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AI ENERGY Public Company Limited

บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ  ากดั (มหาชน)

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2562

วนัท่ี 26 เมษายน 2562
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การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562

วนัท่ี 26 เมษายน 2562

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คียว กรุงเทพฯ ฟอรจ์นู 

หอ้งแกรนด ์บอลรมู ชั้น 3 
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จ  านวนหุน้สามญัที่มีสิทธิออกเสียง ปิดสมุด ณ 14 มี.ค. 62

จ านวนผูถื้อหุ้นทัง้ส้ิน 5,401 ราย

จ านวนหุ้นสามญัทัง้ส้ิน 5,424,000,000 หุ้น

แบง่ตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดงัต่อไปน้ี

                                                  - นิติบุคคลต่างประเทศ               356,000  หุ้น
                                                  - นิติบุคคลในประเทศ       3,260,334,708   หุ้น
                                                  - บคุคลต่างประเทศ                   155,680   หุ้น
                                                  - บคุคลในประเทศ             1,971,445,540  หุ้น

จ านวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิออกเสียง 5,232,291,928 หุ้น

ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรอง

รายงานการประชุมดงักล่าว

วาระท่ี 1

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี  

1/2561 วนัท่ี 4 มิถุนายน 2561
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วาระท่ี 2

รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผล

การด าเนินงานของบรษิทัฯประจ  าปี 2561

งบการเงินรวม ปี 2561 ปี 2560

รายได้รวม 1,570,917,679 2,461,057,268

ต้นทนุรวม (1,534,434,537) (2,399,582,723)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (105,599,892) (104,622,371)

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (72,320,514) (72,280,526)
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วาระท่ี 2 (ตอ่)

ปรมิาณการขายน า้มนัไบโอดเีซล

87,325

73,512

68,791

55,812
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Tons

ราคาขายน า้มนัไบโอดเีซลเฉลีย่

บาท / ตนั

30,510 

36,080 

28,059 

23,204

18,000.00

28,000.00

38,000.00

2558 2559 2560 2561

(ทีม่า : ขอ้มลูบรษัิทฯ) 

• ราคาขายน ้ามนัไบโอดีเซลเฉล่ีย ลดลงรอ้ยละ 17.30 เน่ืองจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบหลกั คือ น ้ามนั

ปาลม์ดิบ ซ่ึงเป็นราคาตั้งตน้ในการก าหนดราคาขายน ้ามนัไบโอดีเซลมีการปรบัตวัลดลง

• ปริมาณการขายลดลง โดยในปี 2561 มีปริมาณการจ าหน่าย 55,812 ตนั ลดลดจากปี 2560 

จ านวน 12,979 ตนั จาก 68,791 ตนัหรือลดลงรอ้ยละ 18.87
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วาระท่ี 2 (ตอ่)

(ทีม่า : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย)์ 

ราคาน า้มนัปาลม์ดบิ (CPO) เฉลีย่รายเดอืน
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Projects update: Refined Glycerine Plant

วาระท่ี 2 (ตอ่)
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Projects update: Refined Glycerine Plant

Project Detail Progress

Refined

Glycerine Plant

(Pharmaceutical 

Grade)

• Value added to by-product from 

Biodiesel production, Crude 

Glycerine

• Capacity 100 Refined Glycerine 

tons/day

• Benefit :  - New market segment, 

- High margin 

- Expected to increase 

Gross Profit by 5% in 

Biodiesel business

• CAPEX = THB 370 million

• 100%

(Commissioning)

• Commercial launch 

in 2QFY2019

วาระท่ี 2 (ตอ่)
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พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็ และงบกระแสเงินสดประจ  าปี 2561 ส้ินสุด

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

วาระท่ี 3

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2560

สินทรพัยร์วม 1,974,457,080 1,831,016,910 

หน้ีสินรวม 134,670,282 98,786,045

ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,839,786,798 1,732,230,865

งบการเงินรวม
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วาระที่ 3  (ตอ่)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ปี 2561 ปี 2560

รายได้จากการขายและบริการ 1,562,797,937 2,286,251,138

รายได้รวม 1,570,917,679 2,461,057,268

ต้นทนุขายและบริการ (1,534,434,537) (2,399,582,723)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (105,599,892) (104,622,371)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (72,320,514) (72,280,526)
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วาระที่ 3  (ตอ่)

งบกระแสเงินสด ปี 2561 ปี 2560

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 19,348,784 24,091,097

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (202,567,984) (61,937,956)

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 178,071,239 (129,579,268)

กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) (5,147,961) (167,426,127)
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พิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด

ประจ  าปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบ

การเงินประจ าปี 2561

วาระท่ี 3  (ตอ่)



14

วาระท่ี 4

พิจารณาอนุมตังิดจดัสรรก าไรสุทธิส  าหรบัผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2561 ของบริษทัฯเป็นทุนส ารอง

ตามกฎหมาย และอนุมตังิดจา่ยเงินปันผลประจ าปี 

2561

หลกัการและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 

40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั

งดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการ

จา่ยเงินปันผลประจ าปี 2561
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วาระท่ี 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึง

พน้จากต าแหน่งตามวาระประจ  าปี 2562
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ

และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต  าแหน่งใหม่

อายุ 66 ปี

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ

สดัส่วนการถือหุ้น - ไม่มี ณ 14 มี.ค. 2562

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD)

- DCP : Director Certification 
Program 110/2551

- DAP : Directors Accreditation 
Program 100/2556

       จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ
บริษทั

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

นายสมัพนัธ ์หุ่นพยนต์



17

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ

และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต  าแหน่งใหม่

อายุ 62 ปี

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ

สดัส่วนการถือหุ้น 348,000 หุ้น ณ 14 มี.ค. 2562

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD)

- DCP : Director Certification 
Program 178/2556

       จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ
บริษทั

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้: 
31 พ.ค. 2556
(5 ปี 10 เดือน ) 

นายโชติ สนธิวฒันานนท ์
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั

แต่งตั้งนายสมัพนัธ ์หุน่พยนต ์และนายโชติ สนธิวฒันานนท ์ซ่ึงพน้ต าแหน่ง 

ตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกครั้งหน่ึง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้

จากต าแหน่งตามวาระประจ  าปี 2562

วาระที่ 5 (ตอ่)
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจ  าปี 2562
องคป์ระกอบค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั / 

คณะกรรมกรรตรวจสอบ
ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561

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 2561

รายช่ือกรรมการ

ประชมุ
คณะกรรมการบริษทั 
และประชมุผูถ้ือหุ้น

(ครัง้)

ประชมุ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(ครัง้)

ค่าตอบแทน
กรรมการปี 2561

(บาท)

1. นายณรงค ์ธารรีตันาวบิลูย์ 7 / 7 - -

2. นายธนิตย ์ธารรีตันาวบิลูย์ 7 / 7 - -

3. นางสาวพมิพว์รรณ ธารรีตันาวบิลูย์ 7 / 7 - -

4. นายด ารง จงูวงศ์ 7 / 7 - 285,000.00

5. ดร.กวพีงษ์ หริญักสิ 7 / 7 16 / 16 630,000.00

6. นายสมัพนัธ ์หุน่พยนต์ 7 / 7 15 / 16 510,000.00

7. นายโชต ิสนธวิฒันานนท์ 7 / 7 16 / 16 525,000.00

รวม 1,950,000.00

หมายเหต ุ: กรรมการชดุย่อยอ่ืน ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่มีค่าตอบแทน
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 จ านวนเงิน

ไมเ่กิน 3,000,000 บาท โดยมีเง่ือนไขตามท่ีเสนอ

พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ  าปี 2562

วาระท่ี 6 (ตอ่)
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วาระท่ี 7
พิจารณาอนุมตัแิตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด

ค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2562
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 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2562 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใชจ่้ายทางตรง
อ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใด ๆ กบับริษทัจดทะเบียน หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ
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วาระท่ี 7 (ตอ่)
ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน)
งบประจ า

ไตรมาส
งบประจ าปี รวม

งบประจ า

ไตรมาส
งบประจ าปี รวม

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(Audit Fee)
รายงานการตรวจสอบ BOI             (จ านวน 2 บตัร) - 200,000 200,000 - 150,000 150,000

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆ(Non-Audit Fee) - 250,000 250,000 - - -

รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ 1,590,000 1,800,000 3,390,000 1,500,000 1,450,000 2,950,000

บริษัท เอไอ โลจิสตกิส์ จ ากัด

Audit Fee 195,000 205,000 400,000 195,000 205,000 400,000

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆ(Non-Audit Fee) - 10,000 10,000 - - -
บริษัท เอไอ  พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากัด

Audit Fee 120,000 120,000 240,000 120,000 120,000 240,000

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆ(Non-Audit Fee) - 10,000 10,000 - - -

ยอดรวมทุกบริษัท 1,905,000 2,145,000 4,050,000 1,815,000 1,775,000 3,590,000

2562 2561

บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากัด บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากัด

1,590,000 1,350,000 2,940,000 1,500,000 1,300,000 2,800,000
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วาระท่ี 7 (ตอ่)

พิจารณาอนุมตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 

ประจ  าปี 2562

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 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 (Audit Fee) 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืน ๆ (Non-Audit 
Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท
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วาระท่ี 8

พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 3 

วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ 

เพื่อใหว้ตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ มีความสอดคลอ้งและครอบคลุมการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯตามประกาศของ กระทรวงพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน 

ส านักคุณภาพน ้ามนัเชื้ อเพลิง และคูมื่อประชาชน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษัทฯ

เพื่อ “ประกอบการคา้ไบโอดีเซล” จ านวน 1 ขอ้ จากเดิมทั้งหมด 28 ขอ้ เป็น 29 ขอ้
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วาระที่ 8 (ตอ่)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหส์นธิขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษัทฯ เพื่อประกอบการคา้ไบโอดีเซล จ านวน 1 

ขอ้ จากเดิมทั้งหมด 28 ขอ้ เป็น 29 ขอ้ เพื่อใหว้ตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ มี

ความสอดคลอ้งและครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯตามประกาศของ 

กระทรวงพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน ส านักคุณภาพน ้ามนัเชื้ อเพลิง

เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่

สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 3 

วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ 
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วาระท่ี 9

พิจารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนที่เหลือจาก

การรองรบัการใชส้ิทธิของ AIE-W1
เพื่อลดทุนจดทะเบียนจ านวน 47,927,018 บาท ซ่ึงเกิดจากส่วนท่ีเหลือจาก

การรองรบัการใชสิ้ทธิ AIE – W1 ดว้ยวิธีการตดัจ านวนหุน้สามญั ท่ียงัไม่ออกจ าหน่าย
จ านวน 191,708,072 หุน้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัลดทุนจดทะเบียน ซ่ึง

เป็นส่วนท่ีเหลือจากการรองรบัการใชสิ้ทธิของ AIE-W1 

เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ สามในส่ี 

(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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วาระท่ี 10

พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขหนังสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน

เพื่อใหห้นังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  : 1,308,072,982 บาท  
 แบ่งออกเป็น  : 5,232,291,928 หุน้  
 มูลค่าหุน้ละ : 0.25 บาท  
   โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั : 5,232,291,928 หุน้  
 หุน้บุริมสิทธิ :  - หุน้  
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วาระท่ี 10 (ตอ่)

พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขหนังสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแกไ้ขหนังสือบริคณห์

สนธิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ สามในส่ี 

(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ( ถา้มี )
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ค าถาม - ค าตอบ
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ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน


