AI Energy Public Company Limited

Notice to the
2019 Annual General Meeting of Shareholders
26 April 2019
Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, Grand Ballroom 3rd floor,
1 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok

บริษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited
AIE 067/2019

22 March 2019

Subject

: Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for year 2019

To

: Shareholders

Attachments

:
1. A copy of minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on June
4, 2018
2. Annual Report for the year 2018 (QR Code)
3. Dividend policy
4. Curricula vitae of the nominated persons to be directors in replacement of those who are
retired by rotation
5. Directors Remuneration
6. Names of the Company’s Auditor and the Remuneration for the Year 2019
7. Documents required prior to attending the meeting, granting proxy, registration and names of
independent directors that shareholders can grant proxy
8. Company’s Articles of Association relating to the Shareholders’ meeting and voting rights
9. Proxy Form A
10. Proxy Form B
11. Request Form for a hard copy of Annual Report for the year 2018
12. Map of Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel

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

To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018
on June 4, 2018.
Preamble: The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on June 4,
2018. A copy of the mentioned minutes is attached as Attachment No. 1.
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Board of Directors’ opinion: The Board agrees that the Minutes of the Extraordinary
General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on June 4, 2018 have correctly been stated
and should be certified.
Agenda 2

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

Agenda 3

To approve the Company’s Consolidates Financial Statements, Balance Sheet and
Statement of Income for the year ended December 31, 2018 with Qualified Opinion.
Preamble: In compliance with Public Limited Company Act, the company shall prepare
financial statements at the end of the fiscal year of the company which were audited and
certified by the Company’s auditor and approved by Board and Audit Committee and
ready for shareholders’ approval, details of which are in Annual Report for the year 2018
in QR Code, details of which is in Invitation Form.
Board of Directors’ opinion: The Company’s Consolidates Financial Statement,
Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2018 with
Qualified Opinion, which were approved by audit committee and certified by auditor,
should be approved. Summary of the Company’s financial status and performance
during the year 2018 as following.
The Statements of Financial Position and the Income Statements (Unit: Baht)
Consolidated
Separate
Total Assets
1,974,457,080
2,021,272,521
Total Liabilities
134,670,282
271,368,432
Total Revenues
1,570,917,679
1,512,323,819
Net Profit (Loss)
(72,320,514)
(54,538,991)
Earnings (Loss) per Share (0.015)
(0.011)
Details of the above are shown in the Company’s Annual Report for the year 2018 as in
QR Code in Invitation Form.

Agenda 4

To approve the omitting of Legal Reserve and the omitting of the dividend payment based
on the Company’s performance for year 2018.
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Preamble: In 2018, the Company has net loss (Company Only) of 54,538,991 Baht and a
retained deficit of 174,684,353 Baht, which cannot allocate as legal reserve and dividend
payment for the year 2018 since there was a net loss for the year 2018 and has retained
deficits. Therefore, the Company’s legal reserve remain as of 8,226,574 Baht,
representing a rate of 0.63 of the registered and paid-up capital. The Chairman proposed
the meeting to approve the omitting of legal reserve based on the net loss from the
Company’s performance for year 2018 and the omitting of the dividend payment due to
the Company’s retained deficits as of year 2018.
According to the company's dividend policy, the Company will consider the
return on equity in the long run. The dividend proposed by the Board of Directors of the
Company deems appropriate, where the Company can continue its business with
sufficient working capital to support the growth and expansion. (Attachment No. 3)
Board of Directors’ opinion: The omitting of legal reserved and the omitting of dividend
payment for the year 2018 should be approved.
Agenda 5

To approve the election of directors in place of those whose terms are to be expired in
2019.
Preamble: In compliance with Public Limited Companies Act and Company’s Articles of
Association, one-third of the directors must retire from the office by rotation at the Annual
General Meeting of Shareholders. Two directors who are retired by rotation in this
meeting are (Directors who are stakeholders, abstain);
1. Mr.Sampan Hunpayon
Director and Independence Director,
2. Mr.Choti Sontiwattananont
Director and Independence Director
(Stakeholders, abstain)
Board of Directors’ opinion: The board of directors, excluding the directors with special
interest has extensively discussed and considered the nomination of directors by applying
the nomination guidelines specified in compliance with Public Limited Companies Act
1992 and taking into consideration the qualifications of nominees, of whom shall be
knowledgeable with business expertise from various occupations, being a leader, having
far-sighted vision, high principles and ethics, transparent and clean working record, being
capable of expressing their opinions independently, having suitable qualifications and
having well performed their duties as directors. The board of directors, excluding the
directors having special interest, agrees and recommends the Meeting to elect the said two
retiring directors, i.e. Mr.Sampan Hunpayon and Mr.Choti Sontiwattananont
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(Stakeholders, abstain) to be directors and independence directors of the Company for
another term.
The curricula vitae of the nominated persons, number of shares held in the
Company, position as director of managerial level in the listed company and other
business including relationship of the nominated person are shown in Attachment No. 4.
Agenda 6

To approve Directors’ Remuneration for year 2019.
Preamble: The directors’ remuneration should be reviewed every year, the Board
proposed to approve directors’ remuneration for the year 2019 not over amount of
3,000,000 Baht with the following conditions;
- Directors that also hold position as Executive Directors Committee which consist of
three directors;
1. Mr.Narong Thareratanavibool
Chairman / Chairman of Executive
Committee
2. Mr.Thanit Thareratanavibool
Vice Chairman / Executive Committee /
Chairman of Risk Management Committee
3. Miss Pimwan Thareratanavibool
Director / Executive Committee / Managing
Director / Risk Management Committee /
Corporate Secretary
will not receive monthly remuneration and meeting allowance for the year 2019. But,
- Other director and independent directors / audit committee which consist of four
directors;
1. Mr.Damrong Joongwong
Director
2. Mr.Kaweephong Hirankasi
Independent Director / Chairman of Audit
Committee
3. Mr.Sampan Hunpayon
Independent Director / Audit Committee
4. Mr.Choti Sontiwattananont
Independent Director / Audit Committee
still receive monthly remuneration and meeting allowance for the year 2019.

Remuneration for the Board of Director and Audit Committee
Remuneration
1) Standard monthly fees

2019 (Proposed)

2018

-

Chairman

18,000 Baht / person / Month

18,000 Baht / person / Month

-

Director

15,000 Baht / person / Month

15,000 Baht / person / Month
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Remuneration

2019 (Proposed)

2018

2) Meeting Allowance
-

Chairman

18,000 Baht / person / time

18,000 Baht / person / time

-

Director

15,000 Baht / person / time

15,000 Baht / person / time

Remark: *Determine the meeting allowances will be paid only attended.
Board of Directors’ opinion: The Directors’ Remuneration for year 2019 for amount of
3,000,000 Baht with stated conditions should be approved. (Attachment No. 5)
Agenda 7

To approve the appointment of Auditors and Remuneration for year 2019.
Preamble: To appoint
1. Mr. Vichai Ruchitanont Certified Public Accountant No. 4054, or
2. Mr. Atipong Atipongsakul Certified Public Accountant No. 3500, or
3. Mr. Sathien Vongsnan Certified Public Accountant No. 3495, or
4. Miss Kultida Pasurakul Certified Public Accountant No. 5946, or
5. Mr. Yuttapong Chuamuangpan Certified Public Accountant No. 9445.
on the behalf of ANS Audit Company Limited to perform their duties as external auditor
for the year 2019 with the remuneration of Audit Fee 3,140,000 Baht and other expenses
(Non-Audit Fee) 250,000 Baht. To propose at the Shareholder Meeting 2019, the above
auditors are qualifying the Public Company Limited Act and Securities and Exchange
Commission’s requirements. Also, in the event the above auditors are unable to perform
their duties; ANS Audit Company Limited is authorized to assign another of its auditors
to perform the duties in place of them.
Board of Directors’ opinion: Five auditors on behalf of ANS Audit Company Limited
are subject to the approval of shareholders at the Annual General Meeting of
shareholders’ year 2019 for the amount of Audit Fee 3,140,000 Baht and other expenses
(Non-Audit Fee) 250,000 Baht should be approved. (Attachment No. 6)

Agenda 8

To approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 3:
objective of the Company.
Preamble: In compliance with the announcement of Ministry of Energy, Department of
Energy Business, Bureau of Fuel Quality, and the Public Guide, the amendment of the
Company’s Memorandum of Association clause 3: objective of the Company to add 1
objective from 28 objectives to 29 objectives; to engage in the business trading of
Biodiesel should be proposed to amend.
6

Board of Directors’ opinion: The Board deemed appropriate to propose the shareholders
to approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 3:
objective of the Company to engage in the business trading of Biodiesel in order to
comply with the announcement of Ministry of Energy, Department of Energy Business,
Bureau of Fuel Quality, and the Public Guide.
Agenda 9

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

Agenda 10 To approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 4:
registered capital.
Preamble: To amend the Company’s Memorandum of Association clause 4: registered
capital in order to consistent with the decreased in the Company’s registered capital.
Board of Directors’ opinion: The Board deemed appropriate to propose the shareholders
to approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 4:
registered capital in order to consistent with the decreased in the Company’s registered
capital as followed.
4.
Registered Capital
: 1,308,072,982
Baht
Consist of
: 5,232,291,928
Shares
Par Value
: 0.25
Baht
Divided into
Ordinary Shares
: 5,232,291,928
Shares
Preferred Shares
: Shares
Agenda 11 To consider other matters (if any).
The Company fixes the record date which shareholders have the right to attend the Annual General
Meeting of shareholders for year 2019 on March 14, 2019. All Shareholders are cordially invited to attend the
Annual General Meeting of Shareholders to be held as mentioned above. The commencement for registration to
attend the Meeting will be from 08:30 hours.
For your convenience, if you attend the meeting by yourself please bring your identification with you or
you wish to appoint a person to attend and vote at the Meeting on your behalf, please complete and duly execute
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only one of the Proxy Forms A or B as attached in Attachment No. 9 or No.10, or alternatively you may
download only one of two Proxy Forms from www.aienergy.co.th and present to staffs in the registration process.
The shareholder shall be prepared documents to submit to staffs before attended the Shareholder Meeting.
If proxy is an individual: proxies bring proxy’s identification document certified by proxy to
show at the registration together with proxies’ identification document.
- If proxy is a corporation: proxies bring proxy’s company registration certified by authorized
directors with company seal to show at the registration together with proxies’ identification
document.
Please bring a proxy form named shareholder and bar code to show to staffs at the registration from
08.30 hrs. to 10.00 hrs.
If any shareholder wishes to appoint a proxy to the person you deem appropriate to attend the meeting
and vote, please filled and signed in the proxy form attached. To allow registration process is more convenient
and faster please bring a document that stated the shareholder's name and has a barcode and show to the
registration’s staffs on the meeting day. For shareholders who need a hard copy of Annual Report 2018, can
request by using form in the attachment No. 11.
-

Released on March 22, 2019

Yours faithfully,
By Order of the Board of Directors

(Miss Pimwan Thareratanavibool)
Managing Director

Remark If the shareholders cannot attend the meeting and desires to appoint an independent director as proxy
to attend the meeting. You can also send a proxy form and identification proof documents to the
Company at least one business day before.
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Attachment No. 1
Attachment for Agenda 1: To Certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
No. 1/2018 on June 4, 2018.
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
ของ
บริษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 4 มิถุนำยน 2561 เวลำ 10.00 นำฬิ กำ
ณ ห้ องเจ้ ำพระยำบอลรู ม (ชั้น 2) อำคำรโรงแรม เลขที่ 247 ถนนรัชดำภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหำนคร
เริ่มกำรประชุม
พิธีกรแถลงว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯมีจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้น 5,395 ท่าน มี
จานวนหุน้ สามัญทั้งสิ้น 4,520 ล้านหุน้ จัดแบ่งตามหมวดผูถ้ ือหุน้ ได้ดงั ต่อไปนี้
1) นิติบุคคลต่างประเทศ จานวน

356,000 หุน้

2) นิติบุคคลในประเทศ จานวน

2,721,439,940 หุน้

3) บุคคลต่างประเทศ จานวน

155,600 หุน้

4) บุคคลในประเทศ จานวน

1,798,048,460 หุน้

โดยเป็ นหุ้นสำมัญทีม่ สี ิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น

4,520,000,000 หุ้น

ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 ครั้งนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะ
เปิ ดการประชุมรวม 64 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้น 3,289,426,720 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 72.77 ของจำนวนหุน้ สามัญที่มี
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีจานวน 4,520,000,000 หุน้ ระหว่างการประชุมมีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 57 ราย นับรวมจานวนหุน้ เพิ่มขึ้นได้ท้ งั สิ้น 14,654,244 หุน้ รวมการประชุมครั้งนี้มีผู ้
ถือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 121 รำย นับรวมจานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้น 3,304,080,964 หุน้ คิดเป็ น
อัตราร้อยละ 73.10 ของจำนวนหุน้ สามัญที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีจานวน 4,520,000,000 หุน้
ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยมี นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์
ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม จานวน 7 ท่ำน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
100 โดยกรรมกำร บำงท่ำนได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษทั ฯด้วย ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ฯมีคณะกรรมกำร ชุดย่อย
จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง โดยมีรายนามกรรมการ
ดังนี้
1. นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์
2. นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริ หาร / ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
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3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์
ความ
4.
5.
6.
7.

นายดารงค์ จูงวงศ์
ดร.กวีพงษ์ หิ รัญกสิ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
นายโชติ สนธิวฒั นานนท์

กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หาร
เสี่ ยง / เลขานุการบริ ษทั
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยการประชุมวันนี้นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯซึ่งดารงตาแหน่งกากับดูแลสายงานฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน และได้เรี ยนเชิญผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษาการเงิน และที่ปรึ กษากฎหมาย เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ดว้ ย ดังมีรายนาม ดังนี้
1. นางสาวปิ ยนาฏ นามไพโรจน์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)

2. นายวิชยั รุ จิตานนท์

ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด

3. นายสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร

ที่ปรึ กษาทางการเงิน บริ ษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด

4. ว่าที่ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นพยนต์

ที่ปรึ กษากฎหมาย บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมาย ดิ อาร์ท ออฟ ลอว์

