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AIE 128/2020          15 May 2020 
         
Subject  : Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for year 2020 

To  : Shareholders 
 
Attachments :  

1. A copy of minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2019 
2. Annual Report for the year 2019 (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. Curricula vitae of the nominated person to be an additional director 
6. Directors Remuneration  
7. Names of the Company and Subsidiaries’ Auditor and the Remuneration for the Year 2020 
8. Documents required prior to attending the meeting, granting proxy, registration and names 

and details of independent directors that shareholders can grant proxy 
9. Company’s Articles of Association relating to the Shareholders’ meeting and voting rights 
10. Proxy Form A  
11. Proxy Form B  
12. Request Form for a hard copy of Annual Report for the year 2019 
13. Measures and Guideline for Holding the Annual General Meeting of Shareholders under the 

Circumstance of COVID-19 
14. COVID-19 Screening From 
15. Map of Asian Insulators Public Company Limited 

 
The Board of Directors of AI Energy Public Company Limited has passed a resolution to call the 2020 

Annual General Meeting of Shareholders to be held on June 18th, 2020 at 10:00 hrs. at Asian Insulators Public 
Company Limited 5th floor, 254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok to consider the matters according to the 
agenda together with the Board’s opinions as follows: 

Agenda 1      To certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on 
April, 26 2019. 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited 
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Preamble: The 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April, 26 2019. A 
copy of the mentioned minutes is attached as Attachment No. 1. 
Board of Directors’ opinion: The Board agrees that the Minutes of the 2019 Annual 
General Meeting of Shareholders on April 26, 2019 has correctly been stated and should 
be certified. 

Agenda 2       To acknowledge the Company’s 2019 annual performance report. 
Preamble: The summary of the Company’s performance during the year of 2019 are 
contained in the Annual Report for the year 2019 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 performance annual report for the year 2019. 

Agenda 3       To approve the Company’s Consolidates Financial Statements, Balance Sheet and 
Statement of Income for the year ended December 31, 2019. 
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 2019 
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, 2019 with 
Unqualified 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 2019 as following. 

   The Statements of Financial Position and the Income Statements (Unit: Baht) 
   Consolidated      Separate 
Total Assets  2,326,388,897   2,499,803,402 
Total Liabilities   643,098,318    898,760,335 
Total Revenues  1,997,193,372   1,980,152,321 
Net Profit (Loss)   (156,496,219)   (148,861,022) 
Earnings (Loss) per Share     (0.030)              (0.028) 

Details of the above are shown in the Company’s Annual Report for the year 2019 as in 
QR Code in Invitation Form. 
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Agenda 4       To approve the omitted of Legal Reserve and the omitted of the dividend payment based 
on the Company’s performance for year 2019. 
Preamble: In 2019, the Company has net loss (Company Only) of 148,861,022 Baht and 
a retained deficit of 323,545,375 Baht, which cannot allocate as legal reserve and 
dividend payment for the year 2019 since there was a net loss for the year 2019 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 omitted of legal reserve based on the net loss from the 
Company’s performance for year 2019 and the omitted of the dividend payment due to the 
Company’s retained deficits as of year 2019.  

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 omitted of legal reserved and the omitted of dividend 
payment for the year 2019 should be approved. 

Agenda 5       To approve the election of directors in place of those whose terms are to be expired in 
2020. 
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.Narong Thareratanavibool     Director (Stakeholders, abstain), 
2. Miss Pimwan Thareratanavibool  Director (Stakeholders, abstain) 

Board of Directors’ opinion: The board of directors, excluding the directors with special 
interest has extensively considered and agreed to propose the said two retiring directors, 
i.e. Mr.Narong Thareratanavibool and Miss Pimwan Thareratanavibool (Stakeholders, 
abstain) to be directors of the Company for another term by applying the nomination 
guidelines specified in compliance with Public Limited Companies Act BE 2535 and 
mentioned nominated persons do not possess prohibited characteristics of director as 
specified by the SEC, as well as have qualified the qualifications, skills and knowledge as 
specified by the Company and having well performed their duties as directors. The 
curricula vitae of the nominated persons, number of shares held in the Company, position 
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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 the election of an additional director. 
Preamble: This is to ensure that the shareholders of the Company can be confident that 
their rights are treated equally in accordance with good corporate governance of listed 
companies. The Company gave the shareholders the opportunity to propose additional 
meeting agenda and nominate a suitable person to be considered for the election of the 
Company's directors at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders from January 6, 
2020 to February 7, 2020. It appears that there is one shareholder nominating himself to 
be considered for the election of the Company's additional director (1) from 7 directors to 
8 directors. (Nominated person who are stakeholders, abstain); 

1. Mr. Udomsak Jairavit    Position: Director (Stakeholders, abstain) 

Board of Directors’ opinion: The Board of Directors agreed to approve the proposal of 
Mr.Udomsak Jairavit to the Shareholder Meeting to be elected as the Company's an 
additional director (1) from totally 7 directors to 8 directors. Since the initial qualification 
assessment on Mr.Udomsak Jairavit, is qualified the nomination guidelines specified in 
compliance with Public Limited Companies Act BE 2535 and do not possess prohibited 
characteristics of director as specified by the SEC, as well as has qualified the 
qualifications, skills and knowledge as specified by the Company. The curricula vitae of 
the nominated person are shown in Attachment No. 5. 

Agenda 7       To approve Directors’ Remuneration for year 2020. 
Preamble: The directors’ remuneration should be reviewed every year, the Board 
proposed to approve directors’ remuneration for the year 2020 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 2020. But,  
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- 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 2020. 

     Remuneration for the Board of Director and Audit Committee 

Remuneration 2020 (Proposed) 2019 

1) Standard monthly fees 

- Chairman 

- Director 

 

18,000 Baht / person / Month 

15,000 Baht / person / Month 

 

18,000 Baht / person / Month 

15,000 Baht / person / Month 

2) Meeting Allowance 

- Chairman 

- Director 

 

18,000 Baht / person / time 

15,000 Baht / person / time 

 

18,000 Baht / person / time 

15,000 Baht / person / time 

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

Board of Directors’ opinion: The Directors’ Remuneration for year 2020 for amount of 
3,000,000 Baht with stated conditions should be approved. (Attachment No. 6) 

Agenda 8       To approve the appointment of Auditors and Remuneration for year 2020. 
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 2020 with the remuneration of Audit Fee 3,390,000 Baht. To propose at the 
Shareholder Meeting 2020, 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. 
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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 2020 for the amount of Audit Fee 3,390,000 Baht should be approved. 
(Attachment No. 7) 

Agenda 9      To approve the transfer of appropriated legal reserve and share premium in compensation 
for retained deficit of the Company. 
Preamble: In order to clear the retained deficit in the separate financial statements of the 
Company by referring to the provisions under Section 119, the Public Company Act BE 
2535 (and the amendment) (the Public Company Act), the Company can compensate for 
the retained deficit with reserves. In accordance with the provision stipulating that 
compensation shall be deducted from other reserves first, then deduct the appropriated 
legal reserve , and the share premium reserve, respectively, as shown in the separate 
financial statements of the Company ended December 31, 2019, the Company has the 
appropriated legal reserve of 8,226,574 Baht and the share premium reserve of 
605,113,717 Baht and the retained deficit of 323,545,375 Baht. After the transfer of the 
appropriated legal reserve of 8,226,574 Baht and the share premium reserve of 
315,318,801 Baht, the total value is 323,545,375 Baht to compensate for the retained 
deficit as mentioned. The Company will have zero retained deficit and having a share 
premium reserve of 289,794,916 Baht. 
Board of Directors’ opinion: The Board deemed appropriate to propose the shareholders 
to approve the transfer of appropriated legal reserve and share premium in compensation 
for retained deficit of the Company. 
Voting Condition: This agenda must be approved by a vote of not less than half of the 
total votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote. 
(Excluding abstained) 

Agenda 10      To approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 3: 
objective of the Company. 
Preamble: In compliance with the Company’s business and related products, the 
amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 3: objective of the 
Company to add 1 objective from 29 objectives to 30 objectives should be proposed to 
amend; 

“Manufacturer and distributor of Biodiesel Methyl Esters from fatty acids. 
Oleochemical products such as Methyl Esters, Fatty Alcohols, Fatty Acid, Ethyl 
Ester, and other by-products such as Glycerine; including other products related 
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to Glycerine, such as Glycerine Residual and Sweetwater, and so on. Chemicals 
used as raw materials for the production of oleochemical products such as oil, 
Methanol or vegetable fats derived from the extraction and distillation of various 
plants, and oils or fats from animals”. 

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 add 1 objective from 29 objectives to 30 objectives. 
Voting Condition: This agenda must be approved by a vote of not less than three-
quarters (3/4) of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and 
have the right to vote. (Excluding abstained) 

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 2020 on May 29th, 2020. 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 
only one of the Proxy Forms A or B as attached in Attachment No. 10 or No.11, 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. 

According to the epidemic of COVID-19, the Company has set standard procedures on screening 
of the participant(s) to indicating the participant(s) that is(are) in fever and/or respiratory symptoms by 
taking the temperature by our staffs and observing information that filled in the Infection Risk Screening 
Form (Attachment 14) before the meeting. Therefore, the Company would like to encourage all of 
participants plan their travel time in advance before the meeting commenced in order to follow through 
our screening procedures.  

Moreover, in order to avoid crowded meeting area with appropriate social distancing of 1-2 meters 
in the meeting, limited number of available seats in the meeting room for approximately 50 seats. After the 

http://www.aienergy.co.th/
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procedure of the Registration, each attendee will be assigned a seating number and required to sit as 
specified for the sake of the disease prevention or following up in case of any unforeseen circumstances. 
Once the seats are fully occupied, Shareholders, who attend the meeting in persons, are required to grant 
proxy to the Company's Independent Directors to attend the Meeting instead of participating in persons.  

 
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 2019, can 
request by using form in the attachment No. 12. 
 

Due to the current COVID-19 virus situation, the Company requests that shareholders or proxies 
attending the shareholders' meeting comply with "Measures and Guideline for Holding the Annual 
General Meeting of Shareholders under the Circumstance of COVID-19" (Attachment 13) and strictly 
cooperate with the staff of the Company. 
 
 

 Released on May 15th, 2020 
 
  

     Yours faithfully, 
  By Order of the Board of Directors        
                        

                                                                                                                               
     (Miss Pimwan Thareratanavibool) 

                   Managing Director 
 
 
 

Remark Due to the COVID-19 pandemic situation the Company urges the shareholders 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 the meeting. 
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Attachment No. 1 
 
Attachment for Agenda 1: To Certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders 
on April 26, 2019. 

 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

ของ 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน) 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 26 เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 นำฬิกำ 

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ห้องแกรนด์ บอลรูม ช้ัน 3  

เลขที่ 1 ถนนรัชดำภิเษก ฟอร์จูน ทำวน์ ดินแดง กรุงเทพมหำนคร 

 
เร่ิมกำรประชุม 

      พิธีกรแถลงว่า ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 5,401 ท่าน มี
จ านวนหุน้สามญัทั้งส้ิน 5,424 ลา้นหุ้น จดัแบง่ตามหมวดผูถื้อหุ้นไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  นิติบคุคลต่างประเทศ  จ านวน                                               356,000 หุ้น 
2)  นิติบคุคลในประเทศ  จ านวน 3,260,334,708 หุน้ 
3)  บุคคลต่างประเทศ  จ านวน 155,680 หุ้น 
4)  บุคคลในประเทศ  จ านวน 1,971,445,540 หุน้ 
 โดยเป็นหุ้นสำมัญท่ีมีสิทธิออกเสียงจ ำนวนท้ังส้ิน 5,232,291,928 หุ้น 

     
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 คร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะในขณะเปิด

การประชุมรวม 70 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 3,936,569,299 หุ้น คดิเป็นอตัราร้อยละ 75.24 ของจ ำนวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ซ่ึงมีจ านวน 5,232,291,928 หุ้น ระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและโดยการมอบฉนัทะอีก 33 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นเพ่ิมขึ้นไดท้ั้งส้ิน 30,758,520 หุ้น รวมการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 103 รำย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 3,967,327,819 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อย
ละ 75.82 ของจ ำนวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงมีจ านวน 5,232,291,928 หุ้น ซ่ึงมากกว่า 
1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมี นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ประธาน
กรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม จ านวน 7 ท่ำน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 
โดยกรรมกำรบำงท่ำนไดด้ ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดยอ่ยของบริษทัฯดว้ยซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯมี คณะกรรมกำรชุดยอ่ย จ ำนวน 
3 คณะ คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีรายนามกรรมการ ดงัน้ี  

1. นายณรงค ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์   ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธนิตย ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์   รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

3. นางสาวพมิพว์รรณ  ธารีรัตนาวิบูลย ์  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 
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ความเส่ียง / เลขานุการบริษทั 

4. นายด ารงค ์จงูวงศ ์    กรรมการ 

5. ดร.กวีพงษ ์หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

7. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 
โดยการประชุมวนัน้ีนอกจากคณะกรรมการแลว้ ยงัมีผูบ้ริหารบริษทัฯซ่ึงด ารงต าแหน่งก ากบัดูแลสายงานฝ่ายบญัชีและ

การเงิน และไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย เขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย ดงัมีรายนาม ดงัน้ี 

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

2. นายวิชยั รุจิตานนท ์   ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 

3. นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

(ท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

4. ว่าท่ีร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมาย ดิ อาร์ท ออฟ ลอว ์จ ากดั 

 
บริษทัฯไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั คือ นายวิชยั รุจิตานนท ์มาร่วมประชุมเพื่อ

ตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯให้กบัผูถื้อหุ้น 

ส าหรับการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชุม บริษทัไดเ้ชิญ ว่าท่ี ร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์ ท่ี
ปรึกษากฎหมาย เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม เพื่อความโปร่งใส ในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง 
รวมทั้งดูแลให้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  และพิธีกรขออาสาสมคัรจาก
ท่ีประชุม 1 ท่านเพื่อเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย ในการน้ี มีผูถื้อหุน้ 1 
ท่านยินดีอาสาสมคัรเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนตลอดการประชุม  

ผูถื้อหุ้นรับฟังค าช้ีแจงเร่ืองวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง จากพิธีกรดงัน้ี 

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษทัไดน้ าระบบ Barcode มำใชเ้พื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรประชุมผูถื้อ
หุ้น ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดงักล่าวให้รวดเร็วย่ิงขึ้น โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในทุกวาระท่ีมีการลงมติ
ให้ผูถื้อหุ้นทราบผลทนัที ซ่ึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษทัขอแจง้ขั้นตอนให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบก่อนการ
ประชุม ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ทั้งน้ีตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้แต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้น 1 ราย สามารถ
ออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน 

ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ว่า เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ในแต่ละวาระการประชุม บริษทัจะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุมอีก 

