การทุุจริิตเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ และ/หรืือพนัักงานที่่�กระทำำ�การทุุจริิตที่่�มีมููลค่
ี ่าความ
เสีียหายตั้้�งแต่่ 500,000 บาทขึ้้�นไป คณะกรรมการสอบสวนเบื้้�องต้้นจะรายงานต่่อไปยัังคณะกรรมการตรวจสอบทัันทีีเพื่่�อ
พิิจารณาแต่่งตั้้�งตััวแทนเป็็น 1 ในคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลการสอบสวนต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ โดยเร็็ว
อย่่างช้้าไม่่เกิิน 7 วััน บทลงโทษให้้เป็็นไปตามวิิธีีปฏิิบััติิของบริิษััทฯ

14. การเผยแพร่่นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและการคอร์์รััปชั่่�น
เพื่่�อให้้พนัักงานในองค์์กรและบริิษััทย่่อย, บริิษััทร่่วม, บริิษััทอื่่�นที่่�บริิษััทมีีอำำ�นาจในการควบคุุมและตััวแทนทางธุุรกิิจทราบ
ตระหนัักและปฏิิบััติิ นโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการ ดัังต่่อไปนี้้�
14.1 บริิษััทฯ ติิดประกาศนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น ให้้พนัักงานบริิษััทฯ, บริิษััทย่่อย, บริิษััทร่่วม, บริิษััทอื่่�นที่่�บริิษััทมีีอำำ�นาจ
ในการควบคุุมและตััวแทนทางธุุรกิิจ รัับทราบโดยทั่่�วกััน
14.2 บริิษััทฯ เผยแพร่่ให้้พนัักงานบริิษััทฯ, บริิษััทย่่อย, บริิษััทร่่วม, บริิษััทอื่่�นที่่�บริิษัทั มีีอำำ�นาจในการควบคุุมและตััวแทนทางธุุรกิิจ
ได้้รัับทราบผ่่านจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อให้้ทุุกฝ่่าย/แผนกได้้รัับทราบโดยทั่่�วกััน และบัังคัับให้้บุุคคลข้้างต้้นปฏิิบััติติ าม
นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นอย่่างเคร่่งครััด
14.3 บริิษััทฯ จะมีีการอบรมนโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นกัับพนัักงานใหม่่ทุุกคนและเพื่่�อให้้บุุคคลภายนอกหรืือผู้้�ที่่ส� นใจ
ทราบถึึงการปฏิิบััติิงาน พร้้อมให้้มีีการทบทวนนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิต อย่่างสม่ำำ��เสมอ ผ่่านช่่องทางดัังต่่อไปนี้้�
14.3.1 เว็็บไซต์์บริิษััทฯ http://www.aienergy.co.th
14.3.2 รายงานการเปิิดเผยข้้อมููลประจำำ�ปีี แบบ 56-1 และรายงานประจำำ�ปีี
บริิษััทเห็็นความสำำ�คััญของการจััดทำำ�นโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น ซึ่่�งจะส่่งผลให้้การดำำ�เนิินกิิจการ มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
ทั้้�งยัังสามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับคู่่�ค้้า ลููกค้้า และผู้้�ถืือหุ้้�นในแง่่ของการเป็็นบริิษััทที่่�มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ เชื่่�อมั่่�นว่่าน
โยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นจะเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่่วยพััฒนาศัักยภาพของบริิษััทฯ ให้้เจริิญเติิบโต ก้้าวหน้้าและมีีความมั่่�นคง
- บริิษััทฯได้้เข้้าร่่วมการประกาศเจตนารมณ์์เป็็นแนวร่่วมปฏิิบััติิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่่อ
ต้้านการทุุจริิต และปััจจุุบัันได้้การรัับรองการเป็็นสมาชิิก โดยคณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อ
ต้้านการทุุจริิต (Private Sector Collective Action Coalition Council) เมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2562
- บริิษััทฯ ประกาศให้้พนัักงานทุุกคนได้้รัับทราบและปฏิิบััติิ โดยจะมีีการเผยแพร่่ผ่่านทาง Email ของบริิษััทฯ และติิดประกาศ
ตามฝ่่าย/แผนกต่่างๆ เพื่่�อให้้ทุุกฝ่่าย/แผนกได้้รัับทราบโดยทั่่�วกััน และจะจััดให้้มีีการอบรมเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
กัับพนัักงาน
- บริิษััทฯมีีการส่่งจดหมายเพื่่�อประกาศเจตนารมณ์์ในการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นไปยัังคู่่�ค้้าทุุกราย เพื่่�อเป็็นการแจ้้งให้้ทราบว่่า
บริิษััทฯมีีแนวทางและได้้กำำ�หนดนโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นไว้้อย่่างชััดเจน ทั้้�งนี้้�คู่่�ค้้าทุุกรายจะต้้องปฏิิบััติิตามนโยบาย
การต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นของบริิษััทฯด้้วย
- บริิษััทฯมีีการเผยแพร่่นโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นผ่่านเว็็บไซต์์บริิษััท (http://www.aienergy.co.th) โดยจะเป็็นการ
นำำ�เสนอนโยบายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน รวมไปถึึงบุุคคลภายนอกที่่�สนใจได้้ทราบ
- บริิษััทฯมีีการเผยแพร่่นโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นไว้้ใน “แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1)” และรายงาน
ประจำำ�ปีี 2563

078

ANNUAL REPORT 2020

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

10 ต่อสังคม
ความรับผิดชอบ

บ

ริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน) ตระหนัักถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯได้้ดำำ�เนิินกิิจการด้้วย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดย
บริิษััทได้้มีีการจััดทำำ�นโยบายและวิิสััยทััศน์์ ในการดำำ�เนิินกิิจการตามแนวทาง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม บริิษััทฯมุ่่�งเน้้นและให้้ความสำำ�คััญในการสร้้างความรัับ
ผิิดชอบต่่อสัังคมทั้้�งภายในและภายนอกบริิษััท รวมถึึงการดููแลรัักษาสิ่่�ง
แวดล้้อมมาอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้�ยัังได้้คำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�ส่่งผลต่่อผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ซึ่่�งประกอบไปด้้วย ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน คู่่�ค้้า ลููกค้้า
ชุุมชนโดยรอบและที่่�สำำ�คััญคืือการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อการพััฒนา
ทางทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน นอกจากนี้้�หน่่วยงานภาครััฐต่่างๆ ก็็ถืือ
เป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของบริิษััทด้้วย และเพื่่�อให้้บริิษััทมีีการดำำ�เนิินการในด้้าน
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทฯได้้สร้้างทััศนคติิและวััฒนธรรม
องค์์กรกัับพนัักงานในทุุกระดัับ ทั้้�งในส่่วนของผู้้�บริิหารและพนัักงาน และเพื่่�อ
ให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทมีีมาตรฐาน บริิษััทฯได้้นำำ�แนวทางความรัับผิิดชอบ
ต่่ อ สัั ง คมของกิิ จการ ของตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทยเข้้ามาเป็็ น สาระ
สำำ�คััญในการกำำ�หนดนโยบายและวิิสััยทััศน์์ โดยใช้้แนวทางตามหลัักการ ได้้แก่่

1. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
2. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
3. การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
4. ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
5. การร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
6. การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ในปีี 2563 นี้้�บริิษััทฯได้้ดำำ�เนิินกิิจการด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีโครงการสำำ�หรัับกิิจกรรมด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าบริิษััทฯมีีความมุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจและเอาใจใส่่กัับ
การดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจให้้เป็็นมิิตรกัับสัังคม
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบััติิทั้้�ง 6 ข้้อ
ดัังที่่�กล่่าวมา ดัังนี้้�
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1. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
บริิ ษัั ท ฯมีี การ ประกอบกิิ จการด้้ วย
ความเป็็นธรรม โดยการเปิิดเผยข้้อมููลการ
ทำำ�งานในด้้านต่่างๆ อย่่างโปร่่งใส ส่่งเสริิมการ
แข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม ทั้้�งในส่่วนของคู่่�ค้้า ลููกค้้า
และคู่่�แข่่งทางการค้้า โดยการดำำ�เนิินการของ
บริิษััทจะสอดคล้้องกัับกฎหมายและข้้อบัังคัับ
ของการแข่่งขััน เช่่น การนำำ�ราคาน้ำำ��มัันไบโอ
ดีีเ ซลที่่� มีี การวิิเคราะห์์ โ ดยสำำ�นัั กงานนโยบาย
และแผนพลัังงาน กระทรวงพลัังงาน มาใช้้ใน
การคำำ�นวณราคาสิินค้้า ดัังนั้้�นสิินค้้าของบริิษััท
จึึงเป็็นสิินค้้าที่่�มีีราคาตามมาตรฐาน นอกจากนี้้�
บริิษััทฯยัังมีีหลัักเกณฑ์์ ในการเลืือกคู่่�ค้้าโดยคู่่�
ค้้ารายต่่างๆ จะต้้องผ่่านขั้้�นตอนตามที่่�บริิษััท
กำำ�หนดจึึงจะสามารถเข้้ามาดำำ�เนิินการใดๆให้้
กัับบริิษััทได้้
2. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษััทมีีการสร้้างแนวทางการเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชนปรากฏอยู่่�ในนโยบายในการจ้้าง
งานของบริิษััท ซึ่่�งมีีมาตรการที่่�สำำ�คััญคืือ การ
ต่่อต้้านการใช้้แรงงานเด็็ก ทั้้�งนี้้�บริิษััทจะไม่่รัับผู้้�
ที่่�มีีอายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีีบริิบููรณ์์เข้้าทำำ�งาน เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัั บ สิิ ท ธิิ ขั้้� น พื้้� น ฐานตามกรอบ
รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 49 ซึ่่�งได้้มีีการบััญญััติิไว้้ว่่า “บุุคคล
ย่่อมมีีสิิทธิิเสมอกัันในการรัับการศึึกษาไม่่น้้อย
กว่่าสิิบสองปีี ที่่�รััฐจะต้้องจััดให้้อย่่างทั่่�วถึึงและมีี
คุุณภาพโดยไม่่เก็็บค่่าใช้้จ่่าย” ทั้้�งนี้้�ทางบริิษััทได้้
เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของการศึึกษา และเพื่่�อไม่่
ให้้เป็็ น การลิิ ด รอนสิิ ท ธิิ ท างการศึึกษาขั้้� น พื้้� น
ฐานของมนุุษย์์ บริิษััทฯจึึงนำำ�ข้้อกฎหมายดััง
กล่่าวมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในนโยบายการจ้้างงาน
บริิษััท โดยการไม่่รัับแรงงานที่่�มีีอายุุต่ำำ��กว่่า 18
ปีี เ พื่่� อ เปิิ ด โอกาสให้้บุุ ค คลเหล่่ านั้้� น เข้้าถึึ ง การ
ศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานอย่่างเต็็มที่่�ก่่อนที่่�จะเข้้าสู่่�การ
ทำำ�งานใน ระบบแรงงาน
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3. การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
บริิ ษัั ท ฯเล็็ ง เห็็ น คุุ ณ ค่่ า และความสำำ� คัั ญ ของพนัั ก งานในทุุ กร ะดัั บ
เพราะพนัักงานถืือเป็็นผู้้�สร้้างผลผลิิตที่่�สำำ�คััญ ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงได้้จััดให้้ต้้องมีี
การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรมโดยมีีแนวทางปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
3.1 ความคุ้้�มครองทางสัังคม
บริิษััทฯจััดให้้มีีการจ้้างงานอย่่างเป็็นธรรม โดยพนัักงานจะได้้รัับค่่า
ตอบแทนเหมาะสมตามระดัับความสามารถหรืือตามที่่� ได้้มีีการตกลงไว้้ ทั้้�งนี้้�
บริิษััทมีีนโยบายในการให้้ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นธรรมแก่่พนัักงาน โดยพนัักงานจะ
ได้้รัับค่่าตอบแทนตามที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการครองชีีพ ซึ่่�งจะส่่งผลให้้พนัักงาน
มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีในสัังคมด้้วย ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายในการดููแลค่่า
ตอบแทนของสวััสดิิการของพนัักงานดัังนี้้�
3.1.1 บริิษััทมีีนโยบายในการจ่่ายค่่าตอบแทนให้้กัับพนัักงานด้้วยความ
เป็็นธรรมในลัักษณะ Fair work Fair Pay โดยค่่าตอบแทนที่่�พนัักงาน
จะได้้รัับจะขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะงานและความรู้้� ความสามารถ รวมไป
ถึึงประสบการณ์์ในการทำำ�งานของพนัักงาน ทั้้�งนี้้�ค่่าตอบแทนของ
บริิษััทจะจะสอดคล้้องกัับค่่าจ้้างแรงงานขั้้�นต่ำำ��ของรััฐบาลเพื่่�อส่่ง
เสริิมให้้พนัักงานมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
3.1.2 บริิษััทฯมีีจ่่ายการค่่าตอบแทนให้้กัับพนัักงานในรููปแบบที่่�
ไม่่ใช่่เงิินเดืือน
- ค่่าอาหาร, ค่่าครองชีีพ, ค่่าโทรศััพท์์
- เบี้้�ยเลี้้�ยง, เบี้้�ยเข้้ากะ, เบี้้�ยขยััน
- โบนััสประจำำ�ปีี
- เงิินรางวััลสำำ�หรัับพนัักงานดีีเด่่น
3.1.3 บริิษััทจััดให้้มีีสวััสดิิการต่่างๆให้้กัับพนัักงาน
- กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
- การทำำ�ประกัันชีีวิิตและประกัันสุุขภาพกลุ่่�ม
- การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
- การพััฒนาบุุคลากร โดยการส่่งอบรม หรืือสััมมนาตามสาย
งานของพนัักงาน
3.2 ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
บริิษััทฯคำำ�นึึงถึึงสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงานเป็็นสำำ�คััญโดย
ได้้มีีการจััดโครงการและกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อเสริิมสร้้างความปลอดภััย
ในการทำำ�งานให้้กัับพนัักงานทุุกคน นอกจากนี้้�บริิษััทยัังมีีหน่่วยงาน
สำำ�หรัับการ ประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับพนัักงาน
เพื่่�อหาทางป้้องกัันความเสี่่�ยง โดยโครงการและกิิจกรรม
ที่่�บริิษััทจััดทำำ� มีีดัังนี้้�

080

ANNUAL REPORT 2020

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

3.2.1 โครงการ 5 ส. สร้้างนิิสััยและความปลอดภััย
		
โครงการ 5 ส. นอกจากจะเป็็นการดููแลสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานแล้้ว ยัังเป็็นโครงการที่่�เสริิมสร้้างนิิสััยที่่�ดีีให้้กัับ
	พนัักงานได้้อีีกด้้วย โดยโครงการนี้้�จะช่่วยให้้พนัักงานมีีความรัับผิิดชอบในพื้้�นที่่�ของตนเองเพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการเกิิด
	อุุบััติิเหตุุทั้้�งต่่อตนเองและผู้้�อื่่�น โดยบริิษััทมีีนโยบาย 5 ส. คืือ “5 ส. สร้้างวิินััยในองค์์กร เพื่่�อก้้าวไปสู่่�คุุณภาพและความ
	สำำ�เร็็จที่่�ยั่่�งยืืน” โดยมีีวััตถุุประสงค์์ แบ่่งออกเป็็น 2 ด้้านตามขั้้�นตอนการทำำ�งานของ 5ส.
I. ด้้านวััตถุุและสถานที่่�
- เพื่่�อปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมในสถานที่่�ทำำ�งานให้้มีีบรรยากาศที่่�ดีี จััดเก็็บอุุปกรณ์์ของใช้้ในการทำำ�งาน
ให้้เป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย
- เพื่่�อการทำำ�งานที่่�รวดเร็็ว ป้้องกัันการทำำ�งานผิิดพลาด และป้้องกัันการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
II. ด้้านบุุคลากร
- เพื่่�อให้้ทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการดููแลรัักษา การพััฒนาตนเองและคุุณภาพการทำำ�งานให้้มีีมาตรฐานสููงขึ้้�น
และมีีจิิตสำำ�นึึกในการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
- เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้า
3.2.2 คณะกรรมการความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน (คปอ.)
		
บริิษััทฯได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ของพนัักงาน
	คู่่�ธุุรกิิจ ผู้้�รัับเหมา และผู้้�มาติิดต่่อ บริิษััทฯจึึงตั้้�งคณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งาน (“คณะฯ”) ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการฝ่่ายนายจ้้าง กรรมการฝ่่ายลููกจ้้าง และเลขานุุการ เพื่่�อปฏิิบััติิตามกฎกระทรวง
แรงงานว่่าด้้วยเรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานในการบริิหารและจััดการด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมใน
	การทำำ�งาน พ.ศ. 2549 โดยมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบดัังนี้้�
- รายงานและเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางปรัับปรุุง แก้้ไขเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยในการทำำ�งาน และมาตรฐานความ
- รายงานและเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางปรัับปรุุง แก้้ไขเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยในการทำำ�งาน และมาตรฐานความ
ปลอดภััยในการทำำ�งานให้้ถููกต้้องตามกฎหมายต่่อฝ่่ายบริิหาร เพื่่�อความปลอดภััยในการทำำ�งานของพนัักงาน ผู้้�รัับเหมา
และบุุคคลภายนอกที่่�เข้้ามาปฏิิบััติิงานหรืือเข้้ามาให้้บริิการในบริิษััท
- สำำ�รวจการปฏิิบััติิการด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งาน ประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับพนัักงาน เพื่่�อหาทาง
ป้้องกัันความเสี่่�ยง และอัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการทำำ�งาน อย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง
- รายงานผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี รวมทั้้�งระบุุปัญ
ั หา อุุปสรรค และข้้อเสนอแนะในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ คณะกรรมการ
เพื่่�อเสนอต่่อฝ่่ายบริิหาร
3.2.3 โครงการอุุบััติิเหตุุเป็็นศููนย์์ (Zero accident)
		
โครงการนี้้�เป็็นโครงการที่่�กระทรวงแรงงานได้้ริิเริ่่�มขึ้้�น สำำ�หรัับเป็็นข้้อปฏิิบััติิให้้โรงงานปฏิิบััติิตามเพื่่�อเป็็นการลด
อุุบััติิเหตุุ ซึ่่�งจะส่่งผลให้้พนัักงานมีีความปลอดภััยในชีีวิิตมากยิ่่�งขึ้้�น โดยบริิษััทจะต้้องจััดทำำ�มาตรการการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุ
	ทั้้�งนี้้�ทางบริิษััทได้้นำำ�โครงการนี้้�มาประยุุกต์์ใช้้ควบคู่่�ไปกัับมาตรการการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุที่่�บริิษััทจััดทำำ�ขึ้้�น ดัังนี้้�
- บริิษััทฯเล็็งเห็็นความสำำ�คััญในเรื่่�องความปลอดภััยของพนัักงาน จึึงได้้มีีการจััดทำำ�งบประมาณสำำ�หรัับการลงทุุนในส่่วน
ของการจััดหาอุุปกรณ์์ความปลอดภััยส่่วนบุุคคลที่่�เหมาะสมกัับการใช้้งานของแต่่ละส่่วนงาน เนื่่�องจากกิิจการของบริิษััท
ถืือว่่าเป็็นกิิจการที่่�มีีความเสี่่�ยงในการเกิิดอุุบััติิเหตุุหรืือการได้้รัับบาดเจ็็บ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการใช้้สารเคมีีในกระบวนการ
ผลิิต ดัังนั้้�นความปลอดภััยจึึงเป็็นนโยบายสำำ�คััญในการดำำ�เนิินงานของบริิษััท เพราะพนัักงานถืือเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ การจััดหาอุุปกรณ์์ความปลอดภััยจึึงเป็็นนโยบายหลัักที่่�บริิษััทให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง นอกจากนี้้�บริิษััท
ยัังมีีหน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�ในการประเมิินความเสี่่�ยงต่่างๆ เพื่่�อให้้สามารถหาวิิธีีการป้้องกััน หรืือแนวทางในการลดผลกระ
ทบที่่�จะเกิิดกัับพนัักงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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- บริิษััทฯจััดให้้มีีการฝึึกซ้้อมดัับเพลิิงและอพยพหนีีไฟเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เนื่่�องจากกิิจการของบริิษััทนัับได้้ว่่าเป็็นกิิจการที่่�มีี
ความเสี่่�ยงจากเหตุุเพลิิงไหม้้ ซึ่่�งถืือเป็็นอัันตรายที่่�ส่่งผลรุุนแรงทั้้�งต่่อพนัักงานและทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ ดัังนั้้�นการให้้
ความรู้้�และความเข้้าใจในการแก้้ไขสถานการณ์์ รวมไปถึึงวิิธีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากเหตุุการณ์์เพลิิงไหม้้จึึงเป็็นสิ่่�ง
สำำ�คััญ บริิษััทฯมีีการจััดอบรมปีีละ 1 ครั้้�ง โดยวิิทยากรที่่�มีีความชำำ�นาญเฉพาะและมีีประสบการณ์์ ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯได้้มีีการ
จััดตั้้�งหน่่วยงานสำำ�หรัับการทำำ�แผนฝึึกซ้้อมดัับเพลิิงและอพยพหนีีไฟ รวมไปถึึงแผนการอพยพหนีีไฟของบริิษััทฯไว้้
อย่่างชััดเจนและประกาศให้้พนัักงานทุุกคนได้้รัับทราบทั่่�วกััน โดยการเผยแพร่่ข้้อมููลผ่่านระบบสารสนเทศภายในของบริิษััทฯ
และการติิดป้้ายประชาสััมพัันธ์์ภายในบริิษััทฯ เพื่่�อเป็็นการเตรีียมความพร้้อมรัับมืือเหตุุการณ์์ต่่างๆ และสามารถแก้้ไข
สถานการณ์์ ได้้อย่่างรวดเร็็ว
- บริิษััทฯจะมีีการจััดอบรมในเรื่่�องของความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในการทำำ�งานให้้กัับพนัักงาน เพื่่�อให้้พนัักงานมีี
ความรู้้�และความเข้้าใจในการทำำ�งาน รวมไปถึึงการใช้้อุุปกรณ์์ความปลอดภััยอย่่างถููกต้้อง ทั้้�งนี้้�หากพนัักงานมีีความรู้้�
และสามารถใช้้งานอุุปกรณ์์ความปลอดภััยอย่่างถููกวิิธีีแล้้ว ก็็จะส่่งผลให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุและผลกระทบอัันเนื่่�องมาจากการ
เกิิดอุุบััติิเหตุุลดลงด้้วย

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนี ไฟ

082

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ANNUAL REPORT 2020

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

4. ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
บริิษััทฯมีีความตั้้�งใจที่่�จะผลิิตสิินค้้าและบริิการด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคได้้รัับสิินค้้าและ
บริิการที่่�ดีี ปลอดภััยและตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคสููงสุุด โดยบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายที่่�ส่่งเสริิมความรัับผิิด
ชอบต่่อผู้้�บริิโภค ดัังนี้้�
4.1 นโยบายการตรวจสอบและการรัับรองมาตรฐานต่่างๆ
ในส่่วนของการผลิิตสิินค้้าและบริิการของบริิษััทจะเป็็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบีียบข้้อบัังคัับด้้านความปลอดภััย
ทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับสากล โดยบริิษััทได้้รัับการตรวจสอบและได้้รัับการรัับรองจากองค์์กรต่่างๆ เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคมีี
ความมั่่�นใจว่่า สิินค้้าและบริิการของเรามีีความปลอดภััยและใส่่ใจต่่อผู้้�บริิโภค อาทิิเช่่น
- บริิษััทฯได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ระบบบริิหารจััดการคุุณภาพ (Quality Management
System) จากสถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
- บริิษััทฯได้้รัับการรัับรองมาตรฐานการผลิิตที่่�ดีี (Good Manufacturing Practice System : GMP) จากสถาบััน
	รัับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุุตสาหกรรมพััฒนามููลนิิธิิ
- บริิษััทฯได้้รัับการรัับรองมาตรฐานในระบบการจััดการคุุณภาพด้้านความปลอดภััยของอาหาร (Hazard Analysis
and Critical Control Point : HACCP) จากสถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุุตสาหกรรมพััฒนามููลนิิธิิ
- บริิษััทฯได้้รัับการรัับรองมาตรฐานจากสถาบัันมาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) สำำ�นัักงานคณะกรรมการกลาง
	อิิสลามแห่่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการอิิสลามแห่่งประเทศไทยจะเข้้ามาตรวจสอบการทำำ�งานของบริิษััทเป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี
- บริิษััทฯได้้รัับการรัับรองมาตรฐานจากโคเชอร์์มาตรฐานอาหารยิิว (Kosher Dietary Law) และจะมีีผู้้�ตรวจสอบ
	การทำำ�งานของบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
- บริิษััทได้้รัับการรัับรองมาตรฐานการผลิิตน้ำำ��มัันปาล์์มอย่่างยั่่�งยืืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil :
RSPO) โดยบริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นในการสนัับสนุุนการผลิิตน้ำำ��มัันปาล์์มอย่่างยั่่�งยืืนทั้้�งในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคมและ
เศรษฐกิิจ ทั้้�งนี้้�จะมีีผู้้�ตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี

นอกจากนี้้�บริิษััทฯยัังมีีการเปิิดโอกาสให้้กลุ่่�มลููกค้้าและคู่่�ค้้าได้้เข้้ามาตรวจสอบการทำำ�งานภายในบริิษััทด้้วย ซึ่่�ง
เป็็นการเปิิดโอกาสให้้บุุคคลภายนอกได้้เห็็นกระบวนการทำำ�งานที่่�มีี ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค ทั้้�งนี้้�จะเป็็นการช่่วยเพิ่่�ม
ความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�ผลิิตที่่�ใช้้สิินค้้าและบริิการ และเป็็นการเสริิมสร้้างความมั่่�นใจในคุุณภาพการผลิิตและคุุณภาพของสิินค้้า
และบริิการต่่อคู่่�ค้้าอีีกด้้วย
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4.2 การปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งและคู่่�ค้้าอย่่างเป็็นธรรม
บริิษััทดำำ�เนิินกิิจการด้้วยความโปร่่งใสและความเป็็นธรรมทั้้�งต่่อคู่่�แข่่งและคู่่�ค้้า เพื่่�อสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือและความเชื่่�อ
มั่่�นในดำำ�เนิินกิิจการ ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายและขั้้�นตอนการทำำ�งานต่่างๆไว้้อย่่างชััดเจน และพนัักงานจะต้้องปฏิิบััติิตาม
ขั้้�นตอนอย่่างครบถ้้วนเพื่่�อป้้องกัันการกีีดกัันคู่่�แข่่งและการเลืือกปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้า ตามนโยบายดัังต่่อไปนี้้�
คู่่�แข่่ง : เพื่่�อให้้การความขััดแย้้งในกลุ่่�มธุุรกิิจเดีียวกัันและถืือเป็็นการป้้องกัันการกีีดกัันทางดำำ� เนิิ น
กิิจการของบริิษััทมีีความเป็็นธรรมต่่อคู่่�แข่่ง บริิษััทจะใช้้ราคาอ้้างอิิงจากประกาศของกระทรวง
พลัังงานในการกำำ�หนดราคาขายน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลในการคำำ�นวณต้้นทุุนวััตถุุดิิบและการคำำ�นวณ
ราคาสิินค้้าในกลุ่่�มน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล และใช้้ราคาประกาศของรััฐบาลในส่่วนของราคาน้ำำ��มัันปาล์์ม
ดิิบในการคำำ�นวณต้้นทุุนวััตถุุดิิบและคำำ�นวณราคาสิินค้้าในกลุ่่�มของน้ำำ��มัันบริิโภค เพื่่�อให้้แน่่ใจได้้
ว่่าบริิษััทจะไม่่ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�อาจจะเกิิดกรณีีการค้้า และเพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใสในการขายและ
การบริิการ
คู่่�ค้้า	 : เพื่่�อให้้มีีการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าและมีีการคััดเลืือกคู่่�ค้้าทุุกรายตามขั้้�นตอนอย่่างเท่่าเทีียมกัันโดยไม่่
เลืือกปฏิิบััติิ ทั้้�งนี้้�การอนุุมััติิการสั่่�งซื้้�อหรืือการดำำ�เนิินการต่่างๆ จะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบตาม
ลำำ�ดัับตำำ�แหน่่งงานของแต่่ละส่่วนงาน ตั้้�งแต่่ระดัับหััวหน้้าส่่วน ผู้้�จััดการจนถึึงระดัับผู้้�บริิหาร โดย
ผู้้�อนุุมััติิจะขึ้้�นอยู่่�กัับวงเงิินในการสั่่�งซื้้�อนั้้�นๆ และจะมีีการร่่วมอนุุมััติิโดยผู้้�บริิหารจะช่่วยลดความ
เสี่่�ยงในการคอร์์รััปชั่่�นระหว่่างพนัักงานในบริิษััทและคู่่�ค้้า สำำ�หรัับการคััดเลืือกคู่่�ค้้า บริิษััทจะคััด
เลืือกจากความน่่าเชื่่�อถืือและประสบการณ์์ในสายงานของบริิษััทนั้้�น เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทจะได้้
รัับผลิิตภััณฑ์์ สิินค้้าและบริิการ ที่่�มีีประสิิทธิิภาพต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
เจ้้าหนี้้� : บริิษััทฯตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการรัับผิิดชอบต่่อเจ้้าหนี้้�ทุุกกลุ่่�ม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�ม
ที่่�เป็็นสถาบัันการเงิิน โดยบริิษััทยึึดหลัักความซื่่�อสััตย์์และซื่่�อตรงในการชำำ�ระหรืือชดเชยแก่่เจ้้า
หนี้้� ทั้้�งนี้้�ฝ่่ายจััดการของบริิษััทจะมีีหน้้าที่่�ในการรัักษาสภาพคล่่องทางการเงิินของบริิษััท เพื่่�อ
ไม่่ให้้เกิิดข้้อพิิพาทระหว่่างบริิษััทและเจ้้าหนี้้� ซึ่่�งจะลดผลกระทบต่่อทั้้�ง 2 ฝ่่ายได้้ ทั้้�งนี้้�บริิษััท
สามารถรัักษาชื่่�อเสีียงและความเชื่่�อมั่่�นต่่อสถาบัันทางการเงิินต่่างๆ รวมไปถึึงนัักลงทุุนและผู้้�
ถืือหุ้้�น ได้้ดีีเสมอมา
5. การร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
บริิษััทฯเห็็นความสำำ�คััญต่่อการร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม โดยบริิษััทฯได้้มีีการวางโครงการสำำ�หรัับการเข้้าไป
ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพััฒนาชุุมชนและสัังคม ซึ่่�งโครงการดัังกล่่าวจะเป็็นโครงการที่่�ส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของโครงการด้้วย กล่่าวคืือพนัักงานทุุกคนจะมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาชุุมชนและสัังคมร่่วมกััน ซึ่่�งในปีี 2563 เกิิดการแพร่่
ระบาดของไวรััส COVID-19 ทั่่�วประเทศไทยและทั่่�วโลก ส่่งผลให้้เจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือขาดตลาดและมีีราคาแพง ทางบริิ
ษััทฯจึึงนำำ�แอลกอฮอล์์ที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิตผสมกัับกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�ซึ่่�งเป็็นสิินค้้าตััวใหม่่ของบริิษััทฯ และผสมกัับสาร
เคมีีองค์์ประกอบอื่่�น ออกมาเป็็นเจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือจำำ�นวน 1,200 ขวดๆละ 1 ลิิตร เพื่่�อนำำ�มาแจกจ่่ายให้้พนัักงาน และ
ประชาชนในชุุมชนรอบๆบริิษััทฯ ในช่่วงวัันที่่� 21-22 เมษายน 2563
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6. การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯมีีความมุ่่�งมั่่�นและตั้้�งใจที่่�จะประกอบกิิจการโดยยึึดหลัักในการใช้้พลัังงานอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างรู้้�คุุณค่่าและไม่่ส่่งผลกระทบถึึงสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้จััดกิิจกรรมเพื่่�อให้้เกิิดการ
จััดการสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีโดยมีีทั้้�งกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นภายในบริิษััทและกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นภายนอกบริิษััท อย่่างไรก็็ตาม บริิษััท
ได้้สร้้างวิิสััยทััศน์์ ในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับพนัักงานด้้วย ซึ่่�งพนัักงานจะต้้องเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการ จึึงจะถืือว่่า
โครงการนั้้�นเกิิดประโยชน์์อย่่างแท้้จริิง
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11 บริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการ

บ

11.1 การควบคุุมภายใน

ริิษััทฯได้้แต่่งตั้้�ง “บริิษััท ออนเนอร์์ แอนด์์ แอดไวซอรี่่� จำำ�กััด”
เข้้าทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2563 ของ
บริิษััทฯ โดยมีีนางสาวปิิยมาศ เรืืองแสงรอบ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ เพื่่�อทำำ�การตรวจสอบและ
ประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างสม่ำำ��เสมอทุุกไตรมาส คณะ
กรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคุุณสมบััติิของบริิษััท ออนเนอร์์ ออดิิท
แอนด์์ แอดไวซอรี่่� จำำ�กััด และนางสาวปิิยมาศ เรืืองแสงรอบ แล้้วเห็็นว่่ามีี
ความเหมาะสมเพีียงพอกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าว เนื่่�องจากมีีความ
เป็็ น อิิ สร ะและมีี ป ระสบการณ์์ ใ นการปฏิิ บัั ติิ ง านด้้านการตรวจสอบ
ภายใน

น

อกจากนี้้� บ ริิ ษัั ท ฯกำำ� หนดให้้มีี ร ะบบการ
กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
นโยบาย และข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานทางการที่่�
เกี่่�ยวข้้อง เช่่น สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย เป็็นต้้น และกำำ�หนดนโยบายบรรษััท
ภิิบาล เพื่่�อกำำ�หนด ให้้คณะกรรมการบริิษััท คณะ
กรรมการตรวจสอบ ผู้้�บริิหารรดัับสููง ฝ่่ายงานหรืือ
หน่่วยงาน และพนัักงานต้้องปฏิิบััติิให้้ถููกต้้องตาม
กฎระเบีียบ และกฎเกณฑ์์อย่่างเคร่่งครััด

รายละเอีียดผู้้�ตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2563
หััวข้้อ
หน่่วยงานตรวจสอบภายใน
(Outsource)

รายละเอีียด
: บริิษััท ออนเนอร์์ ออดิิท แอนด์์ แอดไวซอรี่่� จำำ�กััด
ที่่�อยู่่� 518/5 อาคารมณีียา เซ็็นเตอร์์ ชั้้�น 7 ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน
กรุุงเทพมหานคร 10330
โทรศััพท์์ 0-2652-0898

หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวปิิยมาศ เรืืองแสงรอบ
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

: - ปริิญญาโท บััญชีีมหาบััณฑิิต สาขา Financial Accounting and Assurance
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
- ประกาศนีียบััตรบััณฑิิต สาขาวิิชา การสอบบััญชีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการบััญชีี
สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคล วิิทยาเขตบพิิตรพิิมุุข จัักรวรรดิิ
- ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตร์์บััณฑิิต สาขาวิิชาสื่่�อสารมวลชน
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

: ปีี 2553 – ปััจจุุบััน 	กรรมการบริิหารด้้านการตรวจสอบ
บริิษััท ออนเนอร์์ ออดิิท แอนด์์ แอดไวซอรี่่� จำำ�กััด
ปีี 2543 – 2553 ผู้้�จััดการฝ่่ายตรวจสอบ
บริิษััท สำำ�นัักงาน เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด
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หััวข้้อ

