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 รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

ของ 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานที ่
 ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ส านกังานบริษทั เอเชียน อินซูเล
เตอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร นั้นบริษทัฯขอแจง้มติท่ีประชุม
ใหท้ราบ ดงัต่อไปน้ี  
 
รายนามกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายณรงค ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์  ประธานกรรมการ 

2. นายธนิตย ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์  รองประธานกรรมการ 

3. นายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายนพพล  ธารีรัตนาวบูิลย ์  กรรมการ / เลขานุการบริษทั 

5. นายด ารงค ์จูงวงศ ์   กรรมการ 

6. ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

8. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายกิติพฒัน์  วงศอ์กนิษฐ ์  ตวัแทนผูส้อบบญัชีส านกังาน ดร.วรัิช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ 

2. นางสาวรัตน์ชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ   ตวัแทนผูส้อบบญัชีส านกังาน ดร.วรัิช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ 

3. นายกระเษม กณัฑมณี   ท่ีปรึกษากฎหมาย 

4. นายทองอยู ่ยอดหมัน่เพียร   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร   บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน 

เร่ิมการประชุม 
      นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม โดยประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับและขอบคุณผู ้
ถือหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีไดม้าเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558   

    ประธานฯ แถลงวา่ ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ เม่ือวนัท่ี  8 เมษายน 2558  บริษทัฯมีจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 5,511 
ราย มีจ านวนหุน้สามญัทั้งส้ิน 1,130,000,000 หุน้ จดัแบ่งตามหมวดผูถื้อหุน้ไดด้งัต่อไปน้ี 

http://www.assetpro.co.th/
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 1)  นิติบุคคลต่างประเทศ  จ านวน                                                -              หุน้ 
2)  นิติบุคคลในประเทศ  จ านวน 679,758,660 หุน้ 
3)  บุคคลต่างประเทศ  จ านวน 36,900 หุน้ 
4)  บุคคลในประเทศ  จ านวน 450,204,440 หุน้ 

 โดยเป็นหุ้นสามญัทีม่สิีทธิออกเสียงจ านวนทั้งส้ิน 1,130,000,000 หุ้น 

          
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 คร้ังน้ี  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน

จ านวน 71 ท่าน มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 33 ราย 3,342,750 หุน้ มาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 38 ราย 822,780,802 หุน้ไม่
มาร่วมประชุม 303,876,448 หุน้  นบัรวมเป็นจ านวนหุน้มาร่วมประชุม มากกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด และกรรมการ
ของบริษทัเขา้ร่วมประชุมรวมจ านวน 8 คน ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ประธานฯ จึงเปิดการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 โดยเชิญผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ รับฟังค าช้ีแจงเร่ืองวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบั
คะแนนเสียง โดยสรุปดงัน้ี 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การออกเสียงลงคะแนนจะนบัหุน้ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุน้ 1 ราย สามารถออก
เสียงในแต่ละวาระวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
              การลงมติในแต่ละวาระ ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และจดัส่งใบลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯท่ี
ยนือยูด่า้นขา้ง จากนั้นทางบริษทัฯจะบนัทึกและประมวลผลการลงคะแนนเสียงและเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือการตรวจสอบ  โดย
ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะด าเนินไปเป็นรายบุคคล โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออก
เสียง และน าคะแนนเสียงของกรรมการรายดงักล่าวออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุม
และท่ีมอบฉนัทะ 
                   การนบัผลการลงคะแนนเสียง จะใชม้ติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่เร่ือง
พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียน พิจารณาออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน และพิจารณาแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ จะใชม้ติไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
                   บริษทัฯไดใ้ชบ้ริการระบบจดัการประชุมผูถื้อหุน้ของ บริษทั ควดิแลบ จ ากดั ซ่ึงไดน้ าระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการ
ลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนบัคะแนนเสียง 
                   ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไดล้งคะแนนเสียงเป็นการล่วงหนา้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯเขา้
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษทัฯไดร้วมคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ดงักล่าวไวแ้ลว้ 
                   หลงัจากประมวลผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดย
แบ่งเป็น คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละของผูถื้อหุน้ ซ่ึงวาระเลือกตั้งกรรมการจะ
ประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล 
                   ทางพิธีกรไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ จากการท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สมควรบรรจุ
เป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามท่ี
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 เก่ียวกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระหรือเสนอช่ือ
บุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมแต่อยา่งใด  และเพ่ือเป็นการปฏิบติัตาม
แนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เก่ียวกบัการนบัคะแนนเสียงในการประชุมวา่ บริษทัฯควรมีผูน้บัคะแนนท่ีเป็นกลางเป็นสกัขีพยานในการนบั
คะแนน บริษทัฯจึงไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั ส านกักฎหมาย เคพีเอ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั มาเป็นผูต้รวจสอบ
การนบัคะแนนเสียงร่วมกบัผูถื้อหุน้อีก 1 คน ในการน้ี มีผูถื้อหุน้ 1 คนยนิดีอาสาสมคัรเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนตลอด
การประชุม 
 
 ต่อจากนั้น ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
 วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2557 

 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24

มีนาคม 2557    โดยมีรายละเอียด ตามส าเนารายงานการประชุมท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึง

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24มีนาคม 2557 ดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 

 จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 824,919,802 99.87 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 1,060,000 0.13 

 

วาระที ่2  รับทราบรายงานประจ าปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2557 

ประธานฯ ไดแ้ถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี  2557 โดยมีรายละเอียดดงัท่ี

ปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยสงัเขปดงัน้ี 
 

 ในปี 2557 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานดงัน้ี จากงบการเงินรวม มีรายไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน 4,441 ลา้นบาท มีตน้ทุน

รวมจ านวน 4,175 ลา้นบาท มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 169 ลา้นบาท โดยมีผลก าไรสุทธิทั้งส้ินจ านวน 97 ลา้นบาท โดย
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 ในภาพรวมแลว้ บริษทัฯมีรายไดร้วมในปี 2557 เพ่ิมข้ึนจากของปี 2556 จ านวน 205 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.86 โดย

เป็นการเพ่ิมข้ึนของยอดขายน ้ ามนัไบโอดีเซล 
 
     เน่ืองจากเป็นวาระรับทราบ  จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ในวาระน้ีไม่ทราบวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือไม่ครับ 
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ขอใหท่้านประธานฯพดูถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีผา่นมา และเล่าความเป็นมาเบ้ืองตน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