จากัด
บริ ษทั ฯได้เรี ยนเชิญผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของ บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด คือ นายวิชยั รุ จิตานนท์ มาร่ วมประชุมเพื่อ
ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษทั ฯให้กบั ผูถ้ ือหุน้
สาหรับการตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระการประชุม บริ ษทั ได้เชิญ ว่าที่ ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นพยนต์ ที่
ปรึ กษากฎหมาย เป็ นผูท้ าหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อความโปร่ งใส ในขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยง
รวมทั้งดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั และพิธีกรขออาสาสมัครจาก
ที่ประชุม 1 ท่านเพื่อเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนร่ วมกับที่ปรึ กษากฎหมาย ในการนี้ มีผถู ้ ือหุน้ 1
ท่านยินดีอาสาสมัครเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนตลอดการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ รับฟังคาชี้แจงเรื่ องวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยง จากพิธีกรดังนี้
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ได้นาระบบ Barcode มำใช้เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกแก่กำรประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น โดยบริ ษทั จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในทุกวาระที่มีการลงมติ
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระการประชุม บริ ษทั ขอแจ้งขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านทราบก่อนการ
ประชุม ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ทั้งนี้ตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ แต่ละท่านมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุน้ ที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง และผูถ้ ือหุน้ 1 ราย สามารถ
ออกเสี ยงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ ยกเว้นกรณี คสั โตเดียน
สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ในแต่ละวาระการประชุม บริ ษทั จะถือตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในที่
ประชุมอีก
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ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือหุน้ ทาเครื่ องหมายในบัตรลงมติช่องใดช่องหนึ่งว่า เห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง ในกรณี ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยง บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ออกคะแนนเสี ยงว่า เห็นด้วย และในกรณี ที่ผู ้
ถือหุน้ ท่านใดมีการทาเครื่ องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรื อมีการขีดฆ่าหรื อแก้ไขเครื่ องหมายหรื อข้อความ โดย
ไม่มีการลงลายมือชื่อกากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็ นบัตรเสี ย และไม่นามาคานวณเป็ นคะแนนเสี ยง
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯจะสอบถามผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและ
ถาม โดยผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นำมสกุล ก่อนแสดงควำมคิดเห็นหรื อถาม
และขอให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งบัตรลงคะแนนเสี ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อจะนามารวมคะแนนเสี ยง และแสดงผลคะแนนให้
รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
ในการรวบรวมผลคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย หัก
ออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ลงคะแนนเสี ยง
เป็ นการล่วงหน้า และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมและได้ออกเสี ยงลงคะแนนมา
ในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง บริ ษทั ได้บนั ทึกการออกเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ รวมไว้
ในเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสี ยงการลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว
หลังจากรวบรวมผลการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็ น
คะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย และในกรณี ปกติบริ ษทั จะถือใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ทั้งนี้ จานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผูถ้ ือ
หุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรื อกลับก่อน หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนสามารถ
สอบถามเจ้าหน้าที่บริ ษทั ที่ยนื อยูด่ า้ นข้าง
โดยการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ บริ ษทั จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่ เป็ น Clip File ผ่านทางเว็บไซด์บริ ษทั
www.aienergy.co.th ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทำกำร เพื่อให้บริ การผูถ้ ือหุน้ ที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่ วมประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดังนี้
ประธานฯกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน และขอขอบคุณที่กรุ ณาสละเวลาเข้า
ร่ วมประชุมในวันนี้ และเริ่ มการพิจารณาในวาระที่ 1 ดังนี้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว ซึ่ง
คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติรับรองจากผูถ้ ือหุน้ คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วย
คะแนนเสี ยงเอกฉันท์ ดังนี้
- เห็นด้วย

3,297,555,624 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.000 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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- ไม่เห็นด้วย

0

- งดออกเสี ยง

194,000

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง

0

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง

- บัตรเสี ย

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2557 สิ้นสุ ด วันที่ 31
ธันวำคม 2557 (ฉบับทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. สั่งให้ แก้ ไข) ทีไ่ ด้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดประจาปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับที่สานักงาน กลต. สัง่ ให้แก้ไข) ที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดในเอกสารแนบที่ 2 ที่ส่งให้ผถู ้ อื
หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว ขอนาเสนอรายการในงบการเงินรวมที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับที่
สานักงาน กลต. สัง่ ให้แก้ไข) โดยสังเขปดังนี้
ในปี 2557 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์รวมจานวนทั้งสิ้น 2,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 1,206 ล้านบาท สิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั โดยหลักๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,378 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือและพัสดุน้ ามันคงเหลือ
จานวน 437 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 477 ล้านบาท และมีหนี้สินของบริ ษทั ฯจานวน 660 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย เงิน
กูย้ มื จากสถาบันการเงินจานวน 416 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าจานวน 203 ล้านบาท และสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จานวน 12 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 1,843 ล้านบาท โดยกาไรสุทธิประจาปี 90 ล้านบาท
ในส่วนของงบกาไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2557 มีรายการที่สาคัญ ดังนี้

-

,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

บริ ษทั ฯมีรายได้จากการขายและบริ การในปี 2557 จานวน 4,560 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน
338 ล้านบาท โดยเป็ นการเพิ่มขึ้นของยอดขายน้ ามันไบโอดีเซล

-

บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจานวนทั้งสิ้น 4,575 ล้านบาท และมีตน้ ทุนขายจานวน 4,294 ล้านบาท เมื่อ
เปรี ยบเทียบต้นทุนขายระหว่างปี 2557 และปี 2556 บริ ษทั มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ
93.86 และ ร้อยละ 90.95 ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.20 เนื่องจาก อัตราส่วนผลผลิตน้ ามันไบโอดีเซลที่ได้จากการ
ผลิตต่าลง
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-

บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 156 ล้านบาท และมีผลประกอบการกาไรสุทธิ 90 ล้านบาท คิด
เป็ นกาไรต่อหุน้ เท่ากับ 8 สตางค์ต่อหุน้

-

บริ ษทั ฯมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานของงบเฉพาะกิจการในปี 2557 จานวน 106.50 ล้านบาท และมีผล
กาไรสะสมยกมาจานวน 16.71 ล้านบาท และได้จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย 5.48 ล้านบาท
ส่งผลให้บริ ษทั ฯมีกาไรสะสมจัดสรรสารองตามกฎหมายจานวน 6.36 ล้านบาท และบริ ษทั ฯมียอดกาไรที่
ยังไม่ได้จดั สรรจานวนทั้งสิ้น 118 ล้านบาท

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2557 บริ ษทั ฯมียอดกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจานวน 116 ล้านบาท
โดยเป็ นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

-

69,867,403

688,705,532

(163,653,267)

(576,487,520)

210,257,298

(57,939,082)

116,471,434

54,278,930

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 70 ล้านบาท โดยเป็ นการได้มาจากกาไรจากการ
ดาเนินงาน

-

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 164 ล้านบาท โดยเป็ นการลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรของบริ ษทั

-

กระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 210 ล้านบาท โดยเป็ นการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะสั้นกับ
สถาบันการเงิน
มติอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ก่อนลงคะแนนเสี ยง มีผถู ้ ือหุน้ มีประเด็นคาถาม ดังนี้

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล :

ในนามชมรมผูถ้ ือหุน้ ไทยภายใต้สมาคมผูถ้ ือหุน้ ไทย ผมมีประเด็นคาถามกับผูส้ อบบัญชี เอกสาร
แนบที่ 2 และ 3 ได้ผา่ นการตรวจสอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เรี ยบร้อยแล้วใช่หรื อไม่ คาถามที่สอง
คือหลังจากนี้ไป เราจะเข้าสู่กระบวนการกลับเข้าซื้อขายใช่หรื อไม่ คาถามสุดท้ายงบดุลล่าสุดในปี
2560 มีผลดาเนินการเป็ นอย่างไร และได้รับผลกระทบจากงบที่ปรับปรุ งทั้ง 2 หรื อไม่
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คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

ผมเป็ นผูส้ อบบัญชีงบการเงินประจาปี 2557 และ 2558 ฉบับที่สำนักงำน ก.ล.ต. สัง่ ให้แก้ไข เรื่ อง
ที่ 1 สำหรับงบกำรเงินปี 2557 และ 2558 ฉบับแก้ไข บริ ษทั ฯได้ยนื่ ส่งให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. และ
ได้เผยแพร่ ตามขั้นตอนที่กาหนดแล้ว สาหรับคาถามที่วา่ สานักงาน ก.ล.ต. คิดเห็นอย่างไรก็จะเป็ น
ในส่วนที่ทางสานักงาน ก.ล.ต. ได้รับงบการเงินไปพิจารณา และเข้าใจว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้ประกาศออกมาว่าบริ ษทั ฯได้นาส่งงบการเงิน 2557 และ
2558 ครบถ้วนแล้ว และขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไป ส่วนเรื่ องของผลกระทบในปี 2560
และ 2561 นั้น เนื่องจากว่างบการเงินปี 2558 – 2560 ทางบริ ษทั ฯเองได้มีการปรับปรุ งตัวเลขของปี
2557 ไปก่อนที่ผสู ้ อบบัญชีประจาปี 2557 (ฉบับที่สานักงาน ก.ล.ต. สัง่ ให้แก้ไข) จะเข้าไปตรวจ
เพราะฉะนั้นตัวเลขที่มีการปรับปรุ งได้สะท้อนอยูใ่ นงบการเงินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 2559
2560 และไตรมาส 1 ปี 2561 ดังนั้นผลกระทบของงบการเงินที่แก้ไขได้รวมอยูใ่ นงบการเงินฉบับ
ปั จจุบนั แล้ว โดยผลกระทบได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2557 และ 2558
เกี่ยวกับตัวเลขก่อนปรับปรุ งและรายการที่ปรับปรุ ง และผลกระทบหลังปรับปรุ ง ซึ่งตัวเลขหลัง
ปรับปรุ งนั้นอยูใ่ นงบการเงินปี 2559 2560 และไตรมาส 1 ปี 2561 ตั้งแต่แรกแล้วครับ

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล :

ขอบคุณผูส้ อบบัญชีครับ ผมขอถามท่านประธานฯครับว่าหุน้ ของเราจะมีเงื่อนไขต่างจากหุน้ ที่จะ
กลับมา Resume หลังจากที่ถูกแขวนจากการที่มีส่วนทุนติดลบหรื อไม่ เพราะของเราติดขัดแค่
เรื่ องทางบัญชี ฉะนั้นเมื่อเรื่ องบัญชีผา่ น เราจะสามารถกลับมาซื้อขายได้เลยหรื อไม่
ส่วนเรื่ องที่ 2 การดาเนินงานในอดีตที่ผา่ นมาในช่วงที่เราไมได้ซ้ือขายมันได้สะท้อนถึงอะไรบ้าง
ขอให้ท่านช่วยชี้แจง

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

สาหรับคาถามแรกผมขอให้ทางที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูต้ อบ เนื่องจากได้ทาหน้าที่ประสานงาน
กับทางสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ครับ

คุณสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร :
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)

ผม สมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร จากบริ ษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
ครับ สถานะปัจจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ประกาศผ่าน Website ไปแล้วว่า AI และ AIE อยูใ่ น
ขั้นตอนของ Resume Stage กำรดำเนินกำรนำส่งงบกำรเงินที่มีคำสัง่ ให้มีกำรแก้ไขได้ดาเนินการ
เรี ยบร้อยแล้ว สาหรับขั้นตอนต่อไปคือ บริ ษทั ฯจะต้องทาหนังสื อชี้แจง 2 ประเด็นใหญ่ๆ ประเด็น
ที่ 1 คือประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และนาให้เกิดปั ญหาในการสัง่ แก้ไขงบการเงินในปี 2557 โดย
คาดว่าจะนาส่งหนังสื อชี้แจงพร้อมเอกสารความเห็นของผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน
ประกอบให้กบั ทางตลาดหลักทรัพย์ฯภายในสัปดาห์น้ ี ส่วนอีกประเด็นจะเป็ นในเรื่ องของข้อมูล
สถานะผลการดาเนินงานปั จจุบนั รวมทั้งความเป็ นไปได้และแนวโน้มการดาเนินงานในอนาคตว่า
สถานะเป็ นอย่างไร เพราะเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นในการประกอบการพิจารณาในการกลับมา Resume
Trade อีกครั้ง ผูถ้ ือหุน้ ก็จะมีขอ้ มูลในการตัดสิ นใจว่าเหตุการณ์ที่ผา่ นมาปั ญหาเกิดขึ้นจากอะไร
และสถานะปั จจุบนั เป็ นอย่างไร และแนวโน้มที่บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยให้นกั ลงทุนและผูถ้ ือหุ น้ ไว้เป็ น
อย่างไร ทั้งหมดนี้ก็จะเป็ นขั้นตอนที่บริ ษทั ฯกาลังดาเนินการอยู่ แต่วา่ จะมีขอ้ มูลบางส่วนที่จะต้อง
รอการจัดส่งงบการเงินของบริ ษทั เทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกันที่จะต้องจัดส่งงบการเงิน
ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม และทางกระทรวงพาณิ ชย์จะมีการ Upload งบการเงินของบริ ษทั ต่างๆ
ภายใน 2-3 สัปดำห์ ซึ่งภายในกลางเดือนมิถุนายน เราก็จะมีขอ้ มูลมาประกอบในการทาหนังสื อ
ชี้แจงและอธิบายให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ผมคิดว่าการชี้แจงจะดาเนินการภายในเดือนนี้ ทาง
ตลาดหลักทรัพย์ฯก็จะนาข้อมูลเอกสารที่บริ ษทั ฯชี้แจงไปพิจารณาตามขั้นตอน และทางสานักงาน
ก.ล.ต. ก็จะนาข้อมูลเอกสารดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการพิจารณา แล้วจะแจ้งให้มีการแก้ไข
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หรื อไม่มีการแก้ไขงบการเงิน ซึ่งสถานะปั จจุบนั เป็ นงบการเงินที่ทางสานักงาน ก.ล.ต. สามารถรับ
งบการเงินที่ผสู ้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นโดยถูกจากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ได้อยูแ่ ล้ว
เพียงแต่ตามขั้นตอนทางสานักงาน ก.ล.ต. จะต้องรอขั้นตอนที่บริ ษทั ฯจะต้องชี้แจงข้อมูลตามที่ผม
ได้กล่าวไป ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะครบกระบวนการที่จะสรุ ปได้วา่ จะต้องมีการแก้ไขงบ
การเงินเพิม่ เติมหรื อไม่ ซึ่งผมก็คาดหวังว่าภายในเดือนหน้าน่าจะมีความชัดเจนกว่านี้ และผมขอ
แจ้งผูถ้ ือหุน้ ให้ทราบอีกครั้งว่าเราได้มีการหารื อกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯว่าเราไม่ตอ้ งรอให้บริ ษทั
ฯจัดส่งงบการเงินอีก 2 ไตรมำส ดังนั้นเมื่อขั้นตอนการชี้แจงข้อมูลเรี ยบร้อย ก็เป็ นเรื่ องของการ
กาหนดวันที่จะกลับเข้ามาซื้อขายหุน้ ทั้งตัว AIE และ AI ขอบคุณครับ
คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

สาหรับข้อที่ 2 ที่ถำมมำ ที่ผา่ นมาเราอยูใ่ นช่วงที่ทาธุรกิจค่อนข้างยาก และที่ผา่ นมาเราได้มีการ
ลงทุนขยายโรงกลัน่ กลีเซอรี นซึ่งลงทุนไปประมาณ 300 กว่ำล้ำนบำท ซึ่งคาดว่าจะ Operate
ได้ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2561 ซึ่งจะทาให้ผลประกอบการของบริ ษทั ฯดีข้ นึ มามากพอสมควร
และหวังว่าหลังจากที่เรากลับมาซื้อขายได้แล้ว เราอาจจะมีพนั ธมิตรเข้ามาร่ วมกับเรา อย่างที่ผม
เคยเล่าให้ฟังไว้ในการประชุมครั้งก่อน ซึ่งเราได้ดาเนินการไปแล้ว ก็จะทาให้บริ ษทั ฯมีผล
ประกอบการและมีความก้าวหน้าดีกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั

คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล :

กลีเซอรี นคืออะไร และใช้ทาอะไร และวัตถุดิบคืออะไร

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ปกติในการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล เราจะได้ผลพลอยได้ คือ กลีเซอรี นดิบอยูป่ ระมาณ 12% ซึ่ง
ปั จจุบนั ส่วนใหญ่เราจะส่งออกไปประเทศจีน เขาจะเอาไปกลัน่ เป็ นกลีเซอรี นบริ สุทธิ์ โรงใหม่ที่
เราทาอยูจ่ ะเป็ นกลีเซอรี นบริ สุทธิ์ Pharmaceutical Grade ซึ่งเขาจะนาไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
ต่างๆ เช่น แคปซูลยา ที่จาเป็ นต้องใช้กลีเซอรี นที่มาจากพืชเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคทัว่ โลกไม่วา่ จะนับถือ
ศาสนาใด นอกจากนี้เขาจะเอาไปทาผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง และใช้ในผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องได้
หลายๆอย่าง เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการขายกลีเซอรี นดิบ เรากลัน่ ให้บริ สุทธิ์กจ็ ะเป็ นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มครับ

คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล :

เราสามารถใช้ 12% ได้หมดใช่หรื อไม่ และการลงทุน 300 กว่าล้านบาทจะคืนทุนในกี่ปีครับ

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

เราคาดว่าจะสามารถคืนทุนภายใน 2 ปี ครับ และด้วยปริ มาณที่ 12% ก็อยูใ่ นกำลังกำรผลิต
น้ ามันไบโอดีเซลของเรำที่ 1,000 ตันต่อวัน ก็จะสามารถรองรับโรงกลัน่ กลีเซอรี นบริ สุทธิ์ได้

คุณทรงพล สุคนธพงศ์ :
(สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย)

ในวาระที่ 2 คือกำรอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2557 ซึ่งผูส้ อบบัญชีไม่แสดงควำมเห็นโดยถูก
จำกัดขอบเขตโดยสถำนกำรณ์ ขอสอบถำมผูส้ อบบัญชี ถึงสำเหตุครับ

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

ในงบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบับที่สำนักงำน ก.ล.ต. สัง่ ให้แก้ไข ผูส้ อบบัญชีท่านเดิมไม่แสดง
ความเห็นต่องบการเงินปี 2557 โดยถูกจากัดขอบเขตโดยฝ่ ายบริ หาร จากข้อบกพร่ องของระบบ
ควบคุมภายใน ซึ่งรายละเอียดผูถ้ ือหุน้ น่าจะทราบบ้างแล้ว ในปั จจุบนั งบการเงินปี 2557 และ 2558
ฉบับที่สำนักงำน ก.ล.ต. สัง่ ให้แก้ไข ได้มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารชุดใหม่ และจะเห็นว่ารายการ
ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตปี 2557 และ 2558 ที่ถูกจากัดขอบเขตโดยฝ่ ายบริ หารนั้น เป็ นฝ่ ายบริ หารชุด
เดิม และฝ่ ายบริ หารชุดใหม่ในปั จจุบนั ก็ได้มีการปรับปรุ งงบการเงินปี 2557 เป็ นไปตามมาตรฐาน
ทางการเงิน แต่เนื่องจากเหตุการณ์เป็ นเหตุการณ์ในอดีตซึ่งผูส้ อบบัญชีปีปัจจุบนั โดยผมเอง ด้วย
เหตุผลข้อที่ 1 คือ ในปี 2557 เรำไม่ได้เป็ นผูส้ อบบัญชี ณ ปี นั้น เราไม่ได้เข้าไปสังเกตการณ์ตรวจ
นับสิ นค้าคงเหลือ ณ ตอนสิ้นปี 31 ธันวำคม 2557 จานวน 434 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นจานวนเงินที่มี
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นัยสาคัญ และผูส้ อบบัญชีท่านเดิมก็ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 ณ ตอนนั้น และเรา
เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีปี 2557 ในปี 2560 เรำไม่สำมำรถที่จะย้อนอดีตกลับไปตรวจ
นับสิ นค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2557 ได้ เรำก็เลยไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องนี้ครับ
ส่วนเรื่ องที่ 2 ผูส้ อบบัญชีท่ำนเดิมไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่ง ณ ตอนนั้น
ทางบริ ษทั ฯก็ทางบการเงินไม่ถูกต้องจึงทาให้ผสู ้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็น ณ ปัจจุบนั ทางบริ ษทั
ฯโดยผูบ้ ริ หารปั จจุบนั ได้จดั ทางบการเงินปี 2557 โดยปรับปรุ งให้ถูกต้อง แต่เอกสารที่เกิดขึ้นใน
ปี 2557 บางส่วนอาจจะขาดหาย ซึ่งปั จจุบนั ได้มีการทาขึ้นมาใหม่ โดยเรำเห็นว่ำเอกสารที่ทาขึ้นมา
ใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการควบคุมภายในที่เป็ นไปตามปกติในปี 2557 เราจึงไม่แสดงความเห็น
เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ดังนั้นทั้ง 2 เรื่ องนี้ทำให้เรำไม่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินปี 2557 โดยถูกจำกัด
ขอบเขตโดยสถำนกำรณ์ เนื่องจากผูบ้ ริ หารในปั จจุบนั ก็ได้พยายามจัดทาเอกสารขึ้นมาให้ผสู ้ อบ
บัญชีตรวจ แต่เนื่องจากเอกสารเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นมาใหม่บางส่วน ผูส้ อบบัญชีจึงมองว่าไม่
สามารถตรวจสอบได้ จึงมองว่าเป็ นการถูกจากัดขอบเขตโดยสถานการณ์
คุณอนุ ว่องสารกิจ :

จากที่เห็นในงบการเงิน คือ มีกาไรลดลง อยากสอบถามเกี่ยวกับกระแสเงินสดครับ ที่ดีเพราะว่าเรา
มีการใช้เงินกู้ อยากทราบรายละเอียดว่านอกจากนาไปลงทุนแล้ว ได้นาไปใช้อย่างอื่นหรื อไม่ และ
ภาระเงินกูใ้ นตอนนี้ได้มีการจ่ายคืนเงินกูไ้ ปบางส่วนหรื อยัง หรื อว่ามีการกูเ้ พิ่มเพราะว่าตัวนี้เป็ น
อันเก่า และในส่วนของ D/E ratio ในตอนนี้อยูท่ ี่เท่าไหร่ เพราะว่าตอนนี้อตั ราดอกเบี้ยอยูใ่ นขาขึ้น
ดังนั้นการกูเ้ พิ่มก็จะเป็ นภาระทางการเงิน ช่วยตอบให้ผถู ้ ือหุน้ เห็นภาพรวมด้วยครับ

คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : ในปี ปั จจุบนั 2560 บริ ษทั ฯไม่มีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และ D/E ratio ในปี 2557 ไม่ถึง 1 ค่ะ
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
คุณอนุ ว่องสารกิจ :

แสดงว่าเราใช้กาไรจากการดาเนินงานในการจ่ายคืนเงินกูย้ มื ภายใน 3 ปี ประมาณนั้นใช่หรื อไม่
ครับ

คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : ใช่ค่ะ
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
คุณอนุ ว่องสารกิจ :

ยอดเยีย่ มมากครับ แสดงว่าบริ ษทั ฯก็ไม่ได้กาไรมากเท่าไหร่ แต่วา่ สามารถจ่ายคืนเงินกูไ้ ด้หมด
ถึงแม้วา่ เราจะมีแผนลงทุนในโครงการกลีเซอรี น

คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : ทางเรามีการกูย้ มื ธนาคารมาเพื่อการหมุนเวียนภายในบริ ษทั ฯ Working Capital และเงินกูร้ ะยะยาว
ซึ่งเราใช้เงินทุนหมุนเวียนที่ได้จากการดาเนินงานในการลดภาระทางการเงิน และส่วนแผนการ
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
ลงทุนเรามีการลงทุนในโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบนั ซึ่งโครงการกลี
เซอรี นนั้นเราได้เริ่ มการลงทุนในปี 2559 แต่วา่ การลงทุนในปี 2557 จะเป็ นกำรลงทุนในโครงกำร
อื่นๆที่เรำเคยเปิ ดเผยข้อมูลไว้ตอน IPO
คุณก้อยทิพย์ ศรี วรี ะวานิชกุล:

ขอเรี ยนถามท่านประธานฯ เห็นทางผูส้ อบบัญชีตอบว่าบัญชีปี 2557 มันมีหายไปบางส่วน ดังนั้น
ส่วนที่หายไป และมันจะเป็ นไปได้ม้ ยั ว่าถ้าสรรพากรย้อนหลังตรวจ 5 ปี แล้วคุณจะตอบได้ม้ ยั ว่า
หายไปไหน คุณตอบผูถ้ ือหุน้ ว่าหายแต่คุณตอบสรรพากรไม่ได้วา่ หาย ช่วยชี้แจงผูถ้ ือหุน้ ให้ทราบ
ด้วยค่ะ

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

ขออนุญาตตอบแทนผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีครับ เนื่องจากในปี 2557 จะเป็ นผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีอีก
ท่ำนหนึ่งที่ลาออกไปแล้ว ผมจะพยายามเรี ยบเรี ยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 ให้ผถู ้ ือหุน้
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รับทราบโดยย่อๆว่า คือ ทางบริ ษทั ฯได้ช้ ีแจงว่าเป็ นรายการที่เกี่ยวกับรายการรับจ้างที่เราไม่ได้รับ
เป็ นตัวเงิน ซึ่งรายการรับจ้างทัว่ ไปจะเป็ นการรับจ้างที่ได้รับเป็ นตัวเงิน แต่ในปี 2557
เรำมีรำยกำรรับจ้ำงโดยที่เราไม่ได้รับเป็ นเงิน แต่ได้รับเป็ นผลพลอยได้ จากคู่คา้ ซึ่งรายการนี้เป็ น
รายการที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด เป็ นลักษณะการแลกเปลี่ยนสิ นค้า คือ เขาเอาวัตถุดิบมาให้เรา
แล้วเขาก็เอาสิ นค้าออกไป โดยมีวตั ถุดิบเป็ นผลพลอยได้ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ จึงไม่มีรายการทาง
บัญชีที่เกี่ยวกับเรื่ องของกระแสเงินในปี นั้น และไม่ได้ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินจึงทาให้ผสู ้ อบบัญชี
เดิมเห็นการควบคุมภายในในเรื่ องนี้ที่ไม่มีประสิ ทธิภาพ เหมือนกับเจอรายการที่ไม่เป็ นไป
ตามปกติเลยไม่แสดความเห็น ปัจจุบนั รายการนั้นทางบริ ษทั ฯเองได้เอามาปรับปรุ งอยูใ่ นบัญชี
และคานึงถึงผลกระทบของภาษีที่เกี่ยวข้องและได้นาไปยืน่ ในเรื่ องภาษีให้ถูกต้องย้อนหลัง ดังนั้น
ในเรื่ องภาษีทางบริ ษทั ฯจัดทางบการเงินโดยทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการรับจ้างในอดีตและ
คานึงถึงภาษีที่ เป็ นภาระที่จะต้องไปชาระให้ถูกต้องปรับปรุ งอยูใ่ นงบการเงินให้ถูกต้องเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้วครับ
คุณก้อยทิพย์ ศรี วรี ะวานิชกุล:

ถ้าเช่นนั้นคุณก็ยนื่ งบที่คุณยืน่ ภาษีให้กบั ทางสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ถ้าตลาดหลักทรัพย์ฯได้รับตัวนี้
เราก็คาดว่ามันจะผ่าน ถ้าคุณหลบตัวนี้ยงั ไงคุณก็ไม่ผา่ น

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

ผมขอเรี ยนผูถ้ ือหุน้ ครับ ว่าเรื่ องทั้งหมดเป็ นเรื่ องในอดีต ณ ปี 2557 ปั จจุบนั ผมก็รับงานต่อเนื่อง
จากปี 2557 ได้แก่ปี 2558 – 2561 เราก็ได้ปฏิบตั ิในเรื่ องของการส่งงบการเงินให้กบั ทางสานักงาน
ก.ล.ต. โดยคาดหมายว่างบปี 2557 ที่สำนักงำน ก.ล.ต. พิจำรณำในตอนนั้น แต่ได้มีการสัง่ ให้
บริ ษทั ฯจัดทางบการเงินปี 2557 แก้ไขให้ถูกต้องด้วยตามเงื่อนไขที่ทางสานักงาน ก.ล.ต. รับงบได้
ก็คือจะต้องไม่ถูกจากัดขอบเขตโดยฝ่ ายบริ หาร เราได้มีการปรับปรุ งงบการเงินของปี 2557
ให้ถูกต้องเป็ นไปตำมมาตรฐานบัญชี แต่เนื่องจากว่าเหตุการณ์ในอดีตและเอกสารที่เกียวข้อง
อาจจะขาดหายไป ทาให้ตอ้ งทาเอกสารขึ้นมาใหม่ ซึ่งในลักษณะของการควบคุมภายในเรามองว่า
ไม่ได้เป็ นไปตามปกติ เราก็เลยไม่แสดงความเห็นงบการเงินปี 2557 และด้วยเหตุผลที่บอกว่า
สิ นค้าคงเหลือตอนปลายปี 2557 เรำไม่ได้เข้าไปร่ วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสิ นค้าคงเหลือก็
เป็ นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราได้อธิบายไปในตอนต้นครับ เรื่ องในอดีตเป็ นเรื่ องที่รับจ้างผลิตโดย
แลกเปลี่ยนสิ นค้า และไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดทาให้บญั ชีในตอนนั้นเป็ นการรับของเขามาและ
ส่งของกลับให้เขาไป ไม่ได้บนั ทึกอยูใ่ นงบการเงิน ทางบริ ษทั ฯเองโดยฝ่ ายบริ หารในปั จจุบนั ก็ได้
พยายามที่จะเก็บตัวเลขของรายการที่เกิดขึ้น และเอกสารที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องทาขึ้นมาใหม่
เพื่อที่จะบันทึกการรับจ้างในอดีตเข้ามา และผลพลอยได้ที่เราได้ก็ถูกเอาไปใช้ในปี 2557 ตำมปกติ
ก็จะเป็ นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตาม นั้นคือสิ่ งที่บริ ษทั ฯได้พยายามปรับปรุ งเรื่ องในอดีตให้เป็ นไปตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. สัง่ เพื่อให้กฎเกณฑ์ต่างๆที่บริ ษทั ฯเองจะมีการเข้าสู่ Resume Stage และให้
เงื่อนไขเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. สัง่ ได้ครบถ้วน และอยูท่ ี่การพิจารณาของสานักงาน ก.ล.ต.
นะครับ

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล :

ผมขอฝากประเด็นสาคัญกับท่านประธานฯ ในรายงานการประชุมครั้งก่อนที่ผมถามถึง Warrant ที่
ในวันนั้นอีกไม่กี่วนั ก็จะหมดอายุ ผมอยากจะให้ท่านประธานฯคิดถึงผูถ้ ือหุน้ รายย่อยที่ติดหุน้ ท่าน
มาหลายปี แล้ว Warrant ก็หมดสภำพ ถ้าเป็ นไปได้ขอให้ช่วยประชุม Board เพื่อกาหนด Warrant
2 ขึ้นมาชดเชย Warrant 1 ที่กำลังจะหมดอำยุให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ก่อนจะกลับมา Resume Trade ถ้า
เป็ นไปได้อยากจะให้ช่วยทาเรื่ องนี้ดว้ ย เรื่ อง Warrant ที่กาลังจะหมดสภาพภายในอีก 3 วันนี้ ผม
คงต้องฝากกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ช่วยดูแลสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
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คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ :

ท่านประธานฯครับ ผูส้ อบบัญชีตอบนั้นตอบยากครับ เพราะว่าท่านมาทีหลัง ท่านผูบ้ ริ หารชุดใหม่
ผมก็เชื่อว่าน่าจะพอมีขอ้ มูลอยูบ่ า้ ง ผมอยากจะเรี ยนถามปั ญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่ามาจากสาเหตุ
อะไร และถามหาความรับผิดชอบไปถึงคนที่เกี่ยวข้องว่าเราได้ดาเนินการทางคดีกบั ผูน้ ้ นั หรื อไม่
และคดีไปถึงไหน ผมคิดว่าปัจจุบนั นี้เรื่ องของข้อมูลความโปร่ งใสเป็ นเรื่ องสาคัญ ถึงแม้วา่ ผูถ้ ือ
หุน้ ถืออยูก่ ็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อซื้อขายได้ เราจะขายกันหมด บางส่วนต้องถือ และอาจจะถือ
เพื่อการลงทุน ถ้าท่านอธิบายให้เราได้พอเข้าใจว่าปั ญหาเกิดจากอะไรและความรับผิดชอบได้
ดาเนินไปถึงการดาเนินคดีกบั ใครบ้าง และผูบ้ ริ หารชุดเดิมมีท่านใดบ้างครับที่ยงั คงอยูใ่ น
คณะกรรมการชุดนี้ นี้คือคาถามที่ 1
คาถามที่ 2 ผูส้ อบบัญชีได้อธิบายไปแล้วว่าตอนนี้รอขั้นตอนไปถึงตลาดหลักทรัพย์ฯและ
สานักงาน ก.ล.ต. พอจะบอกได้ม้ยั ครับว่าแผนงานที่เราวางไว้สาหรับปี นี้ คาดว่าจะสามารถ
กลับมาซื้อขายได้ภายในปี นี้หรื อไม่ และการกลับมาซื้อขายจะมีเงื่อนไขอะไรมาเพิ่มเติมอีกหรื อไม่
ที่อาจจะทาให้ชา้ ไปอีก
ประเด็นที่ 3 คงเป็ นเรื่ องของ Warrant ผมคิดว่าสิ ทธิของ Warrant ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบแล้ว ซึ่ง
ผมก็ได้ใช้สิทธิน้ นั นะครับ แต่ท่านพอที่จะบอกได้ม้ ยั ครับว่า Warrant ที่ได้มีกำรใช้สิทธิไปทั้งหมด
นั้นมีจานวนเท่าไหร่ และสิ ทธิอนั นั้นเมื่อเราซื้อหุน้ สามัญแล้ว หุน้ สามัญตัวนี้จะเข้ามาที่ Port. ของ
ผูถ้ ือหุน้ เมื่อไหร่

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

สาหรับคาถามข้อแรก ผูส้ อบบัญชีได้ตอบคาถามไปแล้วนะครับ ว่าเป็ นเรื่ องของการบันทึกผล
พลอยได้ซ่ ึงเป็ นการแลกเปลี่ยน ไม่ได้บนั ทึกเป็ นการซื้อขาย โดยปัจจุบนั เราได้แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว

คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ :

ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่ อง Inventory หรื อครับ

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ไม่เกี่ยวครับ และการดาเนินคดีกบั อดีตผูบ้ ริ หารทั้ง 2 ท่าน ทางสานักงาน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษและ
ส่งเรื่ องไปให้ทาง DSI ซึ่งตอนนี้อยูร่ ะหว่างการดาเนินคดีครับ และอดีตกรรมการทั้ง 2 ท่านได้
ลาออกไปแล้วครับ ส่วนประเด็นที่ 3 เรื่ องของ Warrant มีคนใช้สิทธิไปประมาณ 80% ส่วนเรื่ องที่
Warrant จะเข้ามาใน Port. อย่างไรผมขอให้ทางที่ปรึ กษาทางการเงินชี้แจงครับ

คุณสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร :
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)

เรื่ องกลับเข้าซื้อขายที่ท่านถามว่าจะกลับมาภายในปี นี้ม้ ยั ผมก็คาดหวังว่าภายในเดือนหรื อ 2
เดือนนี้ครับ เพราะว่าตอนนี้อยูใ่ นขั้นตอนของกระบวนการที่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบที่
จะต้องมีเอกสารข้อมูลชี้แจงให้ครบถ้วนก่อนและนาไปสู่การพิจารณาการกลับมาซื้อขายอีกครั้ง
เพราะว่าล่าสุดมีข่าวประกาศอยูแ่ ล้วในเรื่ องของบริ ษทั ฯอยูใ่ นสถานะที่ดาเนินการตามที่ถูกสัง่ ให้
ทาเรี ยบร้อยแล้ว และถือว่าอยูใ่ นขั้นตอน Resume Stage แต่หลำยๆท่ำนอำจจะแปลกใจว่าทาไม
ระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯไปกาหนดไว้วา่ ภายใน 31 มีนำคม 2562 นั้นเป็ นกำรกำหนดเวลำ
ตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบในการขยายเวลาออกไป ส่วนวิธีการในการพิจารณา อย่างที่ผมบอกไปว่า
คาดว่าภายในเดือนนี้เราสามารถจะส่งข้อมูลเอกสารที่เราจะต้องชี้แจงให้กบั ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่วา่ เหตุการณ์ต่างๆที่ทางผูถ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามมา ก็คงจะมีรายละเอียดที่จะต้องแจ้งให้ทางตลาด
หลักทรัพย์ฯ และทิศทางแนวโน้มตามที่มีบางท่านได้สอบถาม ผมเข้าใจว่ามันเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ท่าน
ต้องรู ้ และจะต้องมีการเผยแพร่ ก่อนที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯกาหนดวันที่จะกลับเข้ามาซื้อขายอีก
ครั้ง เพราะฉะนั้นการกาหนดวันที่แน่นอนจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหน ผมตอบไม่ได้จริ งๆครับ แต่
ผมเรี ยนท่านได้อย่างเดียวว่าไม่ตอ้ งมีการส่งงบการเงินอีก 2 ไตรมำส การดาเนินการตอนนี้เหลือ
เพียงนาส่งเอกสาร ที่เหลือก็เป็ นขั้นตอนการพิจารณาที่จะให้กาหนดวันกลับมาซื้อขายตามขั้นตอน
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เท่านั้นเองครับ
ส่วนเรื่ อง Warrant ที่ท่านได้ใช้สิทธิไป ว่าหุน้ ที่ใช้สิทธิจะเข้า Port. เมื่อไหร่ ผมขอให้ทางคุณพิมพ์
วรรณ แจ้งสถานะครับ เนื่องจากว่าทางบริ ษทั ฯได้ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนในการใช้สิทธิ เอง
ครับ แต่การกลับมาซื้อขายไม่มีเงื่อนไขอื่นนะครับ หุน้ ทั้งหมดก็จะกลับมาซื้อขายในเวลาเดียวกัน
ไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ซบั ซ้อน
คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : หลังจากผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รับสิ ทธิและได้ทาการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั เรา
ได้ยนื่ เอกสารขอเปลี่ยนแปลงทุนชาระของบริ ษทั ต่อกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว และ
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาหนดการเปลี่ยนแปลงทุนชาระของบริ ษทั ในวันที่ 6 มิถุนำยน 2561
หลังจากนั้นทางบริ ษทั ฯจะจัดส่งหนังสื อรับรองการเปลี่ยนแปลงชาระทุนแก่ TSD เพื่อดำเนินกำร
Credit หุน้ เข้า Port. ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะใช้เวลาดาเนินการประมาณ 2-3 วันทำกำร และหุน้ เพิ่มทุนนี้
จะสามารถกลับมาซื้อขายได้พร้อมกับหุน้ เดิมเมื่อเครื่ องหมาย SP ถูกปลดออก
คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล :

เรี ยนถามตัวเลขของสิ นค้าคงเหลือที่มีปัญหาตัวนี้เราได้แก้ไขหรื อไม่ เนื่องจากว่างบรวมมีอยู่
434.14 ล้ำนบำท และในงบเฉพาะกิจการมีอยู่ 434.01 ล้านบาท ในหน้าที่ 6 และหมายเหตุ
ประกอบงบในหน้าที่ 27

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

สิ นค้าคงเหลือ 434.01 ล้ำนบำท คือสิ นค้าในงบเดี่ยว คืองบของ AIE และ AIE ก็จะมีงบ
กำรเงินรวมที่มีสินค้ำคงเหลือของบริ ษทั ย่อยด้วย 434.14 ล้านบาท ตามที่ผสู ้ อบบัญชีได้แสดง
ความเห็นว่าเราไม่ได้เข้าไปสังเกตการณ์ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือที่มีจานวนเงินเป็ นนัยสาคัญ
จานวน 434.01 ล้ำนบำทในงบของ AIE

คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล :

ตัวเลขนี้คือตัวเลขเดิมที่ให้แก้ใช่ม้ ยั ครับ ไม่ทราบว่าตัวเลขที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้แก้คือแก้ตวั เลข
ไหนครับ

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

ผมขอทวนความเข้าใจของผมให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบนะครับ งบการเงินปี 2557 บริ ษทั ฯมีงบ
การเงินรวม ก็คือ AIE รวมกับบริ ษทั ย่อยอีก 2 บริ ษทั ที่มีปัญหาคืองบการเงินเฉพาะของ AIE
รายการที่ปรับปรุ งใหม่ในงบการเงินเฉพาะกิจการกับงบการเงินรวมเป็ นรายการเดียวกัน แสดงว่า
เราปรับปรุ งงบการเงินของ AIE ที่เป็ นงบเดี่ยวแล้ว ก็กระทบในงบการเงินรวมด้วยยอดเดียวกัน
สรุ ปแล้วว่างบการเงินรวมได้ถูกปรับปรุ งเฉพาะในส่วนของ AIE เท่านั้นเช่นเดียวกันกับงบเดี่ยว
ส่วนเรื่ องที่ 2 ก็คือผลกระทบในงบของ AIE ในปี 2557 ก็จะเป็ นผลกระทบของกาไร 96.80
ล้ำนบำท ในปี 2557 ของงบชุดแรกที่ผสู ้ อบบัญชีคนเดิมท่านไม่แสดงความเห็น และชุดที่มีการสัง่
แก้ไขโดยนารายการรับจ้างมาบันทึก และนาผลพลอยได้ที่ได้และนาไปใช้แล้วบันทึกต้นทุน
หลักๆคือ 2 รำยกำรนี้ ทั้งนี้ ทางผูส้ อบบัญชีท่านเดิมไม่แสดงความเห็นเพราะคิดว่านอกจาก
รายการรับจ้างที่ไม่บนั ทึก และถ้านามาบันทึกจะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่ องของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่
เกี่ยวกับการผลิต ก็คือจะต้องมีการปั นส่วน Overhead ต่างๆใหม่ เลยอาจจะมีผลกระทบต่อการ
คานวณต้นทุนสิ นค้าคงเหลือของงานระหว่างผลิต และสิ นค้าสาเร็จรู ปที่เกี่ยวข้อง จากผลการเอา
รายการรับจ้างเข้ามาบันทึกทาให้กาลังการผลิตจากเดิมต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีรายการรับจ้างเข้ามา
ในการคานวณต้นทุนสิ นค้าคงเหลือด้วย ก็เลยอาจจะมีผลกระทบที่เกี่ยวพันกับเรื่ องนี้บางส่วน
สุดท้ายแล้วงบการเงินที่ผสู ้ อบบัญชีท่านเดิมไม่แสดงความเห็นก็คือกาไร 96.87 ล้ำนบำท และชุดที่
สานักงาน ก.ล.ต. สัง่ แก้ไข ได้นารายการรับจ้าง ต้นทุนรับจ้างที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ต่อเนื่อง
กับรายการนี้ทาให้งบการเงินมีกาไรลดลงจากเดิม 96.87 ล้านบาท เป็ น 90.60 ล้ำนบำท สรุ ปแล้ว
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ผลกระทบประมาณ 6 ล้ำนบำท
คุณพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน :

เท่ากับว่าบริ ษทั ฯเสี ยหาย 6 ล้ำนบำท ถูกต้องหรื อไม่

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

คาว่าเสี ยหาย กับ กาไรลดลงไป 6 ล้ำนบำท อาจจะต่างกันนะครับ คือรายการที่บริ ษทั ฯเองมีในปี
2557 คือรำยกำรรับจ้ำง ที่เราได้ผลพลอยได้มาแทนที่เราจะได้เงินเป็ นค่ารับจ้าง ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
กระแสเงินสด รายการรับจ้างเราบันทึกเป็ นรายได้เท่ากับผลพลอยได้ที่เราตีราคาขึ้นมา และผล
พลอยได้ดงั กล่าวก็ถูกเอาไปใช้เป็ นต้นทุน เพราะฉะนั้นรายการนี้ก็คือรายการที่จากเดิมไม่เกี่ยวกับ
กระแสเงินสดในการซื้อวัตถุดิบหรื อการขายสิ นค้า

คุณพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน :

ขอถามมูลค่าการรับจ้างผลิตว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ ที่เขาควรจะจ่ายให้เราแต่เราไม่ได้รับเงินมีมูลค่า
เท่าไหร่

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

เทียบเท่าเป็ นรายการที่เราปรับปรุ งรายการรับจ้างเข้าไปเป็ นรายได้ 84.86 ล้ำนบำท

คุณพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน :

แล้วผลพลอยได้ที่เราได้กลับมานั้นมีมูลค่าเท่าไหร่

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

ในจานวนเงินที่เท่ากัน เพราะเราถือว่า รายได้รับจ้าง ผลพลอยได้ที่เราได้ เราเอาไปใช้ในการผลิต
ซึ่งเดิมรายได้เราก็ไม่ได้บนั ทึก ต้นทุนเราก็ไม่ได้บนั ทึก อันนี้คือรายการปรับปรุ งที่เรามองว่า
รายได้ที่เราได้จากการรับจ้างก็คือต้นทุนผลพลอยได้ที่เราได้มาที่ถกู ใช้ไปในการผลิต ซึ่งเดิมไม่ได้
บันทึก เราก็เลยทาการบันทึกเข้าไป 2 ขำครับ

คุณพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน :

แสดงว่าการรับจ้าง 80 กว่ำล้ำนบำท และมูลค่าผลพลอยได้ก็ 80 กว่ำล้ำนบำท ปั ญหาควรจะจบ
ตั้งแต่ปี 2557 แล้วทำไมมีปัญหำถึงวันนี้ และคดีที่บอกว่า สานักงาน ก.ล.ต. ส่งให้ DSI ผมถามว่า
ใครเป็ นโจทก์ และจาเลยเป็ นใคร

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมครับ รายการปรับปรุ งเป็ นรายการรับจ้างที่เราได้รับเป็ นผลพลอยได้ ในทาง
ปฏิบตั ิในปี 2557 ก็มีอีก 1 รำยกำรที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้าง คือ ณ ตอนนั้นฝ่ ายบริ หารมีการใช้
วัตถุดิบของทางบริ ษทั ฯที่อาจจะมีปัญหาด้านคุณภาพและต้องรี บใช้ ทางผูว้ า่ จ้างก็ขอวัตถุดิบจาก
ทางบริ ษทั ฯไปก่อน ณ ตอนสิ้นปี จึงมีรายการปรับปรุ งเกี่ยวกับการเอาวัตถุดิบของบริ ษทั ฯใช้
ทดแทนไปก่อน ตีเป็ นรายการขาย ก็เลยมีรายการปรับปรุ งเกี่ยวกับรายได้จากการขายเข้ามาด้วย
จานวน 55 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นการจบกระบวนในเรื่ องของรายการรับจ้าง ว่ามีการรับจ้างในส่วนที่มี
การแลกเปลี่ยนสิ นค้า และ ณ ตอนสิ้นปี มีสินค้าบางส่วนที่ทางบริ ษทั ฯส่งล่วงหน้าไป ก็เลยตีเป็ น
การขายไป ก็จะมีกาไรจากการขายตรงนั้นมาส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่ผถู ้ ือหุน้ ท่านหนึ่งได้ถามถึงเรื่ อง
ภาษีที่เกี่ยวข้องนั้นเป็ นอย่างไร ก็ขอบอกว่าเรามีการนาส่งภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เราต้อง
ปรับปรุ งเข้าไปเกี่ยวกับรายการรับจ้างที่เกี่ยวข้อง ก็จะมีค่าใช้จ่ายภาษีที่บนั ทึกเข้ามาอยูใ่ นงบ
การเงิน และเป็ นรายการที่ไปยืน่ ภาษีให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร จึงมีผลสุทธิแล้วที่
กาไรลดลงไปประมาณ 6 ล้านบาท

