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   รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

ของ 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั (มหำชน) 

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ที่ 26 เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 นำฬิกำ 

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ห้องแกรนด์ บอลรูม ช้ัน 3  

เลขที่ 1 ถนนรัชดำภิเษก ฟอร์จูน ทำวน์ ดินแดง กรุงเทพมหำนคร 

 
เร่ิมกำรประชุม 

      พิธีกรแถลงวา่ ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 5,401 ท่าน มี
จ านวนหุน้สามญัทั้งส้ิน 5,424 ลา้นหุน้ จดัแบ่งตามหมวดผูถื้อหุน้ไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  นิติบุคคลต่างประเทศ  จ านวน                                               356,000 หุน้ 
2)  นิติบุคคลในประเทศ  จ านวน 3,260,334,708 หุน้ 
3)  บุคคลต่างประเทศ  จ านวน 155,680 หุน้ 
4)  บุคคลในประเทศ  จ านวน 1,971,445,540 หุน้ 
 โดยเป็นหุ้นสำมญัทีม่สิีทธิออกเสียงจ ำนวนทั้งส้ิน 5,232,291,928 หุ้น 

     
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 คร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะในขณะเปิด

การประชุมรวม 70 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 3,936,569,299 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 75.24 ของจ ำนวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ซ่ึงมีจ านวน 5,232,291,928 หุน้ ระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและโดยการมอบฉนัทะอีก 33 ราย นบัรวมจ านวนหุน้เพ่ิมข้ึนไดท้ั้งส้ิน 30,758,520 หุน้ รวมการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 103 รำย นบัรวมจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 3,967,327,819 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 
75.82 ของจ ำนวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ซ่ึงมีจ านวน 5,232,291,928 หุน้ ซ่ึงมากกวา่ 1 ใน 
3 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด ถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมี นายณรงค ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์ ประธานกรรมการ 
เป็นประธานท่ีประชุม และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม จ านวน 7 ท่ำน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100  โดยกรรมกำร 
บำงท่ำนไดด้ ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดยอ่ยของบริษทัฯดว้ย ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯมีคณะกรรมกำรชุดยอ่ย จ ำนวน 3 คณะ คือ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีรายนามกรรมการ ดงัน้ี  

1. นายณรงค ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์   ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธนิตย ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์   รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

3. นางสาวพมิพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ 

เส่ียง / เลขานุการบริษทั 
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 4. นายด ารงค ์จูงวงศ ์    กรรมการ 

5. ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

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

การเงิน และไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย เขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย ดงัมีรายนาม ดงัน้ี 

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

2. นายวชิยั รุจิตานนท ์   ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 

3. นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (ท่ีปรึกษา 

ทางการเงิน) 

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

 
บริษทัฯไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั คือ นายวชิยั รุจิตานนท ์มาร่วมประชุมเพื่อ

ตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯใหก้บัผูถื้อหุน้ 

ส าหรับการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษทัไดเ้ชิญ วา่ท่ี ร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์ ท่ี
ปรึกษากฎหมาย เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม เพ่ือความโปร่งใส ในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง 
รวมทั้งดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  และพิธีกรขออาสาสมคัรจากท่ี
ประชุม 1 ท่านเพ่ือเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ในการสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย ในการน้ี มีผูถื้อหุน้ 1 
ท่านยนิดีอาสาสมคัรเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ในการสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนตลอดการประชุม  

ผูถื้อหุน้รับฟังค าช้ีแจงเร่ืองวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง จากพิธีกรดงัน้ี 

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษทัไดน้ าระบบ Barcode มำใชเ้พ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรประชุมผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดงักล่าวใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทุกวาระท่ีมีการลงมติใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบผลทนัที ซ่ึงวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษทัขอแจง้ขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบก่อนการประชุม 
ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ทั้งน้ีตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้แต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่ โดยถือวา่ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุน้ 1 ราย สามารถ
ออกเสียงในแต่ละวาระวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน 

http://www.assetpro.co.th/
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 ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้วา่ เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใน

แต่ละวาระการประชุม บริษทัจะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม
อีก 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้ท าเคร่ืองหมายในบตัรลงมติช่องใดช่องหน่ึงวา่ เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง   ในกรณีท่ีไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้ออกคะแนนเสียงวา่ เห็นดว้ย และในกรณีท่ีผูถื้อ
หุน้ท่านใดมีการท าเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนเกินกวา่หน่ึงช่อง หรือมีการขีดฆ่าหรือแกไ้ขเคร่ืองหมายหรือขอ้ความ โดยไม่มี
การลงลายมือช่ือก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่บตัรลงคะแนนดงักล่าวเป็นบตัรเสีย และไม่น ามาค านวณเป็นคะแนนเสียง  

 
2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯจะสอบถามผูถื้อหุน้และเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นและ

