
   

1 

 

   
 
 
 
 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

 
 
 
 
 

หนังสือบอกกล่ำว 
เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

วนัที ่5 เมษำยน 2564 
 

ผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ (E-AGM) 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

2 

 

    
 
ท่ี AIE 020/2564         วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 
         
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 
เอกสารแนบท่ีส่งมาดว้ย  

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 
2. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code 
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
4. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ 
5. ขอ้มูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ  
6. รายนามผูส้อบบญัชี รายละเอียดค่าสอบบญัชี และรายช่ือบริษทัยอ่ยท่ีใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนั 
7. สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ท่ีจดัสรร

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั (AIE-W2) 
8. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
9. เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  (E-AGM) และรายละเอียดกรรมการ

อิสระท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 
10. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและคะแนนเสียงส าหรับวาระการประชุม      
11. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก 
12. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข  
13. แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564          

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 5 
เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด
เก่ียวกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 254 
ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วำระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  
วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัฯจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563โดยมีส าเนา
รายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2563 วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  

วำระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  
วัตถุประสงค์และเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2563 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี 
2563 ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงแสดงใน Invitation Form 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2563 

วำระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ไดก้ าหนดให้นิติบุคคลท่ี
เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั จะต้องท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดของรอบ
บญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพือ่พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 
และสรุปข้อมูลทางการเงินซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ รายละเอยีดอยูใ่นรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ 
QR Code ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลด าเนินการของบริษทัฯในปี 2563 ท่ีผา่นมา โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
  สินทรัพยร์วม                    2,557,663,333 บาท 
 หน้ีสินรวม        385,855,629 บาท 
  รายไดร้วม     5,519,031,504 บาท 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ      488,517,125 บาท 
 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) สุทธิ)        0.093 บาทต่อหุ้น 
 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีดงัน้ี 
สินทรัพยร์วม     2,742,302,030 บาท 

 หน้ีสินรวม        644,499,670 บาท 
  รายไดร้วม     5,508,837,564 บาท 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ     496,759,293 บาท 
 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) สุทธิ)       0.095  บาทต่อหุ้น 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจ าปี 2563 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบั
หนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงแสดงใน Invitation Form 

วำระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัฯมีผลประกอบการก าไรสุทธิประจ าปี 2563 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
496,759,293 จึงเห็นควรให้จดัสรรก าไร ดงัน้ี 
1. จดัสรรก าไรไวเ้ป็นเงินทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนดไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ จนกว่าทุน

ส ารองตามกฎหมายมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ จ านวน 
25,000,000 บาท ส่งผลให้บริษทัฯมีเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 25,000,000 บาท ซ่ึงคดิเป็นอตัราร้อย
ละ 1.91 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้  
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2. จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน  261,614,596.40 บาท เป็นอตัรา
การจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 52.66 ของเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทนุ ซ่ึงผูถื้อหุ้น
จะไม่ถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจา่ย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคนืได ้

โดยก าหนดให้วนัท่ี 16 เมษายน 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการรับเงิน
ปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 (อยา่งไรก็ตามการให้สิทธิเงินปันผลดงักล่าว
ของบริษทัฯ ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ท่ี
จะจดัขึ้นในวนัท่ี 5 เมษายน 2564) 

อน่ึงตามนโยบายของบริษทัในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษทัจะค านึงถึงผลประกอบการและ
ผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเสนอเป็นอตัราท่ีคณะกรรมการของ
บริษทัพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษทัจะยงัคงมีเงินทนุหมนุเวียนท่ีสามารถรองรับการเจริญเติบโตและ
การขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (ตามเอกสารแนบ 3) 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 
และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

วำระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯไดก้ าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม
ในการประชุมสามญัประจ าปี ซ่ึงรายนามกรรมการท่ีตอ้งพน้ต าแหน่งในปีน้ี (ซ่ึงกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออก
เสียง) จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ   กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์   รองประธานกรรมการ 
3. นายด ารงค ์จงูวงศ ์   กรรมการ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมการ (ยกเวน้กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ไดพ้จิารณาแลว้ว่า
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และไม่
พบลกัษณะตอ้งห้ามแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และมีคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้และประสบการณ์ ท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 
และไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทัฯ  

อีกทั้ง นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ จะด ารงด าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ังน้ี 
(ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน 2556) แตค่ณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ท่านได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามมาตรา 89/7 ของพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มีคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระครบถว้น ตั้งแตด่ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัไม่เคยมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตดัสินใจใน
วาระต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและผูถื้อหุน้มาโดยตลอด การรักษากรรมการอิสระท่ีมีความรู้
ความสามารถไวก้บับริษทัฯ ส่งผลให้บริษทัฯไดรั้บประโยชน์ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัเลือกตั้งให้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยให ้นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ และนายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์มีต าแหน่งหนา้ท่ีตามท่ี
เคยด ารงต าแหน่งอยูก่่อนหนา้แลว้ทุกประการ และแต่งตั้ง นายด ารงค ์จูงวงศ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้องคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูและกิจการท่ีดี ใน
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กรณีท่ีบริษทัฯมีประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นครอบครัวเดียวกนั และประธานกรรมการเป็น
สมาชิกในคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ซ่ึง
องคป์ระกอบคณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่าก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระทุกรายมีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระ ดงัรายละเอียด
ประวติัของกรรมการ (ตามเอกสารแนบ 4) 

วำระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  ค่าตอบแทนกรรมการกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมีการทบทวน
ทุกปี คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเสนออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ไม่เกิน 3,000,000 บาท  

ตำรำงค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
องค์ประกอบค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

18,000 บาท / ท่าน / เดือน 

15,000 บาท / ท่าน / เดือน 

 

18,000 บาท / ท่าน / เดือน 

15,000 บาท / ท่าน / เดือน 

2) คา่เบ้ียประชุม 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

18,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

15,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

 

18,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

15,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

หมายเหตุ : ค่าเบ้ียประชุมก าหนดจ่ายเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ (ตามเอกสารแนบ 5) 

วำระท่ี 7          พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564   
วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ
ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิ้จารณาเสนอแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีจ านวน 4 ราย และไดพ้ิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2564 
และไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แต่งตั้ง  

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ 
2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปะมงคลกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ 
3. นางสาวเขมนนัท ์ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8260 หรือ 
4. นางสาวอรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 11145  

แห่งบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทัฯ และ
ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,200,000 บาท เน่ืองจากพจิารณาว่าผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ห้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีทั้ง 4 รายแลว้  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทั้ง 4 ท่าน แห่งบริษทั 
สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2564 และ
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ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,200,000 บาท ตามความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ 6) 

วำระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 
จ านวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน 5 หุ้น
สามญัเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 0.25 บาท
ต่อหุ้น 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัฯออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 2 (AIE-
W2) จ านวน 1,046,458,386 หน่วย เสนอจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยปรากฏรายละเอียดดงัน้ี (เอกสารแนบ 7) 

รำยละเอียดใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษทัฯซ่ึงจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

หัวข้อ รำยละเอียด 
ประเภท ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 

(“ใบส ำคัญแสดงสิทธ”ิ หรือ “AIE-W2”) 
วตัถุประสงค ์ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  
ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได ้
จ านวนหน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

1,046,458,386 หน่วย 

จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรร
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ 

1,046,458,386 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 5,232,291,928 หุ้น 

ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย (จดัสรรให้ผูถื้อหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า) 
วิธีการจดัสรร จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีมีเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง 
ทั้งน้ี บริษัทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นสามัญของบริษทัท่ีมีสิทธิรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั ในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 (Record date) ในกรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการ
จดัสรรทั้งหมด บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือทั้งหมด (ถา้มี) 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุ้น เวน้แต่จะมีการปรับ
สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 0.25 บาทต่อหุน้ เวน้แตจ่ะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนการปรับสิทธิ 
วนัท่ีออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ - คร้ังแรก ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

- คร้ังท่ีสอง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
- คร้ังท่ีสาม ณ วนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ คือ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2566 
ทั้งน้ี หากวนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท าการให้เล่ือนเป็นวนัท าการสุดท้ายก่อนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

ระยะเวลาแจง้ความจ านงใน ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความ
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หัวข้อ รำยละเอียด 
การใชสิ้ทธิ จ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ในระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. ในทุกวนัท าการ

ของบริษทัภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  ยกเวน้ระยะเวลา
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุ้น
สามญัของบริษทัท าการซ้ือขายอยูใ่นขณะนั้น 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิด
จากการใชสิ้ทธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยท่ี์หุ้นสามญัของบริษทัท าการซ้ือขายอยูใ่นขณะนั้น 

เง่ือนไขการปรับสิทธิ บริษทัจะด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงต่อไปน้ี ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งออกหุ้นสามญัใหม่เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิ ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้
ดอ้ยไปกว่าเดิม 

1. เม่ือบริษทัมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวม
หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

2. เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคล
ในวงจ ากัดในราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีค  านวณได้ต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั 

3. เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทัว่ไป
และ/หรือบุคคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใช้สิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัโดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพื่อรับรอง
สิทธิดงักล่าว ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั 

4. เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
5. เม่ือบริษทัจ่ายปันผลเป็นเงินในจ านวนเกินกว่าร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะของบริษทั หลงัหักส ารองตามกฎหมาย ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลา
บญัชีใดๆ ในระหว่างอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

6. เม่ือมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 1-5 ขา้งตน้ท่ีท าให้ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิม 

หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวต้่อ
หุ้นได ้(Par Value) 

เง่ือนไขอืน่ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการ
พิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใด อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (AIE-W2) ซ่ึงรวมไปถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงแต่ (1) การพิจารณา
ก าหนด แกไ้ข เพ่ิมเติมรายละเอียดและเง่ือนไขใดๆท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (AIE-W2) เท่าท่ีกฎหมายก าหนดให้กระท าไดห้รือในส่วนท่ีไม่ใช่
สาระส าคญั เช่น วนั เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน วิธีการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ท าควมตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หัวข้อ รำยละเอียด 
และด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (AIE-W2) (3) 
ลงนามในแบบค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจัดสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบค าขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสามญัของบริษทัท าการซ้ือขายอยู่ในขณะนั้น และด าเนินการอื่น
ใดตามท่ีจ าเป็นเพื่อการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

นายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวนไม่เกิน 
1,046,458,386 หน่วย โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีสิทธิรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั ในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 (Record date) ตามรายละเอียดขา้งตน้ ตลอดจนมีมติอนุมติัการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั / 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามมอบหมาย ให้ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและสมควรต่อการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
เง่ือนไขกำรลงมติ  วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

วำระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 261,614,596.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน
จดทะเบียน 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 2 (AIE-W2) และเพื่อใหห้นงัสือบริคณห์สนธิขอ้. 4 มีความสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน (เอกสาร
แนบ 8) โดยปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,569,687,578.50 บาท (หน่ึงพนัห้าร้อยหกสิบเกา้ลา้นหกแสนแปดหม่ืนเจ็ดพนั

ห้าร้อยเจด็สิบแปดบาทห้าสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น : 6,278,750,314 หุ้น (หกพนัสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสาม

ร้อยสิบส่ีหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค)์ 

โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามญั : 6,278,750,314 หุ้น (หกพนัสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสาม

ร้อยสิบส่ีหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ :           -ไม่มี-   

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 
1,308,072,982.00 บาท เป็น 1,569,687,578.50 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุ้น และ
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อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้. 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และใหบ้คุคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 
เง่ือนไขกำรลงมติ  วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

วำระที่ 10 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ของ AIE-W2 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 
1,046,458,386 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 
เง่ือนไขกำรลงมติ  วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

วำระที ่11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

บริษทัฯ ก าหนดให้วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเช้ือไวรัส COVID-19 เร่ิมมีการแพร่
ระบาดระลอกใหม่ บริษทัฯ มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพของผูถื้อหุ้นและผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัประชุมเป็นอยา่งย่ิง ดว้ยเหตุน้ี
บริษทัฯจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบ
เดียว ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

ทั้งน้ี ส าหรับผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ขอใหท้่านผูถื้อหุน้หรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 13 หรือ
ดาวน์โหลดไดท่ี้ www.aienergy.co.th พร้อมกบัส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามรายละเอียดท่ีระบใุนเอกสารแนบ 9 มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 
29 มีนำคม 2564 ผา่นช่องทาง Email: ir@aienergy.co.th หรือ ทางไปรษณียโ์ดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซ่ึงบริษทัฯ จดัส่งให้พร้อมกนัน้ี โดย
เม่ือบริษทัฯ ไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุ้นตามขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดท่ีไดเ้ปิดเผย และไดรั้บการอนุมติัแลว้ ทางบริษทัฯ
จะส่งช่ือผูใ้ช ้(USERNAME) และรหสัผา่น (Password ) รวมถึงคูมื่อการเขา้ใชง้านระบบ ไปยงัอีเมลท่ี์ไดแ้จง้ลงทะเบียนมา เพื่อใชใ้นการ
เขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ผา่นระบบของบริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด 
สพธอ. 

หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว บริษทัฯ ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้มอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ตามเอกสารแนบ 9 

 
 หนงัสือเชิญประชุมน้ีออก ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 
 

                   โดยมติของคณะกรรมการ 
        ขอแสดงความนบัถือ  

                                                                     (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
                                  กรรมการผูจ้ดัการ 

http://www.aienergy.co.th/
mailto:ir@aienergy.co.th
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เอกสำรแนบ 1 
 
ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที่ 1 : พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563  เม่ือวันที่ 18 มิถุนำยน 2563  
 

  รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
ของ 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน) 

ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนำยน 2563 เวลำ 10.00 นำฬิกำ 

ณ ช้ัน 5 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 

 
เร่ิมกำรประชุม 

      พิธีกรแถลงว่า ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯมีจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 4,561 ท่าน มีจ านวน
หุ้นสามญัทั้งส้ิน 5,232 ลา้นหุ้น จดัแบ่งตามหมวดผูถื้อหุน้ไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  นิติบคุคลต่างประเทศ  จ านวน                                             1,356,000 หุน้ 
2)  นิติบคุคลในประเทศ  จ านวน 3,237,757,212 หุน้ 
3)  บุคคลต่างประเทศ  จ านวน 38,480 หุน้ 
4)  บุคคลในประเทศ  จ านวน 1,993,140,236 หุน้ 
 โดยเป็นหุ้นสำมัญท่ีมสิีทธิออกเสียงจ ำนวนทั้งส้ิน 5,232,291,928 หุ้น 

     
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 คร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะในขณะเปิดการ

ประชุมรวม 51 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 4,012,209,880 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 76.68 ของจ ำนวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงมีจ านวน 5,232,291,928 หุ้น ระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและ
โดยการมอบฉนัทะอีก 13 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นเพ่ิมขึ้นไดท้ั้งส้ิน 1,955,905 หุ้น รวมการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 64 รำย นบัรวมจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 4,014,165,785 หุน้ คดิเป็นอตัราร้อยละ 76.72 
ของจ ำนวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงมีจ านวน 5,232,291,928 หุน้ ซ่ึงมากกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมี นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ประธานกรรมการ เป็นประธาน
ท่ีประชุม และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม จ านวน 7 ท่ำน จากทั้งหมด 7 ท่าน คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 100  โดยกรรมกำร 
บำงท่ำนไดด้ ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดยอ่ยของบริษทัฯดว้ย ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯมีคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 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 / กรรมการบริหารความ 

เส่ียง / เลขานุการบริษทั 
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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 ากบัดูแลสายงานฝ่ายบญัชีและการเงิน 

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 (ท่ีปรึกษา 

ทางการเงิน) 

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

 
บริษทัฯไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั คือ นายวิชยั รุจิตานนท ์มาร่วมประชุมเพื่อตอบ

ขอ้สงสัยเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯให้กบัผูถื้อหุน้ 

ส าหรับการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษทัไดเ้ชิญ ว่าท่ี ร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์ท่ีปรึกษา
กฎหมาย เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม เพื่อความโปร่งใส ในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแล
ให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  และพิธีกรขออาสาสมคัรจากท่ีประชุม 1 ทา่น
เพื่อเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย ในการน้ี มีผูถื้อหุ้น 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาว
สิรินาฎ แซ่แต ้ผูรั้บมอบฉนัทะ ยนิดีอาสาสมคัรเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ในการสังเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนตลอดการประชุม  

ผูถื้อหุ้นรับฟังค าช้ีแจงเร่ืองวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง จากพิธีกรดงัน้ี 

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษทัไดน้ าระบบ Barcode มำใชเ้พื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึง
ช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดงักล่าวให้รวดเร็วย่ิงขึ้น โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในทุกวาระท่ีมีการลงมติให้ผูถื้อหุน้
ทราบผลทนัที ซ่ึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษทัขอแจง้ขั้นตอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19  ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบก่อนการประชุม ดงัน้ี 

1. ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ปฏิบติัตามแนวทางการด าเนินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตามรายเอียดเอกสารแนบ
ท่ี 13 ท่ีไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมอยา่งเคร่งครัด เพือ่ป้องกนัและลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-
19 
 

2. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หน้าท่ีไดจ้ดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ทั้งน้ีตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ผูถื้อหุน้แต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียง
ในแต่ละวาระว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน 

http://www.assetpro.co.th/
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ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ว่า เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่
ละวาระการประชุม บริษทัจะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมอีก 

ในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายลง
ในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และแสดงตวัโดยยกมือให้เห็นชดัเจน เพือ่ให้เจา้หนา้ท่ีรับบตัรลงคะแนน
และตรวจนบัคะแนนเสียง ดว้ยระบบบาร์โคด้ 

ในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย หรือไม่ท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าผูถื้อหุ้นออกคะแนนเสียงว่าเห็นดว้ย 
ตามท่ีประธานฯเสนอต่อท่ีประชุม ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนเสียงให้เจา้หนา้ท่ี โดยบริษทัฯจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมดเม่ือ
เสร็จส้ินการประชุม 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่านใดมีการท าเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหน่ึงช่อง หรือมีการขดีฆ่าหรือแกไ้ขเคร่ืองหมาย
หรือขอ้ความ โดยไม่มีการลงลายมือช่ือก ากบัไว ้บริษทัจะถือว่าบตัรลงคะแนนดงักล่าวเป็นบตัรเสีย และไมน่ ามาค านวณเป็นคะแนน
เสียง 

 
3. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัฯจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เหน็ดว้ย งดออก

เสียง และบตัรเสีย แลว้น าไปหกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ  และ
ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีไดล้งคะแนนเสียงเป็นการล่วงหนา้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม
แทนและไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแลว้ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  บริษทัไดบ้นัทึกการออกเสียงตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุ้นไวล้่วงหนา้เพื่อน ามารวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระไวแ้ลว้ และแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระ
การประชุม 
 

4. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯจะสอบถามผูถื้อหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็นและถาม 
โดยผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นและมีค าถาม สามารถเขียนลงในใบค าถามของแตล่ะวาระท่ีบริษทัฯไดแ้จกให้พร้อม
กบับตัรเลขท่ีนัง่ โดยตอ้งระบุเลขท่ีลงทะเบียนเขา้ประชุม และช่ือ-นามสกลุ ให้ครบถว้น เม่ือเรียบร้อยแลว้ให้ยกมือขึ้น เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีรับใบค าถามและส่งต่อให้ประธานฯต่อไป เน่ืองจากบริษทัฯจะไมจ่ดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถามเพื่อลดความ
เส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

หลงัจากรวบรวมผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยแบ่งเป็น 
คะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย และในกรณีปกติบริษทัจะถือใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ทั้งน้ี จ านวนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน 

5. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ และวาระเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมเติม ผูถื้อหุน้อาจไม่เห็นดว้ยกบั
กรรมการ หรือบุคคล บางคนท่ีบริษทัเสนอแต่งตั้ง ดงันั้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นสามารถแสดงความเห็นไดโ้ดยอิสระ บริษทัจะเชิญกรรมการ 
หรือบคุคลผูถู้กเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะด าเนินไปเป็นรายบุคคล ซ่ึงกรรมการหรือบุคคล
ผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง และน าคะแนนเสียงของกรรมการหรือบุคคลรายดงักล่าวออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบคุคล 

 
6. หากผูถื้อหุ้นท่านใดไมเ่ขา้ใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีบริษทัท่ียนือยูด่า้นขา้ง และอธิบายให้เขา้ใจได ้ 

และตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถ เสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น นบัตั้งแต่วนัท่ี 6 
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มกราคม – 7 กุมภาพนัธ ์2563 นั้น ปรากฏมีผูถื้อหุน้เสนอช่ือตนเองเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจ านวน 1 ท่าน และมีผูถื้อ
หุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ และส่งค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการประชุมในช่วงเวลาดงักล่าวมายงับริษทั ทั้งน้ี ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพจิารณา
อนุมติัเลือกตั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการบริษทัฯเพ่ิมเติม ซ่ึงการพิจารณาจะปรากฎในวาระท่ี 6 ของการ
ประชุมผูถื้อหุน้น้ี และมีมติเป็นเอกฉนัทไ์ม่อนุมติัเพ่ิมวาระท่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอเขา้เป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ แต่ประธานฯจะ
อธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวเพ่ือให้ผูถื้อหุน้รับทราบใน วาระท่ี 2 ของการประชุมผูถื้อหุ้น ในวาระรับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯประจ าปี 2562 

โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัจดัให้มีการ Live Facebook บน Page ของ AI Energy Plc และบนัทึกภาพการประชุม
เผยแพร่เป็น Clip File ผำ่นทำงเวบ็ไซดบ์ริษทั  www.aienergy.co.th ภายหลงัจากวนัประชุม 3 วนัท ำกำร เพื่อให้บริการผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ
และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม  

 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดงัน้ี 

 
ประธานฯกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) และ

ขอขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี และแจง้ว่าก่อนเร่ิมการพิจารณาในวาระท่ี 1 มีเร่ืองแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

1. บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และปัจจบุนับริษทัฯ
ไดรั้บรองการเป็นสมาชิก โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 
2562 ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ประกาศให้พนกังานปฏิบติัและเผยแพร่ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่ายทราบ โดยเฉพาะคูค่า้ทางธุรกิจซ่ึงบริษทัไดข้อความร่วมมือสนบัสนุนให้มีการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ   

ประธานฯแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่ามอบหมายให้ คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์กรรมการผูจ้ดัการ / เลขานุการบริษทั ท า
หนา้ท่ีด าเนินการรายงานการพิจารณาในแต่ละวาระ 

 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
วำระท่ี 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 เม่ือวันที ่26 เมษำยน 2562 

เลขานุการบริษทั ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 
เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึงคณะกรรมการ
มีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
มติรับรองจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนน

เสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,013,518,580  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ       0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
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วำระที ่2  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 

เลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี  2562 โดยมีรายละเอียดดงัท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยสังเขปดงัน้ี 

ในปี 2562 บริษทัฯมีรายไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน 1,997  ลา้นบาท มีตน้ทุนรวมจ านวน 2,046  ลา้นบาท มีค่าใชจ้่ายในการขายและ
บริหาร 99  ลา้นบาท บริษทัฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ านวนทั้งส้ิน 156 ลา้นบาท โดยภาพรวมแลว้ บริษทัมีรายไดร้วมในปี 2562 
เพ่ิมขึ้นจากรายไดร้วมของงบการเงินปี 2561 จ านวน 426 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมขึ้นเชิงปริมาณจากการขายน ้ามนัไบ
โอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้น แตบ่ริษทัมีตน้ทุนขายท่ีสูงกว่าราคาขายส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไรต ่าลง ทั้งน้ี เกิดจากราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ
ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตน ้ามนัไบโอดีเซลมีความผนัผวนและปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากปัจจยัตน้ทุนซ้ือท่ีสูงกว่าราคาขายซ่ึงเป็นสาเหตหุลกัของผลขาดทุนแลว้ อีกปัจจยัส าคญันั้นเกิดจาก การตั้งดอ้ยค่าเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย (AIL) จ านวน 20.75 ลา้นบาท และการรับรู้ผลขาดทุนจาก Stock loss ซ่ึงไดบ้นัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง หรือ NRV 
ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 44 ลา้นบาทส าหรับกลีเซอรีนดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ เน่ืองจาก ผูผ้ลิตเจา้ใหญ่
ในต่างประเทศเพ่ิมสัดส่วนไบโอดีเซลในดีเซล ส่งผลให้มีกลีเซอรีนออกสู่ตลาดโลกเป็นจ านวนมากเกินความตอ้งการในตลาด ท าให้
ราคากลีเซอรีนดิบและกลีเซอรีนบริสุทธ์ิในตลาดโลกปรับตวัลดลง 

 

 

 

 

 
 
จากภาพท่ีแสดง ในปี 2562 ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบปรับลดลงมากท่ีสุดในรอบ 6 ปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากมีปริมาณผลปาลม์และ

น ้ามนัปาลม์ดิบออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกิดภาวะน ้ามนัปาลม์ลน้ตลาดและมีปริมาณสตอ็กปาลม์น ้ามนัในประเทศเพ่ิมขึ้นถึง 
400,000 ตนั จาก Safety Stock อยูท่ี่ประมาณ 200,000 ตนั ส่งผลให้ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบตกต ่า และราคาเฉล่ียปรับลดลงต่อเน่ืองเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2561 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 1 ถึงตน้ไตรมาส 4  ส่งผลให้ราคาตน้ทุนเฉล่ียวตัถุดิบน ้ามนัปาลม์ดิบของบริษทัฯ สูง
กว่าราคาน ้ามนัปาลม์ดิบในตลาด ถึงแมว่้าในช่วงเวลาดงักล่าวรัฐบาลจะพยายามออกมาตรการกระตุน้ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบดว้ยการ
ประกนัราคาทลายปาลม์ดิบ การสนบัสนุนการใชไ้บโอดีเซลซ่ึงปรับเพ่ิมสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลเพ่ิมขึ้นเป็น B10 บางส่วนใน

(ท่ีมา : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย)์  
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ประเทศและ B20 ส าหรับ Fleet รถในภาคขนส่งโดยการอุดหนุนราคาให้ต  ่ากว่าดีเซล B7     อีกทั้ง ไดม้อบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) รับซ้ือน ้ามนัปาลม์ดิบเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ท่ีโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แลว้ก็ตาม 

จนกระทัง่ปลายไตรมาส 4 ปี 2562 (เดือนพฤศจิกายน) ราคาผลปาลม์และน ้ามนัปาลม์ดิบเร่ิมปรับตวัสูงขึ้น เน่ืองจากพ้ืนท่ี
เพาะปลูกส่วนใหญ่เผชิญภยัแลง้ส่งผลใหป้ริมาณผลปาลม์ออกสู่ตลาดนอ้ยลง ปริมาณสตอ็กในประเทศลดลงอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบั
ความตอ้งใชน้ ้ามนัปาลม์ดิบท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงเป็นผลมาจากการสนบัสนุนและก าหนดมาตรการปรับเพ่ิมสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซล
จาก B7 เป็น B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานและบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นทางการทัว่ประเทศ 

 

 

จากภาพท่ีแสดง จะเห็นว่าปริมาณการขายปรับตวัเพ่ิมขึ้น ซ่ึงในปี 2562 มีปริมาณการจ าหน่ายไบโอดีเซลจ านวน 76,234 ตนั 
เพ่ิมขึ้นจาก 55,812 ตนั ในปี 2561 จ านวน 20,422 ตนั หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.59 ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขายเกิดขึ้นในช่วงปลายไตร
มาส 4 ปี 2562 เป็นผลมาจากการก าหนดและการบงัคบัใชน้โยบายให้ B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ 

ในขณะท่ีราคาขายน ้ามนัไบโอดีเซลในปี 2562 มีราคาขายเฉล่ีย เทา่กบั 21.66 บาท/กิโลกรัม และในปี 2561 มีราคาขายเฉล่ีย
เท่ากบั 23.20 บาท/กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 6.67 เน่ืองจากราคาตน้ทุนวตัถดิุบหลกั คือ น ้ามนัปาลม์ดิบ ซ่ึงเป็นราคาตั้งตน้ในการ
ก าหนดราคาขายน ้ามนัไบโอดีเซลมีการปรับตวัขึ้น-ลง อยา่งรุนแรงตลอดปี 2562 ท่ีมีราคาปรับขึ้น-ลงอยูร่ะหว่างราคา 35.50 – 14.00 บาท 
มีส่วนต่างราคาเท่ากบั 21.50 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงมีส่วนต่างมากกว่าปี 2561 ท่ีมีราคาปรับขึ้น-ลงอยูร่ะหว่างราคา 23.00 – 16.00 บาท มีส่วน
ต่างราคาเท่ากบั 7.00 บาท/กิโลกรัม (ท่ีมา:กรมการคา้ภายใน) ส่งผลให้บริษทัมีตน้ทนุขายท่ีสูงกว่าราคาขาย 
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ส าหรับโรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ บริษทัฯไดด้ าเนินการ Commissioning เป็นท่ีแลว้เสร็จในปลายไตรมาส 4 ปี 2562 และไดเ้ร่ิม

รับรู้รายไดจ้ากส่วนงานกลีเซอรีนบริสุทธ์ิในปลายเดือนธนัวาคม 2562 ดว้ยปริมาณขายเพียง 75 ตนักลีเซอรีนบริสุทธ์ิ และมีปริมาณขาย
ในไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 1,569 ตนักลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นยอดขายท่ีเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 เกือบทั้งหมด 

ปัจจุบนั Utilization อยูท่ี่ 50% ของก าลงัการผลิตสูงสุดท่ี 3,000 ตนักลีเซอรีนบริสุทธ์ิต่อเดือน ซ่ึงถือว่าเป็นจดุคุม้ทุนในเชิง
ปริมาณขาย ทั้งน้ี การ Utilize ท่ี 50% นั้นเป็นการผลิตตามปริมาณกลีเซอรีนดิบท่ีไดรั้บจากกระบวนการผลิตน ้ามนัไบโอดีเซลของบริษทั
ฯเองเท่านั้น ซ่ึงตามแผนธุรกิจ บริษทัฯจะตอ้งจดัหากลีเซอรีนดิบจากภายนอกโดยเนน้การน าเขา้จากต่างประเทศเป็นหลกั แต่ท่ีผา่นมายงั
ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากมีกลีเซอรีนดิบออกสู่ตลาดโลกเป็นจ านวนมาก จนเกินความตอ้งการในตลาด ท าให้ราคากลีเซอรีนดิบและกลี
เซอรีนบริสุทธ์ิในตลาดโลกปรับตวัลดลงต่อเน่ือง อีกทั้ง บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่ากลีเซอรีนดิบซ่ึงเป็นสินคา้คงเหลือของบริษทั 
ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 44 ลา้นบาท  จนกระทัง่ปลายไตรมาส 1 ปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ท า
ให้ความตอ้งการใชก้ลีเซอรีน บริสุทธ์ิเพ่ิมขึ้น ราคาตลาดของกลีเซอรีนบริสุทธ์ิจึงปรับเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตวั ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 
เป็นตน้มา บริษทัจึงคาดว่าจะเร่ิมน าเขา้กลีเซอรีนดิบจากภายนอกเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีวตัถุดิบท่ีเพียงพอส าหรับ Optimized Utilization ท่ี 70-
80% 

ส าหรับแผนการตลาด บริษทัฯเนน้การส่งออกเป็นหลกัซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้ในฐานกลุ่มประเทศต่างๆท่ีหลากหลายในมือเพียงพอต่อ
ก าลงัการผลิตของบริษทัฯแลว้ และส าหรับการขายในประเทศ บริษทัฯเนน้ขายให้กบัลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีต่อเน่ืองในลกัษณะท่ี
เป็น Bulk และยงัไม่มีนโยบายขายแบบ Retail  

 
ส ำหรับภำวะตลำด และแนวโน้มในปี 2563 

- อุปทานน ้ามนัปาลม์ดิบ หรือ CPO ในปี 2563 นั้นยงัคงออกสู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง และเพียงพอต่อความตอ้งการ
ของอุตสาหกรรมพลงังาน ซ่ึงจากขอ้มูลการตรวจสอบสต๊อกน ้ามนัปาลม์คงเหลือทั้งระบบของกรมการคา้ภายใน 
ณ 1 มิถุนายน 2563 มี CPO ประมาณ 300,000 ตนั  

- ความตอ้งการใช ้CPO เพ่ิมมากขึ้น จากการประกาศให้น ้ามนั B10 เป็นดีเซลพ้ืนฐานของประเทศแทน B7 ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้มา 
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- กระทรวงพลงังานมีมาตรการสนบัสนุนการใช ้B10 และ B20 อยา่งต่อเน่ือง โดยการอุดหนุนราคาให้ต ่ากว่า B7 
ท่ี 3 บาท และ 3.25 บาท ตามล าดบั 

- จากการประกาศใหน้ ้ามนั B10 เป็นดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ ไดเ้พ่ิมความสามารถในการท าก าไรไดดี้ขึ้น 
เน่ืองจากการแข่งขนัทางดา้นส่วนลดราคาท่ีลดความรุนแรงลง เน่ืองจากอุปสงคแ์ละอปุทานของอตุสาหกรรมไบ
โอดีเซลปรับเขา้สู่สมดุลมากขึ้น 

- ความตอ้งการกลีเซอรีนบริสุทธ์ิในตลาดคาดว่ายงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ซ่ึงกลีเซอรีนบริสุทธ์ิจะถูกน าไปเป็นส่วนผสมหลกัของน ้ายาท าความสะอาดต่างๆ 

และในวาระน้ี ขอตอบค าถามผูถื้อหุ้นรายยอ่ย (นายประยทุธ เทพมงักร) ท่ีไดส่้งค าถามล่วงหนา้ขอตอบค าถามผูถื้อหุ้นท่ีไดถ้าม
เขา้มาในช่วงวนัท่ี 6 ม.ค. – 7 ก.พ. 2563 ว่า “ขอทราบแผนงานในการลา้งขาดทุนสะสมในปี 2563 และจะเร่ิมจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น
หลงัจากลา้งขาดทุนสะสมหมดแลว้เม่ือไหร่” 

 

ทางเลขานุการบริษทั ไดต้อบค าถามว่าการท่ีบริษทัฯเอาส่วนเกินทนุมาลา้งขาดทนุสะสม ก็เพือ่ให้สามารถพิจารณาการจ่ายปันผลไดเ้ร็ว
ขึ้น ซ่ึงเราจะพิจารณาในเร่ืองดงักล่าวในวาระท่ี 9 ของการประชุมผูถื้อหุ้นในวนัน้ี อยา่งไรก็ดี การจ่ายปันผลอาจจะไปพิจารณาในการจ่าย
ประจ าปี แต่หากเป็นการจ่ายระหว่างกาลคงตอ้งค านึงถึงสภาพคล่องของบริษทัเป็นส าคญั 
 

ในวาระน้ีเป็นการรายงานแก่ผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไมมี่การลงคะแนนเสียง 
 
มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

คณุพชัรินทร์  
วฒันาแกว้ศรีเพช็ร : 
 

งบปี 2562 ขาดทุน แต่งบไตรมาส 1/2563 ก าไร 132 ลา้นบาท อยากทราบว่าสถานการณ์เปล่ียนไป
จากอะไร  แลว้แนวโนม้ไตรมาส 2 ยงัจะแสดงก าไรระดบั 100 ลา้นบาท ไดห้รือไม่ในสถานการณ์ 
COVID-19 และราคาปาลม์ลดลง 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

เหตท่ีุไตรมาส 1/2563 มีก าไรเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการปรับเพ่ิมอตัราส่วนผสมน ้ามนัไบโอดีเซลใน
น ้ามนัดีเซลจาก B7 เป็น B10 ส่งผลใหป้ริมาณขายเพ่ิมขึ้นจากเดิม 5-6 ลา้นลิตรต่อเดือน เป็นไม่ต ่า
กว่า 12 ลา้นลิตรต่อเดือน และอปุสงคแ์ละอุปทานของของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลปรับเขา้สู่
สมดุลมากขึ้นเน่ืองจากการแข่งขนัทางดา้นส่วนลดราคาระหว่างผูผ้ลิตไบโอดีเซลลดความรุนแรง
ลง จึงส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไรโดยพ้ืนฐานปรับตวัเพ่ิมขึ้น ซ่ึงส่วนน้ีจะเป็นปัจจยัใน
ส่วนของดา้นปริมาณ 

ในส่วนของราคาขาย หากถามว่าในไตรมาส 1/2563 เป็นราคาท่ีปกติหรือไม่ ตอ้งตอบว่าเม่ือเทียบ
กบัฐานราคาในปีก่อนนั้นถือว่ามีการปรับตวัสูงขึ้นผิดปกติ ตั้งแตป่ลายปี 2562 ซ่ึงพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ปาลม์น ้ามนัเกิดภาวะแลง้ โดยตามกราฟราคาเฉล่ีย CPO 6 ปียอ้นหลงัท่ีแสดงใหผู้ถื้อหุ้นพจิารณา 
จะเห็นว่าราคาเฉล่ียจะปรับตวัเพ่ิมขึ้นในช่วงปลายปีของทุกปีถึงแมว่้าจะอยูใ่นระดบัราคาท่ี
แตกต่างกนั เน่ืองจาก การเกิดภาวะแลง้ในช่วงปลายปีส่งผลให้ CPO ออกสู่ตลาดนอ้ยลง อีกทั้ง 
นโยบายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซ้ือน ้ามนัปาลม์ดิบเพือ่ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ผลิตกระแสไฟฟ้า และการประกาศให้ B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ ปัจจยัทั้งหลายน้ี                     
ส่งผลใหค้วามตอ้งการ CPO เพ่ิมขึ้น และราคา CPO ปรับตวัสูงขึ้นอยา่งตอ่เน่ือง และเม่ือราคาใน
ตลาดเพ่ิมขึ้น ราคาขายกจ็ะเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีราคาตน้ทุนของบริษทัฯต ่ากว่าราคาขายในตลาด ดว้ย
สถานการณ์ดงักล่าวช่วยให้บริษทัฯมี margin มากขึ้นตามส่วนต่างของราคาขายและตน้ทุนจาก
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ความสามารถในการท าก าไรพ้ืนฐาน หากไม่ค านึงถึงความผนัผวนของราคาขายและการตั้งค่าเผื่อ
ดอ้ยค่า หรือ NRV (adjusted EBITDA) โดยพ้ืนฐาน Net Profit margin ของบริษทัฯควรจะอยูท่ี่
ประมาณร้อยละ 4 