เน่ืองจากวา่ผมก็เพ่ิงถือหุน้มาเม่ือไม่นานน้ีเองครับ และเม่ือเทียบจากผลประกอบการในปีท่ีผา่นมา
กบัปีก่อนหนา้น้ี พบวา่ลดลงมา และจากท่ีดูรายงานการประชุมเม่ือปีท่ีแลว้ ทางท่านประธานฯได้
ตอบค าถามผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมวา่ก าไรในปีน้ีอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่ต ่ากวา่ 100 ลา้นบาท และประเด็น
เร่ืองของ margin ซ่ึงตกลงมาเยอะมาก หรือเหลือเพียง 2 เปอร์เซ็นตก์วา่ๆ จึงอยากใหท่้านประธาน
ฯช้ีแจงรายละเอียดของการด าเนินงานวา่อยา่งนอ้ยในปีท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไรครับ ขอบคุณครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: โดยภาพรวมรายไดใ้นปี 2557 เพ่ิมข้ึนกวา่ในปี 2556 ไม่ไดล้ดลงนะครับ ในส่วนท่ีแจง้มาวา่
ภาพรวม margin มีสดัส่วนท่ีลดลงนั้น สาเหตุมาจากท่ีในปี 2557 ไดมี้การประกาศลดการผสม 
B100 จาก B7 เป็น B3 แทนในหลายเดือน การท่ีเปล่ียนอตัราการผสม B100 ในน ้ ามนัดีเซลเป็น
ร้อยละ 3 ท าใหร้ายไดข้องบริษทัฯลดลงครับ และส าหรับ margin นั้นยงัสูงส าหรับขายน ้ ามนัไบ
โอดีเซล แต่ในส่วนของน ้ ามนับริโภคซ่ึงเป็นท่ีทราบวา่การแข่งขนัสูงมาก ดงันั้น margin จะต ่ามาก 
ในส่วนของปี 2558 เราคาดการณ์วา่ตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษายน 2558 เป็นตน้ไปทางภาครัฐฯ ได้
ประกาศปรับอตัราส่วนการผสมเป็น B7 อีกคร้ัง โดยคาดวา่ในปี 2558 ความตอ้งการน่าจะดีกวา่ใน
ปี 2557 และคงส่งผลใหก้ าไรมากกวา่ในปีท่ีผา่นมานะครับ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: หมายความวา่คาดการณ์วา่น่าจะดีกวา่ปีท่ีแลว้ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ใช่ครับ 
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ในแง่ของ Demand และ Supply ของตลาดฯเป็นอยา่งไรบา้งครับ ความตอ้งการยงัสูงอยูใ่ช่หรือไม่ 

และเราสามารถท่ีจะจ าหน่ายไดข้นาดไหน เป็นสดัส่วนของตลาดเท่าไหร่ครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:  ความตอ้งการยงัสูงอยูค่รับ และท่ีผา่นมาเรามีส่วนแบ่งตลาดอยูท่ี่ประมาณ 10% ซ่ึงคาดวา่ในปี 

2558 น้ีเราจะมีส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมข้ึนไปเป็นอยา่งนอ้ย 15% ครับ 
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ขอถามในส่วนของรายไดจ้ากการเดินเรือ ในหนา้ท่ี 18 และ 19 ครับ เรามีเรืออยู ่2 ล าซ่ึงจากเท่าท่ีดู

รายไดม้นันอ้ย ผมไม่แน่ใจวา่ประสิทธิภาพจาก 100% ของเรือ ตอนน้ีเรือสามารถรับจา้งวิง่ไปวิง่
มาในแต่ละวนัไดใ้นสดัส่วนเท่าไรของ Capacity ของเรือ และรายไดจ้ากท่าเทียบเรือมนันอ้ย 
อยากทราบวา่ Capacity ท่ีเราใชอ้ยูป่ระมาณก่ีเปอร์เซ็นต ์

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ในส่วนของเรือนะครับ เรามีเรืออยู ่2 ล า ล าท่ี 1 เราวิง่ขนถ่ายสินคา้อยูใ่นประเทศ ส่วนอีกล าเราไป
รับจา้งวิง่สินคา้ในต่างประเทศครับ ส่วนของท่าเรือซ่ึงเรามีคลงัน ้ ามนัอยูค่รับ ก็ตอ้งยอมรับวา่ท่ี
ผา่นมา เราใชเ้ป็นท่ีส าหรับจดัเก็บน ้ ามนัปาลม์ของเราเองเพ่ือขนจากจงัหวดัชุมพรไปยงัจงัหวดั
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 สมุทรสาครนะครับ แต่วา่ในปีน้ีมีแนวโนม้วา่จะมีบริษทัฯซ่ึงเป็นผูผ้ลิตปิโตรเลียมหลกัจะเขา้มา
เช่าคลงัน ้ ามนัของเราเพ่ือจดัเก็บน ้ ามนัเช้ือเพลิงส่วนหน่ึงครับ และถา้มีปริมาณความตอ้งการ
เพ่ิมข้ึน เราก็มีแผนการขยายเพ่ิมแท็งคใ์หม่ทั้งท่ีจงัหวดัชุมพรและจงัหวดัสมุทรสาครครับ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: เร่ืองของการเดินเรือ ผมสงัเกตดูแลว้วา่เร่ืองของตน้ทุนค่าใชจ่้ายของเรานั้นเป็น 47 ลา้นบาท
อยากจะขอใหท่้านประธานฯอธิบายเพ่ิมเติมดว้ยครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ตอ้งยอมรับนะครับวา่ รายไดจ้ริงๆท่ีเราคาดหวงัไวว้า่เราจะตอ้งมีปริมาณสินคา้วิง่ขนส่งเป็น
ประจ าครับ แต่จากปีท่ีผา่นมามีล าหน่ึงท่ีเราไปรับงานท่ีต่างประเทศมนัไม่ดีเท่าท่ีควร แต่
เน่ืองจากวา่ปัจจุบนัเรามีสญัญากบับริษทัคลงัน ้ ามนัท่ีดอนสกั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นคลงัน ้ ามนั
ท่ีสามารถจดัเก็บได ้18 ลา้นลิตร ซ่ึงก่อสร้างไปแลว้ 80% โดยเขาจะซ้ือน ้ ามนัปาลม์ดิบเขา้ท่ีคลงัท่ี
ดอนสกั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และใหเ้รือเราไปขนสินคา้จากดอนสกัเขา้ไปยงัโรงงานท่ีจงัหวดั
สมุทรสาคร ซ่ึงคาดวา่ไม่เกิน 2 เดือนครับทุกอยา่งก็จะเรียบร้อย ถึงตอนนั้นเรือของเราจะสามารถ
วิง่ไดใ้นจ านวนเท่ียวท่ีมากข้ึน และใชเ้รือเตม็ก าลงัในแต่ละเดือนครับ ก็จะท าใหผ้ลประกอบการ
ของเรือน่าจะดีข้ึนครับ  

คุณวเิชียร ปริตรมงคล  : 
(ผูรั้บมอบฉนัทะผูถื้อหุน้ราย 
นายฐานิสสร ปริตรมงคล) 

ขอถามเหตุการณ์เก่ียวกบัเร่ืองของการส่งงบการเงินชา้ และเหตุผลท่ีส่งงบการเงินชา้และเหตุผล
ของผูต้รวจสอบบญัชีไม่รับรองงบการเงิน ขอรายละเอียดดว้ยครับ 

คุณธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: อนัดบัแรกนะครับของการตรวจสอบบญัชีซ่ึงทางเราประสบปัญหาเร่ืองขอ้มูลท่ีจดัเก็บในระบบ 
Server ของเราครับ ท าใหข้อ้มูลบางส่วนหายไป แลว้เราไดน้ าขอ้มูลจากระบบ Back-up มาใช ้ก็
เป็นเหตุใหก้ารตรวจงบการเงินล่าชา้ โดยใน Time Frame ท่ีทางผูต้รวจสอบจะเขา้มาตรวจสอบ
ตามระยะเวลาตอ้งถูกยดืออกไป ท าใหก้ารตรวจสอบทั้งหมดไม่สมบูรณ์ จึงตอ้งออกงบการเงินมา
เพ่ือยืน่ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและใหผู้ถื้อหุน้ทราบตามเวลาท่ีก าหนดก่อน เป็นเหตุ
ใหท้างผูต้รวจสอบออกงบการเงินในลกัษณะน้ีครับ และในระหวา่งน้ีก็รอใหท้างผูต้รวจสอบบญัชี
เขา้มาตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงซ่ึงคาดวา่จะเป็นในเดือนมิถุนายน 2558 ก็คงจะตรวจสอบเรียบร้อย
และยืน่งบการเงินประจ าปี 2557 ต่อไปครับ 

 

วาระที ่3 พจิารณารับรองงบแสดงฐานะการเงนิ   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสด ส าหรับปี  2557 

ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 ทีไ่ด้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น

ต่องบการเงนิ 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์กรรมการผูจ้ดัการ รายงานเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557   ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดย

ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน นายอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบูิลย ์ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ดงัรายละเอียดตามรายงาน
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 ประจ าปี 2557 ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ขอน าเสนอรายการในงบการเงินรวมท่ีส าคญั ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2557 โดยสงัเขปดงัน้ี 

    ในปี 2557 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมจ านวนทั้งส้ิน 2,459 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 436 ลา้นบาท สินทรัพย์

ของบริษทัโดยหลกั ๆ  ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,378 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือและพสัดุน ้ ามนั

คงเหลือจ านวน 474 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ 393 ลา้นบาท มีหน้ีสินของบริษทัฯจ านวน 609  ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินกูย้มืจาก

สถาบนัการเงินจ านวน 416 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้จ านวน  129 ลา้นบาท และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ านวน 

12 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 1,849 ลา้นบาท โดยมีก าไรสุทธิประจ าปี 97 ลา้นบาท 

 ในส่วนของก าไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2557 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายสินคา้จ านวน 4,425 ลา้นบาท โดย

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 203 ลา้นบาท จากความตอ้งการของลูกคา้น ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมข้ึน บริษทัฯมีรายไดร้วมจ านวน

ทั้งส้ิน 4,441ลา้นบาท มีตน้ทุนขายจ านวน 4,175 ลา้นบาท มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 169 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิ 97 

ลา้นบาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 9 สตางคต์่อหุน้ 

    จากงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวมในปี 2557 บริษทัฯมียอดกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจ านวน 116 ลา้นบาท 

โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี  

     กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 68 ลา้นบาท โดยเป็นการไดรั้บมาจากก าไรจากการด าเนินงาน 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 164 ลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรของบริษทัฯ กระแสเงินสดใช้

ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 212 ลา้นบาท โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 

 มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถามก่อนนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

คุณนายไววทิย ์เหล่าวรวทิย ์: ผมช่ือนายไววทิย ์เหล่าวรวทิย ์เป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ยนะครับ ผูต้รวจสอบบญัชีไม่รับรองงบการเงิน 
ผมเขา้ใจวา่เป็นเพราะสินคา้คงเหลือ ไม่ทราบวา่บริษทัฯจะมีนโยบายปรับปรุงหรือจะท าอยา่งไร
ต่อไปเพ่ือใหมี้ความชดัเจนและแน่นอน และใหผู้ต้รวจสอบบญัชีท างานไดส้ะดวก 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: เม่ือสกัครู่ท่ีทางคุณธนิตยไ์ดเ้รียนใหท้ราบวา่เรามีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองของ IT นะครับ และก็ส่วน
หน่ึงเป็นเพราะความผิดพลาดของฝ่ายผลิตซ่ึงถา้ผูถื้อหุน้จ าไดว้า่เรามี Plant ใหม่ข้ึนมาหน่ึง Plant 
ท่ีเราใชก้รดไขมนัปาลม์ซ่ึงมีตน้ทุนต ่ากวา่ CPO มาผลิตเป็น B100 นะครับ ซ่ึงตอนท่ีเราท าการ
ทดลองผลิต ในช่วงทดลองผลิตนั้นเราตอ้งยอมรับวา่เม่ือผลิตออกมาแลว้ผลผลิตท่ีไดไ้ม่ถูกตอ้ง
ตรงตามท่ีก าหนด เราจึงตอ้งน ากลบัไป Re-Production ใหม่ แต่ถา้ผลผลิตช่วงไหนท่ีเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเราก็จะน าไปผลิตเป็น B100 และตอ้งยอมรับวา่ในฝ่ายผลิตไม่ไดแ้จง้ตวัเลขใหท้างฝ่าย
บญัชีรับทราบ และในช่วงนั้นเราไดเ้ปล่ียนทีมงานฝ่ายบญัชีใหม่ดว้ย เพราะฉะนั้นตน้ทุนและ
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 ขอ้มูลทางสินคา้คงเหลือนั้นไม่ถูกตอ้ง  เราเองจึงเสียเวลาท่ีจะตอ้งกลบัไปหาขอ้มูลน้ีใหม่ครับ 
และทางผูต้รวจสอบบญัชีเขาก็มีระยะเวลาในการท างานของเขาท่ีในช่วงน้ีเขาจะตอ้งไปตรวจสอบ
บริษทัจ ากดั ดงันั้นงบการเงินจึงตอ้งออกมาก่อนโดยท่ีไม่แสดงความคิดเห็น และหลงัจากนั้น
ประมาณช่วงตน้เดือนมิถุนายน 2558 ทางผูต้รวจสอบบญัชีก็จะเขา้มาด าเนินการตรวจสอบอีกคร้ัง
หน่ึงครับ 

คุณกวพีงษ ์หิรัญกสิ : ผมขอเรียนเสริมครับ ตามท่ีทางคุณธนิตยแ์จง้วา่เราจะมีการ Special Audit อีกคร้ังหน่ึงในช่วง
เดือนมิถุนายน 2558 เหตุผลคือวา่ทางส านกังานผูต้รวจสอบบญัชีจ าเป็นท่ีจะตอ้งท างานตาม
ก าหนดการของเขา เขาจึงไม่สามารถเขา้มาไดเ้ขาเลยขอเป็นช่วงตน้เดือนมิถุนายนครับ อีก
ประเด็นหน่ึงคือเร่ืองเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือท่ีอาจจะไม่ถูกตอ้งนั้น ล่าสุดเราไดด้ าเนินการตรวจนบั
สินคา้คงเหลือใหม่ทั้งหมดอีกคร้ังในวนัท่ี 16 เมษายน 2558โดยจะใชเ้ป็นตวัเลขตั้งตน้ เรายนืยนัวา่
ตวัเลขทั้งหมดของปี 2557 จะถูกตอ้งและพร้อมส าหรับผูต้รวจสอบบญัชีครับ 

คุณววิฒัน์ คูสกลุ :   ผมนายววิฒัน์ คูสกลุ ครับเป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ยครับ งบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็น มนั
มี 2 ส่วนนะครับ ส่วนหน่ึงคือสินคา้คงเหลือซ่ึงจริงๆผมวา่ไม่ใช่ตวัใหญ่เพราะวา่สินคา้คงเหลือแค่ 
470 กวา่ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังบรวม แต่ประเด็นหลกัท่ีเขาไม่กลา้แสดงความเห็นเพราะวา่ตน้ทุน 
ตน้ทุนมีถึง 4,000 กวา่ลา้นบาท ท่ีน่าจะไม่ชดัเจนและไม่ถูกตอ้งครับ ผูส้อบบญัชีถึงไม่กลา้แสดง
ความเห็นเพราะวา่ตวัน้ีมนัมีผลกระทบโดยรวมกบังบการเงิน และในประเด็นท่ีแจง้วา่จะมีการท า 
Special Audit นั้น หากผลท่ีออกมานั้นแตกต่างไปจากเดิมมากจนมีผลกระทบต่องบการเงิน งบ
การเงินรวมท่ีออกมาใหม่นั้นจะตอ้งมีการรับรองงบกนัใหม่อีกหรือไม่ เพราะหากเรารับรองงบ
ฉบบัน้ีก็เท่ากบัวา่เรารับรองงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นนะครับ คือในเชิงวชิาการ
แลว้นะครับ งบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีมี 4 อยา่งครับ อยา่งแรกคือรับรองโดยไม่มี
เง่ือนไข อยา่งท่ีสองคืออยา่งท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะ อีกอนัหน่ึงก็คือแบบไม่แสดงความเห็นอยา่งน้ีครับ 
ซ่ึงเป็นงบท่ีถือวา่เลวร้ายท่ีสุดนะครับ พดูกนัโดยตรงเชิงวชิาการเลยนะครับ ผมไม่ไดว้า่ฝ่าย
บริหารไม่ดีนะครับ แต่เกิดจากการคาดเคล่ือนในการควบคุมภายในไม่ดี ท าใหผู้ส้อบบญัชีหา
หลกัฐานไม่ไดซ่ึ้งสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่นผูส้อบบญัชีถูกจ ากดัขอบเขต แต่เหตุการณ์คร้ัง
น้ีมิน่าเป็นการถูกจ ากดัขอบเขตในการตรวจสอบ เน่ืองจากไม่ไดร้ะบุในหนา้งบการเงิน แต่คร้ังน้ี
น่าจะเกิดจากการหาหลกัฐานไม่ไดเ้น่ืองจากมีระบบภายในท่ีไม่ดีพอนะครับ  ในส่วนประเด็นท่ี
ผมถามก็คือวา่ ถา้เขาตรวจใหม่แลว้และขอ้มูลไม่ตรงกบังบท่ีแสดงอยู ่ณ ขณะน้ี ตอนนั้นเรา
จะตอ้งรับรองงบการเงินใหม่กนัหรือไม่ครับ มิเช่นนั้นงบท่ีเราจะรับรองในวนัน้ีปีหนา้ก็จะ
น าไปใชใ้นการเปรียบเทียบไม่ได ้มนัเหมือนกบัเรารับรองงบการเงินท่ีไม่ใช่ตวัจริง ซ่ึงผมจะไม่
พดูหาเหตุผลนะครับวา่ท าไมถึงเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึนเน่ืองจากวา่มนัไดเ้กิดข้ึนไปแลว้ไม่มีประโยชน์
ท่ีจะพดูถึงนะครับ ค าถามคือ ถา้เขาตรวจงบใหม่แลว้ผมเช่ือวา่จะตอ้งมีรายการปรับปรุงแน่นอน
ครับ ซ่ึงตรงนั้นเราจะมีการรับรองงบการเงินใหม่หรือไม่เพ่ือท่ีจะใชง้บใหม่ครับ 
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 นายกระเษม กณัฑมณี : 
(ท่ีปรึกษากฎหมาย)   