ถาม โดยผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นใหย้กมือข้ึน พร้อมแจง้ช่ือ-นำมสกลุ ก่อนแสดงควำมคิดเห็นหรือถาม และ
ขอใหผู้ถื้อหุน้ ส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือจะน ามารวมคะแนนเสียง และแสดงผลคะแนนใหรั้บทราบ
ในแต่ละวาระการประชุม 

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ี ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย หกัออก
จากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ  ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไดล้งคะแนนเสียงเป็นการ
ล่วงหนา้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทั เขา้ร่วมประชุมและไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละ
วาระแลว้วา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  บริษทัไดบ้นัทึกการออกเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้รวมไวใ้นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพ่ือนบัคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระไวแ้ลว้ 

หลงัจากรวบรวมผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็น 
คะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย และในกรณีปกติบริษทัจะถือใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ทั้งน้ี จ านวนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากผูถื้อ
หุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน 

 
3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ ผูถื้อหุน้อาจไม่เห็นดว้ยกบักรรมการบางคนท่ีบริษทัเสนอ

แต่งตั้ง ดงันั้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความเห็นไดโ้ดยอิสระ บริษทัจะเชิญกรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งออกนอกหอ้งประชุม
โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะด าเนินไปเป็นรายบุคคล ซ่ึงกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง และน าคะแนนเสียงของ
กรรมการรายดงักล่าวออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ และจะประกาศ
ผลคะแนนเป็นรายบุคคลค่ะ 

 
4. หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีบริษทัท่ียนือยูด่า้นขา้ง และอธิบายใหเ้ขา้ใจได ้     

และ ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ นบัตั้งแต่
วนัท่ี 7 มกราคม – 8 กมุภาพนัธ์ 2562 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่มีผูถื้อ
หุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระและส่งค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการประชุมในช่วงเวลาดงักล่าวมายงับริษทั ทั้งน้ี ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติเป็นเอกฉนัทไ์ม่อนุมติัเพ่ิมวาระท่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอ
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 เขา้เป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ แต่ประธานฯจะอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบใน วาระท่ี 2 ของ

การประชุมผูถื้อหุน้  
 

โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัจดัใหมี้การบนัทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผา่นทางเวบ็ไซดบ์ริษทั 
www.aienergy.co.th  ภายหลงัจากวนัประชุม 3 วนัท ำกำร เพ่ือใหบ้ริการผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม  

 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดงัน้ี 

 
ประธานฯกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

และขอขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี และแจง้วา่ก่อนเร่ิมการพิจารณาในวาระท่ี 1 มีเร่ืองแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ดงัน้ี 

1. บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และปัจจุบนั 
บริษทัฯไดรั้บรองการเป็นสมาชิก โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 4 
กมุภาพนัธ์ 2562 โดยบริษทัไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ประกาศใหบ้ริษทัยอ่ย และพนกังาน
ปฏิบติั และเผยแพร่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทราบ โดยเฉพาะคูค่า้ทางธุรกิจซ่ึงบริษทัไดข้อความร่วมมือสนบัสนุนใหมี้การ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ 

 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561 เม่ือวนัที ่4 มถุินำยน 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 4 
มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึง
คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
มติรับรองจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,953,458,299  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9954 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          180,000 หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.0046 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          120,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
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 วำระที ่2  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกีย่วกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 

ประธานฯ ไดแ้ถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี  2561 โดยมีรายละเอียดดงัท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยสงัเขปดงัน้ี 

ในปี 2561 บริษทัฯมีรายไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน 1,571 ลา้นบาท มีตน้ทุนรวมจ านวน 1,534 ลา้นบาท มีค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหาร 106 ลา้นบาท บริษทัฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ านวนทั้งส้ิน 72 ลา้นบาท โดยภาพรวมแลว้ บริษทัมีรายไดร้วมในปี 
2561 ลดลงจากรายไดร้วมของงบการเงินปี 2560 จ านวน 890 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 36 มีสาเหตหุลกัมาจากความแตกต่างของราคา
ขายน ้ ามนัไบโอดีเซลเฉล่ีย และปริมาณการขายท่ีลดลง 

 
จากภาพท่ีแสดง ราคาขายน ้ ามนัไบโอดีเซลเฉล่ีย แตกต่างกนัประมาณ 5-8 บาท/กิโลกรัม คือในปี 2561 มีราคาขายเฉล่ีย 

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

ภำวะตลำด และแนวโน้มในปี 2562 
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 - ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมีทิศทางความผนัผวน โดยราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบในปี 2561 ปรับตวัลดลงจากปี 2560 คิด

เป็นร้อยละ 21 (ราคาเฉล่ียในปี ปี 2561 เท่ากบั 19.57 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2560 เท่ากบั 24.88 บาทต่อ
กิโลกรัม) และ ณ วนัท่ี  24 เมษายน 2562 ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบอยูท่ี่ 14.76 บาทต่อกิโลกรัม 