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ส่วนเรื่ องของการดาเนินคดีอยูร่ ะหว่างที่ DSI กำลังดาเนินการอยูค่ รับ สานักงาน ก.ล.ต. เป็ นผู ้
กล่าวโทษครับ ซึ่งเกิดจากการบกพร่ องในหน้าที่ในการจัดทางบการเงินให้ถูกต้องครับ ผมขอให้
ทางที่ปรึ กษากฎหมายชี้แจงในเรื่ องนี้ครับ

คุณศานต์ไท หุ่นพยนต์ :

ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ เนื่องจากยังไม่มีการพิสูจน์ความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯได้ครับ แต่รอให้
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(ที่ปรึ กษากฎหมาย)

ทาง DSI สิ้นสุดการสอบสวนทางคดีอาญาก่อน ข้อเท็จจริ งจะชัดเจนถึงจะทราบว่ามีการก่อความ
เสี ยหายให้แก่บริ ษทั ฯเท่าไหร่ ตอนนี้คือรอผลการพิจารณาของทาง DSI ครับ

คุณพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน :

ผูว้ า่ จ้างในปี 2557 ปัจจุบนั ยังทาธุรกิจกับบริ ษทั ฯอยูห่ รื อไม่

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ไม่ได้ทาแล้วครับ

คุณก้อยทิพย์ ศรี วรี ะวานิชกุล:

เรี ยนถามท่านประธานฯโดยตรง บริ ษทั ฯของเราได้เป็ นแนวร่ วมเจตนารมณ์ในการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ ในฐานะของท่านประธานฯ มองดูบริ ษทั ฯของเรามีการทุจริ ตอย่างนี้ ท่านประธานฯมี
ความคิดเห็นอย่างไร

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

เราไม่ได้มีการทุจริ ตครับ และทางสานักงาน ก.ล.ต. ก็ไม่ได้กล่าวโทษในเรื่ องทุจริ ตด้วย

คุณก้อยทิพย์ ศรี วรี ะวานิชกุล:

ต้องใช้คาไหนถ้าไม่ใช่คอร์รัปชัน่ ช่วยแสดงความคิดเห็นตรงนี้ดว้ ยค่ะ

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

เราไม่มีเรื่ องคอร์รัปชัน่ ไม่มีเรื่ องทุจริ ต แต่เรื่ องที่เกิดขึ้นเกิดจากการบกพร่ องในหน้าที่ ซึ่งมันก็
เกิดขึ้นได้ และเราได้ช้ ีแจงไปหลายครั้งแล้ว

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :

ผมขอเรี ยนถามคุณพิมพ์วรรณครับว่าในส่วนของผลประกอบการและแนวโน้มปี นี้ ซึ่งตอนนี้ก็จะ
จบไตรมาส 2 แล้วมีแนวโน้มเป็ นอย่างไรบ้างครับ เพราะเห็นว่าไตรมาสแรกเราขาดทุนไป 6 ล้าน
บาท แต่ก็มีผลดาเนินงานดีข้ นึ แล้วในไตรมาส 2 มีแนวโน้มเป็ นอย่ำงไร

คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : อย่างน้อยผลการดาเนินงานในไตรมาส 1 เรามีกาไรขั้นต้น แต่ที่ขาดทุนเกิดจากการรับรู ้ขาดทุน
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
ของสิ นค้าคงเหลือมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาด สาหรับไตรมาส 2 คำดว่ำน่ำจะดีกว่ำไตรมำส 1 ค่ะ
คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :

แล้วตัว B20 ที่รัฐบำลประกาศว่าจะออก เขาออกมาหรื อยังครับ และที่บอกว่าน้ ามันปาล์มดิบ
กาหนดราคาซื้อขายที่ 19 บำทตอนนี้ปรับหรื อยังครับ

คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : คิดว่าน่าจะออก แต่ยงั ไม่ออกเป็ นทางการแต่คาดว่าเร็ วๆนี้ แต่ออกมาจะใช้ในภาครถขนส่งและ
รถบรรทุก (Fleet) และคงไม่ได้เห็น B20 ตามปั้ มน้ ามันทัว่ ไป คงเป็ นเฉพาะปั้ มน้ ามันสาหรับรถ
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
Fleet ส่วนราคาน้ ามันปาล์มดิบได้มีการปรับราคาให้เป็ นไปตามกลไกตลาดแล้ว ตอนนี้อยูท่ ี่
ประมาณ 20-21 บาท ก็จะเป็ นช่วงราคาขาขึ้น
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดประจาปี 2557
(ฉบับที่สานักงาน กลต. สัง่ ให้แก้ไข) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์
ดังนี้
-

เห็นด้วย 3,302,662,164 หุน้
ไม่เห็นด้วย
8,000 หุน้
งดออกเสี ยง 1,282,400 หุน้
บัตรเสี ย
8,000 หุน้

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9998 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
0.0002 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง
ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง
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วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2558 สิ้นสุ ด วันที่ 31
ธันวำคม 2558 (ฉบับทีส่ ำนักงำน กลต. สั่งให้ แก้ ไข) ทีไ่ ด้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดประจาปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับที่สานักงาน กลต. สัง่ ให้แก้ไข) ที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดในเอกสารแนบที่ 3 ที่ส่งให้ผถู ้ อื
หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว ขอนาเสนอรายการในงบการเงินรวมที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับที่
สานักงาน กลต. สัง่ ให้แก้ไข) โดยสังเขปดังนี้
ในปี 2558 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์รวมจานวนทั้งสิ้น 2,208 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 295 ล้านบาท สิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั โดยหลักๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,388 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือและพัสดุน้ ามันคงเหลือ
จานวน 380 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 294 ล้านบาท และมีหนี้สินของบริ ษทั ฯจานวน 447 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย เงิน
กูย้ มื จากสถาบันการเงินจานวน 324 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าจานวน 105 ล้านบาท และสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จานวน 14 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 1,761 ล้านบาท โดยขาดทุนสุทธิประจาปี 82.53 ล้านบาท
ในส่วนของงบกาไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2558 มีรายการที่สาคัญ ดังนี้

-

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

บริ ษทั ฯมีรายได้จากการขายและบริ การในปี 2557 จานวน 3,512 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2557 จานวน
1,048 ล้านบาท เป็ นการลดลงของรายได้จากการขายในส่วนของน้ ามันไบโอดีเซล จากราคาขายต่อหน่วยที่
ลดลง แต่ปริ มาณน้ ามันไบโอดีเซลขายมีจานวนใกล้เคียงกับในปี 2557 และมีรายได้จากการรับจ้างผลิต
ลดลง

-

บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจานวนทั้งสิ้น 3,533 ล้านบาท และมีตน้ ทุนขายจานวน 3,503 ล้านบาท เมื่อ
เปรี ยบเทียบต้นทุนขายระหว่างปี 2558 และปี 2557 บริ ษทั มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ
99.15 และ ร้อยละ 93.86 ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 5.64 จากปี 2557 เนื่องจาก อัตราส่วนผลผลิตน้ ามันไบโอดีเซลที่
ได้จากการผลิตต่าลง
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-

บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 120 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 82.53 ล้านบาท
คิดเป็ นขาดทุนต่อหุน้ เท่ากับ 2 สตางค์ต่อหุน้

-

บริ ษทั ฯมีขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานของงบเฉพาะกิจการในปี 2558 จานวน 99.83 ล้านบาท และมีผล
กาไรสะสมยกมาจานวน 118 ล้านบาท ในปี 2558 บริ ษทั ไม่สามารถจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายได้
เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบัญชีสาหรับปี 2558 ส่งผลให้บริ ษทั ฯมีกาไรสะสมจัดสรรสารอง
ตามกฎหมายจานวน 6.36 ล้านบาท และบริ ษทั ฯมียอดกาไรที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจานวนทั้งสิ้น 17.89 ล้านบาท

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2558 บริ ษทั ฯมียอดกระแสเงินสดลดลงสุทธิจานวน 72 ล้านบาท
โดยเป็ นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

-

124,089,273

69,867,403

(93,746,517)

(163,653,267)

(102,442,228)

210,257,298

(72,099,472)

116,471,434

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 124 ล้านบาท โดยเป็ นการได้มาจากลูกหนี้การค้าที่
ลดลง

-

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 93 ล้านบาท โดยเป็ นการลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรของบริ ษทั

-

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 102 ล้านบาท โดยเป็ นการชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวกับ
สถาบันการเงิน
มติอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ก่อนลงคะแนนเสี ยง มีผถู ้ ือหุน้ มีประเด็นคาถาม ดังนี้

คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล :

ขอเรี ยนถามเรื่ องธุรกิจบริ การท่าเทียบเรื อ ตอนนี้ยงั ทาอยูห่ รื อไม่ครับ

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ตอนนี้ท่าเทียบเรื อเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับ ท่าเทียบเรื อที่สมุทรสาครเราได้ขายไปแล้ว แต่ยงั เหลือ
ที่จงั หวัดชุมพรซึ่งยังอยูร่ ะหว่างการขาย
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คุณพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน :

ธุรกิจเมื่อก่อนเราทาลูกถ้วยไฟฟ้าไม่ใช่หรื อครับ ทาไมรายได้ส่วนนี้ไม่มี

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ลูกถ้วยไฟฟ้าเป็ นในส่วนของบริ ษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน) ครับ

คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล :

ธุรกิจที่ชุมพร ที่กาลังจะขาย เพราะว่าขาดทุนหรื อครับ

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ไม่ใช่ครับ คือที่เราขายที่สมุทรสาครไปเรามีกาไรนะครับ สาหรับที่ชุมพรเรารอเลือกผูเ้ สนอราคา
อยูค่ รับ เพราะถ้าขายที่ชุมพรเราต้องมีกาไรอยูแ่ ล้ว เพราะว่ามันเหมาะสมกับบริ ษทั ที่เป็ นผูค้ า้
น้ ามันตามมาตรา 7 ครับ และถือว่าเป็ นใบอนุญาตสุดท้ายก็วา่ ได้ในอ่าวไทยที่จะมีคลังน้ ามันที่มี
Jetty ออกไปกลางทะเลแบบนี้ ตอนนี้เรากาลังคัดเลือกอยูว่ า่ ใครจะมาเสนอราคาที่ดีกว่ากันครับ

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :

ผมอยากสอบถามเรื่ องธุรกิจของ AIE จากที่ผมดูประวัติ น้ ามันพืช เราก็ลดลงกลายเป็ นผูร้ ับจ้าง
แล้วเราก็จะขายธุรกิจท่าเรื อและคลังน้ ามัน ที่ผา่ นมาก่อนลงทุนในบริ ษทั ฯคุณผมดูทรัพย์สินว่ามี
อะไรบ้าง ตอนนี้คุณกาลังจะตัดขาย ส่วนน้ ามันพืชตราพาโมลาคุณก็เปลี่ยนเป็ นรับจ้างผลิต ผมขอ
ถามว่ามันอยูใ่ นยุทธศาสตร์ของคุณหรื อธุรกิจมันไปไม่ได้ หรื ออย่างไร

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ในช่วงที่ผา่ นมาธุรกิจที่เราเปลี่ยนนโยบายการขายน้ ามันบริ โภค เป็ นการรับจ้างผลิต เพราะตอน
นั้นเราต้องการจะลองดูวา่ หากเราตัดปั ญหาเรื่ องการตลาดให้คนอื่นไปลองทาดูวา่ มันจะไปได้
หรื อไม่ ก็สรุ ปว่าเราอาจจะต้องเอากลับมาทาเอง ส่วนเรื่ องของท่าเรื อที่เราจะตัดขายไปนั้น
เพราะว่า 2 ที่น้ ีถำ้ เราขายไปทั้งหมดเราคงจะมีกาไรจากการขาย ที่ตดั ขายไปเพราะเรามองเห็นว่าใน
ปั จจุบนั การที่เราจะไปขนน้ ามันปาล์มดิบแล้วไปเก็บไว้ที่ชุมพรแล้วขนมาที่สมุทรสาครนั้นไม่ทนั
การ มันเสี ยเวลาและช้า สูเ้ ราสัง่ ตรงมาจากผูผ้ ลิตทางใต้ ใช้รถขนมาถึงหน้าโรงงานเลยจะดีกว่า
และในส่วนของคลังน้ ามันนั้น เมื่อเราขายไปให้กบั ผูค้ า้ น้ ามันมาตรา 7 มันก็ทำให้เรำได้กาไร
ไม่ใช่วา่ ตัดขายแบบขาดทุน และเราเองก็จะเน้นไปที่น้ ามันไบโอดีเซล และที่เราไปลงทุนทาโรง
กลัน่ กลีเซอรี นบริ สุทธิ์ ไม่วา่ เราจะผลิตน้ ามันไบโอดีเซลมากขึ้น ก็จะทาให้เรามีกาไรจากการใช้
ผลพลอยได้จากการใช้กลีเซอรี นดิบ หรื อเราอาจจะมีพนั ธมิตรซึ่งจะเข้ามาร่ วมกับเรา ทาให้เรา
สามารถจะขยายกาลังการผลิตไบโอดีเซลได้ ซึ่งรองรับโรงกลัน่ กลีเซอรี นบริ สุทธิ์ที่เราสร้างขึ้นมา
ใหม่ดว้ ยครับ

คุณสาเนียง เมืองนิล :

ท่าเรื อที่สมุทรสาครขายแล้วหรื อยังครับ

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ขายแล้วครับ

คุณสาเนียง เมืองนิล :

แล้วได้บนั ทึกกาไรจากการขายเรี ยบร้อยแล้วใช่หรื อไม่

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

กาไรได้มีการบันทึกในส่วนของบริ ษทั ย่อย ชื่อ บริ ษทั เอไอ พอร์ต แอนด์ เทอร์มินอล จากัด

คุณสาเนียง เมืองนิล :

แต่ไม่ใช่ของ AIE โดยตรงใช่ม้ ยั ครับ

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

เรายังไม่ได้ชาระบัญชี เรายังไม่ได้เอาส่วนที่เป็ นกาไรทั้งหมดกลับมาที่ AIE
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คุณสาเนียง เมืองนิล :

หมายถึงว่าในงบไตรมาส 2 ปี 2561 จะลงรวมอยูใ่ นงบของ AIE ด้วยใช่หรื อไม่

คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมปี 2560 แล้ว ซึ่งเราได้ประชุมอนุมตั ิงบไปเมื่อเดือนเมษายน 2561 ค่ะ
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ :

ตอนนั้นที่เราขายท่าเรื อที่สมุทรสาคร เราขายแบบประมูลหรื อว่าขายใครก็ได้ที่ติดต่อเรามา

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

คัดเลือกคนที่เสนอราคาดีที่สุดครับ

คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ :

คัดเลือกแบบนี้ผมว่าไม่โปร่ งใสนะครับ

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

คือกิจการแบบนี้ มันมีผซู ้ ้ือน้อยราย ขึ้นอยูก่ บั คนที่เหมาะสมที่จะใช้เท่านั้นเอง บางครั้งคนที่ไม่
ต้องการก็ขายไม่ได้ เพราะเดิมเราสร้างท่าเรื อมาทั้ง 2 ท่ำเรื อ เราใช้สาหรับเก็บน้ ามันปาล์มดิบ ใน
ขณะเดียวกันเราก็ขออนุญาตเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงด้วย นี่คือจุดได้เปรี ยบของเรา เพราะฉะนั้นผูค้ า้
น้ ามันมาตรา 7 เขำก็สำมำรถที่จะมาใช้ประโยชน์กบั ใบอนุญาตของเราได้ ดังนั้นการขายเราก็เลือก
เอาที่เราได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

