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AI ENERGY Public Company Limited

บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ  ากดั (มหาชน)

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2561

วนัท่ี 27 เมษายน 2561
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การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561

วนัท่ี 27 เมษายน 2561

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น.

ณ  โรงแรมเจา้พระยาปารค์ (กรุงเทพฯ) 

หอ้งแกรนด ์รชัดา (ชั้น 5) อาคารธารทิพย์
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จ  านวนหุน้สามญัที่มีสิทธิออกเสียง ปิดสมุด ณ 14 มี.ค. 61

จ านวนผูถื้อหุ้นทัง้ส้ิน 5,397 ราย

จ านวนหุ้นสามญัทัง้ส้ิน 4,520,000,000 หุ้น

แบง่ตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดงัต่อไปน้ี

                                                  - นิติบุคคลต่างประเทศ               356,000  หุ้น
                                                  - นิติบุคคลในประเทศ       2,721,439,940   หุ้น
                                                  - บคุคลต่างประเทศ                   155,600    หุ้น
                                                  - บคุคลในประเทศ             1,798,048,460  หุ้น

จ านวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิออกเสียง 4,520,000,000 หุ้น

ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรอง

รายงานการประชุมดงักล่าว

วาระท่ี 1

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี  

1/2560 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560



5

วาระท่ี 2

รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผล

การด าเนินงานของบรษิทัฯประจ  าปี 2560

งบการเงินรวม ปี 2560 ปี 2559

รายได้รวม 2,461,057,268 3,489,974,093

ต้นทนุรวม (2,399,582,723) (3,323,359,420)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (104,622,371) (121,979,449)

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (72,280,526) 42,703,928
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วาระท่ี 2 (ตอ่)

ปรมิาณการขายน า้มนัไบโอดเีซล

87,325
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ราคาขายน า้มนัไบโอดเีซลเฉลีย่

บาท / ตนั

(ทีม่า : ขอ้มลูบรษัิทฯ) 

• ราคาขายน ้ามนัไบโอดีเซลเฉล่ีย ลดลงรอ้ยละ 22 เน่ืองจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบหลกั คือ น ้ามนั

ปาลม์ดิบ ซ่ึงเป็นราคาตั้งตน้ในการก าหนดราคาขายน ้ามนัไบโอดีเซลมีการปรบัตวัลดลง

• ปริมาณการขายของทั้ง 2 ปีมีปริมาณการขายท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงในปี 2560 มีปริมาณการจ าหน่าย 

68,791 ตนั ลดลดจากปี 2559 จ านวน 4,721 ตนั จาก 73,512 ตนัหรือลดลงรอ้ยละ 6.42
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วาระท่ี 2 (ตอ่)

(ทีม่า : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย)์ 

ราคาน า้มนัปาลม์ดบิ (CPO) รายเดอืน
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Projects update: Refined Glycerin Plant

Project Detail Progress

Refined Glycerin 

Plant

(Pharmaceutical 

Grade)

• Value added to by-product from 

Biodiesel production, Glycerin

• Capacity 100 Refined Glycerin 

tons/day

• Benefit :  - New market segment, 

- High margin 

- Expected to increase 

Gross Profit by 5% in 

Biodiesel business

• CAPEX = THB 300 million

• 60% (Assembly

Phase)

• Commercial launch 

in 4QFY2018

วาระท่ี 2 (ตอ่)
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พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็ และงบกระแสเงินสดประจ  าปี 2560 ส้ินสุด

วนัที่  31 ธนัวาคม 2560

วาระท่ี 3

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560 ปี 2559

สินทรพัยร์วม 1,831,016,910 2,082,114,836

หน้ีสินรวม 98,786,045 277,603,445

ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,732,230,865 1,804,511,391

งบการเงินรวม
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วาระที่ 3  (ตอ่)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ปี 2560 ปี 2559

รายได้จากการขายและบริการ 2,286,251,138 3,479,100,896

รายได้รวม 2,461,057,268 3,489,974,093

ต้นทนุขาย (2,399,582,723) (3,323,359,420)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (104,622,371) (121,979,449)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (72,280,526) 42,703,928
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วาระที่ 3  (ตอ่)

