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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 

ของ 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานที 

ประชุมเมือวนัที 24 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชนั 5 อาคารสาํนกังาน บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ 

จาํกดั (มหาชน) เลขที 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 

รายนามกรรมการทเีข้าร่วมประชุม 

1. นายณรงค ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์   ประธานกรรมการ 

2. นายธนิตย ์ ธารีรัตนาวบิูลย ์   รองประธานกรรมการ 

3. นายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวบิูลย ์   กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายนพพล  ธารีรัตนาวบิูลย ์   กรรมการ 

5. นายดาํรงค ์จูงวงศ ์    กรรมการ 

6. ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการอิสระ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

8. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายกิติพฒัน ์ วงศอ์กนิษฐ ์   ตวัแทนผูส้อบบญัชีสาํนกังาน ดร.วิรัช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ 

2. นางสาวปิยนาฏ นามไพโรจน ์  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

เริมการประชุม 

      นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุม โดยประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับและขอบคุณผู ้

ถือหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านทีเขา้ร่วมประชุม  

    ประธานฯ แถลงวา่ ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ เมือวนัที  4 มีนาคม 2557  บริษทัมีจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัสิน 8,172 ราย  

มีจาํนวนหุน้สามญัทงัสิน 1,130,000,000 หุน้  จดัแบ่งตามหมวดผูถื้อหุน้ไดด้งัต่อไปนี 
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1) นิติบุคคลต่างประเทศ  จาํนวน 1,900,000 หุน้ 
2) นิติบุคคลในประเทศ  จาํนวน 676,765,760 หุน้ 
3) บุคคลต่างประเทศ  จาํนวน 105,800 หุน้ 
4) บุคคลในประเทศ  จาํนวน 451,228,440 หุน้ 

 โดยเป็นหุ้นสามญัทมีีสิทธิออกเสียงจาํนวนทงัสิน 1,130,000,000 หุ้น 

          

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ครังนี  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะรวมทงัสิน

จาํนวน 193 ท่าน มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 95 ราย 2,389,778 หุน้ มาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 98 ราย 843,911,989 หุน้ไม่

มาร่วมประชุม 283,698,233 หุน้  นบัรวมเป็นจาํนวนหุน้มาร่วมประชุม มากกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทงัหมด และกรรมการ

ของบริษทัเขา้ร่วมประชุมรวมจาํนวน 8 คน ครบองคป์ระชุมตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้   

 

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี 

วาระที 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครังท ี2/2556 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครังที 2/2556 ซึงประชุมเมือวนัที 

12 กนัยายน 2556    โดยมีรายละเอียด ตามสาํเนารายงานการประชุมทีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ซึงคณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
ทีประชุมผูถื้อหุน้มีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครังที 2/2556 ซึงประชุมเมือวนัที 12 กนัยายน 2556 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี 

 

 จาํนวน (ราย) จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 174 845,552,617 99.93 

ไม่เห็นด้วย 2 13,000 0.0015 

งดออกเสียง 7 585,650 0.0692 
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ผูถื้อหุน้มีประเดน็ซกัถามนอกเหนือจากวาระที 1 ดงันี 

คุณศกัดิชยั สกลุศรีมนตรี : บริษทัไดแ้จกรายงานประจาํปีเป็นซีดี แต่ไม่แจกเป็นรูปเล่ม ดงันนัในการประชุมผูถื้อหุน้ ผมไม่
สามารถดูงบการเงินได ้ทาํใหผ้มไม่มีขอ้มูลขึนไปถามท่าน อยา่งนอ้ยควรจะมีรายงานประจาํปีที
เป็นรูปเล่ม ผูถื้อหุน้จะไดมี้ขอ้มูลสอบถามได ้

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: เราแจกเป็นซีดี ไปแต่ถา้เป็นกรณีอยา่งนี ครังหนา้บริษทัคงตอ้งพิมพแ์ละแจกเป็นรูปเล่ม 
คุณธนิตย ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: ผมขอชีแจงดงันีครับ  จากประสบการณ์ทีเราจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ 

จาํกดั (มหาชน) (AI) ทีผา่นมา การจดัทาํรายงานประจาํปีทงัรูปเล่มหรือซีดีต่างกมี็ปัญหา เนืองจาก
วนักาํหนดวนัประชุมผูถื้อหุน้และวนัประชุมผูถื้อหุน้นนัห่างกนัไม่ตาํกวา่ 3 สปัดาห์ ดงันนับริษทั
ไม่สามารถคาดการณ์จาํนวนผูถื้อหุน้ไดเ้ลย เป็นเหตุใหทุ้กครังบริษทัจะสงัพิมพเ์ป็นรูปเล่มมาก
เกินจาํนวนผูถื้อหุน้ พอสุดทา้ยแลว้จะเหลือเป็นจาํนวนมากครับ ขอ้นีกจ็ะกลบัมาเป็นภาระของ
บริษทันะครับ เพราะวา่มีค่าใชจ่้ายทีเพิมขึนในการพิมพเ์ป็นรูปเล่ม 

คุณธารา ชลปราณี : ถา้ทาํเป็นรูปเล่มเห็นดว้ยวา่ตอ้งทาํเยอะ แต่เป็นซีดีผูถื้อหุน้ตอ้งมีภาระในการพมิพ ์บริษทัควรจะ
พิมพผ์ลประกอบการ งบการเงิน หรือสาระสาํคญับางส่วน ไม่จาํเป็นตอ้งมีทงัหมด  รายงาน
ประจาํปีรูปเล่มควรจะพิมพแ์จก 100 – 200 เล่ม สาํหรับผูที้มาประชุมผูถื้อหุน้ เพือเป็นการลดภาระ
ท่าน และเพือความสะดวกของผูถื้อหุน้ 

คุณธนิตย ์ธารีรัตนาวบิลูย ์: ขอบคุณนะครับ สาํหรับขอ้เสนอแนะนะครับ ต่อไปเราคงจะทาํเป็นทงัซีดีและรูปเล่ม แมจ้ะมี
ภาระค่าใชจ่้ายมากขึน แต่เวลากระชนัมาก ฉะนนัระยะเวลาการกาํหนดประชุมผูถื้อหุน้ในครัง
ต่อไปสาํหรับปีหนา้ก็จะยดืยาวออกไป เช่น ปีหนา้ถา้เป็นช่วงเวลาเดียวกนันี กจ็ะเป็นช่วง
สงกรานต ์เพราะการจดัทาํเป็นรูปเล่มตอ้งใชเ้วลาไม่ตาํกวา่ 3 สปัดาห์ เพือจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: ครับ ขอบคุณมากนะครับ ก็เป็นขอ้เสนอแนะทีดีนะครับ เราจะพิจารณาวา่เราจะทาํอยา่งไรเพือให้
เกิดความเหมาะสม และผูถื้อหุน้มีขอ้มูลในมือทีเพียงพอทีจะไดน้งัคุยกนันะครับ ขอบคุณมากครับ 

ผูถื้อหุน้ : ท่านประธานครับผมขออนุญาตครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: ครับๆ เชิญครับ 
ผูถื้อหุน้ : ขอบคุณครับ ผมเขา้ใจวา่เรายงัอยูใ่นวาระที 1 ซึงประเดน็สอบถามไม่เกียวขอ้งกบัวาระนี แต่

อยา่งไรกต็าม ผมเห็นวา่ทีผูถื้อหุน้กล่าวขึนมานนัเป็นประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ทางบริษทัควรมีการ
ระบุใหช้ดัเจนลงขอ้บงัคบับริษทัวา่จะเลือกเป็นรูปเล่มหรือซีดี ระบุใหช้ดัเจน กข็อฝากไวแ้ค่นีนะ
ครับ ขอบคุณครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: ครับ ขอบคุณครับ 
 

 

 



 

ทีตงั         55/2 หมู่ 8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2           4 of 20 

               55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110  Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 

 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน) 

AI Energy Public Company Limited                        

วาระที 2 รับทราบรายงานประจาํปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการเกยีวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี  2556 

ประธานฯ ไดแ้ถลงใหผู้ถื้อหุน้ในทีประชุมทราบถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี  2556 โดยมีรายละเอียดดงัที

ปรากฏในรายงานประจาํปี 2556 ทีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยสงัเขปดงันี 
 

 ในปี 2556 บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานดงันี จากงบการเงินรวม มีรายไดร้วมจาํนวนทงัสิน 4,236 ลา้นบาท มีตน้ทุน

รวมจาํนวน 3,841 ลา้นบาท มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 199 ลา้นบาท โดยมีผลกาํไรสุทธิทงัสินจาํนวน 195 ลา้นบาท โดย

ในภาพรวมแลว้ บริษทัมีรายไดร้วมในปี 2556 เพิมขึนจากของปี 2555 จาํนวน 774 ลา้นบาท คิดเป็นเพิมขึนร้อยละ 22.36 โดย

เป็นการเพิมขึนของยอดขายนาํมนัไบโอดีเซล 
 
     เนืองจากเป็นวาระรับทราบ  จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

วาระที 3 พจิารณารับรองงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาํปีสินสุด 

 วนัท ี 31 ธันวาคม 2556 

ประธานฯ ไดข้อใหน้ายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวบิูลย ์กรรมการผูจ้ดัการ รายงานเกียวกบังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาํปีสินสุด วนัที  31 ธนัวาคม 2556   ทีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและที

ประชุมคณะกรรมการบริษทัแลว้ นายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวบิูลย ์ไดแ้จง้ต่อทีประชุมวา่ ดงัรายละเอียดตามรายงานประจาํปี 2556 

ทีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ขอนาํเสนอรายการในงบการเงินรวมทีสาํคญั ณ วนัที  31 ธนัวาคม 

2556 โดยสงัเขปดงันี 

    ในปี 2556 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจาํนวนทงัสิน 2,023 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 333 ลา้นบาท สินทรัพยข์อง

บริษทัโดยหลกั ๆ  ประกอบดว้ย ทีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,265 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือและพสัดุนาํมนัคงเหลือ

จาํนวน 375 ลา้นบาท ลูกหนีการคา้ 274 ลา้นบาท มีหนีสินของบริษทัจาํนวน 270  ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินกูย้มืจากสถาบนั

การเงินจาํนวน 178 ลา้นบาท เจา้หนีการคา้จาํนวน  64 ลา้นบาท และสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานจาํนวน 10 ลา้น

บาท ส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 1,753 ลา้นบาท โดยมีกาํไรสุทธิประจาํปี 195 ลา้นบาท 

 ในส่วนของกาํไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2556 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายสินคา้จาํนวน 4,223 ลา้นบาท โดย

เพมิขึนจากปีก่อนจาํนวน 772 ลา้นบาท จากความตอ้งการของลูกคา้นาํมนัไบโอดีเซลทีเพิมขึน บริษทัฯมีรายไดร้วมจาํนวน

ทงัสิน 4,236 ลา้นบาท มีตน้ทุนขายจาํนวน 3,841 ลา้นบาท มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 199 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ 195 

ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 25 สตางคต่์อหุน้ 
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    จากงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวมในปี 2556 บริษทัฯมียอดกระแสเงินสดเพิมขึนสุทธิจาํนวน 54 ลา้นบาท โดย

เป็นผลจากกิจกรรมต่าง ๆ ดงันี  

     กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 688 ลา้นบาท โดยเป็นการไดรั้บมาจากกาํไรจากการดาํเนินงาน

และการลดลงของสินคา้คงคลงั   กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 576 ลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพย์

ถาวรของบริษทัฯ กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 57 ลา้นบาท ในส่วนของการจ่ายชาํระหนีเงินกูย้มืระยะสนั

กบัสถาบนัการเงิน 

คุณธารา ชลปราณี : อยา่งทีผมไดแ้นะนาํไปแลว้วา่ การประชุมครังต่อไปควรจะมีงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแจกตอนมาประชุม เพือทางผูถื้อหุน้จะไดอ่้านและศึกษาก่อนทีจะเริมประชุม ผมขอ
อนุญาตถามนะครับ ในส่วนทีเป็นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบการเงินรวม ตรงส่วนทีเป็นรายได้
จาการขาย 4,083 ลา้นบาท และตน้ทุนขายอยูที่ 3,755 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากการขายอยูที่ 3,403 ลา้นบาท และตน้ทุนขายที 3,350 ลา้นบาท ดูแลว้อตัราส่วนระหวา่ง
ตน้ทุนขายกบัรายไดม้นัแตกต่างกนัพอสมควร  ผมสงสยัวา่ตน้ทุนขายนีมนัลดลงจากปีก่อนหนา้
ขนาดนนัเชียวหรือครับ เพราะในปี 2555 มนัมีส่วนต่างแค่ 50 กวา่ลา้นบาท แต่พอปี 2556 ส่วน
ต่างมนักระโดดขึนมาเป็น 300 กวา่ลา้นบาท ทงัทีส่วนรายไดจ้ากการขายทีเพิมขึนมาคือ 600 กวา่
ลา้นบาท เท่านนัเอง อนันีคือความน่าแปลกใจ คือตน้ทุนขาย ทาํไมส่วนต่างตรงนีมนัเกิดเนืองจาก
อะไรอยา่งไร 

คณุณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: ครับ ในส่วนนีนะครับ ในช่วงทีผา่นมา เราเองปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึงทาํใหต้น้ทุนลดลงไป
มาก โดยมีนยัสาํคญั คือเราปรับปรุงการผลิต แมก้ระทงัการสงัเครืองจกัรเขา้มาใหม่ หอกลนัใหม่ 
และโครงการ Recovery Methanol และในส่วนทีเราจะนาํกรดปาลม์มาทาํเป็นไบโอดีเซล ซึงจะทาํ
ในไตรมาสที 3 และ 4 ของปี 2557 ต่อไป ซึงกระบวนการผลิตเราไดป้รับปรุงมาโดยตลอดครับ 

คุณธารา ชลปราณี : บริษทัฯมีการขาดทุนสะสมมาหลายปี และปี 2556 เป็นปีทีมีการกา้วกระโดดเพิมขึนมาจนสามารถ
หกัลา้งขาดทุนสะสมไดห้มด และเริมเป็นกาํไรสะสมแลว้ ผมสงสยัวา่ ในปีต่อๆไป มนัจะกา้ว
กระโดดแบบปีทีผา่นมาไหม เพราะทีผา่นมามีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและสงัซือเครืองจกัร
ใหม่ๆเขา้มา เพือทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการผลิตดีขึน และการปรับปรุงการผลิตอีกครังทีจะมี
ขึนในไตรมาสที 3 – 4 ในปีนี ตรงนนัจะมีผลกระทบต่อรายไดแ้ละตน้ทุนการผลิตมีมากนอ้ยแค่
ไหน และอตัรากาํไรจะเพิมขึนไปเรือยๆไหม คือตรงทีผมสงสยั 

คุณณรงค ์ ธารีรัตนาวบิูลย:์   กข็อใหห้มายมนัใจไดว้า่ จากนีไปผลการประกอบการ และอตัรากาํไรจากการประกอบการจะดี
ขึนเรือยๆ ซึงทีเกิดขึนนีเป็นขนัตาํ 

คุณธารา ชลปราณี : กคื็อปีหนึงเราจะกาํไรประมาณ 100 กวา่ลา้นบาทไปเรือยๆ เลยหรือครับ 
คุณณรงค ์ ธารีรัตนาวบิูลย:์   ครับ ก็เป็นขนัตาํอยูแ่ลว้ครับ 
คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ :    สินคา้คงเหลือทีลดลง เป็นการลดลงโดยปริมาณหรือราคาลดลงคะ เพราะวา่ตวัทีลดลงหลกัๆจะ
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เป็นตวัวตัถุดิบ เลยไม่แน่ใจวา่เป็นการลดลงทีราคาวตัถุดิบหรือปริมาณคะ 
คุณกิติพฒัน ์วงศอ์กนิษฐ ์: 
(ตวัแทนผูส้อบบญัชี) 

สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมนะครับ ในปี 2555 มีวตัถุดิบและสารเคมี 496 ลา้นบาท ลดลงมา
เหลือ 290 ลา้นบาทในปี 2556 ส่วนงานระหวา่งผลิตในปี 2555 ที 201 ลา้นบาทลดเหลือ 26 ลา้น
บาทในปี 2556 ในส่วนสินคา้สาํเร็จรูปในปี 2555 มี 86 ลา้นบาท ลดเหลือ 38 ลา้นบาทในปี 2555 
ครับ  

คุณปิยนาฏ นามไพโรจน ์: 
(ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน)    

จากราคาทีลดลง เนืองจากราคาในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ค่อนขา้งเยอะคะ 

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ :    จากปริมาณวตัถุดิบทีลดลงในปี 2556 เทียบกบัปี 2555 เป็นเพราะวา่เรามองดูวา่ราคาวตัถุดิบจะ
แพงขึนหรือวา่อยา่งไรคะ ถึงทาํใหเ้ราสาํรองนอ้ยลง และการสาํรองในปริมาณทีนอ้ยลงมี
ผลกระทบต่อการผลิตมานอ้ยแค่ไหนคะ 

คุณปิยนาฏ นามไพโรจน ์: 
(ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน)    