ในส่วนของค าถามว่าแนวโนม้ไตรมาส 2 ยงัจะแสดงก าไรระดบั 100 ลา้นบาท ไดห้รือไม่ ก็ยงัไม่
สามารถตอบได ้แต่คาดว่าน่าจะไม่หวือหวาเท่ากบัไตรมาส 1 แตย่งัคงมีก าไรโดยพ้ืนฐาน 
เน่ืองจากความผนัผวนของราคา CPO ต ่า และหากมองในมุมกลบักนัหากราคา CPO ปรับตวัลง
ทางบริษทัฯก็ตอ้งตั้ง NRV ซ่ึงจะท าให้ตน้ทุนขายสูงขึ้นและความสามารถในการท าก าไรลดลง ซ่ึง
ความเส่ียงน้ีทางเราพยายามควบคมุ Inventory day ให้ไม่เกิน 30 วนั 

นอกจากน้ี เม่ือน างบการเงินไตรมาส 1/2563 ของบริษทัฯเปรียบเทียบกบั Peers ในอุตสาหกรรม
เดียวกนัจะเห็นว่ามี Gross Profit margin ท่ีสูงกว่า Peers ถึงแมว่้าเราจะบนัทึก NRV หรือ Stock 
loss ในส่วนของไบโอดีเซลซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากราคา CPO ในตลาดปรับตวัลดลงประมาณ 40 
กว่าลา้นบาท แตบ่ริษทัฯไดมี้การกลบัรายการ NRV หรือ Stock loss ในส่วนของกลีเซอรีนดิบ 44 
ลา้นบาท ซ่ึงถูกบนัทึกไวใ้นงบการเงินปี 2562 เน่ืองจาก ราคากลีเซอรีนดิบและบริสุทธ์ิในตลาด
ปรับตวัสูงขึ้นเป็นเท่าตวัภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดงันั้น รายการ Stock 
loss และ Stock gain ของทั้ง 2 รายการจึง offset กนั เม่ือน ารายการน้ีออกอตัราส่วนก าไรเราก็จะ
ใกลเ้คียงกบั Peers 

ส่วนปริมาณ Order ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ปัจจบุนั ค  าส่ังซ้ือกลบัมาเป็นปกติแลว้ และ
สถานการณ์ราคาปาลม์ค่อนขา้งน่ิง 

คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ : 
 

1. ขอทราบตน้ทุนขายท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนท่ี 2,046 ลา้นบาท 

2. ตอนน้ีบริษทัฯ ยงัมีก าไรสะสมเทา่ไหร่คะ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

1. ในปี 2562 บริษทัฯมีตน้ทุนขายท่ีสูงกว่าราคาขายจึงมีอตัราส่วนตน้ทุนต่อรายไดสู้งขึ้นกว่าปี 
2561 ในขณะท่ีไตรมาส 1/2563 ราคา CPO ปรับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองจึงมีตน้ทุนขายท่ีต ่ากว่า
ราคาขาย ประกอบกบัปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จาก 5-6 ลา้นลิตรต่อเดือน เป็น 12 ลา้น
ลิตรต่อเดือนส่งผลให้ Overhead Cost ในการผลิตลดลง บริษทัฯจึงมีอตัราส่วนตน้ทุนต่อรายได้
ต ่าลง 

2. บริษทัฯไม่มีก าไรสะสม โดยเราจะมีการพิจารณาเร่ืองการลา้งขาดทุนสะสมในวาระท่ี 9 ค่ะ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: 
 

1. ปัจจุบนั ราคา CPO อยูท่ี่ 20-22 บาท ราคาระดบัน้ีมีผลอยา่งไรกบั AIE 

2. COVID-19 มีผลต่อยอดจ าหน่ายไบโอดีเซล หรือไม่/อยา่งไร  

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

1. จากค าตอบท่ีไดต้อบไปก่อนหนา้น้ีว่า หากไม่ค านึงถึงราคา CPO ท่ีผนัผวน ความสามารถใน
การท าก าไรของบริษทัฯนั้นยงัคงมีอยูต่ามพ้ืนฐานของธุรกิจ เน่ืองจากมีปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นท า
ให้ตน้ทุนผลิตลดลง 

2. ไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 ในเดือนเมษายน 2563 ซ่ึงยอดค าส่ังซ้ือของลูกคา้มาตรา 7 
ลดลงไปประมาณ 20%-30% แตก่็ไม่ต ่ากว่า 10 ลา้นลิตรต่อเดือน 

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ :  1. ช่วงราคา CPO ท่ีดีต่อบริษทัฯคือ 

2.  ถา้ราคากลีเซอรีนต ่าลง จะมีผลตอ่การท่ีจะน าเขา้มาท ากลีเซอรีนบริสุทธ์ิหรือไม่ และปกติความ
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วำระท่ี 3 พจิำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงิน   งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสดประจ ำปี 2562 ส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวำคม 

2562 ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชี 

ตอ้งการตลาดโลก ก่อน/หลงั การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่างกนัเท่าไหร่ 

3. น าเขา้กลีเซอรีนใชเ้วลาเดินทางมาในประเทศ เม่ือผลิตมี Process ก่ีวนัและนานเท่าไหร่ รวมถึง
การออกจ าหน่าย และระหว่างการน าเขา้ และขายออก มีสัญญาทั้งน าเขา้และขายออกอยา่งไร 

4. ค่าใชจ้่ายในการส่งออกท าให้บริษทัฯมีตน้ทนุในการขายสูงกว่าขายในประเทศหรือไม่ และการ
ท่ีเราน าเขา้มามีตน้ทนุท่ีสูงกว่าตน้ทุนท่ีซ้ือไดใ้นประเทศหรือไม่ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

1. ในช่วงราคา CPO ขาขึ้นจะเป็นผลดีกบับริษทัฯ 

2. ในช่วงท่ีราคากลีเซอรีนตกต ่าลงในปี 2562 ทางเราไดช้ะลอการน าเขา้ออกไปก่อนเน่ืองจากใน
ขณะนั้นบริษทัฯมีกลีเซอรีนอยูป่ระมาณหน่ึง และไดบ้นัทึก Stock loss ไวต้ามท่ีไดแ้จง้ไปก่อน
หนา้น้ี ดงันั้น หากมีการน าเขา้มาเพ่ิมในช่วงท่ีราคาลดลงต่อเน่ือง ก็จะย่ิงท าใหบ้ริษทัฯแบกรับ
ตน้ทุนท่ีสูงขึ้น แตอ่ยา่งไรก็ดี บริษทัฯก็ตอ้งน าเขา้อยูดี่ เน่ืองจากปริมาณกลีเซอรีนดิบที่ไดจ้าก
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษทัฯนั้นสามารถรองรับไดเ้พียง 50% ของก าลงัการผลิตกลี
เซอรีนบริสุทธ์ิของบริษทัฯ ส่วนราคาก็จะเป็นไปตามกลไกตลาดโลก 

3. เราจะซ้ือขายกลีเซอรีนแบบ Spot จะไม่เขา้ท าสัญญาซ้ือขายระยะยาว ดงันั้น การซ้ือขายในแต่
ละคร้ังบริษทัฯจะค านวณตน้ทุนและก าไรก่อนเขา้ท าสัญญา หากไม่มีก าไรทางเราก็จะไม่เขา้ท า
สัญญา นอกจากน้ี ตน้ทุนขายกลีเซอรีนของบริษทัฯสะทอ้นกบัราคาขายในตลาดโลกอยูแ่ลว้ 
หากเราไม่ไดเ้ก็บไวน้าน เม่ือผลิตไดเ้ราขายออกมนัก็จะไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ  

ในส่วนของ Lead time ในการน าเขา้ ผลิต และขายนั้น ปกติบริษทัฯจะขายและมีก าหนดส่งไม่
เกินเดือนถดัไป และจะเร่ิมซ้ือหรือน าเขา้ในลกัษณะ Just-in-Time เน่ืองจากพ้ืนท่ีจดัเก็บใน
บริษทัฯนั้นมีไม่มาก 

บริษทัฯซ้ือขายกลีเซอรีนเป็นสกุลเงิน US Dollar ส่วนการป้องกนัความเส่ียงทางดา้นอตัรา
แลกเปล่ียนนั้น บริษทัฯใช ้Natural Hedge ระหว่างรายการขายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิและรายการซ้ือ
กลีเซอรีนดิบ แตห่ากช่วงไหนท่ีมีรายการเพียงขา้งใดขา้งหน่ึงบริษทัฯก็จะท า Forward Contract 
เพื่อปิดความเส่ียงค่ะ 

4. ในส่วนของค่าใชจ้่ายในการส่งออกเราจะผลกัภาระค่าขนส่งให้ลูกคา้อยูแ่ลว้โดยการบวกกลบั
เขา้ไปในราคาซ้ือขาย เช่น FOB หรือ Incoterm อื่นๆ และในส่วนของขาซ้ือทางเขาก็ไดผ้ลกั
ภาระตน้ทุนตรงน้ีมาให้เราแลว้เหมือนกนั แต่สุดทา้ยแลว้กลีเซอรีนท่ีน าเขา้มามกัจะมีราคาถูก
กว่าในประเทศ เพราะราคา CPO ในประเทศมาเลเซียและอนิโดนิเซีย จะต ่ากว่าราคาในประเทศ
ไทยเสมอ ดงันั้นตน้ทุนผลิตไบโอดีเซลของเขาจะต ่ากว่าประเทศไทยเสมอ ดงันั้น กลีเซอรีนดิบ
ของเขาจะถูกกว่าเรา และหากน าเขา้มาในช่วงจงัหวะราคาท่ีดีก็จะถกูกว่าท่ีหาซ้ือจากผูผ้ลิตใน
ประเทศ และยงัเป็นตน้ทุนท่ีท าให้เกิด Margin ท่ีดี และ Margin ไม่ไดน้อ้ยเหมือนธุรกิจไบโอ
ดีเซลค่ะ 
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เลขานุการบริษทั รายงานเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ต่อท่ีประชุมว่า ดงัรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2562 ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุ้นทกุท่าน
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ขอน าเสนอรายการในงบการเงินรวมท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยสังเขปดงัน้ี 

ในปี 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมจ านวนทั้งส้ิน 2,326 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 352 ลา้นบาท สินทรัพยข์องบริษทั
โดยหลกัๆ ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,546 ลา้นบาท, สินคา้คงเหลือจ านวน 317 ลา้นบาท, ลูกหน้ีการคา้ 369 
ลา้นบาท, และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 59 ลา้นบาท และบริษทัฯมีหน้ีสินจ านวน 643 ลา้นบาท โดยหลกัๆ ประกอบดว้ย เงิน
กูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 290 ลา้นบาท, เจา้หน้ีการคา้จ านวน 337 ลา้นบาท, ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานจ านวน 9 ลา้นบาท, เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินจ านวน 3 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 1,683 ลา้นบาท มีผล
ประกอบการขาดทุนสุทธิประจ าปี 156 ลา้นบาท 

 
ในส่วนของงบก าไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2562 มีรายการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

- บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2562 จ านวน  1,981 ลา้นบาท  โดยเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน  418 ลา้นบาท เป็น
การเพ่ิมขึ้นเชิงปริมาณการขายท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 44.86 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมขึ้นในส่วนของน ้ามนัไบโอดีเซลเป็นหลกั ในขณะท่ี
ราคาขายเฉล่ียลดลงร้อยละ 7.41 เน่ืองจากมีการขายให้กบัลูกคา้รายใหม่เพ่ิมเติมจากปี 2561  และปริมาณขายส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้น
มากในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี 2562 ซ่ึงเป็นผลมาจากการสนบัสนุนและก าหนดให้ B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ 
โดยลูกคา้กลุ่มผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 7 ไดมี้การส่ังซ้ือเพ่ิมขึ้นตามมาตราการของภาครัฐในเดือนธนัวาคม 2562 ในขณะท่ีราคา
ขายลดลง เน่ืองจากราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ (วตัถุดิบหลกั) ปี 2562 มีราคาเฉล่ียต ่ากว่าปี 2561 

- บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน  1,997 ลา้นบาท และมีตน้ทุนขายจ านวน 2,046 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนขาย
ระหว่างปี 2562 และปี 2561 บริษทัฯมีตน้ทุนขายไบโอดีเซล ท่ีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายท่ากบัร้อยละ 100.24 และร้อยละ 
99.00  ซ่ึงเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.24 ส่งผลใหบ้ริษทัฯรับรู้ขาดทุนขั้นตน้ อนัเป็นผลมาจากราคาวตัถุดิบน ้ามนัปาลม์ดิบท่ีใชใ้นการ
ผลิตปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองและรุนแรง เน่ืองจากมีปริมาณผลปาลม์และน ้ามนัปาลม์ดิบออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกิด
ภาวะน ้ามนัปาลม์ลน้ตลาด ส่งผลให้ราคาตน้ทุนเฉล่ียของน ้ามนัปาลม์ดิบของบริษทัฯ สูงกว่าราคาน ้ามนัปาลม์ดิบในตลาด 
เป็นเหตใุห้ราคาตน้ทนุวตัถุดิบของบริษทัฯไม่สามารถปรับตวัตามราคาตลาดท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองและรุนแรงไดท้นั ถึงแมว่้า
บริษทัฯจะใชวิ้ธีการบริหารจดัการวตัถุดิบและสินคา้ให้มีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีเร็วขึ้นและเก็บสตอ็กไวใ้ห้นอ้ยกว่า 
30-45 วนั  

- บริษทัฯมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 103 ลา้นบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 156 ลา้นบาท  คิด
เป็นขาดทนุต่อหุน้เท่ากบั 3 สตางคต์่อหุน้ 

 
ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2562 บริษทัฯมียอดกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจ านวน 5 ลา้นบาท โดยเป็น

ผลจากกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ีดงัน้ี 

- กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 228 ลา้นบาท เน่ืองจากมีขาดทุนจากการด าเนินงาน และมีลูกหน้ีการคา้ 
และการซ้ือวตัถุดิบเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ในปี 2562 มีสภาพคล่องลดลงกว่า ปี 2561 

- กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 58 ลา้นบาท โดยเป็นเงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นส าหรับปรับปรุงกระบวนการผลิต 
อาคารและระบบสาธารณูปโภค และไดรั้บเงินชดเชยจากบริษทัประกนัภยั 

- กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 290 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้น จากเงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลและบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั และสถาบนัการเงิน  
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มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ก่อนลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

คุณวนัชยั เลิศศรีจตุพร : 1. กลยทุธ์ส าคญัในการด าเนินกิจการในปี 2563-2564 มีอะไรบา้งท่ีจะท าใหผ้ลประกอบการ
กลบัมาก าไรหรือไม่ขาดทุน 

2. อุปสรรคส าคญัในการด าเนินธุรกิจปี 2563 และอีก 5 ปี ขา้งหนา้ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

1. กลยทุธ์ของบริษทัฯก็คือ การรักษาปริมาณการขายไบโอดีเซลภายหลงัท่ีไดป้ระกาศให้ B10 เป็น
น ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ เพื่อให้ได ้Overhead Cost ท่ีต  ่าลง และการบริหารจดัการใน
เร่ืองการซ้ือวตัถุดิบ CPO โดยพยายามบริหารให้อยูท่ี่ประมาณ 15-20 วนั ซ่ึงจากท่ีเราไดท้ดลอง
ใชวิ้ธีบริหารน้ี ก็ไดรั้บผลลพัธ์ท่ีดีในบางช่วงท่ีราคาตลาดปรับตวัลดลงก็สามารถท าให้บริษทัฯ
ปรับฐานตน้ทุนใหเ้ทียบเท่าราคาตลาดไดท้นั ส่งผลให้ Stock loss ลดลง และมีวตัถุดิบเพียงพอ
ต่อการส่งมอบให้ลูกคา้ทนัเวลา ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีบริษทัฯถือว่าเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัของบริษทัฯท่ี
จะตง้อถือปฏิบติัต่อไป เพื่อเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรได ้และการพฒันาในการใช้
วตัถุดิบที่หลากหลายเพื่อลดตน้ทนุวตัถุดิบ      

ในส่วนของกลีเซอรีนบริสุทธ์ินั้น บริษทัฯมีลกูคา้อยูใ่นมืออยูแ่ลว้ซ่ึงในบางจงัหวะท่ีเรายงัไม่
ขายนั้นเน่ืองจากเราพิจารณาอยูว่่าลูกคา้กลุ่มไหน ประเทศไหนท่ีให้ราคาท่ีดีท่ีสุดให้กบัเราและ
เราจะทยอยขายออกไป และเราจะใชลู้กคา้ในประเทศท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีต่อเน่ืองเป็น
ตวั Balancing Stock เพื่อใชบ้ริหารจงัหวะว่าช่วงไหนควรจะส่งออกหรือขายในประเทศใน
อตัราส่วนท่ี 70:30 อยา่งท่ีไดเ้รียนไวใ้นวาระท่ี 2 

2. ความผนัผวนของราคา CPO และคิดว่าในอีก 5 ปี ขา้งหนา้อุปสรรคน้ีก็จะยงัไม่หมดไป 
เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัเป็นสินคา้ทางการเกษตรซ่ึงมีความผนัผวนตามฤดูกาล ดงันั้นอยูท่ี่ว่าเราจะ
รับมือกบัมนัอยา่งไร 

คุณญาณวิทย ์ชุ่มเยน็ : 
 

1. ยอดขายปี 2563 ประมาณเท่าไหร่ 

2. % ของก าไรสุทธิเท่าไหร่ 

3. ไตรมาส 1/2563 เทียบกบัไตรมาส 2/2563 ยอดขายเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

1. ในปี 2563 คาดว่าจะมีปริมาณขายไม่ต ่ากว่า 12 ลา้นลิตรต่อเดือน ซ่ึง ณ วนัน้ีตอบไดเ้พียงเชิง
ปริมาณ แต่ในส่วนท่ีเป็นมูลค่าเท่าไหร่ บริษทัฯไม่สามารถตอบไดเ้น่ืองจากราคาขายมีความผนั
ผวนตามราคา CPO 

2. ของปี 2563 ไม่สามารถตอบไดค้ะ่ 

3. ในไตรมาสท่ี 2/2563 ปริมาณขายลดลงในเดือนเมษายน เพียงเดือนเดียว ซ่ึงลดลงประมาณ 
20%-30% เน่ืองจาก COVID-19 

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ :  การค านวณ เร่ือง ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง หลกัการคืออะไร เหตุใดตามหนา้ 134 ใน Annual 
Report ปี 2562 มีค่าเผื่อฯ 44 ลา้นบาท และในปี 2561 มีค่าเผื่อ 2.75 ลา้นบาท 
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คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

โดยหลกัการง่ายๆคือ ณ วนัน้ีบริษทัฯซ้ือขวดน ้ามาในราคา 20 บาท และยงัไม่ไดใ้ชผ้ลิตหรือ
จ าหน่ายออก เป็นเพียงวตัถุดิบในบริษทัฯ และเม่ือถึงส้ินงวด 31 ธนัวาคม ราคาท่ีสามารถหาซ้ือ
ขวดน ้าในตลาดไดค้ือ 15 บาท ซ่ึงหลกัารบญัชี ถึงแมว่้าเราจะยงัไม่ไดใ้ชข้วดน ้าน้ีแต่เราตอ้งตั้ง 
NRV ท่ีส่วนต่างราคา 5 บาท และ NRV น้ีจะถูกน ามาใส่ใน Cost of Goods Sold ในงบ P/L ส่งผล
ให้ตน้ทุนขายสูงกว่าราคาขาย แต่ยงัไงจะขอให้ทางคุณวิชยั ผูส้อบบญัชีจาก ANS Audit อธิบาย
เพ่ิมเติมคะ่ 

