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AI ENERGY Public Company Limited 

บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ  ากดั (มหาชน) 

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2563 

วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 
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การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

ณ บริษัท เอเชียน อินซเูลเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

หอ้งประชุมชั้น 5 
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จ  านวนหุน้สามญัที่มีสิทธิออกเสียง ปิดสมุด ณ 29 พ.ค. 63 

จ านวนผูถื้อหุ้นทัง้ส้ิน 4,561 ราย 

จ านวนหุ้นสามญัทัง้ส้ิน 5,232,291,928 หุ้น 

แบง่ตามหมวดผูถื้อหุ้นได้ดงัต่อไปน้ี 

                                                  - นิติบคุคลต่างประเทศ            1,356,000  หุ้น 
                                                  - นิติบคุคลในประเทศ       3,237,757,212   หุ้น 
                                                  - บคุคลต่างประเทศ                      38,480   หุ้น 
                                                  - บคุคลในประเทศ             1,993,140,236  หุ้น 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิออกเสียง 5,232,291,928 หุ้น 

ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรอง 

รายงานการประชุมดงักล่าว 

วาระท่ี 1 

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2562 วนัท่ี 26 เมษายน 2562 
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วาระท่ี 2 

รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯประจ  าปี 2562 

งบการเงินรวม ปี 2562 ปี 2561 

รายได้รวม 1,997,193,372 1,570,917,679 

ต้นทนุรวม (2,046,235,370) (1,534,434,537) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (99,343,307) (105,599,892) 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (156,496,219) (72,320,514) 
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วาระท่ี 2 (ตอ่) 

(ทีม่า : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย)์  

ราคาน า้มนัปาลม์ดบิ (CPO) เฉลีย่รายเดอืน 
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วาระท่ี 2 (ตอ่) Biodiesel (PME) 

ปรมิาณการขายน า้มนัไบโอดเีซล 
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• ปริมาณการขายเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2562 มีปริมาณการจ าหน่าย 76,234 ตนั ลดลดจากปี 2561 

จ านวน 20,422 ตนั จาก 55,812 ตนัหรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 36.59  
• ราคาขายน ้ามนัไบโอดีเซลเฉล่ีย ลดลงรอ้ยละ 6.67 เน่ืองจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบหลกั คือ น ้ามนั

ปาลม์ดิบ ซ่ึงเป็นราคาตั้งตน้ในการก าหนดราคาขายน ้ามนัไบโอดีเซลมีการปรบัตวัลดลงต่อเน่ือง 
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วาระที่ 2 (ตอ่) Refined Glycerine (RG) 
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วาระท่ี 2 (ตอ่)  2020 Outlook 

 

• ขอ้มลูการตรวจสอบสต๊อกน ้ามนัปาลม์คงเหลอืทัง้ระบบของกรมการคา้
ภายใน ณ 1 มถุินายน 2563 ม ีCPO ประมาณ 300,000 ตนั  

• ความตอ้งการใช ้CPO เพิม่มากขึน้ จากการประกาศใหน้ ้ามนั B10 เป็น
ดเีซลพืน้ฐานของประเทศแทน B7 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม 2563 
เป็นตน้มา 

• มมีาตรการสนบัสนุนการ B10 และ B20 อยา่งต่อเน่ือง โดยการอุดหนุน
ราคาใหต้ ่ากวา่ B7 

• การแขง่ขนัทางดา้นสว่นลดราคาลดความรุนแรงลง เนื่องจากอุปสงคแ์ละ
อุปทานของอุตสาหกรรมไบโอดเีซลปรบัเขา้สูส่มดุลมากขึน้ 

• ความตอ้งการกลเีซอรนีบรสิทุธิใ์นตลาดคาดวา่ยงัคงมอียา่งต่อเน่ือง จาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-19 
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พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็ และงบกระแสเงินสดประจ  าปี 2562 ส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  

วาระท่ี 3 

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 ปี 2561 

สินทรพัยร์วม 2,326,388,897 1,974,457,080  

หน้ีสินรวม 643,098,318 134,670,282 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,683,290,579 1,839,786,798 

งบการเงินรวม 
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วาระที่ 3  (ตอ่) 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ปี 2562 ปี 2561 

รายได้จากการขายและบริการ 1,980,670,764 1,562,797,937 

รายได้รวม 1,997,193,372 1,570,917,679 

ต้นทนุขายและบริการ (2,046,235,370) (1,534,434,537) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (103,049,252) (105,601,635) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (156,496,219) (72,320,514) 
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วาระที่ 3  (ตอ่) 

งบกระแสเงินสด  ปี 2562 ปี 2561 

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน (227,698,104) 19,348,784 

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (57,652,527) (202,567,984) 