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นท าเคร่ืองหมายในบตัรลงมติช่องใดช่องหน่ึงว่า เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง   ในกรณีท่ีไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง บริษทัจะถือว่าผูถื้อหุ้นออกคะแนนเสียงว่า เห็นดว้ย และในกรณีท่ีผู ้

http://www.assetpro.co.th/
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ถือหุ้นท่านใดมีการท าเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหน่ึงช่อง หรือมีการขีดฆ่าหรือแกไ้ขเคร่ืองหมายหรือขอ้ความ โดย
ไม่มีการลงลายมือช่ือก ากบัไว ้บริษทัจะถือว่าบตัรลงคะแนนดงักล่าวเป็นบตัรเสีย และไม่น ามาค านวณเป็นคะแนนเสียง  

 
2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯจะสอบถามผูถื้อหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็นและ

ถาม โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจง้ช่ือ-นำมสกุล ก่อนแสดงควำมคิดเห็นหรือถาม 
และขอให้ผูถื้อหุน้ ส่งบตัรลงคะแนนเสียงให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพื่อจะน ามารวมคะแนนเสียง และแสดงผลคะแนนให้
รับทราบในแต่ละวาระการประชุม 

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ี ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย หกั
ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ  ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีไดล้งคะแนนเสียง
เป็นการล่วงหนา้ และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษทั เขา้ร่วมประชุมและไดอ้อกเสียงลงคะแนนมา
ในแต่ละวาระแลว้ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  บริษทัไดบ้นัทึกการออกเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นรวมไว้
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อนบัคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระไวแ้ลว้ 

หลงัจากรวบรวมผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยแบ่งเป็น 
คะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย และในกรณีปกติบริษทัจะถือใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ทั้งน้ี จ านวนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากผูถื้อ
หุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน 

 
3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ ผูถื้อหุ้นอาจไม่เห็นดว้ยกบักรรมการบางคนท่ีบริษทัเสนอ

แต่งตั้ง ดงันั้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความเห็นไดโ้ดยอิสระ บริษทัจะเชิญกรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งออกนอกห้อง
ประชุมโดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะด าเนินไปเป็นรายบุคคล ซ่ึงกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง และน าคะแนนเสียง
ของกรรมการรายดงักล่าวออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ และจะ
ประกาศผลคะแนนเป็นรายบคุคลค่ะ 

 
4. หากผูถื้อหุ้นท่านใดไมเ่ขา้ใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีบริษทัที่ยนือยูด่า้นขา้ง และอธิบายให้เขา้ใจได ้     

และ ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม – 8 กุมภาพนัธ์ 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ แตมี่ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระและส่งค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการประชุมในช่วงเวลาดงักล่าวมายงั
บริษทั ทั้งน้ี ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติเป็นเอกฉนัทไ์ม่อนุมติัเพ่ิมวาระ
ท่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอเขา้เป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น แตป่ระธานฯจะอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวเพื่อให้ผูถื้อหุ้น
รับทราบใน วาระท่ี 2 ของการประชุมผูถื้อหุ้น  
 

โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัจดัให้มีการบนัทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผา่นทางเวบ็ไซดบ์ริษทั 
www.aienergy.co.th  ภายหลงัจากวนัประชุม 3 วนัท ำกำร เพื่อใหบ้ริการผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม  

 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดงัน้ี 
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ประธานฯกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
และขอขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี และแจง้วา่ก่อนเร่ิมการพิจารณาในวาระท่ี 1 มีเร่ืองแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
ดงัน้ี 

1. บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และปัจจบุนั 
บริษทัฯไดรั้บรองการเป็นสมาชิก โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 
4 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยบริษทัไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ประกาศให้บริษทัยอ่ย และพนกังาน
ปฏิบติั และเผยแพร่ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทราบ โดยเฉพาะคูค่า้ทางธุรกิจซ่ึงบริษทัไดข้อความร่วมมือสนบัสนุนให้มีการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ 

 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วำระท่ี 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 4 มิถุนำยน 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 4 
มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึง
คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
มติรับรองจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,953,458,299  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9954 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          180,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0046 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          120,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

วำระท่ี 2  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 

ประธานฯ ไดแ้ถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี  2561 โดยมีรายละเอียดดงัท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยสังเขปดงัน้ี 

ในปี 2561 บริษทัฯมีรายไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน 1,571 ลา้นบาท มีตน้ทุนรวมจ านวน 1,534 ลา้นบาท มีค่าใชจ้่ายในการขาย
และบริหาร 106 ลา้นบาท บริษทัฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ านวนทั้งส้ิน 72 ลา้นบาท โดยภาพรวมแลว้ บริษทัมีรายไดร้วมใน
ปี 2561 ลดลงจากรายไดร้วมของงบการเงินปี 2560 จ านวน 890 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 36 มีสาเหตุหลกัมาจากความแตกต่างของ
ราคาขายน ้ามนัไบโอดีเซลเฉล่ีย และปริมาณการขายท่ีลดลง 
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จากภาพท่ีแสดง ราคาขายน ้ามนัไบโอดีเซลเฉล่ีย แตกตา่งกนัประมาณ 5-8 บาท/กิโลกรัม คือในปี 2561 มีราคาขายเฉล่ีย 

เท่ากบั 23.20 บาท/กิโลกรัม ในขณะท่ีปี 2560 มีราคาขายเฉล่ียเทา่กบั 28.06 บาท/กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 17.30 เน่ืองจากราคา
ตน้ทุนวตัถุดิบหลกั คือ น ้ามนัปาลม์ดิบ ซ่ึงเป็นราคาตั้งตน้ในการก าหนดราคาขายน ้ามนัไบโอดีเซลมีการปรับตวัลดลงอยา่งรุนแรง
และต่อเน่ือง ในขณะท่ีปริมาณการขายปรับตวัลดลง ซ่ึงในปี 2561 มีปริมาณการจ าหน่าย 55,812 ตนั ลดลดจากปี 2560 จ านวน 
12,979 ตนั จาก 68,791 ตนัหรือลดลงร้อยละ 18.87   

ภำวะตลำด และแนวโน้มในปี 2562 

 
 

- ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบมีทิศทางความผนัผวน โดยราคาน ้ามนัปาลม์ดิบในปี 2561 ปรับตวัลดลงจากปี 2560 
คิดเป็นร้อยละ 21 (ราคาเฉล่ียในปี ปี 2561 เท่ากบั 19.57 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2560 เท่ากบั 24.88 บาทต่อ
กิโลกรัม) และ ณ วนัท่ี  24 เมษายน 2562 ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบอยูท่ี่ 14.76 บาทต่อกิโลกรัม 

- ถึงแมว่้าในปี 2561 ภาครัฐจะประกาศใชอ้ตัราส่วนผสมของไบโอดีเซลในน ้ามนัดีเซล 7%  แต่มีน ้ามนั
ปาลม์ดิบออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกิดภาวะน ้ามนัปาลม์ลน้ตลาด อีกทั้ง ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ปาลม์น ้ามนัเพ่ิมขึ้น และยงัคงมีแนวโนม้เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง ประกอบกบัมีการส่งเสริมให้เกษตรกรท าปาลม์
คุณภาพโดยการตดัปาลม์สุก เปอร์เซ็นตน์ ้ามนัเพ่ิมขึ้นจาก 15-16% เป็น 17-18% ท าให้มีปริมาณน ้ามนั
ปาลม์ดิบเพ่ิมขึ้นตามไปดว้ย 

- ล่าสุด กระทรวงพลงังานเตรียมผลกัดนัการใช ้B10 เป็นน ้ามนัทางเลือกในเดือน พ.ค.น้ี  หลงัผูผ้ลิตรถยนต์
จากค่ายรถญ่ีปุ่ นยนืยนัว่าใช ้B10 ได ้โดยเฉพาะรถยนตท่ี์ผลิตตั้งแตปี่ 2554 การส่งเสริมใหมี้การใช ้B10 
และ B20 ของกระทรวงพลงังานอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการน ้ามนัปาลม์ดิบ (CPO) เป็น
เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซ่ึงจะเป็นการดูดซบัปริมาณ 
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CPO ออกจากตลาดและผลกัดนัให้ราคาผลปาลม์ปรับตวัดีขึ้น อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัราคาผลปาลม์ยงัคงอยู่
ในระดบัต ่าต่อเน่ือง แตห่ากมีการประกาศการใช ้B10 และส่งเสริมอยา่งตอ่เน่ืองกจ็ะช่วยแกปั้ญหาดงักล่าว
ได ้ซ่ึงคาดว่าจะท าให้ความตอ้งการใช ้B100 เพ่ิมขึ้นประมาณ 1.5 ลา้นลิตรต่อวนั 

ควำมคืบหน้ำโครงกำรลงทุน 
 

 

 

 

 

 

 
- ส าหรับแผนธุรกิจ ทางบริษทัคาดว่าโครงการ โรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ จะสามารถเร่ิมผลิตในเชิงพาณิชย์

ไดใ้นตน้ไตรมาส 2 ปี 2562 ซ่ึงปัจจบุนัด าเนินการไปแลว้ 100% อยูร่ะหว่างการ Commissioning เคร่ืองจกัร 

- โครงการน้ีเป็นการเพ่ิมมูลค่า กลีเซอรีนดิบ ซ่ึงมีก าลงัการผลิตท่ี 100 ตนักลีเซอรีนบริสุทธ์ิ / วนั คาดว่าจะ
สามารถเพ่ิม Gross Profit ในส่วนธุรกิจน ้ามนัไบโอดีเซล ไดป้ระมาณ 5% เน่ืองจาก เป็นตลาดกลุ่มใหม่ใน
กลุ่ม Pharmaceutical Grade ซ่ึงมีความตอ้งการในตลาดสูง และมี margin ดี 

ส าหรับในวาระน้ี เน่ืองจากมีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยไดเ้สนอเร่ืองและส่งค าถามล่วงหนา้เขา้มาเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการยื่น
ขอกลบัเขา้ซ้ือขาย (Resume Trade) ของบริษทั ประธานฯจึงขอใหท้างท่ีปรึกษาทางการเงินแจง้ความคืบหนา้ดงักล่าวต่อท่ีประชุม 
เน่ืองจากไดรั้บมอบหมายจากบริษทัในการท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. 
ในเร่ืองการยื่นขอ Resume Trade 

 
มีผูถื้อหุ้นมีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

คณุอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: 
 

ผมขอถามในเร่ือง Business Outline ท่ีทางคุณณรงคไ์ดพู้ดเม่ือสักครู่ Glycerine เป็นเพียง By-
Products และคุณจะน ามาผลิตเพือ่ให้บริสุทธ์ิขึ้น ผมสงสัยว่า By-Products จะสามารถ Cover 
ธุรกิจของคุณไดอ้ยา่งไร จะสามารถท าให้ Main Product ของคุณให้มีก าไรไดอ้ยา่งไร ช่วยอธิบาย
ให้ผมเขา้ใจกลยทุธ์ของบริษทัดว้ยครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ผมเขา้ใจค าถามครับ คือ โรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิสามารถผลิตกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 100 ตนัต่อวนั 
และ By-Product ท่ีเราไดม้าจากการผลิตน ้ามนัไบโอดีเซลของเรานั้น ปัจจุบนัอยูท่ี่ประมาณ 20 – 
30 ตนัต่อวนัเท่านั้น ความหมายก็คือว่า เราจะซ้ือ Crude Glycerine ทั้งในประเทศและจาก
ต่างประเทศมาเพ่ือกลัน่เป็นกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ Pharmaceutical Grade จากในส่วนน้ีก็จะช่วยให้เรา
มีความสามารถในการท าก าไรไดม้ากขึ้น 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: 
 

ส าหรับธุรกิจไบโอดีเซลท่ีคุณณรงคอ์า้งว่ามนัสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ของราคา CPO ผมขอถามว่า
บริษทัอื่นๆท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่ง EA และ GGC เขาขาดทุนแบบ AIE หรือไม่ และมนั
เป็นตรรกะเดียวกนัหรือไม่ ท่ีขาดทุนเพราะราคา CPO ไม่ขึ้นเลย เม่ือคุณ Benchmark กบับริษทั
เหล่าน้ีแลว้คุณสู้เขาไดห้รือไม่  

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: ท่ีทราบมาก็ขาดทุนเหมือนกนัในส่วนของไบโอดีเซลครับ และในขณะน้ีเราน่าจะกลบัมา Trade 
ไดใ้นเร็วๆน้ี ซ่ึงทางท่ีปรึกษาทางการเงินจะแจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดอีกคร้ัง ก็จะส่งผลใหท้ั้ง คู่
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(ประธานกรรมการ)   คา้ ลูกคา้ หรือว่าพนัธมิตรท่ีเรามีอยูน่ั้น สะดวกใจมากขึ้นท่ีจะเขา้มาร่วมกบัเรา ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะ
โรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิเท่านั้นท่ีเราจะท าเพ่ิม แต่เราจะเร่ิมมีกิจกรรมอื่นดว้ยในเร่ืองของการ 
Trade ซ่ึงผมมัน่ใจว่าในปี 2562 ทาง AIE จะมีผลประกอบการเป็นบวก 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: 
 

ดีใจครับ ผมถือว่าเป็นประโยค Highlight ของวนัน้ีเลย ว่า ผลประกอบการตอ้งเป็นบวก ผมทนมา 
4 ปี แลว้ โชคดีผมอายยุงัไม่มาก ผมอยากถือหุ้น AIE ไปเร่ือยๆ อยากรู้ว่ามนัจะไม่มีก าไรเลยหรือ 
และขอให้บนัทึกไวด้ว้ย วนัน้ีทุกคนไดยิ้นพร้อมกนัหมด ว่าผลประกอบการตอ้งเป็นบวก 

คุณชาตรี เจริญเนือง : สวสัดีครับท่านประธานกรรมการ คณะกรรมการ ท่านผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมในวนัน้ี 
ผมเป็นผูถื้อหุน้และขาดทุนเช่นเดียวกบัคนอื่นๆ ผมขอใหบ้ริษทัแถลงเร่ืองการควบคุม Stock 
น ้ามนั เน่ืองจากว่ามีบริษทัยกัษใ์หญ่ Stock หายไปเป็นมูลค่า 2,000 กว่าลา้นบาท ผมว่าบริษทัน้ี
อาจจะมีบา้งหรือไม่ ผมไมท่ราบ ผมอยากให้ประธานฯแถลงว่าการควบคุมเป็นอยา่งไร และใคร
จะรับผิดชอบ และอีกเร่ืองคือตามท่ีท่านไดส่้งเป็น QR Code มา และผมไดโ้ทรไปถามกระทรวง
พาณิชยส์ าหรับ Annual Report หากผูถื้อหุ้นขอยงัไงบริษทัจะตอ้งจดัไวใ้ห้ แต่ขอบคุณท่ีบริษทัน้ี
ด าเนินการอยูแ่ลว้ แต่บางบริษทัไม่ท าผมตอ้งท าหนงัสือเขา้ไปเขาถึงท าใหผ้ม 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ท่ีท่านถามมาเร่ืองการควบคุม Stock ผมขอให้ทางกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ี้แจงครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ส าหรับการควบคุม Stock ทางเรามีระบบควบคุมภายในเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งในการควบคุม
การจดัซ้ือจดัหา CPO หากถามว่าจะเกิดเหตุการณ์อยา่งท่ีเกิดขึ้นกบับริษทัยกัษใ์หญ่กบัเราหรือไม่
นั้น ก็ตอบไดว่้ามนัไม่ควรเกิดขึ้นและจะไม่มีเหตุการณ์ดงักล่าว เน่ืองจากท่ีผา่นมาบริษทัไดมี้การ
ลดระยะเวลาการจดัเก็บ Stock ให้มีการหมุนเวียนเร็วขึ้น จากเม่ือ 4-5 ปีท่ีแลว้อยูท่ี่ประมาณ 2-3 
เดือน แต่ในปัจจบุนั Stock วตัถุดิบและ Semi-Product ของเราอยูท่ี่ 30-45 วนั มีไวเ้พื่อเพียงพอ
ส าหรับค าส่ังซ้ือ B100 ในแต่ละเดือนเท่านั้น ดงันั้น การท่ีเราซ้ือของเก็บเอาไวแ้ลว้อยู่ๆ ของ
หายไป มนัคงไม่เกิดขึ้น เน่ืองจากการจดัซ้ือจดัจา้งเราท าเป็นระบบภายใตก้ารควบคุมภายในท่ีดี 
และใน 2-3 ปีท่ีผา่นมาทางเรามี Internal Audit เป็นรายไตรมาส และทางผูส้อบบญัชี ANS เขา้มา
ตรวจนบั Stock เป็นประจ าทุกไตรมาส ทั้งๆท่ีตามมาตรฐานทัว่ไปคือตรวจนบั Stock ปีละคร้ัง
เท่านั้น ดงันั้น ในทุกไตรมาสสามารถตรวจสอบไดว่้าการจดัซ้ือจดัหา และการจดัเกบ็ CPO ของ
เรามีความโปร่งใส 