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ตามมาตรฐานการบญัชี สินคา้คงเหลือเราตีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บท่ีต ่ากว่า ถา้
เรารับรู้สินคา้ท่ีราคาทนุ และถา้เรารู้ว่าราคาขายในอนาคตมนัจะสูงกว่าซ่ึงเราเรียกว่าก าไร เราจะใช้
วิธีราคาทุนในการบนัทึกสินคา้ แต่ถา้สินคา้เราเป็นราคาทนุและในอนาคตเราทราบว่าราคาขายจะ
เป็นเท่าไหร่และถา้มนัจะขาดทุน เราจะรับรู้ขาดทุนทนัที ซ่ึงอนัน้ีจะเป็นหลกัการง่ายๆ 

ส่วนกรณี 2 ผลิตภณัฑ ์เราตอ้งดูแยกครับ ถา้ผลิตภณัฑห์น่ึงก าไรเราไม่บนัทึก และอีกผลิตภณัฑ์
หน่ึงขาดทนุเราจะบนัทึก เราจะไม่ไดเ้อาทั้งก าไรกบัขาดทุนมาหกัลบกนั ซ่ึงอนัน้ีเป็นหลกัทัว่ไป
ว่า สินคา้แต่ละชนิดก าไรกบัขาดทุนเราน ามาหกักลบลบหน้ีกนัไมไ่ด ้โดยหากจะลงรายละเอียด 
เช่น CPO ซ่ึงจะเป็นขาซ้ือ โดยทางกรรมการผูจ้ดัการ ก็ไดอ้ธิบายแลว้ว่าในส่วนของขาซ้ือ เราซ้ือ
มาก็จะเก็บเป็น Stock ตามท่ีเรามีนโยบายว่าจะเกบ็ก่ีวนั แต่เราควบคุมไม่ไดว่้าจงัหวะท่ีเราเก็บ
ตอนนั้นราคา CPO มนัจะขึ้นหรือว่าลง และอยา่งท่ีกรรมการผูจ้ดัการไดเ้รียนไปวา่ CPO ซ้ือวนัท่ี 
20 บาท และราคาขายอกี 7 วนัขา้งหนา้ ราคาขาย CPO เป็น 27 บาท ราคาขายไบโอดีเซลก็จะขึ้น
ตามฐานของ 27 บาท ท าให้เราไดก้ าไร 2 ต่อ คือ ก าไรส่วนของราคา CPO ท่ีเพ่ิมขึ้น แต่ในทาง
ตรงกนัขา้ม ถา้จาก 20 บาท แลว้เหลือ 15 บาท มนัอาจจะถูกขายขาดทุนก็ได ้เพราะวา่ในส่วนแบ่ง
ของราคาขายท่ีสูงกว่าตน้ทุน เราจะขาดทนุในส่วนของราคา CPO ท่ีมนัลดลงดว้ย ส่วนกลีเซอรีน 
ซ่ึงตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการไดบ้อกว่ามนัเป็นผลพลอยไดจ้ากไบโอดีเซล แลว้ส่วนหน่ึงของกลีเซอ
รีนเรามาจากโรงงานของเราเอง ซ่ึงเราตอ้งตีราคาในวนัท่ีมนัเป็นผลพลอยไดต้ามราคาตลาด ณ วนั
นั้น มนัก็ไม่ต่างจาก CPO ท่ีเราซ้ือมา ว่าราคาตลาด ณ วนัท่ีมนัเกิดเป็นผลพลอยไดร้าคาเท่าไหร่
และตีราคาในวนันั้น และหลงัจากนั้นถา้กลีเซอรีนมนัผนัผวน มนัก็จะขึ้นลงตามราคาขาย 

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ :  บริษทัฯท าธุรกิจน้ีมานานเท่าไหร่แลว้ และราคา CPO มีความผนัผวนตลอดหรือไม่ 
คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ประมาณ 9-10 ปี แลว้ค่ะ ราคา CPO จะผนัผวนประมาณน้ีในทุกๆปี ซ่ึงเห็นไดจ้ากกราฟราคา 
CPO เฉล่ีย 6 ปียอ้นหลงั ท่ีบริษทัฯแสดงใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา ดงันั้น ตามท่ีเรียนไปว่ากลยทุธ ์คือ 
เราจะท าอยา่งไรใหห้นีให้เร็วท่ีสุด ค าว่าหนีในท่ีน้ีคือ ในช่วงท่ีราคา CPO ลง จะท าอยา่งไรให้
ตน้ทุน ณ วนันั้นท่ีเรามีอยูป่รับราคาลงใหท้นักบัราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตลาดไดเ้ร็วท่ีสุด เราจึงใช้
วิธีการซ้ือ CPO แบบ Just-in-Time และ Stock ให้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ซ่ึงเม่ือก่อน Inventory 
Day เราอยูท่ี่ประมาณ 30-45 วนั ณ วนันั้นเราคิดว่ามนันอ้ยแลว้ แต่ดว้ยปริมาณขายท่ีมนัเพ่ิมขึ้น
ขนาดน้ียงัไงของมนัตอ้งมี ดงัน้้น เม่ือราคาอยูใ่นช่วงขาลงเราก็จะตอ้งบนัทึก Stock loss เราจึง
พยายามบีบใหเ้หลือ 15-20 วนั ซ่ึงเราไดผ้ลลพัธ์ท่ีดี และตามท่ีไดเ้รียนไปก่อนหนา้น้ีว่า หากไม่
ค านึงถึงราคา CPO ท่ีเพ่ิมขึ้นและมีส่วนต่างดา้นราคาท่ีมากขึ้น เอาเป็นว่าในช่วงท่ีราคาน่ิงๆมนัก็
ยงัพอมีก าไรอยู ่แต่ถา้ถามว่าจะหวือหวาเหมือนช่วงราคา CPO ขาขึ้นหรือไม่ มนัก็เป็นไม่ได ้
ตามท่ีคุณวิชยั ผูส้อบบญัชีฯไดเ้รียนแจง้เม่ือสักครู่น้ีว่าเป็นการไดก้ าไร 2 ต่อในช่วงท่ีราคา CPO 
อยูใ่นขาขึ้น 

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ :  1. รายไดจ้ากการรับจา้งคืออะไร 
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ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2562 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,014,146,985  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 
หลงัลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

2. เงินกูยื้มระยะส้ันจากบคุคลและนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงจ านวน 290 ลา้นบาท จ่ายดอกเบ้ียเท่าไหร่ 

3. เงินลงทุนชัว่คราว บริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากกองทุนตราสารหน้ี ณ ปัจจบุนัหรือไม่ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

1. เป็นการรับจา้งกลัน่ CPO ให้กบัผูผ้ลิตไบโอดีเซล และผูข้ายน ้ามนับริโภค แต่ ณ วนัน้ีเราตอ้ง
หยดุให้บริการในส่วนน้ีก่อน เน่ืองจากก าลงัการผลิตเรานั้นเพียงพอส าหรับแคย่อดขายไบโอ
ดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้นของบริษทัฯ 

2. 3.75% คะ่ 

3. ณ วนัน้ีเราไม่มีเงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีแลว้คะ่ โดยในปีก่อนเราน าก าไรท่ีไดจ้ากการ
ขายทรัพยสิ์นบางส่วนของบริษทัยอ่ย ไปตั้งพกัไวใ้นกองทุนฯช่วงเวลาส้ัน ซ่ึงในปัจจบุนั เราได้
น าเงินดงักล่าวมาให้กูย้ืมกนัภายในกลุ่มบริษทัฯเพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนคะ่ 

คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ : 
 

ขอสอบถามเร่ืองน ้ามนัพืชบรรจขุวด เป็นอยา่งไร 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

บริษทัฯยติุการจ าหน่าย Retail เม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ เน่ืองจาก การท า Retail น ้ามนัขวดมีค่าโฆษณาและมี
ค่าการตลาดค่อนขา้งสูง และลูกคา้เป็นหน้ีเสียค่อนขา้งมาก ซ่ึงบริษทัฯไม่เคยรับรู้ก าไรจากส่วน
ธุรกิจน้ีและเป็นตวัท่ีดึงให้ผลประกอบการบริษทัฯแยล่งดว้ย แต่อยา่งไรก็ดี เรายงัจ าหน่ายน ้ามนั
บริโภคให้ลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารท่ีเป็น Chain โดยมีค าส่ังซ้ือประมาณ 
1,500-2,000 ตนัต่อเดือน 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์: 1. ลูกหน้ีเพ่ิมค่อนขา้งมาก ช าระเม่ือไหร่ มีเง่ือนไขอยา่งไร ในปี 2563 และ 2564 

2. สถานการณ์ปัจจุบนัผลกระทบจาก COVID-19 

3. ปริมาณการผลิตกบัความตอ้งการเป็นอยา่งไรในปัจจุบนั 

4. ปัญหาท่ีผา่นมากบัการด าเนินคดีไปถึงไหน ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น บริษทัฯจะด าเนินการ
อยา่งไร และจะเยียวยาอยา่งไร 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

1. ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมขึ้น สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้น ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินในหนา้ท่ี 
134 ของ Annual Report ปี 2562 ลูกหน้ีการคา้จ านวน 327 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่ครบก าหนดช าระ
นั้นอยูใ่นช่วงของเครดิตเทอม 30-45 วนั รวม Billing date ดว้ย ซ่ึงลกูหน้ีกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมี
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วำระท่ี 4 พจิำรณำอนุมตังิดจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2562 ของบริษัทเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมตัิงดจ่ำยเงินปันผล

ประจ ำปี 2562 

เลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล และจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่
กบัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต และจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั 

บริษทัฯมีผลประกอบการขาดทนุจากการด าเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 จ านวน 149 ลา้นบาท และมีผล
ประกอบการขาดทุนสะสมจ านวน 324 ลา้นบาท ไม่สามารถจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2562 ไดเ้น่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบญัชีส าหรับปี 2562 และมีผลประกอบการขาดทนุสะสม ส่งผลให้   บริษทัฯ มีก าไร
สะสมจดัสรรส ารองตามกฎหมายคงเดิมจ านวน 8 ลา้นบาท ซ่ึงคดิเป็นอตัราร้อยละ 0.63 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้   

ตามนโยบายของบริษทัในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัฯจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นในระยะ
ยาว ดงันั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
และพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

 
มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ความน่าเช่ือถือ สามารถช าระเงินไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด ในส่วนของลูกหน้ีบางรายท่ีเกิน
ก าหนดช าระ บริษทัฯกจ็ะด าเนินการตามนโยบายของบริษทัฯตามช่วงระยะเวลาท่ีเกินวนัครบ
ก าหนดช าระ และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและด าเนินการตามกฎหมายตามระเบียบขั้นตอน
ของบริษทัฯ 

2. จากท่ีไดต้อบค าถามไปแลว้ ไดรั้บผลกระทบในเดือนเมษายน 2563 โดยยอดขายลดลงไป 20%-
30% แต่ปัจจบุนัไดก้ลบัมาสู่ปกติแลว้ 

3. ปัจจุบนั ก าลงัการผลิตสูงสุดอยูท่ี่ 17 ลา้นลิตรต่อเดือน และตามท่ีไดแ้จง้ไปก่อนหนา้น้ีบริษทัฯ
มีปริมาณขายไม่ต ่ากว่า 12 ลา้นลิตรต่อเดือน ดงันั้น Utilization อยูท่ี่ 70%-80% เน่ืองจาก เป็น
เร่ืองปกติของโรงงานผลิตทัว่ไปท่ีจะไม่ Utilized เคร่ืองจกัรท่ี 100% ของก าลงัการผลิต
ตลอดเวลา บริษทัฯจึงก าหนดใหมี้ Operating Day สูงสุดท่ี 25 วนัต่อเดือน และก าหนดเป็น KPI 
ให้ฝ่ายโรงงาน ดงันั้น โรงงานสามารถหยดุ Maintenance หรือเกิด Break Down ไดท้ัั้งปีมี
ค่าเฉล่ียท่ี 5 วนัต่อเดือน  

ส่วนอุปสงคแ์ละอุปทานของไบโอดีเซลในปัจจุบนัมีความสมดุลมากขึ้น ส่งผลให้การแขง่ขนั
ทางดา้นการให้ราคาส่วนลดกบัลกูคา้มาตรา 7 ปรับตวัลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

4. เน่ืองจากเป็นคดีส่วนตวัของอดีตกรรมการทั้ง 2 ท่าน ทางบริษทัฯในฐานะนิติบุคคลจะไม่ทราบ
ความคืบหนา้ใดๆ และเร่ืองดงักล่าวบริษทัฯเองก็ไม่ไดรั้บความเสียหายแต่อยา่งใด เน่ืองจากทาง
ส านกังาน ก.ล.ต. ไดก้ล่าวโทษอดีตกรรมการทั้ง 2 ท่านว่าละเลยในหนา้ท่ีในการจดัท างบ
การเงินให้ถูกตอ้ง ซ่ึงเขา้ใจไดว่้าปัญาหาท่ีเกิดขึ้นไม่ไดเ้กิดจากการทุจริต 
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ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ของบริษทัเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติังด
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,014,146,985  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 5 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2563 

เน่ืองจากคุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั และคุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ประธาน
กรรมการ เป็นกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี จึงแจง้ท่ีประชุมทราบว่า คุณธนิตย ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์ กรรมการบริษทั เป็น
ผูด้  าเนินการประชุมส าหรับวาระน้ีแทน เลขานุการบริษทั 

คุณธนิตย ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์แถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 
และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 
ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจถกูเลือกเขา้มารับต าแหน่งใหม่ก็ได ้โดยในปีน้ีมีกรรมการท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานท่ีสุดตอ้งออกจากต าแหน่ง จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์และนางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์และ
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้อิสระในการพิจารณา บริษทัฯไดเ้รียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ออกจากห้องประชุม
เป็นการชัว่คราว 

ในการเลือกตั้งกรรมการคร้ังน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหาร
จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด และเป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและไดท้ าประโยชนใ์ห้กบับริษทัเป็นอยา่งดีย่ิง รวมทั้งสามารถอุทิศ
เวลาให้บริษทัท่ีตนเป็นกรรมการไดอ้ยา่งเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง  2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ซ่ึงทุกท่าน
สามารถอ่านรายละเอียดประวติัของกรรมการทั้ง 2 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระไดจ้าก เอกสารแนบ 4 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่ง
ไปให้  

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดก้ าหนดให้ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล บริษทัฯขอ
แบ่งการลงมติเป็น 2 วาระยอ่ย คอื 

  วาระท่ี 5.1 เลือกตั้งนายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์   กรรมการบริษทั  

  วาระท่ี 5.2 เลือกตั้งนางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์ กรรมการบริษทั  
 มติอนุมติัอจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

วำระท่ี 5.1 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเลือกตั้ง นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และ
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม อีกคร้ัง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์โดยนายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์เป็นกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย จึงไดง้ด
ออกเสียงในส่วนของตนในวาระน้ีและน าคะแนนเสียงของนายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
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ออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ ส าหรับนายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั มาแลว้ 13 ปี 6 เดือน หาก
ไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ังน้ีจะด ารงต าแหน่งในวาระน้ีไปอีก 3 ปี รวมเป็น 16 ปี 6 เดือน 

- เห็นดว้ย 3,984,359,208  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 5.2 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเลือกตั้ง นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
และกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม อีกคร้ัง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์โดยนางสาวพมิพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้
เสีย จึงไดง้ดออกเสียงในส่วนของตนและน าคะแนนเสียงของตนออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ี
ประชุมและท่ีมอบฉนัทะ ส าหรับนางสาวพมิพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั มาแลว้ 2 ปี 11 เดือน หากไดรั้บการ
แต่งตั้งในคร้ังน้ีจะด ารงต าแหน่งในวาระน้ีไปอีก 3 ปี รวมเป็น 5 ปี 11 เดือน 

- เห็นดว้ย 4,001,646,985  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 6 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรเพิม่เตมิ 

เลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม และเสนอช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ระหว่างวนัท่ี 
6 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ปรากฎว่ามีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือตนเอง ไดแ้ก่ นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์เขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัเพ่ิมเติม 1 ท่านจากเดิมท่ีมีอยู ่7 ท่านเป็น 8 ท่าน และเพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้อิสระในการพิจารณา     บริษทัฯ ไดเ้รียนเชิญ 
นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์ซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราว 

ในการเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมเติมคร้ังน้ี นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 แลว้ว่า เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 รวมทั้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหาร
จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด จึงเห็นสมควรเสนอ นาย
อุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวติัของบคุคลดงักล่าว ไดจ้ากเอกสาร
แนบ 5 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไปให้ ทั้งน้ี นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์เป็นบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สีย จึงไดง้ดออกเสียงในส่วนของตนใน
วาระน้ีและน าคะแนนเสียงของนายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ี
มอบฉนัทะ 

 
 มติอนุมติัอจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  
ก่อนลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 
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ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติไม่แต่งตั้ง นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัเพ่ิมเติม ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มาก  

- เห็นดว้ย     16,522,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.4117 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย 3,996,812,479 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.5883 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      21,000    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

หลงัลงคะแนนเสียง และคุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์ไดก้ลบัเขา้ห้องประชุม เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ผลการลงคะแนน ดงัน้ี 

 
วำระท่ี 7 พจิำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 

เลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบว่า  คณะกรรมการไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอา้งอิง
ขอ้มูลจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษทั เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 ไม่เกิน 3,000,000 บาท ดงัต่อไปน้ี  

▪ ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
และไดรั้บเบ้ียประชุม 18,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 

▪ กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน และได้รับเบ้ีย
ประชุม 15,000 บาท ต่อท่านต่อคร้ัง 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์: เหตผุลท่ีจะตอ้งเพ่ิมกรรมการจากเดิม จ าเป็นหรือไม่ เพราะจะมีประเด็นในเร่ืองค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้น 
และเท่าท่ีพจิารณา Profile ของคณุอุดมศกัด์ิ ไม่ไดมี้ส่วนท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของเราในเชิงท่ี
จะเขา้ไปช่วยในการสร้างศกัยภาพ ถึงแมว่้าคุณอุดมศกัด์ิ จะเป็นคนดีหรือมีความสามารถใน 
งานเฉพาะดา้นของเขา ผมเห็นว่าการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมควรจะเป็นคนท่ีเขา้มาและสามารถสร้าง 
Synergy ในการบริหารธุรกิจของเรา แต่ถา้คุณอยากจะใหคุ้ณอุดมศกัด์ิเขา้มาในฐานะผูถื้อหุ้น
เท่านั้น ผมคิดว่าไม่มีความจ าเป็น แต่ถา้อยากให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเขา้ไปก็ให้กรรมการท่ีมีอยูอ่อกมา
และแต่งตั้งใหม่เขา้ไปแทน เพราะจ านวนกรรมการท่ี 6-7 ท่านกน่็าจะพอแลว้  ซ่ึงผมไม่เห็นดว้ยว่า
ใชห้ลกัการพิจารณาแบบน้ีไดอ้ยา่งไร  

