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AI ENERGY Public Company Limited

บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ  ากดั (มหาชน)

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2561

วนัท่ี 4 มิถุนายน 2561
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การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2561

วนัท่ี 4 มิถุนายน 2561

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น.

ณ  โรงแรมเจา้พระยาปารค์ (กรุงเทพฯ) 

หอ้งเจา้พระยาบอลรมู (ชั้น 2) อาคารโรงแรม
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จ  านวนหุน้สามญัที่มีสิทธิออกเสียง ปิดสมุด ณ 11 พ.ค. 61

จ านวนผูถื้อหุ้นทัง้ส้ิน 5,395 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

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี

2561 วนัท่ี 27 เมษายน 2561
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พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2557 (ฉบบัท่ีส านักงาน กลต.สัง่ใหแ้กไ้ข)

วาระท่ี 2 

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2557
(ฉบบั กลต.สัง่ให้แก้ไข) 

ปี 2556

สินทรพัยร์วม 2,502,856,640 1,297,441,134

หน้ีสินรวม 659,597,497 270,305,537

ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,843,259,143 1,752,592,870

งบการเงินรวม
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วาระที่ 2 (ตอ่) งบการเงินรวม

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ปี 2557
(ฉบบั กลต.สัง่ให้แก้ไข) 

ปี 2556

รายได้จากการขายและบริการ 4,560,310,419 4,222,576,894

รายได้รวม 4,574,726,685 4,235,780,909

ต้นทนุขาย (4,293,840,789) (3,841,219,661)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (156,083,939) (162,436,186)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 90,666,273 200,827,349
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งบกระแสเงินสด ปี 2557
(ฉบบั กลต.สัง่ให้แก้ไข) 

ปี 2556

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 69,867,403 688,705,532

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (163,653,267) (576,487,520)

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 210,257,298 (57,939,082)

กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) 116,471,434 54,278,930

วาระที่ 2 (ตอ่) งบการเงินรวม
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พิจารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2557 (ฉบบัท่ีส านักงาน กลต.สัง่ใหแ้กไ้ข)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบ

การเงินประจ าปี 2557 (ฉบบัท่ีส านักงาน กลต.สัง่ใหแ้กไ้ข)

วาระที่ 2 (ตอ่) งบการเงินรวม
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พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 (ฉบบัท่ีส านักงาน กลต.สัง่ใหแ้กไ้ข)

วาระท่ี 3 

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2558
(ฉบบั กลต.สัง่ให้แก้ไข) 

ปี 2557
(ฉบบั กลต.สัง่ให้แก้ไข) 

สินทรพัยร์วม 2,207,762,089 2,502,856,640 

หน้ีสินรวม 447,033,010 659,597,497

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,760,729,079 1,843,259,143

งบการเงินรวม
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วาระที่ 3 (ตอ่) งบการเงินรวม

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ปี 2558
(ฉบบั กลต.สัง่ให้แก้ไข) 

ปี 2557
(ฉบบั กลต.สัง่ให้แก้ไข) 

รายได้จากการขายและบริการ 3,512,097,328 4,560,310,419

รายได้รวม 3,533,439,784 4,574,726,685

ต้นทนุขาย (3,502,844,976) (4,293,840,789)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (120,693,650) (156,083,939)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (82,530,064) 90,666,273
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งบกระแสเงินสด ปี 2558
(ฉบบั กลต.สัง่ให้แก้ไข) 

ปี 2557
(ฉบบั กลต.สัง่ให้แก้ไข) 

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 124,089,273 69,867,403

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (93,746,517) (163,653,267)

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (102,442,228) 210,257,298

กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) (72,099,472) 116,471,434

วาระที่ 3 (ตอ่) งบการเงินรวม
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พิจารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 (ฉบบัท่ีส านักงาน กลต.สัง่ใหแ้กไ้ข)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบ

การเงินประจ าปี 2558 (ฉบบัท่ีส านักงาน กลต.สัง่ใหแ้กไ้ข)

วาระที่ 3 (ตอ่) งบการเงินรวม



13

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ( ถา้มี )
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ค าถาม - ค าตอบ
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ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน


