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AI ENERGY Public Company Limited

บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ  ากดั (มหาชน)

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2557

วนัท่ี 24 มีนาคม 2557
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การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น.

ณ  อาคารบริษัท เอเชียน อินซเูลเตอร ์จ ากดั (มหาชน )
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จ  านวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิออกเสียง

จ านวนผูถื้อหุ้นทัง้ส้ิน 8,172 ราย

จ านวนหุ้นสามญัทัง้ส้ิน 1,130,000,000 หุ้น

แบง่ตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดงัต่อไปน้ี

                                                  - นิติบุคคลต่างประเทศ         1,900,000      หุ้น
                                                  - นิติบุคคลในประเทศ       676,765,760      หุ้น
                                                  - บคุคลต่างประเทศ                 105,800      หุ้น
                                                  - บคุคลในประเทศ             451,228,440      หุ้น

จ านวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิออกเสียง 1,130,000,000 หุ้น

ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว

วาระท่ี 1

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 

2/2556 วนัท่ี 12 กนัยายน 2556
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วาระท่ี 2

รบัทราบรายงานประจ  าปี 2556 และรายงานของ

คณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั

ประจ าปี 2556

งบการเงินรวม ปี 2556 ปี 2555

รายได้รวม 4,235,780,909 3,461,941,905

ต้นทนุรวม 3,841,219,661 3,386,701,204

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 199,406,291 161,727,588

ก าไรสทุธิ 195,154,957 (86,486,887)
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วาระท่ี 3

พิจารณารบัรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็ และงบกระแสเงินสดประจ  าปีส้ินสุด

วนัที่  31 ธนัวาคม 2556

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2556 ปี 2555

สินทรพัยร์วม 2,022,898,407 2,355,683,609

หน้ีสินรวม 270,305,537 1,981,801,967

ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,752,592,870 373,881,642

งบการเงินรวม
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วาระท่ี 3  (ตอ่)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ปี 2556 ปี 2555

รายได้จากการขาย 4,222,576,894 3,450,230,302

รายได้รวม 4,235,780,909 3,461,941,905

ต้นทนุขาย 3,841,319,661 3,386,701,204

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 199,406,291 161,727,588

ก าไรสทุธิ 195,154,957 (86,486,887)
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วาระท่ี 3  (ตอ่)

งบกระแสเงินสด ปี 2556 ปี 2555

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 687,582,694 (172,973,462)

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (576,487,520) (35,270,069)

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (56,816,244) 164,076,934

กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) 54,278,930 (44,166,597)
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พิจารณารบัรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็ และงบกระแสเงินสดประจ  าปีส้ินสุด

วนัที่  31 ธนัวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรพิจารณารบัรองงบการเงินประจ าปี 2556

วาระท่ี 3  (ตอ่)
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วาระท่ี 4

พิจารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิประจ  าปี 2556 ของ

บริษทัเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงิน

ปันผล

หลกัการและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 

40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั

การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2556 ของบริษัทเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ

งดการจา่ยเงินปันผล
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วาระท่ี 5

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระ

ประจ าปี 2557
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ

และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่

อายุ 62 ปี

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ

สดัส่วนการถือหุ้น 53,234,722 หุ้น

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ ปริญญาโทส าหรบัผูบ้ริหาร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์   
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD)

-DAP : Directors Accreditation 
Program
- DCP : Director Certification 
Program

       จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ
บริษทั

7 ปี 5 เดือน 

นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย์
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ

และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่

นายอนุรกัษ์ ธารีรตันาวิบูลย์

อายุ 60 ปี

ต าแหน่ง กรรมการผู้จดัการ และ
กรรมการบริหาร

สดัส่วนการถือหุ้น 5,050,000 หุ้น

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ MBA – Marshall University, West 
Virginia, USA

การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD)

-DAP : Directors Accreditation 
Program
- DCP : Director Certification 
Program

       จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ
บริษทั

7 ปี 5 เดือน 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ

และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่

นายนพพล ธารีรตันาวิบูลย์

อายุ 29 ปี

ต าแหน่ง กรรมการบริหาร

สดัส่วนการถือหุ้น 38,000,254 หุ้น

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ MBA - SASIN Graduate Institute of 
Business Administration of 
Chulalongkorn University

การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD)

- DCP : Director Certification 
Program

       จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ
บริษทั

1 ปี 3 เดือน 
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั

แต่งตั้งนายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์นายอนุรกัษ์ ธารีรตันาวิบลูย ์และ

นายนพพล ธารีรตันาวิบลูย ์กรรมการท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้เป็น

กรรมการอีกครั้งหน่ึง

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม

วาระประจ  าปี 2557

วาระท่ี 5 (ตอ่)
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัจิา่ยค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ  าปี 2557

องคป์ระกอบค่าตอบแทน
กรรมการ

ปี 2557 (ปีท่ีเสนอ) 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) ค่าเบีย้ประชมุ

                 - ประธานกรรมการ
                 - กรรมการ

18,000 บาท / ท่าน / ครัง้
15,000 บาท / ท่าน / ครัง้

18,000 บาท / ท่าน / ครัง้
15,000 บาท / ท่าน / ครัง้

หมายเหต ุ: ค่าเบี้ยประชมุก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ
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วาระที่ 6 (ตอ่) ค่าตอบแทนกรรมการและการเขา้รว่มประชุม

ประจ  าปี 2556

รายช่ือกรรมการ

คณะกรรมการ
บริษทั และประชมุ

สามญั
ผูถ้ือหุ้น (ครัง้)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ครัง้)

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. นายด ารงค ์จงูวงศ์ 6/9 2/5 225,000.00

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

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

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

รวม 2,010,000.00
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 จ านวนไมเ่กิน 

2,500,000 บาท

พิจารณาอนุมตัจิา่ยค่าตอบแทนกรรมการประจ า  

ปี 2557

วาระท่ี 6 (ตอ่)
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วาระท่ี 7

พิจารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่า

สอบบญัชี ประจ  าปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั

แต่งตั้งดร.วิรชั อภิเมธีธ ารง ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 1378 หรือนายชยักรณ ์

อุน่ปิติพงษา ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 3196 หรือนายอภิรกัษ์ อติอนุวรรตน์ 

ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 5202 แห่งส านักงาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2557 และก าหนดคา่สอบบญัชี เป็น

จ านวนเงินไมเ่กิน 1,250,000 บาท ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไมไ่ดมี้

ความสมัพนัธท์างธุรกิจใดๆ กบับริษัทจดทะเบียน หรือผูบ้ริหารของ

บริษัท
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วาระท่ี 7 (ตอ่)

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

กลุ่มบริษทั เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน)
งบประจ า

ไตรมาส
งบประจ าปี รวม

งบประจ า

ไตรมาส
งบประจ าปี รวม

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ  ากดั (มหาชน)

งบการเงินรวม 150,000 70,000 220,000 180,000 80,000 260,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ 420,000 450,000 870,000 480,000 500,000 980,000

รวมยอดเฉพาะบริษทัฯ 570,000 520,000 1,090,000 660,000 580,000 1,240,000

บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ  ากดั 150,000 100,000 250,000 165,000 105,000 270,000

บริษทั เอไอ  พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ  ากดั 210,000 150,000 360,000 240,000 200,000 440,000

ยอดรวมทุกบริษทั 930,000 770,000 1,700,000 1,065,000 885,000 1,950,000

2556 2557
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วาระท่ี 7 (ตอ่)

พิจารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่า

สอบบญัชี ประจ  าปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั

แต่งตั้งดร.วิรชั อภิเมธีธ ารง ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 1378 หรือนายชยักรณ ์

อุน่ปิติพงษา ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 3196 หรือนายอภิรกัษ์ อติอนุวรรตน์ 

ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 5202 แห่งส านักงาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2557 และก าหนดคา่สอบบญัชี เป็น

จ านวนเงินไมเ่กิน 1,250,000 บาท ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไมไ่ดมี้

ความสมัพนัธท์างธุรกิจใดๆ กบับริษัทจดทะเบียน หรือผูบ้ริหารของ

บริษัท
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วาระท่ี 8 

พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในหมวดท่ี 8 

- บทเพ่ิมเติม ขอ้ 50 ตราของบรษิทั”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ - ตราประทบัของบริษัทฯ

เดิม แกไ้ขเป็น
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วาระท่ี 9

พจิารณาเร่ืองอื่นๆ ( ถ้ามี )
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ค าถาม - ค าตอบ
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ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน