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

เราปฏิบติัตามหลกั Good Corporate Governance ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้กบัผูถื้อหุ้นรายยอ่ย
เสนอวาระและค าถามหรือช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดยในช่วง
ดงักล่าวไดมี้ผูถื้อหุ้น 1 ท่านไดเ้สนอช่ือตนเองเขา้มา ภายหลงัจากท่ีไดท้  าการตรวจสอบประวติั
แลว้พบว่าไม่ไดเ้ป็นบคุคลตอ้งห้ามตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ทางคณะกรรมการฯจึงเห็นว่าทางคุณอุดมศกัด์ิมีคุณวุฒิท่ีผา่นตามเกณฑ ์และไม่มีเหตุอนัสมควรท่ี
บริษทัฯจะกีดกนัไม่ให้เขาเขา้มาเพื่อรับการพิจารณาเสนอช่ือเป็นกรรมการจากการประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษทัฯว่ามีผูถื้อหุน้บางท่านมองว่าไม่เหมาะสม เด๋ียวขอใหร้อฟังผลมติท่ีประชุมกนัคะ่ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ขอแจง้มติท่ีประชุมให้ คุณอุดมศกัด์ิ รับทราบว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติไม่แต่งตั้ง นายอุดมศกัด์ิ 
เจียรวิชญ ์เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัเพ่ิมเติม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากคะ่ 
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โดยบริษทัฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่ากรรมการบริษทัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์  รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /  
  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร /  

 กรรมการบริหารความเส่ียง / เลขานุการบริษทั 
ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2563 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 2563 ตอ่ไป โดยมีค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 3,000,000 บาท และส าหรับกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่มีค่าตอบแทน 

เลขานุการบริษทั แสดงใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 และสถิติการเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการแต่ละท่าน ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา ทางบริษทัฯไดมี้การประชุม
ผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษทัจ านวนทั้งส้ิน 8 คร้ัง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 17 คร้ัง มีค่าตอบแทน
กรรมการรวมทั้งส้ิน 2,061,000 บาท 

 
 
มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ก่อนลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

คุณญาณวิทย ์ชุ่มเยน็ : ราคาขายเฉล่ียไบโอดีเซลเดือนพฤษภาคม 2563 ต่อลิตรละเท่าไหร่ 
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ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมี

เง่ือนไขตามท่ีบริษทัฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,014,151,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 8 พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2563 

เลขานุการบริษทั ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง  

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 เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2563 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 5 เป็น
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทั จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทั 
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีทั้ง 5 ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษทั เอเอน็
เอส ออดิท จ ากดั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
(Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท  

 บริษทัฯแสดงตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีของปี 2563 และปี 2562 ซ่ึงรายละเอียดใน เอกสารแนบ 7 ของหนงัสือเชิญประชุม
ท่ีจดัส่งไปให้ ดงัน้ี 

ตำรำงแสดงเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี 2563 2562 

ผู้สอบบญัชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ 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 1,740,000 1,450,000 3,190,000 1,590,000 1,350,000 2,940,000 

 
คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ไม่แน่ใจ น่าจะอยูท่ี่ประมาณ 24-25 บาท ตามประกาศ EPPO และหากถามว่าให้ส่วนลดท่ีเท่าไหร่ 
ทางบริษทัฯไม่สามารถให้ขอ้มูลไดเ้น่ืองจากเป็นความลบัทางการคา้ค่ะ 
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ตำรำงแสดงเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี 2563 2562 

ผู้สอบบญัชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ 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 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
(Audit Fee)       

รายงานการตรวจสอบ BOI             
(จ านวน 2 บตัร) 

- 200,000 200,000 - 200,000 200,000 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - - - - 250,000 250,000 

รวมยอดเฉพำะบริษัทฯ 1,740,000 1,650,000 3,390,000 1,590,000 1,800,000 3,390,000 

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด       
Audit Fee 201,000 209,000 410,000 195,000 205,000 400,000 

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

บริษัท เอไอ  พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มนัิลส์ 
จ ำกัด 

      

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

ยอดรวมทุกบริษัท 2,067,000 1,983,000 4,050,000 1,905,000 2,145,000 4,050,000 
 

มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 (Audit Fee) เป็นจ านวน

เงินไม่เกิน 3,390,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,014,074,986  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      76,799    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระที่ 9 พจิำรณำอนุมัติโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำย และส่วนเกินมลูค่ำหุ้น เพ่ือชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัทฯ 

เลขานุการบริษทั แถลงต่อท่ีประชุมพิจารณาโอนทุนส ารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อลา้งขาดทุนสะสมตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีทนุ
ส ารองตามกฎหมายเท่ากบั 8,226,574.19  บาท และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นเท่ากบั 605,113,716.66 บาท และผลขาดทุนสะสมเท่ากบั 
323,545,375.26 บาท ซ่ึงภายหลงัการโอนทุนส ารองตามกฎหมายมลูค่า 8,226,574.19 บาท และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นเท่ากบั 
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315,318,801.07 บาท รวมมูลค่าเท่ากบั 323,545,375.26 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดงักล่าว บริษทัฯจะมีผลขาดทนุสะสมคงเหลือ
เป็นศูนย ์และมีทนุส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นคงเหลือเท่ากบั 289,794,915.59 บาท 

ทางเลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงต่อไปว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัโอนทนุส ารองตาม
กฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทับทบญัญติัของมาตรา 119 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ.2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) (พ.ร.บ. มหาชนฯ) บริษทัฯสามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมดว้ยทุนส ารอง โดยตามบทบญัญติัก าหนดว่า
ให้หกัชดเชยจากเงินส ารองอืน่ก่อน แลว้จึงหกัทนุส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้น ตามล าดบั 

 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ก่ึงหน่ึง (1/2) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัโอนทุนส ารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษทั

ฯ ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,014,151,785  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

หลงัลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์: ขอ้ดี ขอ้เสีย 
คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ตามท่ีไดเ้รียนแจง้ในช่วงทา้ยวาระท่ี 2 ว่าการท่ีบริษทัฯโอนทนุส ารองตามกฎหมาย และส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯนั้น เพื่อท าให้สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได ้
แตท่ั้งน้ีทั้งนั้น การจ่ายเงินปันผล ทางบริษทัฯจะพจิารณาตอนจ่ายประจ าปี แต่ในส่วนของการ
พิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลคณะกรรมการตอ้งค านึงถึงสภาพคล่องของบริษทัฯเป็นส าคญัค่ะ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: ลา้งขาดทุนสะสมโดยใชส่้วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นของปี 2562  แลว้ก าไรท่ีเกิดขึ้นในไตรมาส 1/2563 
จะถือว่าเป็นก าไรสะสมหลงัจากลา้งขาดทุนหรือไม่ หรือว่ามีมติในวนัน้ีเแลว้ก าไรท่ีเกิดขึ้นในไตร
มาส 1/2563 มนัจะไปหกักลบลบหน้ีกบังบการเงินรวมของคุณ แลว้ก็ค่อยมาลา้งสะสมหรือ
อยา่งไร 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ค าถามน้ีขอให้คุณวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชี ช่วยตอบในทางบญัชีค่ะ 

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

การอนุมติัลา้งขาดทนุสะสมในวนัน้ี จะเป็นการลา้งขาดทนุสะสม ณ วนัไหน ณ 31 ธนัวาคม 2562 
หรือ ณ 31 มีนาคม 2563 ผมเช่ือว่าในแง่ของการประชุมฯ ผูถื้อหุ้นก็พิจารณาตามท่ีคณะกรรมการ
เสนอไดว่้าจะเป็น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม หรือ 31 มีนาคม ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสม ซ่ึงตามท่ีท่าน
ทราบ ถา้เป็นการลา้งขาดทนุสะสม ณ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯกจ็ะมีก าไรสะสมของไตรมาส 
1/2563 ท่ีสามารถจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้ก็แลว้แต่ความเหมาะสมท่ีคณะกรรมการจะ
พิจารณาว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลบริษทัฯตอ้งมีเงินทนุหมนุเวียนท่ีเพียงพอ มีหลายๆ
บริษทัเองเหมือนกนัครับที่มีการจดัประชุมในช่วงน้ีและเสนอวาระแบบน้ี แต่ละบริษทักจ็ะมี
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ความเห็นท่ีแตกต่างกนั บางท่ีก็เสนอให้ลดขาดทุนสะสม ณ 31 มีนาคม 2563 ก็มี ดงันั้น วนัน้ีอยูท่ี่
คณะกรรมการบริษทัที่เป็นผูก้  าหนดว่าจะเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาลา้งขาดทนุสะสม ณ วนัไหน และ
ผูถื้อหุ้นพจิารณาว่าอนุมติัหรือไม่อนุมติัเป็นไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัน าเสนอตั้งแต่แรก 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ผมขอขยายความของผูส้อบบญัชี ในวาระน้ีมีการระบุชดัเจนว่าเป็นการลา้งขาดทุนสะสม ณ ส้ินปี 
2562 ดงันั้น ถา้มติออกมาตามน้ี งบการเงินกจ็ะมีการบนัทึกเป็นก าไรสะสมจากไตรมาส 1/2563 
ขึ้นมาครับ 

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ผมเขา้ใจว่า จากการประชุมในหลายๆท่ี เขาจะก าหนดว่าวาระเป็นเร่ืองส าคญั ถา้เกิดวาระจะมีการ
เปล่ียนแปลง ก็คงตอ้งเป็นวาระใหม่ จะไปบอกว่าเอาวาระน้ีไปเปล่ียนอยา่งน้ีก็คงไม่ได ้ดงันั้น ถา้
วาระในวนัน้ีเสนอเป็น ณ 31 ธนัวาคม 2562 ก็อยูท่ี่มติว่าจะเป็นอยา่งไร ส่วนจะพิจารณาเป็น 31 
มีนาคม 2563 หรือไม่ ก็คงตอ้งเป็นวาระอื่นหรือวาระใหม่ ขอให้ท่ีปรึกษาทางกฎหมายอธิบาย
เพ่ิมเติมครับ 

คุณวิวฒัน์ คูสกุล : การเสนอวาระน้ี เราจะไปลา้งขาดทุนสะสมจ านวนเท่าไหร่ ณ วนัน้ีเราจะพจิารณาเพื่อไปลา้งของ
ส้ินปีท่ีแลว้ หรือ ณ ปัจจุบนัเลย พดูให้ชดัเจน  

คุณศานตไ์ท หุ่นพยนต:์ 
(ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย)   

 

ตามวาระน้ีคือการลา้งขาดทนุสะสมของส้ินปี 2562 เน่ืองจากเป็นการพิจารณางบการเงินของปี 
2562 ครับ 

คุณวิวฒัน์ คูสกลุ : เรารับรองไปแลว้นะครับ แลว้คณุรับรองงบว่าให้เป็นอยา่งนั้น แลว้จะไปลา้งส้ินปีท่ีแลว้ได้
อยา่งไรครับ 

คุณศานตไ์ท หุ่นพยนต:์ 
(ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย)   

 
เงินทนุส ารองฯก็เป็นเงินจากงบการเงินปี 2562 เหมือนกนัครับ ไมใ่ชเ้งินของปีใหมค่รับ 

คุณวิวฒัน์ คูสกุล : เขา้ใจครับ และเรารับรองงบปี 2562 ไปแลว้ในวาระท่ี 3 ครับว่าตวัเลขจะตอ้งเป็นอยา่งนั้น แลว้จะ
กลบัไปตรงนั้นไดอ้ยา่งไรครับ คอืท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัตรงน้ี คณุก็ลา้งไปเลย แต่จ านวนท่ีจะ
เอาไปลา้งจะเป็นจ านวนเท่าไหร่ และจะเอาไปลา้ง 605 ลา้นบาทหรือไม่ ลา้งแลว้จะเหลือเท่าไหร่ 
ควรจะน าเสนอให้เห็นชดัเจนครับ  

คุณศานตไ์ท หุ่นพยนต:์ 
(ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย)   

 
ในวาระเขียนไวช้ดัเจนนะครับ ว่าขาดทนุสะสมปีท่ีแลว้เท่าไหร่ และใชเ้งินทุนส ารองทั้งหมด
เท่าไหร่ และคงเหลือเท่าไหร่ 

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ในงบการเงินไตรมาส 1/2563 ท่ีออกไป เราไดมี้การเปิดเผยอยูใ่นหมายเหตุฯว่า บริษทัฯเองจะ
น าเสนอการลา้งขาดทนุสะสมโดยตดักบัส่วนเกินทุนและทุนส ารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 แต่เราไม่สามารถจะบอกไดว่้างบการเงิน ณ ไตรมาส 1/2563 เราจะตดัไดเ้ลย ซ่ึง
ตรงน้ีเราเขา้ใจตรงกนันะครับ เพราะว่างบการเงินไตรมาส 1/2563 เราไม่สามารถท่ีจะตดัก่อนท่ีผู ้
ถือหุ้นจะอนุมติัครับ ผมก็เรียนว่าในวนันี้ีท่ีเราคุยกนั พอออกงบการเงินไตรมาส 1/2563 ไปแลว้
นั้น แลว้ผูถื้อหุ้นอนุมติั ณ วนัไหนก็เป็นไปตามวาระ แต่หากถา้ท่านตอ้งการท่ีจะเปล่ียนวนัท่ีจะตดั 
ท่านกต็อ้งคุยกบัคณะกรรมการ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ทางผูส้อบบญัชีอธิบายเพียงแค่ยกตวัอยา่ง แต่ผูถื้อหุ้นอาจจะงงครับ เอาเป็นวา่วาระน้ีผมขอเรียน
สรุปอยา่งน่้ี 1.เราเสนอวาระจากการพจิารณางบส้ินปี 2562 ณ วนันั้นมีผลขาดทุนสะสมเท่าไหร่ 
จะน าเอาส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปลดตวัเลขนั้น เน่ืองจากติด COVID-19 ก็เลยตอ้งท าให้การประชุมผู ้
ถือหุ้นยงัจดัไม่ไดใ้นเดือนเมษายน 2563 และงบการเงินไตรมาส 1/2563 ไดอ้อกไปก่อนการ
ประชุมผูถื้อหุน้ในวนัน้ี ในงบการเงินไตรมาส 1/2563 ผูส้อบฯไดห้มายเหตุไวว่้าจะมีเหตุการณ์น้ี
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เกิดขึ้นแต่ทั้งน้ีก็ขึ้นอยูก่บัมติผูถื้อหุ้นว่าอนุมติัหรือไม่ สรุปถา้วนัน้ีผูถื้อหุ้นอนุมติัตามวาระท่ีเสนอ 
ก็จะมีการแสดงอยูใ่นงบการเงินไตรมาส 2/2563 โดยไตรมาส 1/2563 จะไม่มีการไปแกง้บหรือส่ง
งบใหม่เพราะมนัเป็นเหตุการณ์ท่ีผา่นไปแลว้ แตต่วัเลขท่ีแสดงก็จะมีก าไรในไตรมาส 1/2563 บวก
กบัไตรมาส 2/2563 เป็นก าไรสะสมในงบการเงินท่ีจะแสดงอยูใ่นไตรมาส 2/2563 ท่ีจะส่งในเดือน
สิงหาคม 2563 ครับ 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์: มนัจะท าอยา่งนั้นไดห้รือครับ เพราะว่าถา้เราตดัปี 2562 ออกไปก่อน แต่ในขณะน้ีเราอนุมติั งบ
ไตรมาส 1/2563 เราออกไปแลว้ ขาดทนุสะสมมีแลว้ ซ่ึงทุกอยา่งมนัไป vary กบัราคาหุ้นดว้ย ถา้
เราอนุมติัในขณะน้ี มนัไม่สมควรท่ีจะไปแกค้  าว่าก าไรสะสมเพ่ิมขึ้นมาจากกรณีท่ีว่าสะสมจาก
ปลายปี 2562 และไตรมาส 1/2563 มนัควรจะไปเร่ิมตน้ท่ีไตรมาส 2/2563 เลย ไม่งั้นมนัจะมี
ปัญหาครับ ขอใหท้บทวนให้ดี และอีกอยา่งหน่ึง วาระท่ีคุณเชิญเรามาประชุมไม่ไดบ้อกใน
รายละเอียด เพียงแตบ่อกว่าอนุมติัโอนทนุส ารองส่วนเกินมูลค่าหุน้เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมแต่
ไม่ไดแ้จง้ว่าปี 2563 หรือปี 2562 น่ีคือเอกสารท่ีผมไดรั้บและทุกคนไดรั้บเหมือนกนั 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ขอล าดบัความนะครับ พอดีมนัมีเร่ือง COVID-19 อาจจะท าให้สับสนในเร่ืองของเวลาครับ 1.
คณะกรรมการไดป้ระชุมงบไปแลว้ เหลือเพียงเสนอผูถื้อหุ้น มติโอนทุนส ารองตามกฎหมายและ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯ ตามหนงัสือเชิญประชุมหนา้ท่ี 6 ก็จะ
ระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตผุลไวช้ดัเจนว่า เพื่อลา้งขาดทนุสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทัฯ โดยอา้งถึงบทบญัญติัของมาตรา 119 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และ
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) (พ.ร.บ. มหาชนฯ) บริษทัฯสามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมดว้ยทุนส ารอง โดย
ตามบทบญัญติัก าหนดว่าให้หกัชดเชยจากเงินส ารองอื่นก่อน แลว้จึงหกัทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อนัน้ีคือ
รายละเอียดที่ระบุนะครับ และคณะกรรมการก็ไดมี้การอนุมติั และรอการอนุมติัจากผูถื้อหุ้น แต่
การประชุมผูถื้อหุ้นเล่ือนมา ก็เลยท าให้งบการเงินไตรมาส 1/2563 ออกมาแทรก แต่มติน้ีตั้งไวแ้ลว้ 
ตั้งแต่ก่อนงบไตรมาส 1/2563 ก็ท าให้งบไตรมาส 1/2563 ผูส้อบบญัชีจึงน ารายละเอียดดงักล่าว
ระบุอยูใ่นหมายเหตุฯในงบไตรมาส 1/2563 เพือ่บอกกบัผูถื้อหุ้นว่ามีวาระน้ีอยู ่แต่ตวัเลขท่ีผูส้อบฯ
ไดอ้ธิบาย ก็คือว่าผูถื้อหุ้นยงัไม่อนุมติัก็ยงัไม่สามารถจะไปตดัตวัเลขในงบดุลได ้น่ีคือล าดบั วนัน้ี
คือการอนุมติัท่ีคุณวิชยัอธิบายและท าใหผู้ถื้อหุ้นอาจจะสับสบก็คือว่า คุณวิชยัตอ้งการจะส่ือสารว่า 
ถา้ท่านไม่อนุมติัตวัเลขส้ินปี แตท่า่นจะเปล่ียนเป็นอนุมติัโดยใชต้วัเลขไตรมาส 1/2563 ตวัเลข
ทั้งหมดก็จะเปล่ียนหมด เพราะฉะนั้นวาระน้ีก็ตอ้งไปตั้งวาระใหม ่ก็ตอ้งถอยกลบัไปตั้งท่ี
คณะกรรมการใหม่ น่ีคือส่ิงท่ีคุณวิชยัตอ้งการจะอธิบายครับ แตเ่ด๋ียวท่านจะสับสน ในวนัน้ีเอา
เป็นว่าเอกสารระบุชดัเจนว่าใชต้วัเลขจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในการให้ผูถื้อหุ้นพจิารณา
อนุมติั เม่ืออนุมติัท่ีเหลือก็เป็นเร่ืองการด าเนินการในแง่ของมาตรฐานบญัชี ซ่ึงคุณวิชยัยืนยนันะ
ครับว่า ถา้วนัน้ีผูถื้อหุน้อนุมติัตามน้ี งบการเงินจะไม่มีอะไรท่ีท าให้ท่านตอ้งเป็นกงัวลหรือตั้ง
ขอ้สังเกตครับ 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์: ไม่ไดน้ะครับ เพราะว่าถา้คุณท าอยา่งนั้น คุณไปยอ้นท่ี 2562 ไตรมาส 1/2563 คุณตอ้งแกง้บนะ
ครับ ค าว่าขาดทุนสะสมจะเกิดหรือไม่เกิดผมไม่ทราบ คุณไปพนัของเก่าท าไมผมไม่เขา้ใจ ท าไม
ไม่ท าในไตรมาส 2/2563 การลา้งขาดทนุสะสมเน่ีย ผมเจอมาในหลายบริษทั มนัมีประโยชน์แอบ
แฝงเร่ืองของผลตอบแทนบริษทักบัคณะกรรมการ เพราะเม่ือไหร่ท่ีจ่ายปันผลนั้นก็หมายความว่า
เขาก็จะไดส่้วนแบ่งจากการจ่ายปันผล ทั้งท่ีบริษทัยงัไม่ไดก้ าไรจริงๆ ผูถื้อหุน้ก็ไดแ้คเ่ศษเงิน ผม
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วำระท่ี 10 พจิำรณำอนุมตัแิก้ไขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธข้ิอ 3 วัตถปุระสงค์บริษัทฯ 

เลขานุการบริษทั แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้วตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ ครอบคลุมทุกผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 
3 วตัถปุระสงคข์องบริษทัฯจ านวน 1 ขอ้ จากเดิมทั้งหมด 29 ขอ้ เป็น 30 ขอ้ โดยมีขอ้ความดงัน้ี 

“ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั และผลิตภณัฑโ์อลีโอเคมิคอล 
เช่น เมทิลเอสเทอร์ แฟทต้ีแอลกอฮอลส์ แฟทต้ีแอซิด เอทิลเอสเทอร์ และผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้นๆ อนัไดแ้ก่ กลีเซอรีน ซ่ึง
รวมถึงผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลีเซอรีน เช่น กลีเซอรีนเรซิดูลและสวีทวอเตอร์ เป็นตน้ และเคมีภณัฑท่ี์ใชเ้ป็น
วตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑโ์อลีโอเคมิคอล เช่น น ้ามนั เมทานอล หรือไขมนัจากพืช อนัไดจ้ากการสกดัและกลัน่จากพืช
ต่างๆ และน ้ามนัหรือไขมนัจากสัตว”์ 

 
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

เจอบางบริษทัท าอยา่งนั้นมาแลว้ ผมเพยีงอยากจะบอกว่าเราเผชิญปัญหามา 2-3 ปี เร่ืองงบท่ีมี
ปัญหา แลว้จะเส่ียงท าไมละครับ มนัไม่มีประโยชนเ์ลยท่ีคุณไปแกปี้ 2562 เพราะว่าปัจจบุนัเรา
อนุมติัตอนน้ี คุณด าเนินการไดต้ั้งแต่ตอนน้ี ตวัเลขก็ปรากฎท่ีไตรมาส 2/2563 ว่าเป็นอยา่งไรคุณก็
ด าเนินการไปตามนั้นก็จบ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ผมขอให้คุณวิชยัอธิบายนะครับวา่ กรณีวาระน้ี ถา้ผูถื้อหุ้นอนุมติั งบการเงินไตรมาส 1/2563 
จะตอ้งแกม้ั้ย และหนา้ตาจะเป็นอยา่งไร ในฐานะผูส้อบบญัชีและพูดในเชิงมาตรฐานบญัชีเพื่อเป็น
ขอ้มูลใหผู้ถื้อหุ้น ตามท่ีท่านไดต้ั้งขอ้สังเกต ก็ถือว่าเป็นประโยชนว่์าสุดทา้ยก็ตอ้งพิจารณาให้ถ่ี
ถว้น รอบคอบและรัดกมุ 

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

งบการเงินไตรมาส 1/2563 ท่ีเราไดอ้อกไปแลว้ ยงัไม่มีมติให้เราท า มติมาเกิดในเดือน 6 ดงันั้นงบ
การเงินไตรมาส 1/2563 ผมคงไมก่ลบัไปแก ้ยกเวน้ว่าทางคณะกรรมการจะส่ังใหผ้มแก ้คือถา้ผม
ถือหลกัตามบญัชีผมถือว่าเป็นเร่ืองท่ีเกิดในเดือนมิถุนายน 2563 โดย ณ 31 มีนาคม เร่ืองมนัยงัไม่
เกิดผมก็จะไม่บนัทึกเขา้ไปครับ 

คณุพชัรินทร์  
วฒันาแกว้ศรีเพช็ร : 
 

หลงัจากลา้งขาดทุนสะสม AIE หมดแลว้ ทางบริษทัฯมีแผนท่ีจะจ่ายเงินปันผลอยา่งไร Dividend 
Payout ท่ีก่ี % ของก าไรจ่ายบนงบการเงินรวมหรืองบเฉพาะกิจการ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

โดยปกติเราพจิารณาการจ่ายเงินปันผลบนงบการเงินเฉพาะกิจการค่ะ ส่วนแผนการจ่ายตามท่ีได้
เรียนแจง้ไปเราจะพจิารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส่วนของระหว่างกาลจะขึ้นอยูก่บัสภาพ
คล่องของบริษทัฯค่ะ โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงั
หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ในท่ีประชุมมีผูถื้อหุ้นทกัทว้งมาว่า ตวัเลขควรจะมีการใส่จุดทศนิยมให้ชดัเจน ซ่ึงทางบริษทัฯขอ
กลบัไปดูในรายละเอียดอีกคร้ัง และจะระบุหน่วยสตางคล์งในมติให้ครบถว้นครับ เน่ืองจากในงบ
การเงินจะแสดงเป็นตวัเลขหน่วยพนับาทหรือเป็นหน่วยบาทแตจ่ะไม่ระบุเศษสตางคค์รับ  
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ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,014,088,986  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9981 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง       76,799 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0019 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

หลงัลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

 
วำระท่ี 11 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี  

ทางบริษทัฯไม่มีวาระใด ๆ เพ่ิมเติม ในส่วนของวาระน้ีจึงไม่มีเร่ืองใดตอ้งพจิารณาเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทั จึงขออนุญาตจบ
การพจิารณาวาระการประชุมเพียงเท่าน้ี และเขา้สู่การถาม-ตอบ  

 
มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

คณุมงคล วฒันาแกว้ศรีเพช็ร : 1. ปริมาณขายปัจจบุนัท่ี 12 ลา้นลิตร อยากทราบว่ามีค าส่ังซ้ือล่วงหนา้มากนอ้ยแค่ไหน เตม็จนถึง
ส้ินปี 2563 เลยหรือไม่ 

2. ถา้ไม่รวม Stock gain / loss ณ ราคาขายปัจจบุนั จะมีก าไรเฉล่ียต่อลิตรอยูท่ี่ประมาณเท่าไหร่ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

1. ปกติเวลาเราจะประมูลงานล่วงหนา้ ซ่ึงทั้งปี 2563 มีค าส่ังซ้ือท่ีแน่นอนแลว้ไม่น่าจะเปล่ียนไป
จากน้ีค่ะ 

2. ไม่สามารถตอบไดค้่ะ เพราะว่าถา้บอกว่าจะทราบเลยค่ะว่าเราไดป้ระมูลให้ส่วนลดจากราคา 
EPPO ไปเท่าไหร่ ซ่ึงเป็นความลบัทางการคา้ ขออนุญาตไม่ตอบคะ่ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: รายไดจ้ากการขายกลีเซอรีนในไตรมาส 1/2563 อยูท่ี่ประมาณ 16 ลา้นบาท ท าไมนอ้ยจงั แลว้ไตร
มาส 2/2563 มีรายไดม้ากกว่าน้ีมั้ย แลว้ Forecast ยอดขายกลีเซอรีนตลอดปี 2563 เท่าไหร่ 

คณุพชัรินทร์  
วฒันาแกว้ศรีเพช็ร : 

ผลิตภณัฑท่ี์เพ่ิมขึ้นมาในวาระน้ีเป็นสินคา้ใหม่ท่ีบริษทัฯก าลงัจะจ าหน่ายหรือคะ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

เป็นสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลพลอยไดท้ั้งหมด รวมถึงสินคา้ท่ีอยูใ่น In-Process ท่ีเกิดจากการผลิต 
Refined Glycerine ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้ และมีการขายอยูใ่นปัจจบุนั โดยวตัถุประสงคข์อง
วาระน้ีคือเราตอ้งการท่ีจะให้วตัถปุระสงคข์องบริษทัฯครอบคลุมทกุสินคา้ท่ีมี เพื่อเวลาส่งออก
หรือลูกคา้บางรายท่ีตอ้งการหนงัสือรับรองบริษทัท่ีมีระบุสินคา้ดงักล่าวดว้ย เราก็จะไดมี้
เตรียมพร้อมไวเ้ผื่ออนาคตค่ะ 

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ :  เร่ิมผลิต New Product เม่ือไหร่ และคาดว่ามีลูกคา้มากนอ้ย 
คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ไม่ใช่วตัถุประสงคส์ าหรับ New Product ค่ะ จะเป็นของสินคา้เดิมท่ีมีอยู ่เพียงแตจ่ดเพ่ิมเพ่ือให้
ครอบคลุมสินคา้ท่ีเรามีอยูแ่ลว้ค่ะ ส่วนลูกคา้ก็จะอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัเน่ืองจากน าไป
ผลิตเป็นสินคา้ต่อเน่ืองกนัไดค้่ะ 
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คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ในไตรมาส 1/2563 ท่ีเราขายไปทั้งกอ้นจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 เพียงเดือนเดียว เน่ืองจาก
ในเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ ์ตลาดค่อนขา้งแย ่เราจึงยงัไม่น าไปผลิตเป็น Refined Glycerine แต่
จะขายออกเป็นกลีเซอรีนดิบแทนเน่ืองจากไดร้าคาท่ีดีกว่า ซ่ึงปกติมนัจะ Balancing ไดว่้าช่วงไหน
สินคา้ตวัไหนราคาดีกว่า 

ในส่วนของไตรมาสท่ีเหลือของปี 2563 ในเชิงปริมาณเราวางไวว่้ายอดขายต่อเดือนอยูท่ี่ 1,000-
1,500 ตนัต่อเดือนค่ะ ซ่ึงในไตรมาส 2/2563 เรากข็ายเฉล่ียอยูป่ระมาณ 1,000 ตนั  เป็นไปตามท่ีเรา
ตั้งเป้าไว ้ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นในเร่ืองท่ีเราคาดว่าจะมาช่วยใหเ้รา Turnaround ไดน้ั้น เน่ืองจาก Margin 
ของสินคา้น้ีค่อนขา้งสูงโดย Net Profit Margin ของสินคา้ตวัน้ีไม่ต ่ากว่า 10% แต่ถามว่ายอดขาย
จะไดเ้ท่าไหร่มนักจ็ะไดต้ามก าลงัการผลิตของเราค่ะ แต่ยงัตอบไมไ่ดว่้าจะเขา้มาช่วยไดข้นาดไหน 
เน่ืองจากความผนัผวนของราคาขายในตลาด จะ Forecast ค่อนขา้งล าบาก 

คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ : บริษทัฯมีแผนท่ีจะลงทุนเพ่ิมหรือปรับปรุงธุรกิจอยา่งไรบา้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ณ วนัน้ีเรายงัไม่มีแผนปรับปรุงหรือลงทุนเพ่ิมเติม เพราะท่ีผา่นมาเราไดล้งทุนและปรับปรุงไป
แลว้พอสมควร จนก าลงัการผลิตเราอยูใ่นระดบัที่ 1 ใน 5 ของผูผ้ลิตไบโอดีเซลท่ี 600,000-
700,000 ลิตรต่อวนั ถือว่าเป็นก าลงัการผลิตท่ีไม่เลก็และไม่ใหญ่จนเกินไปพอได ้Economy of 
Scale ท่ีสามารถแข่งขนัไดอ้ยู ่

คณุจรูญเกียรติ อคัรศิลป์ : ประสิทธิภาพการกลัน่เราเทียบกบั EA BCP GGC เราสู้เขาไดไ้หม 
คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

เม่ือพิจารณาจากงบการเงินปี 2562 และไตรมาส 1/2563 ผลประกอบการเราก็จะเกาะกลุ่มไปกบั
พวกเขาถา้ดูเฉพาะในส่วนงานไบโอดีเซลของ GGC หรือ EA เองกดี็ 

คณุสุชาติ แสงหิรัญ : 1. นโยบายส่งเสริม B10 จะมีต่อเน่ืองนานเท่าไหร่ 

2. CPO มีพอหรือไม่ 

3. ผมไปดูในงบของบางจาก และ EA เขาบอกว่ายอดขายในไตรมาส 1/2563 เขาลดลง แต่ท าไม
ท่ีน่ีเพ่ิมขึ้น 

4. พวกบริษทัน ้ามนั เขาก็เร่ิมท าไบโอดีเซลกนัเอง แลว้อนาคตเขาจะซ้ือของตวัเอง ไม่มาซ้ือเรามั้ย
ครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

1. ถามว่าจะมีต่อเน่ืองหรือไม่ เราตอบไม่ได ้แต่รัฐบาลและกระทรวงพลงังานไดป้ระกาศให้ B10 
เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานในประเทศ ดงันั้นการส่งเสริมมีแน่และน่าจะระยะยาว แต่เราก็ไม่มัน่ใจ
ในอนาคตในกรณีน ้ามนัปาลม์ขาดตลาด เน่ืองจาก ภยัแลง้ หรือ เอลนีโญ เม่ือถึงวนันั้น ก็มีความ
เป็นไปไดท่ี้ภาครัฐจะใหค้วามส าคญักบัภาคผูบ้ริโภคมากกว่าพลงังาน ก็อาจจะมีการปรับลด
สัดส่วนจาก B10 เป็น B7 เป็นตน้ ซ่ึงเราเคยเห็นเหตุการณ์ดงักล่าวมาแลว้ในปี 2553-2554 
ดงันั้น มนัขึ้นอยูก่บั Demand และ Supply ของ Commodity และนโยบายของรัฐบาล ณ 
ขณะนั้น 

2. ณ วนัน้ี CPO มีเพียงพอคะ่ จากท่ีไดใ้หข้อ้มูลไปก่อนหนา้น้ีว่าตรวจนบั CPO ณ วนัท่ี 1 
มิถุนายน 2563 มีอยู ่300,000 ตนั ซ่ึงก าหนด Safety Stock ท่ี 200,000 ตนั ซ่ึงมีปริมาณท่ีเพียงพอ
ต่อความตอ้งการของทั้งฝ่ังบริโภคและพลงังาน 

3. ทางเราตอบไม่ไดว่้าท าไมยอดขายเขาถึงลดลง แตใ่นส่วนของเรายอดขายในไตรมาส 1/2563 ได้
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 1/2562 
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4. ปัจจุบนั ตอนน้ีก็แทบจะทุกย่ีห้อแลว้ท่ีมีโรงงานผลิตไบโอดีเซลเป็นของตวัเอง ยกเวน้ยี่ห้อ
ต่างประเทศ ซ่ึงค าถามน้ีเราไดยิ้นมาตั้งแต่เร่ิมท าธุรกิจน้ี หากพิจารณาก าลงัการผลิตรวมของ
ผูผ้ลิตไบโอดีเซลและเทียบกบัความตอ้งการมนัสมดุลกนั ดงันั้น วนัน้ีก าลงัการผลิตของบริษทั
ยอ่ยเขาน่าจะรองรับความตอ้งการไม่ไดท้ั้งหมดของตลาด เขาจึงยงัตอ้งซ้ือจากผูผ้ลิตเจา้อ่ืน
นอกเหนือจากบริษทัยอ่ยเขาคะ่ 

คณุสุชาติ แสงหิรัญ : ตอนน้ีรัฐบาลส่งเสริม B10 แลว้รัฐบาลยงัคงส่งเสริม B7 อยูม่ั้ยครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

B7 ยงัเป็นน ้ามนัดีเซลทางเลือกอยูค่่ะ แต่จะให้ Incentive โดย B10 จะถูกว่า B7 3 บาท และ B20 
จะถูกกว่า B7 3.25 บาท แต่ถามว่ายงัมีอยูม่ั้ย ก็ยงัคงมีอยูเ่น่ืองจากลกูคา้บางกลุ่มท่ีใชร้ถยโุรปใน
โซนกรุงเทพฯ ยงัคงตอ้งเติมดีเซลท่ีเป็น Premium หรือ B7 แตถ่า้พูดถึงดีเซลก็จะเป็น B10 ท่ี
เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานในประเทศ 

 

 

เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม    ปิดการประชุมเวลา 12.29 น.  
 