คุณชาตรี เจริญเนือง : ผมขอเสริมว่า ในระยะเร่ิมตน้ท่ีมีบริษทัยกัษใ์หญ่มีการทจุริตเกิดขึ้น ผมอยากให้เพ่ิมเงินอีกหน่อย 
เช็ค Stock ทุกเดือนจะไดร้วดเร็วขึ้น ขอบคุณครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ครับ มีค าถามอีกมั้ยครับ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: กลีเซอรีนบริสุทธ์ิท่ีคุณณรงคบ์อกว่าเป็น Pharmaceutical Grade เรามีลกูคา้อยูแ่ลว้ หรือว่าเราตอ้ง
ไปหาตลาด 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

สินคา้ตวัน้ี ตลาดกวา้งมากอยูแ่ลว้ครับ เราไม่จ าเป็นตอ้งไปหาตลาดครับ ตอนน้ีหากเราผลิต
ออกมาไดเ้ราก็สามารถหาท่ีขายไดเ้ลย เพียงแตเ่ราตอ้งหาแหล่งท่ีให้ราคาท่ีดีท่ีสุด 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: แลว้จะสามารถเร่ิมผลิตไดเ้ดือนไหนครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ตอนน้ีเรา Commissioning อยูค่าดว่าเร่ิมผลิตไดเ้ตม็ท่ีในเดือนหนา้ครับ หากท่านใดไม่มีค  าถามผม
ขอเชิญ ท่ีปรึกษาทางการเงิน แจง้ความคืบหนา้เร่ือง Resume Trade ครับ 

คณุสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ผมสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ของบริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินและไดรั้บมอบหมายจากบริษทัในการประสานงานเก่ียวกบัการ
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แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปี 2557 ซ่ึงเป็นเหตใุหหุ้้น AIE และรวมถึงหุ้นแม่ AI ตอ้งถูกห้ามซ้ือขาย 
ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า จากกระบวนการปีท่ีแลว้ตอนแรกคิดว่าเราจะใชเ้วลานอ้ยกว่าน้ี แต่มี
ขั้นตอนท่ีตอ้งตรวจกระดาษท าการผูส้อบบญัชี 2 คร้ังส าหรับงบการเงินประจ าปี 2560 และ2561 
รวมถึงงบไตรมาส ซ่ึงไดด้ าเนินการตั้งแต่ปลายปีท่ีผา่นมากบัส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงตน้ปีท่ีผา่น
มา เร่ืองน้ีด าเนินการแลว้เสร็จและไดรั้บแจง้จากทางส านกังาน ก.ล.ต.  และทางส านกังาน ก.ล.ต. 
ไดมี้หนงัสือแจง้กลบัไปท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ว่างบการเงินของบริษทัไม่มีประเด็นติดขดัส าหรับ
ส านกังาน ก.ล.ต. เพียงแต่ว่าท่านจะเห็นไดว่้าในรายงานประจ าปี จะมีการแกไ้ขตวัเลขงบการเงิน
อยู ่2 หนา้ท่ีมีการแกไ้ขซ่ึงเป็นเหตุจากการตรวจสอบกระดาษท าการของผูส้อบบญัชี และมีการ
ตีความและมีความเห็นให้แกไ้ขตวัเลขเลก็นอ้ย หากท่านอยากทราบรายละเอียด อาจจะขอให้ทาง
คุณวิชยั ช้ีแจงในล าดบัถดัไป การแกไ้ขดงักล่าวเป็นเหตใุห้มีการใชเ้วลาเพ่ิมเติมเลก็นอ้ย ณ 
ปัจจุบนั ส านกังาน ก.ล.ต. ไดมี้หนงัสือแจง้กลบัไปท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ว่าไม่มีประเด็นเพ่ิมเติม
เก่ียวกบังบการเงินของ AIE ซ่ึงหนงัสือดงักล่าวถึงตลาดหลกัทรัพยฯ์เม่ือ 2 วนัท่ีผา่นมา และเม่ือ
วานผมไดรั้บประสานงานจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ในการนดัหมายการประชุม Management 
Meeting ส าหรับการกลบัมา Resume มีขั้นตอนลกัษณะคลา้ยๆกบัหุ้นท่ีเราจะ IPO ซ่ึงตลาด
หลกัทรัพยฯ์จะตอ้งมีการไปพบคณะกรรมการบริษทัทุกท่านเพื่อเป็นการพูดคุย ซกัซอ้มใน
รายละเอียดกบัทางบริษทั ก่อนถึงขั้นตอนท่ีจะมีการอนุมติัและแจง้สารสนเทศให้กบัผูถื้อหุ้น 
รวมทั้งก าหนดวนัท่ีกลบัมาซ้ือขาย โดยขั้นตอนท่ีไดมี้การสอบถามและหารือกบัทางตลาด
หลกัทรัพยฯ์ การนดัหมาย Management Meeting จะเกิดขึ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 การไป
เย่ียมชมกิจการทั้งท่ี อ าเภอกระทุม่แบน รวมถึง AI ท่ีจงัหวดัสิงหบ์รีุ มีการด าเนินการไปแลว้เม่ือ 2 
สัปดาห์ท่ีผา่นมา โดยทางเจา้หนา้ท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดเ้ดินทางไปเยีย่มชมโรงงานทั้ง 2 แห่ง
เรียบร้อยแลว้ และหลงัจาก Management Meeting ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 และตามท่ีไดรั้บ
แจง้ทางตลาดหลกัทรัพยฯ์มีขั้นตอนภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ และหลงัจาก 2 สัปดาห์นั้นก็จะมีการ
อนุมติัเปิดเผยสารสนเทศรายละเอียดต่างๆให้กบัผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทุกท่านทาง SETPortal ซ่ึง
ผมคิดว่าน่าจะอยูใ่นช่วงสัปดาหท่ี์ 3 ของเดือนพฤษภาคม ไม่เกินส้ินเดือนพฤษภาคมน้ี และโดย
ขั้นตอนหลงัจากท่ีมีการอนุมติัจากทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งมีการเวน้ 7 วนัเพื่อใหน้กัลงทุน
ศึกษาและดูขอ้มูลไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ผมไดห้ารือกบัทางผูบ้ริหารของบริษทัว่าเราคงก าหนดวนัท่ี
เหมาะสมซ่ึงดูแลว้อยูใ่นตน้เดือนมิถุนายน ท่ีเราจะตอ้งแจง้วนักบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ว่าวนัท่ี
เหมาะสมในการกลบัมา Resume อีกคร้ัง ควรจะเป็นวนัท่ีเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นขั้นตอนจากวนัน้ี
คิดว่าจะใชเ้วลาอีกประมาณ 30-45 วนัโดยประมาณครับ 

คณุนุชรีย ์เอี่ยมสหเกียรติ : ท่ีช้ีแจงมาคอืจะสามารถกลบัมาซ้ือขายไดไ้ม่เกินเดือนมิถุนายน ถูกหรือไม่ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ถูกครับ ตามขั้นตอนไม่ควรเกินนั้นครับ และไมเ่ก่ียวขอ้งกบัเกณฑใ์หม่ ในเร่ือง SP ของทางตลาด
หลกัทรัพยฯ์ คงไม่เก่ียวขอ้งกบัเกณฑน์ั้น มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สังเกตหน่ึง ซ่ึงผมขออธิบายต่อว่า การเกิด
ปัญหานั้นเกิดขึ้นจากงบการเงิน แต่การกลบัมา Resume ไม่ใช่ว่าแกป้ระเดน็แคง่บการเงินแลว้
กลบัมา Resume ตลาดหลกัทรัพยฯ์ก็จะกลบัไปดูประเดน็ทั้งหมด ทั้งระบบควบคุมภายใน ทั้งการ
ด าเนินงาน ทั้งความยัง่ยืนของกิจการ และกลยทุธ์ในการด าเนินงาน รวมถึงคุณสมบติัอื่นๆ หรือ
คลา้ยๆกบัการรับหลกัทรัพยใ์หม่ การกลบัมาก็จะมีขั้นตอนมากกว่าปัญหาท่ีมนัเกิดขึ้น คือ ปัญหา
เกิดขึ้นเร่ืองหน่ึง แต่การแกไ้ม่ใช่แกเ้ฉพาะเร่ืองนั้นแลว้กลบัมา จึงเป็นเหตุท่ีใชเ้วลาค่อนขา้งมาก 
ปัจจุบนัประเด็นเร่ืองดงักล่าวทั้งหมดไดมี้การตรวจสอบและพิจารณาจากหน่วยงานของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแลว้ ท่ีเม่ือก้ีแจง้คือขั้นตอน เพียงแต่ว่าจงัหวะเป็น
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ในวาระน้ีเป็นการรายงานแก่ผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 
 
 
 
วำระท่ี 3 พจิำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน   งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสดประจ ำปี 2561 ส้ินสุด วันท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีและแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไข 

ประธานฯ ไดข้อให้นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวิบูลย ์กรรมการผูจ้ดัการ รายงานเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561   ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และแสดง
ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ดงัรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2561 ท่ีส่ง
ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ขอน าเสนอรายการในงบการเงินรวมท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
โดยสังเขปดงัน้ี 

จงัหวะท่ีคาบเก่ียวกบัที่เราจดัประชุมพอดี จริงๆผมอยากจะมีข่าวท่ีชดัเจนกว่าน้ีก่อนวนัประชุมผู ้
ถือหุ้นและพยายามเร่งรัดหน่วยงานก ากบัดูแลทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้มีความชดัเจน และผมเขา้ใจว่าส่ิง
ท่ีไดรั้บมาจนถึงวนัน้ี คือ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดแ้จง้ก าหนดวนั Management Meeting วนัท่ี 9 
พฤษภาคม 2562 นดัหมาย 14.00 น. ท่ีเสรีไทย ถดัจากวนันั้น เจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลจะตอ้งน าเสนอ
ขั้นตอนภายในของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงไดรั้บแจง้ว่าใชเ้วลาประมาณ 2 สัปดาห์ และหลงัจากนั้น
คงมีผลการอนุมติัออกมาจากตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์แจง้ข่าวผา่นระบบของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ พร้อมกบัขอ้สนเทศทั้งหลายท่ีตอนน้ีบริษทัไดท้  างานควบคู่กนัไปให้กบัทางตลาด
หลกัทรัพยฯ์เรียบร้อยแลว้ และเผยแพร่ขอ้มูล ซ่ึงนกัลงทุนกจ็ะมีเวลาอยา่งนอ้ยจากตรงนั้น 7 วนั
ในการท่ีจะรับทราบขอ้มูลก่อนท่ีรับทราบการแจง้ก าหนดวนักลบัเขา้ซ้ือขาย โดยคาดการณ์ผมคดิ
ว่าอยูป่ระมาณตน้เดือนมิถนุายนน้ีครับ 

คุณชาลี วรรณบุตร : การกลบัเขา้ Resume Trade ท่ีว่าใชเ้กณฑ ์IPO ช่วงราคาจะมี Ceiling และ Floor หรือไม่ครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ผมเขา้ใจว่าไม่มี Ceiling และ Floor ครับ เพียงแตท่ี่ผมไดพ้ดูถึง IPO หมายถึงว่าขั้นตอนในการ
พิจารณาให้กลบัมาซ้ือขาย เหมือนกบัการพิจารณาในการรับหลกัทรัพยใ์หม่ เพราะฉะนั้นจะมี
ขั้นตอนรายละเอียดค่อนขา้งมากในการด าเนินการท่ีผา่นมา 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: ท่ีคุณสมศกัด์ิไดบ้อกว่าหลงัจาก Management Meeting ก็จะเวน้ระยะไปประมาณ 2 สัปดาห์ 
หลงัจากนั้นก็จะประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบผา่นทาง Website ประมาณ 7 วนั ใช่หรือไม่ครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ขั้นตอนหลงัจาก Management Meeting ทางเจา้หนา้ท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์จะมีการท างานภายในซ่ึง
เป็นขั้นตอนภายใน เขาแจง้ว่าใชเ้วลาอยูป่ระมาณ 2 สัปดาห์ แต่ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัลงทุนคือ
วนัใดท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์อนุมติัให้กลบัมาซ้ือขาย ตลาดหลกัทรัพยฯ์จะแจง้ข่าวตามกฎเกณฑค์ือ
หลงัจากตลาดหลกัทรัพยฯ์แจง้ข่าวบริษทัจะกลบัมาซ้ือขายตอ้งเกิน 7 วนัหลงัจากวนันั้น 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: วนัท่ีซ้ือขายจะถูกก าหนดโดยบริษทั หรือใครครับ เพราะขั้นตอนน้ีถือว่าส าคญันะครับ เพราะถา้
คุณปล่อยหุน้ออกมาเทรดในวนัท่ีไม่ดี วนัท่ีราคาหุ้นก็ลง สถานการณ์อะไรต่างๆก็ลง ผมอยากให้
ผูบ้ริหารดูดว้ยว่าการจะปล่อยเทรดหลงัจากติดมา 4 ปี คุณหาจงัหวะปล่อยหน่อยแลว้กนั 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

บริษทัเป็นผูเ้ลือก และหารือกบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ครับ  
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ในปี 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมจ านวนทั้งส้ิน 1,974 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 143 ลา้นบาท สินทรัพยข์อง
บริษทัโดยหลกัๆ ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอปุกรณ์ 1,435 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือจ านวน 218 ลา้นบาท เงิน
ลงทุนชัว่คราว 124 ลา้นบาท และลูกหน้ีการคา้ 98 ลา้นบาท และมีหน้ีสินของบริษทัฯจ านวน 135 ลา้นบาท โดยหลกัๆ ประกอบดว้ย 
เจา้หน้ีการคา้จ านวน 126 ลา้นบาท และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ านวน 8 ลา้นบาท และไม่มีเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงิน และมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 1,840 ลา้นบาท มีผลประกอบการขาดทนุสุทธิประจ าปี 72 ลา้นบาท 