- ถึงแมว้า่ในปี 2561 ภาครัฐจะประกาศใชอ้ตัราส่วนผสมของไบโอดีเซลในน ้ ามนัดีเซล 7%  แต่มีน ้ ามนัปาลม์
ดิบออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกิดภาวะน ้ ามนัปาลม์ลน้ตลาด อีกทั้ง ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลม์
น ้ ามนัเพ่ิมข้ึน และยงัคงมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง ประกอบกบัมีการส่งเสริมใหเ้กษตรกรท าปาลม์คุณภาพ
โดยการตดัปาลม์สุก เปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัเพ่ิมข้ึนจาก 15-16% เป็น 17-18% ท าใหมี้ปริมาณน ้ ามนัปาลม์ดิบ
เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 

- ล่าสุด กระทรวงพลงังานเตรียมผลกัดนัการใช ้B10 เป็นน ้ ามนัทางเลือกในเดือน พ.ค.น้ี  หลงัผูผ้ลิตรถยนต์
จากค่ายรถญ่ีปุ่นยนืยนัวา่ใช ้B10 ได ้โดยเฉพาะรถยนตท่ี์ผลิตตั้งแตปี่ 2554 การส่งเสริมใหมี้การใช ้B10 และ 
B20 ของกระทรวงพลงังานอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการส่งเสริมใหมี้การน ้ ามนัปาลม์ดิบ (CPO) เป็นเช้ือเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซ่ึงจะเป็นการดูดซบัปริมาณ CPO ออกจาก
ตลาดและผลกัดนัใหร้าคาผลปาลม์ปรับตวัดีข้ึน อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัราคาผลปาลม์ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า
ต่อเน่ือง แตห่ากมีการประกาศการใช ้B10 และส่งเสริมอยา่งต่อเน่ืองก็จะช่วยแกปั้ญหาดงักล่าวได ้ซ่ึงคาดวา่
จะท าใหค้วามตอ้งการใช ้B100 เพ่ิมข้ึนประมาณ 1.5 ลา้นลิตรต่อวนั 

ควำมคืบหน้ำโครงกำรลงทุน 
 

 

 

 

 

 

 
- ส าหรับแผนธุรกิจ ทางบริษทัคาดวา่โครงการ โรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ จะสามารถเร่ิมผลิตในเชิงพาณิชย์

ไดใ้นตน้ไตรมาส 2 ปี 2562 ซ่ึงปัจจุบนัด าเนินการไปแลว้ 100% อยูร่ะหวา่งการ Commissioning เคร่ืองจกัร 

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

ส าหรับในวาระน้ี เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้รายยอ่ยไดเ้สนอเร่ืองและส่งค าถามล่วงหนา้เขา้มาเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการยืน่
ขอกลบัเขา้ซ้ือขาย (Resume Trade) ของบริษทั ประธานฯจึงขอใหท้างท่ีปรึกษาทางการเงินแจง้ความคืบหนา้ดงักล่าวต่อท่ีประชุม 
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 เน่ืองจากไดรั้บมอบหมายจากบริษทัในการท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. ใน

เร่ืองการยืน่ขอ Resume Trade 
 
มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 
 

ผมขอถามในเร่ือง Business Outline ท่ีทางคุณณรงคไ์ดพ้ดูเม่ือสกัครู่ Glycerine เป็นเพียง By-
Products และคุณจะน ามาผลิตเพือ่ใหบ้ริสุทธ์ิข้ึน ผมสงสยัวา่ By-Products จะสามารถ Cover 
ธุรกิจของคุณไดอ้ยา่งไร จะสามารถท าให ้Main Product ของคุณใหมี้ก าไรไดอ้ยา่งไร ช่วยอธิบาย
ใหผ้มเขา้ใจกลยทุธ์ของบริษทัดว้ยครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

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

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 
 

ส าหรับธุรกิจไบโอดีเซลท่ีคุณณรงคอ์า้งวา่มนัสมัพนัธ์กบัสถานการณ์ของราคา CPO ผมขอถามวา่
บริษทัอ่ืนๆท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่ง EA และ GGC เขาขาดทุนแบบ AIE หรือไม่ และมนั
เป็นตรรกะเดียวกนัหรือไม่ ท่ีขาดทุนเพราะราคา CPO ไม่ข้ึนเลย เม่ือคุณ Benchmark กบับริษทั
เหล่าน้ีแลว้คุณสูเ้ขาไดห้รือไม่  

