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หนังสือบอกกล่ำว 
เรียกประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

วนัที ่26 เมษำยน 2562 
 

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคยีว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ห้องแกรนด์ บอลรูม ช้ัน 3  
เลขที่ 1 ถนนรัชดำภเิษก ฟอร์จูน ทำวน์ ดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 
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ท่ี AIE 067/2562         วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 
         
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 
เอกสารแนบท่ีส่งมาดว้ย  

1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 
2. รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR Code 
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
4. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
5. ขอ้มูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 
6. รายนามผูส้อบบญัชี รายละเอียดค่าสอบบญัชี และรายช่ือบริษทัยอ่ยท่ีใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนั 
7. เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และรายละเอียดกรรมการอิสระ

ท่ีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงส าหรับวาระการประชุม      
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก 
10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข  
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2561 แบบรูปเล่ม 
12. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม  

            
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน)    ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ณ 

โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน หอ้งแกรนด ์บอลรูม ชั้น 3 เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอร์จูน ทาวน์ ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วำระที ่1           พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัฯจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 โดย
มีส าเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้ง
แลว้  

วำระที ่2            รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2561 ซ่ึงปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2561 ในรูปแบบ  QR Code ซ่ึงแสดงใน Invitation Form 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ประจ าปี 2561 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
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วำระที ่3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2561 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 

  วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ไดก้ าหนดให้นิติ
บุคคลท่ีเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั จะตอ้งท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนั
ส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณา
รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แบบ
แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2561 และสรุปขอ้มูลทางการเงินซ่ึง
ไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแลว้  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผู ้สอบบัญชีแสดง
ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดย
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแลว้ รายละเอียดอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงแสดง
ฐานะการเงินและผลด าเนินการของบริษทัฯในปี 2561 ท่ีผา่นมา โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
  สินทรัพยร์วม                    1,974,457,080 บาท 
 หน้ีสินรวม        134,670,282 บาท 
  รายไดร้วม     1,570,917,679 บาท 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ        (72,320,514) บาท 
 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (ค  านวณจากก าไร (ขาดทุน) สุทธิ)         (0.015) บาทต่อหุน้ 
 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีดงัน้ี 
สินทรัพยร์วม     2,021,272,521 บาท 

 หน้ีสินรวม        271,368,432 บาท 
  รายไดร้วม     1,512,323,819 บาท 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ     (54,538,991) บาท 
 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) สุทธิ)         (0.011) บาทต่อหุน้ 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงแสดงใน Invitation 
Form 

วำระที ่4  พิจารณาอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ของบริษทัฯเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประจ าปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
54,538,991 บาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจ านวน 174,684,353 บาท จึงไม่สามารถจดัสรร
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ไดเ้น่ืองจากมีผลประกอบการ
ขาดทุนในรอบบญัชีส าหรับปี 2561 และมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีก าไรสะสม
จดัสรรส ารองตามกฎหมายคงเดิมจ านวน 8,226,574 บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.63 ของทุนจด
ทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ ประธานฯจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดจดัสรรทุนส ารองตาม
กฎหมาย เน่ืองจาก มีผลประกอบการขาดทุนในรอบบญัชีปี 2561 และพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล
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ประจ าปี 2561 เน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุนสะสมประจ าปี 2561  อน่ึงตามนโยบายของบริษทัใน
การพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษทัจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
การจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเสนอเป็นอตัราท่ีคณะกรรมการของบริษทัพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม โดย
บริษทัจะยงัคงมีเงินทุนหมุนเวยีนท่ีสามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตวัทางธุรกิจของ
บริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (ตามเอกสารแนบ 3) 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร  มีมติเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 ของบริษทัฯเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2561 

วำระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯไดก้ าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน
หน่ึงในสามในการประชุมสามญัประจ าปี ซ่ึงรายนามกรรมการท่ีตอ้งพน้ต าแหน่งในปีน้ี (ซ่ึงกรรมการ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) จ านวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายสมัพนัธ ์หุ่นพยนต ์   กรรมการ และกรรมการอิสระ  
2. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการ และกรรมการอิสระ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมการ (ยกเวน้กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) มีมติเห็นควรให้
เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้ง นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์และนายโชติ สนธิวฒันานนท ์ซ่ึงตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจาก
บุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามท่ี
บริษทัก าหนด (ซ่ึงกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ดงัรายละเอียดประวติัของกรรมการ (ตาม
เอกสารแนบ 4) 

วำระที ่6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  ค่าตอบแทนกรรมการกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมี
การทบทวนทุกปี ซ่ึงปี 2562 น้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาเสนออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2562 
ไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี  

- กรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์  รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /  

     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร /  

    กรรมการบริหารความเส่ียง / เลขานุการบริษทั 

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2562  

- ในส่วนของกรรมการท่านอ่ืนและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ท่าน 
ไดแ้ก่ 

1. นายด ารงค ์จูงวงศ ์   กรรมการ 

2.  นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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3.  นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ยงัคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการตามตารางแนบทา้ย 

ตำรำงค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
องค์ประกอบค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

18,000 บาท / ท่าน / เดือน 

15,000 บาท / ท่าน / เดือน 

 

18,000 บาท / ท่าน / เดือน 

15,000 บาท / ท่าน / เดือน 

2) ค่าเบ้ียประชุม 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

18,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

15,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

 

18,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

15,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

หมายเหตุ : ค่าเบ้ียประชุมก าหนดจ่ายเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2562 เป็น 
จ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ (ตามเอกสารแนบ 5) 

วำระที ่7           พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562   
วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุก
ปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจ านวน 5 ราย และไดพิ้จารณาก าหนดค่า
สอบบญัชีส าหรับปี 2562 และไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แต่งตั้ง  

1. นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ  
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ  
3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ  
4. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ  
5. นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445  

แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และ
ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใชจ่้าย
ทางตรงอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท และให้น าเสนอขออนุมติัต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เน่ืองจากพิจารณาวา่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทั
มหาชนจ ากดัและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และมีผล
ปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงบริษทัฯไดใ้หค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีทั้ง 5 รายแลว้  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง นายวิชยั รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 
หรือ นายเสถียร วงศ์สนนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ นายยทุธพงษ์ เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 9445 แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
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การเงินของบริษทัฯประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 250,000 
บาท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ 6) 

วำระที ่8 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ  
วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อใหว้ตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ มีความสอดคลอ้งและครอบคลุม
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯตามประกาศของ กระทรวงพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน ส านกัคุณภาพ
น ้ ามนัเช้ือเพลิง และคู่มือประชาชน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ เพื่อประกอบการคา้ไบโอดีเซล จ านวน 1 ขอ้ จากเดิม
ทั้งหมด 28 ขอ้ เป็น 29 ขอ้ 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิขอ้ 3 วตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ เพื่อประกอบการคา้ไบโอดีเซล จ านวน 1 ขอ้ จากเดิมทั้งหมด 28 
ขอ้ เป็น 29 ขอ้ เพื่อใหว้ตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกิจ มีความสอดคลอ้งและครอบคลุมการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯตามประกาศของ กระทรวงพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน ส านกัคุณภาพน ้ ามนั
เช้ือเพลิง และคู่มือประชาชน ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

วำระที ่9 พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิของ AIE-W1 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อลดทุนจดทะเบียนจ านวน 47,927,018 บาท ซ่ึงเกิดจากส่วนท่ีเหลือจาก
การรองรับการใชสิ้ทธิ AIE – W1 ดว้ยวธีิการตดัจ านวนหุน้สามญั ท่ียงัไม่ออกจ าหน่ายจ านวน 
191,708,072 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียน
ในส่วนท่ีเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิของ AIE-W1 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วน
ท่ีเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิของ AIE-W1 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

วำระที ่10 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน  
วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อใหห้นงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 
4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

วำระที ่11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 
บริษทัฯ ก าหนดให้วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อ
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หุน้ประจ าปี 2562 ในวนัและเวลา  และสถานท่ีท่ีก าหนด  โดยบริษทัฯจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั้งแต่
เวลา 08.30 น. 

 
อน่ึง  ส าหรับท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองในคร้ังน้ี กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร

ประจ าตวัขา้ราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม หรือหากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใหเ้ขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี กรุณากรอกและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือ ข (ตามเอกสาร
แนบ 9 หรือ 10) หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะไดจ้าก www.aienergy.co.th และมอบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีลงนาม
พร้อมปิดอากรแสตมป์และหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุมต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุม ก่อนเขา้ร่วมประชุมโดย
ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งน าเอกสารดงัต่อไปน้ีมาแสดงต่อบริษทัเพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม  

• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ ให้ผูรั้บมอบฉันทะน าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะมาแสดงดว้ย 

• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคล  ซ่ึงรับรองความถูกตอ้ง
โดยบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั และผูรั้บมอบ
ฉนัทะจะตอ้งน าบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการมาแสดงดว้ย 

ทั้งน้ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุม 
ก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะแก่บุคคลท่ีท่าน
เห็นสมควรเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทน   โปรดด าเนินการมอบฉันทะโดยกรอกขอ้ความ และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบ
ฉันทะท่ีแนบมาพร้อมหนังสือน้ี   และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
โปรดน าหนงัสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุน้ไวแ้ละมีบาร์โคด้ก ากบั มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย นอกจากน้ี ท่านผูถื้อ
หุน้สามารถขอรับรายงานประจ าปี 2561 แบบรูปเล่ม ไดโ้ดยใชแ้บบฟอร์มตามเอกสารแนบ 11 

 
 
 
 หนงัสือเชิญประชุมน้ีออก ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 
 
 
 
 

 
                   โดยมติของคณะกรรมการ 
        ขอแสดงความนบัถือ 
                                
                                                                                                                               

    (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย)์ 
                                  กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

หมายเหต ุ หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม และประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้
ร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆมาท่ีบริษทัฯล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัท าการ  

http://www.aienergy.co.th/


   

8 

 

เอกสำรแนบ 1 
 
ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่1 : พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561  เม่ือวนัที ่4 มถุินำยน 2561  
 

    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 รวมการประชุมคร้ังน้ีมี
ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 121 รำย นบัรวมจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 3,304,080,964 หุน้ คิด
เป็นอตัราร้อยละ 73.10 ของจ ำนวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ซ่ึงมีจ านวน 4,520,000,000 
หุน้ ซ่ึงมากกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด ถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมี นายณรงค ์ธารีรัตนา
วบูิลย ์ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม จ านวน 7 ท่ำน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 100  โดยกรรมกำร บำงท่ำนไดด้ ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดยอ่ยของบริษทัฯดว้ย ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯมีคณะกรรมกำร 
ชุดยอ่ย จ ำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีรายนาม
กรรมการ ดงัน้ี  

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

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

ความ 
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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 ์ มาร่วมประชุม

เพ่ือตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯใหก้บัผูถื้อหุน้ 

ส าหรับการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษทัไดเ้ชิญ วา่ท่ี ร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์ ท่ี
ปรึกษากฎหมาย เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม เพื่อความโปร่งใส ในขั้นตอนการลงคะแนน
เสียง รวมทั้งดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  และพิธีกรขอ
อาสาสมคัรจากท่ีประชุม 1 ท่านเพ่ือเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ในการสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย ใน
การน้ี มีผูถื้อหุน้ 1 ท่านยนิดีอาสาสมคัรเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ในการสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนตลอดการประชุม  

ผูถื้อหุน้รับฟังค าช้ีแจงเร่ืองวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง จากพิธีกรดงัน้ี 

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษทัไดน้ าระบบ Barcode มำใชเ้พื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรประชุมผูถื้อ
หุน้ ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดงักล่าวใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทุกวาระท่ีมีการลงมติ
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึงวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษทัขอแจง้ขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบก่อน
การประชุม ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ทั้งน้ีตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้แตล่ะท่านมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่ โดยถือวา่ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุน้ 1 

ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน 

ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้วา่ เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ในแต่ละวาระการประชุม บริษทัจะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุมอีก 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้ท าเคร่ืองหมายในบตัรลงมติช่องใดช่องหน่ึงวา่ เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง   ในกรณีท่ีไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้ออกคะแนนเสียงวา่ เห็นดว้ย และในกรณี

http://www.assetpro.co.th/
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ท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดมีการท าเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนเกินกวา่หน่ึงช่อง หรือมีการขีดฆ่าหรือแกไ้ขเคร่ืองหมายหรือขอ้ความ 
โดยไม่มีการลงลายมือช่ือก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่บตัรลงคะแนนดงักล่าวเป็นบตัรเสีย และไม่น ามาค านวณเป็นคะแนนเสียง  

 
2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯจะสอบถามผูถื้อหุน้และเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น

และถาม โดยผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นใหย้กมือข้ึน พร้อมแจง้ช่ือ-นำมสกลุ ก่อนแสดงควำมคิดเห็นหรือ

ถาม และขอใหผู้ถื้อหุน้ ส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือจะน ามารวมคะแนนเสียง และแสดงผลคะแนน

ใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ี ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย หกั
ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ  ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไดล้งคะแนนเสียง
เป็นการล่วงหนา้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทั เขา้ร่วมประชุมและไดอ้อกเสียงลงคะแนน
มาในแต่ละวาระแลว้วา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  บริษทัไดบ้นัทึกการออกเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้
รวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือนบัคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระไวแ้ลว้ 

หลงัจากรวบรวมผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดย
แบ่งเป็น คะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย และในกรณีปกติบริษทัจะถือใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ทั้งน้ี จ านวนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 
เน่ืองจากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน  หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียง
ลงคะแนนสามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีบริษทัท่ียนือยูด่า้นขา้ง  

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 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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- 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 งบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 (ฉบบัท่ีส านกังาน กลต. สัง่ใหแ้กไ้ข) ท่ีไดรั้บ
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบท่ี 2 ท่ีส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ขอน าเสนอรายการในงบการเงินรวมท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
(ฉบบัท่ีส 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 ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีไดจ้าก

การผลิตต ่าลง 
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- บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  156 ลา้นบาท และมีผลประกอบการก าไรสุทธิ 90 ลา้นบาท  

คิดเป็นก 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 ลา้น
บาท 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 โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรของ

บริษทั 

- กระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 210 ลา้นบาท โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืระยะสั้น

กบัสถาบนัการเงิน 

   
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 
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2560 มีผลด าเนินการเป็นอยา่งไร และไดรั้บผลกระทบจากงบท่ีปรับปรุงทั้ง 2 หรือไม่ 

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
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ตลาดหลกัทรัพยฯ์ก็จะน าขอ้มูลเอกสารท่ีบริษทัฯช้ีแจงไปพิจารณาตามขั้นตอน และทางส านกังาน 
ก.ล.ต. ก็จะน าขอ้มลูเอกสารดงักล่าวมาใชใ้นการประกอบการพิจารณา แลว้จะแจง้ใหมี้การแกไ้ข
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
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เหตผุลขอ้ท่ี 1 คือ ในปี 2557 เรำไม่ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชี ณ ปีนั้น เราไม่ไดเ้ขา้ไปสงัเกตการณ์ตรวจ
นบัสินคา้คงเหลือ ณ ตอนส้ินปี 31 ธนัวำคม 2557 จ านวน 434 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีมี
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
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ดว้ยค่ะ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ขออนุญาตตอบแทนผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีครับ เน่ืองจากในปี 2557 จะเป็นผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีอีก 
ท่ำนหน่ึงท่ีลาออกไปแลว้ ผมจะพยายามเรียบเรียงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 ใหผู้ถื้อหุน้
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 เพือ่ใหก้ฎเกณฑต์่างๆท่ีบริษทัฯเองจะมีการเขา้สู่ Resume Stage และให้
เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. สัง่ไดค้รบถว้น และอยูท่ี่การพิจารณาของส านกังาน ก.ล.ต. 
นะครับ 

คุณฮั้งใช ้อคัควสักลุ : ผมขอฝากประเดน็ส าคญักบัท่านประธานฯ ในรายงานการประชุมคร้ังก่อนท่ีผมถามถึง Warrant ท่ี
ในวนันั้นอีกไม่ก่ีวนัก็จะหมดอาย ุผมอยากจะใหท่้านประธานฯคิดถึงผูถื้อหุน้รายยอ่ยท่ีติดหุน้ท่าน
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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  