ในส่วนของงบก าไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2561 มีรายการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

- บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2561 จ านวน  1,563 ลา้นบาท  โดยลดลงจากปีก่อนจ านวน  723 ลา้นบาท 
เป็นการลดลงของรายไดจ้ากราคาขายเฉล่ียท่ีลดลงร้อยละ 17.30 และปริมาณการขายของน ้ามนัไบโอดีเซลลดลงร้อยละ 
18.87 

- บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน  1,571 ลา้นบาท และมีตน้ทุนขายจ านวน  1,534 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนขาย
ระหว่างปี 2561 และปี 2560  บริษทัมีตน้ทุนขายไบโอดีเซล ท่ีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายเท่ากบั ร้อยละ 99.21 และ ร้อย
ละ 107.34  ซ่ึงลดลง ร้อยละ 7.57  บริษทัมีความสามารถในการท าก าไรขั้นตน้ไดดี้กว่าปีก่อน อนัเป็นผลมาจากท่ีบริษทั
ฯสามารถควบคุมเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และพยายามบริหารจดัการวตัถุดิบและ
สินคา้ให้มีอตัราการหมนุเวียนของสินคา้ท่ีเร็วขึ้นและเก็บสตอ็กไวใ้ห้นอ้ยกว่า 30-45 วนั ในขณะท่ีราคาวตัถุดิบน ้ามนั
ปาลม์ดิบท่ีใชใ้นการผลิตปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองและรุนแรง เน่ืองจากมีปริมาณผลปาลม์และน ้ามนัปาลม์ดิบออกสู่
ตลาดในปริมาณมากจนเกิดภาวะน ้ามนัปาลม์ลน้ตลาด ส่งผลให้ราคาตน้ทนุเฉล่ียของน ้ามนัปาลม์ดิบของบริษทัฯ สูงกว่า
ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบในตลาด เป็นเหตใุห้ราคาตน้ทุนวตัถุดิบของบริษทัฯไม่สามารถปรับตวัตามราคาตลาดท่ีลดลงอยา่ง
ต่อเน่ืองและรุนแรงไดท้นั 

- บริษทัฯมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 106 ลา้นบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 72 ลา้นบาท  
คิดเป็นขาดทนุต่อหุน้เท่ากบั 1.5 สตางคต์่อหุน้ 

 
ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2561 บริษทัฯมียอดกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจ านวน 5 ลา้นบาท โดย

เป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ีดงัน้ี 

- กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 19 ลา้นบาท เน่ืองจากมีขาดทุนจากการด าเนินงาน และมีการซ้ือ
วตัถุดิบเพ่ิมขึ้นในช่วงปลายปี ส่งผลให้ในปี 2561 มีสภาพคล่องลดลงจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานลดลงจาก ปี 
2560 

- กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 203 ลา้นบาท เป็นเงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นส าหรับโครงการโรงกลัน่กลีเซอ
รีนบริสุทธ์ิ อาคารและระบบสาธารณูปโภค 

- กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 178 ลา้นบาท เป็นการไดรั้บช าระหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน (AIE-W1) 

   
มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ก่อนลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุ้นมีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

คุณชาตรี เจริญเนือง : เม่ือบริษทัยงัมีขาดทนุสะสมอยู ่อยากให้เสนอเอาส่วนเกินมูลค่าหุน้ท่ีมีอยู ่605 ลา้นบาท มาลา้ง
ขาดทนุสะสม คราวหนา้จะไดมี้โอกาสจ่ายเงินปันผลได ้เพราะหากยงัขาดทนุอยูก่็จ่ายเงินปันผล
ไม่ได ้
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ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2561 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์
ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,966,412,699  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คดิเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 
วำระท่ี 4 พจิำรณำอนุมตังิดจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 ของบริษัทเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมตัิงดจ่ำยเงินปันผล

ประจ ำปี 2561 

ประธานฯ ไดแ้ถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล และจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แตท่ั้งน้ีการจา่ยเงินปันผลอาจมีการ
เปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคลอ่ง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต และจะตอ้ง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั 

 บริษทัฯมีผลประกอบการขาดทนุจากการด าเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2561 จ านวน 54.54 ลา้นบาท และมี
ผลประกอบการขาดทนุสะสมจ านวน 175 ลา้นบาท ไม่สามารถจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561 ไดเ้น่ืองจากมีผลประกอบการขาดทนุในรอบบญัชีส าหรับปี 2561 และมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ส่งผลให้
บริษทัฯมีก าไรสะสมจดัสรรส ารองตามกฎหมายคงเดิมจ านวน 8 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.63 ของทนุจดทะเบียนท่ีออก
และช าระแลว้ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: ผมเห็นดว้ยตามท่ีผูถื้อหุ้นท่านน้ีเสนอ หลายบริษทัก็ใชส่้วนเกินมลูค่าหุ้นมาหกัลา้งขาดทนุสะสม
เพื่อจะไดมี้โอกาสจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น ผมว่าเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจ เม่ือ 2-3 วนัท่ีแลว้ผม
ไดเ้ขา้ประชุมท่ีอื่น เขาไดท้  าแบบน้ีดว้ยเหมือนกนั และปีหนา้เขาบอกเลยว่าเขาจะมีการจ่ายปันผล 
เพราะบริษทัท่ีผมซ้ือผมก็ลงทนุเพื่อเงินปันผล เขาปันผลทุกปีจนเขาประสบปัญหาเม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ 
และเขารอจงัหวะเม่ือเร่ิมมีก าไรเขาไดใ้ชส่้วนเกินมูลค่าหุ้นตดัขาดทุนสะสมไป 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

เร่ืองน้ีเราจะรับไวพ้จิารณาครับ 

คุณชาตรี เจริญเนือง : ท่ีท่านประธานฯบอกว่ารับไวพ้ิจารณา มีความเป็นไปไดก่ี้เปอร์เซ็นต ์
คณุณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

เร่ืองน้ีเราตอ้งปรึกษาในคณะกรรมการบริษทั และท่ีปรึกษาทางการเงิน และผูส้อบบญัชีก่อนดว้ย
ครับ เราตอ้งขอเวลาในการพิจารณาดว้ยครับ 

คุณชาตรี เจริญเนือง : ผมขอให้ผูส้อบบญัชีช้ีแจงในประเด็นน้ีดว้ยครับ ว่าจะท าไดห้รือไม่ ส่วนการตดัสินใจนั้นอยูท่ี่
ท่านเน่ืองจากท่านเป็นผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นมากท่ีสุด 

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ตามท่ีท่านผูถื้อหุ้นบางท่านไดเ้ห็นว่ามีหลายบริษทัมหาชนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีเคยเกิดกรณี
อยา่งน้ี ถา้ถามว่าท าไดห้รือไม่ ตอ้งตอบว่าท าได ้แต่ตอ้งมาดูเง่ือนไขในการท าก่อนว่าเป็นเง่ือนไข
ท่ีตรงกนัหรือไม่ จากท่ีปรึกษากบัฝ่ายกฎหมาย โอกาสท่ีจะท าไดน่้าจะมีมากกว่าโอกาสท่ีจะท า
ไม่ไดค้รับ 
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 ตามนโยบายของบริษทัในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัฯจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นใน
ระยะยาว ดงันั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และพิจารณาอนุมติังดจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2561 

 
มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ของบริษทัเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติั

งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,966,395,099  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9923 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย       304,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0077 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          8,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

หลงัลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

 
วำระท่ี 5 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2562 

ประธานฯ แถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 
ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจถูกเลือกเขา้มารับต าแหน่งใหม่ก็ได ้ โดยในปีน้ีมีกรรมการท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานท่ีสุดตอ้งออกจากต าแหน่ง จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์และนายโชติ สนธิวฒันานนท ์และเพื่อใหผู้ ้
ถือหุ้นไดมี้อิสระในการพิจารณา บริษทัฯไดเ้รียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ออกจากห้องประชุม
เป็นการชัว่คราว 

ในการเลือกตั้งกรรมการคร้ังน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจ
ให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด และเป็น
ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและไดท้ าประโยชน์ให้กบับริษทัเป็นอยา่งดีย่ิง 
รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาใหบ้ริษทัท่ีตนเป็นกรรมการไดอ้ยา่งเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง  2 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ซ่ึงทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวติัของกรรมการทั้ง 2 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระไดจ้าก เอกสาร
แนบ 4 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไปให้  

คุณชนะ อถิรัตน ์: ท่ีกรรมการอ่านมติเป็นเอกฉนัท ์นั้นมนัเป็นอยา่งไรครับในเม่ือมีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ท่าน
ประธานฯตอ้งใชค้  าพูดให้ถูกตอ้งดว้ย รบกวนท่ีปรึกษากฎหมายอธิบายดว้ยครับ 

คณุศานตไ์ท หุ่นพยนต ์
(ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

ท่ีกรรมการพูดว่าเป็นเอกฉนัท ์น่าจะใชค้  าพูดผิดครับ เพราะว่ามีคนไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
แต่ผลทางกฎหมายในวาระน้ีคือไดรั้บการอนุมติัเหมือนกนั 

คณุพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ใชค้  าพูดผิดค่ะ ตอ้งเป็นอนุมติัมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ขอบคุณมากครับท่ีทว้งติง เราจะใชค้  าพูดให้ถูกตอ้งนะครับ เป็นอนุมติัมติดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากครับ 
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โดยทางบริษทัฯ แบ่งการลงมติเป็น 2 วาระยอ่ย คือ 

  วาระท่ี 5.1 เลือกตั้งนายสัมพนัธ ์หุ่นพยนต ์  กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

  วาระท่ี 5.2 เลือกตั้งนายโชติ สนธิวฒันานนท ์ กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
   

มติอนุมติัอจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคลดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 
วาระท่ี 5.1 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเลือกตั้ง นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกคร้ัง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยนายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้
เสีย ส าหรับนายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มาแลว้ 5 ปี 11 เดือน 
หากไดรั้บการแตง่ตั้งในคร้ังน้ีจะด ารงต าแหน่งในวาระน้ีไปอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี 11 เดือน 

- เห็นดว้ย 3,966,357,527  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย        4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0001 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      488,000    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วาระท่ี 5.2 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเลือกตั้ง นายโชติ สนธิวฒันานนท ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อีกคร้ัง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยนายโชติ สนธิวฒันานนท ์เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้
เสีย จึงไดง้ดออกเสียงในส่วนของตนและน าคะแนนเสียงของตนออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ี
ประชุมและท่ีมอบฉนัทะ ส าหรับนายโชติ สนธิวฒันานนท ์ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
มาแลว้ 5 ปี 10 เดือน หากไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ังน้ีจะด ารงต าแหน่งในวาระน้ีไปอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี 10 เดือน 

- เห็นดว้ย 3,966,009,527  หุ้น คดิเป็นร้อยละ  99.9999 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย        4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0001 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      488,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 6 พจิำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 

ประธานฯ ไดแ้ถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบว่า  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอา้งอิง
ขอ้มูลจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษทั เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 ไม่เกิน 3,000,000 บาท ดงัน้ีต่อไปน้ี  

▪ ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อท่านต่อ
เดือน และไดรั้บเบ้ียประชุม 18,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 

▪ กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน และไดรั้บเบ้ีย
ประชุม 15,000 บาท ต่อท่านต่อคร้ัง 
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โดยทางประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่ากรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์  รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /  

  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร /  

 กรรมการบริหารความเส่ียง / เลขานุการบริษทั 
ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2562 และในส่วนของกรรมการท่านอืน่และกรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายด ารงค ์จงูวงศ ์   กรรมการ 

2.  นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

ยงัคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2562 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 3,000,000 บาท และส าหรับกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่มี
ค่าตอบแทน 
 

ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 และสถิติการเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการแต่ละท่าน ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา ทางบริษทัฯไดมี้การ
ประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทัจ านวนทั้งส้ิน 7 คร้ัง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 16 คร้ัง มี
ค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งส้ิน 1,950,000 บาท 

 

 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมี

เง่ือนไขตามท่ีประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,966,834,955  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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- ไม่เห็นดว้ย       4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0001 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     488,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 7 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2562 

ประธานฯ ได ้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง  

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

จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2562 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 5 
เป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากัดและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 ทั้งน้ี ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีทั้ง 5 ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของ 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษทัแทน โดยก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2562 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใชจ้่ายทางตรงอืน่ ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 250,000 บาท 
 
 ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของปี 2562 และปี 2561 ซ่ึงรายละเอียดใน เอกสารแนบ 6 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่ง
ไปให้ ดงัน้ี 

ตำรำงแสดงเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี 2562 2561 

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด 

กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด 
(มหำชน) 

งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี 

รวม 
งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี 

รวม 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน)       

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
(Audit Fee)       

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

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - 250,000 250,000 - - - 
รวมยอดเฉพำะบริษัทฯ 1,590,000 1,800,000 3,390,000 1,500,000 1,450,000 2,950,000 
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ตำรำงแสดงเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี 2562 2561 

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด 

กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด 
(มหำชน) 

งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี 

รวม 
งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี 

รวม 

       
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด       

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

บริษัท เอไอ  พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ 
จ ำกัด 

      

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

ยอดรวมทุกบริษัท 1,905,000 2,145,000 4,050,000 1,815,000 1,775,000 3,590,000 
 

มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มีผูถื้อหุ้นมีประเด็นค าถามก่อนนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: ตามท่ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ซ้่ึงเป็นผลมาจากปี 2557 แต่อยากทราบวา่ใน
อนาคตมนัจะหายไปหรือไม่ มนัจะติดไปตลอด 10-20 ปี หรือว่าจะมีช่วงไหนหลงักลบัเขา้มา 
Trade แลว้ว่างบจะเป็นแบบไม่มีเง่ือนไข 

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ส าหรับความเห็นของผูส้อบบญัชี ท่ีมีเง่ือนไข เน่ืองจากเร่ืองของทางบริษทัอยูท่ี่ DSI และขั้นตอน
ของ DSI ยงัไม่ส้ินสุด ดงันั้นผลสรุปของ DSI ก็อาจจะมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งไรผูส้อบบญัชียงั
ไม่สามารถทราบได ้จึงตอ้งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี และค าถามว่าเร่ืองน้ีจะจบเม่ือไหร่ ซ่ึงทางผูส้อบ
บญัชีเองกไ็ดไ้ปตอบค าถามกบั DSI ไวแ้ลว้ และขั้นตอนของ DSI ก็เป็นขั้นตอนปกติของ
กระบวนการของ DSI ท่ีจากวนันั้นถึงวนัน้ีไม่ไดมี้สอบถามเพ่ิมเติม และเราก็รอผลสรุปของ DSI 
และไดมี้การสอบถามกบัทางบริษทัว่ามีความคบืหนา้จาก DSI อยา่งไร เรามีการติดตามทุกๆงวด
รายงาน ถา้มีความคืบหนา้อยา่งไรผูส้อบบญัชีจะน ามาพิจารณาผลกระทบ และสรุปเสนอ
ความเห็นในแต่ละงวดบญัชีไป ซ่ึงปัจจุบนัผลของ DSI ยงัไมส้ิ่นสุดครับ 

คุณชนะ อิถรัตน์ : ผมขอสอบถามว่าขั้นตอน DSI ตอนน้ีไปถึงไหน และการด าเนินคดีแพ่งมีหรือไม่ครับ 

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ถา้ในส่วนของทางผูส้อบบญัชี ท่ีไปตอบค าถาม DSI นั้น จากวนันั้นถึงวนัน้ีก็ยงัไม่มีค าถามใด
เพ่ิมเติมท่ีทางผูส้อบบญัชีตอ้งไปช้ีแจง แต่ในความคืบหนา้ของกระบวนการของ DSI ในส่วนของ
บริษทัท่ีบริษทัตอ้งใหข้อ้มูลแก่ทาง DSI ก็ตอ้งให้บริษทัตอบว่ามีอะไรเพ่ิมเติมตรงน้ีหรือไม่ แตใ่น
ส่วนของผูส้อบบญัชีเอง เราไม่มีอะไรท่ียงัคา้งอยูก่บั DSI  

คุณชนะ อิถรัตน์ : ทางคดีอาญา DSI ด าเนินคดีไปถึงไหนแลว้ครับ และคดีทางแพ่งบริษทัด าเนินการอยา่งไรบา้งครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

จากการติดตามสอบถาม DSI เร่ืองยงัอยูใ่นกระบวนการของเขาอยูค่รับ ยงัไม่มีขอ้สรุปอะไร
ออกมาครับ ส่วนคดีแพ่งนั้น บริษทัไม่มีอะไรเสียหาย เพราะหลงัจากท่ีมีการสรุปออกมาแลว้ว่าทุก
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ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 (Audit Fee) เป็น

จ านวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใชจ้่ายทางตรงอืน่ ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,967,224,555  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9975 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อยา่งท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดจากการบนัทึกบญัชีท่ีผิดพลาดเท่านั้นเอง ไม่มีเร่ืองของการทุจริตและไม่มีผู ้
ถือหุ้นเสียหายครับ 

คุณวสันต ์พงษพุ์ทธมนต ์:  ผมเห็นว่าในวาระไม่ไดร้ะบุไวว่้าปีท่ีแลว้เราไดอ้นุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีไปเท่าไหร่ครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ระบุไวใ้นตารางเปรียบเทียบ ตามเอกสารแนบ 6 ในหนงัสือเชิญประชุม อนุมติัไป 2,950,000 บาท 

คุณวสันต ์พงษพุ์ทธมนต ์:  เท่ากบัว่าปีน้ีขออนุมติัเพ่ิมขึ้น สาเหตุเพราะอะไรครับ 

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

จากหนงัสือเชิญประชุมหนา้ท่ี 37 เราจะเห็นว่าในปีน้ี มีค่าใชจ้่ายอื่นๆอยู ่250,000 บาท ในขณะท่ีปี
ท่ีแลว้ไม่มี จริงๆในการก าหนดคา่สอบบญัชี ผูส้อบบญัชีจะมีลกัษณะของค่าเดินทาง และค่าใชจ้่าย
ในการตรวจสอบบญัชี ซ่ึงในปีท่ีแลว้ยงัมีค่าใชจ้่ายตวัน้ีอยู ่และในปี 2562 บริษทัเอาค่าใชจ้่ายอื่นๆ
มาเทียบดว้ย แตปี่ท่ีแลว้ไม่ไดเ้อามาเทียบก็เลยท าให้มีส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากค่าใชจ้่ายอื่นๆทั้ง
จ านวน ทั้งท่ีจริงๆค่าใชจ้่ายอื่นๆจะมีทุกปี แตปี่น้ีบริษทัไดเ้อาค่าใชจ้่ายอื่นๆมารวมกบัค่าสอบ
บญัชีดว้ย และน ามาเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีของปีท่ีแลว้ ท่ีไม่มีค่าใชจ้่ายอื่นๆ ซ่ึงอนัน้ีก็เป็น
ส่วนหน่ึง และในส่วนของค่าสอบบญัชีจริงๆในปีท่ีแลว้อยูท่ี่ 2,800,000 บาท และปีน้ีอยูท่ี่ 
2,940,000 บาท เพ่ิมขึ้นมา 140,000 บาท ส าหรับงบตรวจสอบ 3 ไตรมาส กบังบประจ าปี และในปี
น้ีบริษทัมีการเปิดโรงงานใหม่คือโรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ซ่ึงจะมีขึ้นตอนของการผลิต การตี
ราคาสินคา้คงเหลือ การซ้ือการขาย เราก็เลยตอ้งมีจ านวนชัว่โมงการท างานท่ีเพ่ิมในส่วนน้ี 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์:  นอกจากค่าสอบบญัชี 3,140,000 บาท ยงัมีเร่ืองของค่าใชจ้่ายอื่นๆ เท่ากบัว่ามีค่าใชจ้่าย 2 ส่วนใน
วาระน้ี 

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ตามท่ีไดแ้จง้ไปว่า ส่วนท่ีเพ่ิมจากปีก่อนคือค่าใชจ้่ายอื่นๆ ซ่ึงในปีก่อนก็มีค่าใชจ้่ายน้ีแตบ่ริษทั
ไม่ไดน้ ามาเปรียบเทียบไวใ้นปีก่อน 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์:  ถา้เราเปรียบเทียบตรงๆนะครับ 2,800,000 บาท เพ่ิมขึ้นมาเป็น 2,940,000 บาท เพ่ิมขึ้นมาเกิน 5%-
6% ผมขอเรียนตรงๆครับว่า ผมไปประชุมบริษทัใหญ่มาหลายบริษทั ปีน้ีผมเห็นเขาเพ่ิมสูงสุดไม่
เกิน 3%  

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

อยา่งท่ีเรียนครับว่าปีน้ี ทางบริษทัเองมีการขยายธุรกิจเพ่ิม เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและมีขนาดการลงทุน
ท่ีสูง เราก็ตอ้งใชเ้วลาในการเขา้ไปทดสอบการควบคุมภายใน และเขา้ไปดูในเร่ืองการบนัทึกบญัชี
ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานอยา่งไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคลา้ยคลึงกบัในอดีต และช่วยให้
งบการเงินของบริษทัเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนท่ีสุดครับ 

คณุวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์:  ผมเรียนตรงๆ ผมไม่ค่อยเห็นดว้ยครับ การท่ีเราเพ่ิมในส่วนโรงงานน้ีและเพ่ิมค่าสอบบญัชีใน
สัดส่วนท่ีเกินจาก 5% เพราะว่าผมไปประชุมบริษทัใหญ่ๆมา เขามีงานทั้งตา่งประเทศเพ่ิมขึ้นดว้ย 
แต่เขาเพ่ิมสูงสุดไม่เกิน 3% ส่วนใหญ่ผมเขา้ใจว่าบริษทัใหญ่ๆเขาท ากนัอยา่งน้ีนะครับ แตข่องเรา
เพ่ิมเยอะ แต่เรายงัขาดทุนอยู ่ผมจึงคิดว่าถา้เรารัดเขม็ขดัหน่อย ต่อรองหน่อย มนัน่าจะท าใหเ้รามี
ตน้ทุนท่ีลดลงในการด าเนินกิจการครับ 
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- ไม่เห็นดว้ย       98,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0025 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง       4,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

-  บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 8 พจิำรณำอนุมัตแิก้ไขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธข้ิอ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้วตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ มีความสอดคลอ้งและครอบคลุมการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯตามประกาศของ กระทรวงพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน ส านกัคุณภาพน ้ามนัเช้ือเพลิง และคู่มือประชาชน  
ทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 3 วตัถุประสงคข์อง
บริษทัฯ เพื่อ “ประกอบการคา้ไบโอดีเซล” จ านวน 1 ขอ้ จากเดิมทั้งหมด 28 ขอ้ เป็น 29 ขอ้ 
 
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มีผูถื้อหุ้นมีประเด็นค าถามก่อนนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: ขอสอบถามคุณณรงคท่ี์บอกว่าขอเพ่ิมวตัถปุระสงคข์ึ้นมา 1 ขอ้ มนัเพ่ิมเน้ือหาสาระอะไรบา้งครับ 
เพราะว่าเราก็ผลิตไบโอดีเซลมาแลว้หลายปีแลว้ อยู่ๆ ท  าไมปีน้ีถึงมาเพ่ิม 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ปกติในหนา้หนงัสือรับรองบริษทั เวลาเราใชย้ื่นกบัทางกรมธุรกิจพลงังาน เราจะอยูใ่นส่วนของ
การคา้น ้ามนั การคา้เช้ือเพลิง และเม่ือปีก่อนทางกรมธุรกิจพลงังานไดป้ระกาศออกมาว่า
ผูป้ระกอบการไบโอดีเซล จะตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มีความชดัเจนมาขึ้นว่าเพื่อประกอบการ
คา้ไบโอดีเซล ตามประกาศของกระทรวงพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน ส านกัคุณภาพน ้ามนั
เช้ือเพลิง และคู่มือประชาชน ทางเราจึงตอ้งขอเพ่ิมวตัถุประสงคด์งักล่าวเพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศของภาครัฐ ซ่ึงเราจะตอ้งใชใ้นการยื่นต่ออายใุบอนุญาตในแต่ละปี 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: ในส่วนของผลิตภณัฑก์ลีเซอรีนบริสุทธ์ิเราตอ้งไปเพ่ิมวตัถุประสงคห์รือไม่ครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

วตัถุประสงคท่ี์มีอยูน่่าจะครอบคลุมแลว้ แต่ก็ไม่สามารถตอบไดว่้าในอนาคตกลีเซอรีนบริสุทธ์ิจะ
มีประกาศของภาครัฐออกมาให้ระบุเฉพาะเจาะจงหรือไม่ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: ผมขอถามเร่ืองการบนัทึกรายได ้ถา้แนวโนม้กลีเซอรีนบริสุทธ์ิจะสามารถ Cover ธุรกิจหลกั
บริษทัได ้มนัจะถูกบนัทึกไวใ้นรูปแบบไหนครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ตามความเขา้ใจของบริษทั และจากบริษทัอืน่ท่ีมีธุรกิจน้ี การบนัทึกรายไดจ้ะแบ่งออกเป็นแตล่ะ
Business Unit แตห่ากให้ลงรายละเอียดมากกว่าน้ีขอให้ทางผูส้อบบญัชีช้ีแจงเพ่ิมเติมคะ่ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: ผมขอถามคุณณรงค ์ตั้งแต่ตน้ท่ีเราประชุมกนัมา ท่ีบอกว่าบริษทัจะมีผลประกอบการเป็นบวกในปี
น้ี คุณณรงคค์ิดว่า ณ ปีน้ีดูจากสถานการณ์ในปีน้ีก็ไม่ต่างจากปีก่อน อยา่งท่ีบอกว่าราคาน ้ามนั
ปาลม์ดิบลดลงตลอด และไม่มีว่ีแววของสถานการณ์ต่างๆท่ีจะเอ้ือให้ทุกธุรกิจดีขึ้น ผมหมายถึง
ทุกธุรกิจเลยนะครับไมใ่ช่เฉพาะของ AIE เพราะโดยภาพรวมของทุกบริษทัแยล่ง แตท่  าไมถึงกลา้
พูดว่าคุณจะท าให้เป็นบวกในปีน้ี ผมเปิดช่องใหคุ้ณณรงค ์เพราะว่าผมไม่ตอ้งการจะผกูมดั แค่คุณ
บอกว่าจะไม่ท าให้ขาดทุนหรืออาจจะติดบวกนิดหน่อย ผมก็ถือว่าคุณก็ประสบความส าเร็จ แต่คุณ
ยืนยนัหนกัแน่นว่าจะเป็นบวก ทั้งท่ีบริบทหลายๆอยา่งในประเทศเรามนัไม่ไดเ้อ้ือขนาดนั้น หรือ
คุณมีอะไรท่ีคุณรู้ว่ามนัจะพลิกกลบัมาได ้เพราะว่าผมไปถามหลายๆบริษทัมา ไม่มีใครกลา้บอกว่า



   

28 

 

ปีน้ีมนัจะดี เพราะว่าผา่นมาไตรมาสแรกแลว้ก็เป็นอยา่งท่ีคุณเห็น เขาก็ประกาศ GDP ลดลงอีก 

คณุณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ตามท่ีผมไดบ้อกไวต้ั้งแต่ตน้แลว้ว่า พอเราไดป้ลดลอ็คแลว้ เราก็สามารถท่ีจะท าอะไรไดม้ากขึ้น 
และในส่วนของผมเอง ผมชอบมองเห็นโอกาสในภาวะท่ีมนัไม่ค่อยดี และผมก็ไดม้องเห็นโอกาส
หลายอยา่ง ซ่ึงผมไม่อยากลงรายละเอียดมากนกั แตผ่มมัน่ใจมากว่านอกจากการมีโรงกลัน่กลีเซอ
รีนบริสุทธ์ิขึ้นมาแลว้ เราก็จะมีธุรกิจอ่ืนๆซ่ึงคงจะไดเ้ห็นกนัครับว่าเราจะมีการขยายธุรกิจของเรา
เพ่ิมขึ้น อยา่งในวาระน้ีท่ีเราขอแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัประกาศของกระทรวงพลงังาน และในเดือนหนา้น้ี เราจะขายตรง B100 ซ่ึง
ผมมีตวัเลขอยูแ่ลว้ หลายลา้นลิตรต่อเดือน เป็นการขาย B100 เลยครับไม่ไดผ้สมกบัน ้ามนัดีเซล 
เป็นการขายตรงให้กบัชุมชนซ่ึงเขาน าไปใชก้บัเคร่ืองจกัรกลเกษตรท่ีมีรอบต ่า ซ่ึงเราได้
วางเป้าหมายไวแ้ลว้ และน่ีก็คือส่วนหน่ึง แตย่งัมีส่วนอื่นอีกครับ ซ่ึงก็จะไดเ้ห็นในอนาคตครับ 
และผมมัน่ใจว่าส่ิงท่ีผมพูดไปเราท าได ้

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: เชิญผูส้อบบญัชี คุณวิชยัครับ 