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ท่ีทราบมาก็ขาดทุนเหมือนกนัในส่วนของไบโอดีเซลครับ และในขณะน้ีเราน่าจะกลบัมา Trade 
ไดใ้นเร็วๆน้ี ซ่ึงทางท่ีปรึกษาทางการเงินจะแจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดอีกคร้ัง ก็จะส่งผลใหท้ั้ง คู่
คา้ ลูกคา้ หรือวา่พนัธมิตรท่ีเรามีอยูน่ั้น สะดวกใจมากข้ึนท่ีจะเขา้มาร่วมกบัเรา ไม่ใช่วา่จะมีเฉพาะ
โรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิเท่านั้นท่ีเราจะท าเพ่ิม แต่เราจะเร่ิมมีกิจกรรมอ่ืนดว้ยในเร่ืองของการ 
Trade ซ่ึงผมมัน่ใจวา่ในปี 2562 ทาง AIE จะมีผลประกอบการเป็นบวก 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 
 

ดีใจครับ ผมถือวา่เป็นประโยค Highlight ของวนัน้ีเลย วา่ ผลประกอบการตอ้งเป็นบวก ผมทนมา 
4 ปี แลว้ โชคดีผมอายยุงัไม่มาก ผมอยากถือหุน้ AIE ไปเร่ือยๆ อยากรู้วา่มนัจะไม่มีก าไรเลยหรือ 
และขอใหบ้นัทึกไวด้ว้ย วนัน้ีทุกคนไดย้นิพร้อมกนัหมด วา่ผลประกอบการตอ้งเป็นบวก 

คุณชาตรี เจริญเนือง : สวสัดีครับท่านประธานกรรมการ คณะกรรมการ ท่านผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมในวนัน้ี 
ผมเป็นผูถื้อหุน้และขาดทุนเช่นเดียวกบัคนอ่ืนๆ ผมขอใหบ้ริษทัแถลงเร่ืองการควบคุม Stock 
น ้ามนั เน่ืองจากวา่มีบริษทัยกัษใ์หญ่ Stock หายไปเป็นมูลค่า 2,000 กวา่ลา้นบาท ผมวา่บริษทัน้ี
อาจจะมีบา้งหรือไม่ ผมไม่ทราบ ผมอยากใหป้ระธานฯแถลงวา่การควบคุมเป็นอยา่งไร และใคร
จะรับผิดชอบ และอีกเร่ืองคือตามท่ีท่านไดส่้งเป็น QR Code มา และผมไดโ้ทรไปถามกระทรวง
พาณิชยส์ าหรับ Annual Report หากผูถื้อหุน้ขอยงัไงบริษทัจะตอ้งจดัไวใ้ห ้แต่ขอบคุณท่ีบริษทัน้ี
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 ด าเนินการอยูแ่ลว้ แต่บางบริษทัไม่ท าผมตอ้งท าหนงัสือเขา้ไปเขาถึงท าใหผ้ม 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ท่ีท่านถามมาเร่ืองการควบคุม Stock ผมขอใหท้างกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ี้แจงครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ส าหรับการควบคุม Stock ทางเรามีระบบควบคุมภายในเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งในการควบคุม
การจดัซ้ือจดัหา CPO หากถามวา่จะเกิดเหตุการณ์อยา่งท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยกัษใ์หญ่กบัเราหรือไม่
นั้น ก็ตอบไดว้า่มนัไม่ควรเกิดข้ึนและจะไม่มีเหตุการณ์ดงักล่าว เน่ืองจากท่ีผา่นมาบริษทัไดมี้การ
ลดระยะเวลาการจดัเก็บ Stock ใหมี้การหมุนเวยีนเร็วข้ึน จากเม่ือ 4-5 ปีท่ีแลว้อยูท่ี่ประมาณ 2-3 
เดือน แต่ในปัจจุบนั Stock วตัถุดิบและ Semi-Product ของเราอยูท่ี่ 30-45 วนั มีไวเ้พื่อเพียงพอ
ส าหรับค าสัง่ซ้ือ B100 ในแต่ละเดือนเท่านั้น ดงันั้น การท่ีเราซ้ือของเก็บเอาไวแ้ลว้อยู่ๆ ของ
หายไป มนัคงไม่เกิดข้ึน เน่ืองจากการจดัซ้ือจดัจา้งเราท าเป็นระบบภายใตก้ารควบคุมภายในท่ีดี 
และใน 2-3 ปีท่ีผา่นมาทางเรามี Internal Audit เป็นรายไตรมาส และทางผูส้อบบญัชี ANS เขา้มา
ตรวจนบั Stock เป็นประจ าทุกไตรมาส ทั้งๆท่ีตามมาตรฐานทัว่ไปคือตรวจนบั Stock ปีละคร้ัง
เท่านั้น ดงันั้น ในทุกไตรมาสสามารถตรวจสอบไดว้า่การจดัซ้ือจดัหา และการจดัเก็บ CPO ของ
เรามีความโปร่งใส 

คุณชาตรี เจริญเนือง : ผมขอเสริมวา่ ในระยะเร่ิมตน้ท่ีมีบริษทัยกัษใ์หญ่มีการทุจริตเกิดข้ึน ผมอยากใหเ้พ่ิมเงินอีกหน่อย 
เช็ค Stock ทุกเดือนจะไดร้วดเร็วข้ึน ขอบคุณครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ครับ มีค าถามอีกมั้ยครับ 

คุณอดุมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: กลีเซอรีนบริสุทธ์ิท่ีคุณณรงคบ์อกวา่เป็น Pharmaceutical Grade เรามีลกูคา้อยูแ่ลว้ หรือวา่เราตอ้ง
ไปหาตลาด 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

สินคา้ตวัน้ี ตลาดกวา้งมากอยูแ่ลว้ครับ เราไม่จ าเป็นตอ้งไปหาตลาดครับ ตอนน้ีหากเราผลิต
ออกมาไดเ้ราก็สามารถหาท่ีขายไดเ้ลย เพียงแตเ่ราตอ้งหาแหล่งท่ีใหร้าคาท่ีดีท่ีสุด 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: แลว้จะสามารถเร่ิมผลิตไดเ้ดือนไหนครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ตอนน้ีเรา Commissioning อยูค่าดวา่เร่ิมผลิตไดเ้ตม็ท่ีในเดือนหนา้ครับ หากท่านใดไม่มีค าถามผม
ขอเชิญ ท่ีปรึกษาทางการเงิน แจง้ความคืบหนา้เร่ือง Resume Trade ครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ผมสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ของบริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินและไดรั้บมอบหมายจากบริษทัในการประสานงานเก่ียวกบัการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 ซ่ึงเป็นเหตใุหหุ้น้ AIE และรวมถึงหุน้แม่ AI ตอ้งถูกหา้มซ้ือขาย 
ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ จากกระบวนการปีท่ีแลว้ตอนแรกคิดวา่เราจะใชเ้วลานอ้ยกวา่น้ี แต่มี
ขั้นตอนท่ีตอ้งตรวจกระดาษท าการผูส้อบบญัชี 2 คร้ังส าหรับงบการเงินประจ าปี 2560 และ2561 
รวมถึงงบไตรมาส ซ่ึงไดด้ าเนินการตั้งแต่ปลายปีท่ีผา่นมากบัส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงตน้ปีท่ีผา่น
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 มา เร่ืองน้ีด าเนินการแลว้เสร็จและไดรั้บแจง้จากทางส านกังาน ก.ล.ต.  และทางส านกังาน ก.ล.ต. 

ไดมี้หนงัสือแจง้กลบัไปท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์วา่งบการเงินของบริษทัไม่มีประเด็นติดขดัส าหรับ
ส านกังาน ก.ล.ต. เพียงแต่วา่ท่านจะเห็นไดว้า่ในรายงานประจ าปี จะมีการแกไ้ขตวัเลขงบการเงิน
อยู ่2 หนา้ท่ีมีการแกไ้ขซ่ึงเป็นเหตุจากการตรวจสอบกระดาษท าการของผูส้อบบญัชี และมีการ
ตีความและมีความเห็นใหแ้กไ้ขตวัเลขเลก็นอ้ย หากท่านอยากทราบรายละเอียด อาจจะขอใหท้าง
คุณวชิยั ช้ีแจงในล าดบัถดัไป การแกไ้ขดงักล่าวเป็นเหตใุหมี้การใชเ้วลาเพ่ิมเติมเลก็นอ้ย ณ 
ปัจจุบนั ส านกังาน ก.ล.ต. ไดมี้หนงัสือแจง้กลบัไปท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์วา่ไม่มีประเด็นเพ่ิมเติม
เก่ียวกบังบการเงินของ AIE ซ่ึงหนงัสือดงักล่าวถึงตลาดหลกัทรัพยฯ์เม่ือ 2 วนัท่ีผา่นมา และเม่ือ
วานผมไดรั้บประสานงานจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ในการนดัหมายการประชุม Management 
Meeting ส าหรับการกลบัมา Resume มีขั้นตอนลกัษณะคลา้ยๆกบัหุน้ท่ีเราจะ IPO ซ่ึงตลาด
หลกัทรัพยฯ์จะตอ้งมีการไปพบคณะกรรมการบริษทัทุกท่านเพื่อเป็นการพดูคุย ซกัซอ้มใน
รายละเอียดกบัทางบริษทั ก่อนถึงขั้นตอนท่ีจะมีการอนุมติัและแจง้สารสนเทศใหก้บัผูถื้อหุน้ 
รวมทั้งก าหนดวนัท่ีกลบัมาซ้ือขาย โดยขั้นตอนท่ีไดมี้การสอบถามและหารือกบัทางตลาด
หลกัทรัพยฯ์ การนดัหมาย Management Meeting จะเกิดข้ึนในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 การไป
เยีย่มชมกิจการทั้งท่ี อ าเภอกระทุ่มแบน รวมถึง AI ท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี มีการด าเนินการไปแลว้เม่ือ 2 
สปัดาห์ท่ีผา่นมา โดยทางเจา้หนา้ท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดเ้ดินทางไปเยีย่มชมโรงงานทั้ง 2 แห่ง
เรียบร้อยแลว้ และหลงัจาก Management Meeting ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 และตามท่ีไดรั้บ
แจง้ทางตลาดหลกัทรัพยฯ์มีขั้นตอนภายในไม่เกิน 2 สปัดาห์ และหลงัจาก 2 สปัดาห์นั้นก็จะมีการ
อนุมติัเปิดเผยสารสนเทศรายละเอียดต่างๆใหก้บัผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทุกท่านทาง SETPortal ซ่ึง
ผมคิดวา่น่าจะอยูใ่นช่วงสปัดาห์ท่ี 3 ของเดือนพฤษภาคม ไม่เกินส้ินเดือนพฤษภาคมน้ี และโดย
ขั้นตอนหลงัจากท่ีมีการอนุมติัจากทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งมีการเวน้ 7 วนัเพื่อใหน้กัลงทุน
ศึกษาและดูขอ้มลูไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ผมไดห้ารือกบัทางผูบ้ริหารของบริษทัวา่เราคงก าหนดวนัท่ี
เหมาะสมซ่ึงดูแลว้อยูใ่นตน้เดือนมิถุนายน ท่ีเราจะตอ้งแจง้วนักบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์วา่วนัท่ี
เหมาะสมในการกลบัมา Resume อีกคร้ัง ควรจะเป็นวนัท่ีเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นขั้นตอนจากวนัน้ี
คิดวา่จะใชเ้วลาอีกประมาณ 30-45 วนัโดยประมาณครับ 

คุณนุชรีย ์เอ่ียมสหเกียรติ : ท่ีช้ีแจงมาคือจะสามารถกลบัมาซ้ือขายไดไ้ม่เกินเดือนมิถุนายน ถูกหรือไม่ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ถูกครับ ตามขั้นตอนไม่ควรเกินนั้นครับ และไม่เก่ียวขอ้งกบัเกณฑใ์หม่ ในเร่ือง SP ของทางตลาด
หลกัทรัพยฯ์ คงไม่เก่ียวขอ้งกบัเกณฑน์ั้น มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงัเกตหน่ึง ซ่ึงผมขออธิบายต่อวา่ การเกิด
ปัญหานั้นเกิดข้ึนจากงบการเงิน แต่การกลบัมา Resume ไม่ใช่วา่แกป้ระเดน็แคง่บการเงินแลว้
กลบัมา Resume ตลาดหลกัทรัพยฯ์ก็จะกลบัไปดูประเดน็ทั้งหมด ทั้งระบบควบคุมภายใน ทั้งการ
ด าเนินงาน ทั้งความยัง่ยนืของกิจการ และกลยทุธ์ในการด าเนินงาน รวมถึงคุณสมบติัอ่ืนๆ หรือ
คลา้ยๆกบัการรับหลกัทรัพยใ์หม่ การกลบัมาก็จะมีขั้นตอนมากกวา่ปัญหาท่ีมนัเกิดข้ึน คือ ปัญหา
เกิดข้ึนเร่ืองหน่ึง แต่การแกไ้ม่ใช่แกเ้ฉพาะเร่ืองนั้นแลว้กลบัมา จึงเป็นเหตุท่ีใชเ้วลาค่อนขา้งมาก 
ปัจจุบนัประเด็นเร่ืองดงักล่าวทั้งหมดไดมี้การตรวจสอบและพิจารณาจากหน่วยงานของตลาด
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ในวาระน้ีเป็นการรายงานแก่ผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 
 
 
 

หลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแลว้ ท่ีเม่ือก้ีแจง้คือขั้นตอน เพียงแต่วา่จงัหวะเป็น
จงัหวะท่ีคาบเก่ียวกบัท่ีเราจดัประชุมพอดี จริงๆผมอยากจะมีข่าวท่ีชดัเจนกวา่น้ีก่อนวนัประชุมผู ้
ถือหุน้และพยายามเร่งรัดหน่วยงานก ากบัดูแลทั้ง 2 แห่ง เพื่อใหมี้ความชดัเจน และผมเขา้ใจวา่ส่ิง
ท่ีไดรั้บมาจนถึงวนัน้ี คือ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดแ้จง้ก าหนดวนั Management Meeting วนัท่ี 9 
พฤษภาคม 2562 นดัหมาย 14.00 น. ท่ีเสรีไทย ถดัจากวนันั้น เจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลจะตอ้งน าเสนอ
ขั้นตอนภายในของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงไดรั้บแจง้วา่ใชเ้วลาประมาณ 2 สปัดาห์ และหลงัจากนั้น
คงมีผลการอนุมติัออกมาจากตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์แจง้ข่าวผา่นระบบของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ พร้อมกบัขอ้สนเทศทั้งหลายท่ีตอนน้ีบริษทัไดท้ างานควบคู่กนัไปใหก้บัทางตลาด
หลกัทรัพยฯ์เรียบร้อยแลว้ และเผยแพร่ขอ้มูล ซ่ึงนกัลงทุนก็จะมีเวลาอยา่งนอ้ยจากตรงนั้น 7 วนั
ในการท่ีจะรับทราบขอ้มูลก่อนท่ีรับทราบการแจง้ก าหนดวนักลบัเขา้ซ้ือขาย โดยคาดการณ์ผมคิด
วา่อยูป่ระมาณตน้เดือนมิถนุายนน้ีครับ 