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
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หลกัทรัพยฯ์ และทิศทางแนวโนม้ตามท่ีมีบางท่านไดส้อบถาม ผมเขา้ใจวา่มนัเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีท่าน
ตอ้งรู้ และจะตอ้งมีการเผยแพร่ก่อนท่ีทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนดวนัท่ีจะกลบัเขา้มาซ้ือขายอีก
คร้ัง เพราะฉะนั้นการก าหนดวนัท่ีแน่นอนจะใชเ้วลามากนอ้ยแค่ไหน ผมตอบไม่ไดจ้ริงๆครับ แต่
ผมเรียนท่านไดอ้ยา่งเดียววา่ไม่ตอ้งมีการส่งงบการเงินอีก 2 ไตรมำส การด าเนินการตอนน้ีเหลือ
เพียงน าส่งเอกสาร ท่ีเหลือก็เป็นขั้นตอนการพิจารณาท่ีจะใหก้ าหนดวนักลบัมาซ้ือขายตามขั้นตอน
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
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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
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 ตอนส้ินปีจึงมีรายการปรับปรุงเก่ียวกบัการเอาวตัถดิุบของบริษทัฯใช้
ทดแทนไปก่อน ตีเป็นรายการขาย ก็เลยมีรายการปรับปรุงเก่ียวกบัรายไดจ้ากการขายเขา้มาดว้ย
จ านวน 55 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นการจบกระบวนในเร่ืองของรายการรับจา้ง วา่มีการรับจา้งในส่วนท่ีมี
การแลกเปล่ียนสินคา้ และ ณ ตอนส้ินปีมีสินคา้บางส่วนท่ีทางบริษทัฯส่งล่วงหนา้ไป ก็เลยตีเป็น
การขายไป ก็จะมีก าไรจากการขายตรงนั้นมาส่วนหน่ึง แต่ส่ิงท่ีผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงไดถ้ามถึงเร่ือง
ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นอยา่งไร ก็ขอบอกวา่เรามีการน าส่งภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีเราตอ้ง
ปรับปรุงเขา้ไปเก่ียวกบัรายการรับจา้งท่ีเก่ียวขอ้ง ก็จะมีค่าใชจ่้ายภาษีท่ีบนัทึกเขา้มาอยูใ่นงบ
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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 ์: 
(ท่ีปรึกษากฎหมาย)   

ยงัไม่มีการด าเนินการใดๆ เน่ืองจากยงัไม่มีการพิสูจน์ความเสียหายต่อบริษทัฯไดค้รับ แต่รอให้
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 ช่วยแสดงความคิดเห็นตรงน้ีดว้ยคะ่ 

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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ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 
2557 (ฉบบัท่ีส านกังาน กลต. สัง่ใหแ้กไ้ข) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียง
เอกฉนัท ์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 
 
วำระที ่3  พจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิ   งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสดประจ ำปี 2558 ส้ินสุด วนัที ่31 

ธันวำคม 2558 (ฉบบัทีส่ ำนักงำน กลต. ส่ังให้แก้ไข) ทีไ่ด้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชี 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์ กรรมการผูจ้ดัการ รายงานเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน งบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ฉบบัท่ีส านกังาน กลต. สัง่ใหแ้กไ้ข) ท่ีไดรั้บ
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบท่ี 3 ท่ีส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ขอน าเสนอรายการในงบการเงินรวมท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
(ฉบบัท่ีส 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
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- บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2557 จ านวน  3,512 ลา้นบาท  โดยลดลงจากปี 2557 จ านวน  

1,048 ลา้นบาท เป็นการลดลงของรายไดจ้ากการขายในส่วนของน ้ามนัไบโอดีเซล จากราคาขายต่อหน่วย

ท่ีลดลง 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 ้ ามนัไบโอดีเซล

ท่ีไดจ้ากการผลิตต ่าลง 

- บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  120 ลา้นบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 82.53 ลา้น

บาท  คิดเป็นขาดทุนต่อหุน้เท่ากบั 2 สตางคต์่อหุน้ 

- บริษทัฯมีขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานของงบเฉพาะกิจการในปี 2558 จ านวน 99.83 ลา้นบาท และมี

ผลก าไรสะสมยกมาจ านวน 118 ลา้นบาท ในปี 2558 บริษทัไม่สามารถจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายได้

เน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบญัชีส าหรับปี 2558 ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีก าไรสะสมจดัสรร

ส ารองตามกฎหมายจ 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 โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรของ

บริษทั 
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- 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 

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 
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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 

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
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ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 

2558 (ฉบบัท่ีส านกังาน กลต. สัง่ใหแ้กไ้ข) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียง
เอกฉนัท ์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  

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 

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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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 

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 ์: ตอนน้ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินคดีอาญาของ DSI จากการถูกกล่าวโทษโดยส านกังาน ก.ล.ต. ครับ 
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(ประธานกรรมการ)   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 
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 
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ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ : 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

ผมรับไปตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ขครับ 

เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม    ปิดการประชุมเวลา 12.12 น.  

 

       (นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย)์ 
                                         ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 
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                   เอกสำรแนบ 2 
 
วำระที่ 2 :  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทัเกีย่วกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ประจ ำปี 2561 
 
 
 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 (รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงปรากฏใน Invitation Form) 
 
 
 
 

วำระที่ 3 :  พจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจ ำปี 2561 ส้ินสุด
วนัที่  31 ธันวำคม 2561 ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี แบบแสดงควำมเห็นอย่ำงมเีง่ือนไข 

 
 
 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 (รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงปรากฏใน Invitation Form) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ: ท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถขอรับรำยงำนประจ ำปีแบบรูปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตำมเอกสำรแนบ 11 
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เอกสำรแนบ 3 
 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที่ 4:  พจิำรณำอนุมตังิดจดัสรรก ำไรสุทธิส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ของ
บริษทัฯเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมัตงิดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 

 

นโยบำยจ่ำยเงินปันผล 

 