 
 
 

       (นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
                                         ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 
 

 
 
 
 
 

         (นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
       เลขานุการบริษทั / ผูบ้นัทึกการประชุม 
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                    เอกสำรแนบ 2 
 
วำระที่ 2 :  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
 
 
 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 (รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงปรากฏใน Invitation Form) 
 
 
 
 

วำระที่ 3 :  พจิำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจ ำปี 2563 ส้ินสุดวันที่  31 
ธันวำคม 2563 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

 
 
 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 (รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงปรากฏใน Invitation Form) 
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เอกสำรแนบ 3 
 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที่ 4:  พจิำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี 2563 

 

นโยบำยจ่ำยเงินปันผล 

 

• นโยบำยกำรจ่ำยปันผลของบริษัทฯ 

บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 04  ของก าไรสุทธิท่ีเหลือหลงัจากหัก
ภาษีและส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทั อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวจะขึ้นกบักระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษทัค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของ
ปัจจยัอ่ืนๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั ทั้งน้ี มติ
คณะกรรมการของบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั อน่ึง คณะกรรมการบริษทัมี
อ านาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดห้ากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั 
ทั้งน้ี จะตอ้งรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป และบริษทัตอ้งตั้งส ารองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 
5 ของก าไรสุทธิจนจ านวนเงินท่ีตั้งส ารองมีมูลค่าเทา่กบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 

• นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัไม่ไดก้ าหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย การจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยขึ้นอยูก่บัผลด าเนินงาน
ของแต่ละบริษทัยอ่ย    การจ่ายเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยให้กบับริษทัเป็นไปตามขอ้ก าหนดของแต่ละบริษทัและตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การปันผลระหวา่งกาลสามารถด าเนินการได ้ในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยจะตอ้ง
มีผลก าไรจากการประกอบธุรกิจ หากผลประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจนกวา่การขาดทุนจะกลบัมาเป็นผล
ก าไร และบริษทัยอ่ยตอ้งตั้งส ารองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิจนจ านวนเงินท่ีตั้งส ารองมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

40 

 

เอกสำรแนบ 4 
 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที่ 5:   พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2564 

 กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 มีจ านวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ, นายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์และนายด ารงค ์จูงวงศ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ซ่ึงไดผ้า่น
กระบวนการกลัน่กรองดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั ของคณะกรรมการบริษทัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
1/2564 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 แลว้วา่ เป็นผูมี้คุณสมบติั ทกัษะ ความรู้และประสบการณ์ ท่ีเหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัฯ และไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทัฯ นอกจากน้ี ในปี 2564 น้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ จะด ารงด าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปี หากไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ังน้ี (ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน 2556) แต่คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ท่านไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามมาตรา 
89/7 ของพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มีคณุสมบติัของกรรมการอิสระครบถว้น ตั้งแต่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัไม่เคยมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตดัสินใจในวาระต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและผูถื้อหุ้นมา
โดยตลอด การรักษากรรมการอิสระท่ีมีความรู้ความสามารถไวก้บับริษทัฯ ส่งผลให้บริษทัฯไดรั้บประโยชน ์จึงเห็นควรเสนอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งให้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยให ้นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ และนายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์มีต าแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีเคยด ารง
ต าแหน่งอยู่ก่อนหนา้แลว้ทุกประการ และแต่งตั้ง นายด ารงค ์จูงวงศ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
เพื่อใหอ้งคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูและกิจการท่ีดีปี 2560 ในกรณีท่ีบริษทัฯมีประธาน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นครอบครัวเดียวกนั และประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร เพื่อใหเ้กิด
การถ่วงดุลอ านาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ซ่ึงองคป์ระกอบคณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
มากกวา่ก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือด ารงต าแหน่งกรรมการทุกรายมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนด
ใน พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/
หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดประวติัของกรรมการ ดงัน้ี 
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5.1 นำยกวีพงษ์ หิรัญกสิ อำยุ 71 ปี 

 
 

ต ำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
คุณวุฒกิำรศึกษำ : - ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมาร์กสั ประเทศ

อินเดีย 

 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.) หลกัสูตรนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติกำรอบรม :  
      - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
         กรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 168/2556 
      - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั  
        กรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 100/2556 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
       2527 – 2553    รองผูว่้าการการไฟฟ้านครหลวง        การไฟฟ้านครหลวง 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 
- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดับเดียวกัน 
       - ไม่มี -   

 

- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

       2551 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ     บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 
 - กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
              - ไม่มี -       
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
              - ไม่มี -       

 
 
 
 
 
 
 
การเขา้ร่วมประชุม              :  - มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถื้อหุ้นรวม 9 คร้ัง เขา้ประชุม 9 คร้ัง 
                                               - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 10 คร้ัง เขา้ประชุม 10 คร้ัง 
 
ความเห็นคณะกรรมการ     :  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้ เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นไดอ้ยา่ง 
                       เป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และกรรมการขา้งตน้ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 
                        ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บริษทั หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนั 
                       ทางธุรกิจกบับริษทั 
 

วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556 
 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท: 8 ปี  
(หากได้รับการแต่งตั้งในคร้ังนีจ้ะด ารงต าแหน่ง
ในวาระนีไ้ปอีก 3 ปี รวมเป็น 11 ปี) 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  
29 พฤษภำคม 2563: ไม่มี 
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5.2 นำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ อำยุ 63 ปี 

 
 

ต ำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 

คุณวุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.) หลกัสูตรนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เคร่ืองกล  มหาวิทยาลยันอร์ท
อีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัตกิำรอบรม : 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 47/2547 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 17 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
2549 – 2551         กรรมการ                        บริษทั พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั 

       2541 – 2546         รองกรรมการผูจ้ดัการ     บริษทั อาเชียนอนิซูเลเตอร์ จ ากดั 
ต ำแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน : 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดับเดียวกัน 
  2550 – ปัจจบุนั     กรรมการ     บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั 
  2549 – ปัจจบุนั    กรรมการ     บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 
  2547 – ปัจจบุนั    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  2538 – ปัจจบุนั    กรรมการ     บริษทั เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ ากดั 

 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
                - ไม่มี -       
 - กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 2 กจิกำร 
      ปัจจุบนั                กรรมการ     บริษทั ดิจิตอล สกรีน เพลย ์จ ากดั 
      ปัจจุบนั                กรรมการ     บริษทั ดิจิท เบรน จ ากดั 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 

- นอ้งชายของนายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์
 
การเขา้ร่วมประชุม              :  - มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถื้อหุ้นรวม 9 คร้ัง เขา้ประชุม 9 คร้ัง 
                                               - มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ชุดยอ่ย ไม่มีค่าตอบแทน) รวม 48 คร้ัง เขา้ประชุม 48 คร้ัง 

 
ความเห็นคณะกรรมการ     :  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่ากรรมการขา้งตน้ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่นท่ี 
                                               อาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทัฯ 
 
 
 
 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 4 ตุลาคม 2549 
 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท: 14 ปี 6 เดือน 
(หากได้รับการแต่งตั้งในคร้ังนีจ้ะด ารงต าแหน่ง
ในวาระนีไ้ปอีก 3 ปี รวมเป็น 17 ปี 6 เดือน) 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  
29 พฤษภำคม 2563: 1.83% (95,595,456 หุ้น) 
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5.3 นำยด ำรงค์ จูงวงศ์ อำยุ 75 ปี 

 
 

ต ำแหน่งในบริษัท : กรรมการ 
คุณวุฒกิำรศึกษำ : ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (พบ.ม), สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
ประวัติกำรอบรม :  
      - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
         กรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 168/2556 
      - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั  
        กรรมการบริษทัไทย (IOD)  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
       2551 – 2556    ท่ีปรึกษา         บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
       2527 – 2553    รองผูว่้าการการไฟฟ้านครหลวง        การไฟฟ้านครหลวง 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 
- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดับเดียวกัน 
       - ไม่มี -   

 

- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

          - ไม่มี -   
 - กิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
          - ไม่มี -       
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
        - ไม่มี -       

 
 
 
 
 
การเขา้ร่วมประชุม              :  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถื้อหุ้นรวม 9 คร้ัง เขา้ประชุม 8 คร้ัง 
 
ความเห็นคณะกรรมการ     :  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเลือกตั้ง นายด ารงค ์จูงวงศ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการ 

ตรวจสอบ ซ่ึงเดิมด ารงต าแหน่ง กรรมการ ท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเป็นระยะเวลา 7 ปี 11 เดือน ซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งดงักล่าวตามวาระประจ าปี 2564   

ทั้งน้ี นายด ารงค ์จูงวงศ ์สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ และไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษทั หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556 
 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท: 7 ปี 11 เดือน 
(หากได้รับการแต่งตั้งในคร้ังนีจ้ะด ารงต าแหน่ง
ในวาระนีไ้ปอีก 3 ปี รวมเป็น 10 ปี 11 เดือน) 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 
29 พฤษภำคม 2563: ไม่มี 
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นิยำมกรรมกำรอสิระ 

 บริษทัฯ ก าหนดใหค้ าว่า “กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการท่ีไม่ท าหนา้ท่ีจดัการของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุม และเป็นผูซ่ึ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ในลกัษณะท่ี
จะท าให้มีขอ้จ ากดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ และก าหนดคุณสมบติัของ “กรรมการอิสระ” ท่ีเขม้งวดกว่าหลกัเกณฑก์ าหนด โดย
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส 
พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคูส่มรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้
ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น เวน้
แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  
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10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการ
ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม โดยมี
การตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้ 
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เอกสำรแนบ 5 
 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที่ 6:  พจิำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 ไดพ้ิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสม และพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยท าการเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ แลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 
2564 ตามอตัราท่ีปรากฏในตาราง ทั้งน้ีมีจ านวนรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 3,000,000 บาท 

 
ตำรำงองค์ประกอบค่ำตอบแทนกรรมกำร (คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ) 

องค์ประกอบค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 

1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

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

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

2) ค่ำเบีย้ประชุม* 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

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

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

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

 
กำรเข้ำประชุมของกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบ และค่ำตอบแทนในปี 2563 

 ช่ือ ค่าตอบแทน
มาตรฐาน 

เบ้ียประชุม รวม 
(ค่าตอบแทนมาตรฐาน

และเบ้ียประชุม) 
ประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1 นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ - - - - - 
2 นายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ - - - - - 
3 นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์ - - - - - 
4 นายด ารงค ์จงูวงศ ์ 180,000.00 15,000.00 105,000.00 - 300,000.00 
5 ดร.กวีพงษ ์หิรัญกสิ 216,000.00 18,000.00 144,000.00  180,000.00  558,000.00 
6 ผศ.สัมพนัธ ์หุ่นพยนต ์ 180,000.00 15,000.00 120,000.00  150,000.00  465,000.00 
7 นายโชติ สนธิวฒันานนท ์ 180,000.00 15,000.00 120,000.00  150,000.00  465,000.00 

รวม 756,000.00 63,000.00 489,000.00 480,000.00 1,788,000.00 

 หมำยเหตุ: บริษทัฯไม่มีค่าตอบแทนของกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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เอกสำรแนบ 6 
 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที่  7:  พจิำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2564 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 40 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยเสนอใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สยาม ทรูธ สอบ
บญัชี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีส านกังานอยูใ่นประเทศ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในระดบัมาตรฐานสากล และมี
คุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯและบริษทัย่อย โดยไดค้วามเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ดงัมีรายนาม
ดงัต่อไปน้ี 

                              รำยนำม                                     เลขที่รับอนุญำต                     จ ำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ 
นายบรรจง พิชญประสาธน์        7147                                                      - 
นายไกรสิทธ์ิ ศิลปะมงคลกุล        9429                                                     - 
นางสาวเขมนนัท ์ใจช้ืน        8260            - 

 นางสาวอรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ               11145           - 
 
โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้มีอ านาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชี และในกรณีท่ีผูส้อบ

บญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนภายใน
ส านกังานเดียวกนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน กลต.ท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯแทนได ้ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติั หนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระแต่อยา่งไร และไม่ได้
เป็นผูส้อบบญัชีในบริษทัท่ีถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวนั้นไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยบริษทัไม่มีอ านาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเห็นควรใหแ้ต่งตั้งบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบ

บญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 
(Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจ าไตรมาส
และประจ าปี และค่าตรวจสอบขอ้มูลในแบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวา่การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายดงักล่าว และค่าตอบแทนขา้งตน้นั้นมีความเหมาะสมดีแลว้ เห็นควรเสนอใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
ส าหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในปีท่ีผ่านมา นอกจากค่าสอบบญัชี (Audit Fee) และ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit 

Fee) แลว้ บริษทัฯ มิไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนในบริการอ่ืนแต่อยา่งไร 
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ตำรำงแสดงเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี 2564 2563 

ผู้สอบบัญชี บริษัท สยำม ทรูธ สอบบัญชี จ ำกัด บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด 

กลุ่มบริษทั 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 
1,350,000 1,550,000 2,900,000 1,740,000 1,450,000 3,190,000 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
(Audit Fee)       

รายงานการตรวจสอบ BOI             
(จ านวน 2 บตัร) - 300,000 300,000 - 200,000 200,000 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee)    - - - 
รวมยอดเฉพำะบริษทัฯ 1,350,000 1,850,000 3,200,000 1,740,000 1,650,000 3,390,000 

       
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด       

Audit Fee 30,000 100,000 130,000 201,000 209,000 410,000 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - - - - - - 

บริษัท เอไอ  พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ 
จ ำกัด 

      

Audit Fee 30,000 100,000 130,000 126,000 124,000 250,000 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - - - - - - 

ยอดรวมทุกบริษัท 1,410,000 2,050,000 3,460,000 2,067,000 1,983,000 4,050,000 
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เอกสำรแนบ 7 
 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที่  8:  พจิำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของ
บริษัท คร้ังที่ 2 (AIE-W2) จ ำนวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำส่วน 5 
หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ ในรำคำใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิเท่ำกับ 0.25 บำทต่อหุ้น 

สรุปรำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน) 
ที่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คร้ังที่ 2 (AIE-W2) 

1. รำยละเอียดเบ้ืองต้นของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
หัวข้อ รำยละเอียด 

ประเภท ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธ”ิ หรือ “AIE-W2”) 

วตัถุประสงค ์ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  
ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได ้
จ านวนหน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

1,046,458,386 หน่วย 

จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรร
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ 

1,046,458,386 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 5,232,291,928 หุ้น 

ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย (จดัสรรให้ผูถื้อหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า) 
วิธีการจดัสรร จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีมีเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง 
ทั้งน้ี บริษัทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นสามัญของบริษทัท่ีมีสิทธิรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั ในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 (Record date) ในกรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการ
จดัสรรทั้งหมด บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือทั้งหมด (ถา้มี) 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุ้น เวน้แต่จะมีการปรับ
สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 0.25 บาทต่อหุน้ เวน้แตจ่ะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนการปรับสิทธิ 
วนัท่ีออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ - คร้ังแรก ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

- คร้ังท่ีสอง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
- คร้ังท่ีสาม ณ วนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ คือ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2566 
ทั้งน้ี หากวนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท าการให้เล่ือนเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

ระยะเวลาแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ในระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. ในทุกวนัท าการ
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หัวข้อ รำยละเอียด 
ของบริษทัภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  ยกเวน้ระยะเวลา
แจง้ความจ านงในการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ี์หุ้น
สามญัของบริษทัท าการซ้ือขายอยูใ่นขณะนั้น 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิด
จากการใชสิ้ทธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญท่ี เกิดจากการใช้สิทธิจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยท่ี์หุ้นสามญัของบริษทัท าการซ้ือขายอยูใ่นขณะนั้น 

เง่ือนไขการปรับสิทธิ บริษทัจะด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงต่อไปน้ี ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งออกหุ้นสามญัใหม่เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิ ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้
ดอ้ยไปกว่าเดิม 

7. เม่ือบริษทัมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวม
หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

8. เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคล
ในวงจ ากดัในราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีค  านวณไดต้ ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั 

9. เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทัว่ไป
และ/หรือบุคคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใช้สิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัโดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรับรอง
สิทธิดงักล่าว ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั 

10. เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
11. เม่ือบริษทัจ่ายปันผลเป็นเงินในจ านวนเกินกว่าร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะของบริษทั หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลา
บญัชีใดๆ ในระหว่างอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

12. เม่ือมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 1 - 5 ขา้งตน้ท่ีท าให้ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิม 

หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวต้่อ
หุ้นได ้(Par Value) 

เง่ือนไขอืน่ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการ
พิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใด อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (AIE-W2) ซ่ึงรวมไปถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงแต่ (1) การพิจารณา
ก าหนด แกไ้ข เพ่ิมเติมรายละเอียดและเง่ือนไขใดๆท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (AIE-W2) เท่าท่ีกฎหมายก าหนดให้กระท าไดห้รือในส่วนท่ีไม่ใช่
สาระส าคญั เช่น วนั เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน วิธีการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ท าควมตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
และด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (AIE-W2) (3) 
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หัวข้อ รำยละเอียด 
ลงนามในแบบค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รวมถึงการติดต่อและย่ืนแบบค าขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสามญัของบริษทัท าการซ้ือขายอยู่ในขณะนั้น และด าเนินการอื่น
ใดตามท่ีจ าเป็นเพ่ือการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

นายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในคร้ังนี้ 
        ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นจากการออกและเสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีดงัต่อไปน้ี 

- กรณีที่ 1 ผูถื้อหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ทั้งจ านวน 1,046,458,386 หน่วย และไม่มี

บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 

- กรณีที่ 2 ผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 แต่มีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ทั้งจ านวน 1,046,458,386 หน่วย 

 
2.1. ด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) มีรำยละเอียดกำรค ำนวณในแต่ละกรณีดังนี้ 

- กรณีที่ 1 เท่ากบัศูนย ์เน่ืองจากผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ทั้งจ านวน 1,046,458,386 

หน่วย และไม่มีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 

- กรณีที่ 2 ผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 แต่มีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ทั้งจ านวน 1,046,458,386 หน่วย จะท าให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือ

สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 16.67 โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 

Control Dilution  =                จ านวนหุน้ท่ีรองรับ AIE-W2 
(จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ + หุน้รองรับ AIE-W2) 

                                                  =                  1,046,458,386   
                   (5,232,291,928 + 1,046,458,386) 

  =                         16.67% 
 

2.2. ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) มีรำยละเอียดกำรค ำนวณในแต่ละกรณีดังนี้ 

- กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 
เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ท่ีเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุน้ ต ่ากวา่ราคาตลาดท่ี 

0.95 บาทต่อหุน้ ซ่ึงค านวณจากราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้บริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 15 วนัท าการต่อเน่ืองก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั จะท าให้
เกิดผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 12.63 โดยมีรายละเอียดค านวณดงัน้ี 
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 Price Dilution      =    (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) 
                                               ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

 โดยราคาหลงัการเสนอขาย 
 = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุน้ท่ีจะไดรั้บการใชสิ้ทธิ) 
                              จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

= (0.95 x 5,232,291,928) + (0.25 x 1,046,458,386)      = 0.83 
                                             5,232,291,928 + 1,046,458,386 

ดงันั้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)  = 0.95 – 0.83  =  12.63% 
                                                                                             0.95 
 

2.3. ด้ำนกำรลดลงของก ำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) มีรำยละเอียดกำรค ำนวณในแต่ละกรณีดังนี้ 

- กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 
- บริษทัฯมีก าไร (Earning) จ านวน 488,517,125 บาท จากก าไรสุทธิของบริษทัส าหรับปี 2563 
- EPS ก่อนเสนอขายเท่ากบั 0.093 บาทต่อหุ้น (Earning หารดว้ยจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้จ านวน   
  5,232,291,928 หุน้) โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงัน้ี 

  EPS Dilution      =  (EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย) 
EPS ก่อนการเสนอขาย 

                                                              =      0.093 – 0.078        =  16.13% 
                                                             0.093 

โดยท่ี  EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสุทธิ / หุน้เดิม เท่ากบั 0.093 บาทตอ่หุน้ 
   EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสุทธิ / (หุน้เดิม +หุ้นรองรับ AIE-W2) เท่ากบั 0.078 บาทต่อหุน้ 
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เอกสำรแนบ 8 
 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที่  9 : พจิำรณำอนุมัติกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 261,614,596.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 
1,308,072,982.00 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิม่ทุนจ ำนวน 1,046,458,386 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัทคร้ังที่ 2 (AIE-
W2) และแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ. 4 ให้สอดคล้องกับกำรเพิม่ทุนจดทะเบียน 

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 

ขา้พเจา้บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 
2564 เก่ียวกบัการเพิ่มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 

1. กำรเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 1,308,072,982.00 บาท เป็น 1,569,687,578.50 บาท 
โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25  บาท รวม 261,614,596.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนใน
ลกัษณะดงัน้ี 

กำรเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้น 
 

มูลค่ำที่ตรำไว้ 
(บำทต่อหุ้น) 

รวม 
(บำท) 

☒  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 1,046,458,386 0.25 261,614,596.50 

  
2. กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จ ำนวนหุ้น 
 

อัตรำส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

รำคำขำย 
(บำทต่อหุ้น) 

วัน เวลำ จองซ้ือ 
และช ำระเงินค่ำหุ้น 

หมำยเหตุ 

เพื่อรองรับการ
ใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุน
ของบริษทัคร้ัง
ท่ี 2 (AIE-W2) 

1,046,458,386 5 หุ้นสามญั 
ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

จดัสรร โดยไม่
คิดมูลค่า 

ดูรายละเอียดใน
เอกสารแนบ 1 

เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ 
AIE-W2 
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2.2 กำรด ำเนินกำรของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เต็มจ านวน 1 หน่วยจากการค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิส่วน
ท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน 

 
3. ก ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติกำรเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-
AGM) โดยก าหนดใหว้นัศุกร์ท่ี 5 มีนาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 

 
4. กำรขออนุญำตเพิม่ทุน ต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไข กำรขออนุญำต (ถ้ำมี)         