รายละเอีียด

การฝึึกอบรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง

: ปีี 2559 – 2563
- การป้้องกัันความผิิดตามกฎหมายทุุจริิตและฟอกเงิิน (ปีี 2562)
- นัักบริิหารกัับการจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนและการวััดผลตอบแทนทางสัังคม (ปีี 2562)
- ภาษีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้าง การวางแผนและเตรีียมพร้้อมก่่อนบัังคัับใช้้ปีี 2563 (ปีี 2562)
- การทุุจริิตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีีสารสนเทศเบื้้�องต้้น (ปีี 2562)
- การจััดทำำ�กระดาษทำำ�การเพื่่�อมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นในองค์์กร (2561)
- TFRS ทุุกฉบัับปีี 2561 หลัักสููตรย่่อย 202 เกี่่�ยวกัับหนี้้�สิินและ 301 เกี่่�ยวกัับรายได้้
- ความเสี่่�ยงและการกำำ�กัับดููแลด้้านเทคโนโยลีีสารสนเทศ (2560)
- Cyber Security สำำ�หรัับผู้้�ตรวจสอบและนัักบััญชีีในยุุค 4.0 (2560)
- Data Analytics for Internal Audit (2559)
- แนวทางการควบคุุมภายในสำำ�หรัับบริิษััทที่่�เตรีียมตััวเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ (2559)

ใบอนุุญาตประกอบวิิชาชีีพ
หรืือประกาศนีียบััตร

: - ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแห่่งประเทศไทย
- วุุฒิิบััตรด้้านการตรวจสอบภายใน รุ่่�นที่่� 7 จากสภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ
- วุุฒิิบััตรจากสภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ หลัักสููตร “เตรีียมความพร้้อมรัับการตรวจเยี่่�ยมสำำ�นัักงาน
สอบบััญชีี เพื่่�อการรัับรองคุุณภาพภายใต้้มาตรฐาน ISQC1 รุ่่�นที่่� 3”
- วุุฒิิบััตร จากสมาคมสโมสรนัักลงทุุน หลัักสููตร “วิิธีีปฏิิบััติิหลัังได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุน”
- ประกาศนีียบััตรกฎหมายภาษีีอากร มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ หลัักสููตร “ภาษีีศุุลกากร ภาษีี
สรรพสามิิต และอากรแสดมป์์” “ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ” “ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล” “ภาษีี
เงิินได้้บุุคคลธรรมดา” และ “ภาษีีอากรระหว่่างประเทศ”

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ

: ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายใน จััดทำำ�แผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี เพื่่�อตรวจติิดตามและ
ตรวจสอบความถููกต้้องของการปฏิิบััติิงานของแต่่ละระบบงาน สอบทาน ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะ
เพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับการปรัับปรุุงและพััฒนาระบบควบคุุมภายในให้้เกิิดประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น และรายงาน
ต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอีียดผู้้�ตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน)
ตามที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในได้้ตรวจสอบระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน) ตามแผนงานการ
ตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2563 โดยมีีวััตถุุประสงค์์ดัังนี้้�
1. เพื่่�อประเมิินว่่าบริิษััทได้้จััดให้้มีีการควบคุุมภายในและได้้ออกแบบไว้้อย่่างสมเหตุุสมผลและเพีียงพอที่่�จะป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจจะ
เกิิดขึ้้�น และเป็็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
และสมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย รวมถึึงแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2. เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบที่่�สำำ�คััญ ได้้ถืือปฏิิบััติิตามระเบีียบปฏิิบััติิและวิิธีีการที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้
3. เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทได้้ถืือปฏิิบััติิตามข้้อกฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องจากหน่่วยงานภายนอก
4. เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า ข้้อมููลสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวกัับระบบงานที่่�สำำ�คััญของบริิษััทถููกต้้องและน่่าเชื่่�อถืือ
5. เพื่่�อเสนอแนะ แนวทางแก้้ไขปรัับปรุุง เกี่่�ยวกัับกระบวนการการควบคุุมภายในของแต่่ละระบบงาน กรณีีที่่�พบว่่ามีีข้้อสัังเกตที่่�ควรนำำ�
เสนอเพื่่�อทำำ�ให้้ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลมากขึ้้�น
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ผู้้�ตรวจสอบภายในได้้ศึึกษาระบบการปฏิิบััติิงาน โดยวิิธีีการสััมภาษณ์์ สอบถาม กัับผู้้�บริิหารระดัับสููงและฝ่่ายบริิหารที่่�รัับผิิด
ชอบในแต่่ละระบบงาน พร้้อมทดสอบและสัังเกตการณ์์การปฏิิบััติิงานภายในองค์์กรโดยพิิจารณาองค์์ประกอบสำำ�คััญ 5 ประการ คืือ
สภาพแวดล้้อมของการควบคุุม (Control Environment) การประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Assessment) กิิจกรรมเพื่่�อการควบคุุม
(Control Activities) ข้้อมููลสารสนเทศและการติิดต่่อสื่่�อสาร (Information & Communication) และการติิดตามและประเมิินผล
(Monitoring) ทั้้�งนี้้�เป็็นการตรวจสอบอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส และกำำ�หนดให้้มีีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในสามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างอิิสระ และนำำ�เสนอรายงานผลการตรวจสอบอย่่างตรง
ไปตรงมา โดยการตรวจสอบปีี 2563 ครอบคลุุมระบบการปฏิิบััติิงานที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�

ไตรมาส 1 ปีี 2563

ไตรมาส 3 ปีี 2563

- ระบบรายได้้ทุุกประเภท การขนส่่ง ลููกหนี้้�
และการรัับเงิินรายได้้
- ระบบการรัับรู้้�ต้้นทุุนขาย
- ระบบคลัังน้ำำ��มััน และคลัังสิินค้้า
- ตรวจติิดตามการแก้้ไขระบบการควบคุุมภายใน
ที่่�พบจากครั้้�งก่่อน

- ระบบการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
- ระบบประกัันคุุณภาพ
- ระบบจััดซื้้�อ เจ้้าหนี้้� และการจ่่ายเงิิน
- ตรวจติิดตามการแก้้ไขระบบการควบคุุมภายใน
ที่่�พบจากครั้้�งก่่อน

ไตรมาส 2 ปีี 2563

ไตรมาส 4 ปีี 2563

- ระบบการวางแผนการผลิิต
- ระบบผลิิต
- ระบบตรวจสอบคุุณภาพ
- ระบบการควบคุุมและการคำำ�นวณต้้นทุุนระบบการผลิิต
- ตรวจติิดตามการแก้้ไขระบบการควบคุุมภายใน
ที่่�พบจากครั้้�งก่่อน

- ระบบสิินทรััพย์์ถาวร
- ระบบการจััดการด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
- ระบบงานด้้านวิิศวกรรม
- ตรวจติิดตามการแก้้ไขระบบการควบคุุมภายใน
ที่่�พบจากครั้้�งก่่อน

	ทั้้�งนี้้�การตรวจสอบในแต่่ละไตรมาสเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในแผนงานการตรวจสอบประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่�งได้้รัับอนุุมััติิจากคณะ
กรรมการตรวจสอบแล้้ว โดยรวมผลการตรวจสอบระบบการควบคุุมภายในปีี 2563 สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�

1. เรื่่�องการควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการ
ผู้้�ตรวจสอบภายในมีีความเห็็นว่่า ในระยะเวลาที่่�ทำำ�การตรวจสอบ บริิษััทฯมีีระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการ
อยู่่�ในระดัับที่่�ดีี โดยมีีสภาพแวดล้้อมที่่�ช่่วยส่่งเสริิมระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท บริิษััทฯมีีการควบคุุมการปฏิิบััติิงานทั้้�งของฝ่่าย
บริิหารและฝ่่ายปฏิิบััติิการ รวมถึึงมีีการติิดตามผลการปฏิิบััติิงานและการบริิการความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบและมีีการทบทวนความ
เพีียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุุมภายในอย่่างสม่ำำ��เสมอ

2. เรื่่�องการปฏิิบััติิตามระเบีียบของบริิษััท
ผู้้�ตรวจสอบภายในมีีความเห็็นว่่า จากรายการที่่�เลืือกตรวจสอบ โดยส่่วนใหญ่่หน่่วยงานได้้ถืือปฏิิบััติิตามระเบีียบและวิิธีีการ
ที่่�กำำ�หนดไว้้แล้้ว ส่่วนข้้อบกพร่่องที่่�ตรวจพบได้้นำำ�หารืือกัับผู้้�บริิหารของหน่่วยงานเพื่่�อแก้้ไขปรัับปรุุงให้้เป็็นไปตามวิิธีีการปฏิิบััติิงานที่่�
กำำ�หนดไว้้แล้้ว
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3. เรื่่�องรายการทางบััญชีีการเงิินและการปฏิิบััติิตามข้้อกฎหมาย
ผู้้�ตรวจสอบภายในมีีความเห็็นว่่า ในระยะเวลาที่่�ทำำ�การตรวจสอบ บริิษััทฯมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอในกระบวนการ
จััดทำำ�รายการทางบััญชีีการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบงานที่่�ตรวจสอบ และมีีการจััดทำำ�ข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้ในการ
บริิหารเหมาะสมตามควร และได้้มีีการถืือปฏิิบััติิตามข้้อกฎหมายสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯแล้้ว

4. เรื่่�องระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ในส่่วนของระบบการควมคุุมทั่่�วไปของระบบงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ บริิษััทฯมีีการควบคุุมในระดัับที่่�น่่าพอใจ ซึ่่�งบริิษััทฯมีี
การกำำ�หนดนโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิ รวมถึึงจััดให้้มีีระบบการทบทวน และติิดตามข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีีสารสนเทศ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
ในการปฏิิบััติิงานครั้้�งนี้้� ผู้้�ตรวจสอบภายในได้้รัับความร่่วมมืือจากเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกท่่านเป็็นอย่่างดีีจนสามารถ
ปฏิิบััติิงานให้้สำำ�เร็็จลุุล่่วงตามวััตถุุประสงค์์ ผู้้�ตรวจสอบภายในจึึงขอขอบคุุณมา ณ โอกาสนี้้�

นางสาวปิิยมาศ เรืืองแสงรอบ
ผู้้�ตรวจสอบภายใน
บริิษััท ออนเนอร์์ ออดิิท แอนด์์ แอดไวซอรี่่� จำำ�กััด

ใน

11.2 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

ปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะผู้้�บริิหาร และพนัักงานให้้ความสำำ�คััญใน
ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงในภาพรวมทั้้�งองค์์กร ซึ่่�งอ้้างอิิง
ตามมาตรฐานสากลที่่�องค์์กรทั่่�วโลกนิิยมใช้้อย่่างแพร่่หลาย
และเป็็นที่่�ยอมรัับของ ISO 9001:2015 และ COSO ERM
(Enterprise Risk Management) เพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงให้้
อยู่่�ในระดัับ ที่่�สามารถยอมรัับได้้และติิดตามการบริิหารความ
เสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ บริิษััทฯได้้มีีการจััดทำำ�การประเมิินการ
ควบคุุมด้้วยตนเอง ทั้้�งในระดัับผู้้�บริิหารและระดัับผู้้�ปฏิิบััติิการ
ของบริิษััทฯ เพื่่�อร่่วมกัันประเมิินความเสี่่�ยง / ปััญหาอุุปสรรค
ความไม่่แน่่นอนที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อกาดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุ
ตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายของบริิษััษฯ หรืือเหตุุการณ์์ที่่�
อาจทำำ�ให้้บริิษััทฯเสีียโอกาสในเชิิงธุุรกิิจ ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�นจากสาเหตุุทั้้�งภายในและภายนอก โดยมีีหลัักการกำำ�หนดว่่า
หากมีีความเสี่่�ยงใดที่่�จะเป็็นอุุปสรรคต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจไม่่ให้้
บรรลุุเป้้าหมายตามแผนที่่�กำำ�หนด บริิษััททฯจะต้้องมีีมาตรการ
ในการบริิหารความเสี่่�ยง และกำำ�หนดนโยบายการบริิหารความ
เสี่่�ยงที่่�ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนต้้องปฏิิบััติิตาม และมีีคณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง ซึ่่�งประกอบด้้วยระดัับผู้้�บริิหารของ

บริิษััทฯ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�บริิหารความเสี่่�ยงในทุุกด้้านให้้มีีความ
เหมาะสมและมอบหมายให้้คณะทำำ� งานพัั ฒ นากระบวนงาน
ภายใน ซึ่่�งประกอบด้้วยพนัักงานระดัับหััวหน้้าส่่วน และผู้้�
จััดการฝ่่ายของแต่่ละฝ่่ายงานทำำ�หน้้าที่่�ติิดตาม ดููแล วิิเคราะห์์
การบริิหารความเสี่่�ยงในระดัับปฏิิบััติิการ และดำำ�เนิินงาน
ตามแผนการบริิหารความเสี่่�ยงและติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
ตามแผนบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ และนำำ�เสนอความคืืบ
หน้้าและรายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงต่่อคณะกรรมการ
บริิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิษััท
บริิษััทฯกำำ�หนดให้้มีีการจััดให้้มีีการประชุุมทบทวนผล
การดำำ�เนิินงานตามระบบบริิหารความเสี่่�ยง และรายงานความ
เสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญร่่วมกัันระหว่่างคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการทุุกเดืือน และกำำ�หนด
เสนอให้้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิษััทฯ
พิิจารณาให้้ความเห็็นอย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง และกำำ�หนด
ให้้มีีการประชุุมติิดตามการบริิหารเสี่่�ยงภายในแต่่ละฝ่่ายงาน
รายเดืือน ซึ่่�งการประชุุมย่่อยดัังกล่่าวถููกกำำ�หนดไว้้เพื่่�อติิดตาม
หาข้้อสรุุปร่่วมกัันตามสถานการณ์์ เพื่่�อให้้เกิิดความรวดเร็็วใน
การแก้้ไขปรัับปรุุงได้้ทัันทีี
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คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
(Risk Management Committee) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีจำำ�นวน 4 ท่่าน ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1

นายธนิิตย์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

2

นางสาวพิิมพ์์วรรณ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

3

นางจุุไรรััตน์์ ลาวััณย์์วิิสุุทธิ์์�

รัักษาการกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

4

นางสาวรติิมา ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

หมายเหตุุ : กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงข้้างต้้นไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนในตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
1. กำำ�กัับดููแลการพััฒนา และมีีส่่วนร่่วมในการวิิเคราะห์์กลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรประจำำ�ปีี
2. พััฒนาและกลั่่�นกรองระดัับความเสี่่�ยงที่่�องค์์กรยอมรัับได้้
3. ให้้ทิิศทางและวิิธีีการสอดส่่องดููแลแก่่หััวหน้้างานและเจ้้าหน้้าที่่�ในฝ่่ายงานต่่างๆ
4. ประเมิินความเสี่่�ยงที่่�มีีสาระสำำ�คััญและรายงานต่่อกรรมการผู้้�จััดการเพื่่�อทราบ
5. ประเมิินรายงานความเสี่่�ยงของบริิษััท
6. สอบทานผลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงเปรีียบเทีียบกัับเป้้าหมายและแผนงานที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ทุุกปีี
7. ติิดตามให้้มีีการประชุุมติิดตามการบริิหารเสี่่�ยงภายในแต่่ละฝ่่ายงานรายเดืือน และสรุุปต่่อคณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิษััทในรายไตรมาส
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รายการ

บริิษััทฯมีีรายการระหว่่างกัันกัับนิิติิบุุคคลหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน โดยมีีผู้้�ถืือ
หุ้้�นกลุ่่�มเดีียวกััน หรืือมีีกรรมการร่่วมกััน หรืือมีีบุุคคลเกี่่�ยวโยงของผู้้�บริิหาร กรรมการ และผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท เข้้าเป็็นกรรมการ ผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุม และผู้้�ถืือหุ้้�นของบุุคคลเกี่่�ยวโยงดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้ทำำ�การตรวจสอบและสอบทานถึึงความเหมาะ
สมของรายการ ความสมเหตุุสมผล ตลอดจนการกำำ�หนดค่่าตอบแทน และเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ตามธุุรกิิจปกติิทั่่�วไป

นิิติิบุุคคลหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ซึ่่�งมีีรายการระหว่่างกัันกัับบริิษััท
สำำ�หรัับงวดบััญชีีปีี 2563 และ 2562 ดัังนี้้�
บุุคคลที่่�มีีรายการระหว่่างกััน

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

1) บมจ. เอเชีียน อิินซููเลเตอร์์ (AI)

ดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและ
จำำ�หน่่ายลููกถ้้วยไฟฟ้้า
สำำ�หรัับใช้้ในระบบส่่งและ
จำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

• บริิษััทใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััท และเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ของบริิษััท ซึ่่�ง AI ถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ
61.77 ของทุุนจดทะเบีียนของบริิษััท
• กรรมการของบริิษััทเข้้าถืือหุ้้�นใน AI ได้้แก่่
นายณรงค์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์ และ
นายธนิิตย์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์ เข้้าถืือหุ้้�นคิิดเป็็น
ร้้อยละ 21.29 และร้้อยละ 6.89 ของทุุนจดทะเบีียน
• มีีกรรมการและกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามร่่วมกััน
ได้้แก่่ นายณรงค์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์ และ
นายธนิิตย์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

2) นายณรงค์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์

บุุคคล

• กรรมการและกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามของบริิษััท
ถืือหุ้้�นใน AIE คิิดเป็็นร้้อยละ 0.57 ทุุนจดทะเบีียนของ
บริิษััท และถืือหุ้้�นใน AI คิิดเป็็นร้้อยละ 21.29 ของทุุน
จดทะเบีียน AI

3) บจก.สามารถ ปาล์์ม อิินดััสตรีี (SPI) ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่าย
น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ และน้ำำ��มััน
เมล็็ดในปาล์์ม

• บุุคคลเกี่่�ยวโยงของผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการของบริิษััท
เข้้าเป็็นผู้้�บริิหาร กรรมการ และกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ในกิิจการดัังกล่่าว

4) บจก.สามารถน้ำำ��มัันปาล์์ม (SPO)

• บุุคคลเกี่่�ยวโยงของผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการของบริิษััท
เข้้าเป็็นผู้้�บริิหาร กรรมการ และกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ในกิิจการดัังกล่่าว

ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่าย
น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ และน้ำำ��มััน
เมล็็ดในปาล์์ม
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บริิษััทฯมีีรายการระหว่่างกัันกัับนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
สำำ�หรัับงวดบััญชีี ปีี 2563 และ 2562 ดัังนี้้�
นิตบิ คุ คลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง
1)
บมจ. เอเชีียน
อิินซููเลเตอร์์
(AI)

รายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ลักษณะรายการ / ความจำ�เป็นและ
ความสมเหตุสมผล

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร :
7.88
5.27 - ในปีี 2551 AI ในฐานะบริิษััทใหญ่่ ได้้จััดหาโปรแกรมบััญชีี
เพื่่�อใช้้งานร่่วมกัันภายในกลุ่่�ม AI รวม 5 กิิจการได้้แก่่ AI,
- บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย
บริิษััท, AIPT, AIL และบจก. เอไอ เอนจิิเนีียริ่่�ง เซอร์์วิิ
จ่่ายชำำ�ระค่่าบริิการ
สเซส(AIES) โดย AI ได้้ลงนามในข้้อตกลงรัับบริิการบำำ�รุุง
โปรแกรมบััญชีีให้้กัับ AI
รัักษาและสนัับสนุุนการใช้้โปรแกรมกัับที่่�ปรึึกษาด้้าน
- บริิษััทฯจ่่ายชำำ�ระค่่า
คอมพิิวเตอร์์รายดัังกล่่าวมาโดยต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2551
ดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมให้้กัับ AI
ซึ่่�งงานบริิการครอบคลุุมการบำำ�รุุงรัักษาและสนัับสนุุน
การใช้้โปรแกรมสำำ�หรัับ 5 บริิษััทข้้างต้้น ทั้้�งนี้้� AI ได้้เรีียก
- บริิษััทย่่อยของบริิษััท
เก็็บค่่าบริิการบำำ�รุุงรัักษาและสนัับสนุุนการใช้้โปรแกรม
ได้้แก่่ AIL มีีรายการเช่่า
รายเดืือนจากแต่่ละบริิษััทในสััดส่่วนตาม user การใช้้งาน
พื้้�นที่่�สำำ�นัักงานจาก AI
ซึ่่�งคิิดค่่าบริิการเท่่ากัับ 4,699.41 บาท / user โดยในปีี
2563 และ 2562 ได้้จ่่ายชำำ�ระค่่าบริิการโปรแกรมบััญชีี
เท่่ากัับ 2.18 ล้้านบาท และ 1.51 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
- ในปีี 2562 คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิอนุุมััติิให้้บริิษััทฯ

ออกตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินให้้แก่่บริิษััทและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
จำำ�นวนไม่่เกิิน 10 ฉบัับรวมเป็็นจำำ�นวนเงิินไม่่เกิิน
300,000,000 บาท มีีอััตราดอกเบี้้�ยไม่่เกิินร้้อยละ 5 ต่่อปีี
ระยะเวลาไม่่เกิิน 1 ปีี เป็็นตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินที่่�เสนอขายวง
จำำ�กััด (เสนอขายบุุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่่�งอาจเป็็นบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัันของบริิษััทฯจำำ�นวน 2 รายได้้แก่่ บริิษััท เอ
เชีียน อิินซููเลเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) และ/หรืือ นายณรงค์์
ธารีีรััตนาวิิบููลย์์) เพื่่�อเป็็นการรองรัับโอกาสในการขยาย
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ และ/หรืือ ใช้้เป็็นทุุนหมุุนเวีียนของบริิ
ษััทฯ สำำ�หรัับงวดปีี 2563 มีีค่่าดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมเท่่ากัับ
5.49 ล้้านบาท และในงวดปีี 2562 เท่่ากัับ 3.54 ล้้านบาท

- ในปีี 2563 และ 2562 AIL เช่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน

เลขที่่� 254 ถนนเสรีี ไทย แขวงคัันนายาว เขตคัันนายาว
กรุุงเทพมหานคร จาก AI รวมเนื้้�อที่่� 42 ตารางเมตร เพื่่�อ
ใช้้เป็็นที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน โดยกำำ�หนดอััตราค่่าเช่่าและค่่า
บริิการต่่อเดืือนเท่่ากัับ 250 บาทต่่อตารางเมตร ซึ่่�งเป็็น
ราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน ทั้้�งนี้้� อััตราดัังกล่่าวไม่่รวมค่่า
สาธารณููปโภคภายในอาคาร ซึ่่�ง AI จะเรีียกเก็็บค่่า
สาธารณููปโภค (ยกเว้้นค่่าโทรศััพท์์) ตามยอดจ่่ายที่่�เกิิด
จริิงต่่อตารางเมตร สำำ�หรัับงวดปีี 2563 และ 2562 มีีค่่าใช้้
จ่่ายเช่่าพื้้�นที่่� ค่่าสาธารณููปโภค และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น เท่่ากัับ
0.21 ล้้านบาท และ 0.22 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นใน
รายการที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาเอกสารประกอบการ
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รายการระหว่างกัน

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

ลักษณะรายการ / ความจำ�เป็นและ
ความสมเหตุสมผล
เปรีียบเทีียบราคาก่่อนสั่่�งซื้้�อตามนโยบายของบริิษััทฯ และมีี
ความเห็็นชอบถึึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึึงเงื่่�อนไข
ในการทำำ�รายการ ความสมเหตุุสมผลของราคา และมีีความ
เห็็นว่่ารายการกู้้�ยืืมเงิินทำำ�ให้้บริิษััทฯมีีเงิินทุุนเพื่่�อรองรัับการ
ขยายกิิจการ และใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียน โดยไม่่เสีียโอกาส
ทางธุุรกิิจ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้บริิษััทฯมีีการเติิบโตทางธุุรกิิจ อัันเป็็น
ประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น โดยมีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�เหมาะสม ซึ่่�งใกล้้
เคีียงกัับต้้นทุุนทางการเงิินที่่�บริิษััทได้้รัับจากสถาบัันการเงิิน
โดยรายการดัังกล่่าวจะไม่่มีีผลกระทบต่่อสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
ซึ่่�งการรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินจากบุุคคลเฉพาะ
เจาะจง จำำ�นวน 2 ราย เมื่่�อเทีียบกัับสถาบัันการเงิิน คืือ
สามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างคล่่องตััว โดยมิิต้้องรอระยะเวลา
พิิจาณาอนุุมััติิจากสถาบัันการเงิิน รวมถึึงเงื่่�อนไขที่่�มีี
มากกว่่าอีีกด้้วย

2)
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร :
นายณรงค์์
- บริิษััทฯจ่่ายชำำ�ระค่่า
ธารีีรััตนาวิิบููลย์์ ดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมให้้กัับ
นายณรงค์์ ธารีีรััตนา
วิิบููลย์์

0.43

0.06

- ในปีี 2562 คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิอนุุมััติิให้้บริิษััทฯ

ออกตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินให้้แก่่บริิษััทและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
จำำ�นวนไม่่เกิิน 10 ฉบัับรวมเป็็นจำำ�นวนเงิินไม่่เกิิน
300,000,000 บาท มีีอััตราดอกเบี้้�ยไม่่เกิินร้้อยละ 5 ต่่อปีี
ระยะเวลาไม่่เกิิน 1 ปีี เป็็นตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินที่่�เสนอขายวง
จำำ�กััด (เสนอขายบุุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่่�งอาจเป็็นบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัันของบริิษััทฯจำำ�นวน 2 รายได้้แก่่ บริิษััท เอ
เชีียน อิินซููเลเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) และ/หรืือ นายณรงค์์
ธารีีรััตนาวิิบููลย์์) เพื่่�อเป็็นการรองรัับโอกาสในการขยาย
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ และ/หรืือ ใช้้เป็็นทุุนหมุุนเวีียนของบริิ
ษััทฯ สำำ�หรัับงวดปีี 2563 มีีค่่าดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมเท่่ากัับ
0.43 ล้้านบาท และในงวดปีี 2562 เท่่ากัับ 0.06 ล้้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็น
ในรายการที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
รายการ รวมถึงเงื่อนไขในการทำ�รายการ และมีความเห็น
ว่ารายการกู้ยืมเงินทำ�ให้บริษัทฯมีเงินทุนเพื่อรองรับการ
ขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยไม่เสียโอกาส
ทางธุรกิจ ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทฯมีการเติบโตทางธุรกิจ อันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่ง
ใกล้เคียงกับต้นทุนทางการเงินที่บริษัทได้รับจากสถาบัน
การเงิน โดยรายการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคล
เฉพาะเจาะจง จำ�นวน 2 ราย เมื่อเทียบกับสถาบันการเงิน
คือ สามารถดำ�เนินการได้อย่างคล่องตัว โดยมิต้องรอระยะ
เวลาพิจาณาอนุมัติจากสถาบันการเงิน รวมถึงเงื่อนไขที่มี
มากกว่าอีกด้วย
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3)
บจก.สามารถ
ปาล์์ม อิินดััส
ตรีี (SPI)

4)
บจก.สามารถ
น้ำำ��มัันปาล์์ม
(SPO)

รายการระหว่างกัน

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ลักษณะรายการ / ความจำ�เป็นและ
ความสมเหตุสมผล

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62
ซื้้�อสิินค้้า :
7.21
4.86 - บริิษััทฯสั่่�งซื้้�อน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบชนิิดมีีกรดสููงมากกว่่า 5%
และน้ำำ��มัันเมล็็ดในปาล์์มจาก SPI เพื่่�อนำำ�มาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบ
บริิษััทฯสั่่�งซื้้�อน้ำำ��มััน
ตั้้�งต้้นในการผลิิตสิินค้้า ซึ่่�งบริิษััทฯได้้กำำ�หนดนโยบายใน
ปาล์์มดิิบชนิิดกรดสููง
การสั่่�งซื้้�อน้ำำ��มัันปาล์์มจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวโยง ซึ่่�งได้้นำำ�เสนอ
มากกว่่า 5% และน้ำำ��มััน
ต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อทราบ ซึ่่�งบริิษััทฯ
เมล็็ดในปาล์์มจาก SPI
ได้้กำำ�หนดให้้ฝ่่ายจััดซื้้�อของบริิษััทฯพิิจารณาเปรีียบเทีียบ
ราคา เงื่่�อนไขการค้้า รวมถึึงปริิมาณที่่�ผู้้�จำำ�หน่่ายแต่่ละราย
เพื่่�อใช้้เป็็นวััตถุุดิิบตั้้�งต้้น
จะสามารถจััดส่่งให้้กัับบริิษััทฯได้้ก่่อนการสั่่�งซื้้�อ ซึ่่�งการ
ในการผลิิตสิินค้้าเพื่่�อ
เปรีียบเทีียบดัังกล่่าว ต้้องเปรีียบเทีียบผู้้�จำำ�หน่่ายอย่่างน้้อย
จำำ�หน่่าย
3 รายขึ้้�นไป ร่่วมกัับการพิิจารณาเปรีียบเทีียบราคาน้ำำ��มััน
ปาล์์มดิิบและน้ำำ��มัันเมล็็ดในปาล์์มจากกรมการค้้าภายใน
กระทรวงพาณิิชย์์ ซึ่่�งเป็็นราคาอ้้างอิิงย้้อนหลััง 1 วััน
ทำำ�การ ทุุกครั้้�ง ทั้้�งนี้้� ราคาและเงื่่�อนไขทางการค้้าที่่�บริิษััทฯ
สั่่�งซื้้�อจาก SPI เป็็นไปตามเงื่่�อนไขการค้้าปกติิทั่่�วไป โดย
มููลค่่าการสั่่�งซื้้�อจาก SPI ในงวดบััญชีีปีี 2563 เท่่ากัับ 7.21
ล้้านบาท มีีสััดส่่วนปริิมาณการสั่่�งซื้้�อคิิดเป็็นร้้อยละ 0.18
ของมููลค่่าการสั่่�งซื้้�อน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบรวม และและปีี 2562
เท่่ากัับ 4.86 ล้้านบาท มีีสััดส่่วนปริิมาณการสั่่�งซื้้�อคิิดเป็็น
ร้้อยละ 0.32 ของมููลค่่าการสั่่�งซื้้�อน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบรวม
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นใน
รายการที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาเอกสารประกอบการเปรียบ
เทียบราคาก่อนสั่งซื้อตามนโยบายของบริษัทฯ และมีความ
เห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการ
ทำ�รายการ ความสมเหตุสมผลของราคา
ซื้้�อสิินค้้า :
บริิษััทฯสั่่�งซื้้�อน้ำำ��มััน
ปาล์์มดิิบชนิิดกรดสููง
มากกว่่า 5% และ
น้ำำ��มัันเมล็็ดในปาล์์ม
จาก SPO เพื่่�อใช้้เป็็น
วััตถุุดิิบตั้้�งต้้นในการ
ผลิิตสิินค้้าเพื่่�อ
จำำ�หน่่าย

1.87

17.49
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- บริิษััทฯสั่่�งซื้้�อน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบชนิิดมีีกรดสููงมากกว่่า 5%

และน้ำำ��มัันเมล็็ดในปาล์์มจาก SPO เพื่่�อนำำ�มาใช้้เป็็น
วััตถุุดิิบตั้้�งต้้นในการผลิิตสิินค้้าจำำ�หน่่าย ซึ่่�งบริิษััทฯได้้
กำำ�หนดนโยบายในการสั่่�งซื้้�อน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบจากบริิษััทที่่�
เกี่่�ยวโยง ซึ่่�งได้้นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจ
สอบเพื่่�อทราบ ซึ่่�งบริิษััทฯได้้กำำ�หนดให้้ฝ่่ายจััดซื้้�อของบริิ
ษััทฯพิิจารณาเปรีียบเทีียบราคา เงื่่�อนไขการค้้า รวมถึึง
ปริิมาณที่่�ผู้้�จำำ�หน่่ายแต่่ละรายจะสามารถจััดส่่งให้้กัับ
บริิษััทฯได้้ก่่อนการสั่่�งซื้้�อ ซึ่่�งการเปรีียบเทีียบดัังกล่่าว
ต้้องเปรีียบเทีียบผู้้�จำำ�หน่่ายอย่่างน้้อย 3 รายขึ้้�นไป ร่่วมกัับ
การพิิจารณาเปรีียบเทีียบราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบและน้ำำ��มััน
เมล็็ดในปาล์์มจากกรมการค้้าภายใน กระทรวงพาณิิชย์์
ซึ่่�งเป็็นราคาอ้้างอิิงย้้อนหลััง 1 วัันทำำ�การ ทุุกครั้้�ง ทั้้�งนี้้�
ราคาและเงื่่�อนไขทางการค้้าที่่�บริิษััทฯสั่่�งซื้้�อจาก SPO เป็็น
ไปตามเงื่่�อนไขการค้้าปกติิทั่่�วไป โดยมููลค่่าการสั่่�งซื้้�อจาก
SPO ในงวดบััญชีีปีี 2563 เท่่ากัับ 1.87 ล้้านบาท มีี
สััดส่่วนปริิมาณการสั่่�งซื้้�อคิิดเป็็นร้้อยละ 0.05 ของมููลค่่า
การสั่่�งซื้้�อน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบรวม และสำำ�หรัับปีี 2562 เท่่ากัับ
17.49 ล้้านบาท มีีสััดส่่วนปริิมาณการสั่่�งซื้้�อคิิดเป็็นร้้อย
ละ 1.16 ของมููลค่่าการสั่่�งซื้้�อน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบรวม
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รายการระหว่างกัน

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ลักษณะรายการ / ความจำ�เป็นและ
ความสมเหตุสมผล

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นใน
รายการที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาเอกสารประกอบการเปรียบ
เทียบราคาก่อนสั่งซื้อตามนโยบายของบริษัทฯ และมีความ
เห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการ
ทำ�รายการ ความสมเหตุสมผลของราคา

นอกจากนี้้� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯไม่่มีีรายการะหว่่างกัันกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ อัันเนื่่�องมาจากรายการค้ำำ��ประกัันหนี้้�เงิินกู้้�สถาบัันการเงิินของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อย
ผู้้�ใช้้วงเงิิน

ผู้้�ค้ำำ��
ประกััน

บริิษััทฯ

-

บริิษััทฯ

-

สถาบัันการเงิิน

ประเภท
วงเงิิน

วงเงิิน ภาระหนี้้�
(ล้้านบาท) (ล้้านบาท)

ธนาคารไทย
พาณิิชย์์ จำำ�กััด
(มหาชน)

หนัังสืือค้ำำ��
ประกัันการ
ใช้้ไฟฟ้้า

2.00

1.67

เงิินฝากของบริิษััทฯ ค้ำำ��ประกัันเต็็มวงเงิิน

ธนาคารกสิิกรไทย เบิิกเกิินบััญชีี
จำำ�กััด (มหาชน)
(OD)

50.00

-

เงิินฝากของบริิษััทฯ ค้ำำ��ประกัันเต็็มวงเงิิน

หนัังสืือค้ำำ��
ประกัันการ
ใช้้ไฟฟ้้า

3.81

3.70

เงิินฝากของบริิษััทฯ ค้ำำ��ประกัันเต็็มวงเงิิน

บััตรเติิม
น้ำำ��มััน
(FLEET
CARD))

1.00

0.12

ไม่่มีีหลัักประกััน

หลัักประกััน

บริิษััทฯ

-

ธนาคารทหารไทย
จำำ�กััด (มหาชน)

PN / LC /
DLC / TR

50.00

-

เงิินฝากของบริิษััทฯ ค้ำำ��ประกัันเต็็มวงเงิิน

บริิษััทย่่อย
(AIPT)

-

ธนาคารกสิิกรไทย หนัังสืือค้ำำ��
จำำ�กััด (มหาชน) ประกัันการ
ใช้้ไฟฟ้้า

2.50

0.40

เงิินฝากของบริิษััทฯ ค้ำำ��ประกัันเต็็มภาระหนี้้�

บริิษััทย่่อย บริิษััทฯ ธนาคารกสิิกรไทย เบิิกเกิินบััญชีี
(AIL)
จำำ�กััด (มหาชน)
(OD)

5.00

-
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ความเห็็นของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณารายการระหว่่างกัันของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อย กัับนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้้ให้้ความเห็็นว่่ารายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เป็็นรายการที่่�มีีความสม
เหตุุสมผลและเป็็นไปตามเงื่่�อนไขทางการค้้าที่่�เป็็นธรรมและถืือปฏิิบััติิเช่่นเดีียวกัันกัับบุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่� ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัันทั่่�วไป
และไม่่มีีการถ่่ายเทผลประโยชน์์ระหว่่างบริิษััท

นโยบายหรืือแนวโน้้มการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกััน
รวมทั้้�งการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ของบริิษััทในอนาคต
มาตรการและขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน
กรณีี ที่่� มีี รา ยการระหว่่ า งกัั น ของบริิ ษัั ท ฯหรืื อ
บริิษััทย่่อยกัับนิิติิบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง นิิติิบุุคคลที่่�อาจ
มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย หรืืออาจ
มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ในอนาคตซึ่่�งเป็็นข้้อตกลง
ทางการค้้าในลัักษณะเดีียวกัับที่่�วิิญญููชนจะพึึงกระทำำ�กัับคู่่�
สััญญาทั่่�วไปในสถานการณ์์เดีียวกััน ด้้วยอำำ�นาจต่่อรอง
ทางการค้้าที่่�ปราศจากอิิทธิิพลในการมีีสถานะเป็็นกรรมการ
ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง และมีีเงื่่�อนไขการค้้า
ปกติิหรืือราคาตลาด ภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�สมเหตุุสมผล สามารถ
ตรวจสอบได้้ และไม่่ก่่อให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ ฝ่่าย
บริิหารของบริิษััทฯสามารถดำำ�เนิินการได้้ตามปกติิภายใต้้
หลัักการที่่�ทางคณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาอนุุมััติิ และ
จัั ด ทำำ� รายงานสรุุ ป เพื่่� อ รายงานให้้กัั บ ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบทุุกไตรมาส

ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯจะเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันไว้้ใน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�ได้้รัับการตรวจสอบจากผู้้�สอบ
บััญชีีของบริิษััทฯ และเปิิดเผยในแบบแสดงรายการข้้อมููล
ประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ (แบบ
56-2) ตามหลัักเกณฑ์์และกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� การพิิจารณาอนุุมััติิการทำำ�รายการ
ระหว่่างกัันดัังกล่่าว ต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วย
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง
หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งผู้้�ที่่�
อาจมีี ค วามขัั ด แย้้งหรืื อ มีี ส่่ ว นได้้เสีี ย ในการทำำ� รายการ
ระหว่่ า งกัั น จะไม่่ มีี สิิ ท ธิิ อ อกเสีี ย งลงมติิ ใ นการทำำ� รายการ
ระหว่่างกัันนั้้�นๆ

สำำ� หรัั บ ในกรณีี ที่่� มีี รา ยการระหว่่ า งกัั น ไม่่ เ ป็็ น
รายการทางการค้้าปกติิ บริิษััทฯจะจััดให้้มีีความเห็็นโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นและความเหมาะสม
ของรายการนั้้�น ในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความ
ชำำ�นาญในการพิิจารณารายการะหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
บริิษััทฯจะพิิจารณาให้้ผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระ
เฉพาะด้้านหรืือผู้้�ตรวจสอบบััญชีี เป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับ
รายการระหว่่ า งกัั น ดัั ง กล่่ า วต่่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่่�อให้้คณะกรรมการตรวจสอบใช้้ในการประกอบการตััดสิิน
ใจและให้้ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นตาม
แต่่กรณีี เพื่่�ออนุุมััติิรายการดัังกล่่าวก่่อนการเข้้าทำำ�รายการ
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นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
ในอนาคตหากบริิษััทฯมีีความจำำ�เป็็นต้้องทำำ�รายการระหว่่างกัันกัับนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ
บริิษััทฯจะกำำ�หนดเงื่่�อนไขต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามลัักษณะการดำำ�เนิินการค้้าปกติิและเป็็นราคาตลาดซึ่่�งสามารถอ้้างอิิงเปรีียบเทีียบได้้กัับ
เงื่่�อนไขหรืือราคาที่่�เกิิดขึ้้�นกัับธุุรกิิจประเภทเดีียวกัันที่่�บริิษััทฯกระทำำ�กัับบุุคคลภายนอก ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯจะให้้คณะกรรมการตรวจ
สอบเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับราคา อััตราค่่าตอบแทน รวมทั้้�งความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมของรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว ใน
กรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น บริิษััทฯจะพิิจารณาให้้ผู้้�ประเมิิน
ราคาอิิสระ ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระเฉพาะด้้านหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการทำำ�รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่�อ
ให้้คณะกรรมการตรวจสอบใช้้ในการประกอบการตััดสิินใจและให้้ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นตามแต่่กรณีี ทั้้�งนี้้�
บริิษััทฯจะเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�ได้้รัับการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ และเปิิดเผย
ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท (แบบ 56-2) ตามหลัักเกณฑ์์และกฎหมายว่่าด้้วยหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
อนึ่่�ง ในส่่วนการซื้้�อ-ขายสิินค้้าระหว่่างกััน จะคงเหลืือเพีียงการซื้้�อน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบชนิิดกรดสููงมากกว่่า 5% และน้ำำ��มััน
เมล็็ดในปาล์์ม โดยจะพิิจารณาดำำ�เนิินการภายใต้้นโยบายการสั่่�งซื้้�อน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบจากบริิษััทฯที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งบริิษััทฯกำำ�หนด
นโยบายการทำำ�รายการกัับนิิติิบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงไว้้อย่่างชััดเจน ทั้้�งนี้้� รายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคตนั้้�น กรรมการจะ
ต้้องปฏิิบััติิตามระเบีียบต่่างๆ ที่่� ได้้กำำ�หนดขึ้้�นและกรรมการจะต้้องไม่่อนุุมััติิรายการใดๆ ที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ ในลัักษณะอื่่�นใดกัับบริิษััทฯ และจะต้้องเปิิดเผยรายการดัังกล่่าวต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อให้้คณะกรรมการ
บริิษััทพิิจารณา ซึ่่�งบริิษััทจะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ
คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวม
ตลอดถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููล
การทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงกัันและการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�ง
ทรััพย์์สิินของบริิษััทฯหรืือบริิษััทย่่อย และตามมาตรฐานบััญชีีที่่�
กำำ�หนดโดยสมาคมนัักบััญชีีโดยเคร่่งครััด นอกจากนี้้� บริิษััทฯจะ
ไม่่ทำำ�รายการระหว่่างกัันกัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ไม่่ใช่่การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจตามปกติิของบริิษััทฯ
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13 การเงินที่สำ�คัญ
ข้อมูลทาง

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำำ�ไรขาดทุุน

(หน่วย : ล้านบาท)

2563

2562

2561

รายได้้จากการขายและบริิการ

5,514.08

1,980.67

1,562.80

รายได้้รวม

5,519.03

1,997.19

1,570.92

ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่าย

5,030.19

2,149.28

1,640.03

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ขั้้�นต้้น

612.45

(69.56)

28.36

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนต้้นทุุนทางการเงิินและภาษีี

495.28

(148.39)

(69.12)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ

488.52

(156.50.)

(72.32)

2,557.66

2,326.39

1,974.46

385.85

643.10

134.67

2,171.81

1,683.29

1,839.76

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)

11.11

(3.31)

1.81

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (%)

8.85

(7.84)

(4.60)

อััตราผลตอบแทนต่่อทุุน (%)

22.49

(9.30)

(3.93)

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์รวม (%)

20.28

(6.90)

(3.63)

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)

0.18

0.38

0.07

0.093

(0.030)

(0.015)

0.25

0.25

0.25

-

-

-

งบแสดงฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินรวม
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

อััตราส่่วนทางการเงิิน

ผลการดำำ�เนิินงานต่่อหุ้้�น (บาท)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิต่่อหุ้้�น
มููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�น
เงิินปัันผลจ่่ายต่่อหุ้้�น
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14 การเงินและผลการดำ�เนินงาน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ

(ก) ตารางสรุุปฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
สรุุปรายการ
งบแสดงฐานะทางการเงิิน

งบการเงิินรวม

งบการเงิินรวม

งบการเงิินรวม

สิ้้�นสุุด 31 ธ.ค. 63

สิ้้�นสุุด 31 ธ.ค. 62

สิ้้�นสุุด 31 ธ.ค. 61

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

สิินทรััพย์์
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

50.20

1.96

59.03

2.54

54.53

2.76

-

-

8.69

0.37

124.33

6.30

518.26

20.26

368.99

15.86

97.78

4.95

-

-

-

-

-

-

416.94

16.30

317.23

13.64

217.58

11.02

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น

-

-

-

-

-

-

พััสดุุน้ำำ��มัันคงเหลืือ

-

-

0.75

0.03

1.57

0.08

2.76

0.11

-

-

-

-

รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

988.17

38.64

754.69

32.44

495.79

25.11

เงิินฝากธนาคารติิดภาระค้ำำ��ประกััน

106.21

4.15

16.95

0.73

24.02

1.22

-

-

-

-

-

-

1,460.11

57.09

1,546.30

66.47

1,435.47

72.70

0.69

0.03

0.61

0.03

0.29

0.01

-

-

-

-

1.94

0.10

เงิินมััดจำำ�ค่่าซื้้�อทรััพย์์สิิน

1.69

0.07

1.43

0.06

5.14

0.26

สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

0.80

0.03

6.42

0.28

11.81

0.60

รวมสิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน

1,569.50

61.36

1,571.70

67.56

1,478.67

74.89

รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน

2,557.66

100.00

2,326.39

100.00

1,974.46

100.00

-

-

3.56

0.15

-

-

372.29

14.56

337.47

14.51

126.40

6.40

-

-

290.00

12.47

-

-

372.29

14.56

631.03

27.12

126.40

6.40

เงิินลงทุุนชั่่�วคราว
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
ลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่าการเงิินที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ภายในหนึ่่�งปีี
สิินค้้าคงเหลืือ

สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขาย

ลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่าการเงิิน - สุุทธิิ
ที่่�ดิิน อาคาร เรืือเดิินทะเล และอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจาก
สถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
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งบแสดงฐานะทางการเงิิน

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

งบการเงิินรวม

งบการเงิินรวม

งบการเงิินรวม

สิ้้�นสุุด 31 ธ.ค. 63

สิ้้�นสุุด 31 ธ.ค. 62

สิ้้�นสุุด 31 ธ.ค. 61

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว

-

-

-

-

-

-

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี - สุุทธิิ

2.79

0.11

2.47

0.11

-

-

สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน

10.77

0.42

9.60

0.41

8.27

0.42

รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

13.56

0.53

12.07

0.52

8.27

0.42

385.86

15.09

643.10

27.64

134.67

6.82

ทุุนจดทะเบีียน

1,308.07

51.14

1,308.07

56.23

1,356.00

68.68

ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว

1,308.07

51.14

1,308.07

56.23

1,308.07

66.25

-

-

-

-

-

-

ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ

289.79

11.33

605.11

26.01

605.11

30.65

ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย

25.00

0.98

8.23

0.35

8.23

0.42

551.28

21.55

(235.78)

(10.13)

(79.28)

(4.02)

(2.34)

(0.09)

(2.34)

(0.10)

(2.34)

(0.12)

รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

2,171.81

84.91

1,683.29

72.36

1,839.79

93.18

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

2,557.66

100.00

2,326.39

100.00

1,974.46

100.00

รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม

กำำ�ไร (ขาดทุุน )สะสม
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

สรุุปรายการ
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

งบการเงิินรวม

งบการเงิินรวม

งบการเงิินรวม

สิ้้�นสุุด 31 ธ.ค. 63

สิ้้�นสุุด 31 ธ.ค. 62

สิ้้�นสุุด 31 ธ.ค. 61

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

รวมรายได้้

5,519.03

100.00

1,997.19

100.00

1,570.92

100.00

รวมรายได้้จากการขายและบริิการ

5,514.08

99.91

1,980.67

99.17

1,562.80

99.48

5,504.30

99.73

1,957.17

98.00

1,459.23

92.89

รายได้้จากการรัับจ้้างผลิิต

0.00

0.00

7.01

0.35

49.46

3.15

รายได้้จากการเดิินเรืือ

9.78

0.18

16.49

0.83

54.11

3.44

4,901.62

88.89

2,046.23

103.31

1,534.44

98.19

4,884.18

88.73

2,011.68

102.79

1,444.40

98.98

ต้้นทุุนการรัับจ้้างผลิิต

0.00

0.00

4.74

67.57

36.37

73.53

ต้้นทุุนบริิการเดิินเรืือ

17.44

178.39

29.81

180.80

53.67

99.19

รายได้้จากการขาย

รวมต้้นทุุนขายและบริิการ
ต้้นทุุนขาย
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งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ขั้้�นต้้น

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

งบการเงิินรวม

งบการเงิินรวม

งบการเงิินรวม

สิ้้�นสุุด 31 ธ.ค. 63

สิ้้�นสุุด 31 ธ.ค. 62

สิ้้�นสุุด 31 ธ.ค. 61

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

612.45

11.11

(65.56)

(3.31)

28.36

1.81

4.95

0.09

16.52

0.83

8.12

0.52

617.41

11.19

(49.04)

(2.46)

36.48

2.33

ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย

34.51

0.63

19.63

0.98

8.33

0.53

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

87.62

1.59

78.10

3.91

79.87

5.11

0.00

0.00

1.62

0.08

17.40

1.11

495.28

8.97

(148.38)

(7.43)

(69.12)

(4.43)

6.44

0.12

3.71

0.19

-

-

488.84

8.86

(152.09)

(7.61)

(69.12)

(4.43)

0.32

0.01

4.40

0.22

(3.20)

(0.20)

ผลกำำ�ไรจากโครงการผลประโยชน์์ของพนัักงาน

-

-

-

-

2.29

0.15

ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับOCIของกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับงวด

-

-

-

-

(0.49)

(0.03)

488.52

8.85

(156.50)

(7.84)

(70.52)

(4.49)

488.52

8.85

(156.50)

(7.84)

(72.32)

(4.60)

-

-

-

-

-

-

488.52

8.85

(156.50)

(7.84)

(72.32)

(4.60)

รายได้้อื่่�น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนค่่าใช้้จ่่าย

ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า ที่่�ดิิน อาคาร
และอุุปกรณ์์
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนต้้นทุุนทางการเงิินและภาษีี
ต้้นทุุนทางการเงิิน
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

การแบ่่งปััน (ขาดทุุน) กำำ�ไร
ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับงวด
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�น (บาท/หุ้้�น)

0.093

(0.030)

(0.015)

0.25

0.25

0.25

จำำ�นวนหุ้้�นสามััญจดทะเบีียน (ล้้านหุ้้�น)

5,232.29

5,232.29

5,232.29

จำำ�นวนหุ้้�นสามััญชำำ�ระแล้้ว (ล้้านหุ้้�น)

5,232.29

5,232.29

5,232.29

มููลค่่าที่่�ตราไว้้ (บาท/หุ้้�น)
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สรุุปรายการงบกระแสเงิินสด
(หน่่วย : ล้้านบาท)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้

งบการเงิินรวม

งบการเงิินรวม

งบการเงิินรวม

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

488.52

(156.50)

(69.12)

0.32

4.40

3.20

113.53

86.43

74.26

-

(1.67)

-

0.22

0.18

0.13

11.83

3.75

2.75

-

-

2.78

(0.02)

1.16

-

(44.00)

41.25

(5.88)

(1.62)

1.62

17.40

-

-

-

1.96

1.68

1.69

-

(13.33)

-

ดอกเบี้้�ยรัับ

(0.31)

(0.37)

(3.06)

ดอกเบี้้�ยจ่่าย

6.44

3.71

0.00

576.89

(27.69)

20.97

(146.89)

(273.57)

10.24

(54.45)

(140.91)

(59.12)

0.75

0.82

0.41

เงิินมััดจำำ�ค่่าซื้้�อทรััพย์์สิิน

(0.26)

3.71

16.39

สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

1.94

(0.21)

3.15

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

26.33

205.07

38.50

404.30

(232.77)

30.53

รัับเงิินสดจากการขอคืืนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

3.69

5.71

-

เงิินสดจ่่ายภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน

(0.79)

(0.35)

(1.35)

เงิินสดจ่่ายภาษีีเงิินได้้

(0.02)

(0.29)

(9.83)

407.19

(227.70)

19.35

ปรัับกระทบกำำ�ไร (ขาดทุุน) เป็็นเงิินสดรัับ (จ่่าย) จากการดำำ�เนิินงาน:

-

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่่าเสื่่�อมราคา
กำำ�ไรจากการขายเงิินลงทุุน
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ตััดจำำ�หน่่าย
(กำำ�ไร) ขาดทุุน จากการตััดจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิิน
ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
(กำำ�ไร )ขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นของเงิินลงทุุนในกองทุุนเปิิด
(กลัับรายการ) ค่่าเผื่่�อมููลค่่าลดลงของสิินค้้า
ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า ที่่�ดิิน อาคาร เรืือเดิินทะเล และอุุปกรณ์์
(กำำ�ไร) ขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ประมาณการหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนัักงาน
รายได้้ชดเชยจากบริิษััทประกัันภััยสุุทธิิ

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลงในส่่วนประกอบ
ของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน
การเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงาน - (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง :
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินค้้าคงเหลืือ
พััสดุุน้ำำ��มัันคงเหลืือ

เงิินสดได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

เงิินสดสุุทธิิใช้้ ไปในกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
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สรุุปรายการงบกระแสเงิินสด
(หน่่วย : ล้้านบาท)

งบการเงิินรวม

งบการเงิินรวม

งบการเงิินรวม

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

เงิินฝากสถาบัันการเงิินที่่�ติิดภาระค้ำำ��ประกััน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง

(89.27)

7.07

(1.00)

0.31

0.37

2.05

-

116.15

46.08

(53.04)

(220.07)

(259.97)

เงิินสดจ่่ายซื้้�อทรััพย์์สิินไม่่มีีตััวตน

(0.31)

(0.49)

(0.18)

เงิินสดรัับจากการขายทรััพย์์สิิน

20.34

0.07

10.44

-

39.24

-

(116.02)

(57.65)

(202.57)

เงิินสดจ่่ายค่่าดอกเบี้้�ย

(6.44)

(3.71)

(0.002)

เงิินเบิิกเกิินบััญชีีจากสถาบัันการเงิินเพิ่่�มขึ้้�น(ลดลง)

(3.56)

3.56

-

เงิินสดรัับจากเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

260.00

290.00

-

เงิินสดจ่่ายคืืนเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

(550.00)

-

-

-

-

178.07

(300.00)

289.85

178.07

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) - สุุทธิิ

(8.83)

4.50

(5.15)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นงวด

59.03

54.53

59.67

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นงวด

50.20

59.03

54.53

เจ้้าหนี้้�ทรััพย์์สิินสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ถาวร

10.25

8.37

7.54

รัับดอกเบี้้�ย
เงิินลงทุุนชั่่�วคราวเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�นเพิ่่�มขึ้้�น

5.95

เงิินสดจ่่ายซื้้�อทรััพย์์สิิน

เงิินสดรัับชดเชยจากบริิษััทประกัันภััย
เงิินสดสุุทธิิใช้้ ไปในกิิจกรรมลงทุุน

รัับชำำ�ระทุุนหุ้้�นสามััญ
เงิินสดสุุทธิิใช้้ ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน

(ข) ตารางสรุุปอััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
อััตราส่่วนทางการเงิิน

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง

เท่่า

2.65

1.20

3.92

อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว

เท่่า

1.53

0.69

2.19

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า

วััน

12.43

8.49

14.98

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย

เท่่า

29.37

43.01

24.36

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ

วััน

13.34

7.62

8.21

ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย

เท่่า

27.36

47.91

44.45

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้�การค้้า

วััน

13.81

8.82

14.84
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อััตราส่่วนทางการเงิิน

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�เจ้้าหนี้้�การค้้า

วััน

26.43

41.37

24.59

Cash cycle

%

30.30

49.54

44.22

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น

%

11.11

(3.31)

1.81

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ

%

8.85

(7.84)

(4.60)

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น

%

22.49

(9.30)

(3.93)

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์

%

20.28

(6.90)

(3.63)

อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์ถาวร

เท่่า

3.67

1.34

1.16

อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์

เท่่า

2.26

0.93

0.83

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

เท่่า

0.18

0.38

0.07

อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระดอกเบี้้�ย

%

76.92

(40.04)

0.00

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล

%

0.00

0.00

0.00

14.1 คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
14.1.1 ผลการดำำ�เนิินงาน
ภาพรวมของผลการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา
บริิษััทฯดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล น้ำำ��มัันบริิโภค และกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�จากน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ รวมถึึง
จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบได้้แก่่ น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ และน้ำำ��มัันปาล์์มบริิสุุทธิ์์�ไม่่แยกไข และจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ซึ่่�งเป็็นผลพลอยได้้จากกระบวนการ
ผลิิต ได้้แก่่ กรดไขมัันปาล์์ม ไขมัันปาล์์มบริิสุุทธิ์์� และกลีีเซอรีีนดิิบ สำำ�หรัับนำำ�ไปใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในอุุตสาหกรรมการผลิิตต่่อเนื่่�องต่่างๆ
อาทิิ สบู่่� และ เครื่่�องสำำ�อาง รวมถึึงนำำ�กลัับไปใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล นอกจากนี้้� บริิษััทฯยัังให้้บริิการรัับจ้้างกลั่่�น
น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบให้้กัับลููกค้้า ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�มลููกค้้าได้้แก่่ กลุ่่�มน้ำำ��มัันไบโอดีีเซล คืือ ผู้้�ประกอบการในกลุ่่�มผู้้�ค้้าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
ตามมาตรา 7 และ 10 แห่่งพระราชบััญญััติิการค้้าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง พ.ศ.2543 และกลุ่่�มน้ำำ��มัันบริิโภค คืือ ผู้้�ประกอบการในกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมอาหาร บริิษััทฯได้้รัับประกาศนีียบััตร และใบรัับรองคุุณภาพต่่างๆ ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงการบริิหารจััดการที่่�ดีีและการผลิิต
สิินค้้าที่่�ได้้คุุณภาพและเป็็นไปตามมาตรฐาน อาทิิ ISO 9001: 2015 อย. HACCP GMP Kosher และ Halal รวมถึึงการได้้รัับการ
รัับรองเป็็นสมาชิิก Roundtable Sustainability of Palm Oil หรืือ RSPO ซึ่่�งเป็็นองค์์กรระหว่่างประเทศที่่�สนัับสนุุนให้้เกิิดการส่่งเสริิม
การเจริิญเติิบโต และการใช้้น้ำำ��มัันปาล์์มอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยการร่่วมมืือดำำ�เนิินงานภายในห่่วงโซ่่อุุปทาน (Supply Chain) ปััจจุุบััน บริิษััทฯ
มีีบริิษััทย่่อย 2 บริิษััทได้้แก่่ AIL และ AIPT โดยบริิษััทฯเข้้าถืือหุ้้�นในกิิจการดัังกล่่าวคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 99.99 ของทุุนจดทะเบีียน AIL
และ AIPT ทั้้�งนี้้� AIL ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการขนส่่งสิินค้้าทางทะเล และ AIPT ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือและคลัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง 1
แห่่ง ตั้้�งอยู่่�ที่่�อำำ�เภอเมืืองชุุมพร จัังหวััดชุุมพร มีีความสามารถในการกัักเก็็บน้ำำ��มัันรวมทั้้�งสิ้้�นประมาณ 22,124,000 ลิิตร ปััจจุุบััน AIPT
หยุุดดำำ�เนิินกิิจการชั่่�วคราว และAIL หยุุดดำำ�เนิินกิิจการถาวร เนื่่�องจากได้้ขายทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินธุุนกิิจขนส่่งสิินค้้าทางทะเล
ทั้้�งหมดให้้แก่่บุุคคลที่่�ไม่่เกี่่�ยวโยงเรีียบร้้อยแล้้ว และอยู่่�ระหว่่างชำำ�ระบััญชีีเพื่่�อปิิดกิิจการ
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย (งบการเงิินรวม) มีีผลการดำำ�เนิินงานกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีี 2563 จำำ�นวน 488.52 ล้้านบาท และขาดทุุน
สุุทธิิสำำ�หรัับปีี 2562 เท่่ากัับ 156.50 ล้้านบาท เมื่่�อเปรีียบเทีียบระหว่่างงวดปีี 2563 และ ปีี 2562 บริิษััทฯ มีีผลการดำำ�เนิินงานกำำ�ไรเพิ่่�ม
ขึ้้�น 645.01 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 412.16 ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯมีีกำำ�ไรหลัังปรัับปรุุง EBITDA ในปีี 2563 เท่่ากัับ 608.81 ล้้านบาท
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เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ซึ่่�งมีีผลขาดทุุนหลัังปรัับปรุุง EBITDA เท่่ากัับ 61.96 ล้้านบาท ส่่งผลให้้กำำ�ไรหลัังปรัับปรุุง EBITDA เพิ่่�มขึ้้�น
เท่่ากัับ 670.76 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1,082.66
โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ (งบการเงิินเฉพาะกิิจการ) มีีผลการดำำ�เนิินงานกำำ�ไรสุุทธิิ 496.76 ล้้านบาท เทีียบกัับปีี 2562 ที่่�มีี
ผลขาดทุุนสุุทธิิเท่่ากัับ 148.86 ล้้านบาท บริิษััทฯมีีผลกำำ�ไรสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�น 645.62 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 433.70 ผลกำำ�ไร
สุุทธิิที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณขายไบโอดีีเซลที่่�เพิ่่�มขึ้้�นซึ่่�งเป็็นผลมาจากการสนัับสนุุนและการปรัับเพิ่่�มสััดส่่วนผสมไบโอดีีเซลในดีีเซล
จาก B7 เป็็น B10 เป็็นน้ำำ��มัันดีีเซลพื้้�นฐานและบัังคัับใช้้อย่่างเป็็นทางการทั่่�วประเทศ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 เป็็นต้้นมา ส่่งผล
ทำำ�ให้้ในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีปริิมาณขายไบโอดีีเซลเกิิน 120 ล้้านลิิตร และขึ้้�นทะเบีียนเป็็นผู้้�ค้้าน้ำำ��มัันตามมาตรา 7 แห่่งพระราช
บััญญััติิการค้้าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง พ.ศ. 2543 แล้้ว ตั้้�งแต่่วัันที่่� 9 กัันยายน 2563 อีีกทั้้�ง บริิษััทฯเริ่่�มดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์โรงงาน
ผลิิตกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�ตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2562 โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�งกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� 100 ตัันต่่อวััน ซึ่่�งได้้เพิ่่�มความ
สามารถในการกำำ�ไรขั้้�นต้้นของบริิษััทฯได้้ดีีขึ้้�น ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงการผัันผวนของราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ โดยได้้
กำำ�หนดนโยบายโดยเน้้นให้้ความสำำ�คััญในการบริิหารจััดซื้้�อและจััดการวััตถุุดิิบ (น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ) และสิินค้้า (ไบโอดีีเซล) โดยในปีี
2563 บริิษััทฯมีีอััตราการหมุุนเวีียนของสิินค้้าที่่�เร็็วขึ้้�นและเก็็บสต็็อกไว้้ระหว่่าง 20-30 วััน อีีกทั้้�งมีีการควบคุุมอััตราการสููญเสีีย
จากการผลิิตให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
	ทั้้�งนี้้� ภาพรวมในปีี 2563 ปริิมาณการขายไบโอดีีเซลปรัับเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จากการส่่งเสริิมการใช้้น้ำำ��มัันดีีเซล B10
ซึ่่�งรััฐบาลประกาศให้้เป็็นน้ำำ��มัันดีีเซลมาตรฐานแทนน้ำำ��มัันดีีเซล B7 (สััดส่่วนไบโอดีีเซลเพิ่่�มขึ้้�น 3%) แต่่อย่่างไรก็็ดีี การเติิบโตของ
ปริิมาณการใช้้ไบโอดีีเซลยัังไม่่เป็็นไปตามที่่�คาดการณ์์ เป็็นผลมาจากความต้้องการใช้้ดีีเซลลดน้้อยลงจากการจำำ�กััดการเดิินทาง
และจำำ�กััดเวลาประกอบกิิจการ ซึ่่�งเป็็นผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดอย่่างหนัักของโรคระบาดไวรััส COVID-19 (มีีนาคม
-เมษายน) และน้ำำ��มัันดีีเซล B7 ยัังคงมีีสััดส่่วนการใช้้งานโดยรวมมากที่่�สุุด ในขณะที่่�ราคาขายเฉลี่่�ยไบโอดีีเซลปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมาก ตามราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ (CPO) ที่่�เป็็นวััตถุุดิิบหลััก ซึ่่�งการปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นได้้รัับอานิิสงส์์จากมาตรการสนัับสนุุนภาค
รััฐ เช่่น การนำำ� CPO ไปผลิิตกระแสไฟฟ้้า, การปรัับสููตรน้ำำ��มัันดีีเซลมาตรฐานใหม่่, มาตรการผลัักดัันการส่่งออก CPO ปริิมาณ
กว่่า 3 แสนตััน, ภาวะภััยแล้้งทำำ�ให้้อััตราสกััดน้ำำ��มัันปาล์์มลดลงในช่่วง 9 เดืือนแรก, และภาวะฝนตกชุุกและน้ำำ��ท่่วมในหลายพื้้�นที่่�ใน
เดืือนตุุลาคม 2563 ทำำ�ให้้สต๊๊อก CPO ของทั้้�งประเทศ ณ สิ้้�นปีี 2563 ลดลงมาอยู่่�ที่่� 180,000 ตััน ต่ำำ��กว่่าระดัับที่่�เหมาะสม
200,000 ตััน ส่่งผลให้้ราคาผลิิตภััณฑ์์ปาล์์มมีีแนวโน้้มปรัับเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ ราคาผลปาล์์มสดเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 4.78 บาท/กก. จากปีีก่่อน
ที่่� 3.05 บาท/กก. และราคาเฉลี่่�ย CPO อยู่่�ที่่� 28.04 บาท/กก. จากปีีก่่อนที่่� 18.23 บาท/กก. (ที่่�มา : กรมการค้้าภายใน, 2563) ส่่ง
ผลให้้ ราคาขายไบโอดีีเซลเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในไตรมาส 1 และ 4 ปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้รัับผลประกอบการเป็็นกำำ�ไรเพิ่่�มมากขึ้้�น
จากแรงผลัักดัันด้้านราคาของวััตถุุดิิบที่่�เป็็นบวก
อย่่างไรก็็ตามการผัันผวนของราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบที่่�ผ่่านมา สร้้างผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ อย่่างมีีนััย
สำำ�คััญ ซึ่่�งความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ ทำำ�ให้้บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงดัังกล่่าว โดยได้้กำำ�หนด
นโยบายเน้้นให้้ความสำำ�คััญในการบริิหารจััดซื้้�อและจััดการวััตถุุดิิบ (น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ) และสิินค้้า (ไบโอดีีเซล) ให้้มีีอััตราการหมุุนเวีียน
ของสิินค้้าที่่�เร็็วขึ้้�นและเก็็บสต็็อกไว้้ไม่่เกิิน 30 วััน บริิหารจััดการสิินค้้าคงคลัังให้้เพีียงพอสำำ�หรัับการผลิิตและจััดส่่งในแต่่ละเดืือน
ภายใต้้สััญญาคำำ�สั่่�งซื้้�อรายไตรมาสและรายปีีเท่่านั้้�น อีีกทั้้�งมีีการควบคุุมอััตราการสููญเสีียจากการผลิิตให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
แต่่ก็็ ไม่่สามารถกำำ�จััดความเสี่่�ยงข้้างต้้นได้้ทั้้�งหมด เพีียงแต่่ช่่วยลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าวและช่่วยบรรเทาผลกระทบจากความเสี่่�ยง

ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานในอนาคต
	ปััจจััยหลัักที่่�มีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ คืือการพััฒนา ผลัักดััน และความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐและ
เอกชนในด้้านอุุปทานและอุุปสงค์์ของการผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลจากน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ กล่่าวคืือ การผลัักดัันด้้านอุุปทานโดยการส่่ง
เสริิมให้้ปลููกปาล์์มในพื้้�นที่่�ที่่�เหมาะสมมากขึ้้�นตามแผน AEDP2018 และมีีกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบไม่่น้้อยกว่่า 5.26 ล้้านตัันต่่อ
ปีี และส่่งเสริิมการผลิิตให้้ได้้อััตราสััดส่่วนการให้้น้ำำ��มััน (Oil Extraction Rate : OER) ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 19 ภายในปีี 2563 และเพิ่่�ม
ขึ้้�นเรื่่�อยๆในปลายแผนปีี 2580 เป็็นร้้อยละ 23 นั้้�น ในปีี 2563 มีีปริิมาณน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบที่่�ผลิิตได้้ทั้้�งประเทศออกมา 2.65 ล้้านตัันต่่อปีี
ซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อน คาดว่่าเกิิดจากต้้นปาล์์มขาดการบำำ�รุุงรัักษาในปีีก่่อนหน้้าเนื่่�องจากราคา CPO ตกต่ำำ�� ส่่งผลให้้ผลิิตออกสู่่�
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ตลาดน้้อยลง ประกอบกัับปริิมาณฝนที่่�ลดลง (ภััยแล้้ง) ในช่่วงครึ่่�งปีีแรกของปีี ส่่งผลให้้ OER ได้้ไม่่ดีีเท่่าที่่�ควร ส่่งผลให้้ราคาน้ำำ��มััน
ปาล์์มดิิบปรัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในปีี 2564 คาดว่่า ผลผลิิตปาล์์มทลายสดมีีแนวโน้้มกลัับมาขยายตััว 3.0-4.0% ต่่อปีี ผล
จาก (1) การขยายพื้้�นที่่�เพาะปลููก (2) ต้้นปาล์์มน้ำำ��มัันในช่่วงก่่อนหน้้าทยอยอยู่่�ในเกณฑ์์อายุุที่่�ให้้ผลผลิิตต่่อไร่่สููง (3) คาดการณ์์สภาพ
อากาศเอื้้�ออำำ�นวยทำำ�ให้้ผลผลิิตต่่อไร่่มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น และ (4) เกษตรกรมีีแรงจููงใจจากโครงการประกัันรายได้้ (ที่่�มา : วิิจััยกรุุงศรีี,
มกราคม 2564)
ในขณะที่่�การผลัักดัันด้้านอุุปสงค์์ในปััจจุุบััน คืือ มาตรการกระตุ้้�นราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบของภาครััฐด้้วยการประกัันราคาทลาย
ปาล์์มดิิบ และการประกาศนโยบายการเพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้น้ำำ��มัันไบโอดีีเซลในภาคพลัังงานเพิ่่�มมากขึ้้�น เพื่่�อเป็็นการช่่วยเหลืือเกษตรกร
ผู้้�ปลููกปาล์์มน้ำำ��มััน โดยมีีเป้้าหมายในการสร้้างสมดุุลปาล์์มน้ำำ��มัันทั้้�งระบบของประเทศให้้มีีความยั่่�งยืืน โดยกำำ�หนดให้้น้ำำ��มัันดีีเซลหมุุน
เร็็ว B10 เป็็นน้ำำ��มัันดีีเซลพื้้�นฐานสำำ�หรัับรถดีีเซลทั่่�วไป น้ำำ��มัันดีีเซลหมุุนเร็็ว B7 เป็็นน้ำำ��มัันทางเลืือกสำำ�หรัับรถเก่่าและรถยุุโรป และน้ำำ��มััน
ดีีเซลหมุุนเร็็ว B20 เป็็นน้ำำ��มัันทางเลืือกสำำ�หรัับรถบรรทุุกขนาดใหญ่่ ซึ่่�งเป็็นมาตรการที่่�เป็็นแรงขัับเคลื่่�อนสำำ�คััญต่่ออุุตสาหกรรมไบโอ
ดีีเซลในปีีต่่อๆไป โดยคาดการณ์์ว่่า จะทำำ�ให้้ปริิมาณการใช้้ไบโอดีีเซลเพิ่่�มขึ้้�นไปอยู่่�ที่่�ประมาณ 5.6-6.4 ล้้านลิิตร/วััน หรืือเติิบโตเฉลี่่�ย
6-9% ต่่อปีี โดยมีีปััจจััยหนุุนจากการเพิ่่�มขึ้้�นของการใช้้น้ำำ��มัันดีีเซล B10 จะทำำ�ให้้ปริิมาณการใช้้ไบโอดีีเซลเพิ่่�มขึ้้�นราว 1.0-1.5 ล้้านลิิตร
/วััน ภายในปีี 2566 รวมถึึงมาตรการส่่งเสริิมการใช้้น้ำำ��มัันดีีเซล B20 โดยอุุดหนุุนราคาขายผ่่านกองทุุนน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงจำำ�นวนรถ
เครื่่�องยนต์์ดีีเซลสะสมมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�องเฉลี่่�ย 4.5-5.0% ต่่อปีี ทำำ�ให้้คาดว่่าปริิมาณการใช้้น้ำำ��มัันกลุ่่�มดีีเซลทั้้�งหมดในประเทศจะ
เพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ย 5.0% ต่่อปีี แต่่อาจเปลี่่�ยนแปลงได้้ตามสััดส่่วนการใช้้น้ำำ��มัันดีีเซล B7, B10 และ B20 ซึ่่�งมีีปััจจััยมาจาก 1) เครื่่�องยนต์์ที่่�
สามารถรองรัับน้ำำ��มัันแต่่ละประเภทและความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�ขัับขี่่� 2) จำำ�นวนสถานีีบริิการที่่�จำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันแต่่ละประเภท และ 3) ส่่วนต่่าง
ราคาน้ำำ��มัันดีีเซลแต่่ละประเภท รวมทั้้�งกำำ�หนดคุุณภาพไบโอดีีเซลให้้มีีปริิมาณโมโนกลีีเซอไรด์์ (monoglyceride) ผสมอยู่่�ไม่่เกิิน 0.4%
จากเดิิมไม่่เกิิน 0.7% ซึ่่�งบริิษััทฯมีีกระบวนการผลิิตไบโอดีีเซลตามคุุณภาพมาตรฐานที่่�กำำ�หนดใหม่่ได้้ และสามารถควบคุุมต้้นทุุนการ
ผลิิตทำำ�ให้้มีีความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน อย่่างไรก็็ดีี ปััจจััยที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือ การฟื้้�นตััวของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจและภาคขนส่่งหลััง
สถานการณ์์ COVID-19 คลี่่�คลายลง รวมถึึงความเชื่่�อมโยงทางเศรษฐกิิจในภููมิิภาคอาเซีียน เป็็นปััจจััยกระตุ้้�นความต้้องการใช้้รถเชิิง
พาณิิชย์์ แม้้ว่่าอุุปสงค์์ CPO จะมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น แต่่ยัังต้้องอาศััยมาตรการระยะสั้้�นจากภาครััฐ (เช่่น การนำำ� CPO ผลิิตกระแสไฟฟ้้า
มาตรการสนัับสนุุนการส่่งออกน้ำำ��มัันปาล์์ม และนโยบายการค้้าของประเทศคู่่�ค้้า เป็็นต้้น) เพื่่�อให้้อุุปสงค์์สอดคล้้องกัับอุุปทานที่่�ออกสู่่�
ตลาดเป็็นจำำ�นวนมากในปีีถััดไป (ที่่�มา : วิิจััยกรุุงศรีี, มกราคม 2564)
นอกจากความผัันผวนของราคาและปริิมาณน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ อุุตสาหกรรมไบโอดีีเซลเป็็นอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�องจาก
อุุตสาหกรรมน้ำำ��มัันปาล์์ม โดยมีีนโยบายภาครััฐเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนอุุตสาหกรรม โดยมีีเป้้าหมายหลัักเพื่่�อลดการพึ่่�งพา
การนำำ�เข้้าน้ำำ��มัันฟอสซิิลและสร้้างความมั่่�นคงทางพลัังงาน รวมถึึงการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้สิินค้้าเกษตร ภาครััฐจึึงได้้ผลัักดัันการใช้้เชื้้�อ
เพลิิงชีีวภาพมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�ไบโอดีีเซล คืือเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพที่่�นำำ�ไปผสมกัับน้ำำ��มัันดีีเซล ซึ่่�งวััตถุุดิิบหลัักที่่�ใช้้ในการผลิิตไบโอดีีเซล
ในประเทศไทยคืือ กลุ่่�มน้ำำ��มัันปาล์์ม เช่่น น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ น้ำำ��มัันปาล์์มบริิสุุทธิ์์� และปาล์์มสเตีียรีีน สำำ�หรัับสััดส่่วนการผสมไบโอดีีเซลใน
น้ำำ��มัันดีีเซลนั้้�นจะถููกกำำ�หนดโดยภาครััฐ ซึ่่�งหากอััตราผสมเพิ่่�มขึ้้�นจะส่่งผลให้้อุุปสงค์์ ไบโอดีีเซลและน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบเพิ่่�มขึ้้�นตามไปด้้วย
ทำำ�ให้้ภาครััฐสามารถใช้้มาตรการกำำ�หนดอััตราผสมไบโอดีีเซลในน้ำำ��มัันดีีเซลเป็็นเครื่่�องมืือในการปรัับสมดุุลของตลาดปาล์์มน้ำำ��มััน ดััง
นั้้�น ทิิศทางของอุุตสาหกรรมไบโอดีีเซล และน้ำำ��มัันปาล์์มจึึงมีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัันอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาภาครััฐได้้พยายามทำำ�
หน้้าที่่�เข้้าควบคุุมความผัันผวนที่่�เกิิดขึ้้�น โดยการปรัับลดสััดส่่วนการผสมไบโอดีีเซลในน้ำำ��มัันดีีเซล เช่่น จาก B10 ให้้ลดลงเหลืือ B7 ใน
กรณีีที่่�สต๊๊อกน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบในประเทศลดลง และปรัับเพิ่่�มสััดส่่วนการผสมไบโอดีีเซลในน้ำำ��มัันดีีเซลเมื่่�อสต๊๊อกน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบใน
ประเทศมีีปริิมาณสููงขึ้้�น ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการควบคุุมปริิมาณการใช้้น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบให้้มีีเพีียงพอโดยคำำ�นึึงถึึงความเพีียงพอในการใช้้
บริิโภคเป็็นหลััก อีีกทั้้�งการกำำ�หนดราคารัับซื้้�อผลปาล์์มและน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบในกรณีีที่่�ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบอยู่่�ในขาลง และใช้้
นโยบายรัับซื้้�อน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบออกจากตลาด กรณีีที่่�สต๊๊อกน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบในประเทศสููงเกิินไป และใช้้นโยบายการนำำ�เข้้าน้ำำ��มััน
ปาล์์มดิิบจากต่่างประเทศ กรณีีที่่�ปริิมาณน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบในประเทศไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการ โดยการแทรกแซงจากภาครััฐ
ตามที่่� ได้้กล่่าวมาข้้างต้้นในบางครั้้�งเป็็นการฝืืนการปรัับตััวของราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบตามกลไกตลาด ซี่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อ
ฐานะทางการเงิินและความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของบริิษััทฯในอนาคตได้้ เนื่่�องจากปััจจััยความเสี่่�ยงหลัักที่่�มีีอยู่่�ตาม
ลัักษณะการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ (Inherent Risk) ที่่�สร้้างผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯอย่่างมีีนััยสำำ�คัั ญ ได้้แก่่
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ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ โดยปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบ ได้้แก่่ การแทรกแซงด้้านราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ
ของภาครััฐ การเปลี่่�ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิิจ ความต้้องการบริิโภค สภาพภููมิิอากาศ และปริิมาณน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบค้้างสต๊๊อก
นอกจากนี้้� บริิษััทฯได้้ลงทุุนในธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� ตามแผนกลุุยุุทธ์์ของบริิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มมููลค่่า
ผลพลอยได้้ กลีีเซอรีีนดิิบ ที่่�ได้้จากกระบวนการผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลซึ่่�งมีีกำำ�ลัังการผลิิตที่่� 100 ตัันกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�ต่่อวััน มีีการ
ผลิิตและขายอย่่างต่่อเนื่่�องในปีี 2563 ซึ่่�งช่่วยเพิ่่�มความสามารถในการกำำ�ไรขั้้�นต้้นของบริิษััทฯได้้ดีีขึ้้�น เนื่่�องจากกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�เป็็น
สิินค้้าที่่�มีีกลุ่่�มลููกค้้าหลัักอยู่่�ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมอาหารและยา ซึ่่�งอุุปสงค์์และอุุปทานในภาคอุุตสาหกรรมนี้้�จะได้้รัับผลกระทบจาก
ความเสี่่�ยงของธุุรกิิจหลััก (น้ำำ��มัันไบอีีดเซล) ไม่่มากนััก และกลุ่่�มลููกค้้าใหม่่ค่่อนข้้างกระจายตััวและมีีอััตราการเติิบโตที่่�ดีี เป็็นสิินค้้าที่่�มีี
ความต้้องการในตลาดต่่างประเทศสููง

14.1.2 การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยได้้จััดทำำ�งบการเงิินประจำำ�ปีี 2563 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งได้้ผ่่านการตรวจสอบโดยผู้้�สอบ
บััญชีี บริิษััท เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กััด และมีีรายงานของผู้้�สอบบััญชีี แสดงความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข และเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข้้อมููลและเหตุุการณ์์ที่่�เน้้น ดัังนี้้�
	ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการข้้างต้้นนี้้� แสดงฐานะการเงิินรวมและฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการ
ของบริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย และของเฉพาะบริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน) ตามลำำ�ดัับ ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 ผลการดำำ�เนิินงานรวมและผลการดำำ�เนิินงานเฉพาะกิิจการ และกระแสเงิินสดรวมและกระแสเงิินสดเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
เกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็น
	ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับ
ผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความ
เป็็ น อิิ สร ะจากกลุ่่�มบริิ ษัั ท ตามข้้อกำำ� หนดจรรยาบรรณของผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พบัั ญชีี ที่่� กำำ� หนดโดยสภาวิิ ช าชีี พบัั ญชีี ใ นส่่ ว นที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยา
บรรณอื่่�นๆ ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้
เป็็นเกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ข้้อมููลและเหตุุการณ์์ที่่�เน้้น
	ข้้าพเจ้้าขอให้้สัังเกตหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 24.3 เกี่่�ยวกัับการกล่่าวโทษอดีีตกรรมการและผู้้�บริิหาร 2 ราย
ต่่อกรมสอบสวนคดีีพิิเศษ ซึ่่�งปััจจุุบัันผลการสอบสวนยัังไม่่สิ้้�นสุุด ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทและที่่�ปรึึกษากฎหมายอิิสระเชื่่�อว่่า
ผลสุุดท้้ายของการสอบสวนในเรื่่�องดัังกล่่าว จะไม่่มีีความเสีียหายที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้ามิิได้้
แสดงความเห็็นอย่่างมีีเงื่่�อนไขต่่อกรณีีนี้้�แต่่อย่่างใด
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจแบ่่งออกเป็็น 1) รายได้้จากการขาย ประกอบด้้วยรายได้้จากธุุรกิิจน้ำำ��มััน
ปาล์์ม และรายได้้จากการจำำ�หน่่ายกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� 2) รายได้้จากการรัับจ้้างผลิิต 3) รายได้้จากการเดิินเรืือ และ 4) รายได้้อื่่�น

รายได้้รวม
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย มีียอดรวมรายได้้ตามงบการเงิินรวมประจำำ�ปีี 2563 เท่่ากัับ 5,519.03 ล้้านบาท แบ่่งเป็็นรายได้้
จากการขายคิิดเป็็นร้้อยละ 99.73 ไม่่มีีรายได้้จากการรัับจ้้างผลิิต รายได้้จากการเดิินเรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 0.18 และรายได้้อื่่�นคิิด
เป็็นร้้อยละ 0.09, ประจำำ�ปีี 2562 เท่่ากัับ 1,997.19 ล้้านบาท แบ่่งเป็็นรายได้้จากการขายคิิดเป็็นร้้อยละ 98.00 รายได้้จากการ
รัับจ้้างผลิิตคิิดเป็็นร้้อยละ 0.35 รายได้้จากการเดิินเรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 0.83 และรายได้้อื่่�นคิิดเป็็นร้้อยละ 0.83
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งบการเงิินรวม
(ตรวจสอบ)
2563
ล้้านบาท
%

งบการเงิินรวม
(ตรวจสอบ)
2562
ล้้านบาท
%

งบการเงิินรวม
(ตรวจสอบ)
2561
ล้้านบาท
%

5,504.30

99.73

1,957.17

98.00

1,459.23

92.89

5,363.58

97.18

1,956.11

97.94

1,459.23

92.89

4,976.93

90.18

1,650.98

82.67

1,295.07

82.44

1.1.2 น้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีน

272.87

4.94

214.33

10.73

86.63

5.51

1.1.3 วััตถุุดิิบและผลพลอยได้้

113.78

2.06

90.80

4.55

77.53

4.94

1.2 รายได้้จากกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�

140.73

2.55

1.06

0.05

-

-

2. รายได้้จากการรัับจ้้างผลิิต

0.00

0.00

7.01

0.35

49.46

3.15

3. รายได้้จากการเดิินเรืือ

9.78

0.18

16.49

0.83

54.11

3.44

5,514.08

99.91

1,980.67

99.17

1,562.80

99.48

4.95

0.09

16.52

0.83

8.12

0.52

5,519.03

100.00

1,997.19

100.00

1,570.92

100.00

ประเภทรายได้้
1. รายได้้จากการขาย
1.1 รายได้้จากธุุรกิิจน้ำำ��มัันปาล์์ม
1.1.1 น้ำำ��มัันไบโอดีีเซล

รวมรายได้้จากการขายและบริิการ
4. รายได้้อื่่�น
รายได้้รวม

1) รายได้้จากการขาย
	รายได้้จากการขายเกิิดจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ แบ่่งเป็็น 2 ประเภทรายได้้ ได้้แก่่ รายได้้จากธุุรกิิจน้ำำ��มัันปาล์์ม และ
รายได้้จากการจำำ�หน่่ายกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� ซึ่่�งสำำ�หรัับปีี 2563 บริิษััทฯมีีรายได้้จากการขายเท่่ากัับ 5,504.30 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
สััดส่่วนต่่อยอดรวมรายได้้เท่่ากัับร้้อยละ 99.73 และ สำำ�หรัับปีี 2562 บริิษััทฯมีีรายได้้จากการขายเท่่ากัับ 1,957.17 ล้้านบาท หรืือคิิด
เป็็นสััดส่่วนต่่อยอดรวมรายได้้เท่่ากัับร้้อยละ 98.00 ซึ่่�งรายได้้จากการขายหลัักเกิิดจากรายได้้จากธุุรกิิจน้ำำ��มัันปาล์์ม ทั้้�งนี้้� สามารถ
อธิิบายรายละเอีียดของรายได้้จากการขายแยกตามประเภทการจำำ�หน่่ายได้้ ดัังนี้้�
1.1) รายได้้จากธุุรกิิจน้ำำ��มัันปาล์์ม
	รายได้้จากธุุรกิิจน้ำำ��มัันปาล์์ม เป็็นรายได้้ที่่�เกิิดขึ้้�นในนามบริิษััทฯทั้้�งหมด โดยสามารถแบ่่งประเภทรายได้้จากธุุรกิิจน้ำำ��มััน
ปาล์์มตามประเภทผลิิตภััณฑ์์ที่่�จำำ�หน่่ายได้้ ดัังนี้้�
1.1.1 น้ำำ��มัันไบโอดีีเซล
บริิษััทฯผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลให้้กัับกลุ่่�มผู้้�ค้้าน้ำำ��มัันตามมาตรา 7 แห่่งพระราชบััญญััติิการค้้าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
พ.ศ. 2543 ซึ่่�งเป็็นผู้้�ค้้าน้ำำ��มัันรายใหญ่่ของประเทศ (Major Oil) โดยเป็็นการจำำ�หน่่ายให้้กัับลููกค้้าภายในประเทศทั้้�งหมด ซึ่่�งในปีี 2563
ปีี 2562 คิิดเป็็นสััดส่่วนรายได้้ส่่วนงานต่่อรายได้้รวมในอััตราร้้อยละ 90.18 และร้้อยละ 82.67 ตามลำำ�ดัับ โดยมีียอดจำำ�หน่่ายน้ำำ��มััน
ไบโอดีีเซลเท่่ากัับ 4,976.93 ล้้านบาท และ 1,650.98 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นสััดส่่วนต่่อรายได้้จากธุุรกิิจน้ำำ��มัันปาล์์มเท่่ากัับร้้อยละ
90.42 และร้้อยละ 84.40 ตามลำำ�ดัับ
ในงวดบััญชีีประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 บริิษััทฯ มีีปริิมาณขายเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 96.32 และราคาขายเฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 53.55 ส่่งผลให้้บริิษััทฯมีีมููลค่่าขายเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 201.45 ซึ่่�งปริิมาณขายเพิ่่�มขึ้้�นจากการขายให้้กัับลููกค้้ารายใหม่่มากขึ้้�น
มากกว่่าปีี 2562 และผลจากการกำำ�หนดให้้ B10 เป็็นน้ำำ��มัันดีีเซลพื้้�นฐานของประเทศ แต่่อย่่างไรก็็ดีีการเติิบโตของปริิมาณการใช้้ไบ
โอดีีเซลยัังไม่่เป็็นไปตามที่่�คาดการณ์์เนื่่�องจากผลกระทบจากการกลัับมาแพร่่ระบาดอย่่างหนัักของไวรััส COVID-19 ในช่่วงปลายปีี
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2563 ทำำ�ให้้ประชาชนส่่วนมากลดการเดิินทางลง ถึึงแม้้ว่่าจะเป็็นฤดููกาลท่่องเที่่�ยวก็็ตาม นอกจากนี้้� ราคาขายเฉลี่่�ยไบโอดีีเซลปรัับตััว
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก ตามราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบที่่�เป็็นวััตถุุดิิบหลััก เนื่่�องจากสภาวะฝนตกชุุกและน้ำำ��ท่่วมในหลายพื้้�นที่่�ในต้้นไตรมาส 4 ปีี
2563 ประกอบกัับการสนัับสนุุนการส่่งออกน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบและน้ำำ��มัันเมล็็ดในปาล์์มดิิบ ส่่งผลให้้ปริิมาณสต็็อกน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบใน
ประเทศปีี 2563 อยู่่�ในระดัับ 180,000 ตััน ทำำ�ให้้ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบปรัับตััวสููงขึ้้�น โดยในปีี 2563 มีีราคาเฉลี่่�ยที่่� 28.04 บาท/กิิโลกรััม
ซึ่่�งสููงกว่่าปีี 2562 ที่่�มีีราคาเฉลี่่�ย 18.23 บาท/กิิโลกรััม (ที่่�มา : กรมการค้้าภายใน) ทำำ�ให้้ราคาขายไบโอดีีเซลเพิ่่�มขึ้้�นตามการปรัับเพิ่่�ม
ขึ้้�นของราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา
1.1.2 น้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีน (น้ำำ��มัันบริิโภค)
บริิษััทฯผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันบริิโภคส่่งเป็็นรถแท็็งก์์ และผลิิตเป็็นสิินค้้าใส่่บรรจุุภััณฑ์์ภายใต้้ตราสิินค้้า “พาโมลา” ให้้กัับ
ลููกค้้าในประเทศ โดยจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีนให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้า 2 กลุ่่�มได้้แก่่ 1) กลุ่่�มลููกค้้าอุุตสาหกรรม อาทิิ โรงงานอุุตสาหกรรม
ผลิิตอาหารขนาดใหญ่่ อาทิิ อุุตสาหกรรมผลิิตอาหารปรุุงสุุกต่่างๆ ซึ่่�งส่่วนมากจะสั่่�งซื้้�อเป็็นรถแท็็งก์์ 2) กลุ่่�มลููกค้้าสำำ�เร็็จรููป ได้้แก่่ ร้้าน
อาหารที่่�เป็็นเชน ซึ่่�งสั่่�งซื้้�อเป็็นรููปภาชนะบรรจุุกล่่องขนาด 13.75 ลิิตร ภายใต้้ตราสิินค้้า “พาโมลา” ซึ่่�งเป็็นตราสิินค้้าที่่�อยู่่�ในตลาด
น้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีน (หรืือ “น้ำำ��มัันบริิโภค”) มากกว่่า 30 ปีี
	สำำ�หรัับงวดบััญชีีประจำำ�ปีี 2563 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากการจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันบริิโภคเท่่ากัับ 272.87 ล้้านบาท และปีี 2562 เท่่ากัับ
214.33 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับ 58.54 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 27.32 โดยการขายน้ำำ��มัันบริิโภคในปีี 2563 และ ปีี 2562 มีีราย
ได้้ส่่วนงานคิิดเป็็นร้้อยละ 5.09 และ 10.96 ของยอดรายได้้จากธุุรกิิจน้ำำ��มัันปาล์์มรวม และมีีรายได้้ส่่วนน้ำำ��มัันบริิโภคต่่อรายได้้รวมคิิด
เป็็นร้้อยละ 4.94 และร้้อยละ 10.73 ตามลำำ�ดัับ โดยมีีปริิมาณขายลดลงจากปีี 2562 ในอััตราร้้อยละ 17.91 และราคาขายเพิ่่�มขึ้้�นอััตรา
ร้้อยละ 55.09 บริิษััทฯ ยัังคงมีีรายได้้จากลููกค้้ากลุ่่�มอุุตสาหกรรมรายเดิิม ซึ่่�งได้้รัับคำำ�สั่่�งซื้้�อจากการเข้้าแข่่งขัันประกวดราคา แต่่ในบาง
ไตรมาส ไม่่สามารถแข่่งขัันได้้ ทำำ�ให้้ไม่่ได้้รัับคำำ�สั่่�งซื้้�อ ปริิมาณขายจึึงลดลง โดยบริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นให้้มีีการขายในลููกค้้ากลุ่่�มอุุตสาหกรรม
เป็็นหลััก โดยมีีการทำำ�สััญญาซื้้�อขายระยะสั้้�น กำำ�หนดปริิมาณและระยะเวลาการจััดส่่ง ทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถวางแผนในการจััดหา
วััตถุุดิิบภายใต้้ต้้นทุุนขายที่่�บริิษััทฯกำำ�หนด
1.1.3 วััตถุุดิิบและผลพลอยได้้
บริิษััทฯมีีรายได้้จากการจำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบและผลพลอยได้้จากการผลิิต ได้้แก่่ กรดไขมัันปาล์์ม ไขมัันปาล์์มบริิสุุทธิ์์� และกลีีเซ
อรีีนดิิบ โดยเป็็นการจำำ�หน่่ายให้้กัับผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�องต่่าง ๆ อาทิิ อุุตสาหกรรมสบู่่� และเครื่่�องสำำ�อาง เป็็นต้้น
	สำำ�หรัับงวดบััญชีีประจำำ�ปีี 2563 และ 2562 บริิษััทฯมีีรายได้้ส่่วนวััตถุุดิิบและผลพลอยได้้เท่่ากัับ 113.78 ล้้านบาท และ 90.80
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็น ร้้อยละ 2.12 และร้้อยละ 4.64 ของยอดรายได้้จากธุุรกิิจน้ำำ��มัันปาล์์มรวม และมีีรายได้้ส่่วนวััตถุุดิิบและ
ผลพลอยได้้ต่่อรายได้้รวม คิิดเป็็นร้้อยละ 2.06 และร้้อยละ 4.55 ตามลำำ�ดัับ
	การขายผลพลอยได้้ในปีี 2563 ซึ่่�งมีียอดขายเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 25.31 จากราคาขายเฉลี่่�ยลดลงร้้อยละ 25.17 ตามราคาตลาด
กลางของอุุตสาหกรรม และมีีปริิมาณขายของผลพลอยได้้เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 67.46 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ซึ่่�งปริิมาณขายเพิ่่�มขึ้้�นตามปริิ
มาณขายไบโอดีีเซลที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯได้้กำำ�หนดนโยบายในการขายผลพลอยได้้ในส่่วนที่่�มีีปริิมาณคงเหลืือจากความต้้องการใช้้ใน
การผลิิตไบโอดีีเซลและกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�เท่่านั้้�น
1.2) รายได้้จากกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�
ในปีี 2563 มีีรายได้้เท่่ากัับ 140.72 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 139.66 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นอััตราร้้อยละ 13,175.47 จาก ปีี
2562 ซึ่่�งมีีรายได้้ เท่่ากัับ 1.06 ล้้านบาท จากการเพิ่่�มขึ้้�นของปริิมาณขายในอััตราร้้อยละ 13,023.43 ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ สามารถ
ผลิิตและเริ่่�มขายกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� ได้้ในไตรมาส 4 ปีี 2562 และมีีการขายอย่่างต่่อเนื่่�องในปีี 2563 ซึ่่�งมีีสาเหตุุหลัักจากราคาขาย
กลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�ที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�น และปริิมาณการขายกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากแนวโน้้มความต้้องการใช้้กลีีเซอรีีนเพิ่่�มมาก
ขึ้้�นในผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความสะอาดเพื่่�อสุุขอนามััย
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2) รายได้้จากการรัับจ้้างผลิิต
	รายได้้จากการรัับจ้้างผลิิต เป็็นรายได้้ของบริิษััทฯ ที่่�เกิิดจากการให้้บริิการรัับจ้้างกลั่่�นน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบเพื่่�อให้้ได้้น้ำำ��มัันปาล์์ม
บริิสุุทธิ์์�ไม่่แยกไข และน้ำำ��มัันปาล์์มโอเลอีีน (น้ำำ��มัันบริิโภค) โดยผู้้�ว่่าจ้้างจะเป็็นผู้้�จััดหาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ รวมถึึงรัับภาระในการขนส่่งวััตถุุดิิบ
ดัังกล่่าวมายัังโรงงาน รวมถึึงรัับสิินค้้าที่่�โรงงานเอง
บริิษััทฯ ไม่่มีีรายได้้จากการบริิการรัับจ้้างผลิิต ตั้้�งแต่่ไตรมาส 2 ปีี 2562 เนื่่�องจากบริิษััทฯ มีีปริิมาณขายสิินค้้าเพิ่่�มมากขึ้้�น
จึึงมีีกำำ�ลัังการผลิิตไม่่เพีียงพอต่่อการให้้บริิการในส่่วนงานรัับจ้้างผลิิตได้้

3) รายได้้จากการเดิินเรืือ
บริิษััทย่่อย (AIL) มีีรายได้้จากการให้้บริิการเดิินเรืือขนส่่งสำำ�หรัับปีี 2563 และ ปีี 2562 เท่่ากัับ 9.78 ล้้านบาท และ 16.49 ล้้าน
บาท ตามลำำ�ดัับ และ AIL ได้้จำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน ได้้แก่่ เรืือธารีีรััตนา 3 ขนาดระวางเรืือ 2,500 ตัันกรอสส์์ ให้้กัับ
บริิษััทแห่่งหนึ่่�งซึ่่�งไม่่เป็็นบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยง ในจำำ�นวนเงิิน 20 ล้้านบาท เมื่่�อวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2563 ปััจจุุบััน AIL หยุุด
ดำำ�เนิินกิิจการถาวรและอยู่่�ระหว่่างชำำ�ระบััญชีีเพื่่�อปิิดกิิจการ

4) รายได้้อื่่�น
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีรายได้้อื่่�นในงวดบััญชีีประจำำ�ปีี 2563 และปีี 2562 เท่่ากัับ 4.95 ล้้านบาท และ 16.52 ล้้านบาท หรืือคิิด
เป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 0.09 และร้้อยละ 0.83 ของรายได้้รวมตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� ในปีี 2562 รายได้้อื่่�น สาเหตุุหลัักเกิิดจากบริิษััทฯได้้รัับรายได้้
จากเงิินชดเชยจากบริิษััทประกัันภััยจำำ�นวน 13.33 ล้้านบาท แต่่หากพิิจารณารายได้้อื่่�นของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อยตามการดำำ�เนิินงาน
ปกติิ ในปีี 2562 มีีรายได้้อื่่�นเท่่ากัับ 3.19 ล้้านบาท รายได้้อื่่�นปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 เท่่ากัับ 1.76 ล้้านบาท
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ต้้นทุุนขาย และกำำ�ไรขั้้�นต้้น
ปีี 2563
ต้้นทุุนขาย
และบริิการ

ปีี 2562

อััตราส่่วน
ต่่อ
ยอดขาย
(ร้้อยละ)

บาท
(พัันบาท)

สััดส่ว่ น
ต้้นทุนุ ขาย
(ร้้อยละ)

เพิ่่�มขึ้้�น / (ลดลง)

อััตราส่่วน
ต่่อ
ยอดขาย
(ร้้อยละ)

บาท
(พัันบาท)

สััดส่ว่ น
ต้้นทุนุ ขาย
(ร้้อยละ)

บาท
(พัันบาท)

อััตราส่่วน
ต่่อ
ยอดขาย
(ร้้อยละ)

ร้้อยละ

ร้้อยละ

1. ขายสิินค้้า
ไบโอดีีเซล

4,436,465

89.14

ผลิิตภััณฑ์์พลอยได้้

127,985

112.49

2.61

103,080

113.53

5.04

น้ำำ��มัันบริิโภค

234,912

86.09

4.79

208,450

97.26

10.19

กลีีเซอรีีนบริิสุทุ ธิ์์�

128,819

91.54

2.63

1,232

116.03

0.06

*ค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลง

(44,000 )

(0.80)

(0.90)

44,000

2.25

2.15

4,884,182

88.73

99.64 2,011,688

102.79

กลุ่่�มไบโอดีีเซล

-

-

-

4,739

67.56

0.23

กลุ่่�มนํ้้�ามัันบริิโภค

-

-

-

-

-

-

-

-

4,739

17,444

178.38

0.36

4,901,625

88.89

รวมต้้นทุุนขายสิินค้้า

90.51 1,654,926

100.24

80.88 2,781,539

168.08

(11.10)

(11.07)

24,905

24.16

(1.04)

(0.92)

26,462

12.69

(11.17)

(11.48)

127,587 10,366.10

(24.49)

(21.11)

-

-

(3.05)

(135.56)

98.31 2,872,494

142.79

(14.05)

(13.67)

(4,739)

(100.00)

(67.56)

(100.00)

-

-

-

-

-

67.56

0.23

(4,739)

(100.00)

(67.56)

(100.00)

29,808

180.80

1.46

(12,364)

(41.48)

(2.42)

(1.34)

100.00 2,046,235

103.31

100.00 2,855,390

139.54

(14.42)

(13.96)

2. รัับจ้้างผลิิต

รวมต้้นทุุนรัับจ้้าง
3. บริิการเรืือเดิินทะเล
รวมต้้นทุนุ ขายและบริิการ

หมายเหตุุ : ** Stock gain จากการกลัับรายการค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลง (NRV) ณ 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 44 ล้้านบาท
(สำำ�หรัับกลีีเซอรีีนดิิบซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิตกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� 40 ล้้านบาท และไบโอดีีเซล 4 ล้้านบาท) ซึ่่�งได้้
บัันทึึกเป็็น Stock loss จากการตั้้�งค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลง (NRV) ณ 31 ธัันวาคม 2562 จำำ�นวน 44 ล้้านบาท
สำำ�หรัับกลีีเซอรีีนดิิบและไบโอดีีเซล