• นโยบำยกำรจ่ำยปันผลของบริษทัฯ 

บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ีเหลือ
หลงัจากหกัภาษีและส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทั อย่างไรกต็าม
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนกบักระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษทัค านึงถึงความ
จ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอ่ืนๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของ
บริษทัอย่างมีนยัส าคญั ทั้งน้ี มติคณะกรรมการของบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพ่ือขออนุมติั อน่ึง คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดห้ากเห็นควรว่ามีความ
เหมาะสมและไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี จะตอ้งรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราว
ถดัไป และบริษทัตอ้งตั้งส ารองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิจนจ านวนเงินท่ีตั้งส ารองมีมูลค่าเท่ากบัร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 

• นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษทัย่อย 

บริษทัไม่ไดก้ าหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยข้ึนอยู่กบัผล
ด าเนินงานของแต่ละบริษทัย่อย    การจ่ายเงินปันผลจากบริษทัย่อยให้กบับริษทัเป็นไปตามขอ้ก าหนดของแต่ละบริษทั
และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การปันผลระหว่างกาลสามารถด าเนินการได ้ในการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัย่อย บริษทัย่อยจะตอ้งมีผลก าไรจากการประกอบธุรกิจ หากผลประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จนกว่าการขาดทุนจะกลบัมาเป็นผลก าไร และบริษทัย่อยตอ้งตั้งส ารองตามกฎหมายอย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิจน
จ านวนเงินท่ีตั้งส ารองมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย 
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เอกสำรแนบ 4 
 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที่ 5:   พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำร แทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2562 

  กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2562 มีจ านวน 2 
ท่าน ไดแ้ก่ นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์และนายโชติ สนธิวฒันานนท ์ซ่ึงไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการ
บริษทัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 แลว้วา่ เป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั  

  นอกจากน้ี ในวาระน้ี กรรมการทั้ง 2 ท่านขา้งตน้ ถูกเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ
แทนกรรมการ และกรรมการอิสระซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่บุคคลดงักล่าวไม่มี
ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง มีรายละเอียด
ประวติัของกรรมการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต:ุ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั 
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5.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สัมพนัธ์ หุ่นพยนต์ อำยุ 66 ปี 

 
 

ต ำแหน่งในบริษัท : - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 - ประกาศนียบตัรกฎหมายและการพฒันา, สถาบนัสงัคมศึกษา 

(ISS) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด ์
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิำรอบรม :  

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 110/2551 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 100/2556  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
       2552 – 2554    ประธานกรรมการด าเนินโครงการปริญญาโท ส าหรับผูบ้ริหาร          
                               มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
        2552 – 2554    กรรมการ                                     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
        2551 – 2554    ประธานกรรมการตรวจสอบ      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
        2545 – 2553    คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ           มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 
- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดบัเดยีวกนั 
             - ไม่มี -       

 

- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 
 - กจิกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 3 กจิกำร 
 ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั สเปซเมด จ ากดั 
 ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษทั วฒิุศกัด์ิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั

ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษทั วฒิุศกัด์ิ คอสเมติก จ ากดั 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
              - ไม่มี -       

 
การเขา้ร่วมประชุม              :  - มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถื้อหุน้รวม 7 คร้ัง เขา้ประชุม 7 คร้ัง 

   - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม  16 คร้ัง เขา้ประชุม 15 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหต:ุ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้วา่บุคคลท่ีจะเสนอช่ือให ้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให ้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และกรรมการขา้งตน้ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

วนัทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556 
 
จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบริษัท: 5 ปี 11 เดือน 
(หากได้รับการแต่งตั้งในคร้ังนีจ้ะด ารงต าแหน่ง
ในวาระนีไ้ปอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี 11 เดือน) 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 
24 สิงหำคม 2561: ไม่มี 
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5.2 นำยโชต ิสนธิวฒันำนนท์ อำยุ 62 ปี 

 
 

ต ำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

ประวตักิำรอบรม : 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 178/2556 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
       2555 – 2556    ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี   บริษทั ริช่ีเพลซ 2002 จ ากดั 
       2553 – 2555    ผูจ้ดัการโรงงาน                              บริษทั จอมพนัธ์กรุ๊ป จ ากดั 
       2534 – 2553    สมุห์บญัชี                                       บริษทั วชัรพล จ ากดั 
ต ำแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน : 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดบัเดยีวกนั 
             - ไม่มี -       

 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
                - ไม่มี -       
 - กจิกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
                - ไม่มี -       
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 

- ไม่มี - 
 
 
 
การเขา้ร่วมประชุม              :  - มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถื้อหุน้รวม 7 คร้ัง เขา้ประชุม 7 คร้ัง 

   - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม  16 คร้ัง เขา้ประชุม 16 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหต:ุ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้วา่บุคคลท่ีจะเสนอช่ือให ้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให ้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และกรรมการขา้งตน้ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

วนัทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556 
 
จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบริษัท: 5 ปี 10 เดือน 
(หากได้รับการแต่งตั้งในคร้ังนีจ้ะด ารงต าแหน่ง
ในวาระนีไ้ปอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี 10 เดือน) 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 
24 สิงหำคม 2561: 0.0064159% (348,000 หุน้) 
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นิยำมกรรมกำรอสิระ 
 
 บริษทัฯ ก าหนดใหค้  าวา่ “กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการท่ีไม่ท าหนา้ท่ีจดัการของบริษทั บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจควบคุม และเป็นผูซ่ึ้งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทั ในลกัษณะท่ีจะท าใหมี้ขอ้จ ากดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ และก าหนดคุณสมบติัของ “กรรมการอิสระ” ท่ีเขม้งวด
กวา่หลกัเกณฑก์ าหนด โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค า
ขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว ไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 
สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ านาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของผู ้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี
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รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบติัขา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุม โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้ 
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เอกสำรแนบ 5 
 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที่ 6:  พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 
    

