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AIE 067/2019         22 March 2019 
         
Subject  : Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for year 2019 

To  : Shareholders 
 
Attachments :  

1. A copy of minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on June 
4, 2018 

2. Annual Report for the year 2018 (QR Code) 
3. Dividend policy 
4. Curricula vitae of the nominated persons to be directors in replacement of those who are 

retired by rotation 
5. Directors Remuneration  
6. Names of the Company’s Auditor and the Remuneration for the Year 2019 
7. Documents required prior to attending the meeting, granting proxy, registration and names of 

independent directors that shareholders can grant proxy 
8. Company’s Articles of Association relating to the Shareholders’ meeting and voting rights 
9. Proxy Form A  
10. Proxy Form B  
11. Request Form for a hard copy of Annual Report for the year 2018 
12. Map of Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel 

The Board of Directors of AI Energy Public Company Limited has passed a resolution to call the Annual 
General Meeting of Shareholders for the year 2019 to be held on 26 April 2019 at 10:00 hrs. at the Grand 
Mercure Bangkok Fortune Hotel, Grand Ballroom 3rd floor, 1 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 
to consider the matters according to the agenda together with the Board’s opinions as follows: 

Agenda 1        To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 
on June 4, 2018. 
Preamble: The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on June 4, 
2018. A copy of the mentioned minutes is attached as Attachment No. 1. 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited 
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Board of Directors’ opinion: The Board agrees that the Minutes of the Extraordinary 
General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on June 4, 2018 have correctly been stated 
and should be certified. 

Agenda 2     To acknowledge the Company’s Annual Report and the Board of Director’s Report for 
2018 
Preamble: The summary of the Company’s performance during the year of 2018 are 
contained in the Annual Report for the year 2018 in QR Code, details of which is in 
Invitation Form. 
Board of Directors’ opinion: The Board agrees and recommends the Meeting 
acknowledge the Company’s Annual Report for the year 2018. 

Agenda 3        To approve the Company’s Consolidates Financial Statements, Balance Sheet and 
Statement of Income for the year ended December 31, 2018 with Qualified Opinion. 
Preamble: In compliance with Public Limited Company Act, the company shall prepare 
financial statements at the end of the fiscal year of the company which were audited and 
certified by the Company’s auditor and approved by Board and Audit Committee and 
ready for shareholders’ approval, details of which are in Annual Report for the year 2018 
in QR Code, details of which is in Invitation Form. 
Board of Directors’ opinion: The Company’s Consolidates Financial Statement, 
Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2018 with 
Qualified Opinion, which were approved by audit committee and certified by auditor, 
should be approved. Summary of the Company’s financial status and performance 
during the year 2018 as following. 

   The Statements of Financial Position and the Income Statements (Unit: Baht) 
   Consolidated      Separate 
Total Assets  1,974,457,080   2,021,272,521 
Total Liabilities   134,670,282    271,368,432 
Total Revenues  1,570,917,679   1,512,323,819 
Net Profit (Loss)   (72,320,514)    (54,538,991) 
Earnings (Loss) per Share      (0.015)        (0.011) 

Details of the above are shown in the Company’s Annual Report for the year 2018 as in 
QR Code in Invitation Form. 

Agenda 4       To approve the omitting of Legal Reserve and the omitting of the dividend payment based 
on the Company’s performance for year 2018. 
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Preamble: In 2018, the Company has net loss (Company Only) of 54,538,991 Baht and a 
retained deficit of 174,684,353 Baht, which cannot allocate as legal reserve and dividend 
payment for the year 2018 since there was a net loss for the year 2018 and has retained 
deficits. Therefore, the Company’s legal reserve remain as of 8,226,574 Baht, 
representing a rate of 0.63 of the registered and paid-up capital. The Chairman proposed 
the meeting to approve the omitting of legal reserve based on the net loss from the 
Company’s performance for year 2018 and the omitting of the dividend payment due to 
the Company’s retained deficits as of year 2018.  

According to the company's dividend policy, the Company will consider the 
return on equity in the long run. The dividend proposed by the Board of Directors of the 
Company deems appropriate, where the Company can continue its business with 
sufficient working capital to support the growth and expansion. (Attachment No. 3) 
Board of Directors’ opinion: The omitting of legal reserved and the omitting of dividend 
payment for the year 2018 should be approved. 

Agenda 5       To approve the election of directors in place of those whose terms are to be expired in 
2019. 
Preamble: In compliance with Public Limited Companies Act and Company’s Articles of 
Association, one-third of the directors must retire from the office by rotation at the Annual 
General Meeting of Shareholders. Two directors who are retired by rotation in this 
meeting are (Directors who are stakeholders, abstain); 

1. Mr.Sampan Hunpayon     Director and Independence Director, 
2. Mr.Choti Sontiwattananont Director and Independence Director  

      (Stakeholders, abstain) 
Board of Directors’ opinion: The board of directors, excluding the directors with special 
interest has extensively discussed and considered the nomination of directors by applying 
the nomination guidelines specified in compliance with Public Limited Companies Act 
1992 and taking into consideration the qualifications of nominees, of whom shall be 
knowledgeable with business expertise from various occupations, being a leader, having 
far-sighted vision, high principles and ethics, transparent and clean working record, being 
capable of expressing their opinions independently, having suitable qualifications and 
having well performed their duties as directors. The board of directors, excluding the 
directors having special interest, agrees and recommends the Meeting to elect the said two 
retiring directors, i.e. Mr.Sampan Hunpayon and Mr.Choti Sontiwattananont 
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(Stakeholders, abstain) to be directors and independence directors of the Company for 
another term. 

The curricula vitae of the nominated persons, number of shares held in the 
Company, position as director of managerial level in the listed company and other 
business including relationship of the nominated person are shown in Attachment No. 4. 

Agenda 6       To approve Directors’ Remuneration for year 2019. 
Preamble: The directors’ remuneration should be reviewed every year, the Board 
proposed to approve directors’ remuneration for the year 2019 not over amount of 
3,000,000 Baht with the following conditions; 
- Directors that also hold position as Executive Directors Committee which consist of 

three directors; 
1. Mr.Narong Thareratanavibool Chairman / Chairman of Executive 

Committee 
2. Mr.Thanit Thareratanavibool  Vice Chairman / Executive Committee /  

Chairman of Risk Management Committee 
3. Miss Pimwan Thareratanavibool Director / Executive Committee / Managing  

Director / Risk Management Committee /  
Corporate Secretary 

will not receive monthly remuneration and meeting allowance for the year 2019. But,  

- Other director and independent directors / audit committee which consist of four 
directors; 
1. Mr.Damrong Joongwong  Director 
2. Mr.Kaweephong Hirankasi  Independent Director / Chairman of Audit  

Committee   
3. Mr.Sampan Hunpayon  Independent Director / Audit Committee 
4. Mr.Choti Sontiwattananont  Independent Director / Audit Committee 

still receive monthly remuneration and meeting allowance for the year 2019. 

     Remuneration for the Board of Director and Audit Committee 

Remuneration 2019 (Proposed) 2018 

1) Standard monthly fees 

- Chairman 

- Director 

 

18,000 Baht / person / Month 

15,000 Baht / person / Month 

 

18,000 Baht / person / Month 

15,000 Baht / person / Month 
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Remuneration 2019 (Proposed) 2018 

2) Meeting Allowance 

- Chairman 

- Director 

 

18,000 Baht / person / time 

15,000 Baht / person / time 

 

18,000 Baht / person / time 

15,000 Baht / person / time 

Remark: *Determine the meeting allowances will be paid only attended. 

Board of Directors’ opinion: The Directors’ Remuneration for year 2019 for amount of 
3,000,000 Baht with stated conditions should be approved. (Attachment No. 5) 

Agenda 7       To approve the appointment of Auditors and Remuneration for year 2019. 
Preamble: To appoint  

1. Mr. Vichai Ruchitanont Certified Public Accountant No. 4054, or  
2. Mr. Atipong Atipongsakul Certified Public Accountant No. 3500, or  
3. Mr. Sathien Vongsnan Certified Public Accountant No. 3495, or  
4. Miss Kultida Pasurakul Certified Public Accountant No. 5946, or  
5. Mr. Yuttapong Chuamuangpan Certified Public Accountant No. 9445.  

on the behalf of ANS Audit Company Limited to perform their duties as external auditor 
for the year 2019 with the remuneration of Audit Fee 3,140,000 Baht and other expenses 
(Non-Audit Fee) 250,000 Baht. To propose at the Shareholder Meeting 2019, the above 
auditors are qualifying the Public Company Limited Act and Securities and Exchange 
Commission’s requirements. Also, in the event the above auditors are unable to perform 
their duties; ANS Audit Company Limited is authorized to assign another of its auditors 
to perform the duties in place of them. 
Board of Directors’ opinion: Five auditors on behalf of ANS Audit Company Limited 
are subject to the approval of shareholders at the Annual General Meeting of 
shareholders’ year 2019 for the amount of Audit Fee 3,140,000 Baht and other expenses 
(Non-Audit Fee) 250,000 Baht should be approved. (Attachment No. 6) 

Agenda 8        To approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 3: 
objective of the Company. 
Preamble: In compliance with the announcement of Ministry of Energy, Department of 
Energy Business, Bureau of Fuel Quality, and the Public Guide, the amendment of the 
Company’s Memorandum of Association clause 3: objective of the Company to add 1 
objective from 28 objectives to 29 objectives; to engage in the business trading of 
Biodiesel should be proposed to amend. 
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Board of Directors’ opinion: The Board deemed appropriate to propose the shareholders 
to approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 3: 
objective of the Company to engage in the business trading of Biodiesel in order to 
comply with the announcement of Ministry of Energy, Department of Energy Business, 
Bureau of Fuel Quality, and the Public Guide. 

Agenda 9        To approve to decrease registered capital of the unexercised AIE-W1. 
Preamble: To decrease the Company’s registered capital by 47,927,018 Baht that were 
unexercised AIE-W1, which decreased the Company’s ordinary shares by 191,708,072 
Baht shares at par value of 0.25 Baht.  
Board of Directors’ opinion: The Board deemed appropriate to propose the shareholders 
to approve to decrease registered capital of the unexercised AIE-W1.  

Agenda 10  To approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 4: 
registered capital. 
Preamble: To amend the Company’s Memorandum of Association clause 4: registered 
capital in order to consistent with the decreased in the Company’s registered capital. 
Board of Directors’ opinion: The Board deemed appropriate to propose the shareholders 
to approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 4: 
registered capital in order to consistent with the decreased in the Company’s registered 
capital as followed. 

4.  Registered Capital : 1,308,072,982 Baht  
 Consist of  : 5,232,291,928 Shares  
 Par Value : 0.25 Baht  
   Divided into   
 Ordinary Shares : 5,232,291,928 Shares  
 Preferred Shares :  - Shares  

 
Agenda 11      To consider other matters (if any). 

 
The Company fixes the record date which shareholders have the right to attend the Annual General 

Meeting of shareholders for year 2019 on March 14, 2019. All Shareholders are cordially invited to attend the 
Annual General Meeting of Shareholders to be held as mentioned above. The commencement for registration to 
attend the Meeting will be from 08:30 hours.  

For your convenience, if you attend the meeting by yourself please bring your identification with you or 
you wish to appoint a person to attend and vote at the Meeting on your behalf, please complete and duly execute 



   

8 

 

only one of the Proxy Forms A or B as attached in Attachment No. 9 or No.10, or alternatively you may 
download only one of two Proxy Forms from www.aienergy.co.th and present to staffs in the registration process. 
The shareholder shall be prepared documents to submit to staffs before attended the Shareholder Meeting. 

- If proxy is an individual: proxies bring proxy’s identification document certified by proxy to 
show at the registration together with proxies’ identification document. 

- If proxy is a corporation: proxies bring proxy’s company registration certified by authorized 
directors with company seal to show at the registration together with proxies’ identification 
document. 

Please bring a proxy form named shareholder and bar code to show to staffs at the registration from 
08.30 hrs. to 10.00 hrs.  

If any shareholder wishes to appoint a proxy to the person you deem appropriate to attend the meeting 
and vote, please filled and signed in the proxy form attached. To allow registration process is more convenient 
and faster please bring a document that stated the shareholder's name and has a barcode and show to the 
registration’s staffs on the meeting day. For shareholders who need a hard copy of Annual Report 2018, can 
request by using form in the attachment No. 11. 
 
 

 Released on March 22, 2019 
  

 
     Yours faithfully, 

  By Order of the Board of Directors        
                        

                                                                                                                               
     (Miss Pimwan Thareratanavibool) 

                   Managing Director 
 
 
 
 
 
 

Remark If the shareholders cannot attend the meeting and desires to appoint an independent director as proxy 
to attend the meeting. You can also send a proxy form and identification proof documents to the 
Company at least one business day before. 

http://www.aienergy.co.th/
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Attachment No. 1 
 
Attachment for Agenda 1: To Certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No. 1/2018 on June 4, 2018. 

 
    รำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 

ของ 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั (มหำชน) 

ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ที่ 4 มถุินำยน 2561 เวลำ 10.00 นำฬิกำ 

ณ ห้องเจ้ำพระยำบอลรูม (ช้ัน 2) อำคำรโรงแรม เลขที่ 247 ถนนรัชดำภิเษก ดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 

 
เร่ิมกำรประชุม 

      พิธีกรแถลงวา่ ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯมีจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 5,395 ท่าน มี
จ านวนหุน้สามญัทั้งส้ิน 4,520 ลา้นหุน้ จดัแบ่งตามหมวดผูถื้อหุน้ไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  นิติบุคคลต่างประเทศ  จ านวน                                               356,000 หุน้ 

2)  นิติบุคคลในประเทศ  จ านวน 2,721,439,940 หุน้ 

3)  บุคคลต่างประเทศ  จ านวน 155,600 หุน้ 

4)  บุคคลในประเทศ  จ านวน 1,798,048,460 หุน้ 

 โดยเป็นหุ้นสำมญัทีม่สิีทธิออกเสียงจ ำนวนทั้งส้ิน 4,520,000,000 หุ้น 

     
ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 คร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะในขณะ

เปิดการประชุมรวม 64 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 3,289,426,720 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 72.77 ของจ ำนวนหุน้สามญัท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ซ่ึงมีจ านวน 4,520,000,000 หุน้ ระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะอีก 57 ราย นบัรวมจ านวนหุน้เพ่ิมข้ึนไดท้ั้งส้ิน 14,654,244 หุน้ รวมการประชุมคร้ังน้ีมีผู ้
ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 121 รำย นบัรวมจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 3,304,080,964 หุน้ คิดเป็น
อตัราร้อยละ 73.10 ของจ ำนวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ซ่ึงมีจ านวน 4,520,000,000 หุน้ 
ซ่ึงมากกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด ถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมี นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์
ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม จ านวน 7 ท่ำน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
100  โดยกรรมกำร บำงท่ำนไดด้ ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดยอ่ยของบริษทัฯดว้ย ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯมีคณะกรรมกำร ชุดยอ่ย 
จ ำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีรายนามกรรมการ 
ดงัน้ี  

1. นายณรงค ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์   ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายธนิตย ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์   รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 
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3. นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความ 

เส่ียง / เลขานุการบริษทั 
4. นายด ารงค ์จูงวงศ ์    กรรมการ 
5. ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
7. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
โดยการประชุมวนัน้ีนอกจากคณะกรรมการแลว้ ยงัมีผูบ้ริหารบริษทัฯซ่ึงด ารงต าแหน่งก ากบัดูแลสายงานฝ่ายบญัชีและ

การเงิน และไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย เขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย ดงัมีรายนาม ดงัน้ี 

1. นางสาวปิยนาฏ นามไพโรจน ์  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

2. นายวชิยั รุจิตานนท ์   ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 

3. นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร   ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

4. วา่ท่ีร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมาย ดิ อาร์ท ออฟ ลอว ์

จ ากดั 

 
บริษทัฯไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั คือ นายวชิยั รุจิตานนท ์มาร่วมประชุมเพ่ือ

ตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯใหก้บัผูถื้อหุน้ 

ส าหรับการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษทัไดเ้ชิญ วา่ท่ี ร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์ ท่ี
ปรึกษากฎหมาย เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม เพื่อความโปร่งใส ในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง 
รวมทั้งดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  และพิธีกรขออาสาสมคัรจาก
ท่ีประชุม 1 ท่านเพ่ือเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ในการสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย ในการน้ี มีผูถื้อหุน้ 1 
ท่านยนิดีอาสาสมคัรเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ในการสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนตลอดการประชุม  

ผูถื้อหุน้รับฟังค าช้ีแจงเร่ืองวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง จากพิธีกรดงัน้ี 