ต้้นทุุนขายและบริิการ
	รายการต้้นทุุนขายและบริิการแบ่่งเป็็น ต้้นทุุนขาย ต้้นทุุนการรัับจ้้างผลิิต ต้้นทุุนบริิการเดิินเรืือ โดยในงวดบััญชีีประจำำ�ปีี
2563 และ 2562 บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย มีีต้้นทุุนขายและบริิการเท่่ากัับ 4,091.63 ล้้านบาท และ 2,046.24 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 88.89 และร้้อยละ 103.31 เมื่่�อเทีียบกัับรวมรายได้้จากการขายและบริิการของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อย ซึ่่�งมีีอััตราต้้นทุุนขาย
และบริิการต่่อรายได้้จากการขายและบริิการลดลงร้้อยละ 14.42 ทั้้�งนี้้� ปีี 2563 มีีการกลัับรายการค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลงจากที่่�
ตั้้�งไว้้ ณ 31 ธัันวาคม 2562 จำำ�นวน 44 ล้้านบาท และไม่่มีีการพิิจารณาตั้้�งค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลง (NRV) ณ 31 ธัันวาคม 2563
สรุุปตามส่่วนงาน ดัังนี้้�
1) ต้้นทุุนขายสิินค้้า
บริิษััทฯ มีีอััตราต้้นทุุนขายต่่อยอดขายของปีี 2563 ลดลงจากปีี 2562 ร้้อยละ 11.33 เป็็นผลจากในปีี 2563 บริิษััทฯได้้รัับคำำ�
สั่่�งซื้้�อเพิ่่�มมากกว่่าช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน ทำำ�ให้้สามารถบริิหารจััดการต้้นทุุนคงที่่�ได้้ แม้้ว่่าราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบจะมีีความผัันผวนใน
บางช่่วง แต่่บริิษััทฯก็็ยัังคงนโยบายในการบริิหารจััดการสิินค้้าคงเหลืือให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด แบ่่งตามกลุ่่�มสิินค้้า ดัังนี้้�
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1.1 ต้้นทุุนขายน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลซึ่่�งเมื่่�อเปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2563 และ 2562 มีีอััตราต้้นทุุนขายลดลง ร้้อยละ 11.10 คิิดเป็็น
ลดลงร้้อยละ 11.07 ผลจากปริิมาณขายที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นทำำ�ให้้สามารถปัันส่่วนต้้นทุุนคงที่่�ในการผลิิตของบริิษััทฯได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�ง บริิษััทฯสามารถควบคุุมเปอร์์เซ็็นต์์การสููญเสีียจากการผลิิตได้้ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ประกอบกัับ
ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบมีีการปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ไตรมาส 4 ปีี 2562 และได้้รัับรู้้�การกลัับรายการค่่าเผื่่�อมููลค่่า
สิินค้้าคงเหลืือลดลงในกลุ่่�มไบโอดีีเซลจากปีีก่่อนจำำ�นวน 4 ล้้านบาท ในขณะที่่�ปีี 2562 สถานการณ์์ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ
ปรัับตััวลดลงต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้มีีต้้นทุุนสิินค้้าคงเหลืือสููงกว่่าราคาขายในตลาด อย่่างไรก็็ตามบริิษััทฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญใน
การบริิหารจััดการวััตถุุดิิบและสิินค้้าให้้มีีอััตราการหมุุนเวีียนของสิินค้้าที่่�เร็็วขึ้้�นและเก็็บสต็็อกไว้้ให้้อยู่่�ระหว่่าง 20-30 วััน
เพื่่�อไม่่ให้้ต้้นทุุนขายเพิ่่�มขึ้้�นจากสต็็อกสิินค้้าที่่�จััดเก็็บไว้้มากเกิินไป เพราะความผัันผวนของราคาน้ำำ��มัันปาล์์มยัังเป็็นปััจจััย
สำำ�คััญในการทำำ�กำำ�ไรของบริิษััทฯ
1.2 ต้้นทุุนขายน้ำำ��มัันบริิโภคสำำ�หรัับปีี 2563 มีีอััตราต้้นทุุนขายร้้อยละ 86.09 คิิดเป็็นลดลงในอััตราร้้อยละ 11.17 เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี 2562 ที่่�มีีอััตราต้้นทุุนขายร้้อยละ 97.26 บริิษััทฯมีีการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบตามปริิมาณและราคาต้้นทุุนที่่�เสนอขาย (Made toOrder) ไว้้แล้้ว ซึ่่�งเป็็นการบริิหารจััดการกัับต้้นทุุนวััตถุุดิิบที่่�จะใช้้ในการผลิิตน้ำำ��มัันบริิโภคให้้เกิิดกำำ�ไร แต่่การจััดเก็็บน้ำำ��มััน
ปาล์์มดิิบไม่่สามารถแยกจััดเก็็บได้้ จึึงทำำ�ให้้ต้้นทุุนการผลิิตผัันแปรไปตามราคาวััตถุุดิิบในช่่วงเวลาที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
1.3 ต้้นทุุนผลพลอยได้้สำำ�หรัับปีี 2563 มีีอััตราต้้นทุุนขายผลพลอยได้้ลดลงจากปีี 2562 ร้้อยละ 1.04 คิิดเป็็นลดลงร้้อยละ 0.92
บริิษััทฯกำำ�หนดให้้ราคาต้้นทุุนขายเป็็นไปตามราคาตลาดของสิินค้้าที่่�คาดว่่าจะขายได้้ ราคาตลาดของสิินค้้าปรัับลดลง
อย่่างต่่อเนื่่�องทำำ�ให้้ต้้นทุุนสิินค้้าสููงกว่่าราคาขายตั้้�งแต่่ไตรมาส 2 ปีี 2562 เป็็นต้้นมา จนถึึงเดืือนมีีนาคม 2563 ราคาตลาด
ของผลิิตภััณฑ์์พลอยได้้ปรัับราคาขึ้้�น แต่่ยัังไม่่สามารถทำำ�กำำ�ไรได้้ในปีี 2563
1.4 ต้้นทุุนกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�สำำ�หรัับปีี 2563 บริิษััทฯมีีอััตราต้้นทุุนขายกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�เท่่ากัับร้้อยละ 63.12 บริิษััทฯ สามารถ
ทำำ�กำำ�ไรจากราคาตลาดของกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�ที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นตั้้�งแต่่ปลายเดืือนมีีนาคม 2563 เป็็นต้้นมา และได้้รัับรู้้�การกลัับ
รายการค่่าเผื่่�อการลดลงของสิินค้้าคงเหลืือกลุ่่�มสิินค้้ากลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�จำำ�นวน 40 ล้้านบาทจากปีี 2562
2)	ต้้นทุุนรัับจ้้างผลิิต
บริิษััทฯ ไม่่มีีการรัับจ้้างผลิิตตั้้�งแต่่ไตรมาส 2 ปีี 2562 เนื่่�องจากปริิมาณขายสิินค้้าของบริิษััทฯ ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น ทำำ�ให้้บริิษััทฯมีี
กำำ�ลัังการผลิิตไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับส่่วนงานนี้้� ที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯใช้้กำำ�ลัังการผลิิตส่่วนที่่�เหลืือมาใช้้ในการผลิิตงานส่่วนนี้้� ซึ่่�งช่่วยปัันส่่วน
ต้้นทุุนคงที่่�ของบริิษััทฯ ทำำ�ให้้สามารถลดต้้นทุุนผลิิตสิินค้้าของบริิษััทฯได้้
3)	ต้้นทุุนให้้บริิการเดิินเรืือขนส่่ง
	จากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย (AIL) ที่่�ประสบกัับผลขาดทุุนมาอย่่างต่่อเนื่่�องทำำ�ให้้ ในปีี 2563 AIL หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ
ถาวร และอยู่่�ระหว่่างชำำ�ระบััญชีีเพื่่�อปิิดกิิจการ และในงวดบััญชีีประจำำ�ปีี 2562 มีีต้้นทุุนการให้้บริิการเท่่ากัับ 29.81 ล้้านบาท คิิดเป็็น
อััตราส่่วนต้้นทุุนต่่อรายได้้จากการบริิการร้้อยละ 180.80

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ขั้้�นต้้น
บริิษััทฯ มีีกำำ�ไร (ขาดทุุน) ขั้้�นต้้นประจำำ�ปีี 2563 และ 2562 เท่่ากัับ 612.46 ล้้านบาท และ (65.56) ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
อััตรากำำ�ไร (ขาดทุุน) ขั้้�นต้้นเท่่ากัับ ร้้อยละ 11.11 และร้้อยละ (3.31) ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งมีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1,034.13 ซึ่่�ง
แยกตามส่่วนงานได้้ดัังนี้้�
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ปีี 2563
พัันบาท

ปีี 2562
ร้้อยละ

พัันบาท

เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
ร้้อยละ

พัันบาท

ร้้อยละ

1. ขายสิินค้้า
ไบโอดีีเซล

540,463

10.86

(3,941)

(0.24)

544,404

13,814.42

ผลิิตภััณฑ์์พลอยได้้

(14,209)

(12.49)

(12,284)

(13.53)

(1,925)

(15.67)

นํ้้�ามัันบริิโภค

37,959

13.91

5,877

2.74

32,083

545.93

กลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�

11,906

8.46

(170)

(16.03)

12,076

7,095.79

44,000

-

(44,000)

-

-

-

620,119

11.27

(54,518)

(2.79)

674,638

1,237.45

กลุ่่�มไบโอดีีเซล

-

-

2,275

32.44

(2,275)

(100.00)

กลุ่่�มนํ้้�ามัันบริิโภค

-

-

-

-

-

-

-

-

2,275

32.44

(2,275)

(100.00)

(7,665)

(78.38)

(13,321)

(80.80)

5,656

42.46

612,455

11.11

(65,564)

(3.31)

678,018

1,034.13

**ค่่าเผื่่�อข้้อมููลสิ้้�นค้้าลดลง
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นต่่อรายได้้ขาย
2. งานรัับจ้้างผลิิตและบริิการ

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นต่่อรายได้้รัับจ้้าง
3. บริิการเรืือเดิินทะเล
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นต่่อรายได้้

1. น้ำำ��มัันไบโอดีีเซล มีีอััตรากำำ�ไร (ขาดทุุน) ขั้้�นต้้นในปีี 2563 และ 2562 เท่่ากัับร้้อยละ 10.86 และร้้อยละ (0.24) โดยมีีอััตรา	
นกำำ�ไรขั้้�นต้้นเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 เนื่่�องจาก ราคาวััตถุุดิิบน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิตปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�อง ประกอบ
กัับปริิมาณขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทำำ�ให้้สามารถเฉลี่่�ยต้้นทุุนคงที่่�ให้้ลดลง
2. น้ำำ��มัันบริิโภค มีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นในปีี 2563 และ 2562 เท่่ากัับร้้อยละ 13.91 และร้้อยละ 2.74 เนื่่�องจาก บริิษััทฯใช้้นโยบาย
ผลิิตตามคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้าน้ำำ��มัันบริิโภคเฉพาะรายจากการเข้้าประมููลประกวดราคา และบริิษััทฯสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบตาม
ปริิมาณคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าของลููกค้้าหากชนะประมููล ซึ่่�งจะผลิิตและจััดส่่งภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด บริิษััทฯ จึึงสามารถ
ควบคุุมต้้นทุุนวััตถุุดิิบได้้
3. ผลพลอยได้้ มีีอััตรากำำ�ไร (ขาดทุุน) ขั้้�นต้้นในปีี 2563 และ 2562 เท่่ากัับร้้อยละ (12.49) และร้้อยละ (13.53) ซึ่่�งมีีอััตราขาดทุุน
ขั้้�นต้้นลดลง บริิษััทฯกำำ�หนดให้้ราคาต้้นทุุนขายเป็็นไปตามราคาตลาดของสิินค้้าที่่�คาดว่่าจะขายได้้ ราคาตลาดของสิินค้้า
ปรัับลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องจึึงทำำ�ให้้ต้้นทุุนขายสููงกว่่าราคาขาย
4. กลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� มีีอััตรากำำ�ไร (ขาดทุุน) ขั้้�นต้้นในปีี 2563 เท่่ากัับร้้อยละ 8.46 และในปีี 2562 เท่่ากัับร้้อยละ (16.03)
เนื่่�องจากราคาตลาดของกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์�ปรัับตััวสููงขึ้้�น และมีีการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้สามารถกลัับรายการค่่าเผื่่�อ
มููลค่่าสิินค้้าลดลงของมููลค่่าวััตถุุดิิบที่่�จะนำำ�มาผลิิตเป็็นกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� (NRV) จำำ�นวน 40.00 ล้้านบาทที่่�บัันทึึกไว้้ในงวด
ปีี 2562
5. งานรัับจ้้างผลิิต ไม่่การรัับจ้้างผลิิตในปีี 2563 และมีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นในปีี 2562 เท่่ากัับร้้อยละ 32.44 จากลููกค้้ากลุ่่�มผู้้�
ผลิิตไบโอดีีเซล
6. งานบริิการเดิินเรืือทะเล มีีอััตรากำำ�ไร (ขาดทุุน) ขั้้�นต้้นในปีี 2563 และ 2562 เท่่ากัับร้้อยละ (78.38) และร้้อยละ (80.80)
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ค่่าใช้้จ่่าย
บริิษััทฯมีีรายการค่่าใช้้จ่่ายรวมประจำำ�ปีี 2563 และ 2562 เท่่ากัับ 128.89 ล้้านบาท และ 107.45 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วน
ต่่อรายได้้รวมเท่่ากัับร้้อยละ 2.34 และร้้อยละ 5.38 ตามลำำ�ดัับ แต่่หากพิิจารณามููลค่่าของรายการค่่าใช้้จ่่ายสามารถแบ่่งเป็็นค่่าใช้้
จ่่ายออกเป็็น ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่ายเท่่ากัับ 34.51 ล้้านบาท และ19.63 ล้้านบาท ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารเท่่ากัับ 87.62 ล้้าน
บาท และ 79.72 ล้้านบาท และต้้นทุุนทางการเงิินเท่่ากัับ 6.44 ล้้านบาท และ 3.71 ล้้านบาท ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ทางภาษีี เท่่ากัับ
0.32 ล้้านบาท 4.40 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยมีีรายละเอีียดของแต่่ละค่่าใช้้จ่่ายดัังนี้้�
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่ายปีี 2563 เท่่ากัับ 34.51 ล้้านบาท และปีี 2562 เท่่ากัับ 19.63 ล้้านบาท คิิด
เป็็นอััตราส่่วนต่่อรายได้้จากการขายร้้อยละ 0.63 และ 0.98 ตามลำำ�ดัับ โดยค่่าใช้้จ่่ายในการขายเพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับ 14.88 ล้้านบาท หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 75.84 ซึ่่�งต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่ายเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการจััดส่่งสิินค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากยอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ตามเงื่่�อนไข
การส่่งมอบสิินค้้าที่่�ตกลงกััน อย่่างไรก็็ตาม ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่ายมีีอััตราส่่วนต่่อยอดขายลดลงร้้อยละ 0.35 จากปีีก่่อน
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารงาน
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารในปีี 2563 และปีี 2562 เท่่ากัับ 87.62 ล้้านบาท และ 79.52 ล้้านบาท คิิด
เป็็นอััตราส่่วนต่่อรายได้้จากการขายร้้อยละ 1.59 และ 3.99 ตามลำำ�ดัับ ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารเพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับ 7.90 ล้้านบาท หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 9.91 ค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�นเกิิดจากผลขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินเพิ่่�มขึ้้�น 7.06 ล้้านบาท และการตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�
สงสััยจะสููญจำำ�นวน 2.00 ล้้านบาท และในปีี 2562 AIL มีีผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเรืือเดิินทะเล เท่่ากัับ 1.62 ล้้านบาท
ต้้นทุุนทางการเงิินและค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีต้้นทุุนทางการเงิินในปีี 2563 เท่่ากัับ 6.44 ล้้านบาท และในปีี 2562 เท่่ากัับ 3.71 ล้้านบาท ซึ่่�งระหว่่าง
ปีี 2563 บริิษััทฯ มีีการกู้้�ยืืมเงิินจากสถาบัันการเงิินเพิ่่�มขึ้้�น และกู้้�ยืืมจากบริิษััทและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงเพื่่�อใช้้หมุุนเวีียนในกิิจการ
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ในปีี 2563 และปีี 2562 เท่่ากัับ 0.32 ล้้านบาทและเท่่ากัับ 4.40 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ

กำำ�ไรสุุทธิิและอััตรากำำ�ไรสุุทธิิ
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย (งบการเงิินรวม) มีีผลการดำำ�เนิินงานกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีี 2563 จำำ�นวน 488.52 ล้้านบาท และ
ขาดทุุนสุุทธิิสำำ�หรัับปีี 2562 เท่่ากัับ 156.50 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตรากำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากัับ ร้้อยละ 8.85 และ ร้้อยละ (7.84) เมื่่�อเปรีียบ
เทีียบระหว่่างงวดปีี 2563 และ ปีี 2562 บริิษััทฯ มีีผลการดำำ�เนิินงานกำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�น 645.01 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อย
ละ 412.16 ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯมีีกำำ�ไรหลัังปรัับปรุุง EBITDA ในปีี 2563 เท่่ากัับ 608.81 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ซึ่่�งมีีผล
ขาดทุุนหลัังปรัับปรุุง EBITDA เท่่ากัับ 61.96 ล้้านบาท กำำ�ไรหลัังปรัับปรุุง EBITDA เพิ่่�มขึ้้�น เท่่ากัับ 670.76 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�ม
ขึ้้�นร้้อยละ 1,082.66

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย มีีอััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2563 และ 2562 เท่่ากัับร้้อยละ 22.49 และร้้อยละ (9.30)
ตามลำำ�ดัับ เนื่่�องจาก ในปีี 2563 บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย มีีผลกำำ�ไรสุุทธิิ เท่่ากัับ 488.52 ล้้านบาท โดยเป็็นผลกำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นขอ
งบริิษััทฯเท่่ากัับ 496.76 ล้้านบาท และมีีกำำ�ไรสะสมเท่่ากัับ 551.28 ล้้านบาท และในปีี 2562 บริิษััทฯ มีีผลขาดทุุนสุุทธิิ เท่่ากัับ
156.50 ล้้านบาท โดยเป็็นผลขาดทุุนส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทฯเท่่ากัับ 148.86 ล้้านบาท และมีีขาดทุุนสะสมเท่่ากัับ 323.55 ล้้าน
บาท บริิษััทฯมีีอััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�นตามที่่� ได้้ระบุุสาเหตุุไว้้ข้้างต้้น
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯจะมีีการจ่่ายเงิินปัันผลจากกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี 2563 หลัังหัักสำำ�รองตามกฎหมาย จากงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ในส่่วนของกิิจการที่่� ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน ในอััตราหุ้้�นละ 0.05 บาท รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน
261.61 ล้้านบาท
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ฐานะทางการเงิินของบริิษััท
สิินทรััพย์์
	สิินทรััพย์์รวมของบริิษััทฯ ประจำำ�ปีี 2563 และ 2562 เท่่ากัับ 2,557.66 ล้้านบาท และ 2,326.39 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดย
รายการสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์รวมของบริิษััท มีีดัังนี้้�
- เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย มีีรายการเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดลดลงจากปีีก่่อน เท่่ากัับ
8.83 ล้้านบาทหรืือลดลงร้้อยละ 14.95 ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีรายการเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดประจำำ�ปีี 2563 และ
2562 เท่่ากัับ 50.20 ล้้านบาท และ 59.03 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 1.96 และร้้อยละ 2.54 ของสิินทรััพย์์รวมตามลำำ�ดัับ เงิินสดและ
รายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2563
เงินสดในมือ
- ออมทรัพย์น
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวั
- กระแสรายวัน
เงินฝากประจําไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

382,000

496,796

350,000

350,000

49,700,203

56,086,261

36,651,149

49,637,250

116,728

33,889

60,000

3,920

987
50,199,918

2,410,468
59,027,414

987
37,062,136

2,410,468
52,401,638

- เงิินลงทุุนชั่่�วคราว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯมีีรายการเงิินลงทุุนชั่่�วคราวลดลงจากปีีก่่อน เท่่ากัับ 8.69 ล้้านบาทหรืือลดลงร้้อยละ
100.00 เนื่่�องจาก บริิษััทฯลดเงิินลงทุุนในกองทุุนเปิิดตราสารหนี้้�เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนเสริิมสภาพคล่่องของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�
บริิษััทฯไม่่มีีรายการเงิินลงทุุนชั่่�วคราวประจำำ�ปีี 2563 และในปีี 2562 มีีรายการเงิินลงทุุนชั่่�วคราวเท่่ากัับ 8.69 ล้้านบาท คิิดเป็็น
ร้้อยละ 0.37 ของสิินทรััพย์์รวม
- ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
บริิษััทฯมีีลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นสุุทธิิ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 เท่่ากัับ 518.26 ล้้านบาท และ 368.99 ล้้าน
บาท ซึ่่�งประกอบด้้วยลููกหนี้้�การค้้าสุุทธิิจำำ�นวน 515.19 ล้้านบาท และ 365.70 ล้้านบาท และลููกหนี้้�อื่่�นสุุทธิิจำำ�นวน 3.07 ล้้านบาท และ
3.29 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� การเพิ่่�มขึ้้�นของรายการลููกหนี้้�การค้้ามีีความสอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของยอดรายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
โดยบริิษััทฯมีีนโยบายการตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ จากการประมาณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของลููกหนี้้�การ
ค้้า ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจในการประมาณการผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจากลููกหนี้้�แต่่ละราย โดยคำำ�นึึงถึึง
ประสบการณ์์การเก็็บเงิินในอดีีต อายุุของหนี้้�ที่่�คงค้้างและสภาวะเศรษฐกิิจที่่�คาดการณ์์ ไว้้ของกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ที่่�คล้้ายคลึึงกััน เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลผลขาดทุุนด้้านเครดิิตจากประสบการณ์์ ในอดีีตและการคาดการณ์์สภาวะเศรษฐกิิจของกลุ่่�ม
บริิษััทอาจไม่่ได้้บ่่งบอกถึึงการผิิดสััญญาของลููกค้้าที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในอนาคต
	ทั้้�งนี้้� ลููกหนี้้�การค้้าส่่วนใหญ่่เป็็นลููกหนี้้�การค้้าที่่�ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระโดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ยอดลููกหนี้้�การค้้าที่่�
ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระเท่่ากัับ 489.56 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 95.03 ของลููกหนี้้�การค้้าสุุทธิิ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ได้้แก่่กลุ่่�มผู้้�
ค้้าน้ำำ��มัันตามมาตรา 7 ที่่�สั่่�งซื้้�อน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลกัับบริิษััทฯ โดยลููกค้้ากลุ่่�มดัังกล่่าวจะจ่่ายชำำ�ระค่่าสิินค้้าให้้กัับบริิษััทฯตรงกำำ�หนด
สำำ�หรัับลููกหนี้้�การค้้าที่่�ยัังไม่่จ่่ายชำำ�ระค่่าสิินค้้าให้้กัับบริิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มลููกหนี้้�การค้้าที่่�มีีอายุุเกิินกำำ�หนดชำำ�ระเกิินกว่่า 12 เดืือน จะ
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เป็็นลููกหนี้้�การค้้าที่่�เกิิดจากการสั่่�งซื้้�อน้ำำ��มัันบริิโภคกัับบริิษััทฯ ที่่�ค้้างชำำ�ระมาจากปีี 2561 และจากลููกค้้าผู้้�ผลิิตไบโอดีีเซลรายหนึ่่�งจาก
ปีี 2562 โดยบริิษััทฯมีียอดลููกหนี้้�การค้้าที่่�มีีอายุุเกิินกำำ�หนดชำำ�ระรวมเท่่ากัับ 30.26 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 5.87 ของรวมลููกหนี้้�
การค้้าสุุทธิิ แบ่่งเป็็นลููกหนี้้�การค้้าที่่�มีีอายุุเกิินกำำ�หนดชำำ�ระไม่่เกิิน 3 เดืือนเท่่ากัับ 0.35 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 0.07 ของรวมลููกหนี้้�การ
ค้้าสุุทธิิ และลููกหนี้้�การค้้าชำำ�ระเกิินกว่่า 12 เดืือนรวมเท่่ากัับ 29.91 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 5.81 ของรวมลููกหนี้้�การค้้าสุุทธิิ ค่่าเผื่่�อ
หนี้้�สงสััยจะสููญเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 เท่่ากัับ 1.41 ล้้านบาท เกิิดจากการตััดหนี้้�สููญของลููกค้้าบางราย เนื่่�องจากการดำำ�เนิินคดีีทาง
กฎหมายสิ้้�นสุุดลง จำำ�นวน 0.44 ล้้านบาทและได้้รัับการผ่่อนชำำ�ระหนี้้�จากลููกหนี้้�รายหนึ่่�ง จำำ�นวน 0.15 ล้้านบาท และ บัันทึึกค่่าเผื่่�อหนี้้�
สงสััยจะสููญเพิ่่�มเติิมจำำ�นวน 2.0 ล้้านบาท โดยการประมาณการค่่าเงิินตามเวลาจากการที่่�บริิษััทฯอยู่่�ระหว่่างการสืืบทรััพย์์เพื่่�อบัังคัับ
ชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้�ค้้างชำำ�ระเกิิน 12 เดืือนรายหนึ่่�ง เป็็นจำำ�นวนเงิิน 27.28 ล้้านบาทโดยลููกหนี้้�ดัังกล่่าวยัังประกอบกิิจการอยู่่� ฝ่่าย
บริิหารของบริิษััทฯ เชื่่�อว่่าบริิษััทฯ จะไม่่เสีียหายเกิินกว่่าค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญที่่�บัันทึึกไว้้แล้้วโดยสามารถสรุุปยอดลููกหนี้้�การค้้าตาม
อายุุลููกหนี้้� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ได้้ดัังนี้้�
ลููกหนี้้�การค้้า
(หน่่วย : ล้้านบาท)

งบการเงิินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2563

งบการเงิินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2562

489.56
0.35

327.41
7.77

เกิิน 3 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 6 เดืือน

-

30.52

เกิิน 3 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 12 เดืือน

-

-

29.91

3.22

519.82

368.92

(4.63)

(3.22)

515.19

365.70

ลููกหนี้้�การค้้า
ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
เกิินกำำ�หนดไม่่เกิิน 3 เดืือน

เกิินกำำ�หนด 12 เดืือน
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
ลููกหนี้้�การค้้า-สุุทธิิ

บริิษััทฯมีีระยะเวลาการเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยในปีี 2563 และ 2562 เท่่ากัับ 29.37 วััน และ 43.01 วััน ตามลำำ�ดัับ บริิษััทฯกำำ�หนดนโยบาย
เทอมเครดิิตสำำ�หรัับการรัับชำำ�ระเงิินจากลููกค้้าระหว่่าง 19 – 60 วััน ขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของสิินค้้า โดยกำำ�หนดนโยบายการติิดตามหนี้้�
สำำ�หรัับลููกหนี้้�การค้้าที่่�ค้้างชำำ�ระเกิินกว่่า 30 วััน ผ่่านการออกจดหมายทวงถามไปยัังลููกหนี้้�รายดัังกล่่าวอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
- สิินค้้าคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯมีีรายการสิินค้้าคงเหลืือสุุทธิิเท่่ากัับ 416.94 ล้้านบาท และ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
เท่่ากัับ 317.23 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 16.30 และ 13.64 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับ 99.71 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 31.43 เนื่่�องจากปริิมาณการสั่่�งซื้้�อของลููกค้้าเพิ่่�มขึ้้�น
	รายการสิินค้้าคงเหลืือ ประกอบด้้วย วััตถุุดิิบและสารเคมีี งานระหว่่างทำำ� สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป และวััสดุุสิ้้�นเปลืือง โดยสิินค้้า
สำำ�เร็็จรููปและวััตถุุดิิบคงเหลืือ แสดงในราคาทุุนหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับแล้้วแต่่มููลค่่าใดจะต่ำำ��กว่่า ราคาทุุนคำำ�นวณโดยวิิธีีต้้นทุุนถััว
เฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก สิินค้้าระหว่่างผลิิต แสดงในราคาทุุนวััตถุุดิิบถััวเฉลี่่�ย รวมค่่าแรงและค่่าใช้้จ่่ายในการผลิิต บริิษััทฯ จะพิิจารณาตั้้�งค่่า
เผื่่�อการลดมููลค่่าสิินค้้าสำำ�หรัับสิินค้้าเสื่่�อมคุุณภาพ และคาดว่่าจะจำำ�หน่่ายได้้ในราคาทุุนต่ำำ��กว่่าราคาตลาดหรืือราคาที่่�คาดว่่าจะขาย
ได้้ บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยได้้ประมาณการค่่าเผื่่�อลดมููลค่่าสำำ�หรัับสิินค้้าเก่่า ล้้าสมััย และเสื่่�อมคุุณภาพ หรืือเมื่่�อราคาตลาดหรืือราคา
ทดแทนลดลง เพื่่�อให้้สะท้้อนถึึงการด้้อยค่่าลงของสิินค้้าคงเหลืือ โดยการประมาณการนั้้�นจะพิิจารณาจากการหมุุนเวีียนและการเสื่่�อม
สภาพ และราคาตลาดหรืือราคาทดแทนของสิินค้้าคงเหลืือประเภทต่่างๆ
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
161,659,489
151,958,596
88,303,382

2562
115,393,104
156,775,185
78,251,213

วัสดุสิ�นเปลือง
รวมสินค้าคงเหลือ
หัก ค่าเผื�อมูลค่าสินค้าลดลง

15,023,382
416,944,849

10,813,750
361,233,252

-

(44,000,000)

รวมสินค้าคงเหลือ- สุทธิ

416,944,849

317,233,252

วัตถุดิบและสารเคมี
งานระหว่างทํา
สินค้าสําเร็จรูป

- สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
	สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ประกอบด้้วย เงิินลงทุุนในกองทุุนเปิิดตราสารหนี้้� และเงิินฝาก
ประจำำ� เท่่ากัับ 2.76 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 0.11 ของสิินทรััพย์์รวม
- ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์-สุุทธิิ
	รายการดัังกล่่าวประกอบด้้วย ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร ระบบสาธารณููปโภค เครื่่�องจัักร
อุุปกรณ์์ และเครื่่�องมืือ และอุุปกรณ์์ เครื่่�องตกแต่่งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน ยานพาหนะ และสิินทรััพย์์ระหว่่างก่่อสร้้างและติิดตั้้�ง ทั้้�งนี้้�
รายการสิินทรััพย์์ส่่วนใหญ่่เป็็นรายการที่่�ดิิน อาคารและเครื่่�องจัักร
บริิษััทฯมีีรายการที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์สุุทธิิ ประจำำ�ปีี 2563 และ 2562 เท่่ากัับ 1,460.11 ล้้านบาท และ 1,546.30
ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 57.09 และร้้อยละ 66.47 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ โดยลดลงจากปีีก่่อน 86.19 ล้้านบาท หรืือลด
ลงร้้อยละ 5.57
ในปีี 2562 AIL มีีมููลค่่าตามบััญชีีของเรืือเดิินทะเลและส่่วนปรัับปรุุงในงบการเงิินรวมสููงกว่่ามููลค่่าตลาดของกิิจการ ฝ่่าย
บริิหารได้้ประเมิินมููลค่่าของเรืือเดิินทะเล ของบริิษััทย่่อยโดยใช้้ผลงานของผู้้�ประเมิินราคาอิิสระในการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของเรืือ
เดิินทะเล ตามรายงานประเมิินกำำ�หนดราคาประเมิินจำำ�นวนเงิิน 24.60 ล้้านบาท การประเมิินราคาเรืือเดิินทะเล ดัังกล่่าวถืือเป็็นการจััด
ลำำ�ดัับชั้้�นของการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม อยู่่�ในระดัับที่่� 2 โดยมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีของเรืือเดิินทะเล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีจำำ�นวน
เงิิน 26.22 ล้้านบาท และได้้พิิจารณาตั้้�งค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าเป็็นจำำ�นวนเงิิน 1.62 ล้้านบาท ในงบการเงิินรวมสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562 และเรืือเดิินทะเลและส่่วนปรัับปรุุง ให้้กัับบริิษััทแห่่งหนึ่่�งมููลค่่าตามสััญญาจำำ�นวนเงิินรวม 20 ล้้านบาท บริิษััทย่่อยได้้
รัับชำำ�ระเงิินและได้้โอนกรรมสิิทธิ์์�แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2563 โดยมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีของเรืือเดิินทะเลและส่่วนปรัับปรุุงมีี
จำำ�นวนเงิินรวม 24.30 ล้้านบาท (สุุทธิิจากการด้้อยค่่าทรััพย์์สิิน จำำ�นวนเงิิน 1.62 ล้้านบาท) บริิษััทย่่อยได้้บัันทึึกผลขาดทุุนจากการ
จำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ จำำ�นวนเงิิน 4.30 ล้้านบาท แสดงไว้้ในงบกำำ�ไรขาดทุุนรวมสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ในไตรมาส 4 ปีี 2562 AIPT เริ่่�มมีีรายได้้จากการประกอบธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ และต่่อมาในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 ได้้หยุุด
ประกอบธุุรกิิจชั่่�วคราวอีีกครั้้�ง โดยในการหยุุดประกอบธุุรกิิจชั่่�วคราว AIPT ได้้บัันทึึกค่่าเสื่่�อมราคาไว้้ในค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
และในไตรมาส 4 ปีี 2563 ฝ่่ายบริิหารได้้ทบทวนด้้อยค่่าโดยประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมใหม่่ของที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ ของบริิษััท
ย่่อย พบว่่ามููลค่่ายุุติิธรรมใหม่่ไม่่แตกต่่างกัับมููลค่่ายุุติิธรรมเดิิมอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ ยัังคงค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าเป็็นจำำ�นวนเงิิน
รวม 17.40 ล้้านบาท ณ 31 ธัันวาคม 2563
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- เงิินมััดจำำ�ค่่าซื้้�อทรััพย์์สิิน
บริิษััทฯมีีรายการเงิินมััดจำำ�ค่่าซื้้�อทรััพย์์สิิน ประจำำ�ปีี 2563 และ 2562 เท่่ากัับ 1.69 ล้้านบาท และ 1.43 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 0.07 และร้้อยละ 0.06 ของสิินทรััพย์์รวม โดยเป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนเท่่ากัับ 0.26 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 18.22
- สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น ซึ่่�งประกอบด้้วยรายการหลัักๆ ได้้แก่่ ภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย, เงิินประกััน
ค่่าวััตถุุดิิบจ่่ายล่่วงหน้้า เป็็นต้้น ในงวดบััญชีีประจำำ�ปีี 2563 และ 2562 เท่่ากัับ 0.80 ล้้านบาท และ 6.42 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ
0.03 และร้้อยละ 0.28 ของสิินทรััพย์์รวม ซึ่่�งลดลงเท่่ากัับ 5.63 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 87.62 เนื่่�องจาก บริิษััทฯได้้รัับเงิินคืืนภาษีี
เงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย ของปีี 2560 และ ปีี 2561 จำำ�นวน 3.69 ล้้านบาท และตััดจ่่ายค่่าวััตถุุดิิบจ่่ายล่่วงหน้้าในปีี 2563

สภาพคล่่อง
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนรวม ประจำำ�ปีี 2563 และ 2562 เท่่ากัับ 988.17 ล้้านบาท และ 754.69 ล้้านบาท ซึ่่�ง
เพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับ 233.47 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 37.94 โดยสาเหตุุหลัักในการเพิ่่�มขึ้้�นของสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน หลัักๆ เป็็นผลจาก
การเพิ่่�มขึ้้�นของลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นสุุทธิิ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับปริิมาณการขายและรายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น อีีกทั้้�งบริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีหนี้้�
สิินหมุุนเวีียนลดลงเท่่ากัับ 258.74 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 41.00 โดยในปีี 2563 และ 2562 มีีหนี้้�สิินหมุุนเวีียนเท่่ากัับ 372.29 ล้้าน
บาท และ 631.03 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งเกิิดจากเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�นที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับ 34.82 ล้้านบาท เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจาก
บุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันลดลงเท่่ากัับ 290 ล้้านบาท และเงิินเบิิกเกิินบััญชีีจากสถาบัันการเงิินลดลง 3.56 ล้้านบาท
	จากการเปลี่่�ยนแปลงของสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนและหนี้้�สิินหมุุนเวีียนดัังกล่่าว ส่่งผลให้้บริิษััทฯมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่องประจำำ�ปีี
2563 และ 2562 เท่่ากัับ 2.65 เท่่า และ 1.20 เท่่า ตามลำำ�ดัับ และมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็วเท่่ากัับ 1.53 เท่่า และ 0.69 เท่่า ตาม
ลำำ�ดัับ โดยการปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นของอััตราส่่วนสภาพคล่่อง และสภาพคล่่องหมุุนเร็็วเป็็นผลจากการลดลงของรายการหนี้้�สิินหมุุนเวีียนที่่�
ลดลงในสััดส่่วนที่่�มากกว่่าการเพิ่่�มขึ้้�นของรายการสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน โดยรายการหนี้้�สิินหมุุนเวีียนที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
คืือ การลดลงของเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน จำำ�นวน 290 ล้้านบาท ในปีี 2563 บริิษััทฯมีีเจ้้าหนี้้�การค้้าเพิ่่�มขึ้้�นจากการ
จััดซื้้�อวััตถุุดิิบ เพื่่�อรองรัับการผลิิตตามคำำ�สั่่�งซื้้�อในช่่วงต้้นปีี 2564 เท่่ากัับ 34.20 ล้้านบาท ซึ่่�งทำำ�ให้้ Cash Cycle ของบริิษััทฯและบริิษััท
ย่่อย มีีวงจรเงิินสดที่่�ลดลงเป็็น 30.30 วัันในปีี 2563 จาก 49.54 วัันในปีี 2562 ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าบริิษััทฯ สามารถบริิหารจััดการเงิิน
ทุุนหมุุนเวีียนได้้ดีีขึ้้�น โดยในปีี 2563 และ 2562 มีีระยะเวลาเก็็บหนี้้� ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้� และระยะเวลาขายสิินค้้า เท่่ากัับ 29.37 วััน, 26.43 วััน
และ 27.36 วััน และเท่่ากัับ 43.01 วััน, 41.37 วััน และ 47.91 วััน ตามลำำ�ดัับ

แหล่่งที่่�มาของเงิินทุุน
หนี้้�สิิน
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีหนี้้�สิินรวม ณ 31 ธัันวาคม 2563 และ ณ 31 ธัันวาคม 2562 เท่่ากัับ 385.86 ล้้านบาท และ
643.10 ล้้านบาท โดยรายการหนี้้�สิินที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญ มีีดัังนี้้�
- เงิินกู้้�เบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
ณ 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยไม่่มีีรายการเงิินกู้้�เบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน และ
ณ 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทย่่อยมีีรายการเงิินกู้้�เบิิกเกิินบััญชีีจากสถาบัันการเงิินเท่่ากัับ 3.56 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� ในระหว่่างงวดปีี
2563 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีรายการเงิินกู้้�เบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน มาใช้้เป็็นทุุนหมุุนเวีียนของ
บริิษััทในบางช่่วง และจ่่ายชำำ�ระคืืนภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด จึึงไม่่มีียอดค้้างชำำ�ระ ณ 31 ธัันวาคม 2563 โดยบริิษััทฯและบริิษััทย่่อย
ได้้รัับวงเงิินสิินเชื่่�อ ดัังนี้้�
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เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตั�วสัญญาใช้เงิน
หนังสือคํ�าประกัน
รวม