เรียนท่านประธานกรรมการและกรรมการ ขออนุญาต ผมนายกระเษม กณัฑมณี เป็นท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายนะครับ กรณีท่ีมีค  าถามเก่ียวกบัเร่ืองการรับรองในวาระการรับรองงบการเงินในวาระน้ี
ครับ เน่ืองจากในขณะน้ีในทางกฎหมาย ถือวา่ผูส้อบบญัชีไดรั้บรองงบการเงินมาแลว้ซ่ึงไดล้ง
นามโดย ดร.วรัิช อภิเมธีธ ารง เป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เพียงแต่วา่ผูส้อบ
บญัชีไม่แสดงความเห็น อยา่งท่ีท่านไดท้ราบขอ้เท็จจริงแลว้ ความหมายในตรงน้ีท่านก็บอกวา่ใน
เกณฑท่์านไม่ขอแสดงความเห็นนั้นเป็นเท็จจริงท่ีท่านบอกวา่ไม่ไดแ้สดงความเห็น แต่ในทาง
กฎหมายนั้นถือวา่งบการเงินของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรองแลว้ นะครับ 
อนัน้ีผมตอบแทนในขอ้กฎหมายครับ เสร็จแลว้ในวนัน้ี เม่ือมีการรับรองงบการเงินในวาระน้ีแลว้ 
โดยผูถื้อหุน้มีมติรับรองผา่นตรงน้ีแลว้ ก็ถือวา่งบการเงินน้ีไดผ้า่นการรับรองจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ หลงัจากน้ีหากมีการตรวจสอบกนัใหม่ ก็คงเป็นขอ้เท็จจริงท่ีวา่ในตวัเลขท่ียงั
ไม่แสดงความเห็นนั้น ทางผูส้อบบญัชีมีความคิดเห็นอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ก็จะเป็นรายละเอียด
ของทางบญัชีไป แต่วา่ขอ้กฎหมายถือวา่รับรองแลว้หากมีมติผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวค้รับ 
ขอบคุณครับ 

คุณววิฒัน์ คูสกลุ :   ขออนุญาตอีกคร้ังหน่ึงนะครับ เม่ือก้ีท่ีท่านท่ีปรึกษาทางกฎหมายตอบ ผมเขา้ใจนะครับวา่เรา
รับรองงบการเงินแลว้วนัน้ี แต่หมายถึงวา่ถา้งบใหม่มนัออกมาและขอ้มูลมนัไม่ตรงกนัมนัจะตอ้ง
ปรับปรุงบางส่วนแน่นอนครับ และงบฉบบัใหม่จะตอ้งมีการรับรองกนัใหม่หรือไม่ เพ่ือท่ีจะไดใ้ช้
ฉบบันั้นแทน ท่านอาจจะตอ้งมีการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้อีกคร้ังเพ่ือรับรองงบการเงินฉบบัใหม่
ไปเลย และในปีต่อไปเราจะไดใ้ชฉ้บบัใหม่เป็นตวัเปรียบเทียบไปไดต้ลอด ประเด็นน้ีขอใหท่้าน
ปรึกษาผูส้อบบญัชีแลว้กนันะครับ เพราะวา่ประเด็นจริงๆผมวา่ไม่ไดอ้ยูท่ี่สินคา้คงเหลือ 470 กวา่
ลา้นบาท ถา้เป็นจ านวนท่ีแค่น้ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไขแน่นอน แต่ท่ีท่านไม่
แสดงความเห็นเพราะวา่มนัอยูท่ี่ตน้ทุน 4,700 กวา่ลา้นบาท ซ่ึงมนัเป็นตวัท่ีใหญ่มาก ซ่ึงมนั
สามารถจะพลิกเปล่ียนไดป้ระเด็นมนัอยูต่รงน้ีเองนะครับ ผมถึงขอเสนอและเรียนปรึกษาไว้
ล่วงหนา้ เพ่ือท่านจะไดคิ้ดเผื่อวา่ท่านจะตอ้งท าอยา่งไร เราจะตอ้งใหส้ตัยาบนักนัใหม่หรือไม่ 
เพราะวา่ตอนน้ีเรารับรองไวแ้ลว้มนัเกิดคาดเคล่ือน แต่ตวัสินคา้คงเหลือผมวา่มนัไม่ไดเ้ยอะมาก  
แต่ตวัสินคา้คงเหลือผมวา่มนัไม่ใช่ปัญหาท่ีท่านไม่แสดงความคิดเห็น แต่ท่ีเป็นปัญหาใหญ่อยูท่ี่
ตน้ทุนท่ีท าใหเ้ขาไม่มัน่ใจ ครับขอบคุณมากครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ขอบคุณท่ีช้ีแนะนะครับ ทางเราก็จะน าเร่ืองน้ีไปหารือกนัต่อไปนะครับครับถา้ไม่มีค าถามแลว้ ผม
ขอทุกท่านลงคะแนนดว้ยนะครับเชิญครับ 

 
ท่ีประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดยผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้

มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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 จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 819,360,232 99.18 

ไม่เห็นด้วย 5,652,570 0.68 

งดออกเสียง 1,104,000 0.14 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557 ของบริษัทเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการ

จ่ายเงนิปันผล 

 ประธานฯ ไดแ้ถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบวา่  บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของ

ก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลประกอบการและแผนการลงทุนในอนาคต และ

จะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมี

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และในปี 2557 บริษทัฯมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของงบเฉพาะกิจการใน

ปี 2557 จ านวน 112,714,269 บาท และมีผลก าไรสะสมยกมาจ านวน 16,705,604 บาท และไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย 5,635,714 บาท ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไร

สุทธิประจ าปีไวเ้ป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีก าไรสะสมจดัสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 6,514,956 

บาท และบริษทัฯมียอดก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวนทั้งส้ิน 123,784,159 บาท  

อน่ึงตามนโยบายของบริษทัฯในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู ้

ถือหุน้ในระยะยาว ดงันั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557 เป็น

ทุนส ารองตามกฎหมาย  และพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล  

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ก่อนท่ีจะลงคะแนนเสียงมีท่านใดมีค าถามหรือไม่ครับ เชิญครับ 
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ผมนายวสนัต ์ผูถื้อหุน้ครับ ตามท่ีบริษทัฯไดส้ ารองก าไรสะสมตามกฎหมายเรียบร้อยแลว้ และมี

ก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรประมาณ 100 กวา่ลา้นบาท ตามความรู้สึกผมในเม่ือมีก าไรในปีน้ีและมี
ก าไรสะสมจากการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา ก็น่าจะจดัสรรปันผลตามวตัถุประสงคต์ามท่ีเราได้
ก าหนดไว ้แต่ถา้เราไม่ท าตามนั้นก็น่าจะมีค าอธิบายท่ีพอจะช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ใหส้บายใจไดว้า่มนัมี
ความจ าเป็นจริงๆเพราะอะไร ขอบคุณครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: เหตุผลก็คือการไม่แสดงความเห็นในงบการเงินของผูส้อบบญัชีนะครับ เดิมทีเรามีแผนท่ีจะจ่าย
ปันผลดว้ยครับ แต่วา่เน่ืองจากงบการเงินไม่แสดงความเห็น ดงันั้นตวัเลขนั้นยงัมีความไม่แน่นอน 
ทางเราไดป้รึกษากบัทางท่ีปรึกษาทางการเงินและคิดวา่เราคงยงัจ่ายปันผลไม่ได ้

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: แลว้สมมุติวา่มีการแกไ้ข อาจจะมีการจ่ายปันผลหรือไม่ครับ 
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 นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ขออนุญาต นะครับ ผมสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร ครับ จาก บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินนะครับ ท่านผูถื้อหุน้ก็คงทราบกนันะครับดว้ยเหตุปัจจยัของงบ
การเงินท่ีทางผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นนะครับ การจ่ายปันผลสามารถจ่ายไดท้ั้งจากก าไร
สุทธิของแต่ละปีและก าไรสะสมดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามนโยบายการจ่ายปันผลก าหนดไวว้า่ไม่นอ้ย
กวา่ 40จะเป็น 50, 60, 70, หรือ 80 เป็นไปไดห้มดนะครับ ทั้งน้ีทั้งนั้น ก าไรท่ีพดูถึงเป็นก าไรจากปี 
2557 ซ่ึงภายหลงัจาก Special Audit แลว้เสร็จก็ข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการจะพิจารณาควบคู่กบัผล
ประกอบการในปี 2558 นะครับ และคณะกรรมการสามารถท่ีจะมีความเห็นท่ีจะจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลก็ได ้หรือจะจ่ายปันผลของผลประกอบการปี 2558 แลว้เสร็จพร้อมกนัก็ไดน้ะครับ 
และ ณ วนันั้นอาจจะพิจารณารวมทั้งก าไรท่ีอยูใ่นก าไรสะสมบวกกบัก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 
2558 และพิจารณาจ่ายในคราวเดียวในการประชุมคร้ังต่อไปก็ได ้ฉะนั้นแนวทางก็คงมีหลาย
รูปแบบ ก็คงจะตอ้งมีการพิจารณากนัไป และในเร่ืองของผลประกอบการในปี 2558 และผลจาก
การ Special Audit ดว้ยวา่งบการเงินออกมาจะมีผลก าไรมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัยะส าคญั
อยา่งไรนะครับ จะบวกมากนอ้ยขนาดไหน หรือจะตอ้งปรับลดลงอนัน้ีก็เป็นไปไดท้ั้งหมดนะครับ 
ก็คงตอ้งรอผลจากการ Special Audit แลว้เสร็จก่อน ผมเขา้ใจวา่ท่ีกรรมการยงัไม่พิจารณาการจ่าย
ปันผลนั้นเน่ืองจากวา่ตอ้งรอความชดัเจนของผลหลงัจาก Special Audit แลว้เสร็จ และคงจะได้
พิจารณาในคราวเดียวกนั ขอบคุณครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ครับ มีค าถามอีกหรือไม่ครับ 
คุณววิฒัน์ คูสกลุ :   คือเขา้ใจและเห็นใจทางฝ่ายบริหารนะครับ ผูถื้อหุน้ท่ีเขาถือกนัตอนน้ีก็หวงัวา่จะไดปั้นผลนะครับ 

กรรมการก็ตอ้งระมดัระวงัเพราะวา่งบการเงินยงัไม่ชดัเจน ฉะนั้นเพ่ือความเป็นธรรมท่ีสุด ถา้การ
ตรวจสอบพิเศษหรือ Special Audit มนัจบลงดว้ยตวัเลขท่ีชดัเจน ผมวา่ก าไรถา้ยงัมีอยู ่ในไตรมาส
ท่ี 1 หรือ 2 ท่านควรจะพิจารณาจ่ายปันผลระหวา่งกาลไปก่อนเลย เท่ากบัวา่เป็นการชดเชยใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ท่ีถือหุน้ในปี 2557 ขอใหเ้ป็นขอ้เสนอแนะดีกวา่ครับ เราไม่ไดม้าโตแ้ยง้กนั เขา้ใจทุกฝ่าย
ดว้ยไม่มีใครอยากใหม้นัเกิด แต่เม่ือมนัเกิดไปแลว้ก็แกปั้ญหาดีกวา่นะครับ เป็นขอ้เสนอแนะวา่ถา้
เป็นไปไดก้ าไรสะสมเก่าก็มีพอสมควร หากไตรมาส 1 และ 2 มีก าไรและทางฝ่ายบริหารเห็นวา่ยงั
พอท่ีจะจ่ายปันผลไดก็้ขอใหจ่้ายปันผลระหวา่งกาลแลว้กนัครับ จะไดช้ดเชยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดถื้อ
หุน้ในปีท่ีผา่นมาไดบ้า้งครับ ขอบคุณมากครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ขอบคุณครับ และจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษครับ ถา้ไม่มีค าถามแลว้ผมขออนุญาตลงคะแนน
ดว้ยนะครับ 

 จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 819,191,582 99.16 

ไม่เห็นด้วย 5,870,470 0.71 

งดออกเสียง 1,061,500 0.13 

http://www.assetpro.co.th/
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 วาระที ่5 พจิารณาน าเสนอกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2558 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯไดก้ าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง ซ่ึงรายนามกรรมการท่ีตอ้งพน้ต าแหน่ง

ในปีน้ี ไดแ้ก่ นายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย,์ นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ และนายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์  

ทางคณะกรรมการเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ.2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์สอดคลอ้งตามท่ีบริษทัก าหนด ซ่ึงทุก

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไดจ้ากเอกสารหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไปใหค้รับ  

โดยทางบริษทัฯ ขอแบ่งการลงมติเป็น 3 วาระ คือ 
  วาระท่ี 5.1 เลือกตั้งคุณธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์ เป็นกรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
  วาระท่ี 5.2 เลือกตั้งคุณกวพีงษ ์หิรัญกสิ เป็นกรรมการบริษทั  
  วาระท่ี 5.3 เลือกตั้งคุณสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์ เป็นกรรมการบริษทั  

 
ประธานฯไดเ้สนอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้ง  นายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์  นาย กวพีงษ ์หิรัญกสิ     และนายสมัพนัธ์ 

หุ่นพยนต ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ัง โดยนายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์มีส่วนไดเ้สีย จึงงดออกเสียงในส่วนของตน 

วาระท่ี 5.1 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเลือกตั้ง นายธนิตย ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี (เน่ืองจากนายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์เป็นกรรมการบริหารท่ีมีส่วนไดเ้สีย จึงไดง้ดออกเสียงในส่วนของตนใน

วาระน้ี) 

 จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 799,365,562 99.15 

ไม่เห็นด้วย 4,591,300 0.57 

งดออกเสียง 2,250,970 0.28 

วาระท่ี 5.2 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเลือกตั้ง นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี (เน่ืองจากนายนายกวพีงษ ์หิรัญกสิ เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) 
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 จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 819,306,282 99.17 

ไม่เห็นด้วย 4,591,300 0.56 

งดออกเสียง 2,225,970 0.27 

วาระท่ี 5.3 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเลือกตั้ง นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี (เน่ืองจากนายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) 

 จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 819,306,282 99.17 

ไม่เห็นด้วย 4,591,300 0.56 

งดออกเสียง 2,225,970 0.27 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

ประธานฯ ไดแ้ถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบวา่  คณะกรรมการไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดย

อา้งอิงขอ้มูลจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยเปรียบเทียบ

อา้งอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษทัแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั ตามอตัราท่ีปรากฏในตาราง ทั้งน้ีมีจ านวนรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 2,700,000 บาท  
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ตารางน้ีแสดงถึงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 และสถิติการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปีท่ีผา่นมา ทางบริษทัไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัและประชุมสามญัผูถื้อหุน้

จ านวนทั้งส้ิน 5 คร้ัง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 6 คร้ัง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งส้ิน 2,430,000 บาท 
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       (      
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                             5/5 - 255,000.00

                               5/5 - 255,000.00
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   2,430,000.00
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AI Energy Public Company Limited                        

 ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ทั้งน้ีมีจ านวนรวมกนัทั้งส้ินไม่

เกิน 2,700,000 บาท ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 

 จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 819,271,282 99.17 

ไม่เห็นด้วย 4,617,270 0.56 

งดออกเสียง 2,235,000 0.27 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายอภิรักษ ์อติอนุวรรตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5202 หรือ 

นายชยักรณ์ อุ่นปิติพงษา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3196 หรือ ดร.วรัิช อภิเมธีธ ารง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 1378 แห่ง

ส านกังาน ดร.วรัิช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัและก าหนด

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่ไดมี้

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใด ๆ กบับริษทัฯ หรือกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

ประธานฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2558 โดยท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ก่อนท่ีจะลงคะแนนเสียงมีท่านใดมีค าถามหรือไม่ครับ 
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: กราบเรียนท่านประธานฯครับ เก่ียวกบัปัญหาของงบการเงินในปีท่ีผา่นมา ไม่ทราบวา่เราไดมี้การ

ปรับเปล่ียนตวับุคคลหรือตวัผูท่ี้ดูแลเก่ียวกบัเร่ืองน้ีบา้งหรือไม่ครับ ผมคิดวา่เป็นความผิดพลาดท่ี
ค่อนขา้งใหญ่นะครับ มีผลกระทบถึงขนาดวา่ท าใหเ้ราตอ้งหยดุการซ้ือขายไประยะหน่ึง เร่ืองท่ี
เกิดข้ึนไม่ทราบวา่ไดมี้การพิจารณาการแกไ้ขตวับุคคลเก่ียวเน่ืองในดา้นบญัชี ซ่ึงผมไม่ทราบวา่
ผูส้อบบญัชีมีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ีดว้ยหรือไม่ ขอบคุณครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ผมวา่เม่ือก้ีทางท่านประธานกรรมการตรวจสอบไดช้ี้แจงไปส่วนหน่ึงแลว้นะครับวา่เราไดมี้การ
ปรับปรุงและด าเนินการเพื่อใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งเขา้รูปเขา้รอย ฉะนั้นการท่ีเราจะซ้ือขายชา้ไปบา้งก็
ไม่ตอ้งกงัวลนะครับ อยา่ไปกงัวลเลยเพราะวา่ ผมเขา้ใจวา่ผลประกอบการของบริษทัฯในปีน้ีจะ
ดีกวา่ปีท่ีแลว้มาก เพราะฉะนั้นไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองน้ีนะครับ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: คือมนัเป็นผลกระทบในความน่าเช่ือถือครับ ถา้ผมเป็นบริษทัฯและเกิดปัญหาแบบน้ี ผมคิดวา่มนั
ตอ้งมีการแกไ้ข อาจจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    เราแกไ้ขปัญหาในภาพรวมครับ เราไม่เฉพาะเจาะจงครับ 
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ทางผูส้อบบญัชีมีส่วนเก่ียวขอ้งในขอ้ผิดพลาดดว้ยหรือไม่ อนัน้ีเป็นในเร่ืองของความน่าเช่ือถือนะ

ครับ เพราะวา่ถา้ยงัเป็นกลุ่มเดิมท่ียงักระท าอยูแ่ละเกิดปัญหาแบบน้ี อาจจะยนืยนัวา่จะไม่เกิดข้ึน
อีก แต่วา่อนาคตไม่แน่นอนเพราะวา่ถา้ยงัเป็นคนปฏิบติัคนเดิมอยูน่ะครับ 

คุณกวพีงษ ์หิรัญกสิ :    ผมขออนุญาตเรียนแบบน้ีนะครับ ในแง่การปฏิบติังาน ผูส้อบบญัชีนั้นเป็นคนเดียวท่ีกลา้ 
Comment บริษทัฯ ตรงๆนอกจากน้ีก่อนท่ีเราจะมี Special Audit เราไดมี้การส่ง Internal Audit ลง
ไปตรวจสอบระบบควบคุมภายในอีกคร้ังดว้ยใหต้รวจสอบวา่การปฏิบติัตามจริงเป็นไปตามระบบ
และนโยบายท่ีไดว้า่งไวห้รือไม่ ซ่ึงวาระน้ีเป็นวาระแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีซ่ึงไม่มีความเก่ียวขอ้ง
ใดๆกบับริษทัฯ ท่านเอกงตอ้งยนืตรงกลางเป็นไปตามวชิาชีพ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ผมสงสยัครับวา่ ก่อนท่ีจะมีการตรวจสอบ เพราะวา่เราจะทราบอยูแ่ลว้วา่เม่ือไรถึงจะส่งงบการเงิน
หลงัจากการรับรองแลว้ แลว้ระหวา่งการตรวจสอบ และมนัเกิดขอ้ปัญหาขนาดนั้นไดอ้ยา่งไรใน
เม่ือถา้ผูส้อบบญัชีทราบนะครับวา่มนัเกิดปัญหาในดา้นใดก็จะตอ้งพยายามท่ีจะมาใหท้างเราท า
การแกไ้ขขอ้มูลเพ่ือใหม้นัถูกตอ้งท่ีสุดก่อนจะน าเสนอ ก่อนจะถึงเวลานั้นแต่น่ีเราเล่นไปถึงเวลา
นั้นแลว้แจง้วา่ส่งไม่ได ้จะบอกวา่ไม่เก่ียวผมวา่ไม่น่าจะใช่ มีผลแน่นะครับ ในแง่ความรู้สึกผมมี
ความรู้สึกวา่ถา้ผูส้อบบญัชีรายเดิมไม่สามารถท่ีจะช่วยเราแกปั้ญหาได ้เราหาเจา้อ่ืนดีกวา่ เพ่ือท่ีจะ
ไม่ใหเ้กิดปัญหาอยา่งน้ีอีก หรืออยา่งนอ้ยเพ่ือความสบายใจของผูถื้อหุน้หรือคนท่ีอยูใ่นตลาดฯจะ
มองกลบัเขา้มาวา่ปัญหาอาจจะเกิดจากตรงน้ีและไดมี้การแกไ้ขแลว้ ขอ้น้ีผมคิดเองนะครับอาจจะ
ถูกหรือผิดแต่ผมก็เรียนใหท้ราบในความคิดเห็น 

คุณกวพีงษ ์หิรัญกสิ :    เราส่งไม่ทนัครับ และทางเราไดข้อผอ่นผนัไปยงั กลต. แต่ไม่ไดรั้บการอนุมติัใหผ้อ่นผนัครับ ติด
ท่ีเร่ืองของเวลาเพียงอยา่งเดียว และไม่ใช่ความผิดของผูส้อบบญัชี ทางเขา้ Comment มาทางเราก็
แกไ้ขเพียงแต่วา่ไม่ทนั เพราะอยา่งไรก็ตามเราไม่ส่งงบการเงินก็ไม่ไดเ้พราะวา่ตามกฎหมายแลว้
เราตอ้งส่งเลยตอ้งยอมใหเ้กิดเร่ืองแบบน้ีข้ึนมา 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ไดช้ี้แจงไปแลว้นะครับ มีค าถามอีกหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอใหทุ้กท่านลงคะแนนเลยครับ 
 

 จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 825,021,582 99.87 

ไม่เห็นด้วย 15,970 0.0019 

งดออกเสียง 1,086,000 0.13 
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 วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัเิปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไว้ของหุ้นสามญั 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั จากเดิม 1 บาทต่อหุน้ 

เปล่ียนเป็น 0.25 บาทต่อหุน้ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ก่อนท่ีจะลงคะแนนเสียงมีท่านใดมีค าถามหรือไม่ครับ 
คุณววิฒัน์ คูสกลุ :   เพราะวา่อะไรหรือครับท่ีจะตอ้ง Split พาร์ จาก 1 บาทต่อหุน้เป็น 0.25 บาทต่อหุน้ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: เพ่ือใหไ้ดร้ายละเอียดท่ีชดัเจนผมขอใหท้างท่ีปรึกษาการเงินช่วยตอบค าถามครับ 
นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ในส่วนของการ Split พาร์ นั้นท าเพ่ือใหค้รอบคลุมฐานนกัลงทุนในเร่ืองของจ านวนหุน้ ท่ีจะ
ครอบคลุมการลงทุนของนกัลงทุน ควบคู่กบัวาระการจดัสรร Warrant แก่ผูถื้อหุน้เดิมนะครับ ผม
ขออนุญาตอธิบายในส่วนของการแตกพาร์น้ีก่อนนะครับ จะเป็นการกระจายฐานนะครับ ตอนน้ี
ราคาหุน้อยูท่ี่ 3 บาทเศษๆ และทางผูบ้ริหารก็มีแผนในการลงทุนเพ่ิมจากการออก Warrant ซ่ึงจะมี
อยูใ่นวาระถดัไป และมีการคาดการณ์ของการเติบโตของรายไดแ้ละผลก าไร อยา่งไรก็ตามในส่วน
ของวตัถุประสงคโ์ดยสั้นๆนั้นจะเป็นการเพ่ิมฐานการลงทุนเพ่ือไม่ใหหุ้น้กระจุกตวัและเพ่ิมสภาพ
คล่องของหุน้ใหม้ากข้ึนนะครับ 

คุณววิฒัน์ คูสกลุ :   ขออนุญาตนะครับคือปกติจะ Split พาร์ ก็ต่อเม่ือราคามนัสูงเกินไป คิดวา่ผูถื้อหุน้แต่ละคนไดม้า
ในราคาท่ีแพงมาเกินไปและ Split ใหร้าคามนัต ่าลง ผูถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเขา้ไปลงทุนได้
เพ่ิมข้ึน แถมท่ีราคาพาร์ 1 บาท ตกท่ีราคา 3 บาทกวา่ๆ ตอน IPO 4 บาทกวา่ๆ มนัจะถือวา่แพงก็
ไม่ใช่นะครับ และ Split ในลกัษณะท่ีประหลาดมากๆนะครับในราคาท่ี 25 สตางค ์ขอใหไ้ปสงัเกต
หุน้ท่ี Split เป็น 25 สตางคก์นัในตลาดฯนะครับต่อไปจะมีปัญหานะครับ ความเห็นส่วนตวั คือ 
การ Split ควรจะ Split ใหเ้ป็น 50 สตางค ์10 สตางค ์หรือ 1 สตางค ์มนัจะสะดวกและง่ายในการดู
นะครับ พอ 25 สตางคม์นัเป็นหุน้ท่ีดูแลว้ประหลาดๆ และต่อไปถา้ท่านจะ Split อีกท่าจะ Split ได้
อยา่งไรครับ ฝากใหคิ้ดนิดนะครับ แต่ก็คงคิดกนัมาพอสมควร เหตุผลท่ีขยายฐานฟังแลว้ก็ยงัไม่ใช่
ค าตอบสกัเท่าไหร่นะครับ ถา้หุน้ไม่แพงอยูแ่ลว้ไม่น่าจะเก่ียวกบัการขยายฐาน มนัตอ้งดูท่ีวา่เรามี 
Free Float อยูท่ี่เท่าไหร่ และหุน้คนจะสนใจมากถา้ท่านท าก าไรไดดี้และจ่ายปันผลในอตัราท่ีน่า
พอใจสูงกวา่การไปฝากธนาคาร ผมคิดวา่ผูถื้อหุน้น่าจะยนิดีมากกวา่  จริงอยูก่ารออก Warrant เป็น
การระดมทุนแต่ถามจริงๆวา่เป็นผลดีต่อบริษทัฯหรือไม่ ผมเองกลบัมองวา่ไม่ช่วยสกัเท่าไร ถา้
เป็นผมๆยนิดีท่ีจะใชว้ธีิจ่ายปันผล และถา้จ าเป็นตอ้งใชเ้งินผมจะออกหุน้เพ่ิมทุนใหเ้ป็น Right 
Offering ไปเลยครับ ถา้เป็นแบบนั้นท่านจะสามารถออกหุน้ได ้Over PAR มนัก็จะมีส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ จ านวนท่ีท่านออกและจ านวนเงินท่ีท่านระดมทุนเขา้มา ฝากน าไปพิจารณาดว้ยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    เป็นขอ้คิดท่ีมีประโยชน์มากครับ และผมคงตอ้งหารือกบัท่ีปรึกษาทางการเงินอีกคร้ังครับ  ถา้ไม่มี
ค าถามเพ่ิม ผมขอใหทุ้กท่านลงคะแนนครับ 
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 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั จากเดิม 1 บาทต่อหุน้ เปล่ียนเป็น 0.25 

บาทต่อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 820,410,282  99.31 

ไม่เห็นด้วย 1,061,000 0.13 

งดออกเสียง 4,652,270 0.56 

 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไว้ 

   ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้. 4 เพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้คือ จากเดิม 1 บาทต่อหุน้ เปล่ียนเป็น 0.25 บาทต่อหุน้ โดยวาระน้ีตอ้งผา่นการรับรองดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้. 4 เพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

มูลค่าท่ีตราไว ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดงัน้ี 

 จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 820,455,282  99.31 

ไม่เห็นด้วย 1,060,000 0.13 

งดออกเสียง 4,608,270 0.56 

 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ รุ่นที ่1 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วน 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน โดยวาระน้ีตอ้งผา่นการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

รุ่นท่ี 1ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดงัน้ี 
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 จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 820,472,052  99.32 

ไม่เห็นด้วย 1,060,200 0.13 

งดออกเสียง 4,591,300 0.55 

 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 1,130,000,000 บาท เป็น 1,356,000,000 บาท โดยออกหุ้น