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 289,851,944 178,071,239 

กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) 4,501,313 (5,147,961) 
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พิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด

ประจ  าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบ 

การเงินประจ าปี 2562 

วาระท่ี 3  (ตอ่) 
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วาระท่ี 4 
พิจารณาอนุมตังิดจดัสรรก าไรสุทธิส าหรบัผลการด าเนินงาน

ประจ  าปี 2562 ของบริษทัฯเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ

อนุมตังิดจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนจากการ 

ด าเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 จ านวน 149 ลา้นบาท  

และมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจ านวน 324 ลา้นบาท ไม่สามารถจดัสรร 

เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และไม่สามารถจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 ได ้

เน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบญัชีส าหรบัปี 2562 และมีผล 

ประกอบการขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 

อนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงด 

การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
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วาระท่ี 5 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี 

พน้จากต าแหน่งตามวาระประจ  าปี 2563 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 

และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต  าแหน่งใหม่ 

อาย ุ 69 ปี 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการบริหาร 

สดัส่วนการถือหุ้น 0.57% (29,787,777 หุ้น)  
ณ 29 พ.ค. 2563 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การผ่านหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

DCP : Director Certification 
Program 46/2547 

       จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ
บริษทั 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้:  
4 ต.ค. 2549 
(13 ปี 6 เดือน )  

นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 

และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต  าแหน่งใหม่ 
อาย ุ 35 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จดัการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
เลขานุการบริษทั 

สดัส่วนการถือหุ้น 0.24% (12,500,000 หุ้น) ณ 29 พ.ค. 2563 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลยัโมนาช, เมลเบิรน์, 
ประเทศออสเตรเลีย  

การผ่านหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

DCP : Director Certification Program 
242/2560 

       จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้:  
17 พ.ค. 2560 
(2 ปี 11 เดือน )  

นางสาวพิมพว์รรณ  
ธารีรตันาวิบลูย ์
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 

แต่งตั้งนายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์และนางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์ 

ซ่ึงพน้ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกครั้งหน่ึง   เน่ืองจากบุคคล 

ดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั  

พ.ศ.2535 และไมพ่บลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ ์

ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และยงัมี 

คุณสมบติั ทกัษะ ความรูแ้ละประสบการณ ์ตามท่ีบริษัทก าหนด  

(กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง)  

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้

จากต าแหน่งตามวาระประจ  าปี 2563 

วาระที่ 5 (ตอ่) 
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วาระท่ี 6 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมเตมิ 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการเพิ่มเตมิ 

อาย ุ 49 ปี 

ประเภทต าแหน่ง กรรมการ 

สดัส่วนการถือหุ้น 0.015% (796,000 หุ้น) ณ 29 พ.ค. 2563 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ ปริญญาโท วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

การผ่านหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

None 

       จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ
บริษทั 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้: None 

นายอดุมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มีมติแต่งตั้ง 

นายอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ ซ่ึงเป็นกรรมการ 

เพิ่มเติม 1 ท่านจากเดิมท่ีมีอยู ่7 ท่านเป็น 8 ท่าน เน่ืองจากบุคคลดงักล่าว 

ขา้งตน้เป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั  

พ.ศ.2535 และไม่พบลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ ์

ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และยงัมี 

คุณสมบติั ทกัษะ ความรูแ้ละประสบการณ ์ตามท่ีบริษัทก าหนด (บุคคลท่ีมี 

ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีงดออกเสียง)  

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมเตมิ 

วาระที่ 6 (ตอ่) 
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วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการประจ  าปี 2563 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั /  

คณะกรรมกรรตรวจสอบ 
ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 

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 ุ: ค่าเบี้ยประชุมก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 
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วาระที่ 7 (ตอ่) ค่าตอบแทนกรรมการและการเขา้ 

รว่มประชุมประจ  าปี 2562 

รายช่ือกรรมการ 

ประชมุ
คณะกรรมการบริษทั 
และประชมุผูถ้ือหุ้น 

(ครัง้) 

ประชมุ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(ครัง้) 

ค่าตอบแทน
กรรมการปี 2562 

(บาท) 

1. นายณรงค ์ธารรีตันาวบิลูย ์ 8 / 8 - - 

2. นายธนิตย ์ธารรีตันาวบิลูย ์ 8 / 8 - - 

3. นางสาวพมิพว์รรณ ธารรีตันาวบิลูย ์ 8 / 8 - - 

4. นายด ารงค ์จงูวงศ ์ 7 / 8 - 285,000.00 

5. ดร.กวพีงษ์ หริญักส ิ 8 / 8 17 / 17 666,000.00 

6. นายสมัพนัธ ์หุน่พยนต ์ 8 / 8 17 / 17 555,000.00 

7. นายโชต ิสนธวิฒันานนท ์ 8 / 8 17 / 17 555,000.00 

รวม 2,061,000.00 

หมายเหต ุ: กรรมการชดุย่อยอ่ืน ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่มีค่าตอบแทน 
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 จ านวนเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาท โดยมี 

เง่ือนไขดงัน้ี 

กรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์2.นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์3.นางสาวพิมพว์รรณ  

ธารีรตันาวิบลูย ์ขอไมร่บัคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2563  
ในส่วนของกรรมการท่านอ่ืนและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบ 

ดว้ย 4 ท่านยงัคงรบัคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2563 ตาม 

ตารางท่ีเสนอ 

พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ  าปี 2563 

วาระที่ 7 (ตอ่) 
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วาระท่ี 8 

พิจารณาอนุมตัแิตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด 

ค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2563 
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 ากดัและส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด เป็นผูส้อบบญัชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
(Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่ไดมี้
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใด ๆ กบับริษทัจดทะเบียน หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
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วาระท่ี 8 (ตอ่) 
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วาระท่ี 8 (ตอ่) 

พิจารณาอนุมตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี  

ประจ  าปี 2563 

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 2563 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 (Audit Fee) 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท  
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วาระที่ 9 

พิจารณาอนุมตัิโอนทุนส ารองตามกฎหมาย และ 

สว่นเกินมูลค่าหุน้เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั  

         เพื่อลา้งขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ตามท่ี 

ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายเท่ากบั 8,226,574.19 บาท และทุนส ารองส่วน 

ล ้ามลูคา่หุน้เท่ากบั 605,113,716.66 บาท และผลขาดทุนสะสมเท่ากบั  

323,545,375.26 บาท ซ่ึงภายหลงัการโอนทุนส ารองตามกฎหมายมลูคา่  

8,226,574.19 บาท และทุนส ารองส่วนล ้ามลูคา่หุน้เท่ากบั 315,318,801.07 บาท  

รวมมลูคา่เท่ากบั 323,545,375.26 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดงัล่าว  

บริษัทฯจะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือเป็นศนูย ์และมีทุนส ารองส่วนล ้ามลูค่าหุน้ 

คงเหลือเท่ากบั 289,794,915.59 บาท 



29 

วาระท่ี 9 (ตอ่) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัโอนทุนส ารองตาม 

กฎหมาย และส่วนเกินมลูค่าหุน้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตาม 

บทบญัญติัของมาตรา 119 พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และท่ี 

แกไ้ขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. มหาชนฯ) บริษัทฯสามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมดว้ยทุน 

ส ารอง โดยตามบทบญัญติัก าหนดวา่ใหห้กัชดเชยจากเงินส ารองอ่ืนกอ่น แลว้จึงหกัทุน 

ส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามลูคา่หุน้ ตามล าดบั 

 
เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ 

ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

พิจารณาอนุมตัิโอนทุนส ารองตามกฎหมาย และสว่นเกิน

มูลค่าหุน้เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั  
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วาระที่ 10 
พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ 

ขอ้ 3 วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ  
          เพื่อใหว้ตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ ครอบคลุมทุกผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษัทฯจ านวน 1 ขอ้ จากเดิมทั้งหมด 29 ขอ้ เป็น 30 

ขอ้ โดยมีขอ้ความดงัน้ี 

  “ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์อง

กรดไขมนั และผลิตภณัฑโ์อลีโอเคมิคอล เชน่ เมทิลเอสเทอร ์แฟทต้ีแอลกอฮอลส ์

แฟทต้ีแอซิด เอทิลเอสเทอร ์และผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้นๆ อนัไดแ้ก่ กลีเซอรีน ซ่ึง

รวมถึงผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักลีเซอรีน เชน่ กลีเซอรีนเรซิดลูและสวีทวอเตอร ์

เป็นตน้ และเคมีภณัฑท่ี์ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑโ์อลีโอเคมิคอล เชน่ น ้ามนั 

เมทานอล หรือไขมนัจากพืช อนัไดจ้ากการสกดัและกลัน่จากพืชต่างๆ และน ้ามนัหรือ

ไขมนัจากสตัว”์ 
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วาระท่ี 10 (ตอ่) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ 

บริคณหส์นธิขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษัทฯ จ านวน 1 ขอ้ จากเดิมทั้งหมด 29 ขอ้  

เป็น 30 ขอ้ 

พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ 

ขอ้ 3 วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ  

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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ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทุกท่าน 