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

วงเงินสินเชื�อ (หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
50,000,000
5,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
8,313,200
21,629,813
5,813,200
19,129,813
108,313,200
26,629,813
105,813,200
19,129,813

- เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษััทฯมีีรายการเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น 372.29 ล้้านบาท และ 337.47 ล้้านบาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 14.56 และร้้อยละ 14.51 ของหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� เจ้้าหนี้้�การค้้าส่่วนใหญ่่ เป็็นเจ้้าหนี้้�การค้้า
ค่่าวััตถุุดิิบ ซึ่่�งบริิษััทสั่่�งซื้้�อจากในประเทศเป็็นหลััก โดยการเปลี่่�ยนแปลงของรายการเจ้้าหนี้้�การค้้ามีีทิิศทางเป็็นไปตามการปริิมาณการ
เรีียกรัับสิินค้้าของลููกค้้าในบางช่่วงของปีีโดยเฉพาะในช่่วงก่่อนหรืือหลัังเทศกาลวัันหยุุดยาว และปริิมาณคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้า เป็็นต้้น
และเจ้้าหนี้้�อื่่�น อาทิิ เจ้้าหนี้้�ทรััพย์์สิิน เงิินประกัันผลงาน เจ้้าหนี้้�กรมสรรพากร และรายการค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย ทั้้�งนี้้� หากพิิจารณาระยะ
เวลาการชำำ�ระหนี้้�เฉลี่่�ยที่่�ผ่่านมา จะพบว่่าบริิษััทฯมีีระยะเวลาการชำำ�ระหนี้้�ที่่�ลดลง ในปีี 2563 และ 2562 ที่่� 26.43 วััน และ 41.37 วััน
ตามลำำ�ดัับ เนื่่�องจาก บริิษััทฯ มีีเจ้้าหนี้้�การค้้าจากการซื้้�อวััตถุุดิิบเพิ่่�มมากขึ้้�นจากยอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งเจ้้าหนี้้�การค้้ากลุ่่�มนี้้�มีีเครดิิต
เทอมไม่่เกิิน 15 วััน ทำำ�ให้้ระยะเวลาการชำำ�ระหนี้้�ลดลง
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
(หน่่วย : ล้้านบาท)

งบการเงิินรวม
ณ 31 ธัันวาคม 2563

งบการเงิินรวม
ณ 31 ธัันวาคม 2562

เจ้้าหนี้้�การค้้า

291.12

271.19

เจ้้าหนี้้�ทรััพย์์สิิน

10.25

8.37

เจ้้าหนี้้�อื่่�น

70.92

57.91

372.29

337.47

รวมเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

- เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
ในปีี 2563 และ ปีี 2562 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยไม่่มีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน อย่่างไรก็็ดีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯและ
บริิษััทย่่อยสามารถชำำ�ระเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินแล้้วเสร็็จตามเงื่่�อนไขการผ่่อนชำำ�ระ
- หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี-สุุทธิิ
	ปีี 2563 และ ปีี 2562 มีีหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี เท่่ากัับ 2.79 ล้้านบาท และ 2.47 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็น
อััตราส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นต่่อหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวมร้้อยละ 0.11 และร้้อยละ 0.11 ตามลำำ�ดัับ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีผลขาดทุุนสะสมทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้ จำำ�นวน 331.15 ล้้านบาท
และ 493.78 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารเห็็นว่่ามีีความไม่่แน่่นอนจากการใช้้ประโยชน์์ทางภาษีี จึึงพิิจารณาไม่่รัับรู้้�สิินทรััพย์์
ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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- สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
	การเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าปััจจุุบัันของประมาณการหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนัักงาน สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 เท่่ากัับ 10.77 ล้้านบาท และ 9.60 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็นอััตราส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นต่่อหนี้้�สิิน
และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวมร้้อยละ 0.42 และร้้อยละ 0.41 ตามลำำ�ดัับ

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ 2,171.81 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับ 488.52 ล้้าน
บาท จากปีี 2562 ซึ่่�งมีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ 1,683.29 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นอััตราส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นต่่อหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมร้้อยละ 84.91 และร้้อยละ 72.36 ตามลำำ�ดัับ
	สำำ�หรัับอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
เป็็น 0.18 เท่่า และ 0.38 เท่่า ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งลดลง เนื่่�องจากในปีี 2563 บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีผลกำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากัับ 488.52 ล้้านบาท
ทำำ�ให้้ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นจากผลกำำ�ไรสะสมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและมีีหนี้้�สิินลดลง จากปีี 2562
เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯได้้มีีมติิเห็็นชอบให้้นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
2563 เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิการโอนทุุนสำำ�รองตามกฎหมายจำำ�นวน 8.23 ล้้านบาท และส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 315.32 ล้้าน
บาท เพื่่�อชดเชยผลขาดทุุนสะสมในงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่่�งต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 18 มิิถุุนายน
2563 ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ของบริิษััทฯได้้มีีมติิอนุุมััติิการโอนทุุนสำำ�รองตามกฎหมายและส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญดััง
กล่่าว โดยบริิษััทฯได้้บัันทึึกการโอนทุุนสำำ�รองตามกฎหมายและส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญจำำ�นวนรวม 323.55 ล้้านบาท เพื่่�อชดเชยผล
ขาดทุุนสะสมในงบการเงิินเฉพาะกิิจการแล้้ว
	ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้จััดสรรทุุนสำำ�รองตามกฎหมายตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน จำำ�กััด พ.ศ. 2535 ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 5 ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีีหัักด้้วยขาดทุุนสะสม (ถ้้ามีี) จนกว่่าสำำ�รองจะมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียนของ
บริิษััท สำำ�รองตามกฎหมายซึ่่�งไม่่สามารถนำำ�มาจ่่ายปัันผลได้้เป็็นจำำ�นวนเงิิน 25.00 ล้้านบาท

กระแสเงิินสด
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย มีีกระแสเงิินสดได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน สำำ�หรัับปีี 2563 และ 2562 เท่่ากัับ 407.19 ล้้าน
บาท และ (227.70) ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ แสดงให้้เห็็นว่่า ปีี 2563 มีีกระแสเงิินสดได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานจากผลประกอบการที่่�
เป็็นกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานเท่่ากัับ 576.89 ล้้าน เงิินสดใช้้ไปในการดำำ�เนิินงาน ในส่่วนของสิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงานลดลง 198.91 ล้้าน
บาท เงิินสดจากหนี้้�สิินดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น 26.33 ล้้านบาท ได้้รัับเงิินสดจากการขอคืืนภาษีี 3.69 ล้้านบาท จ่่ายค่่าใช้้จ่่ายทางภาษีีและ
ภาระผููกพัันพนัักงาน 0.81 ล้้านบาท ส่่งผลให้้ในปีี 2563 บริิษััทฯมีีกระแสเงิินสดเป็็นบวก และสภาพคล่่องเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าปีี 2562
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย มีีกระแสเงิินสดจากกิิจกรรมการลงทุุน โดยนำำ�เงิินสดใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน สำำ�หรัับปีี 2563และ 2562
เท่่ากัับ (116.02) ล้้านบาท และ (57.65) ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ เงิินสดใช้้ไปในกิิจกรรมการลงทุุนในปีี 2563 ได้้แก่่เงิินฝากสถาบัันการเงิิน
ติิดภาระค้ำำ��ประกัันที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เท่่ากัับ 89.27 ล้้านบาท เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อสิินทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้�น สำำ�หรัับอาคารและระบบสาธารณููปโภค และ
เครื่่�องจัักร 53.04 ล้้านบาท มีีเงิินสดรัับจากการขายทรััพย์์สิิน (เรืือเดิินทะเล) เท่่ากัับ 20.34 ล้้านบาท และ กระแสเงิินสดจากกิิจกรรม
การลงทุุนปีี 2562 เกิิดจากการจ่่ายซื้้�อทรััพย์์สิินเพิ่่�มขึ้้�น สำำ�หรัับโรงกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� อาคารและระบบสาธารณููปโภค และเครื่่�องจัักร
220.07 ล้้านบาท และบริิษััทฯได้้รัับเงิินชดเชยค่่าเสีียหายจากบริิษััทประกัันภััย 39.24 ล้้านบาท และ ลดเงิินลงทุุนในกองทุุนเปิิดตราสาร
หนี้้�บางส่่วนจำำ�นวน 116.15 ล้้านบาท เพื่่�อนำำ�มาเป็็นเงิินลงทุุนในโครงการโรงกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� และเพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนเสริิม
สภาพคล่่องของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีกระแสเงิินสดได้้มา (ใช้้ไป) สุุทธิิจากกิิจกรรมการจััดหาเงิินในปีี 2563 และ 2562 เท่่ากัับ (300.00) ล้้าน
บาท และ 289.85 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งในปีี 2563 เงิินสดใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหา เกิิดจากการจ่่ายชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคล
และบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน จำำ�นวน 290 ล้้านบาท จ่่ายชำำ�ระคืืนเงิินเบิิกเกิินบััญชีีจากสถาบัันการเงิิน 3.56 ล้้านบาท และจ่่ายชำำ�ระ
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ดอกเบี้้�ย 6.44 ล้้านบาท ซึ่่�งในปีี 2562 บริิษััทฯได้้รัับเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน โดยการกู้้�ยืืมจากบุุคคลและบริิษััทฯที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กััน จำำ�นวน 290 ล้้านบาท และเงิินเบิิกเกิินบััญชีีจากสถาบัันการเงิิน 3.56 ล้้าน และจ่่ายชำำ�ระดอกเบี้้�ย 3.71 ล้้านบาท
	จากงบกระแสเงิินสด แสดงให้้เห็็นว่่า ในปีี 2563 บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย มีีเงิินสดได้้มาจากการดำำ�เนิินงานเท่่ากัับ 407.19
ล้้านบาท ใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุนเพิ่่�มขึ้้�น 116.02 ล้้านบาท และ ใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน 300.00 ล้้านบาท ในขณะที่่� ปีี 2562 นำำ�
เงิินสดได้้มาจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน 289.85 ล้้านบาท มาใช้้ในกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน เท่่ากัับ 227.70 ล้้านบาท และใช้้ไปในกิิจกรรม
ลงทุุนเพิ่่�มขึ้้�น 57.65 ล้้านบาท ซึ่่�งบริิษััทฯและบริิษััทย่่อย มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ 31 ธัันวาคม 2563 เท่่ากัับ 50.20
ล้้านบาท ลดลง 8.83 ล้้านบาท จาก 59.03 ล้้านบาท ณ 31 ธัันวาคม 2562

“ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษาข้้อมููลของบริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์เพิ่่�มเติิมได้้จากแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1)
ของบริิษััทที่่�แสดงไว้้ใน www.set.or.th หรืือเว็็บไซต์์ของบริิษััท”
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15 คณะกรรมการบริษัท
รายงานความรับผิดชอบของ

ต่อรายงานทางการเงิน

เรีียน	ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�งบการ
เงิินประจำำ�ปีี 2563 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป
โดยมีีนโยบายการพิิจารณาที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการบััญชีีและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ ตลอด
จนการใช้้ดุุลพิินิิจอย่่างระมััดระวััง และการรายงานอย่่างสมเหตุุสมผล รวมไปถึึงการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอและโปร่่งใสในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
คณะกรรมการบริิษััทตะหนัักถึึงการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจััดให้้มีีระบบการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน เพื่่�อให้้ข้้อมููลทางบััญชีีของบริิษััทมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน
และแม่่นยำำ� ทั้้�งนี้้�ยัังเป็็นการป้้องกัันการทุุจริิตที่่�อาจเกิิดขึ้้�นหรืือการดำำ�เนิินงานที่่�มีีความผิิด
ปกติิอย่่างมีีนััยยะสำำ�คััญ
เพื่่�อความถููกต้้อง แม่่นยำำ�ของรายทางการเงิินของบริิษััท คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการ
แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ ทำำ�หน้้าที่่�สอบทานความถููก
ต้้องของรายงานทางการเงิินเพื่่�อความถููกต้้องและความน่่าเชื่่�อถืือของรายงานทางการเงิิน
ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้ให้้ความเห็็นต่่อรายงานงบการเงิินแล้้วในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบต่่อรายงานทางการเงิิน ซึ่่�งได้้แสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีนี้้�แล้้ว
	จากการกำำ�กัับดููและนโยบายการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ ข้้างต้้น คณะ
กรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่า งบการเงิินของบริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน) สิ้้�นสุุด
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ได้้แสดงฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานอย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วนและเชื่่�อถืือได้้ตามมาตรฐานการบััญชีีและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

นายณรงค์์ ธารีีรััตนาวิิบููลย์์
ประธานกรรมการบริิษััท
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รายงานความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ต่่อรายงานทางการเงิิน
เรีียน	ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วย ดร.กวีีพงษ์์ หิิรััญกสิิ ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สััมพัันธ์์ หุ่่�นพยนต์์
และนายโชติิ สนธิิวััฒนานนท์์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุุกท่่านมีีความเป็็นอิิสระ และไม่่เป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมใน
การบริิหารงานของบริิษััทฯ และมีีนางสาวรติิมา ธารีีรััตนาวิิบููลย์์ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจ
สอบทุุกท่่านมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดและแนวทาง
ปฏิิบััติิที่่�ดีีของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ในรอบปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมจำำ�นวนรวม 10 ครั้้�ง ในการประชุุมได้้เชิิญผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�ตรวจสอบ
ภายในของบริิษััทเข้้าร่่วมประชุุมตามวาระอัันควรและได้้นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อทราบทุุกครั้้�ง การเข้้าร่่วมประชุุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่านสรุุปได้้ตามตาราง ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

กรรมการตรวจสอบ

ตำำ�แหน่่ง

จำำ�นวนการเข้้าร่ว่ มประชุุม
/ จำำ�นวนการประชุุม

1

ดร.กวีีพงษ์์ หิิรััญกสิิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10/10

2

ผศ.สััมพัันธ์์ หุ่่�นพยนต์์

กรรมการตรวจสอบ

10/10

3

นายโชติิ สนธิิวััฒนานนท์์

กรรมการตรวจสอบ

10/10

หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
	กรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการสนัับสนุุนและรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ ในการทำำ�หน้้าที่่�
กำำ�กัับดููแลในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับรายงานทางการเงิินของบริิษััทฯให้้มีีการปฏิิบััติิตามมาตรฐานทางบััญชีีอย่่างถููกต้้อง และสอบทานระบบ
บริิหารความเสี่่�ยงและระบบการควบคุุมภายในให้้มีีประสิิทธิิผล พร้้อมทั้้�งเสนอแนะแนวทางแก้้ไขต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ หากเห็็น
ควรว่่าการบริิหารความเสี่่�ยง การควบคุุมภายใน หรืือในเรื่่�องอื่่�นๆ ควรมีีการดำำ�เนิินการแก้้ไขหรืือปรัับปรุุง หน้้าที่่�หลัักๆของคณะ
กรรมการตรวจสอบสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�

1

รายงานทางการเงิิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานข้้อมููลที่่�สำำ�คััญของงบการเงิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยรายไตรมาสและประจำำ�
ปีี 2563 ซึ่่�งได้้ร่่วมประชุุมหารืือกัับผู้้�สอบบััญชีี และฝ่่ายบััญชีีของบริิษััทฯ ถึึงความถููกต้้องครบถ้้วนเป็็นไปตามหลัักการบััญชีีที่่�
รัับรองทั่่�วไปและเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ รวมไปถึึงการสอบทานรายการระหว่่างกัันกัับบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวโยงว่่ามีีความสม
เหตุุสมผล ปราศจากความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯพิิจารณาอนุุมััติิ
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	ทั้้�งนี้้� ในการประชุุมระหว่่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้้�สอบบััญชีี ไม่่มีีกรรมการบริิหารเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ทั้้�ง
2 ฝ่่าย สามารถปรึึกษาหารืือกัันอย่่างอิิสระ รวมถึึงปััญหาและอุุปสรรคในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�สอบบััญชีี คณะกรรมการตรวจสอบมีี
ความเห็็นว่่ารายการทางการเงิินของบริิษััทฯประจำำ�ปีี 2563 มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เหมาะสม ไม่่ขััดแย้้งกัับข้้อเท็็จจริิง และมีีการจััดทำำ�
รายงานตามมาตรฐานบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป

2

ระบบการควบคุุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้้แต่่งตั้้�ง บริิษััท ออนเนอร์์ แอนด์์ แอดไวซอรี่่� จำำ�กััด เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯโดย
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตรวจสอบระบบงานที่่�สำำ�คััญต่่างๆของบริิษััทฯ และรายงานประเด็็นที่่�ตรวจสอบพบพร้้อมข้้อแนะนำำ�ที่่�เหมาะสมในการ
ปรัับปรุุงแก้้ไขพร้้อมติิดตามการดำำ�เนิินการแก้้ไขหรืือปรัับปรุุง และรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้เกิิดข้้อ
บกพร่่องของการควบคุุมภายในของระบบบััญชีี ซึ่่�งมีีสาระสำำ�คััญและมีีผลกระทบต่่องบการเงิินของบริิษััทฯ

3
4
5

การปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และระเบีียบ

ในที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำำ�เดืือนและประจำำ�ไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้้ทำำ�การสอบทานและทบทวน
ว่่าด้้วยเรื่่�องการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมถึึง
กฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง

การรัับแจ้้งข้้อมููลการกระทำำ�ผิิดและการทุุจริิต (Whistleblowing)

ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไม่่ได้้รัับข้้อร้้องเรีียนการกระทำำ�ผิิดและการทุุจริิต และไม่่พบความผิิดปกติิใดๆที่่�
เป็็นการทุุจริิต

การพิิจารณาเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี

คณะกรรมการตรวจสอบได้้เสนอ บริิษััท เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กััด เป็็นผู้้�ทำำ�การตรวจสอบและแสดงความคิิดเห็็นต่่องบ
การเงิินของบริิษััทฯประจำำ�ปีี 2563 ให้้คณะกรรมการบริิษััทฯพิิจารณา เนื่่�องจากเห็็นว่่ามีีความเป็็นอิิสระ มีีความรู้้�และประสบการณ์์
ในงานสอบบััญชีีและค่่าตอบแทนมีีความเหมาะสม ก่่อนเสนอขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่งตั้้�ง นายวิิชััย รุุจิิตานนท์์ ผู้้�สอบบััญชีี
รัับอนุุญาตทะเบีียนเลขที่่� 4054 หรืือ นายอธิิพงศ์์ อธิิพงศ์์สกุุล ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตทะเบีียนเลขที่่� 3500 หรืือ นายเสถีียร วงศ์์
สนัันท์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตทะเบีียนเลขที่่� 3495 หรืือ นางสาวกุุลธิิดา ภาสุุรกุุล ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตทะเบีียนเลขที่่� 5946 หรืือ
นายยุุทธพงษ์์ เชื้้�อเมืืองพาน ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตทะเบีียนเลขที่่� 9445 ในนาม บริิษััท เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีขอ
งบริิษััทฯประจำำ�ปีี 2563 และอนุุมััติิค่่าสอบบััญชีี (Audit Fee) เป็็นจำำ�นวนเงิินไม่่เกิิน 3.39 ล้้านบาท และเสนอคณะกรรมการบริิษััท
และขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.กวีีพงษ์์ หิิรััญกสิิ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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16 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของ

เสนอ ผู้้�ถืือหุ้้�นและคณะกรรมการของ บริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน)
ความเห็็น

	ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
และของเฉพาะบริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน) ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิินรวมและงบแสดงฐานะการเงิิน
เฉพาะกิิจการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จเฉพาะกิิจการ งบแสดงการ
เปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวมและงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเฉพาะกิิจการ และงบกระแสเงิินสดรวมและงบกระแส
เงิินสดเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันและหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมถึึงหมายเหตุุสรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
	ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการข้้างต้้นนี้้� แสดงฐานะการเงิินรวมและฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการ
ของบริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย และของเฉพาะบริิษััท เอไอ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (มหาชน) ตามลำำ�ดัับ ณ วััน
ที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ผลการดำำ�เนิินงานรวมและผลการดำำ�เนิินงานเฉพาะกิิจการ และกระแสเงิินสดรวมและกระแสเงิินสดเฉพาะ
กิิจการ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

เกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็น
	ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิด
ชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระ
จากกลุ่่�มบริิษััทตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่�นๆ ซึ่่�งเป็็นไป
ตามข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ ในการแสดง
ความเห็็นของข้้าพเจ้้า

ข้้อมููลและเหตุุการณ์์ที่่�เน้้น
	ข้้าพเจ้้าขอให้้สัังเกตหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 24.3 เกี่่�ยวกัับการกล่่าวโทษอดีีตกรรมการและผู้้�บริิหาร 2 รายต่่อกรม
สอบสวนคดีีพิิเศษ ซึ่่�งปััจจุุบัันผลการสอบสวนยัังไม่่สิ้้�นสุุด ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทและที่่�ปรึึกษากฎหมายอิิสระเชื่่�อว่่า ผลสุุดท้้าย
ของการสอบสวนในเรื่่�องดัังกล่่าว จะไม่่มีีความเสีียหายที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้ามิิได้้แสดงความเห็็น
อย่่างมีีเงื่่�อนไขต่่อกรณีีนี้้�แต่่อย่่างใด

เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบคืือเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุด ตามดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าในการตรวจ
สอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับปีีปััจจุุบััน ข้้าพเจ้้าได้้นำำ�เรื่่�องเหล่่านี้้�มาพิิจารณาในบริิบทของการตรวจสอบงบ
การเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหาก
สำำ�หรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�
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ปริิมาณสิินค้้าคงเหลืือ
ความเสี่่�ยง
ตามที่่�ปรากฏในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 7 บริิษััทมีีสิินค้้าคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวนเงิิน 416.94 ล้้านบาท ใน
การคำำ�นวณปริิมาณของสิินค้้าคงเหลืือต้้องใช้้การวััดปริิมาตรและใช้้วิิธีีการคำำ�นวณเพื่่�อบัันทึึกปริิมาณของสิินค้้าซึ่่�งในการคำำ�นวณมีี
ตััวแปรหลายรายการและการคำำ�นวณมีีความซัับซ้้อน
วิิธีีการตอบสนองความเสี่่�ยงโดยผู้้�สอบบััญชีี
ข้้าพเจ้้าได้้ทำำ�ความเข้้าใจแผนการตรวจนัับสิินค้้าคงเหลืือรวมถึึงค่่าตััวแปรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคำำ�นวณปริิมาณของสิินค้้าคงเหลืือ และ
สุ่่�มทดสอบการคำำ�นวณปริิมาณสิินค้้าคงเหลืือ และเข้้าร่่วมสัังเกตการณ์์ตรวจนัับสิินค้้าคงเหลืือ

มููลค่่าของสิินค้้าคงเหลืือ
ความเสี่่�ยง
การคำำ�นวณต้้นทุุนของสิินค้้าคงเหลืือของบริิษััท ในการคำำ�นวณต้้นทุุนสิินค้้าดัังกล่่าวมีีสููตรคำำ�นวณที่่�ซัับซ้้อนและอาจทำำ�ให้้เกิิดข้้อ
ผิิดพลาดในการคำำ�นวณต้้นทุุนสิินค้้าคงเหลืือ นอกจากนี้้�สิินค้้าคงเหลืือเป็็นสิินค้้าที่่�มีีความผัันผวนของราคาอย่่างมาก ซึ่่�งอาจส่่ง
ผลต่่อมููลค่่าตามราคาทุุนหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับแล้้วแต่่มููลค่่าใดจะต่ำำ��กว่่า ดัังนั้้�น ผู้้�บริิหารต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจในการพิิจารณา
จำำ�นวนค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือลดลงที่่�เหมาะสม
วิิธีีการตอบสนองความเสี่่�ยงโดยผู้้�สอบบััญชีี
ข้้าพเจ้้าได้้ทำำ�ความเข้้าใจวิิธีีการคำำ�นวณต้้นทุุนของสิินค้้าคงเหลืือและทดสอบการคำำ�นวณต้้นทุุนของสิินค้้าคงเหลืือ ทำำ�การวิิเคราะห์์
เปรีียบเทีียบต้้นทุุนต่่อหน่่วยของสิินค้้าคงเหลืือของปีีปััจจุุบัันและในอดีีตเพื่่�อตรวจหาความผิิดปกติิที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
นอกจากนี้้� ข้้าพเจ้้าได้้ประเมิินเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของสมมติิฐานที่่�ผู้้�บริิหารใช้้ในการคำำ�นวณค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่าของสิินค้้า โดย
พิิจารณาความเหมาะสมของข้้อสมมติิฐานในการตั้้�งค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่าของสิินค้้าและทดสอบการคำำ�นวณมููลค่่าสุุทธิิที่่�คาดว่่าจะได้้
รัับและพิิจารณาความเหมาะสมของค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่าของสิินค้้าคงเหลืือ

การด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ของบริิษััทย่่อย
ความเสี่่�ยง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริิษััทมีีที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ของบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท เอไอ พอร์์ต แอนด์์ เทอร์์มิินััลส์์ จำำ�กััด ซึ่่�ง
มีีราคาตามบััญชีีสุุทธิิเป็็นจำำ�นวนเงิิน 151.04 ล้้านบาทหรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 5.91 ของสิินทรััพย์์รวมโดยมีีรายละเอีียดตามที่่�กล่่าวไว้้ใน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 12 เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยได้้หยุุดประกอบธุุรกิิจชั่่�วคราว ซึ่่�งเป็็นข้้อบ่่งชี้้�ว่่าที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
อาจเกิิดการด้้อยค่่า การพิิจารณาการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�สำำ�คััญของฝ่่ายบริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคาดการณ์์
แผนงานในอนาคตในการจััดการสิินทรััพย์์ ซึ่่�งมีีผลกระทบโดยตรงต่่อมููลค่่าค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์เหล่่านั้้�น
วิิธีีการตอบสนองความเสี่่�ยงโดยผู้้�สอบบััญชีี
ข้้าพเจ้้าได้้ทำำ�ความเข้้าใจและสอบถามผู้้�บริิหารถึึงนโยบายในการพิิจารณาค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ และประเมิิน
ข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�แผนและคาดการณ์์กระแสเงิินสดในอนาคต โดยการทำำ�ความเข้้าใจในกระบวนการที่่�ทำำ�ให้้ได้้มาซึ่่�งตััวเลข
ดัังกล่่าว และพิิจารณาความเหมาะสมของจำำ�นวนเงิินของประมาณการค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ การ
พิิจารณาผลงานของผู้้�ประเมิินราคาอิิสระที่่�บริิษััทใช้้ในการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ การประเมิินความรู้้�ความสามารถ
ของผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ การประเมิินความเหมาะสมของวิิธีีการประเมิินราคาที่่�ผู้้�ประเมิินราคาอิิสระใช้้เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููลประกอบการ
พิิจารณาขายสิินทรััพย์์ และการประเมิินความสมเหตุุสมผลของประมาณมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนในอนาคตซึ่่�งจััดทำำ�โดยผู้้�บริิหาร
และประเมิินความเหมาะสมของข้้อสมมติิที่่�สำำ�คััญต่่างๆ นอกจากนี้้� ข้้าพเจ้้าได้้สอบทานการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิิน
การด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
126

ANNUAL REPORT 2020

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้้อมููลอื่่�น
ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ข้้อมููลอื่่�นประกอบด้้วย ข้้อมููลซึ่่�งรวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีี แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินรวมและงบ
การเงิินเฉพาะกิิจการและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีีนั้้�น ซึ่่�งคาดว่่ารายงานประจำำ�ปีีจะถููกจััดเตรีียมให้้ข้้าพเจ้้า
ภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่�นและข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อข้้อมููลอื่่�น
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิินคืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีความขััดแย้้งที่่�มีีสาระ
สำำ�คััญกัับงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการหรืือกัับความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่�น
มีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีี หากข้้าพเจ้้าสรุุปได้้ว่่ามีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าจะสื่่�อสาร
เรื่่�องดัังกล่่าวกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลเพื่่�อให้้ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลดำำ�เนิินการแก้้ไขข้้อมููลที่่�แสดงขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง

ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลต่่องบการเงิิน
ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้สามารถจััดทำำ�งบการเงิินที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููล
ที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ�งบการเงิิน ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของกลุ่่�มบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เปิิดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยว
กัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง(ตามความเหมาะสม) และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
เว้้นแต่่ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกกลุ่่�มบริิษััทหรืือหยุุดดำำ�เนิินงานหรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการสอดส่่องดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท

ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิิน
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดย
รวมปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งรวมความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้
เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็น
สาระสำำ�คััญที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญเมื่่�อคาดการณ์์
ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่ารายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�
ใช้้งบการเงิินรวมเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้าพเจ้้าได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
- ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินรวมและงบการเงิิเฉพาะ
กิิจการ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีการ
ี ตรวจสอบเพื่่�อตอบสนองต่่อ
ความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งเป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจาก
ข้้อผิิดพลาด เนื่่�องจากการทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการ
แสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
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- ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของกลุ่่�มบริิษััท
- ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการเปิิด
เผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร
- สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐานการ
สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อ
สงสััยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความสามารถของกลุ่่�มบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุปว่่ามีีความ
ไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าโดยให้้ข้้อสัังเกตถึึงการเปิิดเผย
ข้้อมููลในงบการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือถ้้าการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของข้้าพเจ้้าจะเปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อ
สรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับจนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม
เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้กลุ่่�มบริิษััทต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
- ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลว่่างบการเงิินรวมและงบการ
เงิินเฉพาะกิิจการแสดงรายการและเหตุุการณ์์ในรููปแบบที่่�ทำำ�ให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
- ได้้รัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการภายในกลุ่่�มหรืือกิิจกรรมทาง
ธุุรกิิจภายในกลุ่่�มบริิษััทเพื่่�อแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินรวม ข้้าพเจ้้ารัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนดแนวทาง การควบคุุม
ดููแล และการปฏิิบััติิงานตรวจสอบกลุ่่�มบริิษััท ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่่�ได้้
วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�พบจากการตรวจสอบรวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีีนััยสำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายในซึ่่�งข้้าพเจ้้าได้้
พบในระหว่่างการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำำ�รัับรองแก่่ผู้้�มีหี น้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลว่่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นอิิสระ
และได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ทั้้�งหมดตลอดจนเรื่่�องอื่่�นซึ่่ง� ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่ามีีเหตุุผลที่่�บุุคคลภายนอก
อาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตราการที่่�ข้้าพเจ้้าใช้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
จากเรื่่�องที่่�สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล ข้้าพเจ้้าได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญมากที่่�สุุดในการตรวจสอบงบการเงิิน
รวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการในปีีปััจจุุบัันและกำำ�หนดเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้�ในรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีเว้้นแต่่กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับไม่่ให้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับเรื่่�องดัังกล่่าว หรืือในสถานการณ์์ที่่�ยากที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควรสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำำ�ดัังกล่่าวสามารถคาดการณ์์ ได้้อย่่างสมเหตุุ
สมผลว่่าจะมีีผลกระทบในทางลบมากกว่่าผลประโยชน์์ต่่อส่่วนได้้เสีียสาธารณะจากการสื่่�อสารดัังกล่่าว

(นายวิิชััย รุุจิิตานนท์์)
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 4054
บริิษััท เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กััด
กรุุงเทพฯ วัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2564
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งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สำ�หรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น - สุ ทธิ
เงินให้กูย้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
พัสดุน� าํ มันคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินฝากสถาบันการเงินที�ติดภาระคํ�าประกัน
ที�ดิน อาคาร เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
เงินมัดจําค่าซื�อทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

5
2
6
4
7
8
9

10
11
12
13

ลงชื�อ....................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

50,199,918
518,262,082
416,944,849
2,759,755

59,027,414
8,692,219
368,992,718
317,233,252
746,210
-

37,062,136
518,013,401
416,944,849
277,334

52,401,638
6,228,665
368,195,800
15,000,000
317,233,252
-

988,166,604

754,691,813

972,297,720

759,059,355

106,213,200
1,460,107,150
694,166
1,687,122
795,091

16,947,299
1,546,295,451
605,723
1,427,108
6,421,503

352,395,280
105,813,200
1,309,069,676
675,253
1,687,122
363,779

358,013,140
16,547,299
1,357,975,514
581,197
1,427,108
6,199,789

1,569,496,729
2,557,663,333

1,571,697,084
2,326,388,897

1,770,004,310
2,742,302,030

1,740,744,047
2,499,803,402

ลงชื�อ...............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

372,292,239
-

3,557,889
337,471,812
290,000,000

371,418,004
260,000,000

337,354,267
550,000,000

372,292,239

631,029,701

631,418,004

887,354,267

2,792,039
10,771,351

2,469,179
9,599,438

2,792,039
10,289,627

2,469,179
8,936,889

13,563,390
385,855,629

12,068,617
643,098,318

13,081,666
644,499,670

11,406,068
898,760,335

1,308,072,982

1,308,072,982

1,308,072,982

1,308,072,982

1,308,072,982
289,794,916

1,308,072,982
605,113,717

1,308,072,982
289,794,916

1,308,072,982
605,113,717

25,000,000
551,283,072
(2,343,266)

8,226,574
(235,779,428)
(2,343,266)

25,000,000
471,759,293
3,175,169

8,226,574
(323,545,375)
3,175,169

2,171,807,704
2,557,663,333

1,683,290,579
2,326,388,897

2,097,802,360
2,742,302,030

1,601,043,067
2,499,803,402

หนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบุคคลและบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 5,232,291,928 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนที�ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 5,232,291,928 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

14
4, 15
4

18
16

17.2

17.1, 17.2
17.2

ลงชื�อ....................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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ลงชื�อ...............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการรับจ้าง
รายได้จากการเดินเรื อ
รายได้เงินชดเชยจากบริ ษทั ประกันภัย - สุทธิ
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการรับจ้าง
ต้นทุนบริ การเดินเรื อ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

หมายเหตุ
3, 4, 20, 21, 23

12

19

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน) :
ส่วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที�เป็ นของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม :
ส่วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที�เป็ นของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ส่วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น)

ลงชื�อ....................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

5,504,300,744
9,778,446
4,952,314

1,957,169,594
7,014,453
16,486,717
13,331,727
3,190,881

5,504,300,744
4,536,820

1,957,169,594
7,014,453
13,331,727
2,636,547

5,519,031,504

1,997,193,372

5,508,837,564

1,980,152,321

(4,884,180,876)
(17,443,717)
(34,512,061)
(87,615,668)
(5,023,752,322)
495,279,182
(6,439,197)

(2,011,688,269)
(4,739,352)
(29,807,749)
(19,627,485)
(78,095,822)
(1,620,000)
(2,145,578,677)
(148,385,305)
(3,705,945)

(4,883,178,515)
(34,265,375)
(79,393,496)
(4,996,837,386)
512,000,178
(14,918,025)

(2,012,147,834)
(4,739,352)
(19,242,836)
(77,708,196)
(2,113,838,218)
(133,685,897)
(10,770,156)

488,839,985
(322,860)

(152,091,250)
(4,404,969)

497,082,153
(322,860)

(144,456,053)
(4,404,969)

488,517,125
488,517,125

(156,496,219)
(156,496,219)

496,759,293
496,759,293

(148,861,022)
(148,861,022)

488,517,125
-

(156,496,219)
-

496,759,293
-

(148,861,022)
-

488,517,125

(156,496,219)

496,759,293

(148,861,022)

488,517,125
-

(156,496,219)
-

496,759,293
-

(148,861,022)
-

488,517,125

(156,496,219)