สามัญเพิม่ทุนจ านวน 904,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพือ่รองรับการใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ รุ่นที ่1 (AIE-W1) 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียน เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (AIE-W1) ซ่ึงทางคณะกรรมการมีความเห็นใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,130,000,000 บาท เป็น 1,356,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 904,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ครับ โดยวาระน้ีตอ้งผา่นการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง    โดยวาระน้ีตอ้งผา่นการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียน เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (AIE-W1) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงดงัน้ี 

 จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 820,472,052  99.32 

ไม่เห็นด้วย 1,060,200 0.13 

งดออกเสียง 4,591,300 0.55 
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 วาระที ่12 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ. 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจด

ทะเบียน 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้. 4 เพ่ือใหมี้ความกบัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียน คือ ทุนจดทะเบียน 1,356,000,000 บาท มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท แบ่งออกเป็นจ านวน 5,424,000,000 หุน้ โดยวาระน้ีตอ้ง

ผา่นการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้. 4 เพ่ือใหมี้ความกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดงัน้ี 

 จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 820,472,052  99.32 

ไม่เห็นด้วย 1,060,200 0.13 

งดออกเสียง 4,591,300 0.55 

 

วาระที ่13 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 904,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัรุ่นท่ี 1 (AIE-W1) 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 904,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 820,472,052  99.32 

ไม่เห็นด้วย 1,060,200 0.13 

งดออกเสียง 4,591,300 0.55 
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 วาระที ่14 พจิารณาอนุมตัิ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้มสิีทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญั

เพิม่ทุนของบริษัท รุ่นที ่1 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน รุ่นท่ี 1 ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 และใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 

เพ่ือก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 1 (AIE-W1) 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน รุ่นท่ี 1 ตามท่ีประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 820,472,252 99.32 

ไม่เห็นด้วย 1,060,000 0.13 

งดออกเสียง 4,591,300 0.55 

 

วาระที ่15 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี  

ในส่วนของวาระน้ี ทางบริษทัไม่ไดมี้วาระใด ๆ เพ่ิมเติม 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ขอจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่าน้ีนะครับ และเขา้สู่การถาม – ตอบ มีค าถามใดเชิญ
เลยครับ 

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย : มี 2 ประเด็นค าถามครับ เร่ืองแรกก็คือ แผนท่ีนะครับ ผมไม่แน่ใจวา่คนท่ีท าแผนท่ีอาจจะเป็นคน
พ้ืนท่ีนะครับ แต่รายละเอียดของส่ิงแวดลอ้ม เช่น ไม่ไดใ้ส่หมายเลข ซอย 50 นะครับ เพราะวา่ใน
แผนท่ีท่านใส่อีกเลขครับ ผมหลงมาแลว้ครับเม่ือสกัครู่น้ีเองครับ ค าถามท่ี 2 ครับ ในนามของ
ตวัแทนสมาคมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่นะครับ ขอแสดงความยนิดีท่ีท่านไดแ้สดงเจตนารมณ์
ในการเขา้ร่วมโครงการป้องกนัการทุจริต ผมอยากจะขอเรียนถามต่อไปวา่ หลงัจากท่ีท่านได้
ประกาศเจตนารมณ์แลว้ท่านจะมีการด าเนินการอยา่งไรต่อไปในโครงการต่อตา้นการทุจริตครับ 
ขอบคุณครับ 

คุณธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: เจตนารมณ์ท่ีไดป้ระกาศไปคือการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ในเบ้ืองตน้เราไดมี้การแจกจ่าย
นโยบายของบริษทัฯใหก้บัพนกังานภายในองคก์รทั้งหมดรับทราบครับ และเรามีในส่วนของการ
ตรวจสอบท่ีเหมือนกบั Internal Audit ของเราลงเขา้ไปตรวจสอบควบคู่กบัการตรวจสอบ ISO 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

AI Energy Public Company Limited                        

 9001 ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากระบบ ISO 9001 ซ่ึงในส่วนนั้นก็จะมีในส่วนท่ีเป็น
จรรยาบรรณของบริษทัฯดว้ย 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: เหตุใดท่านประธานฯตอนท่ีพดูถึงเร่ืองผลประกอบการ ท่านประธานฯมีความมัน่ใจมากเลยวา่ปีน้ี
จะดี แลว้จะดีกวา่ 2 ปีท่ีผา่นมาหรือไม่ และกรณีเร่ืองของสถานการณ์ขณะน้ีผมไม่ทราบวา่รัฐบาล
มีส่วนสนบัสนุนเก่ียวกบัเร่ืองของพลงังานทดแทนในปีน้ี มีการช่วยเหลือใหม้นัไปไดแ้ละเติบโต
ต่อไปหรือไม่ และในเร่ืองของการเมืองท่ีผา่นมา จากผลสรุปตวัเลขหลายๆตวั เศรษฐกิจไม่ค่อยดี
เท่าไหร่ ท่านมีความเห็นอยา่งไรในกรณีเร่ืองของการเมืองในสภาพปัจจุบนัวา่มีผลกระทบต่อใน
การด าเนินธุรกิจของท่านในแง่บวกและแง่ลบอยา่งไร ส่วนสุดทา้ยผมขอชมนะครับเร่ืองของ
รายงานท่ีส่งไปใหผู้ถื้อหุน้ ซ่ึงไดร้ะบุรายละเอียดการสอบถามและค าตอบของผูบ้ริหารไดดี้ ส่ิงน้ี
เป็นส่ิงท่ีดีครับเพ่ือใหเ้รารู้วา่ไดมี้การสอบถามอะไรไป และขอใหท้ าต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    รัฐบาลชุดน้ีนะครับ เขาใหค้วามส าคญัสนบัสนุนเก่ียวกบัพลงังานทดแทนเป็นอยา่งเตม็ท่ี 
โดยเฉพาะเร่ืองของปาลม์น ้ ามนั ท่านจะเห็นไดจ้ากเม่ือ 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ท่ีท่านนายกรัฐมนตรี
ออกมาพดูชดัเจนเร่ืองการสนบัสนุนปาลม์น ้ ามนั เพราะวา่มนัมีผลกระทบในเร่ืองของยางพารา
ดว้ย วา่จะมีการส่งเสริมใหมี้การปลูกปาลม์น ้ ามนัมากข้ึนและมีการก าหนดพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ และมี
การประกาศปรับอตัราการผสม B100 เป็น B7 ตามมาทนัที ซ่ึงท าใหผ้มมัน่ใจไดว้า่ในปีน้ีผล
ประกอบการของเราจะดีข้ึนก็เพราะวา่รัฐบาลใหก้ารส่งเสริมเตม็ท่ี และอยา่งท่ีไดเ้รียนไปแลว้วา่
ไม่วา่ราคาน ้ ามนัดิบ Fossil จะข้ึนลงอยา่งไรจะไม่มีผลกระทบต่อก าไรของ B100 นะครับ และอีก
ประการหน่ึงผมมัน่ใจเพราะวา่จากท่ีเราไดมี้การทดลองมาเป็นปี เราสามารถท่ีจะมีการผลิตท่ีใช้
วตัถุดิบท่ีมีตน้ทุนต ่านะครับ เพื่อผลิต B100 ทั้งหมดน้ีท าใหผ้มมัน่ใจไดว้า่ในปี 2558 น้ีเราคงได้
เห็นตวัเลขดีๆของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ครับ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: แนวโนม้ใน 3 เดือนท่ีผา่นมาเป็นท่ีพอใจใช่หรือไม่ครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ดีครับ 
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: นโยบายท่ีรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนตวัน้ีครับ เป็นการสนบัสนุนธุรกิจของเราในดา้นไหนบา้งครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    จากการใช ้B100 ผสมกบัน ้ ามนัดีเซลในอตัราส่วนท่ี 3% ปรับเป็น 7% การปรับคร้ังน้ีก็เพ่ิมมาเยอะ

มากครับ  
 
เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม    ปิดการประชุมเวลา 16.06 น.  
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