คือในปี 2555 บริษทัสตอ็กวตัถุดิบไวส้าํหรับการ Test-Run เพือรับมอบหอกลนั 2 ซึงหอกลนัใหม่
นีเพิมกาํลงัการผลิตอีก 800 ตนันาํมนัปาลม์ดิบต่อวนั เป็นเหตุใหบ้ริษทัสตอ็กวตัถุดิบไวเ้ป็น
จาํนวนมากคะ เมือเขา้ปี 2556 การเดินเครืองจกัรของหอกลนั 2 คงทีแลว้ การสตอ็กวตัถุดิบจึง
ลดลง   โดยตามนโยบายเราสตอ็กวตัถุดิบไวผ้ลิตประมาณ 30 วนั หรือจาํนวน 10,000 ตนันาํมนั
ปาลม์ดิบต่อเดือนคะ 

คุณธารา ชลปราณี : ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในปี 2555 อยูที่ 181 ลา้นบาท พอปี 2556 หายไปเลยครับ ผม
อยากทราบวา่หายไปอยา่งไร และเพราะอะไรครับ ขอบคุณครับ 

คุณกิติพฒัน ์วงศอ์กนิษฐ ์: 
(ตวัแทนผูส้อบบญัชี) 

รบกวนท่านผูถื้อหุน้ดูทีหนา้ 104 ขอ้ 2.2 ครับจะเห็นไดว้า่เราซือมาเกือบ 100% เลย ฉะนนัในการ
ปิดงบการเงินปี 2556 จะไม่มีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมครับ  

ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ : ขอเสริมนิดนึงนะครับ หลกัการง่ายๆ แต่เดิม 2 บริษทัลูกทีเราไปซือมา ก่อนหนา้นีเราไม่มีอาํนาจ
ควบคุม แต่พอเราไปซือมาและมีอาํนาจการควบคุม ตวัเลขก็จะหมดไปเลยครับ 

             

เมือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานกรรมการจึงเสนอทีประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาํปี 2556 สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2556 

ทีประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาํปี 2556 สินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2556 โดยทีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ดงันี 

 จาํนวน (ราย) จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 179 846,138,420 99.98 

ไม่เห็นด้วย 8 61,247 0.0072 

งดออกเสียง 5 102,100 0.012 
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วาระที 4 พจิารณาอนุมัติจดัสรรกาํไรสุทธิประจําปี 2556 ของบริษทัเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผล 

 

ประธานฯ ไดแ้ถลงใหผู้ถื้อหุน้ในทีประชุมทราบวา่  บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของ

กาํไรสุทธิหลงัหกัสาํรองต่างๆ ตามทีกฎหมายกาํหนด แต่ทงันีขึนอยูก่บัผลประกอบการและแผนการลงทุนในอนาคต และ

จะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมี

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และในปี 2556 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานจาํนวน 195 ลา้นบาท 

และมียอดขาดทุนสะสมยกมาจาํนวน 177 ลา้นบาท และไดจ้ดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 0.88 ลา้นบาท ตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นเงินทุน

สาํรองตามกฎหมาย บริษทัฯมียอดกาํไรทียงัไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวนทงัสิน 17 ลา้นบาท  อนึงตามนโยบายของบริษทัในการ

พิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัจะคาํนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในระยะยาว ดงันนั คณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2556 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  และพิจารณา

อนุมติังดจ่ายเงินปันผล  

คุณธารา ชลปราณี : ส่วนทีเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายทีเราจดัสรรในปีนีจาํนวน 0.88 ลา้นบาท ทงัทีเรากาํไรสุทธิ 17 
ลา้นบาท (เฉพาะกิจการนะครับ) เพราะเหตุใดถึงไม่จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายใหม้ากกวา่
นีครับ เพราะวา่เราเพิงเริมตน้มีกาํไร และเราเพิงเริมตน้สร้างทุนสาํรองตามกฎหมายซึงตาม
กฎหมายระบุวา่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ทาํไมเราไม่ตงัเป็นตวัเลขกลมๆ เช่น 1 ลา้นบาท ไปเลย ซึง
ตวัเลข 0.88 ลา้นบาท กไ็ม่ใช่ตวัเลขร้อยละ 5 ดว้ยซาํไป 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: จาํนวนเงินทีจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 879,242 บาท จริงๆแลว้เท่ากบัร้อยละ 5 
นะครับ 

คุณธารา ชลปราณี : แลว้ทาํไมไม่ตงัเป็นร้อยละ 10 ไปเลย เพือใหมี้ทุนสาํรองตามกฎหมายมากกวา่ กาํไรปีนีคงไม่ได้
จดัสรรแน่ๆ แต่ปีหนา้จะอยูที่ผลกาํไรในปีหนา้วา่จะมีเพียงพอเป็นเงินปันผลไดห้รือไม่ ทาํไมไม่
ทาํใหเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายมากขึน ซึงจะเขา้ไปอยูใ่นส่วนของกาํไรทีถูกจดัสรรแลว้ แทนที
อยูใ่นส่วนทียงัไม่ไดรั้บการจดัสรรครับ 

ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ : บริษทัเราเพิงเริมตน้มีกาํไรนะครับ  ซึงผมวา่การทาํอะไรทีกลา้ไดก้ลา้เสียมากเกินไปตอนเพิง
เริมตน้มนักไ็ม่ถูกนกั ตามกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่าไร เรากด็าํเนินการเท่านนัไวก่้อน ทีท่านไดเ้สนอ
มานนัดีครับ ปีหนา้เราจะนาํมาพจิารณาอีกครังครับ ถา้ดีขึนเราอาจจะปรับหรือเราคิดวา่ควรจะมี
การสาํรองมากขึน ขอบคุณครับ 

 

เมือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานกรรมการจึงเสนอทีประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2556 

ของบริษทัเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล 
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ทีประชุมอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2556 ของบริษทัเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล 

โดยทีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ดงันี 

 จาํนวน (ราย) จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 179 846,102,820 99.98 

ไม่เห็นด้วย 9 60,847 0.0071 

งดออกเสียง 4 138,100 0.0163 

 

วาระที 5 พจิารณาเลอืกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระประจาํปี 2557    

 
ประธานฯ ไดข้อใหน้ายธนิตย ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์กรรมการ ดาํเนินการแถลงต่อทีประชุมในวาระนี เนืองจากประธานฯ

มีส่วนไดเ้สียในวาระนี  นายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์ไดแ้ถลงต่อทีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯไดก้าํหนดใหก้รรมการ

ออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมดของบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัง ซึง
รายนามกรรมการทีตอ้งพน้ตาํแหน่งในปีนี ไดแ้ก่ นายณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์  นายอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบิูลย ์   และนายนพพล 
ธารีรัตนาวบิูลย ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือ  

ทางคณะกรรมการเห็นสมควรใหเ้สนอทีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการทงัสามท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง เนืองจากบุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ.2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากนียงัมีคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์สอดคลอ้งตามทีบริษทักาํหนด ซึงทุก

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวติัของกรรมการทงั 3 ท่าน ไดจ้ากเอกสารหนงัสือเชิญประชุมทีจดัส่งไปใหค้รับ  

โดยทางบริษทัฯ ขอแบ่งการลงมติเป็น 3 วาระ คือ 
  วาระที 5.1 เลือกตงัคุณณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์ เป็นกรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  วาระที 5.2 เลือกตงัคุณอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบิูลย ์เป็นกรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  วาระที 5.3 เลือกตงัคุณนพพล ธารีรัตนาวบิลูย ์เป็นกรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

 
นายธนิตย ์ ธารีรัตนาวบิูลย ์ไดเ้สนอทีประชุมพิจารณาเลือกตงั  นายณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์  นายอนุรักษ ์ธารีรัตนา

วบิูลย ์   และนายนพพล ธารีรัตนาวบิูลย ์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกครัง โดยกรรมการทงั 3 ท่านมีส่วนไดเ้สีย จึงงด

ออกเสียงในส่วนของตน 
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คุณธารา ชลปราณี : เมือสกัครู่นีกรรมการทงั 3 ท่านในวาระนีเป็นผูส่้วนไดเ้สีย จึงของดออกเสียงในส่วนของตนใน
วาระนี เป็นการงดออกเสียงในคณะกรรมการบริษทัหรือวา่ในทีประชุมนี 

คุณธนิตย ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: งดออกเสียงในทีประชุมนีครับ 
คุณธารา ชลปราณี : จริงๆแลว้ถา้ดูในเรืองของตวัเลข  การงดออกเสียงจะทาํใหค้ะแนนเสียงหายออกไปเป็นลา้นๆเสียง 

ผมเขา้ใจวา่วาระทีเลือกตงักรรมการแทนทีออกตามวาระนนักฎหมายไม่ไดบ้งัคบัวา่ใหง้ดออก
เสียง แต่ถา้ท่านยนืยนัวา่เป็นการงดออกเสียง คะแนนเสียงทีประกาศในวาระที 5.1, 5.2 และ 5.3 
จะตอ้งนาํคะแนนเสียงของกรรมการท่านนนัๆออก 

คุณธนิตย ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: ตอ้งขอยอมรับเป็นความผดิพลาดในการนบัคะแนนเสียงทีไม่ไดดึ้งคะแนนกรรมการในวาระของ
แต่ละท่านออก  ขอใหส้รุปคะแนนใหม่อีกรอบ โดยการดึงหุน้ของกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียออก
ในแต่ละวาระนนัๆ ครับ 

วาระที 5.1 ทีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเลือกตงั นายณรงค ์ ธารีรัตนาวบิูลย ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกครังดว้ย

คะแนนเสียงดงันี (เนืองจากนายณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์เป็นกรรมการบริหารทีมีส่วนไดเ้สีย จึงไดง้ดออกเสียงในส่วนของตนใน

วาระนี) 

  จาํนวน (ราย) จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 185 792,962,748 99.99 

ไม่เห็นด้วย 4 29,297 0.0036 

งดออกเสียง 2 75,000 0.0094 

 

วาระที 5.2 ทีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเลือกตงั นายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวบิูลย ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกครัง

ดว้ยคะแนนเสียงดงันี (เนืองจากนายอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบูิลย ์เป็นกรรมการบริหารทีมีส่วนไดเ้สีย จึงไดง้ดออกเสียงในส่วนของ

ตนในวาระนี) 

  จาํนวน (ราย) จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 184 841,147,420 99.99 

ไม่เห็นด้วย 5 29,347 0.0034 

งดออกเสียง 2 75,000 0.0089 
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วาระที 5.3 ทีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเลือกตงั นายนพพล ธารีรัตนาวบิูลย ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกครังดว้ย

คะแนนเสียงดงันี (เนืองจากนายนพพล ธารีรัตนาวบิูลย ์เป็นกรรมการบริหารทีมีส่วนไดเ้สีย จึงไดง้ดออกเสียงในส่วนของตนใน

วาระนี) 

  จาํนวน (ราย) จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 184 808,192,166 99.99 

ไม่เห็นด้วย 6 34,347 0.0042 

งดออกเสียง 2 75,000 0.0092 

 
 

วาระที 6   พจิารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 

ประธานฯ ไดแ้ถลงใหผู้ถื้อหุน้ในทีประชุมทราบวา่  คณะกรรมการไดพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการโดย

อา้งอิงขอ้มูลจากรายงานการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยเปรียบเทียบ
อา้งอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษทัแลว้ เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ตามอตัราทีปรากฏในตาราง ทงันีมีจาํนวนรวมกนัทงัสินไม่เกิน 2,500,000 บาท  

        

องค์ประกอบค่าตอบแทน
กรรมการ

ปี 2557 (ปีทีเสนอ) ปี 2556

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) ค่าเบียประชมุ

                 - ประธานกรรมการ
                 - กรรมการ

18,000 บาท / ท่าน / ครงั
15,000 บาท / ท่าน / ครงั

18,000 บาท / ท่าน / ครงั
15,000 บาท / ท่าน / ครงั

หมายเหต ุ: ค่าเบียประชุมกาํหนดจา่ยเป็นรายครงัเฉพาะครงัทีเข้าร่วมประชุม
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ตารางนีแสดงถึงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 และสถิติการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปีทีผา่นมา ทางบริษทัไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัและประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้จาํนวนทงัสิน 9 ครัง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 5 ครัง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทงัสิน 2,010,000 บาท  

รายชือกรรมการ

คณะกรรมการ
บริษทั และประชมุ

สามญั
ผู้ถือหุ้น (ครงั)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ครงั)

ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2556 (บาท)

1. นายณรงค ์ธารีรตันาวิบูลย์ 9/9 - 270,000.00

2. นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบูลย์ 9/9 - 225,000.00

3. นายอนุรกัษ์ ธารีรตันาวิบูลย์ 9/9 - 225,000.00

4. นายนพพล ธารีรตันาวิบูลย์ 9/9 - 225,000.00

5. นายดาํรงค ์จงูวงศ์ 6/9 2/5 225,000.00

6. ดร.กวีพงษ์ หิรญักสิ 6/9 5/5 360,000.00

7. ผศ.สมัพนัธ์ หุ่นพยนต์ 4/9 3/5 255,000.00

8. นายโชติ สนธิวฒันานนท์ 3/9 3/5 195,000.00

รวม 2,010,000.00
 

คุณศกัดิชยั สกลุศรีมนตรี : เรียนท่านประธานฯ จากตารางการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการประจาํปี 2556 กรรมการลาํดบัที 7 
และ 8 เขา้ร่วมประชุมไม่ถึงครึงของการประชุมทงั 9 ครัง 

ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ : กรรมการลาํดบัที 7 และ 8 เพิงไดรั้บการแต่งตงัมายงัไม่ครบปีครับ 
ผศ.สมัพนัธ ์หุ่นพยนต ์ : ขาดทงัหมดไม่เกิน 1 ครังครับ 

 
เมือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ จึงเสนอทีประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 

ทงันีมีจาํนวนรวมกนัทงัสินไม่เกิน 2,500,000 บาท  

ทีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 โดยทีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 

ดงันี 

 จาํนวน (ราย) จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 186 846,154,217 99.98 

ไม่เห็นด้วย 2 5,050 0.0005 

งดออกเสียง 4 142,500 0.0168 
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AI Energy Public Company Limited                        

วาระที 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจาํปี 2557 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้ประชุมพิจารณาแต่งตงันายอภิรักษ ์อติอนุวรรตน ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 5202 หรือ 

นายชยักรณ์ อุ่นปิติพงษา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3196 หรือ ดร.วรัิช อภิเมธีธาํรง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 1378 แห่ง

สาํนกังาน ดร.วิรัช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัและกาํหนด

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท โดยทงันีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่ไดมี้

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใด ๆ กบับริษทัฯ หรือกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ   

คุณธารา ชลปราณี : ขออนุญาตตงัขอ้สังเกต และถามตามตรงวา่ วิธีการคิดค่าตรวจสอบบญัชี ผมดูแลว้น่าหนกัใจนิด
หน่อยครับ เรามีการคิดงบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ และมีของบริษทัยอ่ย กค็ือ บริษทั 
เอไอ โลจิสติกส์ จาํกดั และบริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จาํกดั ขอเปรียบเทียบระวา่งปี 
2556 และ 2557 นะครับ ตรง บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน) งบการเงินรวม ในส่วนของ
งบประจาํไตรมาสจาก 3 ไตรมาสรวมกนั นนัปรับเพิมขึนมา 30,000 บาท หรือเพิมขึนประมาณ 
20% ส่วนงบประจาํปีขึนจาก 70,000 บาท เป็น 80,000 บาท หรือเพิมขึนประมาณ 14% งบการเงิน
เฉพาะกิจการจาก 420,000 บาท ก็เพิมขึนเป็น 480,000 บาท ซึงเพิมขึนประมาณ 14% และส่วนที
เป็นงบประจาํปี 450,000 บาท เพิมเป็น 500,000 บาท ซึงเพิมขึน 11%  
และบริษทัยอ่ย  บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จาํกดั งบประจาํไตรมาสเพิมขึนจาก 150,000 บาท เป็น 
165,000 บาท หรือเพิมขึน 10%  และงบประจาํปี จาก 100,000 บาท เพิมเป็น 105,000 บาท หรือ
เพิมขึน 5% ในส่วนของ บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จาํกดั งบประจาํไตรมาสรวม 3 
ไตรมาสจาก 210,000 บาท เป็น 240,000 บาท เพิมขึน 30,000 บาท หรือ 14% และงบประจาํปี 
150,000 บาท เพิมเป็น 200,000 บาท เพิมขึน 33% จากการเพิมขึนในเชิงเปอร์เซ็นตไ์ม่เท่าเทียมกนั
ในแง่ตวัเลข ผมเลยงงวา่มีวธีิการคิดอยา่งไร ในขณะเดียวกนัถา้เทียบ ยกตวัอยา่งเช่น บริษทั เอไอ 
พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จาํกดั ในงบการสอบทานประจาํไตรมาสจาก 210,000 บาท เป็น 
240,000 บาท ถา้คิดคา่ตรวจสอบบญัชีคิดจากปริมาณเนืองาน การเพิมขึนของการสอบทานงบ
ประจาํไตรมาสทงั 3 นนั เพิมขึนมา 14% แต่พอเป็นงบประจาํปี ค่าตรวจสอบบญัชีเพิมขึนมา 33% 
มนัเป็นอยา่งนนัจริงหรือไม่ นีคือกรณีทีผมสงสยั เช่นเดียวกนักบักรณี บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ 
จาํกดั ขณะทีงบประจาํไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เพิมเป็น 165,000 บาทในปี 2556 หรือเพิมขึน 10% 
แต่งบประจาํปีเพิมขึนจาก 100,000 บาท เป็น 105,000 บาท หรือเพิมขึน 5%  
ค่าตอบแทนงบประจาํไตรมาสและงบประจาํปี ควรจะมีจาํนวนเนืองานทีน่าจะเทียบเคียงกนัได ้
ดงันนัค่าตรวจสอบทีเพิมขึนควรจะสามารถเทียบเคียงกนัไดเ้หมือนกนั ผมเลยงงวา่วธีิการคิดค่า
ตรวจสอบบญัชี แต่ละบญัชี มีเกณฑก์ารคิดยงัไง 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: ตรงนีจะมีในเรืองของเนืองานเขา้มาเกียวขอ้งนะครับ ตรงนีผมอยากจะขอใหท้างท่านประธาน
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AI Energy Public Company Limited                        

กรรมการตรวจสอบเป็นผูชี้แจงครับ 
ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ : ผมขอเรียนอยา่งนีครับ ขอเรียนเป็น 2 ส่วนนะครับ ส่วนทีหนึงคือ ตวัเลขนีเป็นตวัเลขสุทธิ

หลงัจากไดมี้การต่อรองราคากนัแลว้ ฉะนนัตวัเปอร์เซ็นตจ์ะไม่ตรงกนัพอดีนะครับ 
ส่วนทีสอง จะเป็นเรืองขนาดของงานและเนืองาน ส่วนใหญ่แลว้เวลาผูรั้บจา้งกดี็หรือผูส้อบบญัชี
กดี็ เวลามาเจรจากบัเรา เหตุผลประการแรกทีจะขอเพิมค่าจา้งกคื็อเมือเนืองานเพิม เมือพดูถึงเรือง
ขนาดของงาน ถา้เราบอกวา่ ยอดขาย 1,000,000,000 บาท เพิมขึน 10% มนัก็คือ 100,000,000 บาท 
ถา้เป็น 1,000,000 บาท 10% กจ็ะเทียบเท่า 100,000 บาท เพราะฉะนนัตวัเลขทีเป็นเปอร์เซ็นต ์
บางครังเอามาใชจ้ริงๆไม่ไดเ้พราะวา่ขนาดของมนัต่างกนั ฐานมนัไม่เท่ากนั เพราะฉะนนัจะ
กลายเป็นวา่เราจะเอาฐานมาดูดว้ยครับ 

คุณธารา ชลปราณี : ผมคิดวา่ผมเขา้ใจในสิงทีท่านพดูนะครับ แต่ผมตอ้งการจะบอกวา่ในบริษทัเดียวกนัเอง อยา่ง 
บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จาํกดั ในการสอบทานงบประจาํไตรมาส จาก 150,000 บาท เป็น 165,000 
บาท เพิมขึน 10% ขณะทีงบประจาํปีเพิมขึนจาก 100,000 บาท เป็น 105,000 บาท เพิมขึนแค่ 5% 
ซึงเพิมขึนตามเนืองานของการสอบทานงบรายไตรมาส แต่ขณะเดียวกนั บริษทั เอไอ พอร์ตส์ 
แอนด ์เทอร์มินลัส์ จาํกดั ในตวังบประจาํไตรมาสเพิมขึนจาก 210,000 บาท เป็น 240,000 บาท 
เพิมขึน 14% แต่จากงบประจาํปีจาก 150,000 บาท เพิมเป็น 200,000 บาท คือในบริษทัเดียวกนันะ 
แต่น่าแปลกใจทีวา่การสอบทานรายไตรมาส 3 ไตรมาสการเพิมขึนต่อปีนอ้ย แต่พอเป็นงบ
ประจาํปี มนัเพิมขึน 33% นีคือสิงทีผูบ้ริหารอยา่ไปมองขา้ม จริงๆแลว้ส่วนหนึงทีผมตอ้งการจะ
ถามต่อคือ ในงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2556 งบประจาํไตรมาส 420,000 บาท และงบประจาํปี 
450,000 ในการสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย ตอนนีเรามีการเอางบการเงินรวม ซึงมีค่าตรวจสอบ 
150,000 บาท กบั 70,000 บาท ของปีทีแลว้ และปีนีเป็น 180,000 บาท และ 80,000 บาท อนันีคือ
สิงทีน่าแปลกใจวา่ ทงัทีเรามีการตรวจสอบ/สอบทานของบริษทัยอ่ยไปแลว้ การเขา้มา 
consolidated มนัเพิมขึนขนาดนนัเลยหรือไม่ นีคือสิงทีผมสงสยั 

ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ : อยา่งทีไดเ้รียนนะครับวา่ บางครังจะเป็นการต่อรองกนั เช่น คุณลดราคารายไตรมาสลง แลว้ไป
เพิมรายปี เป็นตน้ ดงันนัตวัเลขจะไม่เทียบเคียงกนัเสมอไป แต่อยา่งไรกต็ามนะครับผม ก็เป็น
ประเดน็เหมือนกนัทีเราจะกลบัไปดูวา่เวลาทีผูต้รวจสอบบญัชีขอเพิมมาอนันีตอ้งยอมรับนะครับ
วา่เป็นธุรกิจทีจะตอ้งต่อรองกนั เช่น ขอลดราคาตรงจุดนี และขอเพิมตรงจุดอืน กโ็อเคครับกข็อรับ
ไวแ้ละเราจะพยายามไปดูดว้ย เพือรักษาประโยชนข์องผูถื้อหุน้ เราคงตอ้งดูวา่เราไดจ่้ายอะไรเกิน
จริงไหมกบัเนืองานทีเกิดขึน ขอบคุณครับ 
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เมือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ เสนอทีประชุมพิจารณาแต่งตงัผูต้รวจสอบบญัชีและกาํหนดค่าตรวจสอบ

บญัชีประจาํปี 2557 โดยทีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติแต่งตงัผูต้รวจสอบบญัชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2557 ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี 

 จาํนวน (ราย) จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 181 846,113,320 99.98 

ไม่เห็นด้วย 7 50,347 0.0059 

งดออกเสียง 4 138,100 0.0163 

 

วาระที 8 พจิารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ในหมวดที 8 – บทเพมิเติม ข้อ 50 ตราของบริษทั 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในหมวดที 8 – บทเพิมเติม ขอ้ 50 “ตรา

ของบริษทั”  เพือใหต้ราประทบัของบริษทัฯ มีความสอดคลอ้งกบัโลโกใ้หม่ของบริษทัฯ ดงันี 

                      เดมิ                                                                         แก้ไขเป็น 

                                                        

 
คุณธารา ชลปราณี : ตราอนันี ปกติเราใชต้ราของ บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ แลว้อนัทีอยูบ่น Background นีไม่ใช่หรือ

ครับ 
คุณนพพล ธารีรัตนาวบิูลย ์: ขอชีแจงครับ หวัโลโกต้รงสไลดจ์ะเป็นโลโกข้องบริษทัฯ ส่วนตราประทบัดงักล่าวจะเป็นตรา

ประทบั ซึงจะเป็นคนละอยา่งกนั เราตอ้งการจะเปลียนใหส้อดคลอ้งกนัคือใหมี้คาํวา่ AIE ซึง
ของเดิมจะเป็น AI ครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: วาระนีจะเป็นเฉพาะตราประทบัครับ 
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เมือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ เสนอทีประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในหมวดที 8 – 

บทเพิมเติม ขอ้ 50 “ตราของบริษทั” โดยทีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั ดว้ยคะแนนเสียงดงันี 

 จาํนวน (ราย) จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 182 846,141,920 99.98 

ไม่เห็นด้วย 6 17,347 0.002 

งดออกเสียง 4 142,500 0.0168 

 

วาระที 9 พจิารณาเรืองอนื ๆ (ถ้ามี) 

 ในส่วนของวาระนี ทางบริษทัไม่ไดมี้วาระใด ๆ เพิมเติม  แต่มีผูถื้อหุน้เสนอประเด็นคาํถาม – ตอบ ซึงอยูภ่ายใตว้าระ

เพิมเติมดงันี 

คุณศกัดิชยั สกลุศรีมนตรี : ผมไดรั้บมอบฉนัทะมาจาก 4 ท่านนะครับ ผูถื้อหุน้ไดฝ้ากผมถามมาวา่ ตอนทีเราทาํ underwrite หุน้ที
ราคา 4.75 บาท ไม่ทราบวา่ใหท้าง ฟินนัเซีย ไซรัส ทาํมาเขาไดมี้การกาํหนดราคาอยา่งไร คือเขาไดห้กั
กาํไรสะสมออกมา ทาํไมขายแพงจงัครับท่านประธานแลว้ตอนนีราคามนัร่วงลงมาที 4 บาท  
ตอนทีทาํราคาที 4.75 บาท ทาง ฟินนัเซีย ไซรัส เขา  projected แต่กาํไรมาแต่วา่เขาไม่ดูขาดทุนสะสมรึ
เปล่า คือผูถื้อหุน้มา ณ ตอนนีพาร์อยูที่ 4 บาทตน้ๆมีแนวโนม้วา่จะหลุดถึง 3 บาทดว้ย เพราะวา่จองไป
เยอะมากเลย ตงัแต่วนัแรกมา ยงัขาดทุนอยูเ่ลย ไม่ทราบวา่ตอนตงัราคาแพงเกินไปหรือไม่ ขอ้ที 2 คือ
วา่ ผูถื้อหุน้ทีถือ AI นะครับ ไดหุ้น้ AIE ท่านจดัสรรให ้อนันีผมขอบคุณท่าน แต่มนัมีปัญหาคือวา่ 
ฟินนัเซีย ไซรัส บริหารจดัการโดยการไม่ทาํงาน แต่ใชธ้นาคาร Outsource ออกมาเป็นงานของเขา ให้
ธนาคารจดัการและมาคิดค่าใชจ่้ายกบัผูถื้อหุน้เวลาโอนเงิน ท่านทราบหรือไม่ครับ เกิดในกรณีอยา่งนี 
อยา่งผูถื้อหุน้ท่านหนึงไดรั้บการจดัสรรสมมุติ 2 หุน้ ซึงเป็นเงินประมาณ 10 บาทแต่โดนคา่ธรรมเนียม
ธนาคารไป 30 บาท  เขาบอกวา่เขาไม่จองหรอกถา้ซือไปแลว้ตกหุน้ละ 30 บาท ไปซือในกระดานดีกวา่ 
ท่านเหมือนท่านใหแ้ต่ไม่เตม็ใจใหค้รับท่านประธาน ท่านใหแ้บบนีก็เหมือนกบัวา่ใหผ้มไปซือหุน้ละ 
40 บาท ผมจะซือทาํไมครับท่านประธาน แลว้มีผูถื้อหุน้โทรเขา้มาทีบริษทั โทรมาหาเลขาใหแ้จง้ท่าน
ประธานวา่เงินค่าใชจ่้ายตรงนีบริษทัรับผดิชอบไดไ้หม บริษทัไม่จดัการอะไรเลย นิงๆเฉยๆ นะครับ ไม่
ทราบวา่ท่านประธานไดรั้บทราบข่าวหรือไม่ครับ ทีผมมาวนันีจะไดรู้้วา่การใช ้ฟินนัเซีย ไซรัส เป็นเจา้
เดียวในตลาดหลกัทรัพยที์เขาไปเกบ็ค่าธรรมเนียมกบัผูถื้อหุน้ ตอนนีผมขอคดัคา้นไม่เอา ฟินนัเซีย 
ไซรัส เป็นทีปรึกษาทางการเงิน ผมมีแค่ 2 ขอ้นีทีจะถามท่านประธาน 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์:   คาํถามขอ้แรกเรืองการตงัราคา เราเองไม่ใช่คนทีตงัราคา เราใช ้Lead Underwriters 3 รายกคื็อ ฟินนัเซีย 
ไซรัส, ฟิลลิป, และ โนมูระ ทงั 3 รายนีไดท้าํขอ้ตกลงร่วมกนัในราคาที 4.75 บาท ซึงถา้ถามผมๆกย็งั
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บอกวา่มนัถูกไปนะครับ แต่ทาง Underwriter กบ็อกวา่ราคานีเป็นราคาทีเหมาะสมแลว้ และนนัคือ
คาํตอบทีหนึงนะครับ เนืองจากวา่ผมไม่ไดเ้ป็นคนตงัราคา 
ส่วนเรืองที 2 ทีถามเรืองการเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ตวัผมเองก็เพิงมาทราบทีหลงันะครับและ
ผมกคิ็ดวา่ทาง Broker อืนๆกไ็ม่ไดท้าํเหมือนทาง ฟินนัเซีย ไซรัส ซึงเรืองนีทางผมเองก็ยงัไม่ไดคุ้ยกบั
เขานะครับ แต่ทีท่านบอกวา่ท่านไดไ้ปคดัคา้นหรือตาํหนิไป ผมคิดวา่กส็มควรนะครับเพราะวา่ถา้คน
อืนเขาไม่มีแบบนี แลว้ทาง ฟินนัเซีย ไซรัส ทาํอยูเ่จา้เดียว ส่วนตอนนนัทีไดติ้ดต่อเขา้มาและบอกใหเ้รา
รับผดิชอบนนัมนักระชนัชิดเกินไป เราคงทาํอะไรไม่ไดน้ะครับ เราก็มาทราบทีหลงัเหมือนกนัวา่เขามี
การเก็บค่าอะไรบา้ง  ผมก็ไดย้นินะครับแต่ผมไม่ทราบวา่กีบาทต่อหุน้หรือวา่อะไรผมก็ไม่ทราบ ถา้คิด
วา่ ฟินนัเซีย ไซรัส ทาํอยูร่ายเดียวเท่านนั นอกเหนือจากรายอืนนะครับ ก็คงตอ้งไม่ใชบ้ริการของเขานะ
ครับ 

คุณศกัดิชยั สกลุศรีมนตรี : ผมเขา้ใจวา่ทาง ฟินนัเซีย ไซรัส จะมา Bid ในราคาตาํๆ แต่เขาไปกินตรงนูน้เพือทีจะรับงานจากทุกๆ
บริษทัจดทะเบียนในการเพิมทุน เขา้ใจไหมครับ คือ เขาชอบ Bid เขา้ไปเพือเกบ็ค่าใชจ่้ายคุณนอ้ยๆ 
เช่น เจา้อืนคิด 300,000 บาท แต่ ฟินนัเซีย ไซรัส คิด 200,000 บาท แต่ไปเบียดเบียนผูถื้อหุน้ตรงนูน้แต่
ไดง้านเพิมขึนเยอะ และไปแบ่งเงินกบัธนาคาร หลายตวัแลว้ทีเขาทาํอยา่งนี ผมคิดวา่นะครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์:   คือเรืองนีรายละเอียดผมไม่ทราบนะครับ เพราะวา่เวลาเราดีลกบั ฟินนัเซีย ไซรัส เราจ่ายอะไรไปก็
เหมือนกบัทีเราจ่ายกบั Broker อืนๆ แต่การทีเขาจะไปจดัสรรกบัผูถื้อหุน้ เช่น จองหุน้อยา่งไร อนันีผม
จะไม่ทราบนะครับ เรียนตรงๆวา่เราไม่ทราบจริงๆครับ 

คุณศกัดิชยั สกลุศรีมนตรี : ถา้เราไม่ทราบนะครับท่านประธานเราตอ้งหยดุเขา เพราะวา่ถา้เราไม่ไปจองในเวลาทีกาํหนด เราจะ
ไม่ไดจ้องท่านประธาน เพราะวา่เวลามนัล่วงเลยมนัรอไม่ไดท่้านประธาน ตอ้งตดัสินใจ เนืองจากถูก
บงัคบัไวว้า่ตอ้งจองในเวลาทีกาํหนด คือระยะเวลากาํหนดในการจ่ายเงินนะครับ เขาบงัคบัไว ้ไม่
สามารถรอได ้มนัเหมือนบงัคบั เหมือนกบัซือเหลา้พว่งบุหรีเป็นการบงัคบัครับท่านประธาน 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์:   กต่็อไปสมมุติวา่ถา้เราเป็นลกูคา้ ฟินนัเซีย ไซรัส เราก็อยา่เป็นลูกคา้เขาแลว้กนั 
คุณศกัดิชยั สกลุศรีมนตรี : ขอคดัคา้นไม่เอา ฟินนัเซีย ไซรัส  
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์: วนันีทาง ฟินนัเซีย ไซรัส ไม่ไดม้าดว้ยนะครับ ผมไม่รู้วา่จะชีแจงแทนฟินนัเซีย ไซรัส อยา่งไร 
คุณศกัดิชยั สกลุศรีมนตรี : ท่านยงับอกผมไม่หมดเลยวา่ ตอนที ฟินนัเซีย ไซรัส คาํนวณ งบการเงินเขารู้ไหมวา่เรามีขาดทุนสะสม

อยู ่177 ลา้นบาท แลว้ทีกาํไร 195 ลา้นบาท ตอ้งนาํไปตดัออก ทาํใหค้นดูงบ คิดวา่ไตรมาสนีมนัจะ
กาํไร 190 ลา้นบาทเลยทาํราคาทีสูงๆ แต่เขาไม่รู้วา่มีขาดทุนสะสม 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: ผมวา่เขารู้แน่นอนนะครับ เขาไดศึ้กษาอยา่งละเอียด เรืองแบบนีไม่ใช่เรืองทีมาบอกวา่ทาง ฟินนัเซีย 
ไซรัส ไม่รู้นะครับ ผมวา่มนัไม่ถูกหรอกครับ ผมวา่เขารู้แน่นอน ส่วนวา่วิธีการอยา่งไรผมกไ็ม่ทราบนะ
ครับ  ขออนุญาตใหผู้ถื้อหุน้คุยกบั ฟินนัเซีย ไซรัส เองแลว้กนันะครับ  ซึงวนันีบริษทัฯก็ไม่ไดมี้อะไร
ผกูพนักบัทาง ฟินนัเซีย ไซรัส นะครับฉะนนัก็ไม่สามารถไปตอบอะไรแทนได ้  ทางฟินนัเซีย ไซรัส 
เพียงแต่เป็น Underwriter คนหนึงเท่านนันะครับ ตอ้งขอโทษจริงๆ เราไม่สามารถทีจะตอบแทนใน
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รายละเอียดเรืองพวกนีได ้
คุณศกัดิชยั สกลุศรีมนตรี : อยา่งทีผมบอกท่านประธาน คนทีซือ 2 หุน้ และตอ้งเสีย 30 บาทเพือซือในราคารวม 40 บาท ประธาน

คิดดูสิครับวา่ตอ้งซือแพงกวา่คนอืนทีซือในกระดาน มนัแพงกวา่ 4.75 บาทนะครับ ขายแพงสุดโหดเลย
ครับท่านประธาน 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: ครับ น่าเห็นใจครับ 
คุณธารา ชลปราณี :   บริษทัใชเ้กณฑอ์ะไรในการคดัเลือก ฟินนัเซีย ไซรัส มาเป็นทีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: ทีปรึกษาทางการเงินเราไม่ไดใ้ช ้ฟินนัเซีย ไซรัส นะครับ เราใชที้ปรึกษาทางการเงินกคื็อ บริษทั แอส

เซท โปร แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (APM) และทาง APM กไ็ดเ้ลือก Lead Underwriters มา 3 รายซึงทาง 
ฟินนัเซีย ไซรัส เป็นหนึงในนนันะครับ 

คุณธารา ชลปราณี :   การคดัเลือก APM ดีกวา่ Biding หรือไม่  
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: มนัเป็นกติกาอยูแ่ลว้เราจ่ายไป 3% ซึงเป็นอตัราปกติทวัไปทีจ่ายกนันะครับ และจ่าย 3% ใหก้บัการ 

Underwrite ทงัหมด จาํนวนเงินทีไดเ้ขา้มาเท่าไหร่เรากจ่็าย 3% ส่วนค่าใชจ่้ายต่างๆเลก็ๆนอ้ยๆ ก็เป็น
อีกเรืองหนึงนะครับ แต่ 3 รายทีมา Bid กบัทาง APM นนัมา Bid อยา่งไรตรงนีผมไม่ทราบนะครับ 

คุณธารา ชลปราณี :   ผมขอถามเรืองงบการเงินทีไดถ้ามคา้งไว ้ปีนีทีเราไดก้าํไร 195 ลา้นบาทมนัเป็นผลจากการทีเรามี
รายไดแ้ละตน้ทุนการขายทีแตกต่างกนัเยอะ กาํไรเลยเยอะขึนส่วนหนึง 
อีกส่วนหนึงคือไดจ้ากตน้ทุนทางการเงิน ทีก่อนหนา้นีเราไดเ้งินกูม้า และพอเพิมทุนเราไดน้าํเงินไป
ชาํระทาํใหด้อกเบียจ่ายลดลงมา ปีนีเหลือเงินกูป้ระมาณซกัเท่าไรครับ ทีเราจะตอ้งจ่ายดอกเบีย 

ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ : ขออนุญาตอยา่งนีนะครับ ผมจาํตวัเลขจริงๆไม่ได ้
คุณธารา ชลปราณี :   คร่าวๆก็ไดค้รับ 
ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ : อยา่งนีแลว้กนัครับ หลกัการก็คือวา่ ทีเราไดเ้งินมา ส่วนหนึงเราไดแ้จง้วตัถุประสงคแ์ลว้วา่นาํไปชาํระ

หนี  ส่วนหนีมี 2 ประเภทคือ หนีทีผกูพนัระยะยาว ซึงเรามี Commitment ตรงนนัเรายกเลิกไม่ไดเ้วน้แต่
เราจะเสียค่าธรรมเนียม แต่หนีระยะสันทงัหลายทีเราสามารถคืนหนีก่อนกาํหนดไดเ้ราคืนหมดแลว้ 

คุณปิยนาฏ นามไพโรจน ์: 
(ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน)   

ตอนนีหนีระยะสนัเหลือ 40 ลา้นบาท และส่วนหนีระยะยาวเหลือ 180 ลา้นบาทคะ 

คุณธารา ชลปราณี :   แลว้ปีนีมีความตอ้งการทีจะกูเ้งินเพิมไหม ก็คือเงินทุนเราเพียงพอแลว้ใช่ไหมครับ ค่าตน้ทุนดีมากครับ  
ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ : ขอเพิมเติมครับ ส่วนทีเราไดเ้งินมาวตัถุประสงคเ์ราชดัเจนคือเราปรับปรุงประสิทธิภาพเครืองจกัร และ

ลดตน้ทุนการผลิตซึงตวันีจะช่วยเราไดเ้ยอะมากครับ 
คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ : จะจ่ายปันผลใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้มือไหร่คะ ปีนีหรือไม่คะ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: เราคงดูตามความเหมาะสมนะครับ ถา้ไม่ใช่ปีนี ปีหนา้ตอ้งมีปันผลแน่นอนอยูแ่ลว้ 
ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ : ทีเราชีแจงไปนนัทีเรางดจ่ายปันผล ทงัทีมีกาํไรใช่ไหมครับ คือเราไม่ไดม้องแค่นนันะครับ เรามองทงั 

Cash Flow, เงินกูแ้ละหลายๆอยา่ง ถา้เรามองแลว้วา่เหมาะสม เฉพาะกาลเรากจ่็ายไดค้รับ กฎหมาย
ไม่ไดบ้งัคบัครับ 
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คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ : ในการบริหารงานเราจะมี Cash Flow ในการทีจะควบคุมในเรืองของการบริหารวตัถุดิบ เราจะตอ้งมี 
Cash Flow ประมาณเท่าไหร่ในการบริหารงานปกติ และอีกเรืองหนึงคืออยากจะเขา้ไปเยยีมชม
โรงงาน AIE และเห็นวา่มีการเพมิประสิทธิภาพเยอะเป็นลาํดบัขนัไม่วา่จะเป็นในเรืองของ Tank 
Storage คะ อยากจะรบกวนอนุมติัใหผู้ถื้อหุน้เขา้ไปเยยีมชมโรงงานคะ จะเป็นไปไดไ้หมคะ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: ครับ เป็นไปไดค้รับ เดียวถา้มีเรามีเวลาทีเราสะดวกและเหมาะสมแลว้ เรากจ็ะเชิญผูถื้อหุน้ไปนะครับ 
คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ : ลงชือเลยไดไ้หมคะ เพราะวา่เดินทางมาประชุมนีกค่็อนขา้งใชเ้วลานานพอสมควร และอีกเรืองทีอยาก

ทราบคือ Cash Flow ทีเราตอ้งใชป้ระมาณเท่าไหร่ และในเรืองของปาลม์ ในหนึงปีเราจะไดผ้ลผลิตแค่
หนึงครังหรือวา่อยา่งไรไม่เขา้ใจคะ คือกย็งัสงสยัอยูน่ะคะเราจะทราบวา่ปาลม์ปี 2556 มนัแพงเพราะวา่
ฤดูร้อนมาแต่ทาํไมเราสตอ็กนอ้ยลง ตรงนีจะอยูใ่นส่วนของการจดัการดาํเนินงาน ตอ้งอาศยัผูบ้ริหารที
ตอ้งมีความชาํนาญจริงๆคะเพราะวา่งานในเรืองของ commodity ตอ้งดูในเรืองของดินฟ้าอากาศดว้ย
นะคะ แลว้ทีบอกวา่ตอ้งใช ้10,000 ตนัต่อเดือน นนัหมายความวา่ตอ้งใชป้าลม์เท่าไหร่ต่อเดือน ขอถาม
ละเอียดนิดนึงนะคะ ขอบคุณมากคะ 

คุณอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: ผมขอตอบรวมๆไปนะครับ ขาดตรงไหนไปขอใหบ้อกดว้ยแลว้กนันะครับ ลกัษณะของการ
ดาํเนินงานของเราไดก้าํหนดนโยบายในการซือนาํมนัปาลม์ดิบเพือป้องกนัการซือเพือเกง็กาํไร คือเรา
จะไม่ซือเกิน 1.5 เดือน หรือ 45 วนั ของปริมาณ Order ทีมีอยูใ่นมือ โดย Order ทีมีอยูนี่บางส่วนคือ 
Order จนถึงปลายปีนีเลย ซึงจะเป็น Order ของนาํมนัไบโอดีเซล (B100) หลงัจากทีเราไดก้าํหนด
นโยบายไปแลว้ ถามวา่เกิดอะไรขึน อยา่งเกิดภาวะแลง้จดั นาํมนัปาลม์ออกนอ้ยลง ดงันนัภาครัฐจะเขา้
มาแทรกแซงดว้ยการประกาศลดจาก B7 เป็น B4 ณ ปัจจุบนัเราก็ตอ้งทาํ B4 จากทีเราทาํ Projection ไว้
ทงัปีที B7 เราโดนเบรกไวที้ B4 มาแลว้ 2 เดือน ประกอบกบัถา้ไปดูตวัเลขการใชน้าํมนัดีเซลใน
ปัจจุบนัในประเทศไทยในช่วงตน้ปีมานี มีการใชน้อ้ยลง ซึงสามารถเขา้ไปดูตวัเลขยอดขายของบริษทั
นาํมนัวา่ลดลงอยา่งมาก เพราะฉะนนัยอด Order ทีเขาสงัเขา้มากจ็ะลดนอ้ยลงไปดว้ย สมมุติวา่ทาํ
สญัญาไวว้า่สงั 3,000,000 ลิตร / เดือน เขามารับนาํมนัไบโอดีเซลแค่ 1,500,000 ลิตรต่อเดือนเอง ซึงมี
ผลกระทบกบัเราในช่วงนีทีเป็นอยู ่ณ ปัจจุบนันี นาํมนัปาลม์ออกสู่ตลาดแลว้ ดงันนัทีวา่จะนาํเขา้
นาํมนัปาลม์มานนัก็จะไม่มีแลว้นะครับ ตอนนีในประเทศไทยมีปริมาณนาํมนัปาลม์ค่อนขา้งเยอะนะ
ครับ พอนาํมนัปาลม์เริมออกมาเยอะราคากจ็ะลดลงไปเลก็นอ้ย  ราคาลงมาแลว้บริษทัไดรั้บผลกระทบ
กบัเรืองของราคา B100 จะลงมามยั ไม่กระทบนะครับ เพราะวา่ B100 จะมีราคาสูตรมาตรฐาน ราคา
นาํมนัปาลม์จะลงไปเท่าไหร่ไม่สาํคญัเนืองจากการตงัราคา B100 นนัจะบวกในอตัราคงทีครับ  สมมุติ
วา่นาํมนัปาลม์ 30 บาท ใส่สูตรไปแลว้ออกมา 33 บาท หรือ 20 บาทก็จะออกมา 23 บาท นะครับมนัมี
ส่วนต่างแค่ 3 บาทเท่านนัเอง 
ในส่วน 10,000 ตนัก็คือ 10,000 ตน้นาํมนัปาลม์ดิบ กคื็อ 10,000,000 กิโล คือปัจจุบนั Order เรากมี็
ประมาณนีครับ ในช่วงนีนะครับ ถา้เป็น B7 กจ็ะเพิมขึนมาอีก 30% ในส่วนของ Cash Flow นนัจะเป็น
ช่วงๆนะครับ 
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คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ : ขึนอยูก่บัราคาปาลม์หรือคะ 
คุณอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: ไม่ใช่ครับ ขึนอยูก่บั Order ทีมีอยูว่า่ volume มีเท่าไหร่ และราคาก็มีส่วนดว้ยแต่เลก็นอ้ย เพราะวา่บาง

ช่วงราคาไปถึง 30 กวา่บาท ตอนนีราคาอยูที่ 27-28 บาท 
คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ : ราคาขึนลงค่อนขา้งกวา้งใช่ไหมคะ 
คุณอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: มนัก็ขึนลงหวอืหวาครับ ราคาเคยมีตงัแต่ 20 บาทขึนไปถึง 50 บาทก็เคยมีครับ แต่ปีนีลดลงไปตาํสุดอยู่

ที 20 -21 บาท สูงสุดตอนนีทีเคยขึนมาก็ 36 บาท 
คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ : ปาลม์นีออกปีละครังใช่มยัคะ 
คุณอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: ปาลม์จะออกทงัปีครับ เฉลียแลว้ทุกๆ 15 วนัชาวสวนจะทาํการเกบ็เกียวผลปาลม์ครับแต่วา่สวนปาลม์

ค่อนขา้งเยอะครับ ส่วนใหญ่จะออกไปเก็บเกียวทุกวนั ในช่วงทีเป็นหนา้แลง้จะมีผลกระทบต่อปาลม์
เลก็นอ้ย ทีวา่เมือไม่มีนาํผลปาลม์จะเหียวเฉา จะออกลูกปาลม์ไดน้อ้ยลง ถึงจะมีออกมาเปอร์เซ็นต์
นาํมนัปาลม์กจ็ะไดน้อ้ยลงเนืองจากไม่มีนาํเลียง 

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ : หมายถึงวา่ตอนบีบออกมาเป็นนาํมนัก็จะไดน้อ้ย 
คุณอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: ใช่ครับ โดยเฉลียนาํมนัจะออกมาประมาณ 17% แต่ทีผา่นมาไดเ้พียง 15% นะครับ 
คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ : ช่วงทีออกเยอะนีเป็นช่วงเดือนมีนาคม ใช่มยัคะ 
คุณอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: ใช่ครับ โดยปกติถา้ไม่มีเหตุการณ์อะไรช่วงมีนาคมและเมษายนจะออกมาค่อนขา้งเยอะเพราะวา่จะ

แลง้ช่วงปลายปีเนืองจากติดหนา้หนาว ไม่มีฝนเท่าไหร่ 
คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ : ทางผูบ้ริหารตงัใจให ้AIE เป็นหุน้แบบไหนคะ และในแต่ละปีจะโตถึง 15% ไหมคะ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: ผมคิดวา่มนัจะสอดคลอ้งกบัหุน้ของ AI นะครับ และจะเป็นหุน้ปันผลนะครับ ซึงผมมนัใจวา่นกัลงทุน

กล็งทุนในหุน้ตวันีไดค้รับ 
ผูถื้อหุน้ : อยากสอบถามยอดกาํลงัการผลิตของปีทีแลว้ 2556 เทียบกบัปีนี และยอดรายไดจ้ากลูกคา้ทีเราไปดีลมา

ในปี 2557 เมือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ครับ 
คุณอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: ตวัเลขยอด Order ทีไดม้ากข็อปิดเป็นความลบันะครับ พดูไม่ไดข้อไม่พดูดีกวา่นะครับ 

ในส่วนของกาํลงัการผลิตนนั เมือก่อนนีเรามีหอกลนัที 350 ตนันาํมนัปาลม์ดิบต่อวนั ปัจจุบนัเรามีหอ
กลนั 2 มีกาํลงัการผลิต 800 ตนันาํมนัปาลม์ดิบต่อวนั นบัตงัแต่ปี 2556 ทีเรากา้วกระโดดมาไดก้็เพราะ
ตวันี กาํลงัการผลิตเราเยอะขึนจาก 350 ตนั เป็น 1,150 ตนั ในส่วนของนาํมนัไบโอดีเซล เมือก่อนเรา
ผลิตได ้400,000 ลิตรต่อวนั ปัจจุบนัเราปรับเป็น 500,000 ลิตรแลว้ และเรามีแผนทาํ Plant ที 2 ประกบ
คู่กบั Plant แรกอีก 400,000 ลิตร เราก็จะมีกาํลงัการผลิตนาํมนัไบโอดีเซลไดอ้ยูที่ 900,000 ลิตรต่อวนั 
ผมวางไวว้า่ประมาณไตรมาส 3 ในส่วนทีเพิมเติมนีจะดาํเนินการเสร็จเรียบร้อยครับ 

ผูถื้อหุน้ : เรืองดีลทีไดม้าทีไม่สามารถเปิดเผยได ้แต่มนัจะสอดคลอ้งกาํลงัการผลิตไหมครับ 
คุณอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบิูลย ์: กาํลงัการผลิตทีมีอยูค่่อนขา้งจะมีเหลือจาก Order ในมือทีมีนะครับ ซึงส่วนทีเหลือนีเราสามารถรองรับ 

Order ทีเพิมขึนมาได ้หรือวา่การเพิมในอตัราการผสม B100 ในนาํมนัดีเซลหากรัฐบาลประกาศเป็น 
B8 – B10 เรากพ็ร้อมทีจะทาํตรงนนัไดค้รับ 
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  เมือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 

ปิดการประชุมเวลา 12. 35 น.  

 

ลงชือ 
        

           (นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย)์  

     ประธานกรรมการ  
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