
 

ท่ีตั้ง         55/2 หมู ่8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2                             
               55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110  Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
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ทะเบียนเลขที่  0107556000311 
 

ท่ี AIE 102/2563          วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

เร่ือง แจง้เปล่ียนแปลงสถานท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย หนงัสือ AIE 024/2563 (แกไ้ขสถานท่ีประชุม) 

ดว้ยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางผูว่้าราชการจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ไดอ้อกประกาศส่ังปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัที่ 4) ลงวนัท่ี 28 
มีนาคม 2563 ซ่ึงรวมถึงสถานท่ีให้บริการห้องประชุม ห้องจดัเล้ียง สถานท่ีจดัเล้ียง และใหปิ้ดจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 นั้น 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ว่า คณะกรรมการบริษทัไดมี้
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2563 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ใหเ้ปล่ียนแปลงสถานท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2563 ในวนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ดงัน้ี 

เดิม : ณ ห้องแกรนด ์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอร์จูน ทาวน์   
                                  ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

เปลี่ยนเป็น : ณ บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) อาคารโรงอาหาร ชั้น 2 เลขท่ี 55/2 หมู่ท่ี 8 ถนนเศรษฐกิจ 1  
   ต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 (ส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ) 

                                  
ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 (แกไ้ขสถานท่ีประชุม) พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ฉบบัภาษาไทย และฉบบัภาษาองักฤษ) ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ http://www.aienergy.co.th แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

         ขอแสดงความนบัถือ 
                        บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                                                                                               

            (นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวิบูลย)์ 

                         กรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายเลขานุการบริษทั โทร. 0-3487-7486-8 ต่อ 500 
Email: ir@aienergy.co.th 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited. 

ท่ี AIE 024/2563            วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2563, งดจ่ายปันผล, ลา้งขาดทุนสะสม, เพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ,  

แกไ้ขบริคณห์สนธิของบริษทัฯ และก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 (แกไ้ขสถานท่ีประชุม) 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (AIE) ขอเรียนให้ทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือ
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2563 ณ ส านกังานบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนั
นายาว กรุงเทพมหานคร ไดมี้มติเก่ียวกบัการอนุมติัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

1. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้ 

2. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 เน่ืองจากมีผล
ประกอบการขาดทุนและมีขาดทนุสะสมในรอบบญัชีปี 2562 

3. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 

4. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมเติม 

5. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท  

6. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัแตง่ตั้ง  
1. นายวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ 
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
5. นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445  

แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 
2563 เน่ืองจากพิจารณาว่าผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 (Audit Fee) เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 3,390,000 บาท  

7. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 8,226,574  
บาท และทนุส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นจ านวน 315,318,801 บาท เพือ่ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited. 

ธนัวาคม 2562 จ านวน 323,545,375 บาท ภายหลงัการน าทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้น
มาชดเชย บริษทัฯจะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือเท่ากบัศูนย ์

8. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 
วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ 

9. มีมติอนุมติัให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ 
บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) อาคารโรงอาหาร ชั้น 2 เลขท่ี 55/2 หมูท่ี่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลคลอง
มะเด่ือ อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 ทั้งน้ี บริษทัฯก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี  
2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงินรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ของบริษทัส าหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท 
จ ากดั  
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติังดจดัสรรก าไรปี 2562 ของบริษทัฯเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุนและมีขาดทนุสะสมในรอบบญัชีปี 
2562  
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 
    ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัแต่งตั้ง นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์และนางสาวพิมพ์

วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์กรรมการ ท่ีครบวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  
 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมเติม 
    ความเห็นของคณะกรรมการ : เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ของบริษทัมัน่ใจไดว่้าสิทธิของตนไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง

เท่าเทียมกนั และเป็นไปตามการก ากบักิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุ้นเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited. 

เลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ระหว่างวนัท่ี 6 มกราคม 
2563 ถึงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยปรากฎว่ามีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือตนเอง ไดแ้ก่ นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์
เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั จากการตรวจสอบคุณสมบติัเบ้ืองตน้ นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์
ไม่พบลกัษณะตอ้งห้ามของการเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรอนุมติัเสนอช่ือ นายอุดม
ศกัด์ิ เจียรวิชญ ์เป็นกรรมการเพ่ิมเติม 1 ท่านจากเดิมท่ีมีอยู ่7 ท่านเป็น 8 ท่าน  

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

   ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ในจ านวนเงินไม่
เกิน 3,000,000 บาท โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี  
- กรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์  รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /  

     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร /  

    กรรมการบริหารความเส่ียง / เลขานุการบริษทั 

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2563  

- ในส่วนของกรรมการท่านอืน่และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายด ารงค ์จงูวงศ ์   กรรมการ 

2.  นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ยงัคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2563 
 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้ง  
1. นายวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ 
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
5. นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445  

แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ
ประจ าปี 2563 เน่ืองจากพิจารณาว่าผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและ



 

  

 

 
ท่ีตั้ง         55/2 หมู ่8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2            4 / 4 
                55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110 Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 
 

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

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2563 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท  
 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัโอนทนุส ารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษทั 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัโอนทนุส ารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงค์
ของบริษทัฯจ านวน 1 ขอ้ จากเดิมทั้งหมด 29 ขอ้ เป็น 30 ขอ้ เพื่อให้วตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ 
ครอบคลุมทุกผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯโดยมีขอ้ความดงัน้ี 

“ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมนั และผลิตภณัฑโ์อลีโอเคมิคอล เช่น เมทิลเอสเทอร์ แฟทต้ีแอลกอฮอลส์ แฟทต้ีแอ
ซิด เอทิลเอสเทอร์ และผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้นๆ อนัไดแ้ก่ กลีเซอรีน ซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑ์
อื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลีเซอรีน เช่น กลีเซอรีนเรซิดูลและสวีทวอเตอร์ เป็นตน้ และ
เคมีภณัฑท่ี์ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑโ์อลีโอเคมิคอล เช่น น ้ามนั เมทานอล 
หรือไขมนัจากพืช อนัไดจ้ากการสกดัและกลัน่จากพืชต่างๆ และน ้ามนัหรือไขมนัจาก
สัตว”์ 

 
วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                                                                         
                                                                

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


	7.1. AIE 102 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัด AGM 2563 (TH version).pdf
	7.3. AIE 024 แจ้งมติ BDM 1-2563 (TH version) 24-02-63 (แก้ไข) (TH version).pdf