บริษทัจะท าการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1,569,687,578.50 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และจดทะเบียนช าระเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกระทรวง
พาณิชย ์เม่ือมีการเรียกช าระทุน 

 
5. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุน และกำรใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

5.1 เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (AIE-W2)  
5.2 เพิ่มทุนเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจำกกำรเพิ่มทุน 

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัมีฐานเงินทุนท่ีแข็งแกร่ง ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
และความพร้อมดา้นเงินทุนส าหรับรองรับการลงทุนในอนาคต อนัจะน ามาซ่ึงรายไดท่ี้เพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บริษทั และผูถื้อ
หุน้ของบริษทั 

 
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 
บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ีเหลือหลงัหักเงิน

ส ารองตามกฎหมาย ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมี
การเปล่ียนแปลงได ้โดยขึ้นอยูก่บัผลประกอบการ ฐานะการเงินของบริษทั แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง รวมถึง
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควร 
7.2 ผูจ้องซ้ือหุ้นเพิ่มทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน

ช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
7.3 อ่ืน  ๆ 
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   -ไม่มี- 
 

8. รำยละเอียดอ่ืนใดที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรอนุมัติกำรเพิ่มทุน 

   -ไม่มี- 
 

9. ตำรำงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วัน เดือน ปี 

1 วนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 18 กุมภาพนัธ์ 2564 

2 ก าหนดวนั Record Date เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 5 มีนาคม 2564 

3 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 5 เมษายน 2564 

4 ก าหนดวนั Record Date เพื่อสิทธิในการรับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 

16 เมษายน 2564 

5 ก าหนดวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 
(AIE-W2) และจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ 

5 พฤษภาคม 2564 

  
 
บริษทัฯขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 

                                                                          
    ลายมือช่ือ.................................................. กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
                     (นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย)์ 

  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
   (กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั) 
 
 
                                                                                        
    ลายมือช่ือ.................................................. กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
                   (น.ส.พิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
   ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 
   (กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั) 
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เอกสำรแนบ 9 

เง่ือนไข ข้อปฏิบัติ และวิธีกำรลงทะเบียน ส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
 

1. ผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุม E-AGM : 
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีเอกสาร (เอกสารแนบ 13) 

โดยขอใหท้่านระบุอีเมล ์(e-mail) และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่าน ใหช้ดัเจนส าหรับใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุม และแนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี  
1.1.1 บุคคลธรรมดำ 

•  ผูถื้อหุน้สัญชาติไทย  
- บตัรประจ าตวัผูถื้อหุ้น (บตัรประจ าตวั ประชาชน/บตัรขา้ราชการ/บตัรรัฐวิสาหกิจ) 
- ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะและบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ 
- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ- ช่ือสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

• ผูถื้อหุน้สัญชาติต่างประเทศ  
- หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
- ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ 

1.1.2 นิติบุคคล 
• นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  
- หนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือส าเนา
หนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีไดอ้อกใหไ้ม่เกิน 30 วนั ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือ
ช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทบัตราบริษทั ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าวและ 
-  บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

• นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  
- หนงัสือรับรองนิติบุคคล โดยส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท า
ขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค หรือหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีคลา้ยคลึง
กนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ใหน้ าหนงัสือมอบฉนัทะฉบบั
นั้นใหเ้จา้หนา้ท่ีผูมี้อ านาจของสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายใหท้ า
การแทนบุคคลดงักล่าว หรือบุคคลซ่ึงสามารถใหก้ารรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศ
นั้นท าการรับรองเอกสาร (โนตารีพบัลิค) อีกชั้นหน่ึง 
- บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

บริษทัฯ ขอใหท้่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และหลกัฐานแสดงตวัตนดวักล่าว
ขา้งตน้ใหก้บับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 ผา่นช่องทางดงัน้ี 
- ช่องทาง E-mail: ir@aienergy.co.th  

mailto:ir@aienergy.co.th
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- ช่องทางไปรษณีย ์(โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับท่ีบริษทัฯจดัส่งใหพ้ร้อมกนัน้ี) 
ถึง: เลขานุการบริษทั 
ท่ีอยู ่: 55/2 หมู่ 8 ถนนเศษฐกิจ 1 ต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 

1.2 เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเอกสาร ตามขอ้ (1.1) จากท่าน บริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยนืยนัสิทธิเขา้ ร่วม
ประชุม โดยเม่ือผา่นการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัฯ จะจดัส่ง ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) พร้อม 
Web Link ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งน้ี ขอความกรุณาใหท้่านผูถื้อหุ้น งดใหช่ื้อผูใ้ช ้(Username) และ
รหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่านแก่ผูอ่ื้นกรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่านสูญหาย หรือยงั
ไม่ไดรั้บภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อ บริษทัฯโดยทนัที (อีเมล:์ ir@aienergy.co.th / โทร.034-877-485-8) 

1.3 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ท่ีแนบไปพร้อมกบั ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหสั ผูใ้ช ้
(Password) โดยรายละเอียดจากอีเมล ์(e-mail) ท่ีบริษทัฯ ไดส่้งใหท่้าน ทั้งน้ี ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียน เขา้ร่วม
ประชุมล่วงหนา้ 1 ชัว่โมงก่อนเร่ิมการประชุม อยา่งไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเร่ิมเม่ือ ถึงเวลาประชุมเท่านั้น 

1.4 ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดย ลงคะแนน “เห็น
ดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่าน
เป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

1.5 กรณีท่ีทา่นประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหวา่งการประชุมกรุณา
ติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯจะระบุช่อง
ทางการติดต่อกบับริษทั ควิดแลบ จ ากดั ไวใ้นอีเมลท่ี์ไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท้่าน  
 

2. ผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะเพ่ือเข้ำร่วมประชุม E-AGM: 
ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของ
บริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึง เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนน
แยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพื่อให้
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการ
แกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง ในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.หรือ แบบ ข.
ปรากฏตามเอกสารแนบ 11 และ 12 หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนงัสือมอบฉันทะและ
เอกสารประกอบการมอบฉันทะใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 ผา่นช่องทางดงัน้ี 

- ช่องทาง E-mail: ir@aienergy.co.th  
- ช่องทางไปรษณีย ์(โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับท่ีบริษทัฯจดัส่งใหพ้ร้อมกนัน้ี) 

ถึง: เลขานุการบริษทั 
ท่ีอยู ่: 55/2 หมู่ 8 ถนนเศษฐกิจ 1 ต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 

โดยผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงแทน สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่
กรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใดๆในทุกวาระการประชุม ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 

 

mailto:ir@aienergy.co.th
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1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สัมพนัธ์ หุ่นพยนตร์ อำยุ 68 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 88/23/1 หมู่ท่ี 2 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบรีุ 11000 

 
 

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

- ประกาศนียบตัรกฎหมายและการพฒันา, สถาบนัสังคมศึกษา 
(ISS) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด ์

 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติกำรอบรม : 

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

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

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดับเดียวกัน 
             - ไม่มี -       

 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน มีจ ำนวน 1 กิจกำร 
 2556 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากดั  

(มหาชน) 
- กจิกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน มีจ ำนวน  3 กิจกำร 

2556 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ บริษทั สเปซเมด จ ากดั  
2557 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ บริษทั วุฒิศกัด์ิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั  
2557 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ บริษทั วุฒิศกัด์ิ คอสเมติก จ ากดั  

 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
- ไม่มี -  

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที ่ 
29 พฤษภำคม 2563: ไม่มี 
 
กำรมีส่วนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 
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2. นำยโชติ สนธิวัฒนำนนท์ อำยุ 65 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 51 หมู่ 8 ต ำบลบำงกร่ำง อ ำเภอเมืองนนทบรีุ จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

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

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยั 
   รามค าแหง 

ประวัติกำรอบรม : 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

 - บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดับเดียวกัน 
              - ไม่มี -       

 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
              - ไม่มี -       

- กิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
             - ไม่มี -        

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
              - ไม่มี -        

กำรออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุน้หน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
-    ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน      
      ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
-    ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินการ     
      ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหท้ราบผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม 
      รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

2.     การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะ  
        ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
3.     ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ี 
        ประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุน้นั้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราวก็ได ้
4. การลงคะแนนลบั อาจจะท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้มี    
        การลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการลงคะแนนลบันั้น และแจง้ให ้
        ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  
29 พฤษภำคม 2563: 0.0067% (348,000 หุน้) 

กำรมีส่วนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 
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เอกสำรแนบ 10 

ข้อบงัคับของบริษัทฯ เฉพำะที่เกีย่วข้องกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงส ำหรับวำระกำรประชุม 

หมวดท่ี 2  
หุ้นและผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 5. หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญัมีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กนั และเป็นหุ้นชนิดท่ีตอ้งช าระค่าหุ้นเตม็จ านวนมูลคา่ของหุ้น  และ/หรือเป็นหุ้น
ท่ีช าระค่าหุน้ดว้ยทรัพยสิ์นอื่นนอกจากตวัเงิน  หรือให้ใชลิ้ขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม  ศิลปะ  หรือวิทยาศาสตร์  สิทธิบตัร  
เคร่ืองหมายการคา้  แบบหรือหุ่นจ าลอง  แผนผงั  สูตร หรือกรรมวิธีลบัใดๆ หรือใหใ้ชข้อ้สนเทศเก่ียวกบัประสบการณ์ทาง
อุตสาหกรรม  การพาณิชย ์หรือวิทยาศาสตร์ 

บริษทัมีสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายหุ้น  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นกู ้ หุ้นกูแ้ปลงสภาพ  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หรือ
หลกัทรัพยอ์ื่นใดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นบุคคลใดๆ หรือประชาชนทัว่ไป
ได ้ และการแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นกูส้ามญั  การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิใหเ้ป็นหุ้นสามญัให้กระท าได ้ ทั้งน้ี
ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 6. ใบหุน้ทุกใบของบริษทัจะระบุช่ือผูถื้อหุ้น และมีลายมือช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพมิพล์ายมือช่ือไว ้แต่ทั้งน้ี 

คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือ
พิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้ ซ่ึงการลงลายมือช่ือหรือพิมพด์งักล่าวนั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยก์ าหนด 

หมวดท่ี 5  
คณะกรรมการ 

ขอ้ 17. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่
นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้
คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 18. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพงึเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 19. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

   กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้
   กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ 

ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 20. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
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(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั หรือกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออกตามขอ้ 22  
(5) ศาลมีค าส่ังให้ออก 

ขอ้ 22. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ
โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 24. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพจิารณาและลงมติอนุมติั โดยอาจ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอื่นกไ็ด ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและ
สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังาน หรือ ลูกจา้งของ
บริษทั ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

หมวดท่ี 6 
การประชุมผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นจ านวน
ไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือ
กนัท าหนงัสือ ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) 
เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพือ่อนุมติั 
หรือเพือ่พิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์(3) วนัติดต่อกนั และไม่นอ้ย
กว่าสาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมดว้ย  

ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญข่องบริษทั หรือท่ีอื่นใดตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่นอ้ย
กว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม ่และ
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ในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

ขอ้ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ือง
ใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอื่นมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอืน่ใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั  
(ช) การออกหุ้นกูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอื่น 

ขอ้ 40. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6) กิจการอืน่ ๆ 
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เอกสำรแนบ 11 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ำยไม่ซับซ้อน) 

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

 

เขียนท่ี  
 วนัท่ี  เดือน พ.ศ  

  
 (1)   ขา้พเจา้        สัญชาติ     
 อยูบ่า้นเลขท่ี             

  (2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง  ดงัน้ี 
   
  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
                          หุ้นบุริมสิทธิ                                 - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  - เสียง  

 (3) ขอมอบฉนัทะให้  

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

     นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์ อาย ุ   68      ปี     อยูบ่า้นเลขท่ี    88/23/1 หมู ่2    ถนน  -   
ต าบล/แขวง            บางเขน           อ าเภอ/เขต  เมืองนนทบุรี    จงัหวดั   นนทบุรี     รหสัไปรษณีย ์            11000          หรือ 
      นายโชติ สนธิวฒันานนท ์ อาย ุ           65        ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี  51 หมู่ 8  
ถนน  -   ต าบล/แขวง  บางกร่าง        อ าเภอ/เขต  เมืองนนทบุรี   จงัหวดั         นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 11000    

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในผูจ้องหุ้น / การประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 / วิสามญั (คร้ังท่ี - ) ในวนัจนัทร์ท่ี  5 เมษายน 2564   เวลา 10.00  น.  ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-AGM) หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอื่นดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ                                                            ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( )  (                             ) 

  ลงช่ือ                                                                ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ                                                               ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   ( )   (   ) 

 

 
หมำยเหตุ ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้
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เอกสำรแนบ 12       

   (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 ำกดั (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 __นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต_์_________________ อาย ุ    68      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี   88/23/1 หมู่ท่ี 2        
Name Mr. Sampan Hunpayon age 68 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 

❑3.  ช่ือ ___นายโชติ สนธิวฒันานนท_์______________ อาย ุ    65      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  51 หมู่ 8   
Name Mr. Choti Sontiwattananont age 65 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         
Province Nonthaburi  Postal Code   11000   

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 
April 5th, 2021, at 10.00 hours through Electronic Media (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.  
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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 2563 วนัท่ี 18 มิถนุายน 2563 
Agenda No. 1 To certify the minutes of the 2020 Annual General Meeting of shareholders., held on June 18th, 2020. 
 

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑ ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes        Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s 2020 annual performance report. 
 
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
          Approve votes      Disapprove votes      Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 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 2020 ended December 31st, 2020.  
 
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
          Approve votes     Disapprove votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
Agenda No. 4 To approve the appropriation of profit for legal reserve and the annual dividend for the year 2020. 
 
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes       
           
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 
Agenda No. 5 To approve the election of directors in place of those whose terms are to be expired in 2021.  
        การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
       To select each director individually 

    5.1 ช่ือกรรมการ    นำยกวีพงษ์ หิรัญกสิ  
    5.1 Name of Director:  Mr. Kaweephong Hirankasi 

❑   เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove         Abstain                    

                               5.2 ช่ือกรรมการ   นำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ 
                               5.2 Name of Director:  Mr. Thanit Thareratanavibool  

❑   เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง  
      Approve        Disapprove         Abstain  

                               5.3 ช่ือกรรมการ   นำยด ำรงค์ จูงวงศ์ 
                                        5.3 Name of Director:  Mr. Damrong Joongwong 
❑   เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง  
      Approve        Disapprove         Abstain  
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda No. 6 To approve Directors’ Remuneration for year 2021.  
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
Agenda No. 7 To approve the appointment of Auditors and Remuneration for year 2021.  
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (AIE-W2) จ านวนไม่เกิน 

1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดง
สิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุ้น 

Agenda No. 8 To approve the issuance and offering of the warrant to purchase newly issued ordinary shares No.2 (AIE-W2) in the 
amount of not exceeding 1,046,458,386 units to existing shareholders at the ratio of 5 existing ordinary shares to 1 
unit of warrant without cost and exercise price of 0.25 baht per share.  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 261,614,596.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุ้น มลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 
เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) และแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้. 4 ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

Agenda No. 9 To consider and approve capital increase of 261,614,596.50 baht; registered capital increase from 1,308,072,982.00 
baht to 1,569,687,578.50 baht by issuing ordinary shares of 1,046,458,386 shares with par value of 0.25 baht to be 
reserved for the exercise of the warrant to purchase newly issued ordinary shares No.2 (AIE-W2) and to amend 
clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to align with the capital increase.  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 
Agenda No. 10 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of 1,046,458,386 shares to be reserved for 

the exercise of the Company’s warrant No.2 (AIE-W2).  
❑   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 หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน

เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 
                      (         ) 
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หมำยเหตุ / Remark 

1. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลาย
คนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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 าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตาม

แบบ 
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. 

4. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดให้ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียใน
กิจการเร่ืองใดท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (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) นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต์      หรือ 
(2) นายโชติ สนธิวฒันานนท ์     (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 9) 

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow; 
(1) Mr.Sampan Hunpayon   or 
(2) Mr.Choti Sontiwattananont    (Information of independent directors were shown in the attachment 9) 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน) 
The proxy is granted by a shareholder of AI Energy Public Company Limited. 

 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และ สถานท่ีอื่นดว้ย 
 

For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on April 5th, 2021 at 10.00 hours through Electronic 
Media (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re:  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 

           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re:  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 

           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re:  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 

           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re:  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 

           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re:  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 

           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
 (                                                 )  

วนัที่/ Date   
 

ลงช่ือ/ Signed  ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                                 )  

วนัที่/ Date   
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เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม 

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 (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
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 านาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะ
พรอ้มบตัรประจ 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 (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะ

พรอ้มบตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) 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 ควรมกีารรบัรองลายมอืชื่อ
โดยโนตารพีบัลคิ 

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. 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถเขา้ระบบเพื่อลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชัว่โมงก่อนเริม่การประชุม หรอืตัง้แต่เวลา 
9.00 น. ของวนัที ่5 เมษายน 2564 อย่างไรกต็าม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริม่ในเวลา 10.00 น. เท่านัน้ 

A shareholder or a proxy may log-in to register for the meeting 1 hour prior to the meeting start or from 9.00 hours on April 
5th, 2021, however the streaming will only start at 10.00 hours. 
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เอกสำรแนบ 13 

แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564  
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน) 

 
เขียนท่ี................................................................... 

วนัท่ี......... เดือน..................................... พ.ศ.................... 
 

 ขา้พเจา้......................................................................................................สัญชาติ......................อยูบ่า้นเลขท่ี................................

ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต.............................................................. 

จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์......................อีเมล.์.......................................................เบอร์โทรศพัท.์............................... 

(กรุณำใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ เพ่ือให้บริษัทฯ ติดต่อท่ำนในกรณีที่ท่ำนใส่อีเมล์ไม่ถูกต้อง) 
 

เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ิน.....................................................หุน้ 
ขา้พเจา้ขอยนืยนัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2564 
เวลา 10.00 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 กรุณาส่ง weblink ส าหรับเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM), ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้

(Password) มายงัอีเมล ์(e-mail) ของขา้พเจา้ ดงัน้ี อีเมล ์(e-mail)..................................................................................................... 

 
ลงช่ือ...............................................................................ผูถื้อหุ้น 

                                                                                                                (...............................................................................) 
 
 
    ลงช่ือ...............................................................................พยาน 

                                                                                                                (..............................................................................) 
 

หมำยเหตุส ำคัญ: โปรดด าเนินการจดัส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบบัน้ีท่ี
กรอกเรียบร้อยแลว้ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานยนืยนัตวัตน ตามท่ีระบุในเอกสารแนบ 9  เพื่อใชใ้นการตรวจสอบสิทธิในการ
เขา้ร่วมประชุม E-AGM ใหแ้ก่บริษทัฯภายในวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 ผา่นช่องทางต่อไปน้ี 

- ช่องทาง E-mail: ir@aienergy.co.th  
- ช่องทางไปรษณีย:์ โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับท่ีบริษทัฯจดัส่งใหพ้ร้อมกนัน้ี 

ในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บ Username และ Password ภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษทัฯทาง อีเมล:์ ir@aienergy.co.th 
หรือ โทร. 034-877-485-8  

mailto:ir@aienergy.co.th
mailto:ir@aienergy.co.th%20หรือ
mailto:ir@aienergy.co.th%20หรือ