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 ไดพิ้จารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆแลว้ 
และพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยท าการเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ แลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 ตามอตัราท่ีปรากฏในตาราง ทั้งน้ีมีจ านวนรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 
3,000,000 บาท 

 
ตำรำงองค์ประกอบค่ำตอบแทนกรรมกำร (คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบ) 

องค์ประกอบค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

 
18,000 บาท / ท่าน / เดือน 
15,000 บาท / ท่าน / เดือน 

 
18,000 บาท / ท่าน / เดือน 
15,000 บาท / ท่าน / เดือน 

2) ค่ำเบีย้ประชุม* 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

 
18,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 
15,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

 
18,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 
15,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

3) ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ - ไม่มี   - - ไม่มี   - 
หมำยเหตุ : *ค่ำเบีย้ประชุมก ำหนดจ่ำยเป็นรำยคร้ังเฉพำะคร้ังที่เข้ำร่วมประชุม 

 
กำรเข้ำประชุมของกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรตรวจสอบ และค่ำตอบแทนในปี 2561 

 ช่ือ ค่าตอบแทน
มาตรฐาน 

เบ้ียประชุม รวม 
(ค่าตอบแทนมาตรฐาน

และเบ้ียประชุม) 
ประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1 นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์ - - - - - 
2 นายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์ - - - - - 
3 นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์ - - - - - 
4 นายด ารงค ์จูงวงศ ์ 180,000.00 30,000 75,000.00 - 285,000.00 
5 ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ 216,000.00 36,000 90,000.00  288,000.00  630,000.00 
6 ผศ.สมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์ 180,000.00 30,000 75,000.00  225,000.00  510,000.00 
7 นายโชติ สนธิวฒันานนท ์ 180,000.00 30,000 75,000.00  240,000.00  525,000.00 

รวม 756,000.00 126,000 315,000.00 753,000.00 1,950,000.00 
 

หมำยเหตุ: บริษทัฯไม่มีค่าตอบแทนของกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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เอกสำรแนบ 6 
 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที่  7:  พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 
2562 
 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 40 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผู ้
ถือหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยเสนอใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอ
เอน็เอส ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีส านกังานอยูใ่นประเทศ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในระดบั
มาตรฐานสากล และมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัย่อย โดยไดค้วามเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั ดงัมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

 
                              รำยนำม                                     เลขที่รับอนุญำต                     จ ำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษทัฯ 

นายวิชยั รุจิตานนท ์        4054                                                  4 (2561) 
นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ         3500                                                     - 
นายเสถียร วงศส์นนัท ์        3495            - 

 นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ                     5946                - 
นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน        9445            - 

 
โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้มีอ านาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชี และในกรณี

ท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
อ่ืนภายในส านกังานเดียวกนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน กลต.ท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัฯแทนได ้ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติั หนา้ท่ีอย่างเป็น
อิสระแต่อย่างไร และไม่ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีในบริษทัท่ีถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เน่ืองจากบริษทั
ดงักล่าวนั้นไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชี ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยบริษทัไม่มีอ านาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเห็นควรใหแ้ต่งตั้งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
(Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
250,000 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจ าไตรมาสและประจ าปี และค่าตรวจสอบ
ขอ้มูลในแบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่การแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีรายดงักล่าว และค่าตอบแทนขา้งตน้นั้นมีความเหมาะสมดีแลว้ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัต่อไป 
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ส าหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในปีท่ีผา่นมา นอกจากค่าสอบบญัชีแลว้ บริษทัฯ มิไดมี้การจ่ายค่าตอบแทน
ในบริการอ่ืนแต่อยา่งไร 

 

ตำรำงแสดงเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี 2562 2561 

ผู้สอบบัญชี บริษทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั บริษทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั 

กลุ่มบริษทั เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั 
(มหำชน) 

งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี 

รวม 
งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี 

รวม 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั (มหำชน)       

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
(Audit Fee)       

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

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - 250,000 250,000 - - - 
รวมยอดเฉพำะบริษทัฯ 1,590,000 1,800,000 3,390,000 1,500,000 1,450,000 2,950,000 

       
บริษทั เอไอ โลจสิตกิส์ จ ำกดั       

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

บริษทั เอไอ  พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มนัิลส์ 
จ ำกดั 

      

Audit Fee 120,000 120,000 240,000 120,000 120,000 240,000 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - 10,000 10,000 - - - 

ยอดรวมทุกบริษทั 1,905,000 2,145,000 4,050,000 1,815,000 1,775,000 3,590,000 
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เอกสำรแนบ 7 
 

เง่ือนไขหลกัเกณฑ์ และวธีิปฏบิัตใินกำรเข้ำร่วมประชุม กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน 
 

1. กรณีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง : 
1. ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือ
หนงัสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 

2. กรณีมีการแกไ้ขช่ือ- ช่ือสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
2. กรณีมอบฉันทะ: 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยเขา้ร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

2. ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมวา่
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือใหผู้รั้บมอบฉนัทะออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

3. ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต่้อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานท่ีประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือ
ขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากร
แสตมป์ 20 บาท 

เอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรมอบฉันทะ 

• หนงัสือท่ีมีบาร์โคด้ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม 
• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ / ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว : ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง 

หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง  
- นิติบุคคลสญัชาติไทย: ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจ รับรอง 

ท่ีไดอ้อกใหไ้ม่เกิน 30 วนั ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล
นั้นๆ พร้อมประทบัตราบริษทั ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ของ
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