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

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ผมเขา้ใจวา่ไม่มี Ceiling และ Floor ครับ เพียงแตท่ี่ผมไดพ้ดูถึง IPO หมายถึงวา่ขั้นตอนในการ
พิจารณาใหก้ลบัมาซ้ือขาย เหมือนกบัการพิจารณาในการรับหลกัทรัพยใ์หม่ เพราะฉะนั้นจะมี
ขั้นตอนรายละเอียดค่อนขา้งมากในการด าเนินการท่ีผา่นมา 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ท่ีคุณสมศกัด์ิไดบ้อกวา่หลงัจาก Management Meeting ก็จะเวน้ระยะไปประมาณ 2 สปัดาห์ 
หลงัจากนั้นก็จะประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทาง Website ประมาณ 7 วนั ใช่หรือไม่ครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ขั้นตอนหลงัจาก Management Meeting ทางเจา้หนา้ท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์จะมีการท างานภายในซ่ึง
เป็นขั้นตอนภายใน เขาแจง้วา่ใชเ้วลาอยูป่ระมาณ 2 สปัดาห์ แต่ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัลงทุนคือ
วนัใดท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์อนุมติัใหก้ลบัมาซ้ือขาย ตลาดหลกัทรัพยฯ์จะแจง้ข่าวตามกฎเกณฑคื์อ
หลงัจากตลาดหลกัทรัพยฯ์แจง้ข่าวบริษทัจะกลบัมาซ้ือขายตอ้งเกิน 7 วนัหลงัจากวนันั้น 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: วนัท่ีซ้ือขายจะถูกก าหนดโดยบริษทั หรือใครครับ เพราะขั้นตอนน้ีถือวา่ส าคญันะครับ เพราะถา้
คุณปล่อยหุน้ออกมาเทรดในวนัท่ีไม่ดี วนัท่ีราคาหุน้ก็ลง สถานการณ์อะไรต่างๆก็ลง ผมอยากให้
ผูบ้ริหารดูดว้ยวา่การจะปล่อยเทรดหลงัจากติดมา 4 ปี คุณหาจงัหวะปล่อยหน่อยแลว้กนั 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

บริษทัเป็นผูเ้ลือก และหารือกบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ครับ  
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 วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิ   งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสดประจ ำปี 2561 ส้ินสุด วนัที ่31 

ธันวำคม 2561 ทีไ่ด้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีและแสดงควำมเห็นอย่ำงมเีง่ือนไข 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์กรรมการผูจ้ดัการ รายงานเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561   ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และแสดง
ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ดงัรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2561 ท่ีส่งให้
ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ขอน าเสนอรายการในงบการเงินรวมท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยสงัเขป
ดงัน้ี 

ในปี 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมจ านวนทั้งส้ิน 1,974 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 143 ลา้นบาท สินทรัพยข์อง
บริษทัโดยหลกัๆ ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอปุกรณ์ 1,435 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือจ านวน 218 ลา้นบาท เงินลงทุน
ชัว่คราว 124 ลา้นบาท และลูกหน้ีการคา้ 98 ลา้นบาท และมีหน้ีสินของบริษทัฯจ านวน 135 ลา้นบาท โดยหลกัๆ ประกอบดว้ย เจา้หน้ี
การคา้จ านวน 126 ลา้นบาท และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ านวน 8 ลา้นบาท และไม่มีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
และมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 1,840 ลา้นบาท มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประจ าปี 72 ลา้นบาท 

ในส่วนของงบก าไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2561 มีรายการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