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ในส่วนของกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ เรามีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตปุระกอบงบการเงินในหวัขอ้
ของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงในแงก่ลีเซอรีนบริสุทธ์ิ นกัลงทนุใหค้วามสนใจ บริษทัก็ควรจะแยก
กิจกรรมของกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ออกมาเป็นอีกหน่วยหน่ึง เพื่อให้เห็นไดว่้ากลีเซอรีนบริสุทธ์ิมี
ขนาดของการลงทุนเท่าน้ี มีขนาดสินทรัพยเ์ท่าน้ี จะมีรายไดแ้ละก าไรเท่าไหร่ และถา้ในอนาคต
ใกล้ๆ เร่ิมมีรายไดจ้ากกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ บริษทักค็วรท่ีจะตอ้งมีการแสดงผลประกอบการของ
หน่วยงานกลีเซอรีนบริสุทธ์ิอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินในหวัขอ้ส่วนงานด าเนินงานครับ 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์:  เม่ือสักครู่ท่านประธานฯไดพ้ดูถึง B100 ว่ามี Order แลว้ และคิดว่าปีน้ีสร้างผลก าไรไดแ้น่นอน 
พอจะบอกไดห้รือไม่ครับว่า B100 จริงๆ Margin ดีมั้ยครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ท่ีผา่นมาตอ้งยอมรับวา่มนัไม่ดี แต่ว่าหลงัจากน้ีไปเราก็คงมีวิธีการหลายอยา่ง ซ่ึงผมยงัไม่อยากลง
ในรายละเอียด แตเ่อาเป็นว่า ณ วนัน้ี เราผลิตประมาณ 200,000 ลิตรต่อวนั แต่จากน้ีไปเราจะผลิต
วนัละ 500,000 ลิตร 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์:  จ าหน่ายไดห้มดใช่หรือไม่ครับ ไม่มีท า Stock ไวแ้ลว้ขายหรือครับ 

คณุณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ผลิตไดเ้ราก็ขายเลยครับ และการท่ีเราผลิตไดใ้นจ านวนท่ีมากขึ้น ก็จะท าให้ตน้ทุนต่อหน่วยลดลง 
และมีอยา่งอื่นอีกท่ีเขา้มาเสริม ผมถึงบอกว่าในปีน้ีเราคงก าไรทุกตวัท่ีเราผลิต 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์:  ผมขออนุญาตเรียนถามซ่ึงไม่เก่ียวกบัวาระน้ี เพราะว่าเพ่ิงมาเขา้ประชุมเม่ือสักครู่น้ี จากท่ีไดถ้ามผู ้
ถือหุ้นท่านอืน่ เขาบอกผมว่า ท่านประธานฯและคณะกรรมการ ไดบ้อกว่าเราจะสามารถน าหุ้น 
AIE เขา้ Trade ในตลาดประมาณเดือนมิถุนายนน้ี อนัน้ีเป็นการคาดการณ์เท่านั้นใช่หรือไม่ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ชดัเจนแลว้ครับ รบกวนท่ีปรึกษาทางการเงินอธิบายอีกคร้ังครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ขออภยัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และขออนุญาตเรียนโดยยอ่อีกคร้ังครับ ตอนน้ีถึงในขั้นตอนท่ีทางตลาด
หลกัทรัพยฯ์นดัประชุมคณะกรรมการและผูบ้ริหารในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. โดย
ตลาดหลกัทรัพยฯ์จะไปท่ีส านกังานของ AI ท่ีเสรีไทย และหลงัจากนั้นทางตลาดหลกัทรัพยฯ์จะมี
กระบวนการภายในประมาณ 2 สัปดาห์ในการพิจารณาและมีผลอนุมติัให้กลบัมาซ้ือขาย ภายหลงั
จากท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์มีมติอนุมติัให้กลบัมาซ้ือขาย ตลาดหลกัทรัพยฯ์จะตอ้งมีการแจง้ข่าวใน 
SETPortal และเปิดเผยสารสนเทศต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งให้กบันกัลงทนุทราบ และจะตอ้งเวน้อยา่งนอ้ย 
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ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,967,318,955  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9998 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง       8,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0002 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 9 พจิำรณำอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนที่เหลือจำกกำรรองรับกำรใช้สิทธขิอง AIE-W1 (Warrant) 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียน ซ่ึง
เป็นส่วนท่ีเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิของ AIE-W1 (Warrant) จ านวน 47,927,018 บาท ซ่ึงเกิดจากส่วนท่ีเหลือจากการรองรับ
การใชสิ้ทธิ AIE – W1 (Warrant) ดว้ยวิธีการตดัจ านวนหุ้นสามญั ท่ียงัไม่ออกจ าหน่ายจ านวน 191,708,072 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.25 บาท 

 
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มีผูถื้อหุ้นมีประเด็นค าถามก่อนนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัลดทนุจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิของ AIE-W1 

(Warrant) ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,967,319,819  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9998 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

7 วนั เม่ือนบัรวมไปผมคดิว่าจะกลบัมาซ้ือขายไดภ้ายในวนัท่ี 3 มิถนุายน ซ่ึงหลงัจาก 3 มิถุนายน 
ก็เป็นเร่ืองของบริษทักบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์จะตอ้งพูดคุยกนั แต่บริษทัจะเป็นผูก้  าหนดเบ้ืองตน้
ก่อน คิดว่าวนัท่ีเหมาะสมในการท่ีจะกลบัมาซ้ือขายจะเป็นวนัไหน 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์:  มนัจะมีปัจจยัท่ีจะท าให้ไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่ เราแกไ้ขปัญหาเร่ือง Stock แลว้ใช่มั้ยครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ไม่น่าจะมีครับ เม่ือก้ีไดเ้รียนท่ีประชุมไปแลว้ว่าขั้นตอนตอนน้ี ทางส านกังาน ก.ล.ต. มีหนงัสือ
แจง้กลบัไปท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์แลว้ว่างบการเงินไม่มีประเด็นเพ่ิมเติมจากท่ีบริษทัไดมี้การแกไ้ข
ครับ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: ขอสอบถามเร่ืองการแปลง Warrant ครับ มี 900 กว่าลา้นหุ้น แปลงไป 700 กว่าลา้นหุ้น และเหลือ 
191 ลา้นหุ้น อยากทราบว่าคณะกรรมการแปลงกนัทุกคนหรือไม่ครับ หรือว่า 191 ลา้นหุ้นท่ีเหลือ
นั้นเกิดจากผูถื้อหุ้นรายยอ่ยไม่แปลง หรือว่ากรรมการบางท่านก็ไม่แปลงเหมือนกนั อยา่งเช่นคุณ
ณรงค ์และคุณธนิตยแ์ปลงหรือไม่ หรือว่าให้ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเติมเงินลงไปให้อยา่งเดียว 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

กรรมการท่ีถือหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ Warrant ครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ผูถื้อหุ้นใหญค่ือ AI ซ่ึงไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ Warrant ค่ะ และกลุ่มธารีรัตนาวิบูลย ์ก็ไดใ้ชสิ้ทธิ
แปลง Warrant เช่นเดียวกนั ดงันั้น 191 ลา้นหุ้นจะเป็นผูถื้อหุ้นรายยอ่ยค่ะ 
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- ไม่เห็นดว้ย         0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      8,000  หุ้น คดิเป็นร้อยละ  0.0002 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 10 พจิำรณำอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธข้ิอ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงัน้ี 

ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  : 1,308,072,982 บาท  
 แบ่งออกเป็น  : 5,232,291,928 หุ้น  

 มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท  
   โดยแบ่งออกเป็น   
 หุ้นสามญั : 5,232,291,928 หุ้น  
 หุ้นบุริมสิทธิ :  - หุ้น  

 
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทั ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,967,319,819  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9998 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง       8,000  หุ้น คดิเป็นร้อยละ  0.0002 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 11 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี  

ทางบริษทัฯไม่มีวาระใด ๆ เพ่ิมเติม ในส่วนของวาระน้ีจึงไม่มีเร่ืองใดตอ้งพจิารณาเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขออนุญาตจบการ
พิจารณาวาระการประชุมเพียงเทา่น้ี และเขา้สู่การถาม-ตอบ  

 
มีผูถื้อหุ้นมีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

คณุชาตรี เจริญเนือง : ผมขอเสนอเร่ืองการประหยดัเงินของบริษทั หนงัสือ Annual Report ดีมาก แต่อยากให้แยกเป็น 2 
เล่ม ภาษาไทยและภาษาองักฤษ จะลดค่าใชจ้่ายไดเ้น่ืองจากภาษาองักฤษเราพิมพน์อ้ยได ้และ
ประเด็นท่ี 2 ในการจดัประชุมนั้นเราควรหาสถานท่ีๆดีและเหมาะสม ห้องเลก็กว่าน้ีก็ไดค้รับจะ
เป็นการลดค่าใชจ้่าย ผมขอถามเลยว่าใครมีส่วนไดเ้สียกบัที่น่ีหรือไม่ ค่าใชจ้่ายต่อหวัเท่าไหร่ 
ขอใหต้อบดว้ยครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

การท่ีเรายา้ยสถานท่ีประชุมมาท่ีน่ีเน่ืองจากเห็นว่า สถานท่ีมีสภาพใหม่ และมีพ้ืนท่ีมากกว่าท่ีเก่า 
และค่าใชจ้่ายต่อหวันั้นมีราคาใกลเ้คียงกนั ซ่ึงเราเห็นว่านานทีเจอกนัปีละคร้ัง เราก็อยากท่ีจะจดัใน
สถานท่ีท่ีดีและการเดินทางสะดวกกว่าท่ีเก่า เพราะท่ีน่ีติด MRT และในส่วนค าแนะน าเร่ืองการ
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พิมพรู์ปเล่มของ Annual Report ทางเราจะน าไปพิจารณาในการจดัพิมพแ์ยกภาษาค่ะ และในส่วน
ของการก าหนดขนาดและจ านวนผูท่ี้มาประชุม ทางเราใชจ้ านวนเฉล่ียผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมใน
ปีก่อนๆเป็นมาตรฐานในการก าหนดจ านวนในปีปัจจบุนั ดงันั้น ทางเราก็พยายามท่ีไม่ลดจ านวน
ให้นอ้ยว่าปีท่ีผา่นๆมา เพราะเกรงว่าสถานท่ีอาจจะไม่เพียงพอส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุม 

คณุชาตรี เจริญเนือง : บริษทัตอ้งประเมินจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีจะมาประชุมให้ได ้เพราะทุกวนัน้ีบริษทัส่วนใหญ่ไม่มีของ
ช าร่วย อาหารก็ไม่แจก ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมนอ้ยลงอยูแ่ลว้ครับ และขอให้ช้ีแจงว่าค่าใชจ้่ายต่อ
หวัเท่าไหร่ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

เป็นอตัราค่าใชจ้่ายตอ่หวัปกติประมาณ 550 บาทต่อหวั Net ค่ะ 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์:  ท่ีบอกว่า 550 บาท เขาใหเ้ราเหมาเป็นลกัษณะไหนครับ  

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ท่ีบอกว่าอตัราค่าใชจ้่ายต่อหวัท่ี 550 บาท คือเป็นอตัราปกติท่ีเขาเสนอทัว่ไป คร่ึงวนัจะเป็นอตัรา
ประมาณน้ี ซ่ึงจะเหมารวมเคร่ืองด่ืมและของว่างดว้ย 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์:  เหมือนเราทะเลาะกนัมาหลายปีเพื่อให้มนัเขา้ตลาดฯ และขอให้มนัเขา้ไดจ้ริง และอยา่ให้มีเหตุ
คาดเคล่ือนอีก ส่วนส่ิงท่ีตามมาก็เป็นเร่ืองของผลประกอบการ ปีก่อนท่านประธานฯและผูบ้ริหาร
ไดม้าช้ีแจงก็ไดบ้อกว่าก็น่าจะดี แต่ปรากฎงบออกมาไม่ดีเลย ยอดขายก็ตกก าไรก็ตก แต่ท่าน
ประธานฯยืนยนัแลว้ปีน้ีจะท าก าไรให้ดี ผมก็ขอบคุณท่านประธานฯและผูบ้ริหารถา้ท าไดต้ามนั้น
จริง และก็ขอให้เขา้ตลาดฯไดด้ว้ยตามก าหนดการ และขอขอบคุณท่ีพยายามแกปั้ญหาจนสามารถ
กลบัเขา้ตลาดฯได ้

คณุชาตรี เจริญเนือง : ผมมีเร่ืองเสนอแนะอีกเร่ืองคือ เหตุท่ีผมไมค่ดัคา้นท่ีประชุมเก่ียวกบัเร่ืองค่าเบ้ียประชุมของ
คณะกรรมการ เม่ือวานน้ีมีการประชุมบริษทัรัฐวิสาหะกิจแห่งหน่ึง กระทรวงการคลงัไดใ้ห้ลดเบ้ีย
ประชุมของคณะกรรมการ ซ่ึงเดิมเขาขอเพ่ิมขึ้นแต่กระทรวงการคลงัไม่ยอมเพราะเวลาน้ีตอ้ง
ลดลง แตท่ี่ผมไมค่ดัคา้นท่านเพราะท่านไม่ไดเ้สนอมาก 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: ผมขอสอบถามคุณสมศกัด์ิ จากท่ีผมดูในขอ้มลูของตลาดหลกัทรัพยฯ์ AIE จะติดอยู ่2 เคร่ืองหมาย 
คือ SP และ H ผมอยากทราบวา่ในขั้นตอนการปลด SP ท่ีบอกว่าเม่ือผา่นไป 7 วนั และตน้เดือน
มิถุนายน มนัจะปลดทีละตวัใช่มั้ยครับ คือ ปลด SP ก่อน หุน้ก็จะยงัน่ิงอยู ่ยงัไม่มีการซ้ือขาย
จนกว่าทางบริษทัจะเป็นผูก้  าหนดถึงจะปลด H หรือไม่ครับ จะเกิดขึ้นในลกัษณะน้ีหรือไม่ครับ จะ
ปลดเลยพร้อมกนัทีเดียว หรือทีละตวั 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 

(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ปลดพร้อมกนัเลยครับ ส่ิงท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์จะแจง้ คอื จะแจง้ว่าหุ้นตวัน้ีจะกลบัมา Resume ซ้ือ
ขายวนัไหน ให้นกัลงทนุทราบและตอ้งแจง้ใหท้ราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั นั้นหมายถึงว่าแจง้ไปแลว้ก็
จะตอ้งแจง้ดว้ยว่าวนัท่ีก าหนดกลบัเขา้มา Resume Trade เป็นวนัท่ีเท่าไหร่ และจะปลด
เคร่ืองหมายในวนัท่ีจะกลบัมา Resume ไม่ไดป้ลด ณ วนัท่ีแจง้ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: วนัท่ี Resume เป็นวนัท่ีก าหนดโดย AIE ใช่หรือไม่ครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

เบ้ืองตน้ก าหนดโดย AIE ครับ และตอ้งแจง้หารือกบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ครับ โดยปลดพร้อม
กบั AI ครับ แต่ผมขอขยายหน่อยครับ จากท่ีหารือกบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัมีสิทธิเลือกท่ี
จะเป็นคนละวนัได ้ไม่จ าเป็นว่าหุน้ลูกปลดวนัไหนแลว้แม่จะตอ้งปลดตามในวนันั้น แต่ใน
รายละเอียดผมขอหารือกบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์อีกคร้ังครับ ขอบคุณครับ 
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เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม    ปิดการประชุมเวลา 12.11 น.  

 

 
 
 

       (นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
                                         ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 
 

 
 
 
 
 

         (นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
       เลขานุการบริษทั / ผูบ้นัทึกการประชุม 
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                  Attachment No. 2 
 
Agenda 2          To acknowledge the Company’s 2019 Annual Performance Report. 
 
 
 

Details in the attachment No. 2 (Annual Report 2019 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, 2019 with Unqualified Opinion. 

 
 
 

Details in the attachment No. 2 (Annual Report 2019 in QR Code shown in Invitation Form) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Remark:      Shareholders can request hard copy of Annual Report 2019 by using form in the attachment  

        No. 12. 
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Attachment No. 3 

 
Attachment for Agenda 4       To approve the omitted of legal reserved and omitted of Dividend Payment 
based on the Company’s performance for year 2019. 
 

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 
40% of the net profit after tax and legal reserved. The dividend payout is depending on company’s cash flow, 
regulations, and the investment of the new project in the future. The dividend payout should not significantly 
effect on company’s financial operation. The Board of Directors’ decision to payout the dividend is subjected to 
approval of shareholder at the General Annual Meeting, except the interim dividend payout if the board of 
directors considers that it is appropriate and shall not affect the operation of the company. The Board of Directors 
has authorized to approve the interim dividend payout, and inform the shareholders at the next shareholder 
meeting. The company has to legal reserves at least 5% of net profits until legal reserves equal 10% of company’s 
registered capital. 

 

• Subsidiaries’ dividend policy 

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

 
Attachment for Agenda 5       To approve the election of directors in place of those whose terms are to be 
expired in 2020. 

 The Directors who were elected as directors in place of those whose terms are to be expired in 2020 are 
Mr.Narong Thareratanavibool and Miss Pimwan Thareratanavibool, 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. 1/2020 on February 24, 2020. Details of the directors are as follows: 

 There was shareholder proposing the nominated person as a director to the Board of Directors, who will 
be proposed to the shareholders' meeting for approval in Agenda 6 of the 2020 Annual General Meeting of 
Shareholders. 
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  5.1 Mr. Narong Thareratanavibool, age 69 years old  

 

Position: Chairman of the Board / Chairman of Executive Committee 
Education: - MBA, Kasetsart University  
 - Bachelor of Business Administration in Management, 

Sukhothai Thammathirat Open University 
Trainings / Certifications: 

- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director 
Association (IOD) No. 46/2004 

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director 
Association (IOD) 

- Chief Financial Officer Certification Program 
- Chairman 2000, Thai Institute of Director Association (IOD) No. 10/2004 
- Diploma, National Defense College, The Joint State - Private Sector 

Course Class 13 
- Advanced Management Program, Capital Market Academy No. 15 

Professional experiences: 
      2006 – 2008         Director                       PPC Asian Insulators Co., Ltd. 
      1983 – 2003         Managing Director      Asian Insulators Co., Ltd. 
Other directorship positions / other positions at present: 

- Subsidiaries/Related Company 
       2007 - Present      Director     AI Ports and Terminals Co., Ltd.  
       2006 – Present     Director     AI Logistics Co., Ltd. 
       2004 – Present     Chairman   Asian Insulators Public Company Limited 
       1995 – Present     Director     AI Engineering Service Co., Ltd. 

- Other listed companies 
             - None -       

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

-  Mr.Thanit Thareratanavibool’s brother        
Meeting Attendance:  - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 8 times, attended 8 times. 

       - There were the Executive Committee (Sub-committee with no remuneration and no meeting  
          allowances) meeting 50 times, attended 50 times. 

Remark: The Board of Director has carefully considered that the above director did not hold positions as directors / 
executives in other companies which may cause a conflict of interest or competition with the Company. 

Date of first appointment: 4 October 2006 
 
No. of Years in Director Position: 13 years 
and 6 months 
(If appointed, he will be in position for 3 
years, in total of 16 years and 6 months) 
 
Shareholding in the Company as of  
17 March 2020:  0.57% (29,787,777 shares) 
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5.2 Miss Pimwan Thareratanavibool, age 34 years old 

 
 

Position: Director / Executive Director / Managing Director / Risk 
Management Committee / Company Secretary 

Education: - Master of International Business, Monash University 
Melbourne, Australia            

 - Bachelor of Commerce in Accounting, Macquarie 
University Sydney, Australia 

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

Association (IOD) No. 178/2013 
- Strategic CFO in Capital Markets No. 8/2019 
- Company Secretary Program No. 51/2013 

Professional experiences: 
2012 – 2017      Purchasing and Human Resource Manager/ 
                          Audit Committee Secretary           AI Energy PLC. 
2011 – 2012      Relationship Manager                   TMB Bank PCL. 
2008 – 2010      AO-SAM (W)                                Bangkok Bank PCL. 

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

             - None -       
 

- Other listed companies 
              - None -       
 - Non-listed companies 
              - Present               Director     FWN Corporation Co., Ltd   
 Relation among family with other directors: 
 -  None - 

 
Meeting Attendance:  - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 8 times, attended 8 times. 

       - There were the Executive Committee (Sub-committee with no remuneration and no meeting  
          allowances) meeting 50 times, attended 50 times. 
 
 
 

Remark: The Board of Director has carefully considered that the above director did not hold positions as directors / 
executives in other companies which may cause a conflict of interest or competition with the Company. 

Date of first appointment: 17 May 2017 
 
No. of Years in Director Position: 2 years 
and 11 months 
(If appointed, he will be in position for 3 
years, in total of 5 years and 11 months) 
 
Shareholding in the Company as of  
17 March 2020: 0.24% (12,500,000 shares) 
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Definition of Independent Committee 

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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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 the election of additional director.  
    The Company allowed the shareholders to propose additional meeting agenda and nominate a suitable 
person to be considered for the election of the Company's directors at the 2020 Annual General Meeting of 
Shareholders from January 6, 2020 to February 7, 2020. It appears that there is one shareholder nominating 
himself, Mr.Udomsak Jairavit to be considered for the election of the Company's directors as 1 additional director 
from totally 7 directors to 8 directors. 
 The Board of Directors Meeting No. 1/2020 on February 24, 2020 has considered carefully from the 
initial qualification assessment found that Mr.Udomsak Jairavit did not find any prohibited characteristics of 
being a director and has knowledge, competent and qualified that suitable to the Company’s business. Details of 
the nominated person are as follows: 

Mr.Udomsak Jairavit, age 49 years old 

 
 

Position: Director         
Education: Master of Environmental Engineering, Chulalongkorn 

University 
 Bachelor of Chemical Engineering, Rangsit University 
Trainings / Certifications: 

- Risk Assessment 2013, Arnat consult and training 
- Internal Quality Audit 2006, Robere & Associates 

Professional experiences: 
2012 – 2020      Factory Manager        Goshu Kasei Co., Ltd. 

       2000 – 2012     Production Manager   Mitsui Hitech (Thailand) Co., Ltd. 
       1999 – 2000     Senior Engineer          Lion Industry (Thailand) Co., Ltd. 
Other directorship positions / other positions at present: 

- Subsidiaries/Related Company 
              - None -       
 - Other listed companies 

             - None -       
- Non-listed companies  

 Other directorship positions / other positions at present: 
              - None -        
 Relation among family with other directors  

- None -       
 Remark: The Board of Director has carefully considered that the above nominated person did not hold 

positions as directors / executives in other companies which may cause a conflict of interest or 
competition with the Company. 

Date of first appointment:  - 
 
No. of Years in Director Position: - 
 
Shareholding in the Company as of  
17 March 2020: 0.015% (796,000 shares) 
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Attachment No. 6 
Attachment for Agenda 7       To approve Directors’ Remuneration for year 2020.  
    The Board of Directors Meeting No. 1/2020 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 2020 not 
over amount of 3,000,000 Baht 
    Table of Directors remuneration (Board of Directors and Audit Committee) 

Remuneration 2020 (Proposed) 2019 

1) Standard monthly fees 

- Chairman 

- Director 

 

18,000 Baht / person / Month 

15,000 Baht / person / Month 

 

18,000 Baht / person / Month 

15,000 Baht / person / Month 

2) Meeting Allowance* 

- Chairman 

- Director 

 

18,000 Baht / person / time 

15,000 Baht / person / time 

 

18,000 Baht / person / time 

15,000 Baht / person / time 

3) Other remuneration - None - - None - 

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

   The Board of Directors and Audit Committee attendance and remuneration in 2019         (Unit: Baht)  
 

Name 
Standard 
Monthly 

Fee 

Meeting Allowances Total 
(Standard Monthly 

Fee and Meeting 
Allowances) 

Shareholder 
Meeting 

Board of 
Director 

Audit  
Committee 

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

Thareratanavibool 
- - - - - 

4 Mr.Damrong Joongwong 180,000.00 15,000 90,000.00 - 285,000.00 
5 Dr.Kaweephong Hirankasi 216,000.00 18,000 126,000.00  306,000.00  666,000.00 
6 Assistant Professor Sampan 

Hunpayon 
180,000.00 15,000 105,000.00  255,000.00  555,000.00 

7 Mr.Choti Sontiwattananont 180,000.00 15,000 105,000.00  255,000.00  555,000.00 
Total 756,000.00 63,000 426,000.00 816,000.00 2,061,000.00 

Remark: The Company has no remuneration for sub-committee; Executive Committee and Risk Management Committee. 
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Attachment No. 7 
 

Attachment for Agenda 8 To approved the appointment of Auditors and Remuneration for year 
2020. 

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. 1/2020 on February 24, 2020. To appoint ANS Audit Company 
Limited who has offices in Thailand, experience and expertise in international standards and qualified for the 
Public Limited Companies Act and Securities Commission and the Stock Exchange regulation, as an external 
auditor of the Company and subsidiaries who were consented by the Audit Committee and the Board of 
Director as following; 

 
                              Name                                 Certified Public Accountant No.                Certified years 

Mr. Vichai Ruchitanont        4054                                              5 (2019) 
Mr. Atipong Atipongsakul       3500                                                           - 
Mr. Sathien Vongsnan        3495                     - 

 Miss Kultida Pasurakul                     5946                         - 
Mr. Yuttapong Chuamuangpan       9445                     - 

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

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

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

perform their duties as auditor for the Company and subsidiaries for the year 2020 and approve the 
remuneration for year 2020 of Audit Fee 3,390,000 Baht, which consist of the audit fees for quarterly and yearly 
consolidated and separate 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. 

In the previous year, there were no other fees other than audit fees and non-audit fees have been paid. 
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Comparison of Audit fees 2020 2019 

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 
1,740,000 1,450,000 3,190,000 1,590,000 1,350,000 2,940,000 

Company Only 
(Audit Fee)       

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

Other Expenses (Non-Audit Fee) - - - - 250,000 250,000 

Total AI Energy 1,740,000 1,650,000 3,390,000 1,590,000 1,800,000 3,390,000 

AI Logistic Company Limited       

Audit Fee 201,000 209,000 410,000 195,000 205,000 400,000 
Other Expenses (Non-Audit Fee) - - - - 10,000 10,000 

AI Ports and Terminals 
Company Limited 

   
   

Audit Fee 126,000 124,000 250,000 120,000 120,000 240,000 
Other Expenses (Non-Audit Fee) - - - - 10,000 10,000 

Total Group 2,067,000 1,983,000 4,050,000 1,905,000 2,145,000 4,050,000 
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Attachment No. 8 
 

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

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

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

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

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

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

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

Documents for proxy 

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

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

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

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

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

• Using a fingerprint instead of a signature. The left thumb print and write as directed. 
"Fingerprinting left thumb of ........" and two witnesses who must be certified as a fingerprint 



   

45 

 

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 70 years old. Address: 68/140 Perfect Place Village, Soi 6, 
Ramkhamhang rd. 164 Minburi Bangkok 10510 

 
 

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

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

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

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

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

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

                 - None -       
 

- Other listed companies 1 company 
        2008 – Present   Independent Director   New City (Bangkok) PLC. 
 - Non-listed companies 
              - None -       
 Relation among family with other directors: 

- None -  
 

 
 
 
 

Date of first appointment: 
9 April 2013 
 
Shareholding in the Company as of  
17 March 2020:  None 
 
Conflict of Interest: None 
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2. Assistant Professor Sampan Hunpayon, age 67 years old. Address: 88/23/1 Moo 2, Bang Khen, 
Nonthaburi 11000 

 
 

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

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

 - Bachelor of Law, Chulalongkorn University 

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

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

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

  2009 – 2011    Director                                        PEA  

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

                          University 

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

             - None -       
 

 - Other listed companies 1 company 
 Present        Independent Director EFORL-AIM Public Company Limited 

- Non-listed companies 3 companies 
Present        Independent Director      SpaceMed Co., Ltd. 
Present        Independent Director       Wuttisak Clinic Intergroup Co., Ltd.  
Present        Independent Director       Wuttisak Cosmetic Co., Ltd. 

 

 Relation among family with other directors: 
- None - 

 
 
 
 
 

Date of first appointment: 
9 April 2013 
 
Shareholding in the Company as of  

17 March 2020:  None 
 
Conflict of Interest: None 
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3. Mr. Choti Sontiwattananont, age 64 years old. Address: 51 Moo 8 Bang Krang, Mueang Nonthaburi 
11000 

 
 

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

- Bachelor of Business Administration (Accounting),  
  Ramkhamhaeng University 

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

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

Other directorship positions / other positions at present: 

 - Subsidiaries/Related Company 
             - None -       

 

 - Other listed companies 
              - None -       

- Non-listed companies 
             - None -        

 Relation among family with other directors: 
 - None -  

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

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

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

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

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

Date of first appointment: 
31 May 2013 
 
Shareholding in the Company as of  
17 March 2020: 0.0067% (348,000 shares) 
 
Conflict of Interest: None 
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5. Quasi-incompetent person: Curator or proxy to another person to attend. Present court order that 
appointed him or her as curator and certified by authorized person valid within 6 months in addition. 

 
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. 9 
 

Article of Association: Shares and Shareholders and Meeting of Shareholders 
 

Section 2  
Shares and Shareholders 

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

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

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

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

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

Section 5  
Board of Directors 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       (4)  To elect directors in place of those retired by rotation, and to fix remuneration for directors; 
                   (5)  To appoint auditors and to fix audit fee; and 
                   (6)  To consider other businesses. 
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Attachment No. 10 
PROXY FORM A: GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM) 
According to Regulation of Department of Business Development 

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 
 
 Written at     
 Date  Month  Year  
 
(1) I / We Nationality  
 with address at  
 
(2) being a shareholder of the AI Energy Public Company Limited 
holding the total amount of shares with the voting rights of  votes as 
follows;   
 ordinary share shares with the voting rights of   votes 
 preferred share                          - shares with the voting rights of - votes 
 
 (3) do hereby appoint either one of the following persons: 
    Age   Years 
with address at      Road     Sub-District          
District    Province    Postal Code    or 
  Mr.Kaweephong Hirankasi  Age 70  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 67 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 64 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/ 2020 Annual/ the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders (-) to be held on Thursday, 18 June, 2020, 10.00 hours at Asian Insulators Public 
Company Limited 5th floor, 254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.   
 