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษทัไดน้ าระบบ Barcode มำใชเ้พื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรประชุมผูถื้อ
หุน้ ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดงักล่าวใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทุกวาระท่ีมีการลงมติ
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึงวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษทัขอแจง้ขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบก่อนการ
ประชุม ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ทั้งน้ีตามขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้แต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุน้ 1 ราย สามารถ

ออกเสียงในแต่ละวาระวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน 

ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้วา่ เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ในแต่ละวาระการประชุม บริษทัจะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุมอีก 

http://www.assetpro.co.th/
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ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้ท าเคร่ืองหมายในบตัรลงมติช่องใดช่องหน่ึงวา่ เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง   ในกรณีท่ีไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้ออกคะแนนเสียงวา่ เห็นดว้ย และในกรณีท่ีผู ้
ถือหุน้ท่านใดมีการท าเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนเกินกวา่หน่ึงช่อง หรือมีการขีดฆ่าหรือแกไ้ขเคร่ืองหมายหรือขอ้ความ โดย
ไม่มีการลงลายมือช่ือก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่บตัรลงคะแนนดงักล่าวเป็นบตัรเสีย และไม่น ามาค านวณเป็นคะแนนเสียง  

 
2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯจะสอบถามผูถื้อหุน้และเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นและ

ถาม โดยผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นใหย้กมือข้ึน พร้อมแจง้ช่ือ-นำมสกลุ ก่อนแสดงควำมคิดเห็นหรือถาม 

และขอใหผู้ถื้อหุน้ ส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือจะน ามารวมคะแนนเสียง และแสดงผลคะแนนให้

รับทราบในแต่ละวาระการประชุม 

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ี ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย หกั
ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ  ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไดล้งคะแนนเสียง
เป็นการล่วงหนา้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทั เขา้ร่วมประชุมและไดอ้อกเสียงลงคะแนนมา
ในแต่ละวาระแลว้วา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  บริษทัไดบ้นัทึกการออกเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้รวมไว้
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือนบัคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระไวแ้ลว้ 

หลงัจากรวบรวมผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็น 
คะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย และในกรณีปกติบริษทัจะถือใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ทั้งน้ี จ านวนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากผูถื้อ
หุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน  หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนนสามารถ
สอบถามเจา้หนา้ท่ีบริษทัท่ียนือยูด่า้นขา้ง  

โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัจดัใหมี้การบนัทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผา่นทางเวบ็ไซดบ์ริษทั 
www.aienergy.co.th  ภายหลงัจากวนัประชุม 3 วนัท ำกำร เพ่ือใหบ้ริการผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม  

 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดงัน้ี 

ประธานฯกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน และขอขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลาเขา้
ร่วมประชุมในวนัน้ี และเร่ิมการพิจารณาในวาระท่ี 1 ดงัน้ี 
 
วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวนัที ่27 เมษำยน 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 
เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึง
คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
มติรับรองจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ดว้ย

คะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 
 

- เห็นดว้ย 3,297,555,624  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100.000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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- ไม่เห็นดว้ย          0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     194,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 
วำระที ่2  พจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิ   งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสดประจ ำปี 2557 ส้ินสุด วนัที ่31 

ธันวำคม 2557 (ฉบบัทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ส่ังให้แก้ไข) ทีไ่ด้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชี 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์กรรมการผูจ้ดัการ รายงานเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 (ฉบบัท่ีส านกังาน กลต. สัง่ใหแ้กไ้ข) ท่ีไดรั้บการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบท่ี 2 ท่ีส่งใหผู้ถื้อ
หุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ขอน าเสนอรายการในงบการเงินรวมท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ฉบบัท่ี
ส านกังาน กลต. สัง่ใหแ้กไ้ข) โดยสงัเขปดงัน้ี 

ในปี 2557 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมจ านวนทั้งส้ิน 2,503 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 1,206 ลา้นบาท สินทรัพยข์อง
บริษทัโดยหลกัๆ ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,378 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือและพสัดุน ้ ามนัคงเหลือ
จ านวน 437 ลา้นบาท และลูกหน้ีการคา้ 477 ลา้นบาท และมีหน้ีสินของบริษทัฯจ านวน 660 ลา้นบาท โดยหลกัๆ ประกอบดว้ย เงิน
กูย้มืจากสถาบนัการเงินจ านวน 416 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้จ านวน 203 ลา้นบาท และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
จ านวน 12 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 1,843 ลา้นบาท โดยก าไรสุทธิประจ าปี 90 ลา้นบาท 

ในส่วนของงบก าไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2557 มีรายการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

                             
                        

       

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

          ,574,726,685 4,235,780,909

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

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

                    90,666,273 200,827,349

 

- บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2557 จ านวน  4,560 ลา้นบาท  โดยเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน  

338 ลา้นบาท โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนของยอดขายน ้ ามนัไบโอดีเซล 

- บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน  4,575 ลา้นบาท และมีตน้ทุนขายจ านวน  4,294 ลา้นบาท เม่ือ

เปรียบเทียบตน้ทุนขายระหวา่งปี 2557 และปี 2556  บริษทัมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายเท่ากบั ร้อยละ 

93.86 และ ร้อยละ 90.95  ซ่ึงเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.20 เน่ืองจาก อตัราส่วนผลผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีไดจ้ากการ

ผลิตต ่าลง 
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- บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  156 ลา้นบาท และมีผลประกอบการก าไรสุทธิ 90 ลา้นบาท  คิด

เป็นก าไรตอ่หุน้เท่ากบั 8 สตางคต์่อหุน้ 

- บริษทัฯมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของงบเฉพาะกิจการในปี 2557 จ านวน 106.50 ลา้นบาท และมีผล

ก าไรสะสมยกมาจ านวน 16.71 ลา้นบาท และไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 5.48 ลา้นบาท 

ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีก าไรสะสมจดัสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 6.36 ลา้นบาท และบริษทัฯมียอดก าไรท่ี

ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวนทั้งส้ิน 118 ลา้นบาท 

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2557 บริษทัฯมียอดกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจ านวน 116 ลา้นบาท 
โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

                     
                        

       

                                  69,867,403 688,705,532

                             (163,653,267) (576,487,520)

                                 210,257,298 (57,939,082)

                            116,471,434 54,278,930

 

- กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 70 ลา้นบาท โดยเป็นการไดม้าจากก าไรจากการ

ด าเนินงาน  

- กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 164 ลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรของบริษทั 

- กระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 210 ลา้นบาท โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืระยะสั้นกบั

สถาบนัการเงิน 

   
มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ก่อนลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 
 

คุณฮั้งใช ้อคัควสักลุ : ในนามชมรมผูถื้อหุน้ไทยภายใตส้มาคมผูถื้อหุน้ไทย ผมมีประเดน็ค าถามกบัผูส้อบบญัชี เอกสาร
แนบท่ี 2 และ 3 ไดผ้า่นการตรวจสอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแลว้ใช่หรือไม่ ค  าถามท่ีสอง
คือหลงัจากน้ีไป เราจะเขา้สู่กระบวนการกลบัเขา้ซ้ือขายใช่หรือไม่ ค  าถามสุดทา้ยงบดุลล่าสุดในปี 
2560 มีผลด าเนินการเป็นอยา่งไร และไดรั้บผลกระทบจากงบท่ีปรับปรุงทั้ง 2 หรือไม่ 
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คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ผมเป็นผูส้อบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2557  และ 2558 ฉบบัท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. สัง่ใหแ้กไ้ข เร่ือง
ท่ี 1 ส ำหรับงบกำรเงินปี 2557 และ 2558 ฉบบัแกไ้ข บริษทัฯไดย้ืน่ส่งใหแ้ก่ส านกังาน ก.ล.ต. และ
ไดเ้ผยแพร่ตามขั้นตอนท่ีก าหนดแลว้ ส าหรับค าถามท่ีวา่ส านกังาน ก.ล.ต. คิดเห็นอยา่งไรก็จะเป็น
ในส่วนท่ีทางส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บงบการเงินไปพิจารณา และเขา้ใจวา่ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ไดป้ระกาศออกมาวา่บริษทัฯไดน้ าส่งงบการเงิน 2557 และ 
2558 ครบถว้นแลว้ และขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไป ส่วนเร่ืองของผลกระทบในปี 2560 
และ 2561 นั้น เน่ืองจากวา่งบการเงินปี 2558 – 2560 ทางบริษทัฯเองไดมี้การปรับปรุงตวัเลขของปี 
2557 ไปก่อนท่ีผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557 (ฉบบัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. สัง่ใหแ้กไ้ข) จะเขา้ไปตรวจ 
เพราะฉะนั้นตวัเลขท่ีมีการปรับปรุงไดส้ะทอ้นอยูใ่นงบการเงินต่อเน่ืองมาตั้งแตปี่ 2558 2559 
2560 และไตรมาส 1 ปี 2561 ดงันั้นผลกระทบของงบการเงินท่ีแกไ้ขไดร้วมอยูใ่นงบการเงินฉบบั
ปัจจุบนัแลว้ โดยผลกระทบไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2557 และ 2558 
เก่ียวกบัตวัเลขก่อนปรับปรุงและรายการท่ีปรับปรุง และผลกระทบหลงัปรับปรุง ซ่ึงตวัเลขหลงั
ปรับปรุงนั้นอยูใ่นงบการเงินปี 2559 2560 และไตรมาส 1 ปี 2561  ตั้งแต่แรกแลว้ครับ  

คุณฮั้งใช ้อคัควสักลุ : ขอบคุณผูส้อบบญัชีครับ ผมขอถามท่านประธานฯครับวา่หุน้ของเราจะมีเง่ือนไขต่างจากหุน้ท่ีจะ
กลบัมา Resume หลงัจากท่ีถูกแขวนจากการท่ีมีส่วนทุนติดลบหรือไม่  เพราะของเราติดขดัแค่
เร่ืองทางบญัชี ฉะนั้นเม่ือเร่ืองบญัชีผา่น เราจะสามารถกลบัมาซ้ือขายไดเ้ลยหรือไม่ 

ส่วนเร่ืองท่ี 2 การด าเนินงานในอดีตท่ีผา่นมาในช่วงท่ีเราไมไดซ้ื้อขายมนัไดส้ะทอ้นถึงอะไรบา้ง
ขอใหท่้านช่วยช้ีแจง 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ส าหรับค าถามแรกผมขอใหท้างท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูต้อบ เน่ืองจากไดท้ าหนา้ท่ีประสานงาน
กบัทางส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ผม สมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จากบริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ครับ สถานะปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดป้ระกาศผา่น Website ไปแลว้วา่ AI และ AIE อยูใ่น
ขั้นตอนของ Resume Stage กำรด ำเนินกำรน ำส่งงบกำรเงินท่ีมีค ำสัง่ใหมี้กำรแกไ้ขไดด้ าเนินการ
เรียบร้อยแลว้ ส าหรับขั้นตอนต่อไปคือ บริษทัฯจะตอ้งท าหนงัสือช้ีแจง 2 ประเด็นใหญ่ๆ ประเด็น
ท่ี 1 คือประเด็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และน าใหเ้กิดปัญหาในการสัง่แกไ้ขงบการเงินในปี 2557 โดย
คาดวา่จะน าส่งหนงัสือช้ีแจงพร้อมเอกสารความเห็นของผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน
ประกอบใหก้บัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ภายในสปัดาห์น้ี ส่วนอีกประเด็นจะเป็นในเร่ืองของขอ้มูล
สถานะผลการด าเนินงานปัจจุบนั รวมทั้งความเป็นไปไดแ้ละแนวโนม้การด าเนินงานในอนาคตวา่
สถานะเป็นอยา่งไร เพราะเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการประกอบการพจิารณาในการกลบัมา Resume 
Trade อีกคร้ัง ผูถื้อหุน้ก็จะมีขอ้มูลในการตดัสินใจวา่เหตุการณ์ท่ีผา่นมาปัญหาเกิดข้ึนจากอะไร 
และสถานะปัจจุบนัเป็นอยา่งไร และแนวโนม้ท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดเผยใหน้กัลงทุนและผูถื้อหุน้ไวเ้ป็น
อยา่งไร ทั้งหมดน้ีก็จะเป็นขั้นตอนท่ีบริษทัฯก าลงัด าเนินการอยู ่แต่วา่จะมีขอ้มูลบางส่วนท่ีจะตอ้ง
รอการจดัส่งงบการเงินของบริษทัเทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีจะตอ้งจดัส่งงบการเงิน
ภายในส้ินเดือนพฤษภาคม  และทางกระทรวงพาณิชยจ์ะมีการ Upload งบการเงินของบริษทัต่างๆ
ภายใน 2-3 สปัดำห์ ซ่ึงภายในกลางเดือนมิถุนายน เราก็จะมีขอ้มูลมาประกอบในการท าหนงัสือ
ช้ีแจงและอธิบายใหท้างตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผมคิดวา่การช้ีแจงจะด าเนินการภายในเดือนน้ี ทาง
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ก็จะน าขอ้มูลเอกสารท่ีบริษทัฯช้ีแจงไปพิจารณาตามขั้นตอน และทางส านกังาน 
ก.ล.ต. ก็จะน าขอ้มูลเอกสารดงักล่าวมาใชใ้นการประกอบการพิจารณา แลว้จะแจง้ใหมี้การแกไ้ข
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หรือไม่มีการแกไ้ขงบการเงิน ซ่ึงสถานะปัจจุบนัเป็นงบการเงินท่ีทางส านกังาน ก.ล.ต. สามารถรับ
งบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นโดยถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ไดอ้ยูแ่ลว้ 
เพียงแต่ตามขั้นตอนทางส านกังาน ก.ล.ต. จะตอ้งรอขั้นตอนท่ีบริษทัฯจะตอ้งช้ีแจงขอ้มูลตามท่ีผม
ไดก้ล่าวไป ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และจะครบกระบวนการท่ีจะสรุปไดว้า่จะตอ้งมีการแกไ้ขงบ
การเงินเพ่ิมเติมหรือไม่ ซ่ึงผมก็คาดหวงัวา่ภายในเดือนหนา้น่าจะมีความชดัเจนกวา่น้ี และผมขอ
แจง้ผูถื้อหุน้ใหท้ราบอีกคร้ังวา่เราไดมี้การหารือกบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์วา่เราไม่ตอ้งรอใหบ้ริษทั
ฯจดัส่งงบการเงินอีก 2 ไตรมำส ดงันั้นเม่ือขั้นตอนการช้ีแจงขอ้มูลเรียบร้อย ก็เป็นเร่ืองของการ
ก าหนดวนัท่ีจะกลบัเขา้มาซ้ือขายหุน้ทั้งตวั AIE และ AI ขอบคุณครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ส าหรับขอ้ท่ี 2 ท่ีถำมมำ ท่ีผา่นมาเราอยูใ่นช่วงท่ีท าธุรกิจค่อนขา้งยาก และท่ีผา่นมาเราไดมี้การ
ลงทุนขยายโรงกลัน่กลีเซอรีนซ่ึงลงทุนไปประมาณ 300 กวำ่ลำ้นบำท ซ่ึงคาดวา่จะ Operate 
ไดใ้นไตรมำสท่ี 4 ของปี 2561 ซ่ึงจะท าใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯดีข้ึนมามากพอสมควร 
และหวงัวา่หลงัจากท่ีเรากลบัมาซ้ือขายไดแ้ลว้ เราอาจจะมีพนัธมิตรเขา้มาร่วมกบัเรา อยา่งท่ีผม
เคยเล่าใหฟั้งไวใ้นการประชุมคร้ังก่อน ซ่ึงเราไดด้ าเนินการไปแลว้ ก็จะท าใหบ้ริษทัฯมีผล
ประกอบการและมีความกา้วหนา้ดีกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

คุณปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ : กลีเซอรีนคืออะไร และใชท้ าอะไร และวตัถุดิบคืออะไร 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ปกติในการผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซล เราจะไดผ้ลพลอยได ้คือ กลีเซอรีนดิบอยูป่ระมาณ 12% ซ่ึง
ปัจจุบนัส่วนใหญ่เราจะส่งออกไปประเทศจีน เขาจะเอาไปกลัน่เป็นกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ โรงใหม่ท่ี
เราท าอยูจ่ะเป็นกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ Pharmaceutical Grade ซ่ึงเขาจะน าไปผลิตผลิตภณัฑต์่อเน่ือง
ต่างๆ เช่น แคปซูลยา ท่ีจ าเป็นตอ้งใชก้ลีเซอรีนท่ีมาจากพืชเพ่ือใหผู้บ้ริโภคทัว่โลกไม่วา่จะนบัถือ
ศาสนาใด นอกจากน้ีเขาจะเอาไปท าผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง และใชใ้นผลิตภณัฑต์่อเน่ืองได้
หลายๆอยา่ง เราสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการขายกลีเซอรีนดิบ เรากลัน่ใหบ้ริสุทธ์ิก็จะเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมครับ  

คุณปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ : เราสามารถใช ้12% ไดห้มดใช่หรือไม่ และการลงทุน 300 กวา่ลา้นบาทจะคืนทุนในก่ีปีครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

เราคาดวา่จะสามารถคืนทุนภายใน 2 ปี ครับ และดว้ยปริมาณท่ี 12% ก็อยูใ่นก ำลงักำรผลิต
น ้ามนัไบโอดีเซลของเรำท่ี 1,000 ตนัต่อวนั ก็จะสามารถรองรับโรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิได ้

คุณทรงพล สุคนธพงศ ์: 
(สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย)   

ในวาระท่ี 2 คือกำรอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2557 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไม่แสดงควำมเห็นโดยถูก 
จ ำกดัขอบเขตโดยสถำนกำรณ์ ขอสอบถำมผูส้อบบญัชี ถึงสำเหตคุรับ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ในงบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบบัท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. สัง่ใหแ้กไ้ข ผูส้อบบญัชีท่านเดิมไม่แสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินปี 2557 โดยถูกจ ากดัขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร จากขอ้บกพร่องของระบบ
ควบคุมภายใน ซ่ึงรายละเอียดผูถื้อหุน้น่าจะทราบบา้งแลว้ ในปัจจุบนังบการเงินปี 2557 และ 2558 
ฉบบัท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. สัง่ใหแ้กไ้ข ไดมี้การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารชุดใหม่ และจะเห็นวา่รายการ
ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตปี 2557 และ 2558 ท่ีถูกจ ากดัขอบเขตโดยฝ่ายบริหารนั้น เป็นฝ่ายบริหารชุด
เดิม และฝ่ายบริหารชุดใหม่ในปัจจุบนัก็ไดมี้การปรับปรุงงบการเงินปี 2557 เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางการเงิน แตเ่น่ืองจากเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงผูส้อบบญัชีปีปัจจุบนัโดยผมเอง ดว้ย
เหตผุลขอ้ท่ี 1 คือ ในปี 2557 เรำไม่ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชี ณ ปีนั้น เราไม่ไดเ้ขา้ไปสงัเกตการณ์ตรวจ
นบัสินคา้คงเหลือ ณ ตอนส้ินปี 31 ธนัวำคม 2557 จ านวน 434 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีมี
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นยัส าคญั และผูส้อบบญัชีท่านเดิมก็ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 ณ ตอนนั้น และเรา
เพ่ิงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีปี 2557 ในปี 2560 เรำไม่สำมำรถท่ีจะยอ้นอดีตกลบัไปตรวจ
นบัสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินปี 2557 ได ้เรำก็เลยไม่แสดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีครับ  

ส่วนเร่ืองท่ี 2 ผูส้อบบญัชีท่ำนเดิมไม่แสดงความเห็นเก่ียวกบัการควบคุมภายใน ซ่ึง ณ ตอนนั้น
ทางบริษทัฯก็ท างบการเงินไม่ถูกตอ้งจึงท าใหผู้ส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็น ณ ปัจจุบนัทางบริษทั
ฯโดยผูบ้ริหารปัจจุบนั ไดจ้ดัท างบการเงินปี 2557 โดยปรับปรุงใหถู้กตอ้ง แต่เอกสารท่ีเกิดข้ึนใน
ปี 2557 บางส่วนอาจจะขาดหาย ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การท าข้ึนมาใหม่ โดยเรำเห็นวำ่เอกสารท่ีท าข้ึนมา
ใหม่ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการควบคุมภายในท่ีเป็นไปตามปกติในปี 2557 เราจึงไม่แสดงความเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองน้ี  ดงันั้นทั้ง 2 เร่ืองน้ีท ำใหเ้รำไม่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินปี 2557 โดยถูกจ ำกดั 
ขอบเขตโดยสถำนกำรณ์ เน่ืองจากผูบ้ริหารในปัจจุบนัก็ไดพ้ยายามจดัท าเอกสารข้ึนมาใหผู้ส้อบ
บญัชีตรวจ แต่เน่ืองจากเอกสารเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนมาใหม่บางส่วน ผูส้อบบญัชีจึงมองวา่ไม่
สามารถตรวจสอบได ้จึงมองวา่เป็นการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์  

คุณอนุ วอ่งสารกิจ : จากท่ีเห็นในงบการเงิน คือ มีก าไรลดลง อยากสอบถามเก่ียวกบักระแสเงินสดครับ ท่ีดีเพราะวา่เรา
มีการใชเ้งินกู ้อยากทราบรายละเอียดวา่นอกจากน าไปลงทุนแลว้ ไดน้ าไปใชอ้ยา่งอ่ืนหรือไม่ และ
ภาระเงินกูใ้นตอนน้ีไดมี้การจ่ายคืนเงินกูไ้ปบางส่วนหรือยงั หรือวา่มีการกูเ้พ่ิมเพราะวา่ตวัน้ีเป็น
อนัเก่า และในส่วนของ D/E ratio ในตอนน้ีอยูท่ี่เท่าไหร่ เพราะวา่ตอนน้ีอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นขาข้ึน 
ดงันั้นการกูเ้พ่ิมก็จะเป็นภาระทางการเงิน ช่วยตอบใหผู้ถื้อหุน้เห็นภาพรวมดว้ยครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ในปีปัจจุบนั 2560 บริษทัฯไม่มีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และ D/E ratio ในปี 2557 ไม่ถึง 1 ค่ะ  

คุณอนุ วอ่งสารกิจ : แสดงวา่เราใชก้ าไรจากการด าเนินงานในการจ่ายคืนเงินกูย้มืภายใน 3 ปี ประมาณนั้นใช่หรือไม่
ครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ใช่ค่ะ 

คุณอนุ วอ่งสารกิจ : ยอดเยีย่มมากครับ แสดงวา่บริษทัฯก็ไม่ไดก้ าไรมากเท่าไหร่ แต่วา่สามารถจ่ายคืนเงินกูไ้ดห้มด 
ถึงแมว้า่เราจะมีแผนลงทุนในโครงการกลีเซอรีน 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ทางเรามีการกูย้มืธนาคารมาเพ่ือการหมุนเวยีนภายในบริษทัฯ Working Capital และเงินกูร้ะยะยาว  
ซ่ึงเราใชเ้งินทุนหมุนเวยีนท่ีไดจ้ากการด าเนินงานในการลดภาระทางการเงิน และส่วนแผนการ
ลงทุนเรามีการลงทุนในโครงการต่างๆอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแตปี่ 2557 ถึงปัจจุบนั ซ่ึงโครงการกลี
เซอรีนนั้นเราไดเ้ร่ิมการลงทุนในปี 2559 แต่วา่การลงทุนในปี 2557 จะเป็นกำรลงทุนในโครงกำร 
อ่ืนๆท่ีเรำเคยเปิดเผยขอ้มูลไวต้อน IPO 

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวานิชกลุ: ขอเรียนถามท่านประธานฯ เห็นทางผูส้อบบญัชีตอบวา่บญัชีปี 2557 มนัมีหายไปบางส่วน ดงันั้น
ส่วนท่ีหายไป และมนัจะเป็นไปไดม้ั้ยวา่ถา้สรรพากรยอ้นหลงัตรวจ 5 ปี แลว้คุณจะตอบไดม้ั้ยวา่
หายไปไหน คุณตอบผูถื้อหุน้วา่หายแต่คุณตอบสรรพากรไม่ไดว้า่หาย ช่วยช้ีแจงผูถื้อหุน้ใหท้ราบ
ดว้ยค่ะ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ขออนุญาตตอบแทนผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีครับ เน่ืองจากในปี 2557 จะเป็นผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีอีก 
ท่ำนหน่ึงท่ีลาออกไปแลว้ ผมจะพยายามเรียบเรียงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 ใหผู้ถื้อหุน้
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รับทราบโดยยอ่ๆวา่ คือ ทางบริษทัฯไดช้ี้แจงวา่เป็นรายการท่ีเก่ียวกบัรายการรับจา้งท่ีเราไม่ไดรั้บ
เป็นตวัเงิน ซ่ึงรายการรับจา้งทัว่ไปจะเป็นการรับจา้งท่ีไดรั้บเป็นตวัเงิน แต่ในปี 2557 
เรำมีรำยกำรรับจำ้งโดยท่ีเราไม่ไดรั้บเป็นเงิน แต่ไดรั้บเป็นผลพลอยได ้จากคู่คา้ ซ่ึงรายการน้ีเป็น
รายการท่ีไม่เก่ียวกบักระแสเงินสด เป็นลกัษณะการแลกเปล่ียนสินคา้ คือ เขาเอาวตัถุดิบมาใหเ้รา
แลว้เขาก็เอาสินคา้ออกไป โดยมีวตัถุดิบเป็นผลพลอยไดใ้หก้บัทางบริษทัฯ จึงไม่มีรายการทาง
บญัชีท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของกระแสเงินในปีนั้น และไม่ไดป้รากฏอยูใ่นงบการเงินจึงท าใหผู้ส้อบบญัชี
เดิมเห็นการควบคุมภายในในเร่ืองน้ีท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เหมือนกบัเจอรายการท่ีไม่เป็นไป
ตามปกติเลยไม่แสดความเห็น ปัจจุบนัรายการนั้นทางบริษทัฯเองไดเ้อามาปรับปรุงอยูใ่นบญัชี
และค านึงถึงผลกระทบของภาษีท่ีเก่ียวขอ้งและไดน้ าไปยืน่ในเร่ืองภาษีใหถู้กตอ้งยอ้นหลงั ดงันั้น
ในเร่ืองภาษีทางบริษทัฯจดัท างบการเงินโดยท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการรับจา้งในอดีตและ
ค านึงถึงภาษีท่ี เป็นภาระท่ีจะตอ้งไปช าระใหถู้กตอ้งปรับปรุงอยูใ่นงบการเงินใหถู้กตอ้งเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ครับ 

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวานิชกลุ: ถา้เช่นนั้นคุณก็ยืน่งบท่ีคุณยืน่ภาษีใหก้บัทางส านกังาน ก.ล.ต. ได ้ถา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดรั้บตวัน้ี
เราก็คาดวา่มนัจะผา่น ถา้คุณหลบตวัน้ียงัไงคุณก็ไม่ผา่น 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ผมขอเรียนผูถื้อหุน้ครับ วา่เร่ืองทั้งหมดเป็นเร่ืองในอดีต ณ ปี 2557 ปัจจุบนัผมก็รับงานต่อเน่ือง
จากปี 2557 ไดแ้ก่ปี 2558 – 2561 เราก็ไดป้ฏิบติัในเร่ืองของการส่งงบการเงินใหก้บัทางส านกังาน 
ก.ล.ต. โดยคาดหมายวา่งบปี 2557 ท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. พิจำรณำในตอนนั้น แต่ไดมี้การสัง่ให้
บริษทัฯจดัท างบการเงินปี 2557 แกไ้ขใหถู้กตอ้งดว้ยตามเง่ือนไขท่ีทางส านกังาน ก.ล.ต. รับงบได้
ก็คือจะตอ้งไม่ถูกจ ากดัขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร เราไดมี้การปรับปรุงงบการเงินของปี 2557 
ใหถู้กตอ้งเป็นไปตำมมาตรฐานบญัชี แต่เน่ืองจากวา่เหตุการณ์ในอดีตและเอกสารท่ีเกียวขอ้ง
อาจจะขาดหายไป ท าใหต้อ้งท าเอกสารข้ึนมาใหม่ ซ่ึงในลกัษณะของการควบคุมภายในเรามองวา่
ไม่ไดเ้ป็นไปตามปกติ เราก็เลยไม่แสดงความเห็นงบการเงินปี 2557 และดว้ยเหตุผลท่ีบอกวา่ 
สินคา้คงเหลือตอนปลายปี 2557 เรำไม่ไดเ้ขา้ไปร่วมสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสินคา้คงเหลือก็
เป็นอีกเหตผุลหน่ึงท่ีเราไดอ้ธิบายไปในตอนตน้ครับ เร่ืองในอดีตเป็นเร่ืองท่ีรับจา้งผลิตโดย
แลกเปล่ียนสินคา้ และไม่เก่ียวกบักระแสเงินสดท าใหบ้ญัชีในตอนนั้นเป็นการรับของเขามาและ
ส่งของกลบัใหเ้ขาไป ไม่ไดบ้นัทึกอยูใ่นงบการเงิน ทางบริษทัฯเองโดยฝ่ายบริหารในปัจจุบนัก็ได้
พยายามท่ีจะเก็บตวัเลขของรายการท่ีเกิดข้ึน และเอกสารท่ีคิดวา่น่าจะเก่ียวขอ้งท าข้ึนมาใหม่
เพื่อท่ีจะบนัทึกการรับจา้งในอดีตเขา้มา และผลพลอยไดท่ี้เราไดก็้ถูกเอาไปใชใ้นปี 2557 ตำมปกติ
ก็จะเป็นตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนตาม นั้นคือส่ิงท่ีบริษทัฯไดพ้ยายามปรับปรุงเร่ืองในอดีตใหเ้ป็นไปตามท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต. สัง่ เพ่ือใหก้ฎเกณฑต์่างๆท่ีบริษทัฯเองจะมีการเขา้สู่ Resume Stage และให้
เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. สัง่ไดค้รบถว้น และอยูท่ี่การพิจารณาของส านกังาน ก.ล.ต. 
นะครับ 

คุณฮั้งใช ้อคัควสักลุ : ผมขอฝากประเดน็ส าคญักบัท่านประธานฯ ในรายงานการประชุมคร้ังก่อนท่ีผมถามถึง Warrant ท่ี
ในวนันั้นอีกไม่ก่ีวนัก็จะหมดอาย ุผมอยากจะใหท่้านประธานฯคิดถึงผูถื้อหุน้รายยอ่ยท่ีติดหุน้ท่าน
มาหลายปี แลว้ Warrant ก็หมดสภำพ ถา้เป็นไปไดข้อใหช่้วยประชุม Board เพ่ือก าหนด Warrant 
2 ข้ึนมาชดเชย Warrant 1 ท่ีก ำลงัจะหมดอำยใุหก้บัผูถื้อหุน้ ก่อนจะกลบัมา Resume Trade ถา้
เป็นไปไดอ้ยากจะใหช่้วยท าเร่ืองน้ีดว้ย เร่ือง Warrant ท่ีก าลงัจะหมดสภาพภายในอีก 3 วนัน้ี ผม
คงตอ้งฝากกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ช่วยดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ย  
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คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ท่านประธานฯครับ ผูส้อบบญัชีตอบนั้นตอบยากครับ เพราะวา่ท่านมาทีหลงั ท่านผูบ้ริหารชุดใหม่
ผมก็เช่ือวา่น่าจะพอมีขอ้มูลอยูบ่า้ง ผมอยากจะเรียนถามปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดวา่มาจากสาเหตุ
อะไร และถามหาความรับผิดชอบไปถึงคนท่ีเก่ียวขอ้งวา่เราไดด้ าเนินการทางคดีกบัผูน้ั้นหรือไม่ 
และคดีไปถึงไหน ผมคิดวา่ปัจจุบนัน้ีเร่ืองของขอ้มูลความโปร่งใสเป็นเร่ืองส าคญั ถึงแมว้า่ผูถื้อ
หุน้ถืออยูก็่ไม่ไดห้มายความวา่เม่ือซ้ือขายได ้เราจะขายกนัหมด บางส่วนตอ้งถือ และอาจจะถือ
เพ่ือการลงทุน ถา้ท่านอธิบายใหเ้ราไดพ้อเขา้ใจวา่ปัญหาเกิดจากอะไรและความรับผดิชอบได้
ด าเนินไปถึงการด าเนินคดีกบัใครบา้ง และผูบ้ริหารชุดเดิมมีท่านใดบา้งครับท่ียงัคงอยูใ่น
คณะกรรมการชุดน้ี น้ีคือค าถามท่ี 1  

ค าถามท่ี 2 ผูส้อบบญัชีไดอ้ธิบายไปแลว้วา่ตอนน้ีรอขั้นตอนไปถึงตลาดหลกัทรัพยฯ์และ
ส านกังาน ก.ล.ต. พอจะบอกไดม้ั้ยครับวา่แผนงานท่ีเราวางไวส้ าหรับปีน้ี คาดวา่จะสามารถ
กลบัมาซ้ือขายไดภ้ายในปีน้ีหรือไม่ และการกลบัมาซ้ือขายจะมีเง่ือนไขอะไรมาเพ่ิมเติมอีกหรือไม่
ท่ีอาจจะท าใหช้า้ไปอีก 

ประเด็นท่ี 3 คงเป็นเร่ืองของ Warrant ผมคิดวา่สิทธิของ Warrant ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบแลว้ ซ่ึง
ผมก็ไดใ้ชสิ้ทธินั้นนะครับ แต่ท่านพอท่ีจะบอกไดม้ั้ยครับวา่ Warrant ท่ีไดมี้กำรใชสิ้ทธิไปทั้งหมด
นั้นมีจ านวนเท่าไหร่ และสิทธิอนันั้นเม่ือเราซ้ือหุน้สามญัแลว้ หุน้สามญัตวัน้ีจะเขา้มาท่ี Port. ของ
ผูถื้อหุน้เม่ือไหร่ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ส าหรับค าถามขอ้แรก ผูส้อบบญัชีไดต้อบค าถามไปแลว้นะครับ วา่เป็นเร่ืองของการบนัทึกผล
พลอยไดซ่ึ้งเป็นการแลกเปล่ียน ไม่ไดบ้นัทึกเป็นการซ้ือขาย โดยปัจจุบนัเราไดแ้กไ้ขเรียบร้อยแลว้ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ไม่ไดเ้ก่ียวกบัเร่ือง Inventory หรือครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ไม่เก่ียวครับ และการด าเนินคดีกบัอดีตผูบ้ริหารทั้ง 2 ท่าน ทางส านกังาน ก.ล.ต. ไดก้ล่าวโทษและ
ส่งเร่ืองไปใหท้าง DSI ซ่ึงตอนน้ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินคดีครับ และอดีตกรรมการทั้ง 2 ท่านได้
ลาออกไปแลว้ครับ ส่วนประเด็นท่ี 3 เร่ืองของ Warrant มีคนใชสิ้ทธิไปประมาณ 80% ส่วนเร่ืองท่ี 
Warrant จะเขา้มาใน Port. อยา่งไรผมขอใหท้างท่ีปรึกษาทางการเงินช้ีแจงครับ  

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

เร่ืองกลบัเขา้ซ้ือขายท่ีท่านถามวา่จะกลบัมาภายในปีน้ีมั้ย ผมก็คาดหวงัวา่ภายในเดือนหรือ 2 
เดือนน้ีครับ เพราะวา่ตอนน้ีอยูใ่นขั้นตอนของกระบวนการท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑก์ฎระเบียบท่ี
จะตอ้งมีเอกสารขอ้มูลช้ีแจงใหค้รบถว้นก่อนและน าไปสู่การพิจารณาการกลบัมาซ้ือขายอีกคร้ัง 
เพราะวา่ล่าสุดมีข่าวประกาศอยูแ่ลว้ในเร่ืองของบริษทัฯอยูใ่นสถานะท่ีด าเนินการตามท่ีถูกสัง่ให้
ท าเรียบร้อยแลว้ และถือวา่อยูใ่นขั้นตอน Resume Stage แต่หลำยๆท่ำนอำจจะแปลกใจวา่ท าไม
ระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ไปก าหนดไวว้า่ภายใน 31 มีนำคม 2562 นั้นเป็นกำรก ำหนดเวลำ 
ตามกฎเกณฑก์ฎระเบียบในการขยายเวลาออกไป ส่วนวธีิการในการพิจารณา อยา่งท่ีผมบอกไปวา่
คาดวา่ภายในเดือนน้ีเราสามารถจะส่งขอ้มูลเอกสารท่ีเราจะตอ้งช้ีแจงใหก้บัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ไม่วา่เหตุการณ์ต่างๆท่ีทางผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามมา ก็คงจะมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งแจง้ใหท้างตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และทิศทางแนวโนม้ตามท่ีมีบางท่านไดส้อบถาม ผมเขา้ใจวา่มนัเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีท่าน
ตอ้งรู้ และจะตอ้งมีการเผยแพร่ก่อนท่ีทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนดวนัท่ีจะกลบัเขา้มาซ้ือขายอีก
คร้ัง เพราะฉะนั้นการก าหนดวนัท่ีแน่นอนจะใชเ้วลามากนอ้ยแค่ไหน ผมตอบไม่ไดจ้ริงๆครับ แต่
ผมเรียนท่านไดอ้ยา่งเดียววา่ไม่ตอ้งมีการส่งงบการเงินอีก 2 ไตรมำส การด าเนินการตอนน้ีเหลือ
เพียงน าส่งเอกสาร ท่ีเหลือก็เป็นขั้นตอนการพิจารณาท่ีจะใหก้ าหนดวนักลบัมาซ้ือขายตามขั้นตอน
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เท่านั้นเองครับ 

ส่วนเร่ือง Warrant ท่ีท่านไดใ้ชสิ้ทธิไป วา่หุน้ท่ีใชสิ้ทธิจะเขา้ Port. เม่ือไหร่ ผมขอใหท้างคุณพิมพ์
วรรณ แจง้สถานะครับ เน่ืองจากวา่ทางบริษทัฯไดท้ าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนในการใชสิ้ทธิเอง
ครับ แต่การกลบัมาซ้ือขายไม่มีเง่ือนไขอ่ืนนะครับ หุน้ทั้งหมดก็จะกลบัมาซ้ือขายในเวลาเดียวกนั
ไม่มีเง่ือนไขอะไรท่ีซบัซอ้น 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

หลงัจากผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บสิทธิและไดท้ าการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญับริษทัฯ ปัจจุบนัเรา
ไดย้ืน่เอกสารขอเปล่ียนแปลงทุนช าระของบริษทั ต่อกระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ และ
กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดการเปล่ียนแปลงทุนช าระของบริษทั ในวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2561 
หลงัจากนั้นทางบริษทัฯจะจดัส่งหนงัสือรับรองการเปล่ียนแปลงช าระทุนแก่ TSD เพื่อด ำเนินกำร 
Credit หุน้เขา้ Port. ของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะใชเ้วลาด าเนินการประมาณ 2-3 วนัท ำกำร และหุน้เพ่ิมทุนน้ี
จะสามารถกลบัมาซ้ือขายไดพ้ร้อมกบัหุน้เดิมเม่ือเคร่ืองหมาย SP ถกูปลดออก 

คุณปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ : เรียนถามตวัเลขของสินคา้คงเหลือท่ีมีปัญหาตวัน้ีเราไดแ้กไ้ขหรือไม่ เน่ืองจากวา่งบรวมมีอยู ่
434.14 ลำ้นบำท และในงบเฉพาะกิจการมีอยู ่434.01 ลา้นบาท ในหนา้ท่ี 6 และหมายเหตุ
ประกอบงบในหนา้ท่ี 27 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

สินคา้คงเหลือ 434.01 ลำ้นบำท คือสินคา้ในงบเด่ียว คืองบของ AIE และ AIE ก็จะมีงบ 
กำรเงินรวมท่ีมีสินคำ้คงเหลือของบริษทัยอ่ยดว้ย 434.14 ลา้นบาท ตามท่ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดง
ความเห็นวา่เราไม่ไดเ้ขา้ไปสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือท่ีมีจ านวนเงินเป็นนยัส าคญั
จ านวน 434.01 ลำ้นบำทในงบของ AIE  

คุณปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ : ตวัเลขน้ีคือตวัเลขเดิมท่ีใหแ้กใ้ช่มั้ยครับ ไม่ทราบวา่ตวัเลขท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหแ้กคื้อแกต้วัเลข
ไหนครับ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ผมขอทวนความเขา้ใจของผมใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบนะครับ งบการเงินปี 2557 บริษทัฯมีงบ
การเงินรวม ก็คือ AIE รวมกบับริษทัยอ่ยอีก 2 บริษทั ท่ีมีปัญหาคืองบการเงินเฉพาะของ AIE 
รายการท่ีปรับปรุงใหม่ในงบการเงินเฉพาะกิจการกบังบการเงินรวมเป็นรายการเดียวกนั แสดงวา่
เราปรับปรุงงบการเงินของ AIE ท่ีเป็นงบเด่ียวแลว้ ก็กระทบในงบการเงินรวมดว้ยยอดเดียวกนั 
สรุปแลว้วา่งบการเงินรวมไดถู้กปรับปรุงเฉพาะในส่วนของ AIE เท่านั้นเช่นเดียวกนักบังบเด่ียว 
ส่วนเร่ืองท่ี 2 ก็คือผลกระทบในงบของ AIE ในปี 2557 ก็จะเป็นผลกระทบของก าไร 96.80 
ลำ้นบำท ในปี 2557 ของงบชุดแรกท่ีผูส้อบบญัชีคนเดิมท่านไม่แสดงความเห็น และชุดท่ีมีการสัง่
แกไ้ขโดยน ารายการรับจา้งมาบนัทึก และน าผลพลอยไดท่ี้ไดแ้ละน าไปใชแ้ลว้บนัทึกตน้ทุน
หลกัๆคือ 2 รำยกำรน้ี  ทั้งน้ี ทางผูส้อบบญัชีท่านเดิมไม่แสดงความเห็นเพราะคิดวา่นอกจาก
รายการรับจา้งท่ีไม่บนัทึก และถา้น ามาบนัทึกจะไปกระทบเก่ียวกบัเร่ืองของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ี
เก่ียวกบัการผลิต ก็คือจะตอ้งมีการปันส่วน Overhead ต่างๆใหม่ เลยอาจจะมีผลกระทบต่อการ
ค านวณตน้ทุนสินคา้คงเหลือของงานระหวา่งผลิต และสินคา้ส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง จากผลการเอา
รายการรับจา้งเขา้มาบนัทึกท าใหก้ าลงัการผลิตจากเดิมตอ้งเพ่ิมข้ึนเพราะวา่มีรายการรับจา้งเขา้มา
ในการค านวณตน้ทุนสินคา้คงเหลือดว้ย ก็เลยอาจจะมีผลกระทบท่ีเก่ียวพนักบัเร่ืองน้ีบางส่วน 
สุดทา้ยแลว้งบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีท่านเดิมไม่แสดงความเห็นก็คือก าไร 96.87 ลำ้นบำท และชุดท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต. สัง่แกไ้ข ไดน้ ารายการรับจา้ง ตน้ทุนรับจา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบท่ีต่อเน่ือง
กบัรายการน้ีท าใหง้บการเงินมีก าไรลดลงจากเดิม 96.87 ลา้นบาท เป็น 90.60 ลำ้นบำท สรุปแลว้
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ผลกระทบประมาณ 6 ลำ้นบำท 

คุณพรทิพย ์วงศศ์รีสุชน : เท่ากบัวา่บริษทัฯเสียหาย 6 ลำ้นบำท ถูกตอ้งหรือไม่  

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ค าวา่เสียหาย กบั ก าไรลดลงไป 6 ลำ้นบำท อาจจะต่างกนันะครับ คือรายการท่ีบริษทัฯเองมีในปี 
2557 คือรำยกำรรับจำ้ง ท่ีเราไดผ้ลพลอยไดม้าแทนท่ีเราจะไดเ้งินเป็นค่ารับจา้ง ซ่ึงไม่เก่ียวกบั
กระแสเงินสด รายการรับจา้งเราบนัทึกเป็นรายไดเ้ท่ากบัผลพลอยไดท่ี้เราตีราคาข้ึนมา และผล
พลอยไดด้งักล่าวก็ถูกเอาไปใชเ้ป็นตน้ทุน เพราะฉะนั้นรายการน้ีก็คือรายการท่ีจากเดิมไม่เก่ียวกบั
กระแสเงินสดในการซ้ือวตัถดิุบหรือการขายสินคา้ 

คุณพรทิพย ์วงศศ์รีสุชน : ขอถามมูลค่าการรับจา้งผลิตวา่มีมูลค่าเท่าไหร่ ท่ีเขาควรจะจ่ายใหเ้ราแต่เราไม่ไดรั้บเงินมีมูลค่า
เท่าไหร่ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

เทียบเท่าเป็นรายการท่ีเราปรับปรุงรายการรับจา้งเขา้ไปเป็นรายได ้84.86 ลำ้นบำท  

คุณพรทิพย ์วงศศ์รีสุชน : แลว้ผลพลอยไดท่ี้เราไดก้ลบัมานั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ในจ านวนเงินท่ีเท่ากนั เพราะเราถือวา่ รายไดรั้บจา้ง ผลพลอยไดท่ี้เราได ้เราเอาไปใชใ้นการผลิต
ซ่ึงเดิมรายไดเ้ราก็ไม่ไดบ้นัทึก ตน้ทุนเราก็ไม่ไดบ้นัทึก อนัน้ีคือรายการปรับปรุงท่ีเรามองวา่
รายไดท่ี้เราไดจ้ากการรับจา้งก็คือตน้ทุนผลพลอยไดท่ี้เราไดม้าท่ีถกูใชไ้ปในการผลิต ซ่ึงเดิมไม่ได้
บนัทึก เราก็เลยท าการบนัทึกเขา้ไป 2 ขำครับ 

คุณพรทิพย ์วงศศ์รีสุชน : แสดงวา่การรับจา้ง 80 กวำ่ลำ้นบำท และมูลค่าผลพลอยไดก็้ 80 กวำ่ลำ้นบำท ปัญหาควรจะจบ
ตั้งแต่ปี 2557 แลว้ท ำไมมีปัญหำถึงวนัน้ี และคดีท่ีบอกวา่ ส านกังาน ก.ล.ต. ส่งให ้DSI ผมถามวา่
ใครเป็นโจทก ์และจ าเลยเป็นใคร 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ผมขอช้ีแจงเพ่ิมเติมครับ รายการปรับปรุงเป็นรายการรับจา้งท่ีเราไดรั้บเป็นผลพลอยได ้ในทาง
ปฏิบติัในปี 2557 ก็มีอีก 1 รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับจา้ง คือ ณ ตอนนั้นฝ่ายบริหารมีการใช้
วตัถุดิบของทางบริษทัฯท่ีอาจจะมีปัญหาดา้นคุณภาพและตอ้งรีบใช ้ทางผูว้า่จา้งก็ขอวตัถุดิบจาก
ทางบริษทัฯไปก่อน ณ ตอนส้ินปีจึงมีรายการปรับปรุงเก่ียวกบัการเอาวตัถุดิบของบริษทัฯใช้
ทดแทนไปก่อน ตีเป็นรายการขาย ก็เลยมีรายการปรับปรุงเก่ียวกบัรายไดจ้ากการขายเขา้มาดว้ย
จ านวน 55 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นการจบกระบวนในเร่ืองของรายการรับจา้ง วา่มีการรับจา้งในส่วนท่ีมี
การแลกเปล่ียนสินคา้ และ ณ ตอนส้ินปีมีสินคา้บางส่วนท่ีทางบริษทัฯส่งล่วงหนา้ไป ก็เลยตีเป็น
การขายไป ก็จะมีก าไรจากการขายตรงนั้นมาส่วนหน่ึง แต่ส่ิงท่ีผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงไดถ้ามถึงเร่ือง
ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นอยา่งไร ก็ขอบอกวา่เรามีการน าส่งภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีเราตอ้ง
ปรับปรุงเขา้ไปเก่ียวกบัรายการรับจา้งท่ีเก่ียวขอ้ง ก็จะมีค่าใชจ่้ายภาษีท่ีบนัทึกเขา้มาอยูใ่นงบ
การเงิน และเป็นรายการท่ีไปยืน่ภาษีใหถู้กตอ้งตามเกณฑข์องประมวลรัษฎากร จึงมีผลสุทธิแลว้ท่ี
ก าไรลดลงไปประมาณ 6 ลา้นบาท  

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ส่วนเร่ืองของการด าเนินคดีอยูร่ะหวา่งท่ี DSI ก ำลงัด าเนินการอยูค่รับ ส านกังาน ก.ล.ต. เป็นผู ้
กล่าวโทษครับ ซ่ึงเกิดจากการบกพร่องในหนา้ท่ีในการจดัท างบการเงินใหถู้กตอ้งครับ ผมขอให้
ทางท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงในเร่ืองน้ีครับ 

คุณศานตไ์ท หุ่นพยนต ์: ยงัไม่มีการด าเนินการใดๆ เน่ืองจากยงัไม่มีการพิสูจน์ความเสียหายต่อบริษทัฯไดค้รับ แต่รอให้
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ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2557 

(ฉบบัท่ีส านกังาน กลต. สัง่ใหแ้กไ้ข) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์
ดงัน้ี 

 
- เห็นดว้ย  3,302,662,164  หุน้         คิดเป็นร้อยละ  99.9998 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
- ไม่เห็นดว้ย     8,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0002 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
- งดออกเสียง   1,282,400  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
- บตัรเสีย      8,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