งบกระแสเงินสด ปี 2560 ปี 2559

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 24,091,097 296,050,067

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (61,937,956) 17,630,350

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (129,579,268) (204,072,573)

กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) (167,426,127) 109,607,844
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พิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด

ประจ  าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบ

การเงินประจ าปี 2560

วาระท่ี 3  (ตอ่)
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตังิดจดัสรรก าไรสุทธิประจ  าปี 2560

เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงินปันผล

หลกัการและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 

40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั

งดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการ

จา่ยเงินปันผล
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วาระท่ี 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึง

พน้จากต าแหน่งตามวาระประจ  าปี 2561
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ

และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต  าแหน่งใหม่
อายุ 60 ปี

ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ / 
กรรมการบริหาร

สดัส่วนการถือหุ้น 79,662,880 หุ้น ณ 14 มี.ค. 2561

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (บธ ม.) 
หลกัสตูรนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD)

- DCP : Director Certification 
Program 47/2547

       จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ
บริษทั

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้: 
4 ต.ค. 2549
(11 ปี 5 เดือน) 

นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย์



16

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ

และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต  าแหน่งใหม่
อายุ 68 ปี

ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ

สดัส่วนการถือหุ้น - ไม่มี ณ 14 มี.ค. 2561

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ ปริญญาเอก สาขาสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมารก์สั ประเทศอินเดีย

การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD)

- DAP : Directors Accreditation 
Program 100/2556
- DCP : Director Certification 
Program 168/2556

       จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ
บริษทั

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้: 
9 เม.ย. 2556
(4 ปี 11 เดือน ) 

นายกวีพงษ์ หิรญักสิ
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ

และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต  าแหน่งใหม่

นายด ารงค ์จงูวงศ์

อายุ 72 ปี

ต าแหน่ง กรรมการ

สดัส่วนการถือหุ้น - ไม่มี ณ 14 มี.ค. 2561

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์
มหาบณัฑิต (พบ.ม), สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์(นิด้า)

การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD)

- DAP : Directors Accreditation 
Program
- DCP : Director Certification 
Program 168/2556

       จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ
บริษทั

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้: 
31 พ.ค. 2556
(4 ปี 9 เดือน ) 
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั

แต่งตั้งนายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์(กรรมการ), นายกวีพงษ์ หิรญักสิ 

(กรรมการอิสระ), และนายด ารงค ์จงูวงศ ์(กรรมการ) ซ่ึงพน้ต าแหน่งตาม

วาระกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกครั้งหน่ึง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้

จากต าแหน่งตามวาระประจ  าปี 2561

วาระที่ 5 (ตอ่)
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจ  าปี 2561
องคป์ระกอบค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั / 

คณะกรรมกรรตรวจสอบ
ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560

1) ค่าตอบแทนรายเดือน  

                 - ประธานกรรมการ
                 - กรรมการ

18,000 บาท / ท่าน / เดือน
15,000 บาท / ท่าน / เดือน

18,000 บาท / ท่าน / เดือน
15,000 บาท / ท่าน / เดือน

2) ค่าเบีย้ประชมุ

                 - ประธานกรรมการ
                 - กรรมการ

18,000 บาท / ท่าน / ครัง้
15,000 บาท / ท่าน / ครัง้

18,000 บาท / ท่าน / ครัง้
15,000 บาท / ท่าน / ครัง้

หมายเหต ุ: ค่าเบี้ยประชมุก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ
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วาระที่ 6 (ตอ่) ค่าตอบแทนกรรมการและการเขา้

รว่มประชุมประจ  าปี 2560

รายช่ือกรรมการ

ประชมุ
คณะกรรมการบริษทั 
และประชมุผูถ้ือหุ้น

(ครัง้)

ประชมุ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(ครัง้)

ค่าตอบแทน
กรรมการปี 2560

(บาท)

1. นายณรงค ์ธารรีตันาวบิลูย์ 8/8 - -

2. นายธนิตย ์ธารรีตันาวบิลูย์ 8/8 - -

3. นางสาวพมิพว์รรณ ธารรีตันาวบิลูย*์ 4/8 - -

4. นายด ารง จงูวงศ์ 8/8 - 300,000.00

5. ดร.กวพีงษ์ หริญักสิ 8/8 15/15 630,000.00

6. นายสมัพนัธ ์หุน่พยนต์ 7/8 14/15 495,000.00

7. นายโชต ิสนธวิฒันานนท์ 8/8 15/15 525,000.00

รวม 1,950,000.00

หมายเหต ุ: * นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 จ านวนเงิน

ไมเ่กิน 3,000,000 บาท

พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ  าปี 2561

วาระท่ี 6 (ตอ่)
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วาระท่ี 7

พิจารณาอนุมตัแิตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด

ค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้ง
         1. นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ 
         2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
         3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
         4. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
         5. นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 
        แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด เป็นผูส้อบบญัชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบญัชี 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจใด ๆ กบับริษทัจดทะเบียน หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ
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วาระท่ี 7 (ตอ่)
ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 2561 2560

ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั

กลุ่มบริษทั เอไอ เอนเนอรจี์ จ ากดั (มหาชน)
งบประจ า
ไตรมาส

งบประจ าปี รวม
งบประจ า
ไตรมาส

งบประจ าปี รวม

บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ ากดั (มหาชน)

งบการเงนิรวม
1,500,000 1,300,000 2,800,000 1,500,000 1,300,000 2,800,000

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ตรวจสอบขอ้มลูในแบบค าขอใชส้ทิธแิละประโยชน์
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล (จ านวน 2 บตัร)

- 150,000 150,000 - 150,000 150,000

รวมยอดเฉพาะบริษทัฯ 1,500,000 1,450,000 2,950,000 1,500,000 1,450,000 2,950,000

บรษิทั เอไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั 195,000 205,000 400,000 195,000 205,000 400,000

บรษิทั เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรม์นิลัส ์จ ากดั 120,000 120,000 240,000 255,000 245,000 500,000

ยอดรวมทุกบริษทั 1,815,000 1,775,000 3,590,000 1,950,000 1,900,000 3,850,000
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วาระท่ี 7 (ตอ่)

พิจารณาอนุมตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 

ประจ  าปี 2561

ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง
1. นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ 

         2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
         3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
         4. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
         5. นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 

แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบญัชี เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,950,000 
บาท
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วาระที่ 8
พิจารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบับริษทั

เพื่อใหข้อ้บงัคบับริษัทเป็นไปตามการแกไ้ข พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 

รวมทั้งกฎเกณฑข์องพ.ร.บ.หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยท่ี์มีการแกไ้ข โดยแกไ้ข

เพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษัท ขอ้.35 ซ่ึงมีการแกไ้ข ดงัน้ี

- ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของ

   จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก

   ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัได้

- ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการประชุมภายใน 45 วนันับจากไดห้นังสือจาก

   ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา 

   บริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัประชุม

- ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ ไมค่รบเป็นองคป์ระชุม ผูถื้อหุน้ตอ้งร่วมกนั

   รบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมในครั้งน้ันใหแ้ก่บริษัท
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วาระที่ 8 (ตอ่)

พิจารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบับริษทั

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 

35 ของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535

ฉบบัแกไ้ขล่าสุด รวมทั้งกฎเกณฑข์องพ.ร.บ.หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยท่ี์มีการ

แกไ้ข

เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่

สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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วาระท่ี 9

พิจารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้.3 

วตัถุประสงคบ์ริษทั ขอ้.9 และ ขอ้.15

เพื่อใหเ้หมาะกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจและไมส่นับสนุนธุรกิจหรือสินคา้ท่ีผิด

กฎหมายหรืออบายมุข จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ ขอ้.3 วตัถุประสงคบ์ริษัท ขอ้.9 และขอ้.15

- ขอ้.9 ยกเลิก การประกอบกิจการคา้บุหร่ี ยาเสน้ สุรา และ เบียร์

- ขอ้.15 ยกเลิก การประกอบกิจการคา้ยา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแกไ้ขหนังสือบริคณห์

สนธิ ขอ้ 3. วตัถุประสงคบ์ริษัท ขอ้.9 และ ขอ้.15

เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ สามในส่ี 

(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ( ถา้มี )
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ค าถาม - ค าตอบ
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ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน