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

- บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน  1,571 ลา้นบาท และมีตน้ทุนขายจ านวน  1,534 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนขาย
ระหวา่งปี 2561 และปี 2560  บริษทัมีตน้ทุนขายไบโอดีเซล ท่ีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายเท่ากบั ร้อยละ 99.21 และ ร้อย
ละ 107.34  ซ่ึงลดลง ร้อยละ 7.57  บริษทัมีความสามารถในการท าก าไรขั้นตน้ไดดี้กวา่ปีก่อน อนัเป็นผลมาจากท่ีบริษทัฯ
สามารถควบคุมเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียจากการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  และพยายามบริหารจดัการวตัถุดิบและ
สินคา้ใหมี้อตัราการหมนุเวยีนของสินคา้ท่ีเร็วข้ึนและเก็บสตอ็กไวใ้หน้อ้ยกวา่ 30-45 วนั ในขณะท่ีราคาวตัถุดิบน ้ ามนั
ปาลม์ดิบท่ีใชใ้นการผลิตปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองและรุนแรง เน่ืองจากมีปริมาณผลปาลม์และน ้ ามนัปาลม์ดิบออกสู่
ตลาดในปริมาณมากจนเกิดภาวะน ้ ามนัปาลม์ลน้ตลาด ส่งผลใหร้าคาตน้ทุนเฉล่ียของน ้ ามนัปาลม์ดิบของบริษทัฯ สูงกวา่
ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบในตลาด เป็นเหตใุหร้าคาตน้ทุนวตัถุดิบของบริษทัฯไม่สามารถปรับตวัตามราคาตลาดท่ีลดลงอยา่ง
ต่อเน่ืองและรุนแรงไดท้นั 

- บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 106 ลา้นบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 72 ลา้นบาท  คิด
เป็นขาดทุนต่อหุน้เท่ากบั 1.5 สตางคต์่อหุน้ 

 
ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2561 บริษทัฯมียอดกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจ านวน 5 ลา้นบาท โดย

เป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ีดงัน้ี 

- กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 19 ลา้นบาท เน่ืองจากมีขาดทุนจากการด าเนินงาน และมีการซ้ือ
วตัถุดิบเพ่ิมข้ึนในช่วงปลายปี ส่งผลใหใ้นปี 2561 มีสภาพคล่องลดลงจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานลดลงจาก ปี 
2560 
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 - กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 203 ลา้นบาท เป็นเงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นส าหรับโครงการโรงกลัน่กลีเซอรี

นบริสุทธ์ิ อาคารและระบบสาธารณูปโภค 

- กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 178 ลา้นบาท เป็นการไดรั้บช าระหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั
เพ่ิมทุน (AIE-W1) 

   
มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ก่อนลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2561 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์
ดงัน้ี 

คุณชาตรี เจริญเนือง : เม่ือบริษทัยงัมีขาดทุนสะสมอยู ่อยากใหเ้สนอเอาส่วนเกินมูลค่าหุน้ท่ีมีอยู ่605 ลา้นบาท มาลา้ง
ขาดทุนสะสม คราวหนา้จะไดมี้โอกาสจ่ายเงินปันผลได ้เพราะหากยงัขาดทุนอยูก็่จ่ายเงินปันผล
ไม่ได ้

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ผมเห็นดว้ยตามท่ีผูถื้อหุน้ท่านน้ีเสนอ หลายบริษทัก็ใชส่้วนเกินมูลค่าหุน้มาหกัลา้งขาดทุนสะสม
เพื่อจะไดมี้โอกาสจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ผมวา่เป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจ เม่ือ 2-3 วนัท่ีแลว้ผม
ไดเ้ขา้ประชุมท่ีอ่ืน เขาไดท้ าแบบน้ีดว้ยเหมือนกนั และปีหนา้เขาบอกเลยวา่เขาจะมีการจ่ายปันผล 
เพราะบริษทัท่ีผมซ้ือผมก็ลงทุนเพื่อเงินปันผล เขาปันผลทุกปีจนเขาประสบปัญหาเม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ 
และเขารอจงัหวะเม่ือเร่ิมมีก าไรเขาไดใ้ชส่้วนเกินมูลค่าหุน้ตดัขาดทุนสะสมไป 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

เร่ืองน้ีเราจะรับไวพิ้จารณาครับ 

คุณชาตรี เจริญเนือง : ท่ีท่านประธานฯบอกวา่รับไวพ้ิจารณา มีความเป็นไปไดก่ี้เปอร์เซ็นต ์

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

เร่ืองน้ีเราตอ้งปรึกษาในคณะกรรมการบริษทั และท่ีปรึกษาทางการเงิน และผูส้อบบญัชีก่อนดว้ย
ครับ เราตอ้งขอเวลาในการพิจารณาดว้ยครับ 

คุณชาตรี เจริญเนือง : ผมขอใหผู้ส้อบบญัชีช้ีแจงในประเด็นน้ีดว้ยครับ วา่จะท าไดห้รือไม่ ส่วนการตดัสินใจนั้นอยูท่ี่
ท่านเน่ืองจากท่านเป็นผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้มากท่ีสุด 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ตามท่ีท่านผูถื้อหุน้บางท่านไดเ้ห็นวา่มีหลายบริษทัมหาชนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีเคยเกิดกรณี
อยา่งน้ี ถา้ถามวา่ท าไดห้รือไม่ ตอ้งตอบวา่ท าได ้แต่ตอ้งมาดูเง่ือนไขในการท าก่อนวา่เป็นเง่ือนไข
ท่ีตรงกนัหรือไม่ จากท่ีปรึกษากบัฝ่ายกฎหมาย โอกาสท่ีจะท าไดน่้าจะมีมากกