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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited. 

ท่ี AIE 027/2562            วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562, งดจ่ายปันผล, ลดทุนจดทะเบียน, เพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ,  

แกไ้ขบริคณห์สนธิของบริษทัฯ และก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (AIE) ขอเรียนใหท้ราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือ
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ณ ส านกังานบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนั
นายาว กรุงเทพมหานคร ไดมี้มติท่ีประชุมในเร่ืองต่างๆดงัน้ี 

1. พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2561 ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้  

2. พิจารณาอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 เน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุนและมีขาดทุนสะสมในรอบ
บญัชีปี 2561 

3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2562 
4. พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท และใหน้ าเสนอ

ขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
5. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง  

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 เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 
2562 เน่ืองจากพิจารณาวา่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 (Audit Fee) เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท 
และใหน้ าเสนอขออนุมติัตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

6. คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 
น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอร์จูน 
ทาวน์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ทั้ งน้ี บริษทัฯก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นใน
วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 
 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี  
2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของ
บริษทัส าหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท 
จ ากดั  
 

วาระท่ี 4 อนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติังดจดัสรรก าไรปี 2561 ของบริษทัฯเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุนและมีขาดทุนสะสมในรอบบญัชีปี 
2561  
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2562 
   ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัแต่งตั้ง นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์และนายโชติ สนธิวฒันา

นนท ์กรรมการ และกรรมการอิสระท่ีครบวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
   ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ในจ านวนเงินไม่

เกิน 3,000,000 บาท โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี  
- กรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์  รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /  

     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร /  

    กรรมการบริหารความเส่ียง / เลขานุการบริษทั 

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2562  

- ในส่วนของกรรมการท่านอ่ืนและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
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1. นายด ารงค ์จูงวงศ ์   กรรมการ 

2.  นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ยงัคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2562 
 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้ง  
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 เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ
ประจ าปี 2562 เน่ืองจากพิจารณาวา่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2562 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืน ๆ (Non-
Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงค์
ของบริษทัฯเพื่อประกอบการคา้ไบโอดีเซลจ านวน 1 ขอ้ จากเดิมทั้งหมด 28 ขอ้ เป็น 29 ขอ้ เพื่อให้
วตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ มีความสอดคลอ้งและครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯตาม
ประกาศของ กระทรวงพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน ส านกัคุณภาพน ้ ามนัเช้ือเพลิง และคูมื่อประชาชน 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิของ AIE-W1 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจ านวน 47,927,018 บาท ซ่ึงเกิดจาก
ส่วนท่ีเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิ AIE – W1 ดว้ยวธีิการตดัจ านวนหุน้สามญั ท่ียงัไม่ออกจ าหน่าย
จ านวน 191,708,072 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  : 1,308,072,982 บาท  
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 แบ่งออกเป็น  : 5,232,291,928 หุน้  
 มูลค่าหุน้ละ : 0.25 บาท  
   โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั : 5,232,291,928 หุน้  
 หุน้บุริมสิทธิ :  - หุน้  
 

วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                                                                         
                                                                

    (นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย)์ 
         กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษทั โทร. 0-3487-7486-8 ต่อ 500 
Email: ir@aienergy.co.th 