-       นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว: ผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา  
บริษทัในหนงัสือมอบฉนัทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรับรองเอกสาร (โนตารีพบัลิค) หรือ
หน่วยงานซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนาม
ดงักล่าวแลว้ใหน้ าหนงัสือมอบฉนัทะฉบบันั้นใหเ้จา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจของสถานทูตไทย หรือ สถาน
กงสุลไทย หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายใหท้ าการแทนบุคคลดงักล่าว หรือบุคคลซ่ึงสามารถให้
การรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองเอกสาร (โนตารีพบัลิค) อีก
ชั้นหน่ึง 
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• กรณีใชก้ารพิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ ใหพิ้มพล์ายน้ิวหวัแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ความก ากบัไว ้
“ลายพิมพห์วัแม่มือซา้ยของ........” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองวา่เป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น 
และตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรอง และตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 

• ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี  ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้อาจเลือก
มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะหรือเลือกมอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 

1. ดร.กวพีงษ์ หิรัญกสิ   อำยุ 69 ปี อยู่บ้ำนเลขที ่68/140 หมู่บ้ำนเพอร์เฟคเพลส ซอย6 ถนนรำมค ำแหง164 แขวง/เขต มนีบุรี 
กรุงเทพฯ 10510 

 
 

ต ำแหน่งในบริษัท : - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญาเอก สาขาสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมาร์กสั ประเทศ

อินเดีย 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.) หลกัสูตรนานาชาติ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ประวตักิำรอบรม : 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 168/2556 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 100/2556   

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
       2527 – 2553    รองผูว้า่การการไฟฟ้านครหลวง        การไฟฟ้านครหลวง 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดบัเดยีวกนั 
             - ไม่มี -       

 

- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
        2551 – ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ     บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 
 - กจิกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
              - ไม่มี -       
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 

- ไม่มี -  
 
 
 
 
 
 

วนัทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 
24 สิงหำคม 2561: ไม่มี 
 
กำรมส่ีวนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 



   

41 

 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สัมพนัธ์ หุ่นพยนตร์ อำยุ 66 ปี อยู่บ้ำนเลขที ่88/23/1 หมู่ที ่2 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

 
 

ต ำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายและการพฒันา, สถาบนัสงัคมศึกษา 
(ISS) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด ์

 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิำรอบรม : 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 110/2551 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 100/2556  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
       2545 – 2553    คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
       2552 – 2554    ประธานกรรมการด าเนินโครงการปริญญาโท ส าหรับผูบ้ริหาร          
                               มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
       2552 – 2554    กรรมการ                                     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
       2551 – 2554    ประธานกรรมการตรวจสอบ       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ต ำแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน : 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดบัเดยีวกนั 
             - ไม่มี -       

 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 

- กจิกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 
ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บริษทั สเปซเมด จ ากดั  
ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บริษทั วฒิุศกัด์ิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั  
ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บริษทั วฒิุศกัด์ิ คอสเมติก จ ากดั  

 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
- ไม่มี -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 
24 สิงหำคม 2561: ไม่มี 
 
กำรมส่ีวนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 
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3. นำยโชต ิสนธิวฒันำนนท์ อำยุ 62 ปี อยู่บ้ำนเลขที ่51 หมู่ 8 ต ำบลบำงกร่ำง อ ำเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 

 
 

ต ำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

ประวตักิำรอบรม : 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 178/2556 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
       2555 – 2556    ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี   บริษทั ริช่ีเพลซ 2002 จ ากดั 
       2553 – 2555    ผูจ้ดัการโรงงาน                               บริษทั จอมพนัธ์กรุ๊ป จ ากดั 
       2534 – 2553    สมุห์บญัชี                                        บริษทั วชัรพล จ ากดั 
ต ำแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน : 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 
- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดบัเดยีวกนั 

             - ไม่มี -       
 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
              - ไม่มี -       

- กจิกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
             - ไม่มี -        

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
              - ไม่มี -        

 

• ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีได้
จดัท าข้ึน และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวขา้งตน้ ไปยงัเลขานุการบริษทั พร้อมเอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยส่งถึงบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนั 

• ทั้งน้ี ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน/ บตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ/หนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ือลงทะเบียน 

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วม
ประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสัง่ศาล แต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ 
อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมดว้ย 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยำว์ : ใหบิ้ดา- มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบ
ฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งน าส าเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดง
เพ่ิมเติมดว้ย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือผู้เสมือนไร้ควำมสำมำรถ : ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษเ์ขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผู ้

วนัทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 
24 สิงหำคม 2561: 0.0064159% (348,000 หุน้) 
 
กำรมส่ีวนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 
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อนุบาลหรือผูพิ้ทกัษ ์ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติม
ดว้ย 

กำรลงทะเบียน 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นตน้
ไป 
 
กำรออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

-    ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน      
      ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
-    ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ กใ็หด้ าเนินการ     
      ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหท้ราบผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม 
      รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

2.     การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะ  
        ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
3.     ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ี 
        ประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่คราวกไ็ด ้
4. การลงคะแนนลบั อาจจะท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติใหมี้    
        การลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการลงคะแนนลบันั้น และแจง้ให ้
        ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว 
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เอกสำรแนบ 8 
 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพำะทีเ่กีย่วข้องกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงส ำหรับวำระกำรประชุม 
 

หมวดท่ี 2  
หุน้และผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 5. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัมีมูลค่าหุน้เท่า ๆ กนั และเป็นหุน้ชนิดท่ีตอ้งช าระค่าหุน้เตม็จ านวนมูลคา่ของหุน้  และ/หรือ
เป็นหุน้ท่ีช าระค่าหุน้ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน  หรือใหใ้ชลิ้ขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม  ศิลปะ  หรือวทิยาศาสตร์  
สิทธิบตัร  เคร่ืองหมายการคา้  แบบหรือหุ่นจ าลอง  แผนผงั  สูตร หรือกรรมวธีิลบัใดๆ หรือใหใ้ชข้อ้สนเทศเก่ียวกบั
ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม  การพาณิชย ์หรือวทิยาศาสตร์ 

บริษทัมีสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายหุน้  หุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุคคลใดๆ หรือ
ประชาชนทัว่ไปได ้ และการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้กูส้ามญั  การแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิใหเ้ป็นหุน้
สามญัใหก้ระท าได ้ ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  และกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 6. ใบหุน้ทุกใบของบริษทัจะระบุช่ือผูถื้อหุน้ และมีลายมือช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพมิพล์ายมือช่ือไว ้แต่

ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหน้ายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
เป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้ ซ่ึงการลงลายมือช่ือหรือพิมพด์งักล่าวนั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพย์
ก าหนด 

 
หมวดท่ี 5  

คณะกรรมการ 
ขอ้ 17. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือด าเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้ (5) คน โดย

กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  และกรรมการของบริษทั
จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
 

ขอ้ 18. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 
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ขอ้ 19. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม (1/3) 

   กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้
   กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปี

หลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 

ขอ้ 20. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั หรือกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 22  
(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
 

ขอ้ 22. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
ขอ้ 24. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติอนุมติั โดย

อาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือ
ใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บ
เบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังาน หรือ 
ลูกจา้งของบริษทั ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

 
หมวดท่ี 6 

การประชุมผูถื้อหุน้ 
ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต ่

วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 
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ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อ
หุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนงัสือพิมพ ์(3) วนัติดต่อกนั และไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมดว้ย  

ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

 
ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน 

หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ
หุน้ร้องขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้
นดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 38. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ี
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ี
ประชุมดงักล่าว 

 
ขอ้ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ

ในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั  
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 
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ขอ้ 40. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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เอกสำรแนบ 9 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ำยไม่ซับซ้อน) 

ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ  
เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี  
 วนัท่ี  เดือน พ.ศ  

  
 (1)   ขา้พเจา้        สญัชาติ     
 อยูบ่า้นเลขท่ี             

  (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
 โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง  ดงัน้ี 
   
  หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
                          หุน้บุริมสิทธิ                                 - หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  - เสียง  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้ 

                                                                               อาย ุ                      ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี                                              
 ถนน                                     ต าบล/แขวง                                    อ าเภอ/เขต                                                                                                                      
 จงัหวดั                                      รหสัไปรษณีย ์                      หรือ 

      นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ อาย ุ          69        ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี 68/140 หมู่บา้นเพอร์
เฟคเพลส ซอย6 ถนน   รามค าแหง 164  ต าบล/แขวง            มีนบุรี             อ าเภอ/เขต      มีนบุรี       จงัหวดั         
กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์            10510                      หรือ 
      นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์ อาย ุ           66        ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  88/23/1 หมู่ 2   
ถนน  -     ต าบล/แขวง            บางเขน                          อ าเภอ/เขต เมืองนนทบุรี     
จงัหวดั         นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์            11000                      หรือ 
      นายโชติ สนธิวฒันานนท ์ อาย ุ           62        ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี  51 หมู่ 8  
ถนน  -   ต าบล/แขวง  บางกร่าง        อ าเภอ/เขต  เมืองนนทบุรี   จงัหวดั         นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์  11000   
หรือ 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในผูจ้องหุน้ / การประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 / วิสามญั (คร้ังท่ี - ) ในวนัศุกร์ท่ี  26  เมษายน 2562   เวลา 10.00  น.  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 
กรุงเทพฯ ฟอร์จูน หอ้งแกรนด ์บอลรูม ชั้น 3 เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอร์จูน ทาวน์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ                                                            ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( )  (                             ) 

  ลงช่ือ                                                                ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ                                                               ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   ( )   (   ) 
หมำยเหต ุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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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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เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผู้ถอืหุน้ที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุม 
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 าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (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. 
 

 



   

51 

 

อกสำรแนบ 11 
 

แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี 2561 แบบรูปเล่ม 
 

เรียน  เลขานุการบริษทั 
 
ขา้พเจา้ 
 
อยูบ่า้นเลขท่ี 
 
 
สญัชาติ 

__ 2 พบัลง __ 

กรุณำท ำเคร่ืองหมำย √ ใน  
 

1. มีความประสงคข์อรับเอกสาร  
               รายงานประจ าปี 2561 แบบรูปเล่ม 
 

2. ท่ีอยูใ่นการจดัส่งเอกสาร 
ใหบ้ริษทัฯจดัส่งเอกสารไปตามท่ีอยูต่ามดา้นล่างน้ี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี________________ หมู่ _____ ซอย _____________________________ 
หมู่บา้น___________________________ถนน ____________________________ 
ต าบล/แขวง________________________อ าเภอ/เขต________________________ 
จงัหวดั____________________รหสัไปรษณีย_์___________โทรศพัท_์_________ 
 
 

     __          __ 
 1 พบัขึน้ 

 
 
 
 
เม่ือกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ โปรดส่งโทรสารไปท่ีหมายเลข 0-34877-491-2 / หรืออีเมลมาท่ี ir@aienergy.co.th 
/ หรือพบัเป็นซองธุรกิจตอบรับ และส่งไปรษณียก์ลบัมายงับริษทัฯ เพ่ือจะไดด้ าเนินการตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ต่อไป 

 
 
 
 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

mailto:ir@aienergy.co.th
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      กรุณำส่ง 
      บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
      (เลขานุการบริษัท) 
      55/2 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ 
      อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
      74110 
         

บริการธุรกิจตอบรับ 
ใบอนุญาตเลขท่ี 

ปข.๗/๓๓๑ 
ฝากส่งลงทะเบียนในประเทศ ไม่ตอ้ง

ผนึกตราไปรษณียากร 
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แผนที่สถำนที่จัดประชุม  

เอกสำรแนบ 12 
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