(ท่ีปรึกษากฎหมาย)   ทาง DSI ส้ินสุดการสอบสวนทางคดีอาญาก่อน ขอ้เทจ็จริงจะชดัเจนถึงจะทราบวา่มีการก่อความ
เสียหายใหแ้ก่บริษทัฯเท่าไหร่ ตอนน้ีคือรอผลการพิจารณาของทาง DSI ครับ 

คุณพรทิพย ์วงศศ์รีสุชน : ผูว้า่จา้งในปี 2557 ปัจจุบนัยงัท าธุรกิจกบับริษทัฯอยูห่รือไม่ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ไม่ไดท้ าแลว้ครับ 

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวานิชกลุ: เรียนถามท่านประธานฯโดยตรง บริษทัฯของเราไดเ้ป็นแนวร่วมเจตนารมณ์ในการต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ ในฐานะของท่านประธานฯ มองดูบริษทัฯของเรามีการทุจริตอยา่งน้ี ท่านประธานฯมี
ความคิดเห็นอยา่งไร 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

เราไม่ไดมี้การทุจริตครับ และทางส านกังาน ก.ล.ต. ก็ไม่ไดก้ล่าวโทษในเร่ืองทุจริตดว้ย 

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวานิชกลุ: ตอ้งใชค้  าไหนถา้ไม่ใช่คอร์รัปชัน่ ช่วยแสดงความคิดเห็นตรงน้ีดว้ยค่ะ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

เราไม่มีเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไม่มีเร่ืองทุจริต แตเ่ร่ืองท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการบกพร่องในหนา้ท่ี ซ่ึงมนัก็
เกิดข้ึนได ้และเราไดช้ี้แจงไปหลายคร้ังแลว้ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์:  ผมขอเรียนถามคุณพิมพว์รรณครับวา่ในส่วนของผลประกอบการและแนวโนม้ปีน้ี ซ่ึงตอนน้ีก็จะ
จบไตรมาส 2 แลว้มีแนวโนม้เป็นอยา่งไรบา้งครับ เพราะเห็นวา่ไตรมาสแรกเราขาดทุนไป 6 ลา้น
บาท แต่ก็มีผลด าเนินงานดีข้ึน แลว้ในไตรมาส 2 มีแนวโนม้เป็นอยำ่งไร 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

อยา่งนอ้ยผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 เรามีก าไรขั้นตน้ แต่ท่ีขาดทุนเกิดจากการรับรู้ขาดทุน
ของสินคา้คงเหลือมีมูลค่าสูงกวา่ราคาตลาด ส าหรับไตรมาส 2 คำดวำ่น่ำจะดีกวำ่ไตรมำส 1 ค่ะ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์:  แลว้ตวั B20 ท่ีรัฐบำลประกาศวา่จะออก เขาออกมาหรือยงัครับ และท่ีบอกวา่น ้ ามนัปาลม์ดิบ
ก าหนดราคาซ้ือขายท่ี 19 บำทตอนน้ีปรับหรือยงัครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

คิดวา่น่าจะออก แต่ยงัไม่ออกเป็นทางการแต่คาดวา่เร็วๆน้ี แต่ออกมาจะใชใ้นภาครถขนส่งและ
รถบรรทุก (Fleet) และคงไม่ไดเ้ห็น B20 ตามป้ัมน ้ ามนัทัว่ไป คงเป็นเฉพาะป้ัมน ้ ามนัส าหรับรถ 
Fleet ส่วนราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบไดมี้การปรับราคาใหเ้ป็นไปตามกลไกตลาดแลว้ ตอนน้ีอยูท่ี่
ประมาณ 20-21 บาท ก็จะเป็นช่วงราคาขาข้ึน 
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วำระที ่3  พจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิ   งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสดประจ ำปี 2558 ส้ินสุด วนัที ่31 
ธันวำคม 2558 (ฉบบัทีส่ ำนักงำน กลต. ส่ังให้แก้ไข) ทีไ่ด้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชี 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์กรรมการผูจ้ดัการ รายงานเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ฉบบัท่ีส านกังาน กลต. สัง่ใหแ้กไ้ข) ท่ีไดรั้บการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบท่ี 3 ท่ีส่งใหผู้ถื้อ
หุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ขอน าเสนอรายการในงบการเงินรวมท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ฉบบัท่ี
ส านกังาน กลต. สัง่ใหแ้กไ้ข) โดยสงัเขปดงัน้ี 

ในปี 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมจ านวนทั้งส้ิน 2,208 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 295 ลา้นบาท สินทรัพยข์อง
บริษทัโดยหลกัๆ ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,388 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือและพสัดุน ้ ามนัคงเหลือ
จ านวน 380 ลา้นบาท และลูกหน้ีการคา้ 294 ลา้นบาท และมีหน้ีสินของบริษทัฯจ านวน 447 ลา้นบาท โดยหลกัๆ ประกอบดว้ย เงิน
กูย้มืจากสถาบนัการเงินจ านวน 324 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้จ านวน 105 ลา้นบาท และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
จ านวน 14 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 1,761 ลา้นบาท โดยขาดทุนสุทธิประจ าปี 82.53 ลา้นบาท 

 
ในส่วนของงบก าไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2558 มีรายการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

                             
                        

       
                        

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

         3,533,439,784  ,574,726,685

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

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

                    (82,530,064) 90,666,273

 

- บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2557 จ านวน  3,512 ลา้นบาท  โดยลดลงจากปี 2557 จ านวน  

1,048 ลา้นบาท เป็นการลดลงของรายไดจ้ากการขายในส่วนของน ้ามนัไบโอดีเซล จากราคาขายต่อหน่วยท่ี

ลดลง แต่ปริมาณน ้ ามนัไบโอดีเซลขายมีจ านวนใกลเ้คียงกบัในปี 2557 และมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต

ลดลง 

- บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน  3,533 ลา้นบาท และมีตน้ทุนขายจ านวน  3,503 ลา้นบาท เม่ือ

เปรียบเทียบตน้ทุนขายระหวา่งปี 2558 และปี 2557  บริษทัมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายเท่ากบั ร้อยละ 

99.15 และ ร้อยละ 93.86  ซ่ึงสูงข้ึนร้อยละ 5.64 จากปี 2557 เน่ืองจาก อตัราส่วนผลผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซลท่ี

ไดจ้ากการผลิตต ่าลง 



   

23 

 

- บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  120 ลา้นบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 82.53 ลา้นบาท  

คิดเป็นขาดทุนต่อหุน้เท่ากบั 2 สตางคต์่อหุน้ 

- บริษทัฯมีขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานของงบเฉพาะกิจการในปี 2558 จ านวน 99.83 ลา้นบาท และมีผล

ก าไรสะสมยกมาจ านวน 118 ลา้นบาท ในปี 2558 บริษทัไม่สามารถจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายได้

เน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบญัชีส าหรับปี 2558 ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีก าไรสะสมจดัสรรส ารอง

ตามกฎหมายจ านวน 6.36 ลา้นบาท และบริษทัฯมียอดก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวนทั้งส้ิน 17.89 ลา้นบาท 

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2558 บริษทัฯมียอดกระแสเงินสดลดลงสุทธิจ านวน 72 ลา้นบาท 
โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

                     
                        

       
                        

                                  124,089,273 69,867,403

                             (93,746,517) (163,653,267)

                                 (102,442,228) 210,257,298

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

 

- กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 124 ลา้นบาท โดยเป็นการไดม้าจากลูกหน้ีการคา้ท่ี

ลดลง 

- กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 93 ลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรของบริษทั 

- กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 102 ลา้นบาท โดยเป็นการช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวกบั

สถาบนัการเงิน 

   
มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ก่อนลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

คุณปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ : ขอเรียนถามเร่ืองธุรกิจบริการท่าเทียบเรือ ตอนน้ียงัท าอยูห่รือไม่ครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ตอนน้ีท่าเทียบเรือเราไม่ไดใ้ชแ้ลว้นะครับ ท่าเทียบเรือท่ีสมุทรสาครเราไดข้ายไปแลว้ แต่ยงัเหลือ
ท่ีจงัหวดัชุมพรซ่ึงยงัอยูร่ะหวา่งการขาย 
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คุณพรทิพย ์วงศศ์รีสุชน : ธุรกิจเม่ือก่อนเราท าลูกถว้ยไฟฟ้าไม่ใช่หรือครับ ท าไมรายไดส่้วนน้ีไม่มี 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ลูกถว้ยไฟฟ้าเป็นในส่วนของบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ครับ 

คุณปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ : ธุรกิจท่ีชุมพร ท่ีก าลงัจะขาย เพราะวา่ขาดทุนหรือครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ไม่ใช่ครับ คือท่ีเราขายท่ีสมุทรสาครไปเรามีก าไรนะครับ ส าหรับท่ีชุมพรเรารอเลือกผูเ้สนอราคา
อยูค่รับ เพราะถา้ขายท่ีชุมพรเราตอ้งมีก าไรอยูแ่ลว้ เพราะวา่มนัเหมาะสมกบับริษทัท่ีเป็นผูค้า้
น ้ ามนัตามมาตรา 7 ครับ และถือวา่เป็นใบอนุญาตสุดทา้ยก็วา่ไดใ้นอ่าวไทยท่ีจะมีคลงัน ้ ามนัท่ีมี 
Jetty ออกไปกลางทะเลแบบน้ี ตอนน้ีเราก าลงัคดัเลือกอยูว่า่ใครจะมาเสนอราคาท่ีดีกวา่กนัครับ  

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์:  ผมอยากสอบถามเร่ืองธุรกิจของ AIE จากท่ีผมดูประวติั น ้ ามนัพืช เราก็ลดลงกลายเป็นผูรั้บจา้ง 
แลว้เราก็จะขายธุรกิจท่าเรือและคลงัน ้ ามนั ท่ีผา่นมาก่อนลงทุนในบริษทัฯคุณผมดูทรัพยสิ์นวา่มี
อะไรบา้ง ตอนน้ีคุณก าลงัจะตดัขาย ส่วนน ้ ามนัพืชตราพาโมลาคุณก็เปล่ียนเป็นรับจา้งผลิต ผมขอ
ถามวา่มนัอยูใ่นยทุธศาสตร์ของคุณหรือธุรกิจมนัไปไม่ได ้หรืออยา่งไร 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ในช่วงท่ีผา่นมาธุรกิจท่ีเราเปล่ียนนโยบายการขายน ้ ามนับริโภค เป็นการรับจา้งผลิต เพราะตอน
นั้นเราตอ้งการจะลองดูวา่ หากเราตดัปัญหาเร่ืองการตลาดใหค้นอ่ืนไปลองท าดูวา่มนัจะไปได้
หรือไม่ ก็สรุปวา่เราอาจจะตอ้งเอากลบัมาท าเอง ส่วนเร่ืองของท่าเรือท่ีเราจะตดัขายไปนั้น 
เพราะวา่ 2 ท่ีน้ีถำ้เราขายไปทั้งหมดเราคงจะมีก าไรจากการขาย ท่ีตดัขายไปเพราะเรามองเห็นวา่ใน
ปัจจุบนัการท่ีเราจะไปขนน ้ ามนัปาลม์ดิบแลว้ไปเก็บไวท่ี้ชุมพรแลว้ขนมาท่ีสมุทรสาครนั้นไม่ทนั
การ มนัเสียเวลาและชา้ สูเ้ราสัง่ตรงมาจากผูผ้ลิตทางใต ้ใชร้ถขนมาถึงหนา้โรงงานเลยจะดีกวา่ 
และในส่วนของคลงัน ้ ามนันั้น เม่ือเราขายไปใหก้บัผูค้า้น ้ ามนัมาตรา 7 มนัก็ท ำใหเ้รำไดก้ าไร 
ไม่ใช่วา่ตดัขายแบบขาดทุน และเราเองก็จะเนน้ไปท่ีน ้ ามนัไบโอดีเซล และท่ีเราไปลงทุนท าโรง
กลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ไม่วา่เราจะผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซลมากข้ึน ก็จะท าใหเ้รามีก าไรจากการใช้
ผลพลอยไดจ้ากการใชก้ลีเซอรีนดิบ หรือเราอาจจะมีพนัธมิตรซ่ึงจะเขา้มาร่วมกบัเรา ท าใหเ้รา
สามารถจะขยายก าลงัการผลิตไบโอดีเซลได ้ซ่ึงรองรับโรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิท่ีเราสร้างข้ึนมา
ใหม่ดว้ยครับ 

คุณส าเนียง เมืองนิล : ท่าเรือท่ีสมุทรสาครขายแลว้หรือยงัครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ขายแลว้ครับ 

คุณส าเนียง เมืองนิล : แลว้ไดบ้นัทึกก าไรจากการขายเรียบร้อยแลว้ใช่หรือไม่ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ก าไรไดมี้การบนัทึกในส่วนของบริษทัยอ่ย ช่ือ บริษทั เอไอ พอร์ต แอนด ์เทอร์มินอล จ ากดั 

คุณส าเนียง เมืองนิล : แต่ไม่ใช่ของ AIE โดยตรงใช่มั้ยครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

เรายงัไม่ไดช้ าระบญัชี เรายงัไม่ไดเ้อาส่วนท่ีเป็นก าไรทั้งหมดกลบัมาท่ี AIE 
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คุณส าเนียง เมืองนิล : หมายถึงวา่ในงบไตรมาส 2 ปี 2561 จะลงรวมอยูใ่นงบของ AIE ดว้ยใช่หรือไม่ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

รวมอยูใ่นงบการเงินรวมปี 2560 แลว้ ซ่ึงเราไดป้ระชุมอนุมติังบไปเม่ือเดือนเมษายน 2561 ค่ะ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ตอนนั้นท่ีเราขายท่าเรือท่ีสมุทรสาคร เราขายแบบประมูลหรือวา่ขายใครก็ไดท่ี้ติดต่อเรามา 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

คดัเลือกคนท่ีเสนอราคาดีท่ีสุดครับ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: คดัเลือกแบบน้ีผมวา่ไม่โปร่งใสนะครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

คือกิจการแบบน้ี มนัมีผูซ้ื้อนอ้ยราย ข้ึนอยูก่บัคนท่ีเหมาะสมท่ีจะใชเ้ท่านั้นเอง บางคร้ังคนท่ีไม่
ตอ้งการก็ขายไม่ได ้เพราะเดิมเราสร้างท่าเรือมาทั้ง 2 ท่ำเรือ เราใชส้ าหรับเก็บน ้ ามนัปาลม์ดิบ ใน
ขณะเดียวกนัเราก็ขออนุญาตเก็บน ้ ามนัเช้ือเพลิงดว้ย น่ีคือจุดไดเ้ปรียบของเรา เพราะฉะนั้นผูค้า้
น ้ ามนัมาตรา 7 เขำก็สำมำรถท่ีจะมาใชป้ระโยชน์กบัใบอนุญาตของเราได ้ดงันั้นการขายเราก็เลือก
เอาท่ีเราไดรั้บขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุด 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ผมช้ีแจงเพ่ิมเติม จากรายงานประจ าปี 2560 เรามีการเปิดเผยรายการของการขายสินทรัพยว์า่ AI 
Port ขำยในรำคำ 390 ลา้นบาท และมีก าไรท่ีเราบนัทึกไว ้156 ลำ้นบำท 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ถา้ท่าเรือท่ีชุมพรมีความตอ้งการสูง ผมขอเสนอความเห็นวา่ควรจะมีการ Bidding ไดเ้ราก็จะได้
ประโยชน์สูงสุด แต่ก็แลว้แต่บริษทัฯครับวา่ขายใหมี้ก าไรก็น่าจะเพียงพอแลว้ แต่ตอ้งโปร่งใสดว้ย
นะครับ ผมขออนุญาต update วา่งบไตรมาส 1 ปี 2561 ขำดทุนออกมำแลว้ 6 ลำ้นบำท จากเดิม
อาจจะขาดทุนเยอะหน่อยหลายสิบลา้น ก็เป็นเหตใุหมี้ขาดทุนสะสม ผมขอ update ล่ำสุดวำ่เป็น 
อยำ่งไรบำ้งครับ ดีข้ึนบา้งหรือยงั หรือมีแนวโนม้ท่ียงัขาดทุนอยู ่ผมทราบครับวา่ปีหนา้น่าจะ
สดใสอยูเ่น่ืองจากมีกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ และนโยบายการด าเนินธุรกิจวา่ยทุธศาสตร์ของเรามองไปท่ี
กลีเซอรีนซ่ึงเราลงทุนไปเยอะและมองวา่มนัดี แต่อะไรท่ีดีส่วนใหญ่คนก็จะแห่กนัมา และเร่ือง
ของ Commodity มนัเหวยีงมาก เรามีปรับแผน ตั้งรับในการด าเนินธุรกิจหรือไม่ และเม่ือเรากลบั
เขา้ซ้ือขายแลว้ เพ่ือความมัน่คงของหุน้ ของราคา และของสถานการณ์บริษทัฯ ควรจะมี
ยทุธศาสตร์ป้องกนั เพราะวา่หลายปีไม่ไดซ้ื้อขาย แต่งบออกมาไม่ดีเลย 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ส ารับแนวโนม้เม่ือสกัครู่ทางคุณพิมพว์รรณ ไดต้อบไปแลว้ครับ ส่วนยทุธศาสตร์ของเราเนน้ไป
ท่ีไบโอดีเซลซ่ึงจะมีเร่ือง B20 และในปลายปีน้ีกระทรวงพลงังานก็ยนืยนัวา่จะพยายามใหอ้อกเป็น 
B10 ครับ ส่วนดา้นกลีเซอรีนนั้นใน 5 ปี ท่ีผา่นมาตวัเลขเป็นไปในทิศทางท่ีดีมากครับ และใน
ประเทศไทยเองมีบริษทัท่ีกลัน่กลีเซอรีนเองก็มี ปตท. ท่ีท าอยู ่ส่วนผูค้า้มาตรา 7 รำยอ่ืนก็ยงัไม่มี 
ใครมีโรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ เราถือวา่น่ีเป็นโอกาสท่ีดี  

