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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ/Financial Summary
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ขอมูลจากงบการเงิน ณ. 31 ธันวาคม 2549-2551/Data from Financial Statement as of December 31,2006-2008
(หนวย/Unit : ลานบาท/Million Baht)

งบการเงิน
Financial Statement

2549/2006 2550/2007 2551/2008

งบกําไรขาดทุน/Profit & Loss
รวมรายได/Total Revenues
ตนทุนขาย/Total Cost
คาใชจายในการขายและบริหาร/S&A Expenses
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได/EBIT
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ/Net Profit
งบดุล/Balance Sheet
สินทรัพยรวม/Total Assets
หนี้สินรวม/Total Liabilities
สวนของผูถือหุน/ Shareholder ‘s Equity
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ/Financial Ratio
อัตราสวนสภาพคลอง/Current Ratio (time)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย/Correction Period (day)
ระยะเวลาสินคาคงคลังเฉลี่ย/Inventory Turnover (day)
อัตรากําไรขั้นตน/Gross Margin (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน /EBIT (%)
อัตรากําไรสุทธิ /Net Profit Margin (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน/Return on Equity (%)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพยรวม/Return on Total Asset (%)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน /Debt to Equity Ratio (time)
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย /Interest Cover Rate (time)
อัตราการจายปนผล /Pay Out Ratio (%)
กําไรตอหุน (Fully Diluted)/ Earning per Share (Baht)
มูลคาตามบัญชี(Fully Diluted)/Book Value per Share (Baht)
หมายเหตุ

-

496.50
427.79
36.92
31.80
16.32

955.62
754.60
96.24
104.77
63.24

2,358.59
1,984.35
153.94
220.31
123.64

271.44
244.19
27.25

703.07
571.64
131.43

1,342.70
1,110.49
232.21

1.10
53.48
121.97
20.61
10.96
6.62
79.71
12.98
4.35
8.08
105.88
3.16*
6.57*

1.04
44.52
98.86
15.38
9.39
5.24
68.02
12.09
4.78
8.54
56.91
0.88**
2.21

0.99
54.91
117.70
13.24
6.40
3.29
84.10
6.26
8.96
2.67
0.00
0.82*
1.36*

ปรับราคาพารเปน 1 บาทตอหุน เพื่อใชในการเปรียบเทียบ
คํานวณกําไรตอหุน (Fully Diluted) จากกําไรสุทธิสําหรับป 2551 เทากับ 123.67 ลานบาท หารดวยจํานวนทุนจดทะเบียน
ภายหลังการเสนอขายหุนครั้งนี้เทากับ 140,000,000 หุน
จํานวน 140,000,000 หุน เปนจํานวนหุนภายหลังการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด ไดจดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 โดยบริษัทเขาไปเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.00 ใน
ฐานะบริษัทยอย ซึ่งเริ่มมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงแกบริษัทแตเพียงผูเดียวตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 ที่ผานมา
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สารจากคณะกรรมการ
ผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่จะประกาศใหทุกทานทราบวา บริษัทเอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) หรือ
AGE ไดจ ดทะเบียนหลักทรั พยเอ็ มเอไอ อย างเป นทางการซึ่ งนับเปนกา วสําคั ญอีกก าวหนึ่ งของบริษัท เราที่ มีการ
เติบโตอยางรวดเร็ว บริษัทของเราไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหลังจากกอตั้งไดเพียง 5 ป นับตั้งแตนั้นมา AGE
ก็ ไ ด รับ การยอมรั บ ในแวดวงอุ ต สาหกรรมอย า งกว า งขวางในฐานะผู จํ า หน า ยถ า นหิ น คุ ณ ภาพสู ง ของประเทศ
ผลิตภัณฑถานหินบิทูมินัสของเรามีคุณภาพคุมราคา สะอาด และเปนเชื้อเพลิงสําหรับใชในอุตสาหกรรมและการผลิ
ดกระแสไฟฟ าที่ สามารถทดแทนน้ํ ามัน ได อย างมีป ระสิท ธิภ าพและที่ สํา คัญที่ สุด นอกจากผลิ ตภั ณฑ ของเราจะมี
คุณภาพสูงแลวเรายังมีบริการเสริมที่หลากหลาย รวมถึงการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงและ
ระบบโลจิสติกสที่ดีที่ใหบริการขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
จากจดทะเบียนในตลาดของเราในวันนี้สะทอนใหเห็นถึงการยอมรับจากอุตสาหกรรมไทยและความมั่นใจที่
นักลงทุนมีใหแกธุรกิจของเรา ผมอยากจะขอเชิญชวนนักลงทุนใหพิจารณาผลงานที่ผานมาและความมั่นคงทางการ
เงินของเรา และคาดหวังวาสาธารณชนจะไดเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้นกับความสําเร็จของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอ
จี จํากัด (มหาชน) ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา คูคาและสถาบันการเงินที่ใหความสนับสนุนบริษัทฯ
ดวยดีมาโดยตลอด อีกทั้งพนักงานทุกทานที่มุงมั่นและทุมเทกําลังกายกําลังในการทํางานและทําใหป 2551 เปนป
แหงความสําเร็จอีกปหนึ่ง ทายที่สุดนี้ บริษัทฯหวังเปนอยางยิ่งวายังคงจะไดรับการสนับสนุนดวยดีเชนนี้ตลอดไป เพื่อ
พัฒนาใหธุรกิจของบริษัทฯกาวไปในอนาคตดวยความมั่นคงและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทุกฝายสืบไป

............................
(พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ)
ประธานกรรมการ

...............................
(นายพนม ควรสถาพร)
กรรมการผูจัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน
ในรอบป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกัน 8 ครั้ง เพื่อปฎิบัติหนาที่ตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพ ยแหงประเทศไทยและตามที่ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดวยความรอบคอบ เพื่อให มั่นใจว า
บริษั ทมี ระบบการควบคุ มภายในที่ดี มีการปฎิบั ติต ามระเบีย บ ขอ กํา หนดต างๆ ที่กํ าหนดขึ้น โดยบริ ษัท เองหรือ ของ
หน ว ยงานอื่ น ๆและกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ ง ไมมี ค วามขัด แย งทางผลประโยชน ระหวา งผู ถือ หุ นและผู บ ริ หาร ตลอดจน
กรรมการและผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ซึ่งสามารถสรุปผลการปฎิบัติงานไดดังนี้
1. องคกรและสภาพแวดลอม บริษัทฯ มีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ หนาที่ ความ
รับผิดชอบแตละฝาย และมีระเบียบปฏิบัติงานของบุคลากรไวเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งมีการกําหนดนโยบาย และ
ขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) โดยคํานึงถึง กฎหมาย และขอบังคับตางๆ ประกอบกับผลกระทบที่อาจ
เกิดกับผูมีสวนไดเสีย ซึ่งนอกจากจะชวยใหเกิดผลลัพธที่เปนธรรมแกทุกฝายแลว ยังเปนการปองกันโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริตอีกดวย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาบริษัทฯ มีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
ตอองคกร และสภาพแวดลอม
2. การบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารและคณะผูบริหารบริษัทจะรวมกันพิจารณา และวิเคราะหปจจัยเสี่ยง
ทั้งภายนอกและภายในองคกรอยางตอเนื่องในทุกมุมมองที่อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตอ
การดําเนินงานของแตละแผนก และไดมีการติดตามสถานการณที่เปนสาเหตุของปจจัยเสี่ยงอยางใกลชิด พรอมกับแจงให
พนักงานที่เกี่ยวของรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวา
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และวงเงินอํานาจ
อนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร มีการแยกหนาที่ความรับผิดชอบงานดาน
การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการจัดการเงินสดและทรัพยสนิ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อถวงดุลและสอบทานซึ่งกัน
และกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในสําหรับควบคุมการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล บริษัทฯ มีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทพรอม
ขอมูลประกอบอยางเพียงพอไปยังกรรมการทุกทานลวงหนากอนวันประชุมคณะกรรมการไมนอยกวา 7 วัน ซึ่งกรรมการ
บริษัทมีระยะเวลาและขอมูลเพียงพอที่จะพิจารณาเรื่องสําคัญๆ ของบริษัทฯ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นบริษัทฯ ไดจัดสง
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อเผยแพรขาวสารใหแกผูถือหุนทุกทานทราบผานทาง
สื่อของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งบริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งซึ่งผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการได สําหรับการจัดทําบัญชี บริษัทฯ ไดเลือกใชนโนบายบัญชีที่
เหมาะสมกับกิจการและเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งไดจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกตางๆ
อยางเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในสําหรับขอมูลสารสนเทศและการ
สื่อสารขอมูลที่ดีเพียงพอ
5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริหาร จะมีการประชุมกันทุกเดือน และคณะกรรมการบริษัทจะมีการ
ประชุมกันอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้งเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน สําหรับการ
ตรวจสอบภายใน บริษัทฯ กําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัทหรือ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและนําเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเปนระบบและ
มีประสิทธิภาพดีเพียงพอ
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
สําหรับป 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดใหความเห็นวาทางสํานักงานไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในดานบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดใ หความเชื่ อมั่นในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เนื่ องจากทุ ก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ไดมีการกําหนดผูปฏิบัติที่ชัดเจน มีการกําหนดผูอนุมัติซึ่งขึ้นอยูกับระดับตามผังอํานาจ
อนุมัติรายการ และมีการตรวจสอบภายในกันเองโดยผูบริหารและแตละฝายงานที่เกี่ยวของ ซึ่งบุคลากรทุกคนทุกฝายงาน
ของบริษัทฯ ไดรับทราบ และตระหนักดีวาการปฏิบัติงานอยางมีระเบียบวินัยที่ดีจะสงผลใหเกิดความโปรงใส สงผลต อ
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลในการดําเนิ นงาน และสงผลถึงผลตอบแทนที่ทุ กคนในองคกรจะไดรับ ซึ่งเปนผลมาจาก
ความรวมมือ และความตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ รวมทั้งจะเปนการปองกันการทุจริตที่อาจจะ
เกิดขึ้นได ทั้งนี้บริษัทฯ วาจางผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอกเพื่อเขามาตรวจสอบระบบการทํางานของบริษัทฯ
และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือนอีกทางหนึ่งดวย

...................................
(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํา กัด (มหาชน) (Asia Green Energy Public Company Limited)
(“บริษัท”) กอตั้งโดยนายพนม ควรสถาพร ซึ่งไดจดทะเบียนกอ ตั้ง บริษัท ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 18 มีน าคม 2547 ดว ยทุน
จดทะเบียนเริ่มแรกเทากับ2,000,000บาท(สองลานบาทถวน)ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น140,000,000
บาท (หนึ่งรอยสี่สิบลานบาทถวน) และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวเทากับ 105,000,000 บาท (หนึ่ง รอ ยหา
ลานบาทถวน) แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 105,000,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
บริ ษั ท จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ การนํ า เข า ถ า นหิ น และจั ด จํ า หน า ยถ า นหิ น สะอาด (clean coal)
คุณภาพสูง จากต างประเทศ ใหกับกลุมโรงงานอุต สาหกรรมตาง ๆ ภายในประเทศ รวมถึงการจั ดจําหนายกะลา
ปาลมใหกับลูกคา โดยแนวคิดในการกอตั้งธุรกิจเริ่มจาก นายพนม ควรสถาพร เล็งเห็นโอกาสในการดําเนินธุรกิ จ
ดานเชื้ อเพลิ งถ านหิน ในประเทศไทย ซึ่ง เป นเชื้อ เพลิง ที่มีต นทุ นที่ ถูก กว าเมื่อ เปรีย บเทีย บกั บเชื้อ เพลิง ชนิ ดอื่ น ๆ
ประกอบกับสถานการณดานราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา และมีแนวโนมที่จะ
ขาดแคลนตอไปในอนาคต ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดเริ่มหาชองทางการใชพลังงานอื่น ๆ เขามาทดแทน
การใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เพื่อลดตนทุนใหสามารถแขงขันไดตอไป ทําใหถานหินเริ่มเขามามี
บทบาทในการเป นแหลงเชื้อเพลิ งใหมที่จะเขามาทดแทนน้ํามัน ทางผูกอตั้งจึงไดทําการศึกษาและจัดทําการวิจั ย
ธุรกิจดานเชื้อเพลิงถานหินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศจนเกิดความมั่นใจวา แนวโนมการดําเนินธุรกิจนาจะ
เปนไปไดดวยดี ในการเปนผูจัดหาแหลงเชื้อเพลิงรูปแบบใหม ที่จะเขามาทดแทนน้ํามันที่กําลังอยูในชวงภาวะวิกฤติ
ดานราคา ดังนั้น ในป 2547 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด จึงถูกกอตั้งขึ้นมาอยางเปนทางการในปดังกลาว โดย
มี สํ า นั ก งานใหญ ข องบริ ษั ท ตั้ ง อยู เ ลขที่ 122/1 หมู ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํ า เขตบางขุ น เที ย น
กรุงเทพมหานคร 10150 โดยผลิตภัณฑที่บริษัทเปนผูจัดจําหนายสามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ ดังนี้
1.ถานหิน ประเภทบิทูมินัส
2.กะลาปาลม (ทั้งนี้ ทางบริษัทไดหยุดการเปนผูจัดจําหนายกะลาปาลม ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2551
เปนตนไป)
นอกจากนี้ บริษัทไดตั้งสํานักงานสาขาเพื่อใชเปนคลังเก็บสินคาและโรงงานคัดแยกถานหิน จํานวน 3 แหง
ไดแก
1.สํานักงานสาขาจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยูที่ 99/99 หมูที่ 2 ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บน
พื้นที่ขนาด 35-1-82 ไร โดย ณ 30 กันยายน 2551 มีกําลังการผลิตเต็มที่สามารถคัดแยกถานหินไดประมาณ 6,000
ตันตอวัน โดยปจจุบันมีกําลังการผลิตจริงเทากับ 2,300 ตันตอวัน และมีพื้นที่สามารถเก็บสต็อกถานหินไดใน
ปริมาณสูงสุด 250,000 ตัน
2.สํานักงานสาขาจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยูที่ 88 หมูที่ 6 ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี บน
พื้นที่ขนาด 177-3-75.9 ไร โดย ณ 30 กันยายน 2551 มีกําลังการผลิตเต็มที่สามารถคัดแยกถานหินไดประมาณ
2,000 ตันตอวัน โดยปจจุบันมีกําลังการผลิตจริงเทากับ 750 ตันตอวัน และมีพื้นที่สามารถเก็บสต็อกถานหินไดใน
ปจจุบันเทากับ 150,000 ตัน โดยสามารถขยายพื้นที่เก็บสต็อกไดในปริมาณสูงสุดถึง 250,000 ตัน
3.สํานักงานสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูที่ 11 หมูที่ 5 ตําบลปากจั่น อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยสํานักงานสาขาแหงนี้มีลักษณะเปนคลังสินคา โดยจะไมมีกระบวนการคัดแยกถานหินแต
อยางใด
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ทั้งนี้สํานักงานสาขาจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรี จะทําการคัดแยกถานหินโดยใชเครื่องจักรที่มี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อใหไดถานหินที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของลูกคา และใหคําแนะนําในการใชงานแกกลุม
ลูกคาเปนสําคัญ ซึ่งบริษัทมีทีมงานที่เชี่ยวชาญพรอมใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับเปลี่ยนบอยเลอร หรือปรับปรุง
เพื่อ ให สามารถใชกับ เชื้ อเพลิง ที่ไ มใ ชน้ํา มัน ได โดยคํ านึง ถึง ประสิท ธิภ าพและการประหยัด พลัง งานสู งสุด ใหกั บ
อุตสาหกรรมตั้งแตขนาดเล็กถึงขนาดใหญ และการคํานึงถึงการใหบริการหลังการขาย (after sales service) ดวย
ทีมงานที่ สามารถติด ตามดูแ ลอย างใกล ชิดพรอมแก ปญหาให กับ ลูกค าทุก เมื่ อที่ต องการ เหลานี้ จึง นับเปนป จจั ย
สําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถสรางรายไดจากการขายใหเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องได โดยกลุมลูกคาที่บริษัทใหบริการ
ในปจจุบัน จะอยูในกลุมอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอาหารเปนสําคัญ นอกจากนี้
บริ ษัท ยั งไดเ ริ่ มขยายฐานลู ก คา ไปยั งอุ ตสาหกรรมปูน ซีเ มนต อุ ต สาหกรรมพลั ง งาน เชน โรงงานผลิต เอทานอล
โรงไฟฟา เปนตน ซึ่งจะเปนกลุมลูกคาที่มีศักยภาพของบริษัทตอไปในอนาคต
ตลอดระยะเวลาการดํา เนินงานที่ผานมา บริษัท มีอัตราการเติบ โตของรายไดจากการขายอยางตอเนื่อ ง
นับตั้ งแตป 2547 ซึ่ง เปน ปก อตั้ง บริ ษัท โดยบริษัท สามารถสรางรายได ในป 2548 ป 2549 และ ป 2550 เท ากั บ
86.78 ลานบาท 493.08 ลานบาท และ 950.48 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นถึงแนวโนมการเจริญเติบโตในชวง 3
ปที่ผานมา มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปละไมต่ํากวารอยละ 230.95 สําหรับป 2551 นั้น บริษัทสามารถสรางรายไดจาก
การขายไดเทากับ 2,345.05 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตถึงรอยละ 146.72 ของรายไดจากการขายในชวง
เดียวกันของป 2550
บริษัทมีเปาหมายในการรักษาระดับการเปนหนึ่งในผูนําธุรกิจดานการนําเขาและจัดจําหนายถานหิน โดย
ในด า นการตลาด บริ ษั ท มี น โยบายการขยายตลาดไปยั ง กลุ ม ลู ก ค า ที่ อ ยู ระหว า งการพิ จ ารณาเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
ประเภทเชื้อเพลิงที่ใชใ นกระบวนการผลิต โดยเฉพาะบอยเลอร จากการใช น้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง มาเป นการใช
ถ า นหิ น โดยทางบริ ษั ท มี ที ม งานที่ พ ร อ มให คํ า แนะนํ า และสร า งความรู ความเข า ใจให เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ช ว ย
แกปญหาดา นตนทุนการผลิตที่เพิ่ มสูงขึ้นจากการใชน้ํ ามันเตา เพื่อสรางความไดเ ปรียบทางการแขงขั นใหเกิดขึ้ น
ในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่บริษัทไดเขาไปเปนผูใหบริการจัดหาถานหิน ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมใหเกิด
การพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมของประเทศไทยใหสามารถเติ บโตไดอยา งตอเนื่อง นอกจากการใหความสําคั ญ
ดานการจัดหาแหลงวัตถุดิบคุณภาพสูง และทีมงานผูใหบริการแลว บริษัทยังไดวางแผนเรื่องการจัดหาเครื่องจักร
และอุปกรณที่จะใชในกระบวนการคัดแยกถานหินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหเปน
ผูมีความรู และความชํา นาญในดานการให บริการที่สูง ขึ้นไป เพื่อ รองรั บการขยายการให บริการ และสําหรับดา น
การบริห ารจัด การนั้น ทางบริษั ทไดว างแผนเพื่ อยกระดั บ ระบบการบริ หารจั ดการให ไ ดม าตรฐาน ซึ่ง จะสง ผลให
บริ ษั ท สามารถลดต น ทุ น และเสริ ม สร า งศั ก ยภาพในการแข ง ขั น โดยบริ ษั ท ได กํ า หนดเป า หมายการเติ บ โตของ
รายได โดยเฉลี่ย ไม นอ ยกวา รอยละ 20 ตอป ภายใน 3 ปต อจากนี้ไ ป ด วยการขยายฐานลู กค าไปยัง กลุ มโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ยังคงใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตใหเปลี่ยนมาใชถานหินเปนเชื้อเพลิงแทน และนํา
จุดเดนและขอไดเปรียบที่สําคัญของถา นหินมานําเสนอเพื่อสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นในกลุมลูกคา ซึ่งจะเนนถึ ง
ผลประโยชนในระยะยาวจากการประหยัดตนทุนดานพลังงานเปนสําคัญ โดย ณ วันที่ 31ธันวาคม 2551 บริษัทมี
ลูกคาทั้งสิ้นเกือบ 500 ราย ซึ่งสวนใหญจะเปนกลุมลูกคาที่อยูในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตว อุตสาหกรรมกระดาษ ทั้ง นี้คาดวาภายหลังจากการดําเนิ นการดานการตลาดเชิง รุก จะชวยใหบริษั ท
สามารถขยายจํ า นวนฐานลู ก ค า ได เ พิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม โดยเฉพาะการขยายฐานไปยั ง กลุ ม ลู ก ค า ในอุ ต สาหกรรม
ปูนซีเมนต อุตสาหกรรมพลังงาน นอกจากนี้บริษัทยังไดกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการสรางผลตอบแทนใหกับผู
ถือหุนอยางเหมาะสม โดยกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
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พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ
ป 2547
วั น ที่ 18 มี น าคม ก อ ตั้ ง บริ ษั ท เอเชี ย กรี น เอนเนอจี จํ า กั ด ด ว ยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม แรก
2,000,000 บาท (สองลานบาทถว น) แบงเปน หุนสามัญจํานวน 20,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เรีย ก
ชําระเต็มมูลคา
เดือนเมษายน เริ่มกอสรางคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหินที่ตําบลนาดี อํา เภอเมือ ง จัง หวัด
สมุท รสาคร ขนาดพื้น ที่ทั้ง หมดรวม 35-1-82 ไร โดยมีกํา ลัง การผลิต สูง สุด ในการคัด แยกถา นหิน เริ่ม แรกในป
2547 เทากับ 800 ตันตอวัน โดยทางบริษัทไดเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นอยางตอเนื่องจนกระทั่งปจจุบัน ณ ไตรมาสที่
4 ป 2551 มีกําลังการผลิต ในการคัด แยกถา นหิน สูง สุด เทา กับ 6,000 ตัน ตอ วัน โดยใชกํา ลัง การผลิต จริง เฉลี่ย
ประมาณ 2,300 ตันตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 38 ของกําลัง การผลิต สูง สุด และมีข นาดพื้น ที่สามารถเก็บ สต็อ ก
ถานหินไดในปริมาณสูงสุด 250,000 ตัน
ป 2548
วันที่ 27 กรกฎาคม 2548 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,000,000 บาท (สองลานบาท
ถวน) เปน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) โดยเรียกชําระเต็มมูลคา เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจ
วันที่ 15 ธั นวาคม 2548 บริษั ท ได เพิ่ม ทุนจดทะเบียนจากเดิม 5,000,000 บาท (หาลา นบาท
ถวน) เปน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) โดยเรียกชําระเต็มมูลคา เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจ
ป 2550
วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 บริษัทลงนามสัญญาซื้อขายถานหินจากผูจัดจําหนายถานหินหลัก เปน
จํานวน 1,000,000 ตัน (หนึ่งลานตัน) สําหรับระยะเวลา 1 ป โดยมีระยะเวลาการสงมอบตั้งแตเดือนสิงหาคม 2550 เดือนสิงหาคม 2551
ป 2551
วันที่ 23 มกราคม 2551 ที่ประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 มีมติพิเศษใหแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ ตราไวของหุนสามัญของบริษัท จากมูลคาที่ต ราไวหุนละ 100 บาท
เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
วันที่ 24 มกราคม 2551 บริษัทไดวางเงินมัดจําคาซื้อที่ดิน จํานวน 7 แปลง ที่ตําบลหนองชุมพล
อําเภอเขาย อย จั งหวัด เพชรบุรี โดยไดโ อนกรรมสิท ธิ์ที่ดิน จํานวน 5 แปลง ไดแก โฉนดเลขที่ 1665 เลขที่ 19525
เลขที่ 19527 เลขที่ 19528 และเลขที่ 19530 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 สําหรับโฉนดที่ดินที่เหลืออีก 2 แปลง ไดแก
โฉนดเลขที่ 19526 และ 19529 นั้น จะทําการโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 19 กันยายน 2555 ซึ่งสาเหตุที่ที่ดินดังกลาวยัง
ไมสามารถโอนไดเนื่องจาก ติดขอจํากัดหามโอนภายใน 10 ป ตามมาตรา 58 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน นับแต
วันที่ 18 กันยายน 2545 ซึ่งระบุไวหลังโฉนดที่ดินทั้ง 2 แปลง ดังกลาว สําหรับที่ดินจํานวนรวม 7 แปลงดังกลาวนั้น
ทางบริษัทไดใชที่ดินดังกลาวเปนที่ตั้งของคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหินแหงที่สอง ที่กอสรางบนที่ดิน ขนาดพื้นที่
177-3-75.9 ไร โดยมีกํ าลัง การผลิต สูงสุ ดในการคัด แยกถานหินเริ่ม แรกเทา กับ 800 ตัน ตอ วัน และทางบริษั ทได
ปรับปรุงกํา ลังการผลิ ตใหเพิ่มขึ้ น จนกระทั่ง ณ ไตรมาสที่ 4 ป 2551 มี กําลังการผลิตในการคัดแยกถ านหินสูงสุ ด
เทากับ 2,000 ตันตอวัน โดยมีกําลังการผลิตจริงเฉลี่ยประมาณ 750 ตันตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 38 ของกําลังการ
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ผลิตสูงสุด และมีขนาดพื้นที่สามารถเก็บสต็อกถานหินในปจจุบันเทากับ 150,000 ตัน โดยสามารถขยายพื้นที่สต็อก
สินคาไดในปริมาณสูงสุด 250,000 ตัน สําหรับการใชพื้นที่สูงสุดไมเกินรอยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพื้นที่ที่เหลือ
อีกรอยละ 50 จะเปนพื้นที่ปลูกปายูคาลิปตัสเพื่อเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและปองกันปญหาเรื่องฝุนละออง
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 มีมติพิเศษใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท เปน 140,000,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบลานบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 140,000,000 หุน โดย
แบ ง ออกเป น ทุ น จดทะเบี ย นที่ เ รี ย กชํ า ระแล ว มู ล ค า 105,000,000 บาท (หนึ่ ง ร อ ยห า ล า นบาทถ ว น) จํ า นวน
105,000,000 หุน และมีหุน ที่ยังไมได เรียกชําระจํานวน 35,000,000 หุน ซึ่งในสวนของหุนเพิ่ มทุนที่ยังไมไดเรีย ก
ชําระจํานวน 35,000,000 หุน นั้น ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหจัดสรรไวสําหรับการเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติใหจัดตั้ง บริษัท เอ.จี.อี. ทราน
สปอรต จํากัด ซึ่งจะดําเนินธุรกิจในดานขนสงและบริการดานโลจิสติกสครบวงจร มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.00
วันที่ 22 กุ มภาพันธ 2551 บริ ษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพื่ อแปรสภาพจากบริษั ทจํากัดเป น
บริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเปน บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 12 มีนาคม 2551 บริษัทลงนามสัญญาซื้อขายถานหินจากผูจัดจําหนายถานหินหลัก เปน
จํานวน 3,000,000 ตัน (สามลา นตั น) และลงนามสั ญญาจ างเรือ ขนสง เพื่ อใหบริ การขนสง ถา นหิ นจากประเทศ
อินโดนีเซียมายังประเทศไทยเปนระยะเวลา 1 ป
วันที่ 3 กรกฎาคม 2551 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนกอตั้งสํานักงานสาขาแหงที่ 3 เพื่อใชเปน
คลังสินคา ตั้งอยูเลขที่ 11 หมูที่ 5 ตําบลปากจั่น อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขยายฐานลูกคาให
ครอบคลุมถึงลูกคาในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน
วันที่ 19 กัน ยายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง ที่ 5/2551 มีมติอนุมัติเ รื่องการขาย
กะลาปาลมใหกับ บริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จํากัด ในปริมาณสวนที่เหลือทั้งหมดในคราวเดียว โดยมีจํานวน
9,593.46 ตัน ในจํ า นวนเงิ น รวม 21.11 ลา นบาท โดยบริ ษั ท จะไมดํ า เนิ น กิจ การจํ า หน า ยกะลาปาลม อี กต อ ไป
นับตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2551 นี้
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 บริษั ทไดลงนามเปนสัญญาจัดซื้อ และวางระบบโปรมกรมบริหาร
จัดการองคกร(ERP)-Microsoft Dynamicsรวมกับบริษัท เอกซซิก จํากัด เปนการเชื่อมโยงขอมูลแตละโรงงาน และ
สํา นั กงานใหญ ใ หอ ยู ใ นฐานข อ มู ลเดี ย วกั น ชว ยลดการทํ า งานซ้ํ า ซอ น ระบบข อ มู ลเป น Real Time เพื่อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพในการบริ หารจัด การองคก ร และเป นการลงทุ น เพื่ อรองรั บการเจริ ญเติ บโตอยา งยั่ง ยืน ในอนาคต
โครงการณนี้ใชเงินลงทุน 3.2 ลานบาท คาดวาจะเสร็จสมบรูณในไตรมาสที่ 2 ป 2552
เดือนธันวาคม 2551 บริษัทไดดําเนินการจัดตั้งหองปฎิบัติการ WAR ROOM เพื่อเปนฐานขอมูล
ในการตัดสินใจ ที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ ถูกตองและแมนยํา ทําใหการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ใชงบลงทุนประมาณ 1.2 ลานบาท คาดวาจะเสร็จสมบูรณภายในเดือนมีนาคม ป2552
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โครงสรางรายได
บริษัทมีโครงสรางรายไดแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ ดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ

2548
ดําเนินการ
โดย
ลานบาท %

2549

2550

2551

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

1.นําเขาและจัดจําหนายถานหิน

AGE

69.48

78.74

324.42

65.34

788.54

82.52

2,275.17

96.47

2. จัดจําหนายกะลาปาลม

AGE

17.23

19.53

166.03

33.44

156.56

16.38

63.22

2.68

3. การใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

AGE

0.07

0.08

2.63

0.53

5.38

0.56

3.98

0.17

AGE, AGET

1.46

1.65

3.42

0.69

5.13

0.54

16.08

0.68

88.24 100.00

496.5

100.00

955.61

100.00

2,358.45

100.00

4. รายไดอื่น
รายไดรวม

- AGE หมายถึง บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
- AGET หมายถึง บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด ไดดําเนินการจดทะเบียนกอตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 ซึ่งจะเริ่มมีรายไดจากการใหบริการขนสงแก AGE เพียงรายเดียว ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม2551 เปนตนไป
- รายไดอื่น ไดแก กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดจากการใหบริการชั่ง ดอกเบี้ยรับ
และรายไดจากการชดเชยทรัพยสินเสียหาย

หมายเหตุ:

บริษัทมีโครงสรางรายไดจากการจําหนายถานหินและกะลาปาลม แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้
ประเภทอุตสาหกรรมลูกคา

2548

2549

2550

2551

ลานบาท

%

ลานบาท

ลานบาท

%

%

ลานบาท

%

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

34.30

39.56

225.52

45.98

327.06

34.61

497.26

21.86

อุตสาหกรรมอาหาร

14.63

16.87

102.97

21.00

246.05

26.03

649.65

28.55

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง

6.23

7.18

29.66

6.05

122.28

12.94

234.86

10.32

อุตสาหกรรมกระดาษ

28.06

32.36

45.79

9.34

69.67

7.37

250.26

11.00

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

0.23

0.27

41.23

8.40

91.96

9.73

285.70

12.56

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

324.68

14.27

อื่น ๆ

3.26

3.76

45.28

9.23

88.08

9.32

32.76

1.44

รายไดจากการจําหนายรวม

86.71

100.00

490.45

100.00

945.10

100.00

2,275.17

100.00
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรมถานหิน
ปจจุบันภาวะอุตสาหกรรมถานหินไดขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทําให
อุตสาหกรรมต าง ๆ ที่ใ ชน้ํ ามั นเตาเปน เชื้ อเพลิง มี การปรั บตั วมาใช พลั งงานทดแทนประเภทอื่ นเปนจํ านวนมาก
โดยเฉพาะพลังงานถานหิน ซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงน้ํามันเตาแตราคายังต่ํากวามาก เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภท
อื่น ๆ ในขณะที่ ในประเทศไทยยัง มีขอจํ ากัด เรื่อ งแหล งผลิ ต ซึ่ง ถานหินที่ มีอยูใ นประเทศไทยคือ ถานหิ นประเภท
ลิกไนตและซับบิทูมินัส ซึ่งมีปริมาณจํากัดและเปนถานหินลิกไนตที่มีอยู เปนถานหินคุณภาพต่ํา ซึ่งเทากับเปนการ
เปดโอกาสใหผูนําเขาและจัดจําหนายถานหินคุณภาพดีจากตางประเทศมีผลการดําเนินงานที่เติบโตอยางตอเนื่อง
จากปริ มาณความต อ งการถ า นหิน คุ ณภาพดี เ พื่ อใช ใ นอุ ตสาหกรรมการผลิ ต ที่ มีป ริ ม าณเพิ่ ม สู ง ขึ้น เรื่ อ ย ๆ ตาม
ภาวการณเปลี่ ยนแปลงจากป จจัยทางดานราคาน้ํา มัน และการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม
ธุรกิจการจําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ยังเปนธุรกิจที่มีผูประกอบการนอยราย ซึ่งใน
ประเทศไทย มีบ ริษัท บานปู จํา กัด (มหาชน) บริษัท ลานนารี ซอรสเซส จํากั ด (มหาชน) และ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ ง
เซอรวิ สเซส จํากัด (มหาชน) ดําเนิน บทบาทเปนผู จัดจําหนายที่ สําคัญของไทยในขณะนี้ ซึ่ง แตละบริษัทดั งกลา ว
ขางตน จะมีการกํา หนดประเภทกลุมลู กคาหลักที่แตกตางกัน โดยบริษัท บา นปู จํากัด (มหาชน) บริษัท ลานนารี
ซอรสเซส จํากัด (มหาชน) จะเนนกลุมลูกคาที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก ปจจุบันผูจัดจําหนายที่เปนที่รูจักดีในตลาดนี้คือ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)
และยัง มี ผูป ระกอบการรายย อยอี ก ประมาณ 4 - 5 ราย ทั้ งนี้ ภ าวะการแขง ขั น ของกลุ ม ผู จัด จํ าหน า ยถ า นหิ น ใน
ประเทศไทยขณะนี้ยังมีการแขงขันที่ไมสูงมากนัก อีกทั้งผูประกอบการแตละรายยังสามารถขยายตลาดและเพิ่มฐาน
ลูกคาไดอีกมาก
แนวโนมอุตสาหกรรมถานหิน
จากขอมูลของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ใหขอมูลเกี่ยวกับการใชลิกไนต และ
ถานหิน ในชวงป 2551 ที่ผานมาวา มีการใชถานหินเพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 9.7 โดยประกอบดวยการใชลิกไนต
18 ลานตัน และถานหินนําเขา 17 ลานตัน โดยการใชลิกไนตสวนใหญจะเปนการใชในภาคการผลิตไฟฟาของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สวนทีเ่ หลือจํานวนเล็กนอยจะถูกนําไปใชในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก การผลิต
ปูนซี เมนต กระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และอื่น ๆ โดยการใชลิกไนตใ นภาคอุต สากรรมไดลดลงมากเนื่ องจาก
อุปทานในประเทศลดจากการที่บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) หยุดผลิต เนื่องจากปริมาณสํารองหมด ไม
มีแหลงสัมปทานใหม ทําใหตองใชถานหินนําเขาทดแทน ขณะที่การใชถานหิน แบงเปนการใชในอุตสาหกรรม และ
ใชเปนเชื้ อเพลิงในการผลิตไฟฟาของ ผูผลิตไฟรายเล็ก (SPP) และ ผูผลิตไฟฟ าขนาดใหญ (IPP) ซึ่งจากขอมูลที่
กลาวมา พบวา ในชวงป 2551 ถานหินนําเขาไดเขามามีบทบาทเพื่อทดแทนการใชลิกไนต ในภาคอุตสาหกรรมมาก
ขึ้น โดยจากขอมูลของ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือ
จากกรมศุลกากร พบวา มูลค าการนําเข าถานหินทุก ประเภทของไทยในขณะนี้ เพิ่ มขึ้นอยางต อเนื่อ งตั้งแตชวงป
2548 ถึงชวง 10 เดือนแรกของ ป 2551

10

แสดงปริมาณการนําเขาบิทูมินัส โดยแบงเปนสวนที่นําเขาจากประเทศอินโดนีเซีย
(ตั้งแตป 2001 – ชวง 10 เดือนแรกของป 2008)
มูลคาการนําเขาถานหินบิทูมินัสจากประเทศอินโดนีเซีย
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ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกลาว มาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งปริมาณและมูลคาการนําเขา ตามอุปสงคในประเทศที่เพิ่มขึ้น ในแง
ของการเปนพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนน้ํามันเตา รวมถึงลิกไนตในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีอัตราการขยายตัว
ของมูลคาการนําเขา เมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2549 และ 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 57.91 และสําหรับชวง 10 เดือนแรกของป
2550 เทียบกับป 2551 พบวา เพิ่มขึ้นรอยละ 25.59 หากนําขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบกับขอมูลของกรมศุลกากร พบวา
มูลคาการนําเขาถานหินในชวง 10 เดือนแรกของป 2551 มีมูลคาเทากับ 30,677.22 ลานบาท โดยสามารถแบงเปนถานหิน
ประเภทบิทูมินัส ซึ่งเปนถานหินที่บริษัทเปนผูนําเขาและจัดจําหนายเทากับ 15,058.67 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
49.09 จากมูลคาการนําเขาถานหินทั้งหมด โดยในชวง 10 เดือนแรกของป 2551 การนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสจาก
อิน โดนีเ ซีย คิด เป นมู ลคา เท ากั บ 10,880.41 ลา นบาท หรื อคิ ดเป นสั ดส วนร อยละ 72.25 ของมู ลคา การนํ า เข าถ านหิ น
ประเภทบิทูมินัสทั้งหมด
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ปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการดําเนินการขนสงสินคาทางเรือมาจากตางประเทศ
เนื่องจากบริษัทนําเขาถานหินมาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจําหนาย ทําใหมีความจําเปนตองใชวิธีการ
ขนสงถานหินมาทางเรือ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากเกิดกรณีที่ไมมีเรือขนสง หรือเรือขนสงมีจํานวนไมเพียงพอ รวมทั้งคาใชจาย
ดานคาระวางเรือที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดเวลา
อยางไรก็ตาม ทางบริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดกําหนดวิธีการปองกัน อาทิ การทําสัญญา
จางเรือกับผูใหบริการเรือขนสงเปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจวา จะมีเรือขนสงเพื่อจัดสงสินคาใหกับบริษัท
อยางแนนอนในระดับหนึ่ง รวมทั้งทําใหสามารถคาดการณคาใชจายเกี่ยวกับคาขนสงไดแมนยํายิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในสัญญา
ซื้อขายถานหินบางสวนไดรวมคาบริการขนสงถานหินจากประเทศอินโดนีเซียมายังทาเรือจังหวัดสมุทรสาครไวแลวเชนกันซึ่ง
ผูขายสิน คาจะต องจั ดหาเรือ ขนสงให รวมทั้ งทางบริษัท ยัง มีการติด ตามขา วสารเกี่ ยวกั บสถานการณ และคาดการณค า
ระวางเรือลวงหนา เพื่อใหสามารถปรับตัวและวางแผนรับมือไดทันกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากการวางแผนเพื่อลดปญหาความเสี่ยงดานการจัดหาเรือเพื่อขนสงสินคาจากตางประเทศแลว บริษัท
ยังตระหนักดี ถึงความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้น ไดใ นระหว างการเดินทางเพื่อ ขนส งสิน คามาทางเรือ ทางบริ ษัทจึ งได ทําสั ญญา
ประกันภัยในระหวางการขนสงไวสําหรับทุกเที่ยวเรือของการขนสงแบบ Total Loss ซึ่งจะสามารถเรียกชดเชยคาเสียหายได
กรณีที่เรือขนสงจมลงทั้งลําเทานั้น และที่ผานมาบริษัทประกันภัยจะไมรับประกันความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในชวงหนามรสุม ซึ่งโดยปกติหนามรสุมจะเกิดขึ้นตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกป
1.2 ความเสี่ยงในการสงมอบสินคา
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการสงมอบสินคา มีทั้งในดานของคุณภาพถานหิน ปริมาณของถานหิน และ
ระยะเวลาการสงมอบ ซึ่งความเสี่ยงตาง ๆ ที่กลาวมา บริษัทไดวางแผนเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้
ดานคุณภาพของถานหิน บริษัทมีการควบคุมคุณภาพของถานหินดวยเครื่องมือการตรวจสอบที่ทันสมัย และ
มีคุณภาพ โดยจะทําการตรวจสอบตั้งแตชวงในขั้นตอนการสั่งซื้อสินคา การรับมอบสินคา และชวงกอนการสงมอบสินคา
ใหกับลูกคา เพื่อใหสามารถมั่นใจไดวา คุณภาพของสินคาตรงกับความตองการของลูกคา
ดานปริมาณของถา นหิน บริ ษัทไดลงนามสั ญญาซื้อขายถ านหิ นกับ ผูจัดจํ าหน ายจากประเทศอิ นโดนีเซี ย
ลวงหนา เพื่อใหครอบคลุมปริมาณขายที่ไดคาดการณไวตลอดป ซึ่งจะทําใหบริษัทมั่นใจวามีสินคาในปริมาณที่ไดตกลงกัน
ไว นอกจากนี้ บริษัท ไดก อสร างคลังสิ นคา ขึ้น 3 แห ง คื อ ที่ อํา เภอเมือ ง จั งหวั ดสมุ ทรสาคร และอํา เภอเขายอย จัง หวั ด
เพชรบุรี เพื่อเก็บสต็อกถานหิน โดยมีปริมาณสต็อกสินคาเพื่อสามารถจําหนายไดเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน
ดานระยะเวลาการสง มอบสินคา บริษั ทมีนโยบายในการสง มอบสิ นคาใหทันกั บความตอ งการใชงานของ
ลูกคา หรือทันตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว โดยทางบริษัทจะมีระบบการควบคุมระยะเวลาการสงมอบสินคาอยางเขมงวด ซึ่ง
ไดจัดเตรียมรถบรรทุกสําหรับใชในการขนสงถานหินไปยังลูกคาโดยคํานึงถึงปริมาณรถที่เหมาะสมกับปริมาณงานการสง
มอบ เพื่อใหการจัดสงสินคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจใหกับลูกคาไดสูงสุด
1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายรายใหญ
การดํ าเนิน ธุ รกิ จของบริ ษั ท เป นการนํ าเขา ถา นหิ น จากประเทศอิน โดนีเ ซีย ซึ่ง บริ ษัท ซื้อ ถ านหิน จากผู จั ด
จําหนายรายใหญรายหนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีความขัดแยงกับผูจัดจําหนายรายใหญดังกลาว อาจสงผลกระทบตอการจัดหา
วัตถุดิบถานหินอยางมีนัยสําคัญกับทางบริษัทได แตอยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทไดสรางความสัมพันธกับผูจัดจําหนาย
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รายใหญดังกลาวมาเปนเวลาตอเนื่องกวา 4 – 5 ป ซึ่งผูจัดจําหนายรายดังกลาวเปนบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานะทางการเงินที่
มั่น คง และป จ จุบั น เป นเจ าของใบอนุ ญาตในการเป น ผูป ระกอบการเหมื องถา นหิน ในระดั บ 3 จากรั ฐ บาลของประเทศ
อินโดนีเซีย (รายละเอียดอยูในวรรคที่ 3) รวม 6 แหง นอกจากนี้กอนการติดตอเพื่อเปนคูคานั้น ทางบริษัทไดเขาไปศึกษา
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสรางความสัมพันธกับผูจัดจําหนายรายดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวา จะสามารถจัดหาแหลง
ถานหินที่มีคุณภาพดี และมีคุณสมบัติตรงกับความตองการของกลุมลูกคาของบริษัทในราคาที่สมเหตุสมผลได ซึ่งปจจุบัน
บริษัทไดทําสัญญาสั่งซื้อถานหินลวงหนาจากผูจัดจําหนายรายดังกลาว ในปริมาณ 3 ลานตัน เพื่อรองรับการขยายตลาด
ของทางบริษัท
อยางไรก็ตาม นอกจากผูจัดจําหนายหลักรายดังกลาวแลว บริษัทยังไดสรางความสัมพันธและสั่งซื้อสินคา
จากผูจัดจําหนายรายอื่น อีกประมาณ 5 – 6 ราย ซึ่งในจํานวน 5 – 6 ราย ดังกลาวมีผูจัดจําหนายถานหินรายใหญติดอันดับ
1 ใน 20 ของประเทศอินโดนีเซียรวมอยูดวย โดยทางบริษัทไดเริ่มสั่งซื้อสินคาจากรายใหญดังกลาวตั้งแตชวงเดือนเมษายน
ป 2551 ที่ผานมา นอกจากนี้บริษัทดังกลาวยังไดรับใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหิน ประเภท PKP2B
จากรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่งถือเปนใบอนุญาตในระดับ 2 จากทั้งหมด 3 ระดับ ซึ่งจะมีเพียง 34 บริษัทเทานั้น จากทั้งประเทศที่
ไดรับใบอนุญาตในระดับดังกลาว
ซึ่งปจ จุบันในประเทศอิ นโดนีเซีย มีผูไ ดรับใบอนุญาตจากรัฐ บาลในการเปนผู ประกอบการเหมืองถ านหิ น
จํานวนทั้งสิ้น 164 บริษทั แบงเปน
ระดับ 1 หรือ BUMN คือ เหมืองที่รัฐบาลเปนผูดําเนินการเอง ปจจุบันมีผูไดรับอนุญาตเพียง 1 บริษัทเทานั้น
ไดแก PT.Bukit Asam
ระดั บ 2 หรือ PKP2B คือ ใบอนุ ญาตในการเป นผู ประกอบการเหมื องถา นหิน ที่อ อกโดยรัฐ บาลกลางของ
ประเทศอิน โดนีเ ซี ยออกให แ กผูลงทุ น ในประเทศ และต า งประเทศ ซึ่ ง จะสามารถทํา เหมื อ งถ า นหิน ไดใ นขนาดพื้น ที่ ถึ ง
100,000 เฮคเตอร ปจจุบันมีผูไดรับอนุญาต จํานวน 34 บริษัท
ระดับ 3 หรือ KP คือ ใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถา นหินที่ออกโดยรัฐ บาลทองถิ่น ที่ออก
ใหกับบริษัทในประเทศเทานั้น ซึ่งจะสามารถทํ าเหมืองถา นหินไดในขนาดพื้นที่ไมเ กิน 1,000 เฮคเตอร ปจ จุบันมีผูไดรับ
อนุญาต จํานวน 129 บริษัท
1.4 ความเสี่ยงจากการใหความสําคัญกับพลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ ที่ไมใชถานหิน
ในอดีตที่ผานมาโรงงานอุตสาหกรรมโดยสวนใหญ มักจะใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิต
แตเนื่องจากปจจุบันราคาน้ํามันมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหตนทุนของโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ยังใชน้ํามัน
เตาเปนเชื้อเพลิงสําคัญ มีตนทุนในกระบวนการผลิตที่สูงขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ จึงตองพยายามปรับตัว โดยการ
เปลี่ยนมาใชพลังงานเชื้อเพลิงชนิดอื่นทดแทนน้ํามันเตา ซึ่งเชื้อเพลิงประเภทอื่นที่เปนทางเลือกนอกเหนือจากถานหินนั้น ยังมี
อยูหลายประเภท ไดแก กาซธรรมชาติ กะลาปาลม หรือเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ อาทิเชน แกลบ ชานออย ขี้เลื่อย เปนตน
อยางไรก็ตาม ถานหินถือเปนเชื้อเพลิงที่มีตนทุนต่ํา และเปนเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสํารองอยูเปนจํานวนมาก
เมื่อ เที ยบกับก าซธรรมชาติ หรือเชื้อ เพลิง ประเภทอื่ น ๆ ซึ่ งถ านหิ นนอกจากจะมีค วามได เปรีย บเรื่ องตน ทุนและปริ มาณ
สํารองที่มีอยูแลว ยังมีความไดเปรียบดานประสิทธิภาพในการใหคาความรอนที่สูง และความสะดวกในการใชงานอีกดวย
1.5 ความเสี่ยงจากขอรองเรียนเรื่องสิ่งแวดลอม
โดยธรรมชาติแลว แรธาตุประเภทถานหินเมื่อนํามาใชงานโดยทําใหเกิดการเผาไหม กาซออกซิเจนที่อยูใน
อากาศจะเขาทําปฏิกิริยากับถานหินซึ่งจะมีสวนประกอบของกํามะถัน ทําใหเกิดเปนกาซพิษ ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด
ซึ่ง เป นสาเหตุ ให ปอดอั กเสบ และเกิ ด ปญหามลภาวะสิ่ง แวดล อมจากฝุ นละอองของถา นหิ น ที่อ าจทํา ให เกิ ดโรคภูมิ แ พ
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อยางไรก็ตามถานหินนั้นมีอยูหลายประเภท ไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต ซึ่งถานหินแตละประเภท
จะกอใหเกิดปริมาณกาซพิษ หรือมลภาวะที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับคุณภาพของถานหินประเภทนั้น ๆ
อยางไรก็ ตาม ถา นหินที่ บริษั ทนํา เขา และจั ดจํา หนา ยทั้ง หมดคือ ถ านหิ นประเภทบิทูมิ นัส ซึ่งเปนถ านหิ น
คุณภาพสูง มีปริมาณขี้เถาและกํามะถันอยูในระดับต่ํา คือ มีปริมาณกํามะถันประมาณรอยละ 0.3 – 0.5 ในขณะที่น้ํามัน
เตามีกํามะถันประมาณรอยละ 2.0 - 3.0
ซึ่งจะเห็นไดวา ถานหินกอใหเกิดกํามะถันในปริมาณที่นอยกวาน้ํามันเตาซึ่งเปนที่นิยมใชในภาคอุตสาหกรรม
ในชวงที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญเปนอยางมากตอการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
โดยในสวนของบริเวณโรงงานคัดแยกถานหินหรือคลังสินคา บริษัทไดกําหนดใหมีมาตรการในการควบคุมฝุนละอองจาก
ถานหิน โดยการใชผาใบคลุมบนกองถานหินอยางมิดชิด และมีระบบสเปรยน้ําโดยรอบบริเวณ เพื่อปองกันการฟุงกระจาย
และในสวนของรถบรรทุกขนสงถานหินทั้งหมด จะมีผาใบปดคลุมอยางมิดชิด นอกจากนี้ ในบริเวณทาเรือที่มีการขนสงถาน
หิน ก็ไดจัดทําระบบสเปรยน้ําเพื่อปองกันฝุนฟุงกระจายเชนกัน โดยบริษัทไดตระหนักดีถึงการสรางความเขาใจและความ
ไววางใจจากชุมชนที่อยูอาศัยในบริเวณรอบพื้นที่คลังสินคาและโรงคัดแยกทั้ง 3 แหง บริษัทจึงไดจัดตั้งหนวยมวลชนสัมพันธ
ดานสิ่งแวดลอม เพื่อทําหนาที่ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาที่เกี่ยวกับการรับขอรองเรียนจากชาวบาน และการแกไขปญหา
เกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น
1.6 ความเสี่ยงดานการบริหารสินคาคงเหลือ
เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขาและจัดจําหนายถานหิน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีสต็อกถาน
หิน ให เ พีย งพอต อการจั ด จํา หนา ยและสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของลู ก คา โดยจะต อ งสามารถส ง มอบสิน ค าได อย า ง
ตอเนื่อ ง ประกอบกั บปจ จุบั นบริษัท ได ขยายฐานการให บริ การถ านหิ นออกไปสู ภาคอุ ตสาหกรรมพลั งงาน อุต สาหกรรม
ปูนซีเมนต ซึ่งเปนภาคอุตสาหกรรมที่มีปริมาณความตองการใชถานหินเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีปริมาณสต็อกถานหินเพื่อพรอมใหบริการไดอยางเพียงพอ โดยสวนหนึ่งที่ทําใหมีปริมาณมากเนื่องจากบริษัทไดนับ
รวมปริมาณถานหินที่อยูในระหวางการขนสงบนเรือดวย แตอยางไรก็ตามบริษัทไดมีมาตรการในการบริหารสินคาคงเหลือ
ตามมาตรฐานสากล
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
2.1 ความเสี่ยงจากราคาถานหินที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
จากสถานการณที่น้ํามันเตาซึ่งเปนผลผลิตของน้ํามัน และเปนเชื้อเพลิงที่สําคัญสําหรับหมอไอน้ํา (Boiler)
เพื่อการผลิตไอน้ําสําหรับใชในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ มีการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามัน และยังมี
แนวโนมการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนั้น สงผลใหภาคอุตสาหกรรมการผลิตประสบกับปญหาตนทุนในกระบวนการผลิตที่เพิ่ม
สูงขึ้น ทําใหภาคอุตสาหกรรมเริม่ หันมาหาแหลงเชื้อเพลิงที่มีราคาตนทุนที่ถูกกวา ซึ่งถานหินถือเปนทางเลือกหนึ่งที่
ภาคอุตสาหกรรมหันมาเลือกใช เมื่อปริมาณความตองการถานหินเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับภาวะวิกฤติดานราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก ทําใหราคาถานหินไดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามกลไกตลาด ซึ่งระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา (ตั้งแตป 2548 2549 และ
2550)
จากภาวะความผันผวนของราคาถานหินดังกลาว ถือเปนความเสี่ยงที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางหนึ่ง
ของบริษัท ทางบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปองกันโดยการทําสัญญาซื้อขายถานหินระยะยาวกับผูจัดจําหนาย/ผูผลิต เปน
ระยะเวลาลวงหนา เพื่อใหมีปริมาณสินคาเพียงพอสําหรับจําหนายแกลูกคา โดยในสัญญาจะระบุราคาจําหนาย โดยอางอิง
ราคาตลาดโลก และมีการติดตามดูทิศทางของแนวโนมราคาถานหินในตลาดโลกตลอดเวลา
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นอกจากนี้ ในการกําหนดราคาขายสินคาแกลูกคา ทางบริษัทจะคํานวณจากราคาตนทุนสินคากอนเปน
สํา คั ญ ทํ าให สามารถรั ก ษาระดั บ ของอั ตรากํ า ไรขั้ น ต น ไว ได แม ว า ราคาต น ทุ นสิ น ค า จะปรั บ ตั ว สู งขึ้ น ก็ ต าม ทั้ ง นี้ หาก
เปรียบเทียบระหวางราคาตนทุนน้ํามันเตาและถานหินจะยังคงพบวา น้ํามันเตามีราคาตนทุนสูงกวาถานหินเปนอยางมาก
และยั งคงปรับ ตัว สู งขึ้ นอยา งต อเนื่ องตลอดเวลาเช น กัน แมว าในช ว งปลายป 2551 ราคาจะปรับ ตัว ลดลงเล็ก นอ ยตาม
ราคาน้ํามันในตลาดโลกก็ตาม อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบระหวางถานหินกับแหลงเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ อาทิเชน ขี้
เลื่อย ไมฟน หรือแกลบ ซึ่งเชื้อเพลิงประเภทนี้มีขอไดเปรียบเฉพาะในเรื่องของราคาเมื่อเทียบเปนปริมาณ ที่ต่ํากวาถานหิน
เทานั้น แตจะมีจํากัดในเรื่องความสะดวกในการใชงาน และปริมาณที่จะจัดหาไดอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจสงผลตอการใชใน
การผลิตไอน้ําของโรงงานอุตสาหกรรม
3. ความเสี่ยงทางดานการบริหารการจัดการ
3.1 ความเสี่ ย งกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ผู ถือ หุ น รายใหญ มากกว าร อ ยละ 50
ณ วันที่ 20 มกราคม 2552 บริษัทมีคุณพนม ควรสถาพร ถือหุน ในบริษัท คิด เปน สัด สว นรอ ยละ 12.50
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท และมีกลุมครอบครัวควรสถาพร รว มถือ หุน ในบริษัท คิด เปน สัด สว น
ทั้ง หมดรอ ยละ 65.56 ของจํ า นวนหุ น ที ่จํ า หนา ยไดแ ลว ทั้ง หมดของบริษ ัท หลัง การกระจายหุน เพื ่อ เสนอขายใหก ับ
ประชาชนทั่ว ไป ซึ่ง สัด สว นการถือ หุน ที ่ม ากกวา รอ ยละ 50 นี ้ทํา ใหผูถือ หุน รายใหญดัง กลา วมีอํา นาจในการควบคุม
บริษัท และมีอิทธิพลตอการตัด สิน ใจทํา ธุรกรรมของบริษัท สํา หรับ กรณีที่ตอ งใชเ กณฑเ สีย งขา งมากในการลงคะแนน
นอกจากนี ้ การถือ หุน ในลัก ษณะกระจุก ตัว โดยผู ถือ หุน รายใหญนี้ยัง ทํา ใหบ ริษัท ไมสามารถตัด สิน ใจดํา เนิน การโดย
ปราศจากการยินยอมของกลุมผูถือหุนรายใหญ แมวาผูถือหุนกลุม อื่น จะเห็น โอกาสที่จ ะทํา ใหเ กิด ประโยชนตอ บริษัท ก็
ตาม
3.2 ความเสี่ ย งกรณี ที่ บ ริ ษั ท ทํา สั ญ ญาเช า สํ านักงานสาขาแหงที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร และมี
การกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาว
บริษัทไดทําสัญญาเชา ที่ดิน โฉนดเลขที่ 122 123 59394 และ 86564 ตั้งอยูที่ หมู 2 ตําบลนาดี อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่ มีอยูแลว หรือจะมีขึ้นในภายภาคหนาจากบริษัท พรปรีช า จํา กัด ซึ่ง เปน
บริษัทในกลุมครอบครัวของนายพนม ควรสถาพร ซึ่งเปนกรรมการ ผูถือหุนใหญ และกรรมการผูจัด การของบริษัท ทั้งนี้
การเชาพื้นที่ดังกลาวมีวัตถุประสงคการเชาเพื่อใหบริษัท ใชพื้นที่กรรมสิทธิ์ของ บริษัท พรปรีชา จํากัด เปนสํานักงาน สาขา
แหงที่ 1 ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 99/99 หมูที่ 2 ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปนพื้นที่สําหรับกอสรางคลังสินคาและโรง
คัดแยกถานหิน เพื่อรองรับปริมาณความตองการของกลุมลูกคา ซึ่งสวนใหญเปนกลุมลูกคาที่มีพื้นที่โรงงานตั้งอยูในบริเวณ
ถนนเศรษฐกิจ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และกลุมลูกคาในจังหวัดใกลเคียง โดยปจจุบันบริษัทมีจํานวนลูกคาสําหรับ
การใหบริการของสํานักงาน สาขาแหงที่ 1 คิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนลูกคาที่ใหบริการทั้งหมด
ทั้ง นี ้ บริษ ัท มีก ารกอ สรา งอาคารโรงงานและสํ า นัก งาน โดยมีม ูลคา การกอ สรา งสุท ธิ ณ วัน ที ่ 30
กันยายน 2551 เทากับ 31.42 ลานบาท ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่บริษัท พรปรีชา จํากัด ไมยินยอมใหเชาที่ดิน
ดังกล าวตอ ไป รวมถึง ความเสี่ย งกรณี ของอายุสัญญาการเช าที่ไม ครอบคลุม พอดีถึ งระยะเวลาการตัดค าเสื่อ มราคาของ
อาคารและสิ่งปลูกสรา งบนที่ดิ นดังกล าว โดยปจจุบัน บริษัทไดทําสัญญาการเชาที่ดิน มีกําหนดอายุ 3 ป เริ่มอายุ การเช า
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553
อยางไรก็ตาม ในกรณีของความเสี่ยงดังกลาว บริษัทพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากบริษัท พรปรีชา จํากัด
เปนบริษัทในกลุมครอบครัวของนายพนม ควรสถาพร ประกอบกับการทําสัญญาการเชาโดยมีเงื่อนไขขอหนึ่งระบุไวอยาง
ชัดเจนวา “หามมิ ใหผูใหเชาบอกเลิกสัญญาเชา กอ นครบกําหนดเวลาตามสัญญาเชา เวนแตผูเชาจะเปนฝายกระทําผิ ด
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สัญญา หรือในกรณีที่สัญญาเชามีผลระงับหรือเหตุอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว” ซึ่งในกรณีของการยกเลิกสัญญาเชา
ที่ดินโดยไมมีเหตุผลอันสมควรของผูใหเชาจึงเปนไปไมได และสําหรับกรณีความเสี่ยงเรื่องอายุสัญญาการเชาที่ไมครอบคลุม
พอดีถึงระยะเวลาการตัดคาเสื่อมราคาของอาคารและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาวนั้น ไดมีการระบุเงื่อนไขในบันทึกตอทาย
ของสัญญาเชาที่ดินดังกลาว ขอหนึ่งวา “เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา และผูเชามิไดประพฤติผิดสัญญาเชาในขอหนึ่ง
ขอใด ผูใ หเชาจะยิ นยอมใหผูเชาตออายุสัญญาเช าไปอีกไมนอยกวา 6 คราว คราวละไมต่ํากวา 3 ป” ซึ่งจากเงื่อนไข
ดังกลาวเทากับบริษัทมีสิทธิที่จะขอเชาที่ดินดังกลาวไดในระยะเวลาสูงสุดถึง 21 ป ซึ่งปจจุบันเหลืออายุการตัดคาเสื่อมราคา
ของตัวอาคารและสิ่งปลูกสราง เปนระยะเวลา 18 ป นอกจากนี้ในเงื่อนไขของสัญญาเชาที่ดินจาก บริษัท พรปรีชา จํากัด
ไมไดมีการระบุเงื่อนไขในกรณีที่ทางผูใหเชาขอยกเลิกสัญญาเชาแลวจะตองมีการจายชดเชยคาเสียหายใหกับทางผูเชา แต
อยางใด
4. ความเสี่ยงทางดานการเงิน
4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อและนําเขาถานหินจากผูจัดจําหนายตางประเทศเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา แต
รายไดของบริษัทเปนสกุลเงินบาททั้งหมดจากการจําหนายถานหินใหแกลูกคาในประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หากเกิดสถานการณที่อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ปรับตัว
ออนคาลง จะสงผลใหบริษัทมีตนทุนดานการนําเขาสินคาเพิ่มสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว โดย
ปจจุบัน บริษัทไดจัดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ไวครอบคลุมทั้งจํานวนกับทาง
สถาบันการเงิน โดยปจจุบันวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศดังกลาว สามารถครอบคลุมความเสี่ยงสําหรับวงเงิน
Letter of credit (L/C) ที่ใชในการสั่งซื้อถานหินจากตางประเทศไดทั้งหมด เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต รวมทั้งการติดตามขาวสาร การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยางใกลชิดอยู
ตลอดเวลา เพื่ อ จะได ประเมิน สถานการณ และหาทางป องกั น ความเสี่ ย งที่อ าจจะเกิ ดขึ้ น ผ านการทํ า สั ญญา Forward
Contract ไดทัน เพื่อเปนการลดปญหาและความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นได
4.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากปจจุบัน บริษัทมีการใชบริการวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั้งในสวนของวงเงินกูระยะยาว
และระยะสั้น ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตามบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับต่ํา โดยการติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยทั้งในตลาดโลกและในประเทศไทย ทั้งในปจจุบัน
และแนวโน มในอนาคตอย างต อเนื่อง นอกจากนี้บริ ษัท ยังมี ความไดเ ปรีย บในสว นของอั ตราดอกเบี้ย โดยจํา นวนวงเงิ น
สินเชื่อที่ไดรับการสนับสนุนนั้น บริษัทไดรับอัตราดอกเบี้ยแบบ Money market rate ทั้งหมด ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวา
อัตราดอกเบี้ยเงินกูโดยทั่วไป ทําใหการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยไมสงผลกระทบตอกิจการมากเทาที่ควร
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ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ

:
:

กอตั้ง
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:
:
:

โทรศัพท
โทรสาร
Home Page
ทุนที่เรียกชําระแลว
มูลคาที่ตราไวหุนละ
นายทะเบียนหลักทรัพย

:
:
:
:
:
:

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

:

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
Asia Green Energy Public Company Limited (AGE)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ (mai)
18 มีนาคม 2547
0107551000011
เปนผูนําเขาและจัดจําหนายถานหินสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
122/1 หมูที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
02-894-0088, 02-453-1251-3
02-894-0044, 02-893-4267
www.agecoal.com
140,000,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบลานบาทถวน)
1 บาท
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2229-2800 , 0-2654-5599
โทรสาร 0-2359-1259
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 218
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4334
นางสาวชมาภรณ รอดลอยทุกข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9211
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด
790/12 ทองหลอทาวเวอร ซอยทองหลอ18
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2714-8842-3 , 0-2185-0342
โทรสาร 0-2185-0225
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 140,000,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบลานบาทถวน)
แบงออกเปน หุนสามัญจํา นวน 140,000,000 หุ น มีมูลคาที่ ตราไวหุนละ 1 บาท เปนทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน
105,000,000 บาท (หนึ่งรอยหาลานบาทถวน) และหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 35,000,000 หุน จะเสนอขายแกประชาชน
กลุมผูถือหุน ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย
สัดสวนกอน IPO
รายชื่อ

สัดสวนหลัง IPO

จํานวนหุน (หุน)

รอยละ

จํานวนหุน (หุน)

รอยละ

1. กลุมนายพนม ควรสถาพร

91,790,000

87.42%

91,790,000

65.56%

2. นางสุดี อันนวัฒน

5,000,000

4.76%

5,000,000

3.57%

3. นายกิติชัย เดชไพบูลยยศ

5,000,000

4.76%

5,000,000

3.57%

4. นางสายพิณ ลิ้มศิริวัลลภ

2,000,000

1.90%

2,000,000

1.43%

5. นายวินัย สุธาทิพยกุล

500,000

0.48%

500,000

0.36%

6. นายทัศพงศ ตันเต็มสมบูรณ

500,000

0.48%

500,000

0.36%

7. ผูถือหุนรายอื่น ๆ (8 ราย)

210,000

0.20%

210,000

0.15%

105,000,000

100.00%

105,000,000

75.00%

0

0.00%

35,000,000

25.00%

105,000,000

100.00%

140,000,000

100.00%

รวม
ประชาชนทั่วไป
รวมทั้งสิ้น
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ผังการจัดองคกร
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สํานักตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
ผูชวยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
ผูจัดการ (โรงงาน 1

ผูจัดการ (โรงงาน 2 )

ผูจัดการฝายขาย

ผูจัดการ

ผูจัดการฝาย

ผูจัดการฝาย

ผูจัดการฝาย

ผูจัดการฝาย

ฝายขาย

ตางประเทศ

บุคคล

บัญชีและการเงิน

สื่อสารองคกร

ผูจัดการ

ผูจัดการแผนก

ผูจัดการ

ผูจัดการ

ผูจัดการ

ผูจัดการแผนก

แผนกทาเรือ

สิ่งแวดลอม

แผนก R&D

แผนกไอที

แผนกบัญชี

การเงิน
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โครงสรางการจัดการ
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1.

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ

บําเพ็ญบุญ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

2.

นายพนม

ควรสถาพร

กรรมการ

3.

นายวินัย

ควรสถาพร

กรรมการ

4.

นายธนพล

ฉ่ําใจหาญ

กรรมการ

5.

นางสาวอลิสา

ควรสถาพร

กรรมการ

6.

นายสิราวิชญ

ทรัพยเตชิตมณี

กรรมการ

7.

รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.

นายธวัชชัย

วรวรรณธนะชัย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

9.

นายอําพัน

ยศอมรสุนทร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่มีความรูทางดานบัญชี การเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ
และคุณธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
โดยมี นางสาวนิอร จันทรแจมแสง เปนเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท และเลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
นายพนม ควรสถาพร ลงลายมือชื่อและประทับตราสํา คัญของบริษัท หรือ นางสาวอลิสา ควรสถาพร หรือ
นายธนพล ฉ่ํา ใจหาญ หรือ นายวินัย ควรสถาพร โดยสองในสามคนลงลายมือ ชื่อ รว มกัน และประทับ ตราสํา คัญของ
บริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 / 2551 วันที่ 25 มกราคม 2551)
1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังผลประโยชนของบริษัท
2) มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผย
ขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน
3) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท
หมายเหตุ
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4) พิจารณาอนุมัติผังอํานาจอนุมัติ
5) กํากับ ควบคุม ดูแล ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ
6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบการรายอื่น
7) รับผิ ดชอบในการจัด ทํารายงานทางการเงิน ให ผูสอบบัญชีต รวจสอบ และ/หรือ สอบทานและเสนอต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
8) แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร
ทั้ง นี้ กํ า หนดให ก รรมการหรื อ บุ คคลอื่ น ใดซึ่ง มี ห รื อ อาจมี ค วามขั ดแย ง ในส วนได เ สี ย หรื อ ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนั้นในกรณีตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดว ย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
- การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวของกับการใหเชากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางสวนที่สําคัญ
- การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค
จะแบงกําไรขาดทุนกัน
- การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1.

รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

นายธวัชชัย

วรวรรณธนะชัย

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายอําพัน

ยศอมรสุนทร

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

โดยมี นางสาวนิอร จันทรแจมแสง ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด ครั้งที่ 2 / 2551 วันที่ 25 มกราคม 2551)

Committee) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท

1) สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2) สอบทานให บริ ษัท มีระบบการควบคุ มภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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3) สอบทานให บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
5) พิจ ารณาการเป ดเผยข อมู ลของบริ ษั ท ในกรณี ที่ เกิ ด รายการที่เ กี่ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน
6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
1.

นายพนม

ควรสถาพร

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นายวินัย

ควรสถาพร

กรรมการบริหาร

3.