ผมชี้แจงเพิ่มเติม จากรายงานประจาปี 2560 เรามีการเปิ ดเผยรายการของการขายสิ นทรัพย์วา่ AI
Port ขำยในรำคำ 390 ล้านบาท และมีกาไรที่เราบันทึกไว้ 156 ล้ำนบำท

คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ :

ถ้าท่าเรื อที่ชุมพรมีความต้องการสูง ผมขอเสนอความเห็นว่าควรจะมีการ Bidding ได้เราก็จะได้
ประโยชน์สูงสุด แต่ก็แล้วแต่บริ ษทั ฯครับว่าขายให้มีกาไรก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่ตอ้ งโปร่ งใสด้วย
นะครับ ผมขออนุญาต update ว่างบไตรมาส 1 ปี 2561 ขำดทุนออกมำแล้ว 6 ล้ำนบำท จากเดิม
อาจจะขาดทุนเยอะหน่อยหลายสิ บล้าน ก็เป็ นเหตุให้มีขาดทุนสะสม ผมขอ update ล่ำสุดว่ำเป็ น
อย่ำงไรบ้ำงครับ ดีข้ นึ บ้างหรื อยัง หรื อมีแนวโน้มที่ยงั ขาดทุนอยู่ ผมทราบครับว่าปี หน้าน่าจะ
สดใสอยูเ่ นื่องจากมีกลีเซอรี นบริ สุทธิ์ และนโยบายการดาเนินธุรกิจว่ายุทธศาสตร์ของเรามองไปที่
กลีเซอรี นซึ่งเราลงทุนไปเยอะและมองว่ามันดี แต่อะไรที่ดีส่วนใหญ่คนก็จะแห่กนั มา และเรื่ อง
ของ Commodity มันเหวียงมาก เรามีปรับแผน ตั้งรับในการดาเนินธุรกิจหรื อไม่ และเมื่อเรากลับ
เข้าซื้อขายแล้ว เพื่อความมัน่ คงของหุน้ ของราคา และของสถานการณ์บริ ษทั ฯ ควรจะมี
ยุทธศาสตร์ป้องกัน เพราะว่าหลายปี ไม่ได้ซ้ือขาย แต่งบออกมาไม่ดีเลย

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

สารับแนวโน้มเมื่อสักครู่ ทางคุณพิมพ์วรรณ ได้ตอบไปแล้วครับ ส่วนยุทธศาสตร์ของเราเน้นไป
ที่ไบโอดีเซลซึ่งจะมีเรื่ อง B20 และในปลายปี นี้กระทรวงพลังงานก็ยนื ยันว่าจะพยายามให้ออกเป็ น
B10 ครับ ส่วนด้านกลีเซอรี นนั้นใน 5 ปี ที่ผา่ นมาตัวเลขเป็ นไปในทิศทางที่ดีมากครับ และใน
ประเทศไทยเองมีบริ ษทั ที่กลัน่ กลีเซอรี นเองก็มี ปตท. ที่ทาอยู่ ส่วนผูค้ า้ มาตรา 7 รำยอื่นก็ยงั ไม่มี
ใครมีโรงกลัน่ กลีเซอรี นบริ สุทธิ์ เราถือว่านี่เป็ นโอกาสที่ดี

คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : ในส่วนของแนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2561 นั้นคาดว่ามีแนวโน้มที่ดีข้ ึนเนื่องจากมองไปที่ ไตรมาส 1
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
ปี 2561 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 จำกที่ขาดทุนประมาณ 90 ล้ำนบำท แต่ในปี 2561 ขาดทุน
อยู่ 6 ล้านบาท ซึ่งมองในภาพรวมนั้นดีข้ ึน เนื่องจากอย่างน้อยเรามีกาไรขั้นต้นจากการดาเนินงาน
แต่ส่วนที่ขาดทุนนั้นเกิดจากการรับรู ้ขาดทุนของสิ นค้าคงเหลือที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาด แต่
ปั จจุบนั ราคาน้ ามันปาล์มดิบอยูใ่ นช่วงขาขึ้นก็คิดว่าทางบริ ษทั ฯน่าจะได้รับอานิสงส์น้ ีในส่วนของ
ไตรมาส 2 และคาดว่าผลประกอบการน่าจะดีข้ ึน และมีกาไรขั้นต้นค่ะ
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คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :

ผมจะพูดถึงอนาคตนะครับ แนวโน้มที่วา่ เราจะกลับมาซื้อขายผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้ว แต่ในช่วง
ระยะเวลาที่จะปล่อยออกมา ผมอยากให้ทางทีมงานกาหนดเวลาให้ดีๆหน่อย เพราะว่าข่าวดีในช่วง
ไตรมาส 3 และ 4 ก็ยงั มีอยู่ และไตรมาส 1 ในปี หน้าก็จะมีการเลือกตั้ง ผมว่าเราควรมีจงั หวะปล่อย
ของ ไม่อยากให้ผลู ้ งทุนรายย่อยแตกตื่น เพราะผมคิดว่า AIE กาลังขาขึ้นแล้ว คุณมีขาดทุนสะสมที่
ประมาณ 12 ล้านบาท ฉะนั้นภายในไตรมาสเดียวคุณสามารถกลับมาเป็ นมีกาไรสะสมได้ ผมขอ
ฝากถึงผูล้ งทุนรายย่อยถ้าดูของ AIE ว่าผมมัน่ ใจในปี นี้ท้ งั ปี เขาจะมีกาไรสะสมเป็ นบวก ฉะนั้น
วันที่กลับมาซื้อขายวันแรกไม่ตอ้ งตกใจ ถือไว้ และผมอยากให้ผบู ้ ริ หารแต่งตัวหุน้ ดีๆ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดประจาปี 2558
(ฉบับที่สานักงาน กลต. สัง่ ให้แก้ไข) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์
ดังนี้
-

เห็นด้วย 3,303,003,164
ไม่เห็นด้วย
1,400
งดออกเสี ยง 956,400
บัตรเสี ย
0

หุน้
หุน้
หุน้
หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง

วำระที่ 4 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่าทางบริ ษทั ฯไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่ องใดต้องพิจารณา
เพิ่มเติม ประธานฯจึงขออนุญาตจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ
มีผถู ้ ือหุน้ มีประเด็นคาถาม ดังนี้
คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ :

คณะกรรมการชุดนั้นที่มีปัญหา มีดว้ ยกันหลายท่านแต่ถูก Focus ไปที่ 2 ท่าน ขอเรี ยนถามตรงๆว่า
ในชุดนั้นอยูใ่ นชุดปั จจุบนั กี่ท่านครับ

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

2 ท่านครับ ได้แก่ผม และคุณธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์ ที่เป็ นกรรมการอยูต่ อนนั้น

คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ :

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ดว้ ยหรื อไม่ครับ

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

เราถือผ่าน AI ครับ ซึ่ง AI เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ใน AIE ประมาณ 59%

คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ :

แล้วผูถ้ ือหุน้ ใหญ่รองลงมาคือ

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

รองลงมาก็จะเป็ นรายย่อยหมดเลยครับ

คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : การพิจารณาว่าเป็ นรายใหญ่จะต้องมากกว่าหรื อเท่ากับ 10% ดังนั้นรายที่ถือรองลงมาจาก AI
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
จะไม่มีท่ำนไหนที่ถือเกิน 10% ค่ะ
คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ :

สถาบันมาถือหรื อไม่ครับ
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คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : มีค่ะ แต่นอ้ ยมากค่ะ
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ :

ที่ท่านประธานฯบอกว่าผูใ้ ช้สิทธิ Warrant มีประมำณ 80% แล้วส่วนที่เหลือ 20%
เรำจะดำเนินกำรอย่ำงไร หรื อว่ายกเลิกไปเลยครับ

คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : ในเรื่ องของการดาเนินการส่วนที่เหลือ ทางเราจะทาการลดทุน โดยทาง Board จะต้องพิจารณา
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
และเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิลดทุนให้เหลือเท่ากับจานวนที่มีการชาระทุนอีกครั้งค่ะ
คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ :

แสดงว่าหลังจากวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หุน้ จะเข้ำ Port.

คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : ภายหลังจากเรานาส่งเอกสารให้ TSD เพื่อ Credit หุน้ เข้า Port ซึ่งคำดว่ำทำง TSD ใช้เวลำประมำณ
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
2-3 วันทำกำรค่ะ
คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ :

กรณี ของผูท้ ี่สร้างปั ญหาคงปฏิเสธไม่ได้วา่ คณะกรรมการชุดนั้นจะต้องรับผิดชอบทั้งชุด แต่ถูก
ดาเนินคดีเพียง 2 ท่ำน คดีที่ตอนนี้ DSI เป็ นผูด้ ำเนินกำร ไม่ทรำบว่ำของเรำเองได้ดำเนินกำร
หรื อไม่ เรื่ องทางแพ่งผมว่าเราต้องดาเนินการนะครับ

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

บริ ษทั ฯยังไม่ได้ดาเนินการอะไรครับ เรารอเรื่ องของ DSI อยูค่ รับ ให้มนั เป็ นขั้นเป็ นตอนไปก่อน
ครับ และผมขอรับไว้พิจารณาว่าเราควรจะดาเนินการต่อไปอย่างไร เพราะว่าช่วงนี้เป็ นช่วงที่เรา
ใกล้จะเข้าไปสู่ในช่วงที่ดีแล้วครับ และเรื่ องที่เราจะต้องไปดาเนินคดีน้ นั ผมขอให้เราพิจารณาเป็ น
เรื่ องหลังๆแล้วกัน ผมมองว่าเรายังไม่ได้อยูใ่ นจุดที่จะต้องคิดเรื่ องนี้ ในฐานะผูบ้ ริ หารผมขอให้
เรื่ องกลับเข้าซื้อขายได้อีกครั้งเป็ นเรื่ องหลักก่อนครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้วา่ เมื่อฟ้องแล้วเราจะได้อะไร
หรื อไม่ได้ ทางผมก็ไม่ทราบครับ

คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ :

อดีตผูบ้ ริ หารทั้ง 2 ท่านตอนนี้มีความเป็ นอยูอ่ ย่างไรครับ

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ตอนนี้อยูร่ ะหว่างการดาเนินคดีอาญาของ DSI จากการถูกกล่าวโทษโดยสานักงาน ก.ล.ต. ครับ
และผมก็ไม่ทราบถึงขั้นตอนว่าเป็ นอย่างไร

คุณก้อยทิพย์ ศรี วรี ะวานิชกุล:

ดิฉนั ของทวงถามจากครั้งที่แล้ว ที่ท่านประธานฯแจ้งที่ประชุมว่าจะนาไปพิจารณาเรื่ อง AIE-W2
เนื่องจาก AIE-W1 มันกดดันผูถ้ ือหุน้ หลายๆท่านที่ไม่ได้เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ สาหรับผูถ้ ือ
หุน้ ที่ไม่ได้แปลงสภาพ และการที่บริ ษทั ฯไม่สามารถซื้อขายได้ท่านประธานฯจะสามารถชดเชย
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างไรบ้าง ออก AIE-W2 เป็ นการชดเชยผูถ้ ือหุน้ ได้หรื อไม่

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ทางเราก็ได้หารื อกับทางที่ปรึ กษาทางการเงินว่าอะไรที่เหมาะสม อะไรเป็ นเรื่ องที่ควรทา เราก็จะ
พิจารณา ซึ่งระหว่างนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาครับ แต่ถา้ จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม ผมอยากจะ
ขอให้ทางคุณสมศักดิ์ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ช่วยกรุ ณาตอบเรื่ องนี้ดว้ ยครับ

คุณสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร :
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)

จากที่มีการตรวจสอบ การดาเนินการเบื้องต้น เราต้องให้ AIE-W1 แล้วเสร็ จก่อน โดยวันนี้พน้ วัน
กาหนด Exercise แล้ว และรู ้ยอดจานวนผูท้ ี่ใช้สิทธิชดั เจน และกาลังดาเนินการในขั้นตอนของ
นายทะบียน และจะต้องมีการดาเนินการลดทุน และจะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดต่อไปว่า
เรื่ องที่ท่านทวงถาม จะดาเนินการได้มากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่ผมให้เป็ นข้อมูลท่านได้อย่างหนึ่งว่า
เราได้มีการตรวจสอบในข้อกฎหมายแล้วว่า เราไม่สามารถที่จะเลือกออก Warrant ตัวใหม่ไป
ให้กบั ผูท้ ี่ไม่ได้ใช้สิทธิเท่านั้น เราไม่สามารถทาได้ แต่ถา้ มีการออก Warrant หรื อออกเครื่ องมือ
27

ทำงกำรเงินใดๆที่จะมาชดเชยให้กบั ผูถ้ ือหุน้ หรื อที่เรี ยกว่าการเยียวยาผูถ้ ือหุน้ ต้องดาเนินการ
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ผมต้องขออนุญาตศึกษาในรายละเอียดว่าจะดาเนินการอย่างไรให้ไม่เหลื่อม
ล้ า และมีผลกระทบกับกิจการมากจนเกินไปหรื อไม่ หรื อผลกระทบกับผูถ้ ือหุน้ หรื อไม่ สุดท้าย
เดี๋ยวท่านก็จะมองว่าไม่เป็ นธรรมอยูด่ ี เพราะคนที่ใช้สิทธิแล้วก็จะได้สิทธิเพิ่มอีก ขอบพระคุณ
ครับ
คุณอนุ ว่องสารกิจ :

ผมอยากสอบถามแนวโน้มอนาคต อยากให้ท่านประธานฯช่วยย้าอีกครั้งครับว่าตอนนี้ภาพรวม
เป็ นอย่างไร เพราะผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่หลายรายก็ลาบาก และถ้า B20 เข้ำมำแล้ว
ผลประกอบกำรของเรำจะดีข้ ึนขนำดไหน ส่วนกลีเซอรี นที่เราจะเอาไปขายที่จีนเป็ นรายเดียวหรื อ
ขายที่อื่นได้อีก เพราะผมกลัวว่าจะขายไม่ได้ และเราเข้ามาใหม่เราจะเติบโตได้แค่ไหน

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ผมได้ตอบประเด็นนี้ไปแล้ว 2 ครั้งครับก็ขอชี้แจงอีกครั้ง และยังย้าไปที่เดิมว่าตัวเลขการใช้ไบโอ
ดีเซลก็จะมากขึ้นไปเรื่ อยๆจากแผนงานที่จะใช้ B20 ในรถบรรทุก และในปลายปี นี้จะใช้ B10
ทัว่ ไป ซึ่งกระทรวงพลังงานก็ได้ย้าเรื่ องนี้มาหลายครั้งแล้ว ส่วนเรื่ องกลีเซอรี นนั้น ทุกวันนี้เราขาย
กลีเซอรี นดิบให้ประเทศจีนเพื่อนาไปกลัน่ เป็ น Pharmaceutical Grade และถามว่าตลาดของสิ นค้า
นี้มีเยอะมาครับ โดยเฉพาะประเทศอินเดีย และยุโรปประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เป็ นผูน้ าเข้าใน
ปริ มาณมากเช่นกัน ผมไม่กงั วลเรื่ องตลาดเลย เพราะว่า วันนี้สามารถนาไปต่อยอดได้อีกมากครับ
ดังนั้นความต้องการจะสูงมาก ถือว่าโอกาสดีครับ ถึงแม้วา่ เราจะผลิต B100 ได้ไม่ถึงวันละ 1,000
ตันต่อวัน แต่วา่ พันธมิตรของเรา เขามีการผลิตไบโอดีเซล แต่ไม่มีโรงกลัน่ กลีเซอรี นบริ สุทธิ์ ซึ่ง
เราได้คุยกันแล้วว่าก็ตอ้ งมากลัน่ ที่เรา เพราะฉะนั้นโรงกลัน่ ที่เราสร้างขึ้นมาก็จะได้ใช้เต็ม
ประสิ ทธิภาพครับ

คุณสาเนียง เมืองนิล :

ผมอยากฝากให้ผบู ้ ริ หารงานมีความโปร่ งใสด้วยนะครับ และผมอยากฝากตรวจสอบความถูกต้อง
ของชื่อมหาวิทยาลัยของวุฒิปริ ญญาเอกของประธานกรรมการตรวจสอบด้วยครับว่าใน Website
บริ ษทั ฯสะกดถูกต้องหรื อไม่

ดร.กวีพงษ์ หิ รัญกสิ :
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)

ผมรับไปตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขครับ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิ ดประชุม ปิ ดการประชุมเวลา 12.12 น.
(นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์)
ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม
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Attachment No. 2
Agenda 2
2018

To acknowledge the Company’s Annual Report and the Board of Director’s Report for

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

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

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

Remark:
No. 11.

Shareholders can request hard copy of Annual Report 2018 by using form in the attachment
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Attachment No. 3
Attachment for Agenda 4
To approve the omitting of legal reserved and omitting of Dividend
Payment based on the Company’s performance for year 2018.
Dividend Policy
• The Company’s dividend policy
The company has a policy to pay the dividend to the shareholder in each operation year, and not less than
4 0 % of the net profit after tax and legal reserved. The dividend payout is depending on company’s cash flow,
regulations, and the investment of the new project in the future. The dividend payout should not significantly
effect on company’s financial operation. The Board of Directors’ decision to payout the dividend is subjected to
approval of shareholder at the General Annual Meeting, except the interim dividend payout if the board of
directors considers that it is appropriate and shall not affect the operation of the company. The Board of Directors
has authorized to approve the interim dividend payout, and inform the shareholders at the next shareholder
meeting. The company has to legal reserves at least 5% of net profits until legal reserves equal 10% of company’s
registered capital.
• Subsidiaries’ dividend policy
The company has not fixed a dividend payment ratio for our subsidiaries. Their dividend payments shall
depend on the operating results of each company. Dividend payments of subsidiaries to the company must be
made accordance with each company’s regulation on dividend payment that must be approved by a resolution of
their general meeting of shareholders. Interim dividend payments are allowed. In paying dividends subsidiary
companies shall record some profit. If there is an operating loss, dividend payments are barred until such losses
are recovered. In additional, at least 5% of all profits must be set aside as legal reserves until legal reserves reach
10% of companies’ registered capitals.
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Attachment No. 4
Attachment for Agenda 5
expired in 2019.

To approve the election of directors in place of those whose terms are to be

The Directors who were elected as directors in place of those whose terms are to be expired in 2019 are
Mr.Sampan Hunpayon and Mr.Choti Sontiwattananont, who knowledgeable, competent and qualified to conduct
the business of the Company, were approved by the Board of Directors at the Board of Directors Meeting No.
1/2019 on February 26, 2019.
In this agenda, two directors were nominated to be directors and independent directors replacing one that
term is to be expired. The Board of Director has carefully considered that such person has no conflict of interest
in the Company and can express opinion independently in accordance with the relevant guidelines. Details of the
director's history are as follows:

Remark: No Shareholders proposed the nominated director to the Board of Directors
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5.1 Assistant Professor Sampan Hunpayon, age 66 years old
Independent Director / Audit Committee
Position:
- MBA, Kasetsart University
Education:
- Certification of Law and Development, ISS, Hague,
Nederland
- Bachelor of Law, Chulalongkorn University
Trainings / Certifications:
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director
Association (IOD) No. 110/2008
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director
Association (IOD) No. 100/2013
Professional experiences:
Date of first appointment: 9 April 2013
2009 - 2011 Chairman of Executive Master Program Kasetsart University
2009 – 2011 Director
PEA
No. of Years in Director Position: 5
2008 – 2011 Chairman of Audit Committee PEA
years and 11 months
2002 – 2010 Dean of Faculty of Business Administration Kasetsart
(If appointed, he will be in position for 3
University
years, in total of 8 years and 11 months)
Other directorship positions / other positions at present:
Shareholding in the Company as of
- Subsidiaries/Related Company
24 August 2018: None
- None - Other listed companies
Present Independent Director EFORL-AIM Public Company Limited
- Non-listed companies
Present Independent Director SpaceMed Co., Ltd.
Present Independent Director Wuttisak Clinic Intergroup Co., Ltd.
Present Independent Director Wuttisak Cosmetic Co., Ltd.
Relation among family with other directors:
- None Meeting Attendance: - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 7 times, attended 7 times.
- There were the Audit Committee meeting 16 times, attended 15 times.
Remark: The Board of Director has carefully considered that such person has no conflict of interest in the Company and can
express opinion independently in accordance with the relevant guidelines. The above director did not hold positions as
directors / executives in other companies which may cause a conflict of interest or competition with the Company.
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5.2 Mr. Choti Sontiwattananont, age 62 years old
Position:
Education:

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

Independent Director / Audit Committee
- Executive MBA, Kasetsart University
- Bachelor of Business Administration (Accounting),
Ramkhamhaeng University
Trainings / Certifications:
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director
Association (IOD) No. 178/2013
Professional experiences:
2012 –2013 Director of Accounting & Finance Richy Place 2002 Co., Ltd.
2010 – 2012 Factory Manager
Chomphan Group Co., Ltd.
1991 – 2010 Accountant
Watcharaphol Co., Ltd.
Other directorship positions / other positions at present:
- Subsidiaries/Related Company
- None - Other listed companies
- None - Non-listed companies
- None Relation among family with other directors:
- None -

Meeting Attendance: - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 7 times, attended 7 times.
- There were the Audit Committee meeting 16 times, attended 16 times.

Remark: The Board of Director has carefully considered that such person has no conflict of interest in the Company and can
express opinion independently in accordance with the relevant guidelines. The above director did not hold positions as
directors / executives in other companies which may cause a conflict of interest or competition with the Company.
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Definition of Independent Committee
Independent Directors must not in the management position of the Company, affiliates and subsidiaries
and are independent from management and the controlling shareholders which can directly affect independent
decision, and must have the following qualities.
1. Hold less than 1% of the total ordinary shares of the Company, subsidiaries, and affiliated. The count
must be inclusive of shares belong to the independent director’s associates.
2. Has not involve in management, or has never held position as executive director, employee, consultant
with fixed salary or controlling shareholders of the Company and was received salary, subsidiary’s, joint
venture’s, same level subsidiary’s authorized person, majority shareholders or the Company’s authorized
person, except being exempt from the above characteristic for at least 2 years prior to submitting the
permit to the Securities and Exchange Commission Office. The above prohibited characters exclude the
independent director who is a government employee or consultant who is majority shareholders or
authorized director of the Company.
3. Don’t have a relationship directly or legally married to executives, majority shareholders, authorized
person or person who has been nominated an executive position or subsidiary, including not being
parents, siblings, children, and being in-law of such person as stated above.
4. Never or used to have business relationship with the Company, corporation, subsidiary, majority
shareholders, joint venture, majority shareholders or the Company’s authorized person of which
obstructed independent judgment, including not being or used to be significant shareholders or an
authorized person having business relationship with corporation, subsidiary, joint venture, majority
shareholders or the Company’s authorized person, except being exempt from the above characteristics at
least two years before submitting application to Securities and Exchange Commission Office.
5. Never or used to be the Company’s, joint venture’s, major shareholders’ auditor or the authorized person
of the Company and not a significant shareholder, authorized person or partner of the auditing firm that
the Company, subsidiary, joint venture, major shareholder auditor or authorized person of the Company
belong, except for being exempt from the above characteristic for at least 2 years before submitting
application to Securities and Exchange Commission Office.
6. Never or used to be a professional service provider whose business includes legal or financial
consultation, who receives more than 2 million baht per annual service fee from the Company, parent
company, subsidiary, joint venture, major shareholders or authorized person of the Company and not a
significant shareholders, authorized person or partner of the professional service provider, except for
being exempt from the above characteristic for at least 2 years before submitting application to Securities
and Exchange Commission Office.
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7. Not an appointed committee by the representative of the Company’s director, major shareholders or
shareholders who associate with majority shareholders of the Company.
8. Not operate the same business and a significant competitive business with the Company or subsidiary or
not a significant partner in partnership or an executive director of such business, employees who earn
fixed salary or hold more than 1% of the overall ordinary share of another company which operates the
same business and be a significant competitor with the Company or subsidiary.
9. No other characteristics preventing the independent opinion on the Company’s operation.
10. The independent directors may be assigned by the committee to decide on the operation of the Company,
the parent company, and subsidiary, and joint venture, subsidiary of the same level, major shareholders
or authorized person of the company in Collective Decision form.
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Attachment No. 5
Attachment for Agenda 6
To approve Directors’ Remuneration for year 2019.
The Board of Directors Meeting No. 1/2019 consider carefully the appropriateness of various aspects and
criteria for remuneration. By comparison, according to the same industry, including the expansion of the business
of the Company deems appropriate remuneration for the Board of Directors remuneration for the year 2019 not
over amount of 3,000,000 Baht
Table of Directors remuneration (Board of Directors and Audit Committee)
Remuneration
2019 (Proposed)
2018
1) Standard monthly fees
-

Chairman

18,000 Baht / person / Month

18,000 Baht / person / Month

-

Director

15,000 Baht / person / Month

15,000 Baht / person / Month

2) Meeting Allowance*
-

Chairman

18,000 Baht / person / time

18,000 Baht / person / time

-

Director

15,000 Baht / person / time

15,000 Baht / person / time

3) Other remuneration
- None - None Remark: *Determine the meeting allowances will be paid only attended.
The Board of Directors and Audit Committee attendance and remuneration in 2018
Meeting Allowances
Standard
Name
Monthly Shareholder Board of
Audit
Fee
Meeting
Director
Committee

(Unit: Baht)
Total
(Standard Monthly
Fee and Meeting
Allowances)
-

1 Mr.Narong Thareratanavibool
2 Mr.Thanit Thareratanavibool
3 Miss Pimwan
Thareratanavibool
4 Mr.Damrong Joongwong
180,000.00
30,000
75,000.00
285,000.00
5 Dr.Kaweephong Hirankasi
216,000.00
36,000
90,000.00
288,000.00
630,000.00
6 Assistant Professor Sampan
180,000.00
30,000
75,000.00
225,000.00
510,000.00
Hunpayon
7 Mr.Choti Sontiwattananont
180,000.00
30,000
75,000.00
240,000.00
525,000.00
Total
756,000.00
126,000
315,000.00
753,000.00
1,950,000.00
Remark: The Company has no remuneration for sub-committee; Executive Committee and Risk Management Committee.
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Attachment No. 6
Attachment for Agenda 7
To approved the appointment of Auditors and Remuneration for year
2019.
In compliance with Public Limited Companies Act, and Clause 40 of the Company’s Articles of
Association, the appointment of auditors and remuneration approved by Shareholders, proposing by audit
committee in the Board of Director meeting No. 1/2019 on February 26, 2019. To appoint ANS Audit Company
Limited who has offices in Thailand, experience and expertise in international standards and qualified for the
Public Limited Companies Act and Securities Commission and the Stock Exchange regulation, as an external
auditor of the Company and subsidiaries who were consented by the Audit Committee and the Board of
Director as following;
Name
Mr. Vichai Ruchitanont
Mr. Atipong Atipongsakul
Mr. Sathien Vongsnan
Miss Kultida Pasurakul
Mr. Yuttapong Chuamuangpan

Certified Public Accountant No.
4054
3500
3495
5946
9445

Certified years
4 (2018)
-

ANS Audit Company Limited can appoint any one of the above auditors on the behalf of ANS Audit
Company Limited to perform their duties since they are all qualified for the Public Limited Companies Act and
Securities Commission and the Stock Exchange stipulated and has no relationship with the Company,
Subsidiaries, Management, Controlling Shareholders (holding share of the Company more than 20% but not
over 50%), or related party that preventing the independent opinion. In the event the above auditors are unable
to perform their duties; ANS Audit Company Limited is authorized to assign another of its auditors to perform
the duties in place of them.
The Audit committee and the Board of Director agreed to appoint ANS Audit Company Limited to
perform their duties as auditor for the Company and subsidiaries for the year 2019 and approve the
remuneration for year 2019 of Audit Fee 3,140,000 baht and other expenses (Non-Audit Fee) 250,000 Baht,
which consist of the audit fees for quarterly and yearly consolidated and company only financial statement and
BOI. The Audit Committee deems that the appointment of mentioned auditors and remuneration is appropriated
and should propose to the shareholders' meeting to consider and approve.
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In the previous year, there were no other fees other than audit fees has been paid.
Comparison of Audit fees
2019
2018
Auditor
ANS Audit Company Limited
ANS Audit Company Limited
AI Energy Plc’s Group
Quarter
Year
Total Quarter Year
Total
AI Energy Public Company
Limited
Consolidated
1,590,000 1,350,000 2,940,000 1,500,000 1,300,000 2,800,000
Company Only
(Audit Fee)
BOI (2 BOI)

-

200,000

200,000

-

150,000

150,000

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

195,000
-

205,000
10,000

400,000
10,000

195,000
-

205,000
-

400,000
-

120,000
-

120,000
10,000

240,000
10,000

120,000
-

120,000
-

240,000
-

AI Ports and Terminals
Company Limited
Audit Fee
Other Expenses (Non-Audit Fee)

Total Group 1,905,000 2,145,000 4,050,000 1,815,000 1,775,000 3,590,000
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Attachment No. 7
Voting Rules and Condition in Attending the Meeting, Proxy, and Voting
1.

2.

Self-Attending:
1. Individual with Thai nationality, present Identification card or official identification card.
Foreigner, present a certificate of alien or passport or the document in lieu of passport at the
registration area.
2. In case of changed name and surname, present evidence supports.
Proxy:
1. Shareholders can appoint only one proxy to attend the meeting and voting according to
stipulated in the proxy form in the attachment.
2. Proxy can vote in each agenda; agree, disagree, or abstain in the proxy form for proxies vote as
proxy wishes.
3. Proxies must be submitted the signed proxy form to the Chairman and/or the appointed staff by
the Chairman before the meeting starts. The proxy form must be filled as required and singed, if
there are any corrections the proxy must signed at every point. Stamp duty 20 Baht.
Documents for proxy
• Proxy form with Barcodes that the Company circulated to all shareholders with the letter of
invitation to attend the Shareholders meeting.
• Proxy with Thai Nationality: Copy of proxy’s identification card or official identification
card with certified true copy by proxy.
• Proxy with other nationality Copy of proxy’s certificate of alien or passport or the document
in lieu of passport.
- Company with Thai Nationality: Copy of Company’s registration no more than 30 days
old certified true copy by authorized directors with company seal and the certified copy
of authorized directors’ identification card or official identification card.
- Authorized person must sign the proxy form with company seal with the presence of
notary. (Notary Public) or similar agency, which has the authority under the laws of
each country. Then, after the signing of the above, the proxy shall issue to officials of
the Embassy of Thailand or Thai consulate or officers who are assigned to perform their
behalf or a person who can provide complete certification according to the laws of that
country to certify the document (Notary Public).
• Using a fingerprint instead of a signature. The left thumb print and write as directed.
"Fingerprinting left thumb of ........" and two witnesses who must be certified as a fingerprint
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and be fingerprinted in front of witnesses. Attach a copy of identification card, or
Identification of witnesses or officials duly signed along with attachments.
• If shareholders cannot attend the Annual General Meeting of Shareholders in person, they
may appoint any person as proxies, or appoint independent directors of the Company to vote
as the following list.
1. Dr. Kaweephong Hirankasi, age 69 years old. Address: 68/140 Perfect Place Village, Soi 6, Ramkhamhang
rd. 164 Min buri Bangkok 10510
Chairman of Audit Committee / Independent Director
Position:
- Doctor of Social Science, Magadh University, India
Education:
- MBA, International Program, Kasetsart University
- Bachelor of Commerce (Accounting), Thammasart
University
Trainings / Certifications:
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director
Association (IOD) No. 168/2013
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director
Association (IOD) No. 100/2013
Professional experiences:
Date of first appointment:
1984 – 2010 MEA Assistant Governor MEA
9 April 2013
Other directorship positions / other positions at present:
Shareholding in the Company as of
24 August 2018: None
Conflict of Interest: None

- Subsidiaries/Related Company
- None - Other listed companies
2008 – Present Independent Director New City (Bangkok) Public
Company Limited
- Non-listed companies
- None Relation among family with other directors:
- None -
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2. Assistant Professor Sampan Hunpayon, age 66 years old. Address: 88/23/1 Moo 2, Bang Khen, Nonthaburi
11000
Position:
Education:

Date of first appointment:
9 April 2013
Shareholding in the Company as of
24 August 2018: None
Conflict of Interest: None

Audit Committee / Independent Director
- MBA, Kasetsart University
- Certification of Law and Development, ISS, Hague,
Nederland
- Bachelor of Law, Chulalongkorn University

Trainings / Certifications:
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director
Association (IOD) No. 110/2008
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director
Association (IOD) No. 100/2013
Professional experiences:
2009 - 2011 Chairman of Executive Master Program Kasetsart University
2009 – 2011 Director

PEA

2008 – 2011 Chairman of Audit Committee PEA
2002 – 2010 Dean of Faculty of Business Administration Kasetsart
University
Other directorship positions / other positions at present:
- Subsidiaries/Related Company
- None - Other listed companies
Present Independent Director EFORL-AIM Public Company Limited
- Non-listed companies
Present Independent Director SpaceMed Co., Ltd.
Present Independent Director Wuttisak Clinic Intergroup Co., Ltd.
Present Independent Director Wuttisak Cosmetic Co., Ltd.
Relation among family with other directors:
- None -
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3. Mr. Choti Sontiwattananont, age 62 years old. Address: 51 Moo 8 Bang Krang, Mueang Nonthaburi 11000
Audit Committee / Independent Director
- MBA, Kasetsart University
- Bachelor of Business Administration (Accounting),
Ramkhamhaeng University
Trainings / Certifications:
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director
Association (IOD) No. 178/2013
Professional experiences:
2012 –2013 Director of Accounting & Finance Richy Place 2002 Co., Ltd.
2010 – 2012 Factory Manager
Chomphan Group Co., Ltd.
1991 – 2010 Accountant
Watcharaphol Co., Ltd.
Position:
Education:

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

3.

4.
5.

Other directorship positions / other positions at present:
- Subsidiaries/Related Company
- None - Other listed companies
- None - Non-listed companies
- None Relation among family with other directors:
- None -

• Shareholders, who appointed independent directors of the Company as their proxies, can
complete the provided proxy form and signed. Then send to the Company Secretary with
required documents at least one day prior to the meeting.
• Proxies must present their identification card or official identification card or passport
(foreigner) in the registration.
Shareholder’s decease: Trustee can self-attending or proxy to another person to attend. Present
court order that appointed him or her as trustee and certified by authorized person valid within 6
months in addition.
Minor: Parents or Legal guardian can self-attend or proxy to another person to attend by present
minor’s census registration in addition.
Quasi-incompetent person: Curator or proxy to another person to attend. Present court order that
appointed him or her as curator and certified by authorized person valid within 6 months in addition.
42

Registration
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at
the meeting at least 1 hour before or from 08.30 hours.
Voting
1. Voting is done openly by counting one share: one vote and resolutions of the shareholders' meeting

including votes of the following.
- Normal case, majority votes from shareholders who attended the meeting and has the right to
vote. If the votes are even, Chairman’s vote is a judgement.
- Other cases, there are laws and regulations governing the Company to follow in each unusual
case. The Chairman of the meeting is to inform the shareholders at the meeting acknowledged
before voting on each agenda.
2. Proxies must vote according to proxy specified only in proxy form.
3. Shareholders who has conflict of interest in any agenda, remain abstain. Also, Chairman can ask
that Shareholders temporary leave the meeting.
4. Secret ballot, upon the request of at least 5 shareholders and the meeting approved the secret ballot.
Chairman of the meeting will determine the secret ballot’s voting rules and inform the meeting
before start.
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Attachment No. 8
Article of Association: Shares and Shareholders and Meeting of Shareholders
Section 2
Shares and Shareholders
Article 5. The shares of the Company shall be ordinary shares with an equal par value and of the type which
shall be paid up in full at one single payment and/or shall be paid up by assets other than cash. Or use
the copyright in the literature, art or science, patent, trademark, design or model, diagram, formula,
any secret of process or use the information about the experience of the industry, commercial or
science.
The Company has the right to issue and offer for sale any shares, preferred shares, debentures,
convertible bond, warrants or any securities as permitted by the laws governing securities and
exchange to any shareholder, any individual or the general public. And the conversion of convertible
bonds into ordinary bonds, conversion of preferred shares into ordinary shares shall be made under
the law governing as of public companies and the law governing Securities and Exchange.
Article 6. Every share certificate of the Company shall bear the name of the holder as well as an affixed or
printed signature of at least one (1) director, together with the Company seal. However, the directors
may authorize the securities registrar under the laws governing securities and exchange to sign or
print its name on their behalf.
Section 5
Board of Directors
Article 17. For carrying out its business operations, the Company shall have the board of directors comprising at
least five (5) directors. Not less than one-half of the total number of directors shall reside in the
Kingdom of Thailand.
A director may or may not be a shareholder of the Company.
Article 18. The shareholders meeting shall elect directors in accordance with the following rules and procedures:
(1) A shareholder shall have one (1) vote per one (1) share;
(2) Each shareholder may exercise all the votes he/she has under (1) to elect one or more persons as
director, but may not divide his/her votes to any of such persons;
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(3) The persons receiving the highest votes in respective order of the votes shall be elected as
directors in the number equal to the number of the directors required at such meeting. In case
several persons receive equal votes, causing the number of directors to exceed the required
number, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
Article 19. At every annual general meeting, one-third (1/3) of directors at that time shall retire from office. If the
number of directors is not a multiple of three, then the number of directors nearest to one-third (1/3)
shall retire from office.
The directors retiring from office may be re-elected.
The directors to retire from office in the first and second years after the registration of the
Company shall be selected by drawing lots. In subsequent years, the directors having held office
longest shall retire.
Article 20. Apart from retirement by rotation, the directors shall vacate office upon:
(1) Death;
(2) Resignation;
(3) Lack of qualifications, or possession of prohibited characteristics as specified by the laws
governing public limited companies and the laws governing securities and exchange;
(4) Removal by a resolution of the shareholders meeting under Article 20;
(5) Removal by a court order.
Article 22. The shareholders meeting may resolve to remove any director from office before the expiration of
his/her term of office by a vote of not less than three-fourth (3/4) of the total shareholders attending
the meeting and entitled to vote, and having an aggregate number of shares not less than one-half of
the total shares held by the shareholders attending the meeting and entitled to vote.
Article 24. The directors shall be entitled to receive remuneration from the Company in the form of reward,
meeting allowance, as considered and approved by the shareholders meeting. The remuneration may
be fixed in a certain amount, or be specified from time to time, or be in effect until a change by a
resolution f the shareholders meeting. The directors shall also be entitled to receive per diem
allowances and other fringe benefits in accordance with the Company’s regulations.
The provision in the first paragraph shall not prejudice the rights of the staff or employees of
the Company, who have been appointed as directors, to receive the remuneration or benefits as a staff
or an employee of the Company.
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Section 6
Meeting of Shareholders
Article 35. The board of directors shall arrange for an annual general meeting of shareholders within four (4)
months from the last day of the accounting year of the Company.
Shareholders meetings other than that mentioned in the first paragraph shall be called
extraordinary meetings. The board of directors may call an extraordinary meeting of shareholders at
any time it deems appropriate.
Shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-fifth (1/5) of the total
shares sold, or not less than 25 shareholders holding an aggregate number of shares not less than onetenth (1/10) of the total shares sold, may at any time jointly sign and submit a written request to the
board of directors for the convening of an extraordinary meeting, provided that the reasons for calling
such meeting be clearly stated in such request. In this case, the board of directors shall arrange for the
shareholders meeting within one (1) month from the date of receiving the request from the
shareholders.
Article 36. In calling shareholders meeting, the board of directors shall prepare a notice thereof specifying the
place, date and time, agendas of the meeting and the matters to be proposed to the meeting together
with proper details by indicating whether they are proposed for acknowledgement, approval or
consideration, as the case maybe, including opinions of the board of directors thereon. The notice of
such meeting shall be sent to the shareholders and the registrar not less than seven (7) days prior to
the date of the meeting, and be published in a newspaper for not less than three (3) consecutive days
not less than three (3) days prior to the date of the meeting.
The shareholders meeting may be held in the province in which the head office of the Company
is located or in any other place as specified by the board of directors.
Article 37. At a shareholders meeting, at least twenty-five (25) shareholders and proxies, or not less than one-half
of the total number of shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-third
(1/3) of the total shares sold, must attend the meeting to constitute a quorum.
At any shareholders meeting, in case where one (1) hour has passed since the time for which the
meeting is scheduled and the number of shareholders attending the meeting has not constituted a
quorum, if the meeting is called by a request of shareholders, such meeting shall be cancelled. If the
meeting is not called by the request of shareholders, another meeting shall be called and the notice of
the meeting shall be sent to the shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the
meeting. At this subsequent meeting, no quorum is required.
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Article 38. The chairman of the board shall preside over the shareholders meeting. In case the chairman of the
board is absent or unable to perform his/her duties, the vice chairman shall act as the presiding
chairman. If there is no vice chairman, or the vice chairman is absent or unable to perform his/her
duties, the meeting shall elect a shareholder present at the meeting as the presiding chairman.
Article 39. In vote casting at the shareholders meeting, each share shall be counted as one vote. Any shareholder
having particular interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter, except for voting
on the election of directors. A resolution of the shareholders meeting shall require:
(1) In a general case, a majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes.
In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have an additional vote as a casting vote.
(2) A vote of not less than three-fourth (3/4) of the total votes of the shareholders attending the
meeting and entitled to vote, in the following cases:
(a) Sale or transfer of the entire or partial material business of the Company to another person;
(b) Purchase or acceptance of transfer of the business of other private or public limited
companies by the Company;
(c) Execution, amendment or termination of contracts in respect of the granting of a hire of the
entire or partial material business of the Company; empowerment of other person to manage
business of the Company; or merger of business with other person for the purpose of profit
and loss sharing;
(d) Amendment to the Memorandum of Association or Articles of Association;
(e) Increase or decrease of the registered capital of the Company;
(f) Dissolution of the Company;
(g) Issuance of debentures of the Company;
(h) Merger of business with other company;
Article 40. Businesses to be duly transacted at an annual general meeting are as follows:
(1) To acknowledge the report of the board of directors on the Company's business operations
during the previous year;
(2) To consider and approve the statement of financial position and the profit and loss account as at
the end of the accounting year of the Company;
(3) To approve the appropriation of profits and dividend payment;
(4) To elect directors in place of those retired by rotation, and to fix remuneration for directors;
(5) To appoint auditors and to fix audit fee; and
(6) To consider other businesses.
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Attachment No. 9
PROXY FORM A: GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM)
According to Regulation of Department of Business Development
Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550
Written at
Date
Month
(1) I / We
with address at

Year
Nationality

(2) being a shareholder of the AI Energy Public Company Limited
holding the total amount of
shares with the voting rights of
follows;
 ordinary share
shares with the voting rights of
 preferred share
shares with the voting rights of

votes

as
votes
votes

-

(3) do hereby appoint either one of the following persons:

Age Years
with address at
Road
Sub-District
District
Province
Postal Code
or

Mr.Kaweephong Hirankasi
Age 69 Years
with address at 68/140 Perfect Place Village Road Ramkhamhaeng 164
Sub-District
Min Buri
District
Min Buri Province Bangkok Postal Code
10510
or

Mr. Sampan Hunpayon
Age 66 Years
with address at
88/23/1 Moo 2
Road Sub-District
Bang Khen
District Muang Nonthaburi
Province Nonthaburi
Postal Code
11000
or

Mr. Choti Sontiwattananont
Age 62 Years
With address at 51 Moo 8 Sub-District Bang Krang
District Mueng Nonthaburi Province Nonthaburi Postal
Code 11000
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting/ 2019 Annual/ the
Extraordinary General Meeting of Shareholders (-) to be held on Friday, 26 April, 2019, 10.00 hours at Grand Mercure Bangkok
Fortune Hotel, Grand Ballroom 3rd floor, 1 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof.
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.
Signed
Signed
Signed

(

Shareholder
)

(

Proxy
)

(

Proxy
)

Signed

Proxy
(
)
Remarks: The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not
allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
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อ
ือ อ
Supplemental Proxy Form
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ ษ อ อ อ

อ ์

(

)

The proxy is granted by a shareholder of AI Energy Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ
ฟอร์จนู ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอร์จูน ทาวน์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ
สถานทีอ่ ่นื ด้วย

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
วาระที่

เรื่อง

Agenda

❑

Re :

เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

วาระที่

เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

votes

Abstain

❑ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง ❑งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

Re :

เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

วาระที่

❑ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง ❑งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

เรื่อง

Agenda

Re :

เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

วาระที่

❑ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง ❑งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

เรื่อง

Agenda

❑

เสียง

votes

เรื่อง

Agenda

❑

เสียง ❑งดออกเสียง

Re :

วาระที่

❑

Disapprove

เรื่อง

Agenda

❑

❑ ไม่เห็นด้วย

Re :

เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

❑ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง ❑งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็ นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed
วันที/่ Date
ลงชื่อ/ Signed
วันที/่ Date

(

)

(

)

ผูม้ อบฉันทะ/ Grantor

ผูร้ บั มอบฉันทะ/ Proxy
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม

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 ผู้ถอื หุ้นทีม่ ีสญ
ั ชาติ ไทย/ Thai nationality
(ก)
บัตรประจาตัวของผูถ้ อื หุน้ (บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ )
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or
identification card of state enterprise officer); or
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจาตัวของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบอานาจ
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a
foreigner) of the proxy.
1.2 ผู้ถอื หุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality
(ก)
หนังสือเดินทางของผูถ้ อื หุน้
Passport of the shareholder; or
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบอานาจ
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 นิ ติบคุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก)
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce;
and
(ข)
บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
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 นิ ติบคุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand
(ก)
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
Corporate affidavit; and
(ข)
บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
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.
ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ ในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพบั ลิค
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.
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ ระชุมได้ตงั ้ แต่เวลา
8.30 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting
from 8.30 hours. On April 26, 2019.
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Attachment No. 11
Request form: Hard copy of Annual Report 2018
To

Shareholders account No.

Corporate Secretary

I,
Address

Nationality
__ 2-Fold down __
Please √ in
1. Request
Annual Report 2018 (Hard copy)
2. Address
No. ________________ Moo _____ Soi _____________________________
Village__________________________ Road _________________________
Suburb ________________________ District ___________________ _____
Province ____________________ Post code ____________ Telephone __________

__
__
1 Fold up

Completed the form and send facsimile to 0-34877-491-2 / Email: ir@aienergy.co.th / or fold as business
letter to the Company.
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ใบอนุญาตเลขที่
ปข.๗/๓๓๑
ฝากส่ งลงทะเบียนในประเทศ ไม่ตอ้ ง
ผนึกตราไปรษณี ยากร

บริ การธุรกิจตอบรับ

Send To
AI Energy Public Company Limited

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

Attachment No. 12

54

55