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ในส่วนของแนวโนม้ไตรมาส 2 ปี 2561 นั้นคาดวา่มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนเน่ืองจากมองไปท่ี ไตรมาส 1 
ปี 2561 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2560 จำกท่ีขาดทุนประมาณ 90 ลำ้นบำท แต่ในปี 2561 ขาดทุน
อยู ่6 ลา้นบาท ซ่ึงมองในภาพรวมนั้นดีข้ึน เน่ืองจากอยา่งนอ้ยเรามีก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงาน
แต่ส่วนท่ีขาดทุนนั้นเกิดจากการรับรู้ขาดทุนของสินคา้คงเหลือท่ีมีมูลค่าสูงกวา่ราคาตลาด แต่
ปัจจุบนัราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบอยูใ่นช่วงขาข้ึนก็คิดวา่ทางบริษทัฯน่าจะไดรั้บอานิสงส์น้ีในส่วนของ
ไตรมาส 2 และคาดวา่ผลประกอบการน่าจะดีข้ึน และมีก าไรขั้นตน้ค่ะ 
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ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2558 

(ฉบบัท่ีส านกังาน กลต. สัง่ใหแ้กไ้ข) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์
ดงัน้ี 

 
- เห็นดว้ย  3,303,003,164  หุน้         คิดเป็นร้อยละ      100.0000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
- ไม่เห็นดว้ย     1,400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
- งดออกเสียง     956,400  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
- บตัรเสีย        0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 
วำระที ่4 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี  

ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ทางบริษทัฯไม่มีวาระใด ๆ เพ่ิมเติม ในส่วนของวาระน้ีจึงไม่มีเร่ืองใดตอ้งพิจารณา
เพ่ิมเติม ประธานฯจึงขออนุญาตจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่าน้ี และเขา้สู่การถาม-ตอบ  

 
มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: คณะกรรมการชุดนั้นท่ีมีปัญหา มีดว้ยกนัหลายท่านแต่ถูก Focus ไปท่ี 2 ท่าน ขอเรียนถามตรงๆวา่
ในชุดนั้นอยูใ่นชุดปัจจุบนัก่ีท่านครับ  

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

2 ท่านครับ ไดแ้ก่ผม และคุณธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์ท่ีเป็นกรรมการอยูต่อนนั้น 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ดว้ยหรือไม่ครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

เราถือผา่น AI ครับ ซ่ึง AI เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ใน AIE ประมาณ 59%  

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: แลว้ผูถื้อหุน้ใหญ่รองลงมาคือ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

รองลงมาก็จะเป็นรายยอ่ยหมดเลยครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

การพิจารณาวา่เป็นรายใหญ่จะตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 10% ดงันั้นรายท่ีถือรองลงมาจาก AI 
จะไม่มีท่ำนไหนท่ีถือเกิน 10% คะ่ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: สถาบนัมาถือหรือไม่ครับ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์:  ผมจะพดูถึงอนาคตนะครับ แนวโนม้ท่ีวา่เราจะกลบัมาซ้ือขายผมคิดวา่น่าจะโอเคแลว้ แต่ในช่วง
ระยะเวลาท่ีจะปล่อยออกมา ผมอยากใหท้างทีมงานก าหนดเวลาใหดี้ๆหน่อย เพราะวา่ข่าวดีในช่วง
ไตรมาส 3 และ 4 ก็ยงัมีอยู ่และไตรมาส 1 ในปีหนา้ก็จะมีการเลือกตั้ง ผมวา่เราควรมีจงัหวะปล่อย
ของ ไม่อยากใหผู้ล้งทุนรายยอ่ยแตกต่ืน เพราะผมคิดวา่ AIE ก าลงัขาข้ึนแลว้ คุณมีขาดทุนสะสมท่ี
ประมาณ 12 ลา้นบาท ฉะนั้นภายในไตรมาสเดียวคุณสามารถกลบัมาเป็นมีก าไรสะสมได ้ผมขอ
ฝากถึงผูล้งทุนรายยอ่ยถา้ดูของ AIE วา่ผมมัน่ใจในปีน้ีทั้งปีเขาจะมีก าไรสะสมเป็นบวก ฉะนั้น
วนัท่ีกลบัมาซ้ือขายวนัแรกไม่ตอ้งตกใจ ถือไว ้และผมอยากใหผู้บ้ริหารแต่งตวัหุน้ดีๆ 
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คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

มีค่ะ แต่นอ้ยมากคะ่ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ท่ีท่านประธานฯบอกวา่ผูใ้ชสิ้ทธิ Warrant มีประมำณ 80% แลว้ส่วนท่ีเหลือ 20% 
เรำจะด ำเนินกำรอยำ่งไร หรือวา่ยกเลิกไปเลยครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ในเร่ืองของการด าเนินการส่วนท่ีเหลือ ทางเราจะท าการลดทุน โดยทาง Board จะตอ้งพจิารณา 
และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัลดทุนใหเ้หลือเท่ากบัจ านวนท่ีมีการช าระทุนอีกคร้ังค่ะ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: แสดงวา่หลงัจากวนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 หุน้จะเขำ้ Port. 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ภายหลงัจากเราน าส่งเอกสารให ้TSD เพื่อ Credit หุน้เขา้ Port ซ่ึงคำดวำ่ทำง TSD ใชเ้วลำประมำณ 
2-3 วนัท ำกำรค่ะ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: กรณีของผูท่ี้สร้างปัญหาคงปฏิเสธไม่ไดว้า่คณะกรรมการชุดนั้นจะตอ้งรับผิดชอบทั้งชุด แต่ถูก
ด าเนินคดีเพียง 2 ท่ำน คดีท่ีตอนน้ี DSI เป็นผูด้  ำเนินกำร ไม่ทรำบวำ่ของเรำเองไดด้ ำเนินกำร 
หรือไม่ เร่ืองทางแพง่ผมวา่เราตอ้งด าเนินการนะครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

บริษทัฯยงัไม่ไดด้ าเนินการอะไรครับ เรารอเร่ืองของ DSI อยูค่รับ ใหม้นัเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อน
ครับ และผมขอรับไวพิ้จารณาวา่เราควรจะด าเนินการต่อไปอยา่งไร เพราะวา่ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีเรา
ใกลจ้ะเขา้ไปสู่ในช่วงท่ีดีแลว้ครับ และเร่ืองท่ีเราจะตอ้งไปด าเนินคดีนั้นผมขอใหเ้ราพิจารณาเป็น
เร่ืองหลงัๆแลว้กนั ผมมองวา่เรายงัไม่ไดอ้ยูใ่นจุดท่ีจะตอ้งคิดเร่ืองน้ี ในฐานะผูบ้ริหารผมขอให้
เร่ืองกลบัเขา้ซ้ือขายไดอี้กคร้ังเป็นเร่ืองหลกัก่อนครับ ซ่ึงผมก็ไม่รู้วา่เม่ือฟ้องแลว้เราจะไดอ้ะไร
หรือไม่ได ้ทางผมก็ไม่ทราบครับ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: อดีตผูบ้ริหารทั้ง 2 ท่านตอนน้ีมีความเป็นอยูอ่ยา่งไรครับ  

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ตอนน้ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินคดีอาญาของ DSI จากการถูกกล่าวโทษโดยส านกังาน ก.ล.ต. ครับ 
และผมก็ไม่ทราบถึงขั้นตอนวา่เป็นอยา่งไร 

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวานิชกลุ: ดิฉนัของทวงถามจากคร้ังท่ีแลว้ ท่ีท่านประธานฯแจง้ท่ีประชุมวา่จะน าไปพจิารณาเร่ือง AIE-W2 
เน่ืองจาก AIE-W1 มนักดดนัผูถื้อหุน้หลายๆท่านท่ีไม่ไดเ้พ่ิมทุนจากการแปลงสภาพ ส าหรับผูถื้อ
หุน้ท่ีไม่ไดแ้ปลงสภาพ และการท่ีบริษทัฯไม่สามารถซ้ือขายไดท่้านประธานฯจะสามารถชดเชย
ใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งไรบา้ง ออก AIE-W2 เป็นการชดเชยผูถื้อหุน้ไดห้รือไม่  

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ทางเราก็ไดห้ารือกบัทางท่ีปรึกษาทางการเงินวา่อะไรท่ีเหมาะสม อะไรเป็นเร่ืองท่ีควรท า เราก็จะ
พิจารณา ซ่ึงระหวา่งน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาครับ แต่ถา้จะใหร้ายละเอียดเพ่ิมเติม ผมอยากจะ
ขอใหท้างคุณสมศกัด์ิ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ช่วยกรุณาตอบเร่ืองน้ีดว้ยครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

จากท่ีมีการตรวจสอบ การด าเนินการเบ้ืองตน้ เราตอ้งให ้AIE-W1 แลว้เสร็จก่อน โดยวนัน้ีพน้วนั
ก าหนด Exercise แลว้ และรู้ยอดจ านวนผูท่ี้ใชสิ้ทธิชดัเจน และก าลงัด าเนินการในขั้นตอนของ
นายทะบียน และจะตอ้งมีการด าเนินการลดทุน และจะตอ้งมีการพิจารณาในรายละเอียดตอ่ไปวา่ 
เร่ืองท่ีท่านทวงถาม จะด าเนินการไดม้ากนอ้ยแค่ไหน แต่ส่ิงท่ีผมใหเ้ป็นขอ้มูลท่านไดอ้ยา่งหน่ึงวา่ 
เราไดมี้การตรวจสอบในขอ้กฎหมายแลว้วา่ เราไม่สามารถท่ีจะเลือกออก Warrant ตวัใหม่ไป
ใหก้บัผูท่ี้ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเท่านั้น เราไม่สามารถท าได ้แต่ถา้มีการออก Warrant หรือออกเคร่ืองมือ 
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ทำงกำรเงินใดๆท่ีจะมาชดเชยใหก้บัผูถื้อหุน้ หรือท่ีเรียกวา่การเยยีวยาผูถื้อหุน้ ตอ้งด าเนินการ
ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกราย ผมตอ้งขออนุญาตศึกษาในรายละเอียดวา่จะด าเนินการอยา่งไรใหไ้ม่เหล่ือม
ล ้า และมีผลกระทบกบักิจการมากจนเกินไปหรือไม่ หรือผลกระทบกบัผูถื้อหุน้หรือไม่ สุดทา้ย
เด๋ียวท่านก็จะมองวา่ไม่เป็นธรรมอยูดี่ เพราะคนท่ีใชสิ้ทธิแลว้ก็จะไดสิ้ทธิเพ่ิมอีก ขอบพระคุณ
ครับ 

คุณอนุ วอ่งสารกิจ : ผมอยากสอบถามแนวโนม้อนาคต อยากใหท่้านประธานฯช่วยย  ้าอีกคร้ังครับวา่ตอนน้ีภาพรวม
เป็นอยา่งไร เพราะผูป้ระกอบการขนาดใหญ่หลายรายก็ล าบาก และถา้ B20 เขำ้มำแลว้ 
ผลประกอบกำรของเรำจะดีข้ึนขนำดไหน ส่วนกลีเซอรีนท่ีเราจะเอาไปขายท่ีจีนเป็นรายเดียวหรือ
ขายท่ีอ่ืนไดอี้ก เพราะผมกลวัวา่จะขายไม่ได ้และเราเขา้มาใหม่เราจะเติบโตไดแ้ค่ไหน 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ผมไดต้อบประเด็นน้ีไปแลว้ 2 คร้ังครับก็ขอช้ีแจงอีกคร้ัง และยงัย  ้าไปท่ีเดิมวา่ตวัเลขการใชไ้บโอ
ดีเซลก็จะมากข้ึนไปเร่ือยๆจากแผนงานท่ีจะใช ้B20 ในรถบรรทุก และในปลายปีน้ีจะใช ้B10 
ทัว่ไป ซ่ึงกระทรวงพลงังานก็ไดย้  ้าเร่ืองน้ีมาหลายคร้ังแลว้ ส่วนเร่ืองกลีเซอรีนนั้น ทุกวนัน้ีเราขาย
กลีเซอรีนดิบใหป้ระเทศจีนเพ่ือน าไปกลัน่เป็น Pharmaceutical Grade และถามวา่ตลาดของสินคา้
น้ีมีเยอะมาครับ โดยเฉพาะประเทศอินเดีย และยโุรปประเทศเนเธอร์แลนดก็์เป็นผูน้ าเขา้ใน
ปริมาณมากเช่นกนั ผมไม่กงัวลเร่ืองตลาดเลย เพราะวา่ วนัน้ีสามารถน าไปต่อยอดไดอี้กมากครับ 
ดงันั้นความตอ้งการจะสูงมาก ถือวา่โอกาสดีครับ ถึงแมว้า่เราจะผลิต B100 ไดไ้ม่ถึงวนัละ 1,000 
ตนัต่อวนั แต่วา่พนัธมิตรของเรา เขามีการผลิตไบโอดีเซล แต่ไม่มีโรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ซ่ึง
เราไดคุ้ยกนัแลว้วา่ก็ตอ้งมากลัน่ท่ีเรา เพราะฉะนั้นโรงกลัน่ท่ีเราสร้างข้ึนมาก็จะไดใ้ชเ้ตม็
ประสิทธิภาพครับ 

คุณส าเนียง เมืองนิล : ผมอยากฝากใหผู้บ้ริหารงานมีความโปร่งใสดว้ยนะครับ และผมอยากฝากตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของช่ือมหาวทิยาลยัของวฒิุปริญญาเอกของประธานกรรมการตรวจสอบดว้ยครับวา่ใน Website 
บริษทัฯสะกดถูกตอ้งหรือไม่ 

ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ : 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

ผมรับไปตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ขครับ 

เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม    ปิดการประชุมเวลา 12.12 น.  

 

       (นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย)์ 
                                         ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 
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                  Attachment No. 2 
 
Agenda 2          To acknowledge the Company’s Annual Report and the Board of Director’s Report for 
2018 
 
 
 

Details in the attachment No. 2 (Annual Report 2018 in QR Code shown in Invitation Form) 
 
 
 
 

Agenda 3            To approve the Company’s Consolidates Financial Statements, Balance Sheet and 
Statement of Income for the year ended December 31, 2018 with Qualified Opinion. 

 
 
 

Details in the attachment No. 2 (Annual Report 2018 in QR Code shown in Invitation Form) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Remark:      Shareholders can request hard copy of Annual Report 2018 by using form in the attachment 
No. 11. 
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Attachment No. 3 
 

Attachment for Agenda 4       To approve the omitting of legal reserved and omitting of Dividend 
Payment based on the Company’s performance for year 2018. 
 

Dividend Policy 

 

• The Company’s dividend policy 

The company has a policy to pay the dividend to the shareholder in each operation year, and not less than 
4 0%  of the net profit after tax and legal reserved. The dividend payout is depending on company’s cash flow, 
regulations, and the investment of the new project in the future. The dividend payout should not significantly 
effect on company’s financial operation. The Board of Directors’ decision to payout the dividend is subjected to 
approval of shareholder at the General Annual Meeting, except the interim dividend payout if the board of 
directors considers that it is appropriate and shall not affect the operation of the company. The Board of Directors 
has authorized to approve the interim dividend payout, and inform the shareholders at the next shareholder 
meeting. The company has to legal reserves at least 5% of net profits until legal reserves equal 10% of company’s 
registered capital. 

 

• Subsidiaries’ dividend policy 

The company has not fixed a dividend payment ratio for our subsidiaries. Their dividend payments shall 
depend on the operating results of each company. Dividend payments of subsidiaries to the company must be 
made accordance with each company’s regulation on dividend payment that must be approved by a resolution of 
their general meeting of shareholders. Interim dividend payments are allowed. In paying dividends subsidiary 
companies shall record some profit. If there is an operating loss, dividend payments are barred until such losses 
are recovered. In additional, at least 5% of all profits must be set aside as legal reserves until legal reserves reach 
10% of companies’ registered capitals. 
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Attachment No. 4 
 
Attachment for Agenda 5       To approve the election of directors in place of those whose terms are to be 
expired in 2019. 

 The Directors who were elected as directors in place of those whose terms are to be expired in 2019 are 
Mr.Sampan Hunpayon and Mr.Choti Sontiwattananont, who knowledgeable, competent and qualified to conduct 
the business of the Company, were approved by the Board of Directors at the Board of Directors Meeting No. 
1/2019 on February 26, 2019. 

In this agenda, two directors were nominated to be directors and independent directors replacing one that 
term is to be expired. The Board of Director has carefully considered that such person has no conflict of interest 
in the Company and can express opinion independently in accordance with the relevant guidelines. Details of the 
director's history are as follows: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remark:  No Shareholders proposed the nominated director to the Board of Directors 
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  5.1 Assistant Professor Sampan Hunpayon, age 66 years old  

 

Position: Independent Director / Audit Committee 
Education: - MBA, Kasetsart University 
 - Certification of Law and Development, ISS, Hague, 

Nederland   
 - Bachelor of Law, Chulalongkorn University 

Trainings / Certifications: 
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director 

Association (IOD) No. 110/2008 
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director 

Association (IOD) No. 100/2013 
Professional experiences: 
      2009 - 2011    Chairman of Executive Master Program  Kasetsart University 
      2009 – 2011    Director                                         PEA 
      2008 – 2011    Chairman of Audit Committee     PEA 
      2002 – 2010    Dean of Faculty of Business Administration Kasetsart  
                              University 
Other directorship positions / other positions at present: 

- Subsidiaries/Related Company 
             - None -       

- Other listed companies 
       Present     Independent Director     EFORL-AIM Public Company Limited     

- Non-listed companies 
       Present        Independent Director      SpaceMed Co., Ltd. 
       Present        Independent Director       Wuttisak Clinic Intergroup Co., Ltd. 
       Present        Independent Director       Wuttisak Cosmetic Co., Ltd. 
Relation among family with other directors: 

- None -       
 
Meeting Attendance:  - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 7 times, attended 7 times. 

       - There were the Audit Committee meeting 16 times, attended 15 times. 
 

Remark: The Board of Director has carefully considered that such person has no conflict of interest in the Company and can 
express opinion independently in accordance with the relevant guidelines. The above director did not hold positions as 
directors / executives in other companies which may cause a conflict of interest or competition with the Company. 

Date of first appointment: 9 April 2013 
 
No. of Years in Director Position: 5 
years and 11 months 
(If appointed, he will be in position for 3 
years, in total of 8 years and 11 months) 
 
Shareholding in the Company as of  
24 August 2018:  None 
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5.2 Mr. Choti Sontiwattananont, age 62 years old 

 
 

Position: Independent Director / Audit Committee 
Education: - Executive MBA, Kasetsart University 
 - Bachelor of Business Administration (Accounting), 

Ramkhamhaeng University 
Trainings / Certifications: 

- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director 
Association (IOD) No. 178/2013 

Professional experiences: 
  2012 –2013   Director of Accounting & Finance  Richy Place 2002 Co., Ltd. 
  2010 – 2012    Factory Manager                           Chomphan Group Co., Ltd. 
  1991 – 2010    Accountant                                    Watcharaphol Co., Ltd. 

Other directorship positions / other positions at present: 
- Subsidiaries/Related Company 

             - None -       
 

- Other listed companies 
              - None -       
 - Non-listed companies 
              - None -       
 Relation among family with other directors: 
 -  None - 

 
 
 
 
Meeting Attendance:  - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 7 times, attended 7 times. 

       - There were the Audit Committee meeting 16 times, attended 16 times. 
 
 
 
 

Remark: The Board of Director has carefully considered that such person has no conflict of interest in the Company and can 
express opinion independently in accordance with the relevant guidelines. The above director did not hold positions as 
directors / executives in other companies which may cause a conflict of interest or competition with the Company. 

Date of first appointment: 31 May 2013 
 
No. of Years in Director Position: 5 years 
and 10 months 
(If appointed, he will be in position for 3 
years, in total of 8 years and 10 months) 
 
Shareholding in the Company as of  
24 August 2018:  0.0064159% (348,000 
shares) 
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Definition of Independent Committee 

Independent Directors must not in the management position of the Company, affiliates and subsidiaries 
and are independent from management and the controlling shareholders which can directly affect independent 
decision, and must have the following qualities. 

1. Hold less than 1% of the total ordinary shares of the Company, subsidiaries, and affiliated. The count 
must be inclusive of shares belong to the independent director’s associates. 

2. Has not involve in management, or has never held position as executive director, employee, consultant 
with fixed salary or controlling shareholders of the Company and was received salary, subsidiary’s, joint 
venture’s, same level subsidiary’s authorized person, majority shareholders or the Company’s authorized 
person, except being exempt from the above characteristic for at least 2 years prior to submitting the 
permit to the Securities and Exchange Commission Office. The above prohibited characters exclude the 
independent director who is a government employee or consultant who is majority shareholders or 
authorized director of the Company. 

3. Don’t have a relationship directly or legally married to executives, majority shareholders, authorized 
person or person who has been nominated an executive position or subsidiary, including not being 
parents, siblings, children, and being in-law of such person as stated above. 

4. Never or used to have business relationship with the Company, corporation, subsidiary, majority 
shareholders, joint venture, majority shareholders or the Company’s authorized person of which 
obstructed independent judgment, including not being or used to be significant shareholders or an 
authorized person having business relationship with corporation, subsidiary, joint venture, majority 
shareholders or the Company’s authorized person, except being exempt from the above characteristics at 
least two years before submitting application to Securities and Exchange Commission Office. 

5. Never or used to be the Company’s, joint venture’s, major shareholders’ auditor or the authorized person 
of the Company and not a significant shareholder, authorized person or partner of the auditing firm that 
the Company, subsidiary, joint venture, major shareholder auditor or authorized person of the Company 
belong, except for being exempt from the above characteristic for at least 2 years before submitting 
application to Securities and Exchange Commission Office. 

6. Never or used to be a professional service provider whose business includes legal or financial 
consultation, who receives more than 2 million baht per annual service fee from the Company, parent 
company, subsidiary, joint venture, major shareholders or authorized person of the Company and not a 
significant shareholders, authorized person or partner of the professional service provider, except for 
being exempt from the above characteristic for at least 2 years before submitting application to Securities 
and Exchange Commission Office. 
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7. Not an appointed committee by the representative of the Company’s director, major shareholders or 
shareholders who associate with majority shareholders of the Company. 

8. Not operate the same business and a significant competitive business with the Company or subsidiary or 
not a significant partner in partnership or an executive director of such business, employees who earn 
fixed salary or hold more than 1% of the overall ordinary share of another company which operates the 
same business and be a significant competitor with the Company or subsidiary. 

9. No other characteristics preventing the independent opinion on the Company’s operation. 
10. The independent directors may be assigned by the committee to decide on the operation of the Company, 

the parent company, and subsidiary, and joint venture, subsidiary of the same level, major shareholders 
or authorized person of the company in Collective Decision form. 
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Attachment No. 5 
Attachment for Agenda 6       To approve Directors’ Remuneration for year 2019.  
    The Board of Directors Meeting No. 1/2019 consider carefully the appropriateness of various aspects and 
criteria for remuneration. By comparison, according to the same industry, including the expansion of the business 
of the Company deems appropriate remuneration for the Board of Directors remuneration for the year 2019 not 
over amount of 3,000,000 Baht 
    Table of Directors remuneration (Board of Directors and Audit Committee) 

Remuneration 2019 (Proposed) 2018 

1) Standard monthly fees 

- Chairman 

- Director 

 

18,000 Baht / person / Month 

15,000 Baht / person / Month 

 

18,000 Baht / person / Month 

15,000 Baht / person / Month 

2) Meeting Allowance* 

- Chairman 

- Director 

 

18,000 Baht / person / time 

15,000 Baht / person / time 

 

18,000 Baht / person / time 

15,000 Baht / person / time 

3) Other remuneration - None - - None - 

Remark: *Determine the meeting allowances will be paid only attended. 

   The Board of Directors and Audit Committee attendance and remuneration in 2018         (Unit: Baht)  
 

Name 
Standard 
Monthly 

Fee 

Meeting Allowances Total 
(Standard Monthly 

Fee and Meeting 
Allowances) 

Shareholder 
Meeting 

Board of 
Director 

Audit  
Committee 

1 Mr.Narong Thareratanavibool - - - - - 
2 Mr.Thanit Thareratanavibool - - - - - 
3 Miss Pimwan 

Thareratanavibool 
- - - - - 

4 Mr.Damrong Joongwong 180,000.00 30,000 75,000.00 - 285,000.00 
5 Dr.Kaweephong Hirankasi 216,000.00 36,000 90,000.00  288,000.00  630,000.00 
6 Assistant Professor Sampan 

Hunpayon 
180,000.00 30,000 75,000.00  225,000.00  510,000.00 

7 Mr.Choti Sontiwattananont 180,000.00 30,000 75,000.00  240,000.00  525,000.00 
Total 756,000.00 126,000 315,000.00 753,000.00 1,950,000.00 

Remark: The Company has no remuneration for sub-committee; Executive Committee and Risk Management Committee. 
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Attachment No. 6 
 

Attachment for Agenda 7 To approved the appointment of Auditors and Remuneration for year 
2019. 

In compliance with Public Limited Companies Act, and Clause 40 of the Company’s Articles of 
Association, the appointment of auditors and remuneration approved by Shareholders, proposing by audit 
committee in the Board of Director meeting No. 1/2019 on February 26, 2019. To appoint ANS Audit Company 
Limited who has offices in Thailand, experience and expertise in international standards and qualified for the 
Public Limited Companies Act and Securities Commission and the Stock Exchange regulation, as an external 
auditor of the Company and subsidiaries who were consented by the Audit Committee and the Board of 
Director as following; 

 
                              Name                                 Certified Public Accountant No.                Certified years 

Mr. Vichai Ruchitanont        4054                                              4 (2018) 
Mr. Atipong Atipongsakul       3500                                                           - 
Mr. Sathien Vongsnan        3495                     - 

 Miss Kultida Pasurakul                     5946                         - 
Mr. Yuttapong Chuamuangpan       9445                     - 

 
ANS Audit Company Limited can appoint any one of the above auditors on the behalf of ANS Audit 

Company Limited to perform their duties since they are all qualified for the Public Limited Companies Act and 
Securities Commission and the Stock Exchange stipulated and has no relationship with the Company, 
Subsidiaries, Management, Controlling Shareholders (holding share of the Company more than 20% but not 
over 50%), or related party that preventing the independent opinion. In the event the above auditors are unable 
to perform their duties; ANS Audit Company Limited is authorized to assign another of its auditors to perform 
the duties in place of them. 

 
The Audit committee and the Board of Director agreed to appoint ANS Audit Company Limited to 

perform their duties as auditor for the Company and subsidiaries for the year 2019 and approve the 
remuneration for year 2019 of Audit Fee 3,140,000 baht and other expenses (Non-Audit Fee) 250,000 Baht, 
which consist of the audit fees for quarterly and yearly consolidated and company only financial statement and 
BOI. The Audit Committee deems that the appointment of mentioned auditors and remuneration is appropriated 
and should propose to the shareholders' meeting to consider and approve. 
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In the previous year, there were no other fees other than audit fees has been paid. 

Comparison of Audit fees 2019 2018 

Auditor ANS Audit Company Limited ANS Audit Company Limited 

AI Energy Plc’s Group Quarter Year Total Quarter Year Total 

AI Energy Public Company 
Limited 

      

Consolidated 
1,590,000 1,350,000 2,940,000 1,500,000 1,300,000 2,800,000 

Company Only 
(Audit Fee)       

BOI (2 BOI) - 200,000 200,000 - 150,000 150,000 

Other Expenses (Non-Audit Fee) - 250,000 250,000 - - - 
Total AI Energy 1,590,000 1,800,000 3,390,000 1,500,000 1,450,000 2,950,000 

AI Logistic Company Limited       

Audit Fee 195,000 205,000 400,000 195,000 205,000 400,000 
Other Expenses (Non-Audit Fee) - 10,000 10,000 - - - 

AI Ports and Terminals 
Company Limited 

      

Audit Fee 120,000 120,000 240,000 120,000 120,000 240,000 
Other Expenses (Non-Audit Fee) - 10,000 10,000 - - - 

Total Group 1,905,000 2,145,000 4,050,000 1,815,000 1,775,000 3,590,000 
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Attachment No. 7 
 

Voting Rules and Condition in Attending the Meeting, Proxy, and Voting 
 

1. Self-Attending: 
1. Individual with Thai nationality, present Identification card or official identification card. 

Foreigner, present a certificate of alien or passport or the document in lieu of passport at the 
registration area. 

2. In case of changed name and surname, present evidence supports. 
2. Proxy: 

1. Shareholders can appoint only one proxy to attend the meeting and voting according to 
stipulated in the proxy form in the attachment. 

2. Proxy can vote in each agenda; agree, disagree, or abstain in the proxy form for proxies vote as 
proxy wishes.  

3. Proxies must be submitted the signed proxy form to the Chairman and/or the appointed staff by 
the Chairman before the meeting starts. The proxy form must be filled as required and singed, if 
there are any corrections the proxy must signed at every point. Stamp duty 20 Baht. 

Documents for proxy 

• Proxy form with Barcodes that the Company circulated to all shareholders with the letter of 
invitation to attend the Shareholders meeting. 

• Proxy with Thai Nationality: Copy of proxy’s identification card or official identification 
card with certified true copy by proxy. 

• Proxy with other nationality Copy of proxy’s certificate of alien or passport or the document 
in lieu of passport. 
- Company with Thai Nationality: Copy of Company’s registration no more than 30 days 

old certified true copy by authorized directors with company seal and the certified copy 
of authorized directors’ identification card or official identification card. 

- Authorized person must sign the proxy form with company seal with the presence of 
notary. (Notary Public) or similar agency, which has the authority under the laws of 
each country. Then, after the signing of the above, the proxy shall issue to officials of 
the Embassy of Thailand or Thai consulate or officers who are assigned to perform their 
behalf or a person who can provide complete certification according to the laws of that 
country to certify the document (Notary Public). 

• Using a fingerprint instead of a signature. The left thumb print and write as directed. 
"Fingerprinting left thumb of ........" and two witnesses who must be certified as a fingerprint 
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and be fingerprinted in front of witnesses. Attach a copy of identification card, or 
Identification of witnesses or officials duly signed along with attachments. 

• If shareholders cannot attend the Annual General Meeting of Shareholders in person, they 
may appoint any person as proxies, or appoint independent directors of the Company to vote 
as the following list. 
 

1. Dr. Kaweephong Hirankasi, age 69 years old. Address: 68/140 Perfect Place Village, Soi 6, Ramkhamhang 
rd. 164 Min buri Bangkok 10510 

 
 

Position: Chairman of Audit Committee / Independent Director 
Education: - Doctor of Social Science, Magadh University, India 

- MBA, International Program, Kasetsart University 
 -     Bachelor of Commerce (Accounting), Thammasart   
       University 

Trainings / Certifications: 
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director 

Association (IOD) No. 168/2013 
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director 

Association (IOD) No. 100/2013  
Professional experiences: 
     1984 – 2010    MEA Assistant Governor         MEA 

Other directorship positions / other positions at present: 
- Subsidiaries/Related Company 

                 - None -       
 

- Other listed companies 
        2008 – Present   Independent Director   New City (Bangkok) Public  

                                                                       Company Limited 
 - Non-listed companies 
              - None -       
 Relation among family with other directors: 

- None -  
 

 
 
 
 

Date of first appointment: 
9 April 2013 
 
Shareholding in the Company as of  
24 August 2018:  None 
 
Conflict of Interest: None 
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2. Assistant Professor Sampan Hunpayon, age 66 years old. Address: 88/23/1 Moo 2, Bang Khen, Nonthaburi 
11000 

 
 

Position: Audit Committee / Independent Director 
Education: - MBA, Kasetsart University 

 - Certification of Law and Development, ISS, Hague,  
    Nederland   

 - Bachelor of Law, Chulalongkorn University 

Trainings / Certifications: 
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director 

Association (IOD) No. 110/2008 
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director 

Association (IOD) No. 100/2013  
Professional experiences: 
  2009 - 2011    Chairman of Executive Master Program  Kasetsart University        

  2009 – 2011    Director                                        PEA  

  2008 – 2011    Chairman of Audit Committee     PEA 
  2002 – 2010    Dean of Faculty of Business Administration  Kasetsart   

                          University 

Other directorship positions / other positions at present: 
- Subsidiaries/Related Company 

             - None -       
 

 - Other listed companies 
 Present        Independent Director EFORL-AIM Public Company Limited 

- Non-listed companies 
Present        Independent Director      SpaceMed Co., Ltd. 
Present        Independent Director       Wuttisak Clinic Intergroup Co., Ltd.  
Present        Independent Director       Wuttisak Cosmetic Co., Ltd. 