นางสาวอลิสา

ควรสถาพร

กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 / 2551 วันที่ 21 มีนาคม
2551)
1) มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัท
กําหนด
2) กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายใตขอบเขตวัตถุประสงค และ/หรือ แนวนโยบายของ
บริษัท
3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติ แลวแตกรณี
4) อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท
5) มีอํานาจพิจารณากํา หนดสวั สดิการใหแก พนักงานตามความเหมาะสมกับ สภาพการณ ประเพณี และ
กฎหมายที่ใชบังคับ
6) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการไดมอบอํานาจไว คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติการซื้อ การจัดจาง
การเชา การเชาซื้อ ทรัพยสินใด ๆ ตลอดจนมีอํานาจลงทุน และดําเนินการชําระคาใชจายใด ๆ ที่จําเปน
ตอการดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท กําหนด
7) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการไดมอบอํานาจไว คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติการกูยืมเงิน เบิกเงิน
เกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน ในการดําเนิน ธุรกิจของบริษั ท
โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท กําหนด
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8) มีอํานาจในการอนุ มัติการซื้อทรั พยสิน หรือ การชํ าระราคาใด ๆ อั นสืบเนื่องมาจากการดํา เนินงานของ
บริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข อตกลงกับคู คา โดยมีรายละเอียดตามผั งอํานาจอนุ มัติที่ค ณะกรรมการ
บริษัท กําหนด
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนนั้น จะไมรวมถึง
อํานาจ และ/หรือการมอบอํานาจชวงในการอนุมัติ รายการใดที่ ตน หรื อผูรับ มอบอํา นาจช วง หรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของ) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยง
กับบริษัท หรือบริ ษัทยอยของบริษั ท ซึ่งการอนุมัติ รายการในลักษณะดังกล าวจะตอ งเสนอต อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรื อ ที่ป ระชุ ม ผู ถือ หุ น (แลว แต ก รณี ) เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติรายการดัง กล า ว ตามที่ ข อ บั งคั บ ของบริษั ท ย อ ยหรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
ผูบริหารของบริษัท
ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

1.

นายพนม

ควรสถาพร

กรรมการผูจัดการ

2.

นายพนัย

ควรสถาพร

รองกรรมการผูจัดการ

3.

นางวรรณี

ควรสถาพร

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

4.

นายธนพล

ฉ่ําใจหาญ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

5.

นายสนธยา

พรมสุรินทร

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ

6.

นายสมบัติ

บุญเรือง

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

7.

นางสาวศศิธร

ทองปน

ผูจัดการแผนกบัญชี

กรรมการผูจัดการ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1 / 2551 วันที่ 21 มีนาคม 2551)
ใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให ซึ่งอยูภายใตกฎระเบียบ
และขอบังคับของบริษัท รายละเอียดอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการสามารถสรุปไดดังนี้
1) เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2) ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ไดมอบหมาย
3) เป น ผู กํ า หนดและกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น การโดยรวมในทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
4) มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อ เชา หรือลงทุน ตามแผนงานที่ไดมีมติ อนุมัติไว แลว หรื อ มีอํานาจในการ
อนุมัติหรือยกเลิกการซื้ อ การจาง การเชา การเชาซื้อ การขาย ทรัพยสิน การลงทุ น และการชําระราคา
หรื อ คา ใชจ า ยต า ง ๆ ที่ จํ าเป นต อ การดํา เนิน งานของบริษั ท โดยมี รายละเอี ยดตามผั งอํ า นาจอนุ มั ติ ที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
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5) มีอํานาจในการอนุมัติ การซื้อ ทรัพย สิน หรื อการชํ าระราคาหรือ คาใช จายตา ง ๆ อั นสืบเนื่ องมาจากการ
ดําเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ขอตกลงกับคูคา โดยมี รายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติ ที่
คณะกรรมการบริษทั กําหนด
6) เปนผูพิจารณาเรื่อง กลยุทธทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัท เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามลําดับของความสําคัญ
7) มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก ซึ่งพนักงานทุกระดับ
8) มีอํานาจดําเนิน การเปด และปด บัญชีเงิน ฝากประเภทตา ง ๆ กั บธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความ
สะดวกในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยตองคํานึงถึงประโยชนของบริษัทฯเปนสําคัญ
9) ขออนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาด า นต า ง ๆ ที่ จํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ โดยผ า นคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท
10) มีอํ า นาจจ า ง แต ง ตั้ง ปลดออก ให อ อก ไล ออก กํ าหนดอัต ราค าจ า ง ให บํ า เหน็ จ รางวั ล ขึ้ น เงิน เดื อ น
คาตอบแทน เงินโบนัส ใหแกพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกําหนดคาตอบแทนของบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารดังกลาวขางตนนั้น จะไม
รวมถึงอํานาจ และ/หรือการมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรื อผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของ) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด
ขั ด แย ง กั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง การอนุ มั ติ รายการในลั ก ษณะดั ง กล า วจะต อ งเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัท
ยอยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
การอื่นใดนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน กรรรมการผูจัดการไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับมอบหมาย
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป
การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ และ
ผูบริ หารของบริษัท จะตอ งมี คุณสมบั ติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบ ริษั ทมหาชนจํา กัด พ.ศ.2535 และ
ขอบังคับของบริษัท และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยการคัดเลือกจะดําเนินการ ดังนี้
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทนั้น ไดกําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่
ประชุมผูถือหุน โดยมีกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
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(2) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้ง เปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานที่
ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน
สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อ ยูในตําแหนง นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพ นจากตําแหน ง
อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริ ษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวัน ที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะตองเปนกรรมการบริษัทซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ /หรือระเบียบของตลาด
หลักทรัพยกําหนด โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการ
บัญชีและการเงิน
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูเสนอการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผูบริหาร
จํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ก. คาตอบแทนคณะกรรมการ
เบี้ ยประชุ ม กรรมการ ในการประชุ มวิ สามั ญผู ถื อหุ น ครั้ ง ที่ 2/2551 เมื่ อวั น ที่ 11 กุม ภาพั น ธ 2551 ในที่
ประชุม ได อนุ มัติ การกํา หนดค าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามระเบีย บว าด วยคาตอบแทนและเบี้ ย
ประชุมกรรมการของบริษัท
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โดยการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ

คาตอบแทนคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการ

ป 2550

ป 2551

1.

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ

-

240,000

2.

นายพนม

ควรสถาพร

-

90,000

3.

นายวินัย

ควรสถาพร

-

70,000

4.

นายธนพล

ฉ่ําใจหาญ

-

90,000

5.

นางสาวอลิสา

ควรสถาพร

-

20,000

6.

นายสิราวิชญ

ทรัพยเตชิตมณี

-

90,000

7.

รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ

-

250,000

8.

นายธวัชชัย

วรวรรณธนะชัย

-

190,000

9.

นายอําพัน

ยศอมรสุนทร

-

190,000

หมายเหตุ : การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ประธานกรรมการบริ ษั ท ได รั บ เบี้ ย ประชุ ม
จํานวน 20,000 บาทตอครั้ง กรรมการบริษัท จะไดรับคาเบี้ยประชุมจํานวน 10,000 บาทตอครั้ง สําหรับการ
จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบไดรับคาเบี้ยประชุมจํานวน 20,000 บาท
ตอครั้ง (ทั้งนี้หากเป นการเขารวมประชุม ในฐานะกรรมการบริ ษัท จะไดรับคาเบี้ยประชุมจํานวน 10,000
บาทตอครั้ง) สําหรับกรรมการตรวจสอบ จะไดรับคาเบี้ยประชุมจํานวน 10,000 บาทตอครั้ง
บริษัทไมเคยจายเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัท โดยเริ่มจายเบี้ยประชุมให
คณะกรรมการบริษัท ตั้งแตป 2551 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดเริ่มประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551
ที่ประชุมผูถือหุน ประจําป 2551 ไดมีมติกําหนดจายคาตอบแทนกรรมการ ประจําป
2551 เปนจํานวนเงินไมเกิน 3 ลานบาท
ข. คาตอบแทนผูบริหาร
ป 2550
ป 2551
คาตอบแทนผูบริหาร
จํานวนราย (คน) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนราย (คน) จํานวนเงิน (บาท)
รวม

4

2,035,126.00

7

หมายเหตุ : คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2. คาตอบแทนอื่นที่ไมใชตัวเงิน
- ไมมี –
26

7,246,734.00

การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดไว ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
บริษัทใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุก ๆ ทาน อยางเทาเทียมกัน เชน บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบ
ความคืบหนาจากการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ โดยแจงใหผูถือหุนทราบโดยตรงหรือผานทางตลาดหลักทรัพยฯ และ
บริ ษั ทถื อ ปฏิ บั ติใ นการจั ดส ง หนั ง สือ นั ดประชุ ม พรอ มทั้ง ข อมู ลประกอบการประชุ มตามวาระต า งๆ ให ผูถือ หุ นทราบ
ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัท หรือ 14 วัน แลวแตเรื่องที่จะพิจารณา และ/
หรือ เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยกําหนดใหในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึก
การประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเสนอใหกรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 1 ทาน เปนผูรับมอบอํานาจในการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ตามปกติ บริษัทจะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนปละ
1 ครั้ง โดยหากมีวาระทีส่ ําคัญที่จะตองใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา บริษัทจะดําเนินการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติตอไป
ในการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการจะใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขา รวมประชุมและออกเสียงอยางเต็ม ที่
รวมทั้งจัดเวลาใหเหมาะสม เพื่อใหผูถือหุน มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามเกี่ยวกับบริษัทได
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริ ษั ท มีน โยบายส ง เสริ ม ใหก รรมการทุ กท า นเขา ร ว มประชุ มในการประชุม ผู ถื อ หุน และประธานในที่
ประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท โดยจะกําหนดเวลาในการ
ประชุมใหผูถือหุนไดมีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ รวมทั้งจะจัดใหมีขอมูล
เพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวม
ประชุมไดดวยตนเอง และจัดเตรียมสถานที่ ๆ เดินทางสะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
– ปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
– การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา
– ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมตามขอตกลง
– เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาทั้งในดานคุณภาพของการใหบริการที่ดี
ไดมาตรฐาน รักษาความลับของลูกคา
– ประพฤติตามกรอบกติกา การแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริต เพื่อทําลายคูแขงทางการคา
– มีความรับผิดชอบ ตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม โดยมีหนวยงานดูแลทางดานสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะ
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
นอกจากบริ ษัท จะทํ าการเผยแพรข อ มูลตามเกณฑที่ กํ าหนดผ านช องทางของตลาดหลั กทรั พย ฯ แล ว
บริษัทจะมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ โดยขอมูลตาง ๆ ที่เปดเผย ทั้งรายงานทางดานการเงินและ
ขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน
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คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญ และการกํากับดูแลกิจการ งบการเงิน
ของบริ ษัท และสารสนเทศทางการเงิ น ที่ป รากฏตอ สาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข อมู ลประจํา ป และรายงาน
ประจําป โดยการจั ดทํ างบการเงิ นดัง กลา วจะเป นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่ วไปในประเทศไทย โดยเลือ ก
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดใน
การจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจได
อยา งมี เหตุผลวา การบัน ทึก ขอ มูลทางบัญชีมีค วามถู กตอ ง ครบถว น และเพี ยงพอที่จะดํา รงรักษาไวซึ่ งทรั พย สิน และ
เพื่อใหทราบจุดออน เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษัท ได แ ตง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ประกอบดว ยกรรมการที่ไ ม เ ป น
ผูบริหารและเปนอิสระอยางเพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน
คณะกรรมการบริษั ทมีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยูในระดับที่นา พอใจและ
สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท
บริษทั ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา โดยมีการ
จัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมเปนระยะเวลาลวงหนา 7 วัน กอนวัน
ประชุม เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษั ท มี จํ า นวนคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง หมด 9 ท า น ซึ่ ง เป น จํ า นวนที่ เ หมาะสมกั บ บริ ษั ท และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ สวนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งเปนกรรมการอิสระมีจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน
คิด เป น จํา นวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ งคณะ นอกจากนี้ ยั งมี ก รรมการ อี ก 1 ท าน ที่เ ป นกรรมการอิสระ รว มอยู ใ น
คณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ บริ ษัทมี การกํา หนดอํา นาจหน าที่ ความรั บผิด ชอบของประธานกรรมการและกรรมการผูจัด การไว
อยางชัดเจน
คณะกรรมการมีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่
ดี ในเรื่องดังตอไปนี้
–
กําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
–
กํากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ ใหเปนไปตามแผนงาน เพื่อ
บรรลุเปาหมายที่วางไว
–
พิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ
–
ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอยางสม่ําเสมอ โดย บริษัท เอเอสที มาสเตอร
จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบั ญชีของบริ ษัทก็ไดทํา การประเมิ นและทบทวนระบบการควบคุม ภายในของ
บริษัท ในการตรวจสอบบัญชีประจําป และไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่สําคัญในระบบดังกลาว
–
กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุม และติดตามอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบริษัท
ไดรับประโยชนสูงสุด
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บริษัทกําหนดการประชุมคณะกรรมการลวงหนา และแจงใหกรรมการทราบลวงหนา เพื่อจะสามารถจัด
เวลาเขารวมการประชุมได โดยจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ จะพิจารณาใหเหมาะสมกับภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรรมการ
คาตอบแทนกรรมการ บริษัทไดกําหนดนโยบายคา ตอบแทนกรรมการไว อยางชัดเจนและโปรงใส โดย
คาตอบแทน อยูใ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และ
ไดข ออนุ มัติจ ากที่ประชุม ผูถือ หุน แลว กรรมการที่ได รับมอบหมายให มีหน าที่ และความรับผิ ดชอบเพิ่ มมากขึ้ น ไดรับ
คาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
การดูแลเครื่องการใชขอมูลภายใน
กรรมการต องปฏิ บัติ ห นา ที่ใ หเ ปน ไปตามกฎหมาย วั ตถุ ประสงค และข อบั งคั บของบริ ษั ท ตลอดจนมติ ของที่
ประชุมผูถือหุน การเปดเผยขอมูลตาง ๆ ที่มีสาระสําคัญและมีผลกระทบตอบริษัท ถาเปนขอมูลดานการดําเนินงานให
ผานความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการ แตถาขอมูลใดที่มีผลกระทบตอผูลงทุนตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษั ท นโยบายและวิ ธี ก ารติ ด ตามดู แลในการนํา ข อ มูลภายในไปใช เ พื่อ ประโยชนสว นตนนั้ น บริ ษั ท
มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารมีการ
ใชขอมู ลภายในเพื่อประโยชนสวนตัว โดยมอบหมายให กรรมการผูจั ดการเปนผูพิจ ารณาความผิ ด ตามมาตรการการ
ลงโทษที่เปนไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท หากพนักงานของบริษัทกระทําความผิดดังกลาว นอกจากนี้
ทางบริษัทไดจัดทําเปนขอปฏิบัติวา ทางคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัท หามทําการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทเปนเวลา 15 วัน ในชวงระยะเวลากอนการนําเสนองบการเงินประจํางวดตอสํานักงาน ก.ล.ต.
นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัท และบริษัทยอย มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือ
หลังจากหักเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปน
อื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
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วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานป2551
รายได
บริษัทมีรายไดหลักจากการจําหนายถานหินและกะลาปาลมเปนสําคัญ โดยรายไดจากการขายของบริษัทในของ
ป 2551 เทากับ 2,345.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2550 ที่มีรายไดจากการขายเทากับ 955.62 ลานบาท
หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 146.81 สําหรับในป 2550 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 955.61 ลานบาทนั้น เพิ่มขึ้นจากป
2549 และ 2548 ที่มีรายไดรวมเทากับ 496.50 ลานบาท และ 88.24 ลานบาท ตามลําดับ
โดยสาเหตุสําคัญของรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว
เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณถานหินที่
จําหนาย รวมทั้งราคาจําหนายเฉลี่ยตอตันที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณจําหนายกะลาปาลมมีจํานวนที่ลดลง อยางไรก็
ตาม ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2551 จะไมปรากฏรายไดจากการจําหนายกะลาปาลมอีกตอไป
อัตรากําไรขั้นตน และอัตรากําไรสุทธิ
สําหรับป 2551 บริษัทมีสัดสวนกําไรขั้นตน คิดเปนรอยละ 15.38 ของรายไดจากการขาย คิดเปนสัดสวนกําไร
ขั้นตนที่ลดลงจากป 2550 ที่มีสัดสวนกําไรขั้นตน คิดเปนรอยละ 20.61 ของรายไดจากการขาย หรือคิดเปนมูลคากําไร
ขั้นตน ของป 2551 และ 2550 เทากับ 360.70 ลานบาท และ 195.88 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับสาเหตุของกําไรขั้นตนที่
ลดลง เปนผลมาจากการที่บริษัทมีสัดสวนตนทุนขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาขายถานหินลดลงอยางลวดเร็วจากวิกฤต
เศรษฐกิจโลก ขณะที่ราคาซื้อถานหินตามสัญญาระยะยาวจะปรับตัวตามดัชนีราคาถานหินทุก 3 เดือน เหลานี้เปนปจจัยที่
สงผลใหบริษัทมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นในบางไตรมาสทําใหตนทุนรวมทั้งปเพิ่มขึ้น
เมื่อพิจารณาอัตรากําไรสุทธิของบริษัท พบวา ในป 2551 บริษัทมีสัดสวนกําไรสุทธิ คิดเปนรอยละ 5.24 คิดเปน
สัดสวนกําไรสุทธิที่ลดลงจากป 2550 ที่มีสัดสวนกําไรสุทธิ คิดเปนรอยละ 6.62 หรือคิดเปนมูลคากําไรสุทธิ ในป 2551
และ 2550 เทากับ 123.67 ลานบาท และ 63.24 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิลดลง
จากเดิมนั้น เกิดจากอัตรากําไรขัน้ ตนที่ลดลง กําไรสุทธิในป 2549 คิดเปนรอยละ 3.29 และมีสัดสวนขาดทุนในป 2548 คิด
เปนรอยละ 8.21
สินทรัพย
บริษัทมีมูลคาสินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 1,342.70 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ
703.07 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 271.44 ลานบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 249.69 ลานบาท
ตามลําดับ โดยสินทรัพยรวมของบริษัทจะคิดเปนสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียนมากกวารอยละ 83 ซึ่งมูลคาสินทรัพยรวม
ของบริษัทมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยการเปลี่ยนแปลงหลักเปนผลมาจากสาเหตุตาง ๆ ดังนี้
- ลูกหนี้การคา ณ 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 2550 และ ป 2551 เทากับ 62.14 ลานบาท 88.29 ลาน
บาท 194.10 ลานบาท และ 385.84 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผานมา โดย
เปนไปอยางสอดคลองตามการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน นอกจากนี้บริษัทยังสามารถ
บริหารระยะเวลาเก็บหนี้ไดดีขึ้น โดยในชวงป 2548 ป 2549 ป 2550 และ ป 2551 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ ย เท ากั บ
128.88 วัน 54.91 วัน 53.48 วัน และ 44.52 วัน ตามลําดับ
- สินคาคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 2550 และ ป 2551 เทากับ 145.71 ลานบาท 134.01
ลานบาท 377.30 ลานบาท และ 712.53 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสินคาคงเหลือของบริษัทคือ ปริมาณถานหินที่มี ไวเพื่อ
ใชในการจําหนาย ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนั บ ตั้ ง แต ป 2548 จนถึง ป จ จุ บัน และจะตองปอ งกั น
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ปญหาการขาดแคลนสินคาที่จะสงมอบใหกบั ลูกคา ประกอบกับราคาถานหินในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามปริม าณ
ความตองการบริโภคที่สูงขึ้น สงผลใหบริษัทจําเปนตองวางแผนการบริหารตนทุนการสั่งซื้อถานหินเพื่อแกไขราคาตนทุ น
ถานหินที่อาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไดในอนาคต เหลานี้จึงเปนเหตุผลที่ทําใหบริษัทจําเปนตองมีปริมาณสินคา คงเหลือ อยู ใน
ระดับที่สูงเพียงพอที่จะปองกันปญหาดังกลาวไมใหเกิดขึ้นได โดยในชวงป 2548 ป 2549 ป 2550 และ ป 2551 บริษัทมี
ระยะเวลาสินคาคงคลังเฉลี่ย เทากับ 318.49 วัน 117.70 วัน 121.97 วัน และ 98.86 วัน ตามลําดับ จะเห็ไดวา บริษัท มี
ระยะเวลาการจัดเก็บสินคาลดลง เนื่องจากบริษัทไดเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินคาคงเหลือใหดียิ่งขึ้น กว าที่ ผา น
มาและคาดวาจะดีขึ้นตามลําดับ
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ ณ 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 2550 และ ป 2551 เทากับ 21.87 ลาน
บาท 29.74 ลานบาท 94.09 ลานบาท และ 215.55 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2549 บริษัทไดลงทุนในสวนของการ
ปรับปรุงพื้นที่ การกอสรางลานสําหรับเทกองถานหิน และเริ่มติดตั้งเครื่องจักรเพื่อใชในการคัดแยกถานหิน สํ า หรับ ป
2550 นั้น บริษัทไดเนนการลงทุนในสวนของการกอสรางโกดังเก็บสินคาและโรงคัดแยกถานหิน การกอสรา งสายพาน
เพื่อลําเลียงถานหินสําหรับเขาเครื่องคัดแยก รวมถึงการลงทุนในสวนของเครื่องจักร และอุปกรณ สําหรับสํานั ก งาน
สาขาจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี เพิ่มขึ้นจากเดิม สําหรับป 2551 นั้น บริษัทไดมีการลงทุนที่สําคัญคือ การ
ซื้อที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินสําหรับสํานักงานสาขาจังหวัดเพชรบุรี รองลงมาคือ การลงทุนซื้อเครื่องจักร เครื่ องมือและ
อุปกรณที่ใชในกระบวนการคัดแยกถานหิน และการลงทุนเพิ่มเติมในสวนของการปรับปรุงอาคารโรงงาน การซื้อ รถ
สําหรับใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและรถสําหรับใชงานภายในสํานักงานสาขาจังหวัดสมุทรสาคร
- เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย คือ บริษัท เอ.จี.อี. ทราน
สปอรต จํากัด เปนเงินจํานวน 0.99 ลานบาท โดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 มีมติให ลงทุ นใน
บริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 99.00 จากทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีหนี้สินรวม เทากับ 1,110.49 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 ที่มีหนี้สินรวม เทากับ 571.64 ลานบาท และเพิ่มขึ้นจาก 244.19 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
และ 238.13 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามลําดับ หนี้สินเกือบทั้งจํานวนเปนหนี้เงินทุนหมุนเวียนสําหรับการ
ซื้อถานหินจากประเทศอินโดนีเซีย
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสวนของผูถือหุน เทากับ 232.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550 ที่มีสวนของผูถือหุนรวม เทากับ 131.43 ลานบาท และเพิ่มขึ้นจาก 27.25 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 และ 11.56 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามลําดับ โดยบริษัทมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นตลอด
ระยะเวลา ที่ผานมา ซึ่งสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรของบริษัทที่เพิ่มขึ้นตามผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผานมา และมีการเพิ่มขึ้นของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทจากเดิม 20.00
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปน 105.00 ลานบาท (จากทุนจดทะเบียนจํานวน 140.00 ลานบาท) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถือหุนของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของแตละปของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับ ผิด ชอบตอ ความถูก ตอ งและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจาก
ผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน
เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบ
รวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินการประเมินถึง
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปน
ผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวา
การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผลการดําเนินงานรวม
และกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายประดิษฐ รอดลอยทุกข)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(เดิมชื่อ "บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด")
งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ "บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด")
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพย

หมายเหตุ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

6

ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน

5.2,7

- บริษัทอื่น - สุทธิ

7

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน

5.2

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

8

เงินจายลวงหนาคาสินคา

งบการเงินรวม
2551
9,273,664
385,841,735
712,531,933

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
2,382,163

8,657,466

2,336,880

5,754,479

385,841,735

188,350,091

19,711,725

11,030,179

712,286,464

377,299,640

-

-

12,140,969

ลูกหนี้กรมสรรพากร

39,163

39,163

3,163,100

คาใชจายจายลวงหนา

5,425,196

4,581,143

283,377

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

2,576,089

2,514,372

2,277,803

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

8,040,448

7,134,678

5,724,280

1,115,687,780

1,129,693,645

608,957,104

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย

9

-

990,000

-

เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน

10

4,800,000

4,800,000

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

11

215,550,170

171,977,507

โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ

12

2,307,264

2,307,264

-

4,352,213

4,352,213

26,400

227,009,647

184,426,984

94,113,972

1,342,697,427

1,314,120,629

703,071,076

เงินมัดจําและเงินประกัน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

94,087,572

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ "บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด")
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น
เจาหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

หมายเหตุ

2551

2551

2550

971,260,534
416,202
26,639,497
294,594
11,760,782
4,136,782
39,353,560
21,337,056

971,260,534
10,253,215
7,963,419
6,678,741
5,637,656
4,136,782
38,897,374
20,813,033

422,226,814
1,444,678
78,454,397
4,642,270
2,678,472
3,845,209
24,267,574
15,697,735

1,075,199,007

1,065,640,754

553,257,149

24,159,275
11,128,170

8,160,943
11,128,170

3,149,610
15,232,348

35,287,445

19,289,113

18,381,958

1,110,486,452

1,084,929,867

571,639,107

17

140,000,000

140,000,000

20,000,000

17

105,000,000
-

105,000,000
-

20,000,000
40,942,769

18

9,579,200
117,591,673
232,170,873
40,102
232,210,975
1,342,697,427

9,579,200
114,611,562
229,190,762
229,190,762
1,314,120,629

70,489,200
131,431,969
131,431,969
703,071,076

13
5.2
5.2
15
16
14

15
16

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 140,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(2550 : หุนสามัญ 200,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 105,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(2550 : หุนสามัญ 200,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท)
เงินรับลวงหนาคาหุนกอนการจดทะเบียน
กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
สวนที่ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ "บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด")
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดคาบริหารจัดการ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

5.3

การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2551

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

2,345,046,716
10,257,712
3,286,925
2,358,591,353

2,342,326,064
2,184,000
10,257,712
3,677,275
2,358,445,051

950,481,673
4,630,330
504,760
955,616,763

1,984,345,857
101,900,220
38,858,582
8,516,734
4,659,719
2,138,281,112
220,310,241
(39,999,551)
(56,638,915)
123,671,775

1,945,432,858
146,399,332
38,023,308
8,516,734
4,659,719
2,143,031,951
215,413,100
(39,052,053)
(55,699,485)
120,661,562

754,603,000
75,500,388
18,708,035
2,035,126
850,846,549
104,770,214
(12,971,462)
(28,557,139)
63,241,613

123,641,673
30,102

120,661,562
-

63,241,613
-

123,671,775

120,661,562

63,241,613

1.34

1.31

3.16

91,958,904

91,958,904

20,000,000

20

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ "บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด")
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
บาท
ทุนที่ออก
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551

และชําระแลว
20,000,000

เงินรับลวงหนาคาหุนเพิ่มขึ้น

-

เงินรับลวงหนาคาหุน สํารองตามกฎหมาย สวนที่ยังไมไดจัดสรร ผูถือหุนสวนนอย
40,942,769

-

44,057,231

-

(85,000,000)

-

เพิ่มทุน

17

สํารองตามกฎหมาย

18

-

-

เงินปนผลจาย

19

-

-

-

สวนของผูถือหุนสวนนอยจากการลงทุนในบริษัทยอย

-

-

-

กําไรสุทธิ

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

85,000,000

105,000,000

สวนของ

กําไรสะสม

-

9,579,200

9,579,200

70,489,200

รวม

-

131,431,969

-

-

44,057,231

-

-

-

(9,579,200)

-

-

(66,960,000)

-

-

(66,960,000)

10,000

10,000

123,641,673

30,102

123,671,775

117,591,673

40,102

232,210,975

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด")
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
บาท
ทุนที่ออก
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550

และชําระแลว
20,000,000

เงินรับลวงหนาคาหุน

-

กําไรสุทธิ

-

เงินรับลวงหนาคา
หุน
40,942,769
-

กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย สวนที่ยังไมไดจัดสรร
-

7,247,587
-

รวม
27,247,587
40,942,769

-

63,241,613

63,241,613

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

20,000,000

40,942,769

-

70,489,200

131,431,969

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551

20,000,000

40,942,769

-

70,489,200

131,431,969

44,057,231

-

-

(85,000,000)

-

-

เงินรับลวงหนาคาหุนเพิ่มขึ้น

-

เพิ่มทุน

17

สํารองตามกฎหมาย

18

-

-

เงินปนผลจาย

19

-

-

-

(66,960,000)

(66,960,000)

-

-

-

120,661,562

120,661,562

114,611,562

229,190,762

กําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

85,000,000

44,057,231

105,000,000

-

9,579,200

9,579,200

(9,579,200)

-

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ "บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด")
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม
2551

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได

180,310,690

176,361,047

91,798,752

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ

-

(466,425)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

2,500,620

2,500,620

ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ

4,659,719

4,659,719

1,183,176
-

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

-

-

107,205

ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน

-

-

33,886

ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ

-

-

50,763

คาเสื่อมราคา

16,091,571

13,329,546

76,491

76,491

39,999,551

39,052,053

12,971,462

243,638,642

235,513,051

111,321,949

5,754,479

3,417,599

(5,754,479)

ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น

(199,992,264)

(199,992,264)

(101,246,134)

สินคาคงเหลือ

(339,892,012)

(339,646,543)

(243,289,779)

12,140,969

12,140,969

(12,010,465)

ลูกหนี้กรมสรรพากร

3,123,937

3,123,937

(1,387,858)

คาใชจายจายลวงหนา

(5,141,819)

(4,297,766)

20,337

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

(298,286)

(236,569)

849,538

เงินมัดจําและเงินประกัน

(4,325,813)

(4,325,813)

36,600

(1,028,476)

8,808,537

1,139,806

(52,086,580)

(70,490,978)

56,600,397

(4,347,676)

2,036,471

1,283,749

3,769,746
(338,685,153)
(39,630,069)
(41,552,929)

3,245,723
(350,703,646)
(38,682,571)
(41,069,685)

4,674,234
(187,762,105)
(13,337,316)
(7,962,193)

(419,868,151)

(430,455,902)

(209,061,614)

คาตัดจําหนายโปรแกรมคอมพิวเตอร
คาใชจายทางการเงิน

5,176,705
-

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน

เงินจายลวงหนาคาสินคา

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น
เจาหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจายจากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ "บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด")
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม
2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม)
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม)
เงินสดจายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

11,030,179
(4,800,000)
(103,611,950)
(1,783,755)
-

(8,215,121)
(4,800,000)
(79,670,400)
(1,783,755)
(990,000)

(11,030,179)
6,396,994
(69,472,981)
-

(99,165,526)

(95,459,276)

(74,106,166)

549,033,720

549,033,720

219,038,943

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว

-

-

20,000,000

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(3,812,605)

(3,812,605)

(922,443)

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

(2,678,471)

(2,678,471)

(1,234,132)

รับชําระคาหุนเพิ่มทุน

44,057,231

44,057,231

40,942,769

(66,960,000)

(66,960,000)

จายเงินปนผล
เงินรับชําระคาหุนจากผูถือหุนสวนนอย
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1.ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาระหวางป
หัก เจาหนี้ซื้อทรัพยสินเพิ่มขึ้น
หัก หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อเพิ่มขึ้น
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
2.โปรแกรมคอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดมาระหวางป
หัก เจาหนี้ซื้อทรัพยสินเพิ่มขึ้น
เงินสดจายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

10,000

-

-

519,649,875
616,198
8,657,466
9,273,664

519,639,875
(6,275,303)
8,657,466
2,382,163

277,825,137
(5,342,643)
14,000,109
8,657,466

(137,554,169)
1,171,773
32,770,446
(103,611,950)

(91,219,481)
900,093
10,648,988
(79,670,400)

(76,006,143)
4,669,003
1,864,159
(69,472,981)

(2,383,755)
600,000
(1,783,755)

(2,383,755)
600,000
(1,783,755)

-

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
1. ขอมูลทั่วไป
บริ ษั ท เอเชี ย กรี น เอนเนอจี จํ ากั ด (มหาชน) ประกอบธุ ร กิ จ เป น ผู จํา หน า ยถ า นหิ น และกะลาปาล มเพื่ อ ใช ใ นโรงงาน
อุตสาหกรรม ผูถือหุนรายใหญไดแก กลุมตระกูลควรสถาพร ซึ่งถือหุนในอัตรารอยละ 86
บริษัทมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเ ลขที่ 122/1 หมูที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสาขา 1 ตั้งอยูเลขที่ 99/99 หมูที่ 2 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานสาขา 2 ตั้งอยูเลขที่ 88 หมูที่ 6 ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานสาขา 3 ตั้งอยูเลขที่ 11 หมูที่ 5 ตําบลปากจั่น อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 และวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 มีมติเห็นชอบใหแปรสภาพบริษัทเปน
บริษัทมหาชนจํากัด โดยมีมติใหใชชื่อจดทะเบียนของบริษัททั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายหลังจากการแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชน เป น “บริษั ท เอเชี ย กรีน เอนเนอจี จํากั ด (มหาชน)” และ “Asia Green Energy Public Company Limited”
ตามลําดับ บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551
2. มูลฐานสําหรับงบการเงินและหลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิจ การได จั ด ทํา ขึ้ น ตามหลั กการบั ญชี ที่ รั บรองทั่ วไปภายใต พ ระราชบั ญญั ติ การบั ญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและ
กําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สินรวมทั้งเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและสิ่งที่ได
กระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว
งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน
บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัดเมื่อ วัน ที่ 17 มีน าคม 2551 โดยบริษัท ถือ หุน ในอัต รารอ ยละ 99 ของ
ทุนจดทะเบียน และงบการเงินรวมของกลุมบริษัทไดรวมผลการดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2551
รายการบัญชีที่สําคัญระหวางบริษัทและบริษัทยอยที่รวมในงบการเงินรวมไดหักกลบลบกันแลว
“บริษัท” หมายถึงบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํา กัด (มหาชน) “กลุมบริษั ท” หมายถึง บริษัท เอเชี ย กรีน เอนเนอจี จํากั ด
(มหาชน) และ บริษัทยอย คือ บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด ขางตน

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
3. มาตรฐานการบัญชีใหมและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐาน
บัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 51

การ

งบกระแสเงินสด
สัญญาเชา
สินคาคงเหลือ
ตนทุนการกูยืม
การนําเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
งบการเงินระหวางกาล
การรวมธุรกิจ
สัญญากอสราง
สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตน
ไป ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวา ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) ไมเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) ฉบับ
ที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 51 ไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 และ
บริษัทยังไมไดนํามาใชในปปจจุบันไดแก
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานดังกลาวคาดวาจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อมีการบังคับใช
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินของกลุมบริษัทมีดังนี้
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง
ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใชไดแสดงไวแยกตางหากในบัญชี “เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน”
ภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นในงบดุล

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
4.2 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงในราคาที่ระบุไวในใบแจงหนี้สุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุ ม บริ ษั ท ตั้ ง ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ไว เ ท า กั บ จํ า นวนที่ ค าดว า จะเรี ย กเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ก ารค า ไม ไ ด ทั้ ง นี้
โดยประมาณจากประสบการณ ใ นการเก็ บหนี้แ ละการพิ จ ารณาฐานะของลูก หนี้ใ นปจ จุบั น หนี้ สูญที่ เกิ ด ขึ้น ใน
ระหวางปตัดเปนคาใชจายเมื่อสามารถระบุได
4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดย
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตนทุนในการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคานั้น
เช น ค า ภาษี อากร ค า ขนส ง หั ก ด ว ยส ว นลดและเงิ น ที่ ไ ด รั บ คื น จากการซื้ อ สิ น ค า ต น ทุ น ของสิ น ค า สํ า เร็ จ รู ป
ประกอบดวย คาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอื่นทางตรง และคาโสหุยในการผลิตซึ่งปนสวนตามเกณฑการ
ดําเนินงานตามปกติ มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่
จําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูปและคาใชจายในการขาย
4.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทยอย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวากึ่งหนึ่งของ
สิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัท
ยอยดังกลาวไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงิน โดยเริ่มตั้งแตวันที่บริษัทใหญมีอํานาจควบคุม จนถึงวันที่บริษัท
ยอยดังกลาวไดขายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหวางกลุมบริษัท ตลอดจนกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นไดตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว นโยบายการบัญชีสําหรับบริษัทยอยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใชนโยบายบัญชีเดียวกับกลุมบริษัท
ในการจัดทํางบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธรี าคาทุน
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ รับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพยทุกประเภทยกเวนที่ดินแสดงในงบดุลดวยราคาทุนเดิม
หักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้
จํานวนป
สวนปรับปรุงที่ดิน
10
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
5-20
เครื่องจักรและอุปกรณ
5-10
ยานพาหนะ
5
อุปกรณและเครื่องตกแตงสํานักงาน
5

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ)
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิด
ในอนาคตจากการใช สิน ทรั พย อย างตอเนื่อ งหรือ จํา นวนที่ จะได รับ จากการขายสิน ทรั พย หัก ดว ยต นทุ นจากการ
จําหนายสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุง
ใหดีขึ้นอยางสํา คัญจะถู กรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรั พยเมื่อ มีความเปนไปไดคอนขางแน ที่ประโยชนเชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตที่จะไหลเขาสูบริษัทจะมีมูลคาสูงเกิ นกวามาตรฐานการใชประโยชนเดิมของสินทรัพยที่มีไ ว
ตั้งแตตนเมื่อไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีอยูในปจจุบัน การปรับปรุงหลักจะถูกตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่
เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ คาซอมแซมและคาบํารุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ กําหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในการคํานวณกําไร
จากการดําเนินงาน
อาคารระหวางกอสรางและเครื่องจักรระหวางติดตั้งแสดงในราคาทุนโดยที่ยังไมมีการตัดคาเสื่อมราคาจนกระทั่ง
สินทรัพยนั้นจะแลวเสร็จและพรอมที่จะใชงานไดตามวัตถุประสงค
4.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร และคาตัดจําหนาย
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลักษณะเจาะจงที่ซื้อมาบันทึกเปนสินทรัพยเมื่อตนทุนในการไดมาและการ
ดําเนิน การให โปรแกรมคอมพิ วเตอร เฉพาะเจาะจงที่นํ ามาใช งานได ตามประสงค โดยจะตั ดจํ าหนายตลอดอายุ
ประมาณการใหประโยชนที่ประมาณการภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป
รายจายเพื่อเพิ่มหรือขยายผลการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรใหมีคุณคาเพิ่มขึ้นจากคุณลักษณะที่กําหนดไวเมื่ อ
เริ่มตนใหบันทึกเปนตนทุนเพื่อการพัฒนาและบวกรวมไวในตนทุนเมื่อเริ่มตนของโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น ตนทุนสวน
เพิ่มโปรแกรมคอมพิวเตอรจะรับรูเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรง ตลอดอายุการใหประโยชน 3 ป
4.8 การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่บริษัทเปนผูเชา
สัญญาเช า สิ น ทรั พ ย ที่ ความเสี่ย งและผลตอบแทนของความเป น เจา ของสว นใหญไ ด โ อนไปให กับ ผู เ ช าถื อ เป น
สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคา
ปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวน
ระหว า งหนี้ สิ น และค า ใช จ า ยทางการเงิ น เพื่ อ ให ไ ด อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ ต อ หนี้ สิ น คงค า งอยู โ ดยพิ จ ารณาแยก
แตละสัญญา ภาระผูกพัน ตามสัญญาเชาหักคาใชจ ายทางการเงินจะบันทึก เปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจา ย
จะบัน ทึกในงบกํ าไรขาดทุนตลอดอายุข องสัญญาเชา สินทรั พยที่ ไดมาตามสัญญาเช าการเงิน จะคิ ดคาเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชา
จะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา)
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
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4.9 การดอยคาของสินทรัพย
กลุมบริษัทไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะไมไดรับคืน
หรือเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเกินกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของ
สินทรัพยนั้นแลวแตราคาใดจะสูงกวา) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสินทรัพยแตละรายการหรือพิจารณาจาก
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี
ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเกินกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคา
ในงบกําไรขาดทุน บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอนๆ โดย
บันทึกเปนรายไดอื่นเมื่อมีขอบงชี้วารายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยหมดไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไป
ในทางที่ลดลง
4.10 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
บริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และ
แปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ
และที่เกิดการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกทันทีในงบกําไรขาดทุน
4.11 ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมาย
หรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการ
ไหลออกของทรัพยากรเพื่อ จายชําระภาระผูก พันและจํ านวนที่ตอ งจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถื อ
รายจายที่จะไดรับคืนบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากก็ตอเมื่อการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนเมื่อไดจาย
ชําระประมาณการหนี้สินไปแลว
4.12 การรับรูรายได
บริษัทรับรูรายไดจากการขายเมื่อมีการสงมอบและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปยังลูกคาแลว
กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการบริการเมื่อการใหบริการแลวเสร็จ
ดอกเบี้ยรับรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
4.13 ภาษีเงินได
กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดไวเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายจริงตามประมวลรัษฎากร
4.14 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ชําระแลวใน
ระหวางปของแตละป
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4.15 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และเงินใหกูยืม
หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินกูยืม เจาหนี้การคา คาใชจายคางจาย และเจาหนี้อื่น ซึ่งนโยบาย
บัญชีเฉพาะรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
4.16 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน
บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง
บริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับ
บริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว
และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหา
ของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
5. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทยอย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันหลายแหง สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายสวนหนึ่ง
เกิดจากรายการกับบริษัทยอย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของดังกลาว
5.1 ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคาระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ
2551

2550

ถือหุนโดยบริษัทและ
กรรมการรวมกัน

-

บริษัทยอย :
บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด
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ลักษณะความสัมพันธ
2551

2550

บริษัท ยูนิเวอรแซล พาราวูด จํากัด
บริษัท สถาพร ลามิเนชั่น จํากัด

กรรมการและผูถือหุนรวมกัน
กรรมการและผูถือหุนรวมกัน
กรรมการและผูถือหุนรวมกัน
กรรมการและผูถือหุนรวมกัน
กรรมการและผูถือหุนรวมกัน
กรรมการและผูถือหุนรวมกัน
กรรมการและผูถือหุนรวมกัน

กรรมการและผูถือหุนรวมกัน
กรรมการและผูถือหุนรวมกัน
กรรมการและผูถือหุนรวมกัน
กรรมการและผูถือหุนรวมกัน
กรรมการและผูถือหุนรวมกัน
กรรมการและผูถือหุนรวมกัน
กรรมการและผูถือหุนรวมกัน

บุคคลที่เกี่ยวของกัน :
คณะบุคคล พีแอนดเอ็น โลจิสติกส
คณะบุคคล ทีพีพีทรานสปอรต
คณะบุคคล ทีพีทรานสปอรต
คณะบุคคล ทีเอทรานสปอรต
คณะบุคคล รักเจริญ
นายพนม ควรสถาพร
นายธนพล ฉ่ําใจหาญ
นายสิราวิชญ ทรัพยเตชิตมณี

ญาติสนิทกรรมการ
ญาติสนิทกรรมการ
ญาติสนิทกรรมการ
ญาติสนิทกรรมการ
รวมทุนโดยกรรมการ
กรรมการ/ผูถือหุน
กรรมการ/ผูถือหุน
กรรมการ/ผูถือหุน

ญาติสนิทกรรมการ
ญาติสนิทกรรมการ
ญาติสนิทกรรมการ
ญาติสนิทกรรมการ
รวมทุนโดยกรรมการ
กรรมการ/ผูถือหุน
กรรมการ
กรรมการ

บริษัทที่เกี่ยวของกัน :
บริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จํากัด
บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด
บริษัท เอเซียพาเนล จํากัด
บริษัท พรปรีชา จํากัด
บริษัท เค.เอช.ทรานสปอรต แอนด เซอรวิส จํากัด

นโยบายราคา
รายไดจากการขายสินคา

ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น

รายไดคาบริการ
ซื้อสินคา

ราคาที่ตกลงรวมกัน
ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่ไดรับจากคูคารายอื่น

คาขนสง
คาบริการจาย

ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่ไดรับจากคูคารายอื่น
ราคาที่ตกลงรวมกัน

คาสาธารณูปโภค
คาเชาจาย

ราคาทุน
ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา

คาใชจายอื่น
ซื้อทรัพยสิน/ขายทรัพยสิน

ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่ไดรับจากคูคารายอื่น
ราคาที่ตกลงรวมกัน/ราคาประเมินจากหนวยงานราชการ

เงินใหกูยืม
เงินกูยืม

ไมคิดดอกเบี้ย/ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.9 ตอป
ไมคิดดอกเบี้ย

การค้ําประกัน

ไมคิดคาธรรมเนียม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
5.2 ยอดคงเหลือระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ยอดคงเหลือระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2551
2550
ลูกหนี้การคา
บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด
2,336,880
บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด
5,754,479
รวม
2,336,880
5,754,479
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ
เงินใหกูยืมระยะสั้น
บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด
ยอด ณ วันตนป
บวก เพิ่มขึ้นระหวางป
26,552,889
หัก ลดลงระหวางป
(7,307,589)
ยอด ณ วันสิ้นป
19,245,300
ดอกเบี้ยคางรับ (รอยละ 7.91 ตอป)
บริษัท เอ.จี.อี ทรานสปอรต จํากัด
466,425
รวม
19,711,725
บริษัท เอเซียพาเนล จํากัด
ยอด ณ วันตนป
11,030,179
11,030,179
บวก เพิ่มขึ้นระหวางป
11,030,179
หัก ลดลงระหวางป
(11,030,179)
(11,030,179)
ยอด ณ วันสิ้นป
11,030,179
รวมทั้งสิ้น
19,711,725
11,030,179
เจาหนี้การคา
บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด
10,253,215
บริษัท เค.เอช.ทรานสปอรต แอนด เซอรวิส จํากัด
1,444,678
คณะบุคคล พีแอนดเอ็น โลจิสติกส
296,080
คณะบุคคล ทีพีทรานสปอรต
120,122
รวม
416,202
10,253,215
1,444,678

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม
2551
เจาหนี้อื่น
บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จํากัด
บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด
บริษัท พรปรีชา จํากัด
คณะบุคคล พีแอนดเอ็น โลจิสติกส
คณะบุคคล ทีพพี ีทรานสปอรต
คณะบุคคล รักเจริญ
รวม
เงินกูยืมระยะสั้น (ไมมีดอกเบี้ย)
นายพนม ควรสถาพร
ยอด ณ วันตนป
บวก เพิ่มขึ้นระหวางป
หัก ลดลงระหวางป
ยอด ณ วันสิ้นป
เงินมัดจําจาย
นายพนม ควรสถาพร