 Signed   Shareholder 
  ( ) 
 
 Signed   Proxy 
  ( ) 
 
 Signed   Proxy 
  ( ) 
 
 Signed   Proxy 
  ( ) 
Remarks: The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not 
allocate the number of shares to several proxies to vote separately. 
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Attachment No. 11 
   (ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท)  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 เขียนท่ี      
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                         Written at 

Shareholders’ Registration No.                                                    วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
                                   Date    Month                    Year 

 (1)   ขา้พเจา้  

            I/We                                                                                                                                                            

            อยูบ่า้นเลขท่ี                สัญชาติ                                                                                                                             

            Address        Nationality 
(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)  

Being a shareholder of AI Energy Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง  ดงัน้ี 
Holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
  หุ้นสามญั          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสียง  
     Ordinary share          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 
     Preference share         shares and have the right to vote equal to votes 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัก็ได ้โปรดใชข้อ้มูลตามหมายเหตุขอ้ 5) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please use details in Remark No.5) 
❑1.  ช่ือ ______________________________________ อาย ุ     ปี อยูบ่า้นเลขท่ี _____________________________              

Name                                    age      years, residing at  
ถนน       ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet    
จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์        หรือ 
Province    Postal Code   or 

❑2.  ช่ือ __นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ____________________ อาย ุ  70      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 68/140 หมู่บา้นเพอร์เฟคเพลส ซอย 6 
Name   Mr. Kaweephong Hirankasi  age 70 years, residing at 68/140 Perfect Place Village 
ถนน     รามค าแหง 164  ต าบล/แขวง  มีนบุรี   อ าเภอ/เขต   มีนบุรี   
Road Ramkhamhaeng      164 Tambol/Khwaeng Min Buri  Amphur/Khet   Min Buri 
จงัหวดั    กรุงเทพฯ      รหสัไปรษณีย ์ 10510        หรือ 
Province   Bangkok Postal Code 10510  or 

❑3.  ช่ือ __นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต_์_________________ อาย ุ    67      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี   88/23/1 หมู่ท่ี 2        
Name Mr. Sampan Hunpayon age 67 years, residing at 88/23/1 Moo 2 
ถนน         -  ต าบล/แขวง   บางเขน   อ าเภอ/เขต  เมืองนนทบุรี 
Road   -                                                          Tambol/Khwaeng Bang Khen Amphur/Khet Muang Nonthaburi 
จงัหวดั    นนทบุรี      รหสัไปรษณีย ์ 11000        หรือ 
Province Nonthaburi Postal Code   11000  or 

❑4.  ช่ือ ___นายโชติ สนธิวฒันานนท_์______________ อาย ุ    64      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  51 หมู่ 8   
Name Mr. Choti Sontiwattananont age 64 years, residing at 51 Moo 8  
ถนน  -  ต าบล/แขวง     บางกร่าง  อ าเภอ/เขต      เมืองนนทบุรี  
Road -                                                           Tambol/Khwaeng Bang Krang Amphur/Khet Mueng Nonthaburi  
จงัหวดั  นนทบุรี     รหสัไปรษณีย ์ 11000        หรือ 
Province Nonthaburi  Postal Code   11000  or 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 18 มิถุนายน 
2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 5 เลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 18th, 2020, at 10.00 hours at Asian 
Insulators Public Company Limited 5th floor No. 254 Seri Thai Road, Kannayao, Bangkok 10230 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

ผู้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง โปรดน าหนงัสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
❑  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 วนัท่ี 26 เมษายน 2562 
Agenda No. 1 To certify the minutes of the 2019 Annual General Meeting of shareholders., held on April 26, 2019. 
 

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑ ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes        Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 
Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s 2019 annual performance report. 
 
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
          Approve votes      Disapprove votes      Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี  

2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  
Agenda No. 3 To approve the Company’s Consolidates Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income and 

Statement of Cash Flow for the year 2019 ended December 31, 2019.  
 
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
          Approve votes     Disapprove votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ของบริษทัฯเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ

อนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
Agenda No. 4 To approve the omitted of legal reserved and omitted of dividend payment based on the Company’s performance for 

year 2019. 
 
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes       
           
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 
Agenda No. 5 To approve the election of directors in place of those whose terms are to be expired in 2020.  
        การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
       To select each director individually 

    5.1 ช่ือกรรมการ    นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบูลย์  
    5.1 Name of Director:  Mr. Narong Thareratanavibool 

❑   เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove         Abstain                    

                               5.2 ช่ือกรรมการ   นำงสำวพิมพ์วรรณ ธำรีรัตนำวิบูลย์ 
                               5.2 Name of Director:  Miss Pimwan Thareratanavibool  

❑   เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง  
      Approve        Disapprove         Abstain  
 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมเติม 
Agenda No. 6 To approve the election of additional director.  
        การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
       To select each director individually 

    6.1 ช่ือ:    นำยอุดมศักด์ิ เจียรวิชญ์  
    6.1 Name:  Mr. Udomsak Jairavit 

❑   เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove         Abstain    
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda No. 7 To approve Directors’ Remuneration for year 2020.  
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
Agenda No. 8 To approve the appointment of Auditors and Remuneration for year 2020.  
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัโอนทุนส ารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 
Agenda No. 9 To approve the transfer of appropriated legal reserve and share premium in compensation for retained deficit of the 

Company.  
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ 
Agenda No. 10 To approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 3: objective of the Company.  
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
Agenda No. 11 To consider other matters (if any).  
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes  
 
(5) ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ         

Other statements or evidences (if any) of the proxy 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ

ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

 
 

ลงนาม/Signed          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                      (         ) 
 
 

ลงนาม/Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                      (         ) 
 
หมำยเหตุ / Remark 

1. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to 
many proxies for splitting votes. 

2. ผูถ้ือหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2)  โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) ได ้
 The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than 

those specified in Clause (2) to the proxy. 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ

ตามแบบ 
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 
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4. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดให้ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ในกิจการเร่ืองใดท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (5) 
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any 
matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5). 

5. ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทั ดงัน้ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถ้ือหุ้น 
(1) นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ       หรือ 
(2) นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต์      หรือ 
(3) นายโชติ สนธิวฒันานนท ์     (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 8) 

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow; 
(1) Mr.Kaweephong Hirankasi   or 
(2) Mr.Sampan Hunpayon   or 
(3) Mr.Choti Sontiwattananont    (Information of independent directors were shown in the attachment 8) 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of AI Energy Public Company Limited. 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ห้องประชุมชั้น 5 เลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และ สถานที่อื่นดว้ย 
 

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on June 18th, 2020, at 10.00 hours, at 
Asian Insulators Public Company Limited 5th floor No. 254 Seri Thai Road, Kannayao, Bangkok or such other date, 
time and place as the meeting may be adjourned. 
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

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

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

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

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

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

ลงชื่อ/ Signed  ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
 (                                                 )  

วนัที/่ Date   
 

ลงชื่อ/ Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                                 )  

วนัที/่ Date   

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม 



   

59 

 

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

Entitled to Attend the Meeting 
 

1. บุคคลธรรมดา/ Natural person 
1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สญัชาติไทย/ Thai nationality 

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

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality 
(ก) หนังสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 

Passport of the shareholder; or 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนังสอืเดนิทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว 

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

 

2. นิติบุคคล/ Juristic person 
2.1 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand 

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

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

2.2 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand 
(ก) หนังสอืรบัรองนิตบิุคคล 
  Corporate affidavit; and 
(ข) บตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบ

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

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมกีารรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมกีารรบัรอง
ลายมอืชื่อโดยโนตารพีบัลคิ 

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

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีน และยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชุมไดต้ัง้แต่เวลา 
8.30 น. ของวนัที ่18 มถิุนายน 2563 เป็นตน้ไป 

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting 
from 8.30 hours. On June 18th, 2020. 
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Attachment No. 12 
 

Request form: Hard copy of Annual Report 2019 
 

To  Corporate Secretary  
 
I,  
 
Address 
 
 
Nationality 

__ 2-Fold down __ 
Please √ in 

 
1. Request 

               Annual Report 2019 (Hard copy) 
 

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

     __          __ 
 1 Fold up 

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

 

Shareholders account No. 

mailto:ir@aienergy.co.th
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      Send To 

      AI Energy Public Company Limited 

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

บริการธุรกิจตอบรับ 
ใบอนุญาตเลขท่ี 

ปข.๗/๓๓๑ 
ฝากส่งลงทะเบียนในประเทศ ไม่ตอ้ง

ผนึกตราไปรษณียากร 
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Attachment No. 13 

Measures and Guideline for Holding the Annual General Meeting of Shareholders  
under the Circumstance of COVID-19 

According to the epidemic of COVID-19, the Company would like to inform you of our Measures and 
Guideline for Holding the upcoming 2020 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the 
Company's good corporate governance awareness, in terms of rights and equitable treatment of shareholders as 
followed; 

1. The Company would disclose the invitation letter of 2020 Annual General Meeting of Shareholders, 
together with related documents on the Company's website www.aienergy.co.th as well as send the 
Invitation Letter and Proxy form B as scheduled.    

2. Shareholders are required to grant Proxy to the Company's Independent Directors to attend the 
Meeting instead of participating in persons.  

2.1  Shareholders can grant a proxy to the Company's Independent Directors to attend and vote at the 
Meeting by using proxy form that the Company sent or downloading via the Company's website (Pre-
casting the vote for each agenda is recommended) and sending back the proxy form and related 
documents or evidence to the Company through business reply envelope (No stamp needed) to 
Corporate Secretary, AI Energy Public Company Limited 55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd.,  
Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110. 

2.2 Channels for submitting written questions in advance. Shareholders are welcomed to submit written 
questions relating to the agendas in advance and the Company shall record questions and answers in the 
AGM Minutes of the Meeting. The channels as follows:  
-  Postal: sending back together with the proxy form by using business reply envelope, sent along 

with the Invitation Letter. 
- Email: ir@aienergy.co.th  

3. The meeting room would be cleaned with disinfection sterilized a day in advance  
4. The Company has organized the meeting venue to avoid crowded meeting area with appropriate social 

distancing of 1-2 meters in various areas, which are temperature-screening points, document-checking 
points and registration counters, as well as limited number of shareholders in elevator each round and 
limited number of available seats in the meeting room for approximately 50 seats. After the procedure of 
the Registration, each attendee will be assigned a seating number and required to sit as specified for 
the sake of the disease prevention or following up in case of any unforeseen circumstances. Once the seats 
are fully occupied, Shareholders, who attend the meeting in persons, are required to grant proxy to the 
Company's Independent Directors to attend the Meeting instead of participating in persons.  

http://www.aienergy.co.th/
mailto:ir@aienergy.co.th
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5.  In case of shareholders who wish to attend the Meeting in person, the Company would like to request 
your cooperation to strictly follow the Company's measures and guidelines to prevent and minimize the 
risk of COVID-19 virus spread as follows: 

5.1 All Attendees are required to fill in the COVID-19 Infection Risk Screening Form per Attachment 2 
before entering the venue, and for those attendees who have recently visited or returned from any disease 
infected zones as notified by the Ministry of Public Health, including those who have had close contact 
with those who have visited or returned from any disease infected zones, or being found of having risky 
symptoms such as fever, cough, sore throat, sneezing, runny nose, will not be allowed to attend the 
Meeting. The Company would ask for your cooperation to strictly follow the recommendations from our 
staff at the health screening point or attendee will be denied from entering the meeting. For those who 
cannot attend the meeting due to the reasons explained above are able to appoint the Company's 
Independent Directors as their proxies to attend and vote at the Meeting. Please also note that 
concealment of health information or traveling record could be considered as the violation of the 
Communicable Diseases Act B.E. 2558. 

5.2 All attendees must go through thermos scan infrared at screening point before entering. Attendees who 
have body temperature of 37.5 degrees Celsius or higher will not be allowed to attend the meeting. 
Attendees who passed the health screening are requested to put on a registration sticker, prepare 
and wear your own facemask at all time and clean your hands by using the alcohol-based hand 
sanitizer gel, provided by the Company at the meeting areas. 

5.3 The Company reserves the rights to not allow any attendees, who do not pass the health screening 
or do not completed the COVID-19 Infection Risk Screening Form to enter the Meeting. 

5.4 For the safety and well-being of attendees, NO microphone will be available to ask questions at the 
meeting. Attendees will be asked to submit their written questions to the Company's staff to submit it to 
the Company's Chairman of the Board of Directors. 

6. The Company would not serve food and beverages at the Meeting in order to minimize risk of the 
infection of disease spreading. 

7.  If there are any changes in the situation or additional AGM-related measures from the Government 
Official, the Company will inform Shareholders via the Company's website (www.aienergy.co.th)  

As the above measures and guidelines, the Company would like to apologize for any inconvenience that 
may occurs, especially if a high number of meeting attendees cause a delay in the health screening and 
registration process. 
        Yours Sincerely, 
                 AI Energy Public Company Limited 
                  Corporate Secretary 
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Attachment No. 14 

 
แบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

ก่อนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
COVID-19 Screening From  

Before attending AI Energy Public Company Limited’s 2020 Annual General Meeting of Shareholders 
ขอความร่วมมือท่านให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นความจริง เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัส COVID-19 

We need you to help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of spreading of the 
disease.  
ช่ือ-สกุล (Name-Surname).......................................................................หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone 
Number)............................... 
1.ท่านมีไข ้≥ 37.5 ℃ หรือไม่? Do you have a fever? (≥ 37.5℃)          ใช่ (Yes)         ไม่ใช่ (No)  
2.ท่านมีอาการดงัต่อไปน้ี หรือไม่? Do you have any of these symptoms?       ใช่ (Yes)         ไม่ใช่ (No)  
   ไอ Cough                                       ใช่ (Yes)         ไม่ใช่ (No) 
   เจ็บคอ Sore throats                                    ใช่ (Yes)           ไม่ใช่ (No) 

น ้ามูกไหล Runny nose                                 ใช่ (Yes)           ไม่ใช่ (No) 
เหน่ือยหอบ Shortness of breath                             ใช่ (Yes)           ไม่ใช่ (No) 

3.ท่านมีประวติัการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ใน 14 วนัท่ีผา่นมา
หรือไม่? 
   Have you traveled/ transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?  

  ใช่ (Yes)              มาจากประเทศ / พ้ืนท่ี ( I have traveled to ): ________________________________      
  ไม่ใช่ (No) 

4.ท่านมีประวติัสัมผสัหรือใกลชิ้ดผูป่้วยท่ีตอ้งสงสัยโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 หรือไม่? 
   Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients? 
   ใช่ (Yes) 
    ไม่ใช่ (No) 
หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข ้37.5℃ หรือมีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีบริษทัฯ ระบุไวข้า้งตน้ หรือมีประวติัเดินทางมาจาก
ต่างประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวติัสัมผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสัยการติดเช้ือ COVID-19 บริษทั
ฯ ขอใหท้่านมอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดว้ยการกรอกและส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้แก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
แทนการเขา้ประชุม และเดินทางกลบั พร้อมปฎิบติัตามค าแนะน าของการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
If you have a fever (≥37.5℃) ;or any symptoms which indicates above; or traveled/transited from any countries except Thailand 
or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, the 
Company would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your 
behalf, by filling the Proxy From B and submit to our staff. Then you may then return safely to your resident and follow the 
guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand. 
 
 
ลงช่ือ (Sign)................................................................................................................................. วนัท่ี (Date)................................. 
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Meeting Location 
Attachment No. 15 

 



   

66 

 

 