 

 Relation among family with other directors: 
- None - 

 
 
 
 
 

Date of first appointment: 
9 April 2013 
 
Shareholding in the Company as of  
24 August 2018:  None 
 
Conflict of Interest: None 
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3. Mr. Choti Sontiwattananont, age 62 years old. Address: 51 Moo 8 Bang Krang, Mueang Nonthaburi 11000 

 
 

Position: Audit Committee / Independent Director 
Education: - MBA, Kasetsart University 

- Bachelor of Business Administration (Accounting),  
  Ramkhamhaeng University 

Trainings / Certifications: 
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director 

Association (IOD) No. 178/2013 
Professional experiences: 
  2012 –2013    Director of Accounting & Finance  Richy Place 2002 Co., Ltd. 
  2010 – 2012    Factory Manager                            Chomphan Group Co., Ltd. 
  1991 – 2010    Accountant                                     Watcharaphol Co., Ltd. 

Other directorship positions / other positions at present: 
 - Subsidiaries/Related Company 

             - None -       
 

 - Other listed companies 
              - None -       

- Non-listed companies 
             - None -        

 Relation among family with other directors: 
 - None -  

 
• Shareholders, who appointed independent directors of the Company as their proxies, can 

complete the provided proxy form and signed. Then send to the Company Secretary with 
required documents at least one day prior to the meeting. 

• Proxies must present their identification card or official identification card or passport 
(foreigner) in the registration. 

3. Shareholder’s decease: Trustee can self-attending or proxy to another person to attend. Present 
court order that appointed him or her as trustee and certified by authorized person valid within 6 
months in addition. 

4. Minor: Parents or Legal guardian can self-attend or proxy to another person to attend by present 
minor’s census registration in addition. 

5. Quasi-incompetent person: Curator or proxy to another person to attend. Present court order that 
appointed him or her as curator and certified by authorized person valid within 6 months in addition. 

Date of first appointment: 
31 May 2013 
 
Shareholding in the Company as of  
24 August 2018:   0.0064159% (348,000 
shares) 
 
Conflict of Interest: None 
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Registration 

 A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at 
the meeting at least 1 hour before or from 08.30 hours.  

 
Voting 

1. Voting is done openly by counting one share: one vote and resolutions of the shareholders' meeting 
including votes of the following. 

-    Normal case, majority votes from shareholders who attended the meeting and has the right to 
vote. If the votes are even, Chairman’s vote is a judgement. 

- Other cases, there are laws and regulations governing the Company to follow in each unusual 
case. The Chairman of the meeting is to inform the shareholders at the meeting acknowledged 
before voting on each agenda. 

2.     Proxies must vote according to proxy specified only in proxy form.  
3.      Shareholders who has conflict of interest in any agenda, remain abstain. Also, Chairman can ask 

that Shareholders temporary leave the meeting. 
4.  Secret ballot, upon the request of at least 5 shareholders and the meeting approved the secret ballot. 

Chairman of the meeting will determine the secret ballot’s voting rules and inform the meeting 
before start. 
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Attachment No. 8 
 

Article of Association: Shares and Shareholders and Meeting of Shareholders 
 

Section 2  
Shares and Shareholders 

 
Article 5.  The shares of the Company shall be ordinary shares with an equal par value and of the type which 

shall be paid up in full at one single payment and/or shall be paid up by assets other than cash. Or use 
the copyright in the literature, art or science, patent, trademark, design or model, diagram, formula, 
any secret of process or use the information about the experience of the industry, commercial or 
science. 

The Company has the right to issue and offer for sale any shares, preferred shares, debentures, 
convertible bond, warrants or any securities as permitted by the laws governing securities and 
exchange to any shareholder, any individual or the general public. And the conversion of convertible 
bonds into ordinary bonds, conversion of preferred shares into ordinary shares shall be made under 
the law governing as of public companies and the law governing Securities and Exchange. 

 
Article 6.  Every share certificate of the Company shall bear the name of the holder as well as an affixed or 

printed signature of at least one (1) director, together with the Company seal. However, the directors 
may authorize the securities registrar under the laws governing securities and exchange to sign or 
print its name on their behalf. 

Section 5  
Board of Directors 

Article 17.  For carrying out its business operations, the Company shall have the board of directors comprising at 
least five (5) directors. Not less than one-half of the total number of directors shall reside in the 
Kingdom of Thailand. 

            A director may or may not be a shareholder of the Company. 
 

Article 18.  The shareholders meeting shall elect directors in accordance with the following rules and procedures:  
(1) A shareholder shall have one (1) vote per one (1) share; 
(2) Each shareholder may exercise all the votes he/she has under (1) to elect one or more persons as 

director, but may not divide his/her votes to any of such persons; 
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(3) The persons receiving the highest votes in respective order of the votes shall be elected as 
directors in the number equal to the number of the directors required at such meeting. In case 
several persons receive equal votes, causing the number of directors to exceed the required 
number, the chairman of the meeting shall have a casting vote. 

 
Article 19.  At every annual general meeting, one-third (1/3) of directors at that time shall retire from office. If the 

number of directors is not a multiple of three, then the number of directors nearest to one-third (1/3) 
shall retire from office. 

      The directors retiring from office may be re-elected. 
       The directors to retire from office in the first and second years after the registration of the 
Company shall be selected by drawing lots. In subsequent years, the directors having held office 
longest shall retire. 
 

Article 20.  Apart from retirement by rotation, the directors shall vacate office upon: 
(1) Death; 
(2) Resignation; 
(3) Lack of qualifications, or possession of prohibited characteristics as specified by the laws 

governing public limited companies and the laws governing securities and exchange; 
(4) Removal by a resolution of the shareholders meeting under Article 20; 
(5) Removal by a court order. 
 

Article 22.  The shareholders meeting may resolve to remove any director from office before the expiration of 
his/her term of office by a vote of not less than three-fourth (3/4) of the total shareholders attending 
the meeting and entitled to vote, and having an aggregate number of shares not less than one-half of 
the total shares held by the shareholders attending the meeting and entitled to vote. 

 
Article 24.  The directors shall be entitled to receive remuneration from the Company in the form of reward, 

meeting allowance, as considered and approved by the shareholders meeting. The remuneration may 
be fixed in a certain amount, or be specified from time to time, or be in effect until a change by a 
resolution f the shareholders meeting. The directors shall also be entitled to receive per diem 
allowances and other fringe benefits in accordance with the Company’s regulations. 
           The provision in the first paragraph shall not prejudice the rights of the staff or employees of 
the Company, who have been appointed as directors, to receive the remuneration or benefits as a staff 
or an employee of the Company. 
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Section 6  
Meeting of Shareholders 

Article 35.  The board of directors shall arrange for an annual general meeting of shareholders within four (4) 
months from the last day of the accounting year of the Company. 
         Shareholders meetings other than that mentioned in the first paragraph shall be called 
extraordinary meetings. The board of directors may call an extraordinary meeting of shareholders at 
any time it deems appropriate. 
         Shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-fifth (1/5) of the total 
shares sold, or not less than 25 shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-
tenth (1/10) of the total shares sold, may at any time jointly sign and submit a written request to the 
board of directors for the convening of an extraordinary meeting, provided that the reasons for calling 
such meeting be clearly stated in such request. In this case, the board of directors shall arrange for the 
shareholders meeting within one (1) month from the date of receiving the request from the 
shareholders. 
 

Article 36.  In calling shareholders meeting, the board of directors shall prepare a notice thereof specifying the 
place, date and time, agendas of the meeting and the matters to be proposed to the meeting together 
with proper details by indicating whether they are proposed for acknowledgement, approval or 
consideration, as the case maybe, including opinions of the board of directors thereon. The notice of 
such meeting shall be sent to the shareholders and the registrar not less than seven (7) days prior to 
the date of the meeting, and be published in a newspaper for not less than three (3) consecutive days 
not less than three (3) days prior to the date of the meeting. 
         The shareholders meeting may be held in the province in which the head office of the Company 
is located or in any other place as specified by the board of directors. 
 

Article 37.  At a shareholders meeting, at least twenty-five (25) shareholders and proxies, or not less than one-half 
of the total number of shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-third 
(1/3) of the total shares sold, must attend the meeting to constitute a quorum. 
         At any shareholders meeting, in case where one (1) hour has passed since the time for which the 
meeting is scheduled and the number of shareholders attending the meeting has not constituted a 
quorum, if the meeting is called by a request of shareholders, such meeting shall be cancelled. If the 
meeting is not called by the request of shareholders, another meeting shall be called and the notice of 
the meeting shall be sent to the shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the 
meeting. At this subsequent meeting, no quorum is required. 
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Article 38.  The chairman of the board shall preside over the shareholders meeting. In case the chairman of the 
board is absent or unable to perform his/her duties, the vice chairman shall act as the presiding 
chairman. If there is no vice chairman, or the vice chairman is absent or unable to perform his/her 
duties, the meeting shall elect a shareholder present at the meeting as the presiding chairman. 

 
Article 39.  In vote casting at the shareholders meeting, each share shall be counted as one vote. Any shareholder 

having particular interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter, except for voting 
on the election of directors. A resolution of the shareholders meeting shall require: 
(1) In a general case, a majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes. 

In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have an additional vote as a casting vote. 
(2) A vote of not less than three-fourth (3/4) of the total votes of the shareholders attending the 

meeting and entitled to vote, in the following cases: 
 (a)  Sale or transfer of the entire or partial material business of the Company to another person; 
 (b)  Purchase or acceptance of transfer of the business of other private or public limited 

companies by the Company; 
 (c)  Execution, amendment or termination of contracts in respect of the granting of a hire of the 

entire or partial material business of the Company; empowerment of other person to manage 
business of the Company; or merger of business with other person for the purpose of profit 
and loss sharing; 

 (d)  Amendment to the Memorandum of Association or Articles of Association; 
 (e) Increase or decrease of the registered capital of the Company; 
 (f) Dissolution of the Company; 
 (g) Issuance of debentures of the Company; 
 (h) Merger of business with other company; 
 

Article 40. Businesses to be duly transacted at an annual general meeting are as follows: 
 (1)  To acknowledge the report of the board of directors on the Company's business operations 

during the previous year; 
   (2) To consider and approve the statement of financial position and the profit and loss account as at 

the end of the accounting year of the Company; 
     (3) To approve the appropriation of profits and dividend payment; 

       (4)  To elect directors in place of those retired by rotation, and to fix remuneration for directors; 
                   (5)  To appoint auditors and to fix audit fee; and 
                   (6)  To consider other businesses. 
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Attachment No. 9 
PROXY FORM A: GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM) 
According to Regulation of Department of Business Development 

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 
 
 Written at     
 Date  Month  Year  
 
(1) I / We Nationality  
 with address at  
 
(2) being a shareholder of the AI Energy Public Company Limited 
holding the total amount of shares with the voting rights of  votes as 
follows;   
 ordinary share shares with the voting rights of   votes 
 preferred share                          - shares with the voting rights of - votes 
 
 (3) do hereby appoint either one of the following persons: 
    Age   Years 
with address at      Road     Sub-District          
District    Province    Postal Code    or 
  Mr.Kaweephong Hirankasi  Age 69   Years 
with address at   68/140 Perfect Place Village Road  Ramkhamhaeng 164 Sub-District  Min Buri        District 
 Min Buri Province  Bangkok  Postal Code  10510  or 
  Mr. Sampan Hunpayon  Age 66 Years 
with address at    88/23/1 Moo 2  Road  -  Sub-District  Bang Khen       
District  Muang Nonthaburi  Province  Nonthaburi  Postal Code  11000  or 
  Mr. Choti Sontiwattananont  Age 62 Years 
With address at  51 Moo 8    Sub-District  Bang Krang  District  Mueng Nonthaburi    Province    Nonthaburi Postal 
Code  11000  
 
 as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting/ 2019 Annual/ the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders (-) to be held on Friday, 26 April, 2019, 10.00 hours at Grand Mercure Bangkok 
Fortune Hotel, Grand Ballroom 3rd floor, 1 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof. 
 For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.   
 
 Signed   Shareholder 
  ( ) 
 
 Signed   Proxy 
  ( ) 
 
 Signed   Proxy 
  ( ) 
 
 Signed   Proxy 
  ( ) 
Remarks: The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not 
allocate the number of shares to several proxies to vote separately. 
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          อ        ือ อ       
Supplemental Proxy Form 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ   ษ    อ อ  อ   อ  ์         (     ) 

The proxy is granted by a shareholder of AI Energy Public Company Limited. 
 
 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัที ่26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว กรงุเทพฯ 
ฟอรจ์นู หอ้งแกรนด ์บอลรมู ชัน้ 3 เลขที ่1 ถนนรชัดาภเิษก ฟอรจ์ูน ทาวน์ ดนิแดง กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปใน วนั เวลา และ 
สถานทีอ่ื่นดว้ย 
 

For the Annual General Meeting of Shareholders 2019 shall be held on April 26, 2019, at 10 00 hours, at 
Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, Grand Ballroom 3rd floor, 1 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok or 
such other date, time and place as the meeting may be adjourned  

 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิูรณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

ลงชื่อ/ Signed  ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
 (                                                 )  

วนัที/่ Date   
 

ลงชื่อ/ Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                                 )  

วนัที/่ Date   
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เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุม 

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder 

Entitled to Attend the Meeting 
 

1.            / Natural person 
1.1 ผู้ถอืหุ้นทีมี่สญัชาติไทย/ Thai nationality 

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถ้อืหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ) 
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or 
identification card of state enterprise officer); or 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว    
ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบอ านาจ 
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the proxy. 

1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality 
(ก) หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 

Passport of the shareholder; or 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสอืเดนิทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว 

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบอ านาจ 
In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the proxy. 

 

2.          / Juristic person 
2.1 นิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand 

(ก) หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล ออกใหไ้ม่เกนิ 30 วนั โดยกรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; 
and 

(ข) บตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบ
ฉนัทะพรอ้มบตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy 
form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

2.2 นิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand 
(ก) หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล 
  Corporate affidavit; and 
(ข) บตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบ

ฉนัทะพรอ้มบตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy 
form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 
 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมกีารรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมกีารรบัรอง
ลายมอืชื่อโดยโนตารพีบัลคิ 

A copy of the documents must be certified true copy.  In case of any documents or evidence produced or executed 
outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public. 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีน และยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชุมไดต้ัง้แต่เวลา 
8.30 น. ของวนัที ่26 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting 
from 8.30 hours. On April 26, 2019. 
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Attachment No. 11 
 

Request form: Hard copy of Annual Report 2018 
 

To  Corporate Secretary  
 
I,  
 
Address 
 
 
Nationality 

__ 2-Fold down __ 
Please √ in 

 
1. Request 

               Annual Report 2018 (Hard copy) 
 

2. Address 
 
No. ________________ Moo _____ Soi _____________________________ 
Village__________________________ Road _________________________ 
Suburb ________________________ District ___________________ _____ 
Province ____________________ Post code ____________ Telephone __________ 
 
 

     __          __ 
 1 Fold up 

 
 
 
 
Completed the form and send facsimile to 0-34877-491-2 / Email: ir@aienergy.co.th / or fold as business 
letter to the Company. 

 

Shareholders account No. 

mailto:ir@aienergy.co.th
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      Send To 

      AI Energy Public Company Limited 

      (Company Secretary) 
      55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua 
      Krathum Baen, Samut Sakhon 
      74110         

บริการธุรกิจตอบรับ 
ใบอนุญาตเลขท่ี 

ปข.๗/๓๓๑ 
ฝากส่งลงทะเบียนในประเทศ ไม่ตอ้ง

ผนึกตราไปรษณียากร 
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 Meeting Location 

Attachment No. 12 
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