-

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

294,594

6,384,147
294,594
6,678,741

97,896
3,908,337
95,000
240,422
165,615
135,000
4,642,270

175,300,000
(175,300,000)
-

175,300,000
(175,300,000)
-

24,500,000
(24,500,000)
-

2,087,906

2,087,906

294,594
-

-

-

5.3 รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ
2550 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2551
2550
รายไดจากการขาย
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด
3,835,270
บริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จํากัด
15,795,571
15,795,571
บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด
182,940
182,940
5,455,930
บริษัท เอเซียพาเนล จํากัด
8,046,644
รวม
15,978,511
19,813,781
13,502,574

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม
2551
รายไดคาที่ปรึกษา
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด
รายไดคาบริการ
บริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จํากัด
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด
ซื้อสินคา
บริษัท เอเซียพาเนล จํากัด
บริษัท เค.เอช.ทรานสปอรต แอนด เซอรวิส จํากัด
รวม
คาขนสง
บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด
บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด
คณะบุคคล พีแอนดเอ็น โลจิสติกส
คณะบุคคล ทีพพี ีทรานสปอรต
คณะบุคคล ทีพีทรานสปอรต
คณะบุคคล ทีเอทรานสปอรต
รวม
คาบริการจาย
บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด
บริษัท เค.เอช.ทรานสปอรต แอนด เซอรวิส จํากัด
รวม
คาสาธารณูปโภคจาย
บริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จํากัด
คาที่ปรึกษาจาย
นายธนพล ฉ่ําใจหาญ
นายสิราวิชญ ทรัพยเตชิตมณี
รวม

-

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
2,184,000

110,766

-

87,869

-

466,425

-

-

116,505
12,104,156
5,006,444
17,110,600

50,707,162
4,817,192
7,060
719,722
762,513
57,013,649

58,449,526
50,707,162
3,632,034
7,060
425,683
762,513
113,983,978

42,967,332
2,082,363
331,211
982,704
46,363,610

860,000
2,138,968
2,998,968

860,000
2,138,968
2,998,968

480,000
7,924,737
8,404,737

602,175

602,175

312,288

24,742
206,185
230,927

24,742
206,185
230,927

268,041
324,742
592,783

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม
2551
คาเชาจาย
บริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จํากัด
บริษัท พรปรีชา จํากัด
คณะบุคคล รักเจริญ
รวม
คาใชจายอื่น

576,000
1,800,000
2,376,000

576,000
1,800,000
2,376,000

8,745

8,745

16,276,500
214,602
12,837,536
29,328,638

2,041,000
210,750
12,837,536
15,089,286

บริษัท สถาพร ลามิเนชั่น จํากัด

ซื้อทรัพยสิน
บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด
บริษัท เอเซียพาเนล จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จํากัด
บริษัท ยูนิเวอรแซล พาราวูด จํากัด
นายพนม ควรสถาพร
รวม
ขายทรัพยสิน
บริษัท เอเซียพาเนล จํากัด

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

-

-

600,000
540,000
1,140,000
19,456,760
667,324
20,124,084
6,200,000

สัญญาเชาที่ดินและอาคารสํานักงาน
บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวของกันที่ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 35 ไร
1 งาน 82 ตารางวา มีกําหนดระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยไดจายคาตอบแทนเปน
รายเดือน เดือนละ 150,000 บาท (ป 2550 : 50,000 บาท)
บริษัทไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทที่เกี่ยวของกันเพื่อเปนอาคารสํานักงาน มีกําหนดระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยไดจายคาตอบแทนเปนรายเดือน เดือนละ 48,000 บาท (ป 2550: 45,000 บาท)
6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
บาท
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากประเภทออมทรัพย
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
รวม

2551
152,603
1,032,412
8,088,649
9,273,664

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
34,782
1,032,412
1,314,969
2,382,163

2550
178,214
8,479,252
8,657,466

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
7. ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551และ 2550 แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2551
ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนด
คางชําระ 1 - 3 เดือน
คางชําระ 4 - 6 เดือน
คางชําระ 7 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น
ยังไมถึงกําหนด
คางชําระ 1 - 3 เดือน
คางชําระ 4 - 6 เดือน
คางชําระ 7 - 12 เดือน
คางชําระเกิน 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น - สุทธิ

178,404,549
207,274,931
157,728
1,161,781
2,477,554
389,476,543
(3,634,808)
385,841,735

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

2550

2,336,880
2,336,880

662,542
1,093,456
2,040,181
1,958,300
5,754,479

178,404,549
207,274,931
157,728
1,161,781
2,477,554
389,476,543
(3,634,808)
385,841,735

110,107,904
74,978,003
3,246,928
896,912
254,532
189,484,279
(1,134,188)
188,350,091

8. สินคาคงเหลือ – สุทธิ
บาท
งบการเงินรวม
สินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบและวัตถุดิบระหวางทาง (สุทธิจากคาเผื่อฯ)
น้ํามัน
สุทธิ

2551
559,498,165
152,199,270
834,498
712,531,933

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
559,498,165
152,199,270
589,029
712,286,464

2550
261,141,813
115,356,812
801,015
377,299,640

สินคาคงเหลือแสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับซึ่งต่ํากวาราคาทุน ระหวางป 2551 บริษัทรับรูผลขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาเปน
จํานวน 4.7 ลานบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
9. เงินลงทุนในบริษัทยอย
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด

ประเภทกิจการ
บริการรับจางขนสงสินคาและ
บริหารจัดการ

ทุนชําระแลว
(บาท)
1,000,000

สัดสวน
เงินลงทุน
99.0

วิธีราคาทุน
(บาท)
990,000

ตามมติ ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อ วัน ที่ 11 กุมภาพัน ธ 2551 มี มติ ให ลงทุน ในบริษั ท เอ.จี .อี .ทรานสปอรต จํ ากั ด
ในสัดสวนรอยละ 99.0 เปนจํานวนเงิน 0.99 ลานบาท
10. เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินฝากประจํา จํานวนเงิน 4.8 ลานบาท ซึ่งติดภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินในประเทศแหงหนึ่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 13

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาสุทธิตามบัญชี
รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป
บวก ซื้อสินทรัพย
โอนเขา(ออก)
คาเสื่อมราคา
มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาสุทธิตามบัญชี

บาท
งานระหวางกอสราง
อุปกรณและ
และเครื่องจักร
เครื่องตกแตงสํานักงาน
ระหวางติดตั้ง

ที่ดินและ
สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ
สวนปรับปรุงอาคาร

28,655,735
(7,789,895)
20,865,840

32,190,166
(702,993)
31,487,173

33,075,704
(1,644,096)
31,431,608

11,159,371
(1,933,850)
9,225,521

1,481,221
(403,791)
1,077,430

20,865,840
26,843,794
2,947,308
(1,821,981)
48,834,961

31,487,173
10,109,022
4,760,778
(2,403,767)
43,953,206

31,431,608
9,953,673
12,039,126
(5,893,833)
47,530,574

9,225,521
66,088,365
82,739
(5,502,159)
69,894,466

1,077,430
1,850,537

58,446,837
(9,611,876)
48,834,961

47,059,966
(3,106,760)
43,953,206

55,068,503
(7,537,929)
47,530,574

77,330,475
(7,436,009)
69,894,466

เครื่องจักรและอุปกรณ

ยานพาหนะ

(469,831)
2,458,136
3,331,757
(873,621)
2,458,136

-

รวม
106,562,197
(12,474,625)
94,087,572

22,708,778
(19,829,951)
2,878,827

94,087,572
137,554,169
(16,091,571)
215,550,170

2,878,827

244,116,365
(28,566,195)
215,550,170

2,878,827

บริษัทไดจดจํานองที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางมูลคาตามบัญชีจํานวนเงิน 60.5 ลานบาท (ป2550 : 23.6 ลานบาท) ไวเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 13 และ16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมียานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาซื้อโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 44.4 ลานบาท

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ (ตอ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ที่ดินและ
อาคารและ
สวนปรับปรุงที่ดิน สวนปรับปรุงอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาสุทธิตามบัญชี
รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป
บวก ซื้อสินทรัพย
โอนเขา(ออก)
คาเสื่อมราคา
มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาสุทธิตามบัญชี

เครื่องจักรและ
อุปกรณ

ยานพาหนะ

อุปกรณและ
งานระหวางกอสรางและ
เครื่องตกแตงสํานักงาน เครื่องจักรระหวางติดตั้ง

28,655,735
(7,789,895)
20,865,840

32,190,166
(702,993)
31,487,173

33,075,704
(1,644,096)
31,431,608

11,159,371
(1,933,850)
9,225,521

1,481,221
(403,791)
1,077,430

20,865,840
26,843,794
2,947,308
(1,821,981)
48,834,961

31,487,173
10,109,022
4,760,778
(2,403,767)
43,953,206

31,431,608
9,179,920
12,039,126
(5,875,831)
46,774,823

9,225,521
20,921,774
82,739
(2,760,469)
27,469,565

1,077,430
1,834,487

58,446,837
(9,611,876)
48,834,961

47,059,966
(3,106,760)
43,953,206

54,294,750
(7,519,927)
46,774,823

32,163,884
(4,694,319)
27,469,565

(467,498)
2,444,419
3,315,708
(871,289)
2,444,419

-

รวม
106,562,197
(12,474,625)
94,087,572

22,330,484
(19,829,951)
2,500,533

94,087,572
91,219,481
(13,329,546)
171,977,507

2,500,533

197,781,678
(25,804,171)
171,977,507

2,500,533

บริษัทไดจดจํานองที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางมูลคาตามบัญชีจํานวนเงิน 60.5 ลานบาท (ป2550 : 23.6 ลานบาท) ไวเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 13 และ16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมียานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาซื้อโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 16.6 ลานบาท (ป2550 : 8.5 ลานบาท)

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
12. โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ
บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก คาตัดจําหนายสําหรับป
มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
มูลคาสุทธิตามบัญชี

2,383,755
(76,491)
2,307,264
2,383,755
(76,491)
2,307,264

13. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บาท
งบการเงินรวม
หนี้สินตามสัญญาทรัสตรีซีท
เงินกูยืมระยะสั้น
รวม

2551
821,260,534
150,000,000
971,260,534

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
821,260,534
150,000,000
971,260,534

2550
284,476,357
137,750,457
422,226,814

ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2551 บริ ษัทมี วงเงินเบิ กเกินบั ญชี และเงิ นกู ยืมระยะสั้นจากสถาบั นการเงิ นจํ านวน 1,174.0 ล านบาท
(ป2550 : 709.0 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.50 - 5.50 ตอป (ป2550 : รอยละ 3.50 - 6.00 ตอป )วงเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวขางตน ค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
และเงินฝากประจําไวเปนหลักทรัพยค้ําประกันรวมกับการค้ําประกันโดยกรรมการบางทานกลา วไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 10 และ11

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
บาท
งบการเงินรวม
ดอกเบี้ยคางจาย
คาขนสงคางจาย
คาใชจายคางจายอื่น
เจาหนี้ซื้อทรัพยสิน
เงินรับลวงหนาคาสินคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม

2551
1,586,830
13,147,554
3,446,954
1,913,657
1,242,061
21,337,056

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
1,586,830
12,865,095
3,446,954
1,913,657
1,000,497
20,813,033

2550
1,217,348
3,507,328
5,426,810
1,946,861
2,837,586
761,802
15,697,735

15. หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
หัก ดอกเบี้ยและภาษีซื้อรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ครบ
กําหนดชําระในหนึ่งป
สุทธิ

งบการเงินรวม
2551
40,531,044
(4,610,987)
(11,760,782)
24,159,275

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
15,766,215
6,957,728
(1,967,616)
(1,129,646)
(5,637,656)
8,160,943

(2,678,472)
3,149,610

16. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก สวนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป
สุทธิ

งบการเงินรวม
2551
15,264,952
(4,136,782)
11,128,170

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
15,264,952
19,077,557
(4,136,782)
(3,845,209)
11,128,170
15,232,348

บริษัททําสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งวงเงิน 20.0 ลานบาท กําหนดชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ย
ทุกเดือน เดือนละ 420,000 บาท โดยเริ่มงวดแรกในเดือนตุลาคม 2550 งวดสุดทายภายในเดือนกันยายน 2555 อัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 6.875 ตอป เงินกูยืมดังกลาวขางตนค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินของบริษัทที่เกี่ยวของกัน อาคารและ สิ่งปลูกสรางของ
บริษัทตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 11 และกรรมการบางทาน
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาเงินกูบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและภาระผูกพันตางๆ เชน การรักษาสัดสวนการถือหุนขอจํากัด
เกี่ยวกับการจํานองจํานําหรือสิทธิเรียกรองตอสินทรัพย

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
17. ทุนเรือนหุน
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 และวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551
• มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากเดิมหุนละ 100 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท (จากเดิมหุนสามัญ 200,000 หุน
มูลคาหุนละ 100 บาท เปนหุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) บริษัทไดนําไปจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551
• มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 20 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)
เปน 140 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน 140,00,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) บริษัทไดนําไปจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551
• มีมติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 120,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 85,000,000 หุนเสนอขายตอผูถือหุนเดิม ซึ่งจําหนายไปแลวทั้งจํานวนในราคาหุน
ละ 1 บาท บริษัทไดจดทะเบียนทุนที่ชําระแลวกับ กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551
- จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 35,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป โดย บริษัทไดจําหนายหุน
ดังกลาวไปแลวทั้งจํานวนเมื่ อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 โดยนํา ออกจําหนายในราคา 6.50 บาทตอหุน คิดเป น
จํานวนเงินสุทธิที่ไดรับจากการเสนอขายหุนดังกลาวเปนจํานวนเงินประมาณ 216.5 ลานบาท (สุทธิจากตนทุนใน
การจําหนายหุน)
18. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญั ติมหาชนจํา กั ด พ.ศ. 2535 บริ ษั ทต อ งจั ด สรรทุ นสํ า รองอย า งน อ ยร อ ยละ 5 ของกํ าไรประจํา ป หลั งหั ก
ผลขาดทุนสะสมตนป (ถามี) จนกวาทุนสํารองดังกลาวมีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี้ไมอาจนําไป
จายเปนเงินปนผลได
19. เงินปนผลจาย
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถื อหุนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ที่ประชุมมีมติอนุมัติใ หจายเงินปน ผลในอัตราหุนละ 3.348 บาท
จํานวน 20 ลานหุน รวมเปนเงินจํานวน 66.9 ลานบาท จากกําไรสะสม โดยบริษัทไดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
20. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเปนกําไรตอหุนคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยที่ถวงน้ําหนักในระหวางงวด โดยไดมีการปรับจํานวนหุนสามัญตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุนสามัญที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุนที่ตราไวจากมูลคาหุนละ 100 บาทเปนมูลคาหุนละ 1 บาท โดยใหถือเสมือนวาการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนไดเกิดขึ้นตั้งแตแรก
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดคํานวณขึ้นใหมเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบไดกับกําไรตอหุน
ขั้นพื้นฐานของปปจจุบัน

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
21. คาใชจายตามลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาซอมแซม
คาเสื่อมราคา
สินทรัพยที่เปนเจาของ
สินทรัพยตามสัญญาเชาซื้อ
หนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาขนสงและจัดจําหนาย
คาสาธารณูปโภค
ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ
คาใชจายยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง
คาตอบแทนผูบริหาร
อื่นๆ
รวมคาใชจาย

งบการเงินรวม
2551
(298,356,352)
2,151,561,251
1,382,797

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
(298,356,352) (162,286,951)
2,151,561,251 869,087,120
1,301,219
2,365,323

12,487,283
3,604,288
2,500,620
48,387,806
127,255,941
4,058,421
4,659,719
43,953,915
8,516,734
28,268,689

11,501,364
1,828,182
2,500,620
44,819,378
146,399,332
4,058,421
4,659,719
37,863,177
8,516,734
26,378,906

4,105,790
1,070,915
1,183,176
21,421,022
75,500,388
2,158,887
19,527,010
2,035,126
14,678,743

2,138,281,112

2,143,031,951

850,846,549

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
22. ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจเปนผูจําหนายถานหินและกะลาปาลมและใหบ ริก ารรับ จา งขนสงสิน คา ซึ่งดํา เนิน ธุร กิจ ในสว น
งานทางภูมศิ าสตรเดียวในประเทศไทย รายการบัญชีตามสวนงานแยกเปน 2 ประเภทดังนี้
ก. สวนงานเกี่ยวกับรายไดจากการจําหนายถานหินและกะลาปาลม
ข. สวนงานเกี่ยวกับรายไดจากการใหบริการขนสง
รายได และคาใชจายจําแนกตามสวนงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 ประกอบดวย

รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบริการ
รวมรายได
ตนทุนขายและบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคา
กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน
และภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

ก
2,342,326,064
2,184,000
2,344,510,064
(1,945,432,858)
399,077,206
13,934,987
(146,399,332)
(46,540,042)
(4,659,719)
215,413,100
(39,052,053)
(55,699,485)
120,661,562

ขอมูลอื่นๆ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยอื่น
หนี้สิน

ก
171,977,507
1,142,143,122
1,084,929,867

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551(บาท)
การตัดบัญชี
ข
รวม
รายการระหวางกัน
2,342,326,064
(3,835,270)
65,005,448
67,189,448
(60,633,526)
65,005,448
2,409,515,512
(64,468,796)
(56,698,683) (2,002,131,541)
17,785,684
8,306,765
407,383,971
(46,683,112)
76,075
14,011,062
(466,425)
(146,399,332)
44,499,112
(3,019,274)
(49,559,316)
2,184,000
(4,659,719)
5,363,566
(1,413,923)
(939,430)
3,010,213

220,776,666
(40,465,976)
(56,638,915)
123,671,775

รวม
2,338,490,794
6,555,922
2,345,046,716
(1,984,345,857)
360,700,859
13,544,637
(101,900,220)
(47,375,316)
(4,659,719)

(466,425)
466,425
-

220,310,241
(39,999,551)
(56,638,915)
123,671,775

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (บาท)
การตัดบัญชี
รายการระหวางกัน
ข
รวม
43,572,663
215,550,170
24,680,103
1,166,823,225
(39,675,968)
64,242,553
1,149,172,420
(38,685,968)

รวม
215,550,170
1,127,147,257
1,110,486,452

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
23. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทไดจัดตั้งเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเขาเปน
กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551
ตามระเบียบกองทุน พนักงานจายสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนแตละเดือน และบริษัทจายสมทบในอัตรา
รอยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทไดแตงตั้งผูจัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
เงินสมทบที่บริษัทจายกองทุนและบันทึกเปนคาใชจาย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 0.4 ลานบาท
24. เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทไมมีนโยบายที่จ ะประกอบธุร กรรมตราสารทางการเงิน ที่เ ปน ตราสารอนุพัน ธเ พื่อ
การเก็งกําไรหรือการคา
24.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อยางไรก็ตามหากมีลูกหนี้ที่บริษัทคาดวาอาจจะมี
ปญหาดานการชําระเงินแลวผูบริหารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเพียงพอกับโอกาสที่จะเกิด
ความสูญเสียดังกลาว
24.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท มี ร ายการค า ที่เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศซึ่ งก อ ให เ กิ ดความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ตางประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใชอนุพันธที่เปนเครื่องมือทางการเงิน
คุมครองรายการที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศไวลวงหนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสัญญาซื้อเงินตรา
ตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชย 2 แหง จํานวน 10.9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอจํานวนเงิน 385.5 ลานบาท
โดยสัญญาดังกลาวจะครบกําหนดภายในเดือนมิถุนายน 2552
24.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากและหนี้สินกับสถาบันการเงิน บริษัทเชื่อวาความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไมสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอผลการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกิ จการ
ดังนั้นบริษัทจึงมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
24.4 มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน อันไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม
เงินเบิกเกินบัญชี เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น และเงินกูยืมมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
25.1 บริษัทมีภาระผูกพันในการซื้อที่ดินเปนจํานวนเงิน 4.2 ลานบาท โดยกําหนดจายชําระเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิในป 2555
25.2 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาที่ดินและอาคารสํานักงานกับบริษัทที่เกี่ยวของกันระยะเวลา 3 ป ตั้งแต ป 25512553 โดยกําหนดจํานวนเงินที่ตองชําระในแตละปเปนจํานวนเงิน 2.4 ลานบาท
25.3 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาทาเรือระยะเวลา 6 ป ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2557
โดยกําหนดจํานวนเงินทีต่ องชําระในแตละปดังนี้ :
ลานบาท
ป
2552 - 2553
4.2
2554
4.7
2555 - 2556
4.8
2557
0.8
25.4 บริษัทมีสัญญาซื้อถานหินกับผูผลิตถานหินในตางประเทศโดยมีขอตกลงที่จะซื้อถานหินในป 2552 ปริมาณและราคาที่ซื้อ
ขายจะสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของถานหิน
25.5 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อค้ําประกันการไฟฟา 0.7 ลานบาท
26. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม
บริษัทไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใหม เพื่อใหสอดคลอง
กับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุ ทธิหรือสวนของผูถือหุน ตามที่ไดรายงานไปแล ว
การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้
บาท

คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร

ตามที่จัดประเภทใหม

ตามที่เคยรายงานไว

75,500,388
18,708,035
2,035,126

96,243,549
-

27. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552

REPORT OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

To The Board of Directors and Shareholders of
ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS "ASIA GREEN ENERGY COMPANY LIMITED")
I have audited the consolidated balance sheets of ASIA GREEN ENERGY PUBLIC
COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY as at December 31, 2008, the consolidated
statements of income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended.
I have also audited the separate balance sheets of ASIA GREEN ENERGY PUBLIC
COMPANY LIMITED as at December 31, 2008 and 2007, the separate statements of income,
changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended. These financial
statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness and
completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial
statements based on my audits.
I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those
standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether
the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test
basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also
includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management,
as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audits provide
a reasonable basis for my opinion.
In my opinion, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all
material respects, the consolidated financial position as at December 31, 2008, and the
consolidated results of their operations, and cash flows for the year then ended of ASIA GREEN
ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY and the separate financial
statements referred to above present fairly, in all material respects, the Company’s financial
position as at December 31, 2008 and 2007, and the results of its operations and cash flows for the
years then ended of ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED, in accordance
with generally accepted accounting principles.

(PRADIT RODLOYTUK)
Certified Public Accountant
Registration No. 218
ฺ
Ast Master Co.,Ltd.
February 27, 2009

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
(FORMERLY KNOWN AS "ASIA GREEN ENERGY COMPANY LIMITED")
FINANCIAL STATEMENTS
AND REPORT OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007

EXPRESSED IN THAI BAHT

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
(FORMERLY KNOWN AS "ASIA GREEN ENERGY COMPANY LIMITED")
BALANCE SHEETS
AS AT DECEMBER 31, 2008 AND 2007
In Baht

ASSETS

Notes

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2008

2008

2007

2,382,163

8,657,466

2,336,880

5,754,479

385,841,735

188,350,091

19,711,725

11,030,179

712,286,464

377,299,640

CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable - related companies
Trade accounts receivable - other companies - net
Short-term loans and interest receivable to related companies
Inventories-net

6

9,273,664

5.2,7
7

385,841,735

5.2
8

712,531,933

Advances for inventories

-

-

12,140,969

39,163

39,163

3,163,100

Prepaid expenses

5,425,196

4,581,143

283,377

Other current assets

2,576,089

2,514,372

2,277,803

Total other current assets

8,040,448

7,134,678

5,724,280

Total current assets

1,115,687,780

1,129,693,645

608,957,104

Other current assets
Receivable - revenue department

NON - CURRENT ASSETS
Investments in subsidiary

9

Fixed deposits pledged as collateral

10

Property, plant and equipment - net
Computer software - net

-

990,000

-

4,800,000

4,800,000

-

11

215,550,170

171,977,507

12

2,307,264

2,307,264

-

4,352,213

4,352,213

26,400

227,009,647

184,426,984

94,113,972

1,342,697,427

1,314,120,629

703,071,076

Deposits and guarantee
Total non - current assets
TOTAL ASSETS

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

94,087,572

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
(FORMERLY KNOWN AS "ASIA GREEN ENERGY COMPANY LIMITED")
BALANCE SHEETS(CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2008 AND 2007
In Baht
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Notes

2008

2008

2007

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Short - term loans from financial institutions

13

971,260,534

971,260,534

422,226,814

Trade accounts payable - related parties

5.2

416,202

10,253,215

1,444,678

26,639,497

7,963,419

78,454,397

Trade accounts payable - others
Other accounts payable - related parties

5.2

294,594

6,678,741

4,642,270

Current portion of liabilities under hire purchase agreements

15

11,760,782

5,637,656

2,678,472

Current portion of long - term loans from financial institutions

16

4,136,782

4,136,782

3,845,209

39,353,560

38,897,374

24,267,574

21,337,056

20,813,033

15,697,735

1,075,199,007

1,065,640,754

553,257,149

Accrued income tax
Other current liabilities

14

Total current liabilities
NON - CURRENT LIABILITIES
Liabilities under hire purchase agreements - net

15

24,159,275

8,160,943

3,149,610

Long - term loans from financial institutions - net

16

11,128,170

11,128,170

15,232,348

35,287,445

19,289,113

18,381,958

1,110,486,452

1,084,929,867

571,639,107

17

140,000,000

140,000,000

20,000,000

17

105,000,000

105,000,000

20,000,000

Total non - current liabilities
TOTAL LIABILITIES
SHAREHOLDERS' EQUITY
Share capital
Authorized shares capital
140,000,000 ordinary shares of Baht 1 each
(2007 : 200,000 ordinary shares of Baht 100 each)
Issued and paid - up share capital
105,000,000 ordinary shares of Baht 1 each
(2007 : 200,000 ordinary shares of Baht 100 each)
Advance receipt from share subscriptions

-

-

40,942,769

Retained earnings
Appropriated for legal reserve

18

9,579,200

9,579,200

Unappropriated

117,591,673

114,611,562

70,489,200

Total parent 's shareholders' equity

232,170,873

229,190,762

131,431,969

Minority interest
Total shareholders' equity
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
The notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

40,102

-

-

-

232,210,975

229,190,762

131,431,969

1,342,697,427

1,314,120,629

703,071,076

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
(FORMERLY KNOWN AS "ASIA GREEN ENERGY COMPANY LIMITED")
STATEMENTS OF INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007
In Baht

Notes

Consolidated
financial statements
2008

Separate
financial statements
2008
2007

REVENUES
Sales and services
Income from consultant fee

2,345,046,716
5.3

Gain on exchange rate

-

2,342,326,064
2,184,000

950,481,673
-

10,257,712

10,257,712

4,630,330

3,286,925

3,677,275

504,760

2,358,591,353

2,358,445,051

955,616,763

1,984,345,857

1,945,432,858

754,603,000

101,900,220

146,399,332

75,500,388

38,858,582

38,023,308

18,708,035

Managements' remuneration

8,516,734

8,516,734

2,035,126

Loss on diminution of inventories

4,659,719

4,659,719

2,138,281,112

2,143,031,951

850,846,549

220,310,241

215,413,100

104,770,214

Finance costs

(39,999,551)

(39,052,053)

(12,971,462)

Income tax

(56,638,915)

(55,699,485)

(28,557,139)

NET INCOME

123,671,775

120,661,562

63,241,613

123,641,673

120,661,562

63,241,613

Other income
Total revenues
EXPENSES
Cost of sales and services
Selling expenses
Administrative expenses

Total expenses
Income before finance costs and income tax

-

Net income attributable to:
Equity holders of the parent
Minority interest of the subsidiary

30,102

-

-

123,671,775

120,661,562

63,241,613

Net income attributable to equity holders of the parent

1.34

1.31

3.16

Weighted average number of ordinary shares (shares)

91,958,904

91,958,904

20,000,000

BASIC EARNINGS PER SHARE

20

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
(FORMERLY KNOWN AS "ASIA GREEN ENERGY COMPANY LIMITED")
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008
In Baht

Notes

BALANCE as at January 1, 2008

Advance receipt

paid-up

from share

Appropriated

share capital

subscriptions

for legal reserve

20,000,000

Increase in advance receipt from share subscriptions

Retained earnings

Issued and

-

-

44,057,231

-

(85,000,000)

-

Increase in share capital

17

Appropriated for legal reserve

18

-

-

Dividends paid

19

-

-

-

Minority interest from investments in subsidiaries

-

-

-

Net income

-

-

-

BALANCE as at December 31, 2008

85,000,000

40,942,769

105,000,000

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

-

9,579,200

9,579,200

Minority
Unappropriated

70,489,200

interest

Total

-

131,431,969

-

-

44,057,231

-

-

-

(9,579,200)

-

-

(66,960,000)

-

-

(66,960,000)

10,000

10,000

123,641,673

30,102

123,671,775

117,591,673

40,102

232,210,975

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
(FORMERLY KNOWN AS "ASIA GREEN ENERGY COMPANY LIMITED")
SEPARATE STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007
In Baht

Notes

BALANCE as at January 1, 2007

Retained earnings

Issued and

Advance receipt

paid-up

from share

Appropriated

share capital

subscriptions

for legal reserve

20,000,000

Advance receipt from share subscriptions

-

Net income

-

40,942,769
-

-

Unappropriated

7,247,587
-

Total

27,247,587
40,942,769

-

63,241,613

63,241,613

BALANCE as at December 31, 2007

20,000,000

40,942,769

-

70,489,200

131,431,969

BALANCE as at January 1, 2008

20,000,000

40,942,769

-

70,489,200

131,431,969

44,057,231

-

-

(85,000,000)

-

-

Increase in advance receipt from share subscriptions

-

Increase in share capital

17

Appropriated for legal reserve

18

-

-

Dividends paid

19

-

-

-

(66,960,000)

(66,960,000)

-

-

-

120,661,562

120,661,562

114,611,562

229,190,762

Net income
BALANCE as at December 31, 2008

85,000,000

44,057,231

105,000,000

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

-

9,579,200

9,579,200

(9,579,200)

-

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
(FORMERLY KNOWN AS "ASIA GREEN ENERGY COMPANY LIMITED")
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007
In Baht
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2008

2008

2007

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Net income before income tax

180,310,690

176,361,047

91,798,752

Adjustments to reconcile net income to net cash used
in operating activities:
Interest income

-

(466,425)

Bad debts and doubtful accounts

2,500,620

2,500,620

Loss on diminution of inventories

4,659,719

4,659,719

1,183,176
-

Unrealized loss on exchange rate

-

-

107,205

Loss on written off assets

-

-

33,886

Loss on disposal of equipment

-

-

50,763

Depreciation

16,091,571

13,329,546

76,491

76,491

39,999,551

39,052,053

12,971,462

243,638,642

235,513,051

111,321,949

5,754,479

3,417,599

(5,754,479)

Trade accounts receivable - other companies

(199,992,264)

(199,992,264)

(101,246,134)

Inventories

(339,892,012)

(339,646,543)

(243,289,779)

12,140,969

12,140,969

(12,010,465)

3,123,937

3,123,937

(1,387,858)

(5,141,819)

(4,297,766)

20,337

(298,286)

(236,569)

849,538

(4,325,813)

(4,325,813)

36,600

(1,028,476)

8,808,537

1,139,806

(52,086,580)

(70,490,978)

56,600,397

(4,347,676)

2,036,471

1,283,749

3,769,746

3,245,723

4,674,234

(338,685,153)

(350,703,646)

(187,762,105)

Interest paid

(39,630,069)

(38,682,571)

(13,337,316)

Income tax paid

(41,552,929)

(41,069,685)

(7,962,193)

(419,868,151)

(430,455,902)

(209,061,614)

Amortization of software
Finance costs

5,176,705
-

Income from operating activities before change in operational
assets and liabilities
Decrease (Increase) in operational assets
Trade accounts receivable - related companies

Advances for inventories
Receivable - revenue department
Prepaid expenses
Other current assets
Deposits and guarantee
Increase (Decrease) in operational liabilities
Trade accounts payable - related parties
Trade accounts payable - other companies
Other accounts payable - related parties
Other current liabilities
Cash paid from operations activities

Net cash used in operating activities

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
(FORMERLY KNOWN AS "ASIA GREEN ENERGY COMPANY LIMITED")
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007
In Baht
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2008

2008

2007

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Decrease (Increase) in short-term loans to related companies

11,030,179

Proceeds from disposal of equipment

-

Increase in fixed deposits pledged as collateral

(8,215,121)
-

(11,030,179)
6,396,994

(4,800,000)

(4,800,000)

-

(103,611,950)

(79,670,400)

(1,783,755)

(1,783,755)

-

(990,000)

-

Cash paid for acquisition of property, plant and equipment
(cash flows information)
Cash paid for acquisition of intangible assets (cash flows information)
Cash paid for investment in subsidiary

-

Net cash used in investing activities

(69,472,981)

(99,165,526)

(95,459,276)

(74,106,166)

549,033,720

549,033,720

219,038,943

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Increase in overdraft and short - term loan from financial institution
Cash received from long - term loan from financial institution

-

-

20,000,000

Repayment long - term loan from financial institution

(3,812,605)

(3,812,605)

(922,443)

Repayment liabilities under hire-purchase contracts

(2,678,471)

(2,678,471)

(1,234,132)

Cash receipt from increase in capital

44,057,231

44,057,231

40,942,769

(66,960,000)

(66,960,000)

Dividend paid
Cash received from minority interest in share capital of subsidiary

10,000

Net cash provided by financing activities

-

-

519,649,875

519,639,875

277,825,137

616,198

(6,275,303)

(5,342,643)

Cash and cash equivalents, beginning of year

8,657,466

8,657,466

14,000,109

CASH AND CASH EQUIVALENTS, END OF YEAR

9,273,664

2,382,163

8,657,466

(137,554,169)

(91,219,481)

(76,006,143)

1,171,773

900,093

4,669,003

32,770,446

10,648,988

1,864,159

(103,611,950)

(79,670,400)

(69,472,981)

(2,383,755)

(2,383,755)

-

600,000

600,000

-

(1,783,755)

(1,783,755)

-

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

Supplement disclosures of cash flows information
1. Property, Plant and Equipment
Acquisition of property, plant and equipment during the year
Less Increase in payable from acquisition of assets
Increase on liabilities under hire purchase agreements
Cash paid for acquisition of property, plant and equipment
2. Computer software
Acquisition of computer software during the year
Less Increase in payable from acquisition of assets
Cash paid for acquisition of computer software
The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
(FORMERLY KNOWN AS "ASIA GREEN ENERGY COMPANY LIMITED")
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2008 AND 2007
1.

GENERAL INFORMATION
Asia Green Energy Public Company Limited is engaged in business of distribution of coal and palm
shell for industrial usages. The major shareholder is Kuansataporn family, the percentage of holding
is 86% The address of its registered office are as follows :
Head Office is located at 122/1 Moo 6 Rama II Rd. Samaedum Bangkhuntien Bangkok.
Branch Office 1 is located at 99/99 Moo 2 Nadee Muang Samutsakorn.
Branch Office 2 is located at 88 Moo 6 Nongchumpol Khaoyoy Petchburi.
Branch Office 3 is located at 11 Moo 5 Pakjan Nakornluang Ayudthaya.
According to the extraordinary shareholders’ meeting held on January 23, 2008 and February 11,
2008, the shareholders passed the resolutions to register as a public limited company and change
its registration name to “Asia Green Energy Public Company Limited.” The Company registered
the change of status with the Ministry of Commerce on February 22, 2008.

2.

BASIS FOR FINANCIAL STATEMENTS AND CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS PREPARATION
The consolidated and the separate financial statements have been prepared in accordance with Thai
Generally Accepted Accounting Principles under the Accounting Act, B.E.2543 being those Thai
Accounting Standards issued under the Accounting Profession Act, B.E. 2547 and the financial
reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities and
Exchange Act B.E. 2535.
The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting
principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported
amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the
financial statements and the amounts of revenues and expenses in the reported periods. Although
these estimates are based on management’s best knowledge of current events and actions, actual
results may differ from those estimates.
The Company financial statements have been prepared under the historical cost.
The company invested in A.G.E. Transport Company Limited on March 17, 2008 with the
percentage of holding is 99% of authorized share and the consolidated financial statements included
the result of subsidiary’s operation for the period from March 17, 2008
The significant transactions between the Company and the Subsidiaries have been eliminated in the
consolidated financial statements.
“The Company” represents “Asia Green Energy Public Company Limited,” while “The Group”
represents “Asia Green Energy Public Company Limited” and its subsidiary which is “A.G.E.
Transport Company Limited”.

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
(FORMERLY KNOWN AS "ASIA GREEN ENERGY COMPANY LIMITED")
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
DECEMBER 31, 2008 AND 2007
3.

NEW ACCOUNTING STANDARD AND AMENDMENTS TO ACCOUNTING STANDARDS
The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications No. 9/2550, 38/2550 and
62/2550 regarding Accounting Standards. The notifications mandate the use of the following new
Accounting Standards.
TAS 25 (revised 2007)
Cash Flow Statements
TAS 29 (revised 2007)
Leases
TAS 31 (revised 2007)
Inventories
TAS 33 (revised 2007)
Borrowing Costs
TAS 35 (revised 2007)
Presentation of Financial Statements
TAS 39 (revised 2007)
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
TAS 41 (revised 2007)
Interim Financial Reporting
TAS 43 (revised 2007)
Business Combinations
TAS 49 (revised 2007)
Construction Contracts
TAS 51
Intangible Assets
These accounting standards will become effective for the financial statements for fiscal years beginning on
or after January 1, 2008. The management has assessed the effect of these revised accounting standards and
believes that TAS 43 (revised 2007) and TAS 49 (revised 2007) are not relevant to the business of the
Company, whereas TAS 25 (revised 2007), TAS 29 (revised 2007), TAS 31 (revised 2007), TAS 33
(revised 2007), TAS 35 (revised 2007), TAS 39 (revised 2007), TAS 41 (revised 2007) and TAS 51 do not
have any significant impact on the financial statements for the current period.
The following standards are revised and mandatory for accounting periods beginning on or after January 1,
2009 and have not been early adopted by the Company;
TAS 36 (revised 2007)
TAS 54 (revised 2007)

Impairment of Assets
Non-current assets held for sale and Discontinued operations

Those two standards are not expected to have a material impact on the financial statements being
presented.
4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The principal accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set out below;
4.1

Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at banks, and all highly liquid investments
with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.
Deposits at financial institutions that are restricted in use are presented as “Fixed deposits pledged as
collateral” as part of non - current assets in the balance sheets.

4.2 Trade accounts receivable
Trade accounts receivable are carried at original invoice amount less allowance for doubtful.
4.3 Allowance for doubtful accounts
The Group provided allowance for doubtful accounts equal to the estimated losses that may be
incurred in the collection of receivables. The estimated losses are based on the collection experiences
and the review of the current status of the existing receivables. Bad debts are written off during the
year in which they are identified.

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
(FORMERLY KNOWN AS "ASIA GREEN ENERGY COMPANY LIMITED")
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
DECEMBER 31, 2008 AND 2007
4.4 Inventories
Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined by the weighted
average method. The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly
attributable to the acquisition of the inventory, such as import duties and transportation charges, less
all attributable discounts, allowances or rebates. The cost of finished goods comprises raw materials,
direct labour, other direct costs and related production overheads, the latter being allocated on the
basis of normal operating activities. Net realisable value is the estimate of the selling price in the
ordinary course of business, less the costs of completion and selling expenses.
4.5

Investments in subsidiary
Subsidiary, which is those entities in which the Group has an interest of more than one half of the
voting rights or otherwise has power to exercise control over the operations are consolidated.
Subsidiary is consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are no
longer consolidated from the date that control ceases. All intercompany transactions, balances and
unrealised gains on transactions between group companies are eliminated; unrealised losses are also
eliminated unless cost cannot be recovered. Where necessary, accounting policies of subsidiary has
been changed to ensure consistency with the policies adopted by the Group.
Investment in subsidiary is reported by using the cost method of accounting in the separate financial
statements.

4.6

Property, plant and equipment
Property, plant and equipment are initially recorded at cost. All assets except for land are stated at
historical cost less accumulated depreciation.
Depreciation of plant and equipment is calculated on the straight line method over their estimated
useful lives are as follows:
No. of Years
Land improvement
Buildings and buildings improvement
Machinery and equipment
Vehicles
Office equipment and fixtures

10
5-20
5-10
5
5

Where the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written
down immediately to its recoverable amount. Estimated recoverable amount is the higher of the
anticipated discounted cash flows from the continuing use of the asset and the amount obtainable from
the sale of the asset less any costs of disposal.
Repairs and maintenance are charged to the income statement during the financial period in which they
are incurred. The cost of major renovations is included in the carrying amount of the asset when it is
probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of
the existing asset will flow to the Company. Major renovations are depreciated over the remaining
useful life of the related asset.
Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are
included in operating profit.

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
(FORMERLY KNOWN AS "ASIA GREEN ENERGY COMPANY LIMITED")
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
DECEMBER 31, 2008 AND 2007
Works in progress and machine under installation are stated at cost. These assets are not depreciated
until such time as the relevant assets are completed and ready for their intended operational use.
4.7 Computer software and amortization
Acquired computer software licenses are capitalized on the basis of the costs incurred to acquire and
brings to use the specific software. These costs are amortised over their estimated useful lives of 5
years.
Expenditure which enhances or extends the performance computer software programmers beyond
their original specifications is recognised as a capital improvement and added to the original cost of
the software. Computer software development costs are recognised as assets are amortised using the
straight line method over its useful lives of 3 years.
4.8

Accounting for leases - where a company is the lessee
Leases of assets which substantially transfer all the risks and rewards of ownership are classified as
finance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the lower of the fair value
of the leased property or the present value of the minimum lease payments. Each lease payment is
allocated to the principal and to the finance charges so as to achieve a constant rate on the finance
balance outstanding. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other
long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to the statement of income over
the lease period. The property, plant or equipment acquired under finance leases is depreciated the
useful life of the asset.
Leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to the lessee are
classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received
from the less or) are charged to the statement of income on a straight-line basis over the period of the
lease.

4.9

Impairment of assets
The Company reviewed the impairment of assets whenever events or changes in circumstances
indicate that the recoverable amount of assets is below the carrying amount (the higher of an assets
selling price or value in use). The review is made for individual assets or the cash generating unit.
In case that the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount, the Company recognize the
impairment losses in the statements of income. The reversal of impairment losses recognized in prior
years is recorded as other income when there is an indication that the impairment losses recognized
for the assets no longer exist or are decreased.

4.10 Foreign Currency Transactions
Foreign currency transactions are translated into Thai Baht using the exchange rates prevailing at the
date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated
to Thai Baht at the exchange rate prevailing at the balance sheet date. Gains and losses resulting from
the settlement of foreign currency transactions and from the translation of monetary assets and
liabilities denominated in foreign currencies, are recognized in the statement of income.
4.11 Provisions
Provisions are recognized when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past
events, it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and a reliable
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estimate of the amount can be made. Where the Group expects a provision to be reimbursed, the
reimbursement is recognized as a separate asset but only when the reimbursement is virtually certain.
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4.12 Revenue recognition
The Company recognized sales as income when delivery has taken place and transfer of risks and
rewards has been completed.
The Group recognized service income when services have been rendered.
Interest income is recognized on a time proportion basis that reflects the effective yield on the asset.
4.13 Income tax
The Group recorded income tax based on the actual amount currently payable according to the
Revenue Code.
4.14 Basic earnings per share
Basic earnings per share are computed by dividing net income by the weighted average number of
paid-up common shares during the years.
4.15 Financial instruments
Financial assets carried on the balance sheet include cash and cash equivalents, trade accounts
receivable and loans to. Financial liabilities carried on the balance sheet include loans from, trade
account payable, accrued expenses and other account payable. The particular recognition methods
adopted are disclosed in the individual policy statements associated with each item.
4.16 Related parties
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control,
or are controlled by, or are under common control with, the Company, including holding
companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the Company. Associates and
individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the Company that gives
them significant influence over the enterprise, key management personal, including directors and
officers of the Company and close members of the family of these individuals and companies
associated with these individuals also constitute related parties.
In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the
relationship, and not merely the legal form.
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5.

Transactions with persons and related companies
The Company has certain transactions with their subsidiary, person and related companies A portion of
assets, liabilities, revenues and expenses arose from transactions with said Subsidiaries, person and related
companies.
5.1 Relationships and pricing policies
The relationship and pricing policies among the Company with the subsidiary, related persons and
companies are as follows:
Relationship
2008

2007

Shareholding and
Directorship

-

Common Shareholders and
directors
Common Shareholders and
directors
Common Shareholders and
directors
Common Shareholders and
directors
Common Shareholders and
directors
Common Shareholders and
directors
Common Shareholders and
directors

Common Shareholders
and directors
Common Shareholders
and directors
Common Shareholders
and directors
Common Shareholders
and directors
Common Shareholders
and directors
Common Shareholders
and directors
Common Shareholders
and directors

Close relative of directors

Close relative of directors

Close relative of directors
Close relative of directors
Close relative of directors
Jointly own business by
director
Director/Shareholder
Director/Shareholder
Director/Shareholder

Close relative of directors
Close relative of directors
Close relative of directors
Jointly own business by
director
Director/Shareholder
Director
Director

Subsidiary :
A.G.E. Transport Co.,Ltd.
Related companies :
Thai Joss Powder Industrial Co.,Ltd.
Sathaporn Tanapat Co.,Ltd.
Asia Panel Co.,Ltd.
Pornpeecha Co.,Ltd.
K.H. Transport and Service Co.,Ltd.
Universal Parawood Co.,Ltd.
Sathaporn Lamination Co.,Ltd.
Related persons :
A Group of Person P&N Logistic
A Group of Person TPP Transport
A Group of Person TP Transport
A Group of Person TA Transport
A Group of Person Rakjareun
Mr.Panom Kuansataporn
Mr.Thanapol Chamjaiharn
Mr.Sirawit Subtechitmanee

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
(FORMERLY KNOWN AS "ASIA GREEN ENERGY COMPANY LIMITED")
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
DECEMBER 31, 2008 AND 2007

Sales
Service income
Purchase
Transportation
Service expenses
Utilities
Rental
Other expenses
Fixed assets acquisition /disposal
Loan to
Loan from
Guarantee

Pricing policy
At normal business prices, as same as other entities.
At price which had been agreed upon
At normal business prices, as same as other entities.
At normal business prices, as same as other entities.
At price which had been agreed upon
At cost
At contract price which had been agreed upon.
At normal business prices, as same as other entities.
At price which had been agreed upon /Appraised price by
Authorities
No interest charged / At interest rate 7.9% per annum.
No interest charged
No fee charged.

5.2 Balances of transactions with related persons and companies
Balances of transactions among the Company, Subsidiary, related person and companies as at
December 31, 2008 and 2007 are as follows:
In Baht
Consolidated
financial
statements
2008
Trade accounts receivable
A.G.E. Transport Co.,Ltd.
Sathaporn Tanapat Co.,Ltd.
Total
Short-term loan to and accrued
interest
Short-term loan to
A.G.E. Transport Co.,Ltd.
Balance, beginning of year
Add : Increase during the year
Less : Decrease during the year
Balance, end of year
Accrued interest (7.91% per annum)
A.G.E. Transport Co.,Ltd.
Total
Asia Panel Co.,Ltd.
Balance, beginning of year
Add : Increase during the year
Less : Decrease during the year
Balance, end of year
Grand Total

Separate
financial statements
2008
2007

-

2,336,880
2,336,880

-

26,552,889
(7,307,589)
19,245,300

-

-

466,425
19,711,725

-

11,030,179
(11,030,179)
-

11,030,179
(11,030,179)
19,711,725

5,754,479
5,754,479

11,030,179
11,030,179
11,030,179
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In Baht
Consolidated
financial
statements
2008
Trade accounts payable
A.G.E. Transport Co.,Ltd.
K.H. Transport and Service Co.,Ltd.
A Group of Person P&N Logistic
A Group of Person TP Transport
Total
Other accounts payable
A.G.E. Transport Co.,Ltd.
Thai Joss Powder Industrial Co.,Ltd.
Sathaporn Tanapat Co.,Ltd.
Pornpeecha Co.,Ltd.
A Group of Person P&N Logistic
A Group of Person TPP Transport
A Group of Person Rakjareun
Total
Short - term loans from (No interest
charged)
Mr.Panom Kuansataporn
Balance, beginning of year
Add : Increase during the year
Less : Decrease during the year
Balance, end of year
Deposit
Mr.Panom Kuansataporn

Separate
financial statements
2008
2007

296,080
120,122
416,202

10,253,215
10,253,215

1,444,678
1,444,678

294,594
-

6,384,147
294,594
-

97,896
3,908,337
95,000
240,422
165,615

294,594

6,678,741

135,000
4,642,270

175,300,000
(175,300,000)
-

175,300,000
(175,300,000)
-

24,500,000
(24,500,000)
-

2,087,906

2,087,906

-

-

5.3 Revenues and expenses transaction between subsidiary, related persons and companies
Revenue and expenses among the Company, subsidiary, related persons and companies for the years
then ended December 31, 2008 and 2007 are as follows:
In Baht
Consolidated
financial
statements
2008
Sales of goods
A.G.E. Transport Co.,Ltd.
Sathaporn Tanapat Co.,Ltd.
Thai Joss Powder Industrial Co.,Ltd.
Asia Panel Co.,Ltd.
Total
Consultant income
A.G.E. Transport Co.,Ltd.

182,940
15,795,571
15,978,511
-

Separate
financial statements
2008
2007
3,835,270
182,940
15,795,571
19,813,781
2,184,000

5,455,930
8,046,644
13,502,574
-
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In Baht
Consolidated
financial
statements
2008
Service income
Thai Joss Powder Industrial Co., Ltd.
Interest income
A.G.E. Transport Co., Ltd.
Purchases of goods
Asia Panel Co., Ltd.
K.H. Transport and Service Co., Ltd.
Total
Transportation
A.G.E. Transport Co., Ltd.
Sathaporn Tanapat Co., Ltd.
A Group of Person P&N Logistic
A Group of Person TPP Transport
A Group of Person TP Transport
A Group of Person TA Transport
Total
Service expense
Sathaporn Tanapat Co., Ltd.
K.H. Transport and Service Co., Ltd.
Total
Utility
Thai Joss Powder Industrial Co., Ltd.
Consultant fee
Mr.Thanapol Chamjaiharn
Mr.Sirawit Subtechitmanee
Total
Rental
Thai Joss Powder Industrial Co., Ltd.
Pornpeecha Co., Ltd.
A Group of Person Rakjareun
Total
Other expenses
Sathaporn Lamination Co., Ltd
Purchase of fixed assets
Sathaporn Tanapat Co., Ltd.
Asia Panel Co., Ltd.
Thai Joss Powder Industrial Co., Ltd.
Universal Parawood Co., Ltd.
Mr.Panom Kuansataporn
Total
Disposal of fixed asset
Asia Panel Co., Ltd.

Separate
financial statements
2008
2007

110,766

87,869

-

466,425

-

-

116,505
12,104,156
5,006,444
17,110,600

50,707,162
4,817,192
7,060
719,722
762,513
57,013,649

58,449,526
50,707,162
3,632,034
7,060
425,683
762,513
113,983,978

42,967,332
2,082,363
331,211
982,704
46,363,610

860,000
2,138,968
2,998,968

860,000
2,138,968
2,998,968

480,000
7,924,737
8,404,737

602,175

602,175

312,288

24,742
206,185
230,927

24,742
206,185
230,927

268,041
324,742
592,783

576,000
1,800,000
2,376,000

576,000
1,800,000
2,376,000

600,000
540,000
1,140,000

8,745

8,745

16,276,500
214,602
12,837,536
29,328,638

2,041,000
210,750
12,837,536
15,089,286

-

-

19,456,760
667,324
20,124,084
6,200,000
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Land and office rental agreement
The Company entered into the land lease agreement with a related company for land plot 35-1-82 rai in
Tambol Nadee, Samutsakorn has a lease term of 3 years from January 1, 2008 - December 31, 2010. The
monthly rental fee is Baht 150,000 (2007: Baht 50,000).
The Company entered into the office rental agreement with a related company for the office building has a
lease term of 3 years from January 1, 2008 - December 31, 2010. The monthly rental fee is Baht 48,000
(2007: Baht 45,000).
6.

CASH AND CASH EQUIVALENTS
In Baht
Consolidated
financial
statements
2008
Cash
Saving accounts
Current accounts
Total

7.

152,603
1,032,412
8,088,649
9,273,664

Separate
financial statements
2008
2007
34,782
1,032,412
1,314,969
2,382,163

178,214
8,479,252
8,657,466

TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE - NET
Aging of trade accounts receivable as at December 31, 2008 and 2007 are as follow:
In Baht
Consolidated
financial
statements
2008
Trade accounts receivable - related companies
Not yet due receivable
Over due within 1 to 3 months
Over due within 4 to 6 months
Over due within 7 to 12 months
Total trade accounts receivable
- related companies

Separate
financial statements
2008
2007

-

2,336,880
-

662,542
1,093,456
2,040,181
1,958,300

-

2,336,880

5,754,479

178,404,549
207,274,931
157,728
1,161,781

178,404,549
207,274,931
157,728
1,161,781

110,107,904
74,978,003
3,246,928
896,912

2,477,554

2,477,554

254,532

389,476,543
(3,634,808)
385,841,735

389,476,543
(3,634,808)
385,841,735

189,484,279
(1,134,188)

Trade accounts receivable - other
Not yet due receivable
Over due within 1 to 3 months
Over due within 4 to 6 months
Over due within 7 to 12 months
Over 12 months
Total trade accounts receivable - other
Less Allowance for doubtful accounts
Trade accounts receivable - other - net

188,350,091
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8.

INVENTORIES - NET
In Baht

Finished goods
Raw material and raw material in transit
(net with provision)
Oil
Net

Consolidated
financial
statements
2008
559,498,165
152,199,270
834,498
712,531,933

Separate
financial statements
2008
2007
559,498,165
261,141,813
152,199,270
589,029
712,286,464

115,356,812
801,015
377,299,640

Inventory are carried at net realizable value, this being lower than cost. During the year 2008 the Company
recognized the provision for diminution of inventories in the consolidated and Company’s financial
statements amounting to Baht 4.7 million.
9. INVESTMENTS IN SUBSIDIARY
Separate financial statements as at December 31, 2008

A.G.E. Transport Co.,Ltd.

Activities

Paid up
Capital
(In Baht)

Transportation

1,000,000

%
Holdings
99.0

At Cost
(In Baht)
990,000

According to the resolution of the Board directors’ meeting on February 11, 2008, the meeting approved to
invest in AGE transport Co., Ltd. The proportion of investment is 99% amounted to Baht 0.99 million.
10. FIXED DEPOSITS PLEDGED AS COLLATERAL
As at December 31, 2008, the Company has fixed deposit amounted to Baht 4.8 million, which pledged as
collateral against credit line from a local financial institution as discussed in Note 13 to the financial
statements
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11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT – NET
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
In Baht

Land and land
improvement

Buildings and
buildings
improvement

Machinery and
equipment

Vehicles

Office
equipment
and fixtures

Work in
progress and
machine under
installation

Total

As at December 31, 2007
Cost

28,655,735

32,190,166

33,075,704

11,159,371

1,481,221

-

106,562,197

Less Accumulated depreciation

(7,789,895)

(702,993)

(1,644,096)

(1,933,850)

(403,791)

-

(12,474,625)

Net book value

20,865,840

31,487,173

31,431,608

9,225,521

1,077,430

-

94,087,572

-

94,087,572

Transaction for the year ended December 31,2008
Net book value, Beginning of year

20,865,840

31,487,173

31,431,608

9,225,521

1,077,430

Add Acquisitions

26,843,794

10,109,022

9,953,673

66,088,365

1,850,537

2,947,308

4,760,778

12,039,126

82,739

(1,821,981)

(2,403,767)

(5,893,833)

(5,502,159)

(469,831)

48,834,961

43,953,206

47,530,574

69,894,466

2,458,136

2,878,827

215,550,170

Cost

58,446,837

47,059,966

55,068,503

77,330,475

3,331,757

2,878,827

244,116,365

Less Accumulated depreciation

(9,611,876)

(3,106,760)

(7,537,929)

(7,436,009)

(873,621)

Net book value

48,834,961

43,953,206

47,530,574

69,894,466

2,458,136

Transfer in (out)
Depreciation
Net book value, end of year

-

22,708,778
(19,829,951)
-

137,554,169
(16,091,571)

As at December 31, 2008
2,878,827

(28,566,195)
215,550,170

Such land and buildings with book value amounted of Baht 60.5 million. (2007: Baht 23.6 million) are mortgaged as collateral of credit facilities as
discussed in Note 13 and 16 to the financial statements.
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As at December 31, 2008, the Company had vehicle acquired under hire purchase agreements, with net book value amounting to approximately
Baht 44.4 million
11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT – NET(CON’T)
THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
In Baht

Land and land
improvement

Buildings and
buildings
improvement

Machinery and
equipment

Vehicles

Office
equipment
and fixtures

Work in
progress and
machine under
installation

Total

As at December 31, 2007
Cost

28,655,735

32,190,166

33,075,704

11,159,371

1,481,221

-

106,562,197

Less Accumulated depreciation

(7,789,895)

(702,993)

(1,644,096)

(1,933,850)

(403,791)

-

(12,474,625)

Net book value

20,865,840

31,487,173

31,431,608

9,225,521

1,077,430

-

94,087,572

-

94,087,572

Transaction for the year ended December 31,2008
Net book value, Beginning of year

20,865,840

31,487,173

31,431,608

9,225,521

1,077,430

Add Acquisitions

26,843,794

10,109,022

9,179,920

20,921,774

1,834,487

2,947,308

4,760,778

12,039,126

82,739

(1,821,981)

(2,403,767)

(5,875,831)

(2,760,469)

(467,498)

48,834,961

43,953,206

46,774,823

27,469,565

2,444,419

2,500,533

171,977,507

Cost

58,446,837

47,059,966

54,294,750

32,163,884

3,315,708

2,500,533

197,781,678

Less Accumulated depreciation

(9,611,876)

(3,106,760)

(7,519,927)

(4,694,319)

(871,289)

Net book value

48,834,961

43,953,206

46,774,823

27,469,565

2,444,419

Transfer in (out)
Depreciation
Net book value, end of year

-

22,330,484
(19,829,951)
-

91,219,481
(13,329,546)

As at December 31, 2008
2,500,533

(25,804,171)
171,977,507

Such land and buildings with book value amounted of Baht 60.5 million.(2007: Baht 23.6 million) are mortgaged as collateral of credit facilities as
discussed in Note 13 and 16 to the financial statements.
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As at December 31, 2008, the Company had vehicle acquired under hire purchase agreements, with net book value amounting to approximately Baht 16.6
million (2007: Baht 8.5 million).
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12. COMPUTER SOFTWARE - NET
In Baht
Consolidated
and Separate
financial
statements
Transactions during the year ended December 31, 2008
Opening net book amount
Acquisition computer software for the year
Less Amortization for the year
Closing net book amount
As at December 31, 2008
Cost
Less Accumulated amortization
Net book amount

2,383,755
(76,491)
2,307,264
2,383,755
(76,491)
2,307,264

13. SHORT - TERM LOAN FROM FINANCIAL INSTITUTIONS
In Baht
Consolidated
financial
statements
2008
Trust receipts
Short-term loans
Total

821,260,534
150,000,000
971,260,534

Separate
financial statements
2008
2007
821,260,534
150,000,000
971,260,534

284,476,357
137,750,457
422,226,814

As at 31 December 2008, Company had the overdrafts and short-term loans facilities from financial
institutions amounted to Baht 1,174.0 million (2007: Baht 709.0 million), interest at the rates ranging from
2.50 - 5.50% per annum (2007: ranging from 3.50 - 6.00% per annum). The overdrafts and short-term
loans are guaranteed by Land, building and structure of Company and related company (Note 11), fixed
deposit (Note 10) and certain Company’s directors.
14. OTHER CURRENT LIABILITIES
In Baht

Accrued interest
Accrued transportation
Other accrued expenses
Payable from acquisition of assets
Advanced for inventories
Other Current Liabilities
Total

Consolidated
financial
statements
2008
1,586,830
13,147,554
3,446,954
1,913,657
1,242,061
21,337,056

Separate
financial statements
2008
2007
1,586,830
1,217,348
3,507,328
12,865,095
5,426,810
3,446,954
1,946,861
1,913,657
2,837,586
1,000,497
761,802
20,813,033
15,697,735
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15. LIABILITIES UNDER HIRE - PURCHASE AGREEMENTS - NET
In Baht

Finance lease liabilities
Less Deferred Interest and input tax
Current portion of liabilities under hire purchase agreements
Net

Consolidated
financial
statements
2008
40,531,044
(4,610,987)
(11,760,782)
24,159,275

Separate
financial statements
2008
2007
15,766,215
6,957,728
(1,967,616)
(1,129,646)
(5,637,656)
8,160,943

(2,678,472)
3,149,610

16. LONG -TERM LOANS - NET
In Baht
Consolidated
financial
statements
2008
Long - term loans
Less Current portion
Net

Separate
financial statements
2008
2007

15,264,952
(4,136,782)

15,264,952
(4,136,782)

11,128,170

11,128,170

19,077,557
(3,845,209)
15,232,348

The Company has the long-term facilities with financial institutions amounted to Baht 20.0 million, is
repayable in monthly installments in principle amounted to Baht 420,000 starting from October 2007 and
last installments within September 2012 which bear interest at the rate of 6.875 % per annum, such loans
were collateralized by land of the related company and building and structures of Company (Note 11) and
certain Company’s directors.
Under the loan agreement terms, the Company must comply with the condition of loan covenants such as
maintaining the shareholding structure, the mortgage limitation or the right limitation on the assets.
17. SHARE CAPITAL
At the extraordinary shareholder’s meeting held on January 23, 2008 and February 11, 2008

•

•

The resolution to approve the change in par value of shares from Baht 100 per share to Baht 1 per
share. (from 200,000 of ordinary shares with a par value of Baht 100 per share to 20,000,000 of ordinary
shares with a par value of Baht 1 per share). The Company registered with the Ministry of Commerce on
February 22, 2008.
The resolution to approve the increase of authorized share capital from Baht 20 million (20,000,000
of ordinary shares with a par value of Baht 1 per share) to Baht 140 million (140,000,000 of
ordinary shares with a par value of Baht 1 per share). The Company registered with the Ministry of
Commerce on February 22, 2008.
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17. SHARE CAPITAL (CONTINUED)

•

The resolution to approve allocation 120,000,000 ordinary shares with par value of Baht 1 each are
as follows:
- Portion of shares 85,000,000 for the existing shareholders. The Company registered with the
Ministry of Commerce on February 26, 2008.
- Portion of shares 35,000,000 for public offering. On February 26, 2009, these shares were sold
at the selling price of Baht 6.50 per share. The net amount received from share subscription is
Baht 216.5 million. (less the subscription expenses.)

18. LEGAL RESERVE
Under the provisions of the Limited Public Company Act B.E 2535, the Company is required to
appropriate at least 5% of its annual net income after deduction of the deficit brought forward (if any) as
reserve fund until the reserve equal to 10% of authorized share capital.The reserve is not available for
dividend distribution.
19. DIVIDENDS PAID
The Ordinary Meeting of Shareholders held on April 24, 2008, the shareholders approved the payment of
dividends from retained earnings to the shareholders for 20 million shares at Baht 3.348 per share totaling
Baht 66.9 million. Such dividends were paid on May 23, 2008.
20. BASIC EARNINGS PER SHARE
Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit attributable to shareholders by
the weighted average number of ordinary shares in issue during the period. The number of ordinary shares
are adjusted by the new issuance of ordinary shares which par value is changed from Baht 100 par value to
Baht 1 par value as the change in number of ordinary shares are incurred in the beginning.
Basic earnings per share for the year ended December 31, 2007 were recalculated for comparison purpose.
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21. EXPENSES BY NATURE
In Baht
Consolidated
financial
statements
Changes in finished goods
Raw materials and consumable used
Repairs expenditure
Depreciation
- Owned assets
- Assets acquired under hire purchase agreements
Doubtful accounts
Staff costs
Transport and distribution
Utilities
Loss on diminution of inventories
Vehicle expenses and fuel used
Managements’ remuneration
Other expenses
Total expenses

Separate
financial statements

2008
(298,356,352)
2,151,561,251
1,382,797

2008
(298,356,352)
2,151,561,251
1,301,219

2007
(162,286,951)
869,087,120
2,365,323

12,487,283
3,604,288
2,500,620
48,387,806
127,255,941
4,058,421
4,659,719
43,953,915
8,516,734
28,268,689

11,501,364
1,828,182
2,500,620
44,819,378
146,399,332
4,058,421
4,659,719
37,863,177
8,516,734
26,378,906

4,105,790
1,070,915
1,183,176
21,421,022
75,500,388
2,158,887
19,527,010
2,035,126
14,678,743

2,138,281,112

2,143,031,951

850,846,549

22. SEGMENT INFORMATION
The Group is engaged in the business of distribution Coal and Palm Shell and logistic service. The Group
operates in one geographical area in Thailand. The segment information can be classified into 2 segments
as follows:
a: Transactions relating to distribution Coal and Palm Shell
b: Transactions relating to logistic service
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Revenues and expenses classified by segment for the year ended December 30, 2008 and assets as at
December 31, 2008 are as follows:

Sales
Service income
Total revenues
Cost of sales and services
Gross profit
Other income
Selling expenses
Administrative expenses
Loss on diminution of
inventories
Profit before finance
costs and Income Tax
Interest expenses
Income tax
Net Income

a
2,342,326,064
2,184,000
2,344,510,064
(1,945,432,858)
399,077,206
13,934,987
(146,399,332)
(46,540,042)

For the year ended December 31, 2008 (In Baht)
Eliminated
inter b
Total
company
2,342,326,064
(3,835,270)
65,005,448
67,189,448
(60,633,526)
65,005,448
2,409,515,512
(64,468,796)
(56,698,683) (2,002,131,541)
17,785,684
8,306,765
407,383,971
(46,683,112)
76,075
14,011,062
(466,425)
(146,399,332)
44,499,112
(3,019,274)
(49,559,316)
2,184,000

(4,659,719)
215,413,100
(39,052,053)
(55,699,485)
120,661,562

-

(4,659,719)

5,363,566
(1,413,923)
(939,430)
3,010,213

220,776,666
(40,465,976)
(56,638,915)
123,671,775

-

Total
2,338,490,794
6,555,922
2,345,046,716
(1,984,345,857)
360,700,859
13,544,637
(101,900,220)
(47,375,316)
(4,659,719)

(466,425)
466,425
-

220,310,241
(39,999,551)
(56,638,915)
123,671,775

As at December 31, 2008 (In Baht)
Eliminated
inter b
Total
company
43,572,663
215,550,170
-

Total
215,550,170

Other information:

Property, plant and equipment - net
Other assets
Liabilities

a
171,977,507
1,142,143,122
1,084,929,867

24,680,103
64,242,553

1,166,823,225
1,149,172,420

(39,675,968)
(38,685,968)

1,127,147,257
1,110,486,452

23. PROVIDENT FUND
The Company established a contributory registered provident fund in accordance with the provident fund
Act, B.E.2530. The provident fund plan was registered on March 1, 2008.
Under the plan, the employees contribute monthly the amounts equivalent 2% of their basic salaries. The
Company contributes at the rates of 2% of the employees basic salaries. The Company appointed a fund
manager to manage the fund in accordance with the terms and conditions prescribed in the Ministerial
Regulation No.2 B.E. 2532 issued under the Provident fund Act. B.E.2530.
The Company’s contributions charged to expenses for the year ended December 31, 2008 amounted to
Baht 0.4 million.
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24. FINANCIAL INSTRUMENTS
As at December 31, 2008, the Group are not engaged in the trading of any derivative financial instruments
for speculative purposes.
24.1 Credit Risk
The Company is exposed to credit risks mainly relating to their trade accounts receivable. However,
the management has policies to provide adequate allowances for any possible losses that might be
incurred in connection with their receivables.
24.2 Foreign Currency Risk and Risk Management
The Company exposure to foreign currency risk relates primarily to their business transactions which
are denominated in foreign currencies. The Company has policies to hedge such risks by using
derivative financial instruments. As at December 31, 2008, the Company have outstanding forward
foreign exchange buying contracts with 2 commercial banks of a total of U.S. Dollars 10.9 million in
exchange of Baht 385.5 million. The contract will be due in June 2009.
24.3 Interest Rate Risk
The Company was exposed to interest risks because it held loan from financial institutions. However,
the Company believed that the future fluctuation on market interest rate would not provided significant
effect to their operation and cash flow; therefore, no financial derivative was adopted to manage such
risks.
24.4 Fair Value of Financial Instruments
The financial assets and liabilities include cash and cash equivalents, trade accounts receivable loan
to, overdraft, trade account payable, other account payable and loan from .Their carried values
approximate to their fair values.
25. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
As at December 31, 2008
25.1.The Company has the commitment for the purchase of land of Baht 4.2 million with the payment due
on the transfer of ownership in 2012.
25.2.The Company has future obligations to pay under the land lease and the office rental agreement with a
related company with lease term of 3 years from 2008 – 2010 with the annual payments amounting
of Baht 2.4 million
25.3.The Company has future obligations to pay under the harbor lease with lease term of 6 years from
February 15, 2008 - February 14, 2014 with the annual payments as follows:
Years
2009-2010
2011
2012-2013
2014

Million
4.2
4.7
4.8
0.8
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25. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES (CONTINUED)
25.4.The Company has significant contracts for purchase of steam coal with foreign coal mining company
to purchase steam coal during 2009. The firmed price of coal shall be adjusted by the quality of coal
as the formula as specified in the agreement.
25.5.The Company has contingent liabilities for letters of guarantee issued by banks for electricity authority
amounting to Baht 0.7 million.
26. RECLASSIFICATION
Certain amounts in the financial statements for the year ended December 31, 2007 have been reclassified to
conform to the current year’s classification but with no effect to previously reported net income or
shareholders' equity. The reclassifications are as follows:
In Baht
As previously
Reclassification
reported
Selling and administrative expenses
96,243,549
Selling expenses
75,500,388
Administrative expenses
18,708,035
Managements’ remuneration
2,035,126
27. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements were authorized for issue by the board of directors on February 27, 2009.