496,759,293

(148,861,022)

0.093

(0.030)

0.095

(0.028)

5,232,291,928

5,232,291,928

5,232,291,928

5,232,291,928

ลงชื�อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)

132

2562

133
8,226,574

8,226,574

(8,226,574)
25,000,000
25,000,000

ตามกฎหมาย
8,226,574

จัดสรรแล้วทุนสํารอง

(156,496,219)
(235,779,428)

(79,283,209)

323,545,375
(25,000,000)
488,517,125
551,283,072

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

(5,225,115)

(5,225,115)

(5,225,115)

ผลแตกต่างจากการจัด
โครงสร้างธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
(หมายเหตุ 10)
(5,225,115)

(2,343,266)

(2,343,266)

(2,343,266)

รวมองค์ประกอบ
อื�นของส่วนของผู้
ถือหุ้น
(2,343,266)

ลงชื�อ......................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)

2,881,849

2,881,849

2,881,849

กําไรจากการประมาณ
การตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
2,881,849

กําไรเบ็ดเสร็ จอื�น

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ส่วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่

ยังไม่ได้จดั สรร
(235,779,428)

กําไร(ขาดทุน)สะสม

ลงชื�อ.....................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

605,113,717

1,308,072,982

(315,318,801)
289,794,916
605,113,717

1,308,072,982

17.2
17.1

มูลค่าหุ้นสามัญ
605,113,717

ส่วนเกิน

1,308,072,982

และชําระแล้ว
1,308,072,982

ทุนเรื อนหุ้นที�ออก

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นสําหรับปี :
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นสําหรับปี :
โอนทุนสํารองตามกฏหมายและส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญเพื�อชดเชยขาดทุนสะสม
สํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(156,496,219)
1,683,290,579

1,839,786,798

488,517,125
2,171,807,704

ผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
1,683,290,579

รวมส่วนของ

-

-

-

ควบคุม
-

ที�ไม่มีอาํ นาจ

ส่วนได้เสี ย

(156,496,219)
1,683,290,579

1,839,786,798

488,517,125
2,171,807,704

ของผูถ้ ือหุ้น
1,683,290,579

รวมส่วน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
การเปลี�ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี :
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
605,113,717

1,308,072,982

ลงชื�อ..................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

605,113,717

(315,318,801)
289,794,916

605,113,717

มูลค่าหุน้ สามัญ

ส่ วนเกิน

1,308,072,982

1,308,072,982

17.2
17.1

การเปลี�ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี :
โอนทุนสํารองตามกฏหมายและส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญเพื�อชดเชยขาดทุนสะสม
สํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

และชําระแล้ว
1,308,072,982

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้ ที�ออก

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563

งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(148,861,022)
(323,545,375)

(174,684,353)

323,545,375
(25,000,000)
496,759,293
471,759,293

(323,545,375)

ยังไม่ได้จดั สรร

3,175,169

3,175,169

3,175,169

3,175,169

กําไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

กําไรเบ็ดเสร็ จอื�น

องค์ประกอบอื�นของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

ลงชื�อ ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)

8,226,574

8,226,574

(8,226,574)
25,000,000
25,000,000

8,226,574

ตามกฎหมาย

จัดสรรแล้วทุนสํารอง

กําไร(ขาดทุน)สะสม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(148,861,022)
1,601,043,067

1,749,904,089

496,759,293
2,097,802,360

1,601,043,067

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วนของ
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บริษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
รายการปรับปรุ งกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื� อมราคา
กําไรจากการขายเงินลงทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดั จําหน่าย
หนี� สูญ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
(กําไร)ขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นของเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
(กลับรายการ)ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นค้า
(กลับรายการค่า)เผื�อการด้อยค่าเรื อเดินทะเล และอุปกรณ์
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เงินชดเชยจากบริ ษทั ประกันภัย - สุทธิ
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี� สินดําเนิ นงาน
การเปลี�ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน - (เพิ�มขึ�น) ลดลง :
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� หมุนเวียนอื�น
สิ นค้าคงเหลือ
พัสดุน� าํ มันคงเหลือ
เงินมัดจําค่าซื�อทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินดําเนิ นงาน - เพิ�มขึ�น :
เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� หมุนเวียนอื�น
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนิ นงาน

ลงชื�อ ....................................................กรรมการ
(นายธนิ ตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

488,517,125

(156,496,219)

496,759,293

(148,861,022)

322,860
113,532,840
223,521
11,834,570
(19,361)
(44,000,000)
(1,620,000)
1,961,547
(306,583)
6,439,197

4,404,969
86,429,282
(1,674,915)
178,712
3,749,325
1,163,841
41,250,000
1,620,000
1,677,847
(13,331,727)
(365,523)
3,705,945

322,860
99,655,548
217,908
8,500,000
6,510,465
(494)
(44,000,000)
5,617,860
1,880,548
(606,815)
14,918,025

4,404,969
68,460,111
175,174
3,749,325
(46,560)
41,250,000
20,750,000
1,696,236
(13,331,727)
(602,956)
10,770,156

576,885,716

(27,688,463)

589,775,198

(11,586,294)

(146,890,469)
(54,451,751)
746,210
(260,013)
1,942,515

(273,570,329)
(140,905,922)
824,656
3,714,892
(213,377)

(149,817,601)
(54,451,751)
(260,013)
2,152,111

(271,407,873)
(140,905,922)
3,714,892
(517,433)

26,328,093
404,300,301
(15,124)
3,690,146
(789,634)
407,185,689

205,066,116
(232,772,427)
(289,651)
5,711,524
(347,550)
(227,698,104)

27,941,422
415,339,366
(6,248)
3,690,146
(527,810)
418,495,454

205,199,463
(215,503,167)
(281,416)
5,711,524
(347,550)
(210,420,609)

ลงชื�อ...............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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บริษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที�ติดภาระคํ�าประกัน(เพิ�มขึ�น)ลดลง
เงินสดรับดอกเบี�ย
เงินลงทุนชัว� คราว(เพิ�มขึ�น)ลดลง
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น
เงินสดจ่ายให้กูย้ ืมระยะสั�นแก่บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมระยะสั�นจากบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายซื�อทรัพย์สิน
เงินสดจ่ายซื�อทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดรับชดเชยจากการประกันภัย
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(89,265,901)
306,583
-

7,069,598
365,524
116,151,558

(89,265,901)
606,815
-

7,069,598
602,956
(5,848,442)

5,951,825
(53,037,502)
(311,964)
20,340,863
(116,016,096)

(220,065,706)
(491,982)
74,766
39,243,715
(57,652,527)

5,951,825
(5,000,000)
11,500,000
(52,657,465)
(311,964)
259,759
(128,916,931)

(15,000,000)
(208,723,888)
(463,917)
74,766
39,243,715
(183,045,212)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี�ย
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากบุคคลและบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากบุคคลและบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ� นปี

(6,439,200)
(3,557,889)
260,000,000
(550,000,000)
(299,997,089)
(8,827,496)
59,027,414
50,199,918

(3,705,945)
3,557,889
290,000,000
289,851,944
4,501,313
54,526,101
59,027,414

(14,918,025)
260,000,000
(550,000,000)
(304,918,025)
(15,339,502)
52,401,638
37,062,136

(10,770,156)
510,000,000
(100,000,000)
399,229,844
5,764,023
46,637,615
52,401,638

10,245,092

8,374,573

10,245,092

8,374,573

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที�ไม่ใช่เงินสด ประกอบด้วย
เจ้าหนี� ทรัพย์สินสําหรับอุปกรณ์

ลงชื�อ ....................................................กรรมการ
(นายธนิ ตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื�อ...............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษ ทั เอไอ เอนเนอร์ จี จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ฯ”) เป็ นนิ ติบุค คลที่จดั ตั้งขึ้ น ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิ ช ย์
ของประเทศไทยเป็ นบริ ษ ทั จํากัด เมื ่อ วัน ที ่ 4 ตุล าคม 2549 และได้จ ดทะเบีย นแปรสภาพเป็ นบริ ษ ทั มหาชนจํากัด กับ
กระทรวงพาณิ ช ย์เมื่อวัน ที่ 9 พฤษภาคม 2556 และบริ ษทั ฯ จดทะเบียนเป็ นหลัก ทรัพ ย์จดทะเบียนกับ ตลาดหลักทรัพ ย์
เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ กิจการผลิตและจําหน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ให้พลังงานไขมันพืชและไขมันสัตว์
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ จํานวน 61.77 %

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทาํ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 26 ธันวาคม
2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงิ นของบริ ษ ทั ฯได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมี ห น่ วยเงิ นตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทํางบการเงิ นดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ได้
จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ ในอดี ต และปั จจัยต่าง ๆ ที่ ผูบ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้ส ภาวการณ์ แวดล้อมนั้น ซึ่ งไม่ อาจอาศัยข้อมู ลจากแหล่งอื่ น และนําไปสู่ ก ารตัด สิ น ใจเกี่ ยวกับ การกําหนดจํานวน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่ เกิดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ ใช้ในการจัดทํางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
137

14

ANNUAL REPORT 2020

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรม สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษทั และอาจส่ งผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงิ น รวมนี้ ได้จัดทําขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ทั เอไอ เอนเนอร์ จี จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัทย่อย (“กลุ่ ม
บริ ษทั ”) โดยการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ย่อยสรุ ปได้ดงั นี้
สัดส่วนการถือหุ ้นและสิทธิออก
เสียงของกิจการ (ร้อยละ)
ประเทศทีน่ ิ ต ิ
ชือ่ บริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ บุคคลจัดตง้ ั ขึ้น
2563
2562
ประเทศไทย
100.00
100.00
บริษทั เอไอ โลจิ สติกส์ จําก ัด ขนส่งคนโดยสาร สินค ้า
พัสดุภณั ฑ์และว ัตถุอย่างอื่น
ทง้ ั ภายในและนอกราชอาณาจักร
(ปัจจุบ ันบริษทั ได้หยุดประกอบ
ธุรกิจหลัก)
บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์
ให้บริการของกิจการท่าเรือ
ประเทศไทย
100.00
100.00
เทอร์มินัลส์ จําก ัด
(ปัจจุบ ันบริษทั ได้หยุดประกอบ
่ั
ธุรกิจหลักชวคราว
และอยู่ระหว่าง
จัดท ําแผนธุรกิจในอนาคต)
ข) บริ ษ ัทฯจะถื อว่ามี การควบคุ มกิ จการที่ เข้าไปลงทุ น หรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมี สิทธิ ได้รับ หรื อมี ส่วนได้เสี ยใน
ผลตอบแทนของกิจการที่ เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
จํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯ นํางบการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่อยมารวมในการจัด ทํางบการเงิ น รวมตั้งแต่วนั ที่ บ ริ ษ ัท ฯ มี อาํ นาจในการควบคุ ม
บริ ษทั ย่อย จนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้
เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม
บริ ษทั ฯ จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
138

15

ANNUAL REPORT 2020

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และแนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2563) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า ซึ่งสรุ ปการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ และผลกระทบได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน
5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัด ประเภทและการวัด มูลค่ า
เครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิ น
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการ
ด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการ
บัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่ มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงิ นทุ นโดยใช้หลักการเช่นเดี ยวกันกับมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 17

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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ผลกระทบต่องบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ใช้ทางเลือกการปรับปรุ งผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมา
ใช้ครั้งแรก ณ วันที่ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับปรุ งข้อมูลเปรี ยบเทียบ ดังนั้น การจัดประเภทรายการ
ใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นดังนี้

31 ธันวาคม 2562
"ตรวจสอบแล้ว"
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชวคราว
ั่
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์

8,692,219
8,692,219

31 ธันวาคม 2562
"ตรวจสอบแล้ว"
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราว
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์

6,228,665
6,228,665

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
มาตรฐาน
การรายงาน
มาตรฐาน
ทางการเงิน
การรายงาน
กลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ฉบ ับที่16

(8,692,219)
8,692,219
-

-

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐาน
การรายงาน
มาตรฐาน
ทางการเงิน
การรายงาน
กลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ฉบับที่16

(6,228,665)
6,228,665
-

-

1 มกราคม 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

8,692,219
8,692,219

1 มกราคม 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

6,228,665
6,228,665

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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เครื่องมือทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันที่ ถือปฏิ บัติครั้งแรก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ประเมินโมเดลธุ รกิ จที่ ใช้จดั การสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงินของบริ ษทั ฯ และจัดประเภทและวัดมูลค่ารายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินทั้งหมดด้วยราคาทุนตัด
จําหน่ าย ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทเงิ นลงทุนในตราสารทุนที่ วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนที่ บนั ทึ กใน
บัญชีเงินลงทุนชัว่ คราว
การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษ ัทฯมี รายการลูกหนี้ การค้าที่ ตอ้ งมี การพิ จารณาผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น ซึ่ งบริ ษ ัทฯไม่ มีค่ าเผื่ อ
ผลขาดทุนสําหรับลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่ รับปรุงใหม่
ในเดื อ นมกราคม 2564 สภาวิชาชี พบัญ ชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 16 เรื่ อง สัญ ญาเช่ า
(ปรับปรุ ง 2563) ซึ่งได้มีการปรับปรุ งโดยเพิ่มแนวทางผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิ 2 เรื่ อง ดังนี้
1) กรณี ที่ ได้รั บ การยิน ยอมให้ ล ดค่ าเช่ าเนื่ อ งจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ทั้ง นี้ ผูเ้ ช่ าอาจ
เลือกไม่ประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยให้บนั ทึ กการยินยอมลดค่าเช่านั้น
เสมือนว่า “ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า” ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2563
2) กรณี การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่มบริ ษ ัทเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับปรับ ปรุ งดังกล่าวจะไม่ มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
ค. แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่ วคราวสํ าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
การจัดทํางบการเงิ น ที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายในช่ วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี้
-

เลื อกที่ จะไม่ ตอ้ งนําข้อมูล ที่ มีการคาดการณ์ ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั มู ลค่ าของผล
ขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุ นด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เลือกที่จะพิจารณาให้น้ าํ หนักของข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 เป็ นนํ้าหนักที่นอ้ ยในเทคนิ คการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม สําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลระดับ 2 หรื อระดับ 3 ของสิ นทรัพย์ทางการเงินเฉพาะที่เป็ น
ตราสารทุน
ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญ
3.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมี
สิ ทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจํานวนเงิ นที่ เก็บแทนบุ คคลที่ สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษี ขายอื่น ๆ และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลด
การค้า และส่วนลดตามปริ มาณ
รายได้จากการขายสิ นค้า รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
หลังจากหักสิ นค้ารับคืน
บริ ษทั ย่อยบันทึกรับรู ้รายได้จากการเดินเรื อ ตามสัดส่ วนของระยะเวลาที่เรื อได้เดินทางไปแล้ว เทียบกับระยะเวลาที่ตอ้ ง
ใช้ในการเดินเรื อทั้งหมดของเที่ยวเรื อนั้น
บริ ษทั ย่อยบันทึกรับรู ้รายได้จากการขนถ่ายสิ นค้า รายได้ค่าฝากสิ นค้า และบริ การอื่นเมื่อให้บริ การแล้วเสร็ จ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกรับรู ้รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่ งถึงกําหนดในระยะเวลาไม่
เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน
3.3 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย เงินฝากประจําธนาคารมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
เงิ นลงทุนในกองทุนเปิ ดถือเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงในมูลค่ายุติธรรม ต้นทุนของหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ จาํ หน่ ายใน
ระหว่างปี คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
3.4 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจํานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชําระสําหรับการขายสิ นค้าและการให้บริ การตามปกติของธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นเมื่อเริ่ มแรกด้วยจํานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขใน
การได้รับชําระ ในกรณี ที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ที่ 9 ในการวัดมูลค่ า
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น ซึ่ งกําหนดให้พิจารณาผลขาดทุ นที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุหนี้ และรับรู ้ผล
ขาดทุนตั้งแต่การรับรู ้รายการลูกหนี้การค้า
3.5 สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและวัตถุดิบคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนคํานวณ
โดยวิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
สิ นค้าระหว่างผลิต แสดงในราคาทุนวัตถุดิบถัวเฉลี่ย รวมค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต
บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าสําหรับสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ และคาดว่าจะจําหน่ายไม่ได้
ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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3.6 พัสดุนาํ้ มันคงเหลือ
พัสดุน้ าํ มันคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่า
กว่า และจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนการเดินเรื อเมื่อมีการเบิกใช้
3.7 สินทรัพย์ และหนีส้ ินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสินทรัพย์ ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการ
การจัด ประเภทรายการขึ้ น อยู่กับ โมเดลธุ รกิ จ (Business Model) ของกิ จ การในการจัด การสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุม่ บริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้
• รายการที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อผ่านกําไรหรื อขาดทุน) และ
• รายการที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจใน
การบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั้น
ตราสารทุนสามารถจําแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVPL) หรื อการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) ซึ่ งไม่
สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่ า
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรื อหักด้วยต้นทุนการทํารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทํารายการของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทาํ ได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี้ของกลุ่มบริ ษทั
• ราคาทุนตัดจําหน่ าย - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทาง
การเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วธิ ีอตั รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู ้โดยตรงในกําไรหรื อขาดทุนและแสดงรายการ
ในกําไร/(ขาดทุน)อื่น พร้อมกับกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นกําไรหรื อ
ขาดทุน
• มูล ค่ ายุติ ธ รรมผ่ านกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น (FVOCI) – สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ต้อ งวัด มู ล ค่ าด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิ จที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่งทํา
ให้เกิ ดกระแสเงิ นสด ซึ่ งเป็ นการจ่ ายเพี ยงเงิ นต้นและดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อของเงิ นต้นในวันที่ กาํ หนดไว้ การ
ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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เปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินรับรู ้ผา่ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อย
ค่า รายได้ดอกเบี้ย และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน กําไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการ
ใหม่เข้ากําไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
ต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไร
ขาดทุน
• มูล ค่ ายุติ ธรรมผ่ านกําไรหรื อ ขาดทุ น (FVPL) – สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ ไม่ เข้าเงื่ อ นไขการวัด มู ลค่ าด้ว ยราคาทุ น
ตัดจําหน่ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้
ที่วดั มูลค่า FVPL จะรับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการสุ ทธิ ในกําไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิ ด
รายการ
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารทุ นต้องแสดงตราสารทุ นโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และบัน ทึ กกําไรขาดทุ น จากการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากําไรหรื อขาดทุน หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทของตราสาร
ทุน
ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนยกเว้นสัญญาอนุพนั ธ์ที่ใช้สาํ หรับการ
ป้ องกันความเสี่ ยง
เงินปั นผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื่นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะ
ได้รับเงินปั นผล
การด้ อยค่ า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย หรื อสิ นทรัพย์ทาง
การเงินประเภทตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากภาระ
ผูกพันวงเงินสิ นเชื่ อและสัญญาคํ้าประกันทางการเงิ น ประเมินโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เกิ ดเหตุการณ์ดา้ นเครดิ ตเกิ ดขึ้น
ก่อน กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีทว่ั ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยมีขอ้ ยกเว้นสําหรับ
ลูกหนี้การค้า ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
3.8 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อย หมายถึงบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ในกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่ งของสิ ทธิ
ในการออกเสี ยงทั้งหมด หรื อมีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย เงิ นลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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3.9 ทีด่ นิ อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร เรื อเดิ นทะเล และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน หักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนปรับปรุ งที่ ดิน อาคาร เรื อเดิ นทะเล และอุปกรณ์ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ ตามประเภทของสิ นทรัพย์ในเกณฑ์ต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

5 - 10

ปี

อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร*

5 - 40

ปี

ระบบสาธารณูปโภค

5 - 20

ปี

เครื่ องจักร อุปกรณ์และเครื่ องมือ**

5 - 20

ปี

เรื อเดินทะเลและส่วนปรับปรุ ง

3 - 10

ปี

5

ปี

5 - 20

ปี

เครื่ องตกแต่ง และเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
* อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคารรวมถึงท่าเทียบเรื อและถังจัดเก็บนํ้ามัน
** เครื่ องจักร อุปกรณ์และเครื่ องมือรวมถึงโรงกลัน่ นํ้ามัน
3.10 ต้ นทุนการกู้ยมื

ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้
หรื อ ขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์จนกว่าสิ น ทรั พ ย์น้ ัน จะอยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะใช้ได้ต ามที่ มุ่ ง
ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่าใช้จ่าย ในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุน
อื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
3.11 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและวิธีการตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ น
อย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดั จําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงระยะเวลา 5-10 ปี
3.12 เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอืน่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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3.13 ภาษีเงินได้
สินทรัพย์ /หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์/หนี้ สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี จะคํานวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราว ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น
ระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู ้เป็ นรายได้ภาษีหรื อ
ตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้รับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่บนั ทึกไว้เกิดขึ้นจริ ง และถือหักเป็ นค่าใช้จ่ายได้แล้ว
ในการคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
บริ ษทั รับรู ้ผลต่างชัว่ คราว ที่ตอ้ งหักภาษีเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อบวกภาษีเป็ นหนี้ สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี หากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่า บริ ษทั จะมี กาํ ไรทางภาษี จากการดําเนิ น งานในอนาคต
เพียงพอ ที่จะนําสิ นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ นั มาใช้ประโยชน์ได้
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์/หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และ
จะปรับมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนํา
สิ นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมด หรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รับรู ้
โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
3.14 ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ ระยะยาว
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ ได้กาํ หนดการจ่าย
สมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และได้รับ
การบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและ
เงิ นสมทบจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ บันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
โครงการผลประโยชน์
สํารองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานตลอดอายุการทํางานของพนักงาน
โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทํางานให้กบั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยใน
งวดปั จจุบนั และงวดอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้ สินดังกล่าวคํานวณ
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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เมื่ อข้อสมมติ ที่ ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัยมี การเปลี่ ยนแปลง กลุ่ม บริ ษ ทั รั บรู ้ ผลกําไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.15 กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ สําหรับปี ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักที่ออกในระหว่างปี
3.16 รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึ กไว้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิ ดรายการ สิ นทรัพย์และ
หนี้ สินที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี บัญชี ได้บนั ทึกไว้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ
วันสิ้นปี เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้จะบันทึกตามมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุน
จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานระหว่างปี
3.17 การใช้ ดุลยพินิจและการใช้ ประมาณการทางบัญชีทสี่ ําคัญ
ค่ าเผือ่ ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้ า
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดี ต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิ จที่ คาดการณ์ ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่ มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่ คล้ายคลึงกัน
เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั
อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต
ค่ าเผือ่ การลดมูลค่ าสําหรับสินค้ าเก่ า และเสื่อมคุณภาพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประมาณการค่าเผือ่ ลดมูลค่าสําหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่ อมคุณภาพ หรื อเมื่อราคาตลาดหรื อ
ราคาทดแทนลดลง เพื่ อให้สะท้อนถึ งการด้ยค่าลงของสิ นค้าคงเหลื อ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการ
หมุนเวียนและการเสื่ อมสภาพ และราคาตลาดหรื อราคาทดแทนของสิ นค้าคงเหลือประเภทต่าง ๆ
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จะมีการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยประเมินจากผลการดําเนิ นงานและ
แผนงานในอนาคตของบริ ษทั ย่อยนั้น ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ มีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคัญ บริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ ซึ่ งการประมาณ
การดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร บริ ษทั จะบันทึกเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน
ทีด่ นิ อาคาร และ อุปกรณ์
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
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นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่ าหากคาดว่ามูล ค่าที่ คาดว่าจะได้รับ คื น ตํ่ากว่ามู ลค่ าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ ายบริ ห าร
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่ า
ในการกําหนดอายุสัญ ญาเช่ า ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิ นว่ากลุ่มบริ ษทั มี ความแน่ นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า โดยคํานึ งถึงข้อเท็จจริ งและ
สภาพแวดล้อ มที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดที่ ท ําให้เกิ ดสิ่ งจู งใจในทางเศรษฐกิ จสําหรั บ กลุ่ม บริ ษ ัท ในการใช้สิ ท ธิ เลื อ กนั้น
ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริ ษทั จะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่มีนยั สําคัญ
ซึ่งอยูภ่ ายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงิ นเดื อนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
ประมาณการหนีส้ ิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั
ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ ในอดี ต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้
สู ญเสี ยทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จ เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้
อย่างน่าเชื่อถือ
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู ้จาํ นวน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตใน
แต่ละช่วงเวลา

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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3.18 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้
ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่ วดั มูลค่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มี
สภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพ
คล่ องได้ บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะประมาณมู ลค่ ายุติธ รรมโดยใช้เทคนิ ค การประเมิ น มู ลค่ าที่ เหมาะสมกับ แต่ ล ะ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้
มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจํา

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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4. รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรื อกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ โดยการเป็ นผูถ้ ือ
หุ ้นหรื อมี ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกันหรื อมี กรรมการร่ วมกัน รายการที่ มีข้ ึนกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันได้กาํ หนดขึ้นโดยใช้
ราคาตลาดหรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริ ษทั

บริษัทใหญ่
บริ ษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด

บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จํากัด

บริษัทย่ อยของบริษัทใหญ่
บริ ษทั เอไอ เอนจิเนียริ ง เซอร์วเิ ซส จํากัด

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั สามารถนํ้ามันปาล์ม จํากัด
บริ ษทั สามารถ ปาล์ม อินดัสตรี จํากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ผลิตและจําหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้ าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ า

ถือหุน้ ร้อยละ 61.77 และมีกรรมการ
ร่ วมกับบริ ษทั ฯ

ขนส่งคนโดยสาร สิ นค้า พัสดุภณั ฑ์
และวัตถุอย่างอื่น ทั้งภายในและนอก
ราชอาณาจักร(ปั จจุบนั บริ ษทั ได้หยุด
ประกอบธุรกิจหลัก)

ถือหุน้ ร้อยละ 100.00

ให้บริ การของกิจการท่าเรื อ
(ปั จจุบนั บริ ษทั ได้หยุดประกอบ
ธุรกิจหลักชัว่ คราว และอยูร่ ะหว่าง
จัดทําแผนธุรกิจในอนาคต)

ถือหุน้ ร้อยละ 100.00

รับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งสถานี
ไฟฟ้ าย่อย สายส่งกําลังไฟฟ้ า และซื้อ
มาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้ า

เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เอเชียน
อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน)

นํ้ามันปาล์มดิบ

กรรมการเป็ นญาติใกล้ชิดของ
กรรมการ ของบริ ษทั
กรรมการเป็ นญาติใกล้ชิดของ
กรรมการ ของบริ ษทั

โรงงานสกัดและหี บนํ้ามันปาล์ม

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่ มี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
นโยบายการกําหนดราคา
รายได้อื่น - ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด

ร้อยละ 2.84, 3.75 ต่อปี

-

-

311,301

252,421

ซื้อวัตถุดิบ
บริ ษทั สามารถนํ้ามันปาล์ม จํากัด

ราคาตลาด

1,873,940

17,490,480

1,873,940

17,490,480

บริ ษทั สามารถ ปาล์ม อินดัสตรี จํากัด

ราคาตลาด

7,209,315

4,857,383

7,209,315

4,857,383

บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จํากัด

ราคาตลาด

-

-

44,950

-

ต้นทุนบริการ
บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จํากัด

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

-

6,336,163

ค่าเช่ าและบริการ
บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จํากัด

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

2,031,083

-

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

2,390,009

1,728,337

1,879,441

966,984

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

8,500,000

-

5,488,945

3,535,521

5,488,945

3,535,521

-

-

8,564,329

7,175,046

431,507

59,589

431,507

59,589

บริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ร้อยละ 2.84, 3.65-3.75 ต่อปี

บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จํากัด

ร้อยละ 2.84, 3.75 ต่อปี

กรรมการบริ ษทั

ร้อยละ 3.75 ต่อปี

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง
รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หาร

2563
15,262,004
514,319
15,776,323

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
17,704,174
424,522
18,128,696

2563
13,805,463
414,865
14,220,328

2562
15,331,438
346,831
15,678,269

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

สินทรัพย์
เงินให้ ก้ ูยมื ระยะสั้นแก่ บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด
หนีส้ ิน
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จํากัด
เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอืน่
บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จํากัด
เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากบุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จํากัด
บริ ษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั

-

-

-

15,000,000

-

-

-

2,172,100

-

-

-

176,550

-

250,000,000
40,000,000

260,000,000
-

260,000,000
250,000,000
40,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันคือบริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด (“บริ ษทั
ย่อย”) โดยบริ ษทั ย่อยได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน จํานวนเงิน 15 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี ครบกําหนดวันที่
30 มิถุนายน 2563
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ครั้งที่ 10/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้พิจารณาร่ วมกันแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ลดหนี้เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั เอไอ
โลจิสติกส์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิ น 8.50 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั เอไอ โลจิ สติกส์ จํากัด มีผลขาดทุนต่อเนื่ องไม่สามารถทํา
กําไรได้จึงขายทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมหยุดประกอบกิจการ และไม่สามารถชําระหนี้ท้ งั หมดได้ครบตามจํานวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันคือ บริ ษทั เอไอ พอร์ ตส์
แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) และบริ ษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน) จํากัด (“บริ ษทั ใหญ่”) และกรรมการ
บริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินจํานวนเงินรวม 260 ล้านบาท และ 550 ล้านบาท ตามลําดับ คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 1.55 - 3.75 ต่อปี ครบกําหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
152

29

ANNUAL REPORT 2020

5.

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - - ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
เงินฝากประจําไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2563
382,000
49,700,203
116,728
987
50,199,918

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
496,796
56,086,261
33,889
2,410,468
59,027,414

2563
350,000
36,651,149
60,000
987
37,062,136

2562
350,000
49,637,250
3,920
2,410,468
52,401,638

6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ลูกหนี้ การค ้า
ลูกหนี้ การค ้า- บริษทั อื่น
รวมลูกหนี้ การค ้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้ การค ้า- สุทธิ
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ค่าเบี้ยประก ันภัยจ่ ายล่วงหน้า
ค่าใช ้จ่ ายจ่ ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ กรมสรรพากร
ภาษีซอื้ ยังไม่ถึงก ําหนด
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้ การค ้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น- สุทธิ

519,823,386
519,823,386

368,918,667
368,918,667

519,823,386
519,823,386

368,918,667
368,918,667

(4,632,107)
515,191,279

(3,221,507)
365,697,160

(4,632,107)
515,191,279

(3,221,507)
365,697,160

1,766,509
466,941
98,244
461,447
584,012
3,377,153
(306,350)
3,070,803
518,262,082

2,179,940
409,894
95,613
610,028
306,433
3,601,908
(306,350)
3,295,558
368,992,718

1,766,509
316,504
461,447
584,012
3,128,472
(306,350)
2,822,122
518,013,401

1,610,451
278,818
609,371
306,350
2,804,990
(306,350)
2,498,640
368,195,800

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามอายุที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
บริษัทอืน่
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
489,556,252
327,410,847
489,556,252
327,410,847
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
354,780
7,770,537
354,780
7,770,537
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
30,515,776
30,515,776
เกินกว่า 12 เดือน
29,912,354
3,221,507
29,912,354
3,221,507
รวม
519,823,386
368,918,667
519,823,386
368,918,667

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

(4,632,107)
515,191,279

(3,221,507)
365,697,160

(4,632,107)
515,191,279

(3,221,507)
365,697,160

บริ ษทั ฯ ชนะคดีศาลแพ่งและอยูร่ ะหว่างการสื บทรัพย์เพื่อบังคับชําระหนี้ของลูกหนี้คา้ งชําระเกิน 12 เดือนรายหนึ่ง เป็ นจํานวน
เงิน 27.28 ล้านบาทโดยลูกหนี้ดงั กล่าวยังประกอบกิจการอยู่ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่าบริ ษทั ฯ จะไม่เสี ยหายเกินกว่าค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญที่บนั ทึกไว้แล้ว
7.

สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
วัตถุดิบและสารเคมี
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
รวมสิ นค้าคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง

2563
161,659,489
151,958,596
88,303,382

2562
115,393,104
156,775,185
78,251,213

15,023,382
416,944,849

10,813,750
361,233,252

-

รวมสิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

416,944,849

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

(44,000,000)
317,233,252

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
154

31

ANNUAL REPORT 2020

8.

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

พัสดุนาํ้ มันคงเหลือ
พัสดุน้ าํ มันคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2563
นํ้ามันเชื้อเพลิง
นํ้ามันหล่อลื่น
รวมพัสดุน้ าํ มันคงเหลือ
9.

2562
-

624,897
121,313

-

746,210

สินทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,481,942
62,947

เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด - ตราสารหนี้
บวก กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
กองทุนเปิ ดตราสารหนี้ - สุทธิ
เงินฝากประจําธนาคาร
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

64,808
2,546,750
213,005
2,759,755

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

1,382
64,329
213,005
277,334

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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156

460

209

460

209

352,395,280

82,677,860

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)

บริ ษทั ฯ พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งเป็ นการจัดลําดับชั้นของการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นระดับที่ 3

รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ

(82,677,860)
352,395,280

100.00

100.00

2563

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน

100.00

100.00

ทุนเรียกช ําระแล้ว(ล้านบาท)
2563
2562

82,677,860

2562

33

(77,060,000)
358,013,140

435,073,140

352,395,280

หน่ วย : บาท
วิธีราคาทุน

435,073,140

และอยู่ระหว่างจัดท ําแผนธุรกิจในอนาคต)

(ปัจจุบ ันบริษทั ได้หยุดประกอบธุรกิจหลักชวคราว
ั่

และให้เช่าคลังนํ้ามัน

ให้บริการของกิจการท่าเรือ

(ปัจจุบ ันบริษทั ได้หยุดประกอบธุรกิจหลัก)

ประเภทกิจการ
ขนส่งคนโดยสาร สินค ้า พัสดุภณั ฑ์และว ัตถุ
อย่างอื่น ทง้ ั ภายในและนอกราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ ้นและสิทธิออก
เสียงของกิจการ (ร้อยละ)
2563
2562

รวม

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์
เทอร์มินัลส์ จําก ัด

ชือ่ บริษทั
บริษทั เอไอ โลจิ สติกส์ จําก ัด

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย - สุ ทธิ
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เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด ได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จาก 160,000,000 บาท (จํานวน 16,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท) เป็ น 209,000,000 บาท (จํานวน 20,900,000 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จํากัด ได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั จาก 255,000,000 บาท (จํานวน 25,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) เป็ น 460,000,000 บาท (จํานวน
46,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด เป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 20.90 ล้านหุ ้น จํานวนเงิน
82.68 ล้านบาท และบริ ษทั เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินัลส์ จํากัด เป็ นหุ ้นสามัญ จํานวน 46 ล้านหุ ้น จํานวนเงิ น 352.39
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 100 ทั้งสองบริ ษทั เป็ นจํานวนเงินรวม 435.07 ล้านบาท ซึ่ งมีมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ตามบัญชี ณ วันลงทุน จํานวนเงินรวม 429.85 ล้านบาท ส่วนของราคาซื้อที่สูงกว่ามูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตามบัญชี 5.22 ล้านบาท
ได้แสดงไว้ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวม ภายใต้หัวข้อ "ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน" โดยเป็ นการซื้ อต่อจากบริ ษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั เดิมถือหุ ้นใน
บริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด ร้อยละ 98.42 และบริ ษทั เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินัลส์ จํากัด ร้อยละ 99.45 จึงถือเป็ นการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
11. เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระคํา้ ประกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นาํ เงินฝากธนาคารไปเป็ นหลักประกันวงเงิ นสิ นเชื่อและการออกหนังสื อคํ้าประกันของธนาคาร
พาณิ ชย์ (หมายเหตุ 14 และ 24.1)

ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
157

34
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174,556,021

ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2563

31,598,068

32,850,581

-

13,664,256
4,026,076
17,690,332

46,514,837
760,050
2,013,513
49,288,400

326,914,001

346,821,812

-

155,411,223
22,930,054
(1,212,762)
177,128,515

502,233,035
2,625,575
1,613,804
(2,429,898)
504,042,516

866,311,983

800,244,817

-

366,268,877
71,146,276
(13,757,152)
423,658,001

1,166,513,694
15,001,526
134,196,212
(25,741,448)
1,289,969,984

-

26,216,355

-

99,100,879
1,398,853
(100,499,732)
-

125,317,234
(125,317,234)
-

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2563
เครื่องจักร
อุปกรณ์ และ เรือเดินทะเลและ
เครื่องมือ
ส่วนปรับปรุง

3,490,841

1,593,107

-

7,048,921
3,951,485
(347,434)
10,652,972

8,642,028
648,011
5,291,627
(437,853)
14,143,813

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช ้
สํานักงาน

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)

50,914,278

39,309,836

-

27,563,708
8,229,323
(149,124)
35,643,907

66,873,544
251,698
19,629,589
(196,646)
86,558,185

อาคารและส่วน
ระบบ
ปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

174,556,021

-

-

174,556,021
174,556,021

ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่ าสุทธิทางบัญชี

ราคาทุน
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซือ้ เพิ่มระหว่างปี
โอนเข้า(โอนออก)ระหว่างปี
จําหน่ าย/ต ัดจําหน่ ายระหว่างปี
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
จําหน่ าย/ต ัดจําหน่ ายระหว่างปี
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2562
ต ัดจําหน่ ายระหว่างปี
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทีด่ ิน

ส่วนปรับปรุง
ทีด่ ิน

12. ทีด่ นิ อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

15,795,050

15,388,033

-

14,651,803
1,850,773
(1,183,247)
15,319,329

30,039,836
2,521,600
(1,447,057)
31,114,379

ยานพาหนะ

7,926,908

128,334,889

-

-

128,334,889
42,927,775
(162,744,745)
(591,011)
7,926,908

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตง้ ั

35

1,460,107,150

1,546,295,451

19,020,000
(1,620,000)
17,400,000

683,709,667
113,532,840
(117,149,451)
680,093,056

2,249,025,118
64,736,235
(156,161,147)
2,157,600,206

รวม
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174,556,021

ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2562

32,850,581

25,597,407

-

10,093,753
3,570,503
13,664,256

35,691,160
1,700,635
9,123,042
46,514,837

346,821,812

288,913,206

-

138,173,881
18,392,339
(1,154,997)
155,411,223

427,087,087
795,176
80,950,772
(6,600,000)
502,233,035

800,244,817

445,370,508

-

328,020,110
52,511,886
(14,263,119)
366,268,877

773,390,618
26,194,241
399,389,948
(32,461,113)
1,166,513,694

24,596,355

19,729,707

1,620,000
1,620,000

104,436,042
4,172,397
(9,507,560)
99,100,879

124,165,749
10,659,045
(9,507,560)
125,317,234

1,593,107

958,255

-

7,509,747
562,735
(1,023,561)
7,048,921

8,468,002
1,116,716
106,900
(1,049,590)
8,642,028

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช ้
สํานักงาน

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)

39,309,836

24,061,894

-

26,214,671
5,592,469
(4,243,432)
27,563,708

50,276,565
60,080
26,701,874
(10,164,975)
66,873,544

อาคารและส่วน
ระบบ
ปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

174,556,021

-

-

174,556,021
174,556,021

ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่ าสุทธิทางบัญชี

ราคาทุน
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซือ้ เพิ่มระหว่างปี
โอนเข้า(โอนออก)ระหว่างปี
จําหน่ าย/ต ัดจําหน่ ายระหว่างปี
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
จําหน่ าย/ต ัดจําหน่ ายระหว่างปี
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทีด่ ิน

ส่วนปรับปรุง
ทีด่ ิน

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2562
เครื่องจักร
อุปกรณ์ และ เรือเดินทะเลและ
ส่วนปรับปรุง
เครื่องมือ

15,388,033

16,920,986

-

13,024,850
1,626,953
14,651,803

29,945,836
94,000
30,039,836

ยานพาหนะ

128,334,889

456,760,538

-

-

456,760,538
187,846,887
(516,272,536)
128,334,889

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตง้ ั

1,546,295,451

1,435,468,522

17,400,000
1,620,000
19,020,000

36

627,473,054
86,429,282
(30,192,669)
683,709,667

2,080,341,576
228,466,780
(59,783,238)
2,249,025,118

รวม
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ราคาทุน
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซือ้ เพิ่มระหว่างปี
โอนเข้า(โอนออก)ระหว่างปี
จําหน่ าย/ต ัดจําหน่ ายระหว่างปี
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
จําหน่ าย/ต ัดจําหน่ ายระหว่างปี
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุทธิทางบัญชี
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2563

160

32,850,582
31,598,070

13,664,255
4,026,076
17,690,331

46,514,837
760,050
2,013,514
49,288,401

184,774,021
177,134,269

67,079,656
10,661,994
(1,212,762)
76,528,888

251,853,677
2,625,575
1,613,803
(2,429,898)
253,663,157

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

157,135,835
157,135,835

-

157,135,835
157,135,835

ทีด่ ิน

อาคารและส่วน
ส่วนปรับปรุงทีด่ ิน ปรับปรุงอาคาร

798,772,857
865,095,580

324,446,821
71,016,163
(10,948,301)
384,514,683

1,123,219,678
14,625,227
134,196,212
(22,430,854)
1,249,610,263

1,409,465
3,439,067

6,148,632
3,901,842
(159,051)
9,891,423

7,558,097
644,273
5,291,627
(163,507)
13,330,490

15,388,032
15,825,673

14,619,805
1,820,149
(1,183,246)
15,256,708

30,007,837
2,521,600
(1,447,056)
31,082,381

ยานพาหนะ

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)

39,309,833
50,914,274

27,550,056
8,229,324
(149,124)
35,630,256

66,859,889
251,698
19,629,589
(196,646)
86,544,530

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ 31 ธันวาคม 2563
เครื่องจักร
เครื่องตกแต่งและ
ระบบ
อุปกรณ์ และ
เครื่องใช ้
สาธารณูปโภค
เครื่องมือ
สํานักงาน

128,334,889
7,926,908

-

128,334,889
42,927,775
(162,744,745)
(591,011)
7,926,908

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตง้ ั

1,357,975,514
1,309,069,676

37

453,509,225
99,655,548
(13,652,484)
539,512,289

1,811,484,739
64,356,198
(27,258,972)
1,848,581,965

รวม
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ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซือ้ เพิ่มระหว่างปี
โอนเข้า(โอนออก)ระหว่างปี
จําหน่ าย/ตัดจําหน่ ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
จําหน่ าย/ตัดจําหน่ ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

161

25,597,407
32,850,582

10,093,753
3,570,502
13,664,255

35,691,160
1,700,635
9,123,042
46,514,837

116,848,948
184,774,021

59,858,781
8,375,872
(1,154,997)
67,079,656

176,707,729
795,176
80,950,772
(6,600,000)
251,853,677

ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

157,135,835
157,135,835

-

157,135,835
157,135,835

ทีด่ ิน

ส่วนปรับปรุง
ทีด่ ิน

440,697,780
798,772,857

289,929,998
48,779,942
(14,263,119)
324,446,821

730,627,778
25,663,064
399,389,948
(32,461,112)
1,123,219,678

877,845
1,409,465

6,657,822
514,372
(1,023,562)
6,148,632

7,535,667
965,119
106,900
(1,049,589)
7,558,097

16,920,985
15,388,032

12,992,852
1,626,953
14,619,805

29,913,837
94,000
30,007,837

ยานพาหนะ

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)

24,061,892
39,309,833

26,201,018
5,592,470
(4,243,432)
27,550,056

50,262,910
60,080
26,701,874
(10,164,975)
66,859,889

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ 31 ธันวาคม 2562
เครื่องจักร
เครื่องตกแต่ง
อาคารและส่วน
ระบบ
อุปกรณ์ และ และเครื่องใช้
ปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค
เครื่องมือ
สํานักงาน

456,760,538
128,334,889

-

456,760,538
187,846,887
(516,272,536)
128,334,889

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ

38

1,238,901,230
1,357,975,514

405,734,224
68,460,111
(20,685,110)
453,509,225

1,644,635,454
217,124,961
(50,275,676)
1,811,484,739

รวม
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ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563
ต้นทุนขายและบริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

97,975,331
15,557,509
113,532,840

2562
73,531,509
12,897,773
86,429,282

2563
95,666,135
3,989,413
99,655,548

2562
64,925,164
3,534,947
68,460,111

มูลค่าต้นทุนของสิ นทรัพย์ที่ยงั ใช้งานบางรายการ ซึ่งตัดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่กลุ่มบริ ษทั ยังสามารถใช้ประโยชน์
ในสิ นทรัพย์เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ในงบการเงินรวมมีจาํ นวนเงินรวมประมาณ 319.38 ล้านบาท
และ 147.08 ล้า นบาท ตามลํา ดับ และในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การมี จ ํา นวนเงิ น รวมประมาณ 168.34 ล้านบาท และ
41.21 ล้านบาท ตามลําดับ
ในปี 2561 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั เอไอ พอร์ ต แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จํากัด มีการหยุดประกอบธุรกิจชัว่ คราว ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้
ประเมินมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินรวมจากการหยุดประกอบธุรกิจชัว่ คราวดังกล่าว
โดยใช้ผลงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ และได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเป็ น
จํานวนเงินรวม 17.40 ล้านบาท ในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 การประเมินราคาที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ดังกล่าวถือเป็ นการจัดลําดับชั้นของการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นระดับที่ 2 โดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวนเงิน 194.05 ล้านบาท
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเริ่ มมีรายได้จากการประกอบธุรกิจกับบริ ษทั ฯ และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ได้หยุดประกอบธุรกิจชัว่ คราวอีก โดยในการหยุดประกอบธุรกิจชัว่ คราว บริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเสื่ อมราคาไว้ในค่าใช้จ่ายใน
การบริ หาร
ในไตรมาส 4 ปี 2563 ฝ่ ายบริ หารได้ทบทวนด้อยค่าโดยประเมินมูลค่ายุติธรรมใหม่ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริ ษทั
ย่อย พบว่ามูลค่ายุติธรรมใหม่ไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมเดิมอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ในปี 2562 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด มีมูลค่าตามบัญชีของเรื อเดินทะเลและส่ วนปรับปรุ งในงบการเงิน
รวมสูงกว่ามูลค่าตลาดของกิจการ ฝ่ ายบริ หารได้ประเมินมูลค่าของเรื อเดินทะเล ของบริ ษทั ย่อยโดยใช้ผลงานของผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระในการประเมิน มูลค่ายุติธรรมของเรื อเดิ นทะเล ตามรายงานประเมิน กําหนดราคาประเมิน จํานวนเงิ น 24.60
ล้านบาท การประเมินราคาเรื อเดิ นทะเล ดังกล่าวถือเป็ นการจัดลําดับชั้นของการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 โดย
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของเรื อเดินทะเล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวนเงิน 26.22 ล้านบาท และได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการ
ด้อยค่าเป็ น จํานวนเงิน 1.62 ล้านบาท ในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เมื่ อวัน ที่ 18 พฤษภาคม 2563 บริ ษ ัท ย่อย คื อ บริ ษ ัท เอไอ โลจิ ส ติ ก ส์ จํากัด ได้ท ําสัญ ญาจะขายเรื อ เดิ น ทะเลและส่ ว น
ปรั บ ปรุ ง ให้ กับ บริ ษ ัท แห่ ง หนึ่ งมู ล ค่ าตามสั ญ ญาจํานวนเงิ น รวม 20 ล้านบาท บริ ษ ัท ย่อ ยได้รับ ชําระเงิ น และได้โ อน
กรรมสิ ท ธิ์ แล้วเมื่ อ วัน ที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยมู ลค่ าสุ ท ธิ ตามบัญ ชี ข องเรื อ เดิ น ทะเลและส่ ว นปรั บ ปรุ ง ณ วัน ที่ 21
พฤษภาคม 2563 มีจาํ นวนเงินรวม 24.30 ล้านบาท (สุ ทธิ จากการด้อยค่าทรัพย์สิน จํานวนเงิน 1.62 ล้านบาท) บริ ษทั ย่อยได้
บันทึกผลขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ จํานวนเงิน 4.30 ล้านบาท แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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13. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่มระหว่างปี
ตัดจําหน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายระหว่างปี
ค่าตัดจําหน่ายส่วนที่จาํ หน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,359,483
311,964
(6,190)
1,665,257

1,251,971
311,964
1,563,935

(753,760)
(223,521)
6,190
(971,091)

(670,774)
(217,908)
(888,682)

605,723

581,197

694,166

675,253

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซือ้ เพิ่มระหว่างปี
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ าตัดจําหน่ายสะสม
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าต ัดจําหน่ ายระหว่างปี

867,501
491,982
1,359,483

788,054
463,917
1,251,971

(575,048)
(178,712)

(495,601)
(175,173)

ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าตามบัญชี
ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2561

(753,760)

(670,774)

292,453

292,453

ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2562

605,723

581,197

ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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14. เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
รวม

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
หนังสื อคํ้าประกัน
รวม

2562
-

3,557,889
3,557,889

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

-

วงเงินสิ นเชื่อ (หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
50,000,000
5,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
8,313,200
21,629,813
5,813,200
19,129,813
108,313,200
26,629,813
105,813,200
19,129,813

บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ว งเงิ น สิ น เชื่ อ ประเภทต่ างๆ กับ สถาบัน การเงิ น ในประเทศ วงเงิ น สิ น เชื่ อ ดังกล่ า วคํ้า ประกัน
โดยบริ ษทั ฯ และจํานําเงินฝากธนาคารของบริ ษทั ฯ (หมายเหตุ 11)

ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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15. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอืน่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2563
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินประกันผลงาน
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ค่าไฟฟ้ าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

291,122,643
291,122,643

271,190,111
271,190,111

291,122,643
291,122,643

2,172,100
269,821,447
271,993,547

8,107,336
7,241,527
36,154,696
5,099,708
4,011,031
10,245,092
9,737,527
572,679
81,169,596

6,463,760
14,154,183
26,513,033
5,054,405
2,617,514
8,374,573
2,458,638
645,595
66,281,701

8,107,336
7,241,527
36,149,452
5,083,824
3,718,672
10,245,092
9,737,527
11,931
80,295,361

6,638,518
14,154,183
26,309,071
5,035,979
2,377,827
8,374,573
2,458,638
11,931
65,360,720

372,292,239

337,471,812

371,418,004

337,354,267

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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16. ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

หน่วย : บาท

ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันสิ้นปี

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

9,599,438

8,269,141

8,936,889

7,588,203

1,760,096
201,451
(789,634)

1,499,480
178,367
(347,550)

1,694,681
185,867
(527,810)

1,534,137
162,099
(347,550)

10,771,351

9,599,438

10,289,627

8,936,889

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้แสดงในงบกําไรขาดทุน ดังนี้:

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2563
2562
1,062,912
985,762
136,261
164,483
762,374
527,602
1,961,547
1,677,847

ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,062,912
967,358
136,261
164,483
681,375
564,395
1,880,548
1,696,236

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลและสะท้อนประมาณการของ
จังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่จะอยูจ่ นเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการ
จากตารางมรณะ
ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (แสดงด้วย
ค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) ดังนี้

ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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(อัตราร้อยละ/ปี )
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตรามรณะ

2563
2.16 - 2.94
1.5 - 5.00
ร้อยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย
พ.ศ.2560

2562
2.16 - 2.94
1.5 - 5.00
ร้อยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย
พ.ศ.2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2.16
2.16
1.5- 5.00
1.5- 5.00
ร้อยละ 100 ของ
ร้อยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย
ตารางมรณะไทย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2560

อัตราหมุนเวียนพนักงาน
อายุนอ้ ยกว่า 31 ปี
0.00 - 40.00
0.00 - 40.00
22.00 - 40.00
22.00 - 40.00
อายุต้ งั แต่ 31 ปี ถึง 40 ปี
0.00 - 28.00
0.00 - 28.00
16.00 - 28.00
16.00 - 28.00
อายุต้ งั แต่ 41 ปี ถึง 50 ปี
0.00 - 5.00
0.00 - 5.00
5.00
5.00
อายุต้ งั แต่ 51 ปี ขึ้นไป
0.00
0.00
0.00
0.00
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปั จจุบนั ของ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
อัตราคิดลด
(886,642)
1,024,884
(829,561)
958,236
อัตราการขึ้นเงินเดือน
1,263,199
(1,103,013)
1,186,406
(1,036,971)
อัตราการหมุนเวียน
(947,599)
631,999
(887,661)
631,999
การวิเคราะห์ ก ารครบกําหนดของจํานวนเงิ น ผลประโยชน์ ที่ ต ้อ งจ่ ายในอนาคตก่ อ นคิ ด ลด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,098,396
1,098,396
2,864,217
2,691,383
7,295,551
7,295,551

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี

ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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17. ทุนสํารองตามกฎหมาย
17.1 การจัดสรรทุนสํารองตามกฏหมาย
บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสํารองจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ทุน
สํารองตามกฎหมายไม่สามารถนํามาจ่ายปั นผลได้
17.2 การโอนทุนสํารองตามกฎหมายและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญเพือ่ ชดเชยผลขาดทุนสะสม
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 8.23 ล้านบาท และส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญจํานวน 315.32
ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งต่อมาเมื่อวันที่ 18
มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิการโอนทุนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ ดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯได้บันทึ กการโอนทุ น สํารองตามกฎหมายและส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น สามัญจํานวนรวม
323.55 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว
18. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่ อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างปี
มีดงั นี้

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ ว ันที่ 1
ก ําไร
ก ําไรขาดทุน
ณ ว ันที่ 31
มกราคม 2563
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
ธันวาคม 2563
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน
รวม

705,571

282,120

-

987,691

1,787,378
2,492,949

270,548
552,668

-

2,057,926
3,045,617

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคา
รวม

(4,962,128)
(4,962,128)

(875,528)
(875,528)

-

(5,837,656)
(5,837,656)

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการต ัดบ ัญชี- สุทธิ

(2,469,179)

(322,860)

-

(2,792,039)

ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1
กําไร
กําไรขาดทุน
ณ วันที่ 31
มกราคม 2562
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น
ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกมาทางภาษี
รวม

1,517,641
4,145,171
6,368,383

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
รวม
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

705,571

-

-

705,571

269,737
(4,145,171)
(3,875,434)

-

1,787,378
2,492,949

(4,432,593)
(4,432,593)

(529,535)
(529,535)

-

(4,962,128)
(4,962,128)

1,935,790

(4,404,969)

-

(2,469,179)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ จํานวน 331.15 ล้านบาท
และ 493.78 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารเห็ นว่ามีความไม่แน่ นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษี จึ งพิจารณาไม่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
19. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สําหรับปี ปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม

ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

(322,860)
(322,860)

(4,404,969)
(4,404,969)

(322,860)
(322,860)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง

งบการเงินรวม
2563
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิ BOI
รายได้ที่ได้รับยกเว้น
รายจ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มจากรายจ่ายที่จ่ายจริ ง
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนสะสม
ผลขาดทุนในปี ปั จจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี*
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20

(0.07)

2562
หน่วย : บาท
488,839,985
(97,767,997)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

หน่วย : บาท
(152,091,250)
30,418,250

60,438,132
9,444,130
36,793
(4,325,294)
34,607,687

67,072
(14,432,329)
-

(2,756,311)
(322,860)

(20,457,962)
(4,404,969)

3

* บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ผ ลขาดทุ น ทางภาษี ในปี 2563 และ 2562 จํานวนเงิ น 13.73 ล้า นบาท และ 102.29 ล้านบาท
ตามลําดับ ซึ่งฝ่ ายบริ หารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษี จึงพิจารณาไม่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
หน่วย : บาท
(ร้อยละ)
หน่วย : บาท
497,082,153
(144,456,053)
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
20
(99,416,431)
20
28,891,211
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ
60,438,132
กําไรสุทธิ BOI
8,800,000
รายได้ที่ได้รับยกเว้น
35,295
65,826
รายจ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มจากรายจ่ายที่จ่ายจริ ง
(4,787,543)
(17,608,371)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
34,607,687
ผลขาดทุนสะสม
ผลขาดทุนในปี ปั จจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ น
(15,753,635)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี*
(0.06)
(322,860)
3
(4,404,969)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
* บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุ นทางภาษี ในปี 2562 จํานวนเงิ น 78.77 ล้านบาท ซึ่ งฝ่ ายบริ หารเห็ นว่ามี ความไม่แน่ นอนจากการใช้
ประโยชน์ทางภาษี จึงพิจารณาไม่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ................................................กรรมการ
ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
47
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้จดั เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
20. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างท ําและ
สินค ้าสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น
ว ัตถุดิบและว ัสดุส้นิ เปลืองใช ้ไป
ค่าใช ้จ่ ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าต ัดจําหน่ าย
(กลับรายการ)ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค ้า
ด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

(5,235,580) (115,832,560)
(5,235,580) (115,832,560)
4,706,721,392 1,940,389,532 4,697,011,819 1,926,813,514
81,960,305
76,439,099
77,671,987
65,542,125
113,756,362
86,607,994
99,873,457
68,635,285
(44,000,000)
41,250,000
(44,000,000)
41,250,000
5,617,860
20,750,000

ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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21. สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯ ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมีรายละเอียดที่สาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. บัตรส่งเสริ ม 2. วันที่เริ่ มใช้สิทธิใน 3. เพื่อส่งเสริ มการลงทุน 4. วันที่ครบกําหนด
บริ ษทั
เลขที่
บัตรส่งเสริ ม
ในกิจการ
ตามข้อ 5.1 และ 5.2
บมจ. เอไอ เอนเนอร์จี
1922(1)/2553
1 ตุลาคม 2556
ผลิตไบโอดีเซล
30 กันยายน 2564
2777(1)/2556
3 กุมภาพันธ์ 2558
ผลิตไบโอดีเซล
2 กุมภาพันธ์ 2566
60-0406-1-00-1-0 21 พฤศจิกายน 2562 ผลิตกลีเซอรี นบริ สุทธิ์ 99.8% 22 พฤศจิกายน 2565
60-0623-1-00-1-0 ยังไม่เริ่ มใช้สิทธิ
ผลิตไบโอดีเซล
ยังไม่เริ่ มใช้สิทธิ
5. สิ ทธิและประโยชน์ที่สาํ คัญที่ได้รับการส่งเสริ ม
5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มเป็ นเวลา 8 ปี บัตร
ส่งเสริ มเลขที่ 1922(1)2553, 2777(1)/2556 และจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มเป็ นเวลา 3 ปี บัตรส่งเสริ มเลขที่
60-0406-1-00-1-0 และ 60-0623-1-00-1-0
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 ไป
รวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริ มทุกบัตรส่งเสริ ม
5.3 ได้รับลดหย่อนภาษี เงิ นได้นิติบุคคล สําหรั บกําไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการลงทุ นในอัตราร้อยละ 50 นับ แต่วนั ที่ พ น้
กําหนดตามข้อ 5.1 เป็ นระยะเวลา 5 ปี เฉพาะบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1922(1)/2553 และ 2777(1)/2556 และในอัตราร้อยละ 100
นับแต่วนั ที่พน้ กําหนดตามข้อ 5.1 เป็ นระยะเวลา 3 ปี เฉพาะบัตรส่งเสริ มเลขที่ 60-0406-1-00-1-0 และ 60-0623-1-00-1-0
5.4 ได้รับอนุ ญาตให้หักค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า และค่านํ้าประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการ เป็ นระยะเวลา 10 ปี สําหรับบัตรส่งเสริ มเลขที่ 1922(1)/2553 และ 2777(1)/2556
5.5 ได้รับอนุ ญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที่ เกิดขึ้นในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้ตามข้อ 5.1 ไปหักออกจาก
กําไรสุทธิที่เกิดขึ้น นับแต่วนั ที่พน้ กําหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นเวลา 5 ปี โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปี
ใดปี หนึ่งหรื อหลายปี ก็ได้ทุกบัตรส่งเสริ ม
ในฐานะที่ เป็ นกิ จการที่ ได้รับ การส่ งเสริ มการลงทุ น บริ ษทั จะต้องปฏิ บัติตามเงื่ อนไขและข้อกําหนดต่างๆ เกี่ ยวกับการ
ส่งเสริ มการลงทุนโดยเคร่ งครัด

ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขาย ที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ดังนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม
การส่งเสริ ม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได้จากการขาย
รายได้จากการรับจ้าง
รายได้เงินชดเชยจากบริ ษทั ประกันภัย - สุทธิ
รายได้อื่น
รวม

รวม

4,104,592,462
4,104,592,462

1,399,708,282
4,536,820
1,404,245,102

5,504,300,744
4,536,820
5,508,837,564

711,504,068
711,504,068

1,245,665,526
7,014,453
13,331,727
2,636,547
1,268,648,253

1,957,169,594
7,014,453
13,331,727
2,636,547
1,980,152,321

22. กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็ นสวัสดิการ
ตลอดจนเป็ นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากงานหรื อครบอายุการทํางานตามระเบียบของบริ ษทั โดยพนักงานจ่าย
สะสมส่ วนหนึ่ ง และบริ ษทั จ่ายสมทบอีกส่ วนหนึ่งในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้งบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ฟิ นันซ่า จํากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนดังกล่าว
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ในส่ วนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่ จ่ายสําหรับพนักงาน และได้บนั ทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายใน
งบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จํากัด
รวม

ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

2563
1,691,821
15,243
1,707,064

2562
1,556,808
37,148
1,593,956

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,691,821
1,556,808
1,691,821
1,556,808

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้นตามส่วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
455,523

ขายกลีเซอรี น
บริ สุทธิ์
140,725
(128,819)
40,000
51,906

-

9,778
(17,444)
(7,666)

เดินเรื อ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)

853,547

ขายนํ้ามัน
ไบโอดีเซล
รับจ้างกลัน่ นํ้ามัน
นํ้ามันพืช และ
ปาล์มดิบ
ผลผลิตพลอยได้
5,363,576
(4,799,362)
4,000
568,214
-

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

23. ส่ วนงานดําเนินงาน

-

151,037

บริ การ
ท่าเทียบเรื อ
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1,460,107

รวม
5,514,079
(4,945,625)
44,000
612,454
4,952
(34,512)
(87,615)
(6,439)
(323)
488,517
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ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ทีด่ ิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์- สุทธิ

รายได้เงินชดเชยจากบริษทั ประก ันภัย- สุทธิ
รายได้อื่น
ต ้นทุนในการจัดจําหน่ าย
ค่าใช ้จ่ ายในการบริหาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ทีด่ ิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
ต ้นทุนทางการเงิน
ค่าใช ้จ่ ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรับปี

รายได้จากการขายและบริการ
ต ้นทุนขายและบริการ
ค่าเผือ่ มูลค่าสินค ้าลดลง
ก ําไร(ขาดทุน)ขั้นต ้นตามส่วนงาน

471,752

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)

886,224

ขายนํ้ามัน
ไบโอดีเซล
นํ้ามันพืช และ รับจ้างกลัน่ นํ้ามัน ขายกลีเซอรีน
ปาล์มดิบ
บริสทุ ธิ์
ผลผลิตพลอยได้
1,956,108
7,014
1,062
(1,966,456)
(4,739)
(1,232)
(4,000)
(40,000)
(14,348)
2,275
(40,170)

24,854

เดินเรือ
16,487
(29,808)
(13,321)

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน้ สุดว ันที31
่ ธันวาคม 2562

163,465

บริการ
ท่าเทียบเรือ
-
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1,546,295

13,332
3,191
(19,628)
(78,096)
(1,620)
(3,706)
(4,405)
(156,496)

รวม
1,980,671
(2,002,235)
(44,000)
(65,564)
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24. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ า
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
24.1 หนังสื อคํ้าประกัน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนังสื อคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ในนามกลุ่มบริ ษทั ฯ เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงินดังนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2563
เพื่อคํ้าประกันนําเข้าเครื่ องจักร
เพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
รวม

5,769,000
5,769,000

2562
11,178,299
5,769,000
16,947,299

24.2 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันด้านรายจ่ายฝ่ ายทุน ดังนี้

มูลค่าสัญญาคงเหลือ (หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
ภาระผูกพันด้านรายจ่ายฝ่ ายทุน
สัญญาที่ยงั ไม่รับรู ้
งานระหว่างทํา - อาคารและระบบสาธารณูปโภค
งานระหว่างทํา - เครื่ องจักร
งานระหว่างทํา - โครงการโรงกลัน่ กลีเซอรี นบริ สุทธิ์

5,321,226
1,979,500
-

1,877,155
2,553,705
14,023,420

24.3 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษอดีต
กรรมการและผูบ้ ริ หาร 2 ราย กรณี จดั ทําบัญชีและงบการเงินประจําปี 2557 (ก่อนปรับปรุ งใหม่) ไม่ถูกต้อง ตามที่ผสู ้ อบ
บัญชีคนก่อนไม่แสดงความเห็น ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งปั จจุบนั ผล
ของการสอบสวนยังไม่สิ้นสุด
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ขอความเห็ นทางกฎหมายเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวกับบริ ษทั ที่ ปรึ กษากฎหมายอิสระแห่ ง
หนึ่ง ซึ่งมีหนังสื อลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ให้ความเห็นว่าในกรณี ดงั กล่าวถือเป็ นการกล่าวโทษอดีตกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารซึ่ งเป็ นเรื่ องเฉพาะตัวของอดี ตกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่ใช่ความรับผิดของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นนิ ติ
บุคคลแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่ออดีตผูบ้ ริ หารและกรรมการถูกกล่าวโทษย่อมไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่า ผลสุ ดท้ายของการสอบสวนในเรื่ องดังกล่าว จะไม่มีความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯ

ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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25. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีขอ้ มูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
25.1 ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
- ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญาเกิ ดจากกรณี ที่คู่สัญญาไม่ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา ซึ่ งจะก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
- ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสิ นเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้าแบ่งเป็ น
- รายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งเกิ ดจากการขายสิ นค้า รั บจ้างผลิ ตสิ นค้า และให้บริ การเดิ นเรื อแก่ ลูกค้า
รายใหญ่ จํานวนน้อยรายที่มีสดั ส่วนที่สูงมาก
- สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้หักสํารอง
ต่าง ๆ แล้วเพื่อให้เป็ นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสํารองดังกล่าวถือเป็ นมูลค่าสูงสุ ดของความเสี่ ยงที่เกิดจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
25.2 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ความเสี่ ยงที่ จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่ งอาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในงวด
ปั จจุบนั และงวดต่อๆไป บริ ษทั คาดว่าจะสามารถบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริ ษทั ได้มีการวางแผนและ
ติดตามสถานการณ์อยูต่ ลอดเวลา
25.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยง จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากมี
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้ อ ขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะพิจารณาจัดทําสัญญาประกัน
ความเสี่ ยงเป็ นการล่วงหน้า ในกรณี ที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวน และเห็นว่าเหมาะสม

ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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25.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อ
ราคาทุน
ขาดทุน
ตัดจําหน่าย
รวม
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
50,199,918
50,199,918
50,199,918

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

2,546,750
2,546,750

หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

-

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

2,527,389
2,527,389

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมหนีส้ ินทางการเงิน
ลงชื่อ................................................กรรมการ
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-

518,262,082
213,005
106,213,200
674,888,205

518,262,082
2,759,755
106,213,200
677,434,955

518,262,082
2,759,755
106,213,200
677,434,955

372,292,239
372,292,239

372,292,239
372,292,239

372,292,239
372,292,239

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

รวม

59,027,414

59,027,414

59,027,414

368,992,718
6,164,830
16,947,299
451,132,261

368,992,718
8,692,219
16,947,299
453,659,650

368,992,718
8,692,219
16,947,299
453,659,650

3,557,889
337,471,812
290,000,000
631,029,701

3,557,889
337,471,812
290,000,000
631,029,701

3,557,889
337,471,812
290,000,000
631,029,701

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อ
ราคาทุน
ขาดทุน
ตัดจําหน่าย
รวม
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

37,062,136
518,013,401
213,005
105,813,200
661,101,742

37,062,136
518,013,401
277,334
105,813,200
661,166,071

37,062,136
518,013,401
277,334
105,813,200
661,166,071

-

371,418,004
260,000,000
631,418,004

371,418,004
260,000,000
631,418,004

371,418,004
260,000,000
631,418,004

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อ
ราคาทุน
ขาดทุน
ตัดจําหน่าย
รวม

หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมหนีส้ ินทางการเงิน
ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

64,329
64,329

-

52,401,638

52,401,638

52,401,638

-

368,195,800

368,195,800

368,195,800

63,835
63,835

15,000,000
6,164,830
16,547,299
458,309,567

15,000,000
6,228,665
16,547,299
458,373,402

15,000,000
6,228,665
16,547,299
458,373,402

-

337,354,267
550,000,000
887,354,267

337,354,267
550,000,000
887,354,267

337,354,267
550,000,000
887,354,267

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
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สิ นทรั พย์ทางการเงิ นหมุนเวียนอื่ นที่ เป็ นเงิ นลงทุ นในกองทุ นเปิ ดตราสารหนี้ กลุ่ม บริ ษ ัท วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมใน
ระดับชั้นที่ 2 ซึ่ งเป็ นการใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนดังกล่าวคํานวณโดยใช้ราคามูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
26. การบริหารจัดการส่ วนทุน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการบริ หารจัดการส่ วนทุนซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อดํารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ ง โดยการวาง
แผนการกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนิ นงานเพื่ อให้ธุรกิ จมี ผลประกอบการและการบริ ห ารกระแสเงิ นสดที่ ดีอย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังคํานึ งถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอตั ราผลตอบแทนอยูใ่ นเกณฑ์ดี
รักษาระดับเงิ นทุนหมุนเวียนที่ เหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ ง ความมัน่ คงของการดํารงเงิ นสด และมี โครงสร้าง
เงินทุนที่ เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นธุรกิ จอย่างต่อเนื่ องในอนาคต และรักษาความเชื่อมัน่ ต่อ
ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน เจ้าหนี้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ
27. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
27.1 ให้จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2563 จากกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2563 หลังหักสํารองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในส่วนของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลบัตรส่งเสริ มการลงทุน ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท รวมเป็ นจํานวน
เงิ น 261.61 ล้านบาท โดยการจ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะถูกนําเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิ ในครั้ งถัดไปในวัน ที่
5 เมษายน 2564
27.2 เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากจํานวน 5,232,291,928 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท จํานวนเงิน 1,308,072,982.00 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนจํานวน 6,278,750,314 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท จํานวนเงิน 1,569,687,578.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
27.3 ให้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (AIE-W2) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ของบริ ษทั ฯ ในจํานวนไม่เกิน 1,047 ล้านหน่วย (จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ในอัตราส่วน 5 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1
หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิด
:
ระบุชื่อผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
:
0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ
:
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้
ราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ
:
0.25 บาทต่อหุน้
วันใช้สิทธิ
:
วันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
คือวันที่ 4 พฤษภาคม 2566
5 พฤษภาคม 2564
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
:
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
:
2 ปี นับจากวันที่จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
27.4 ให้บริ ษทั ฯ ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินให้แก่กรรมการท่านหนึ่ง จํานวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ
2.50 ต่อปี (ขึ้นอยูก่ บั สภาวะดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ ขณะนั้น) ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
28. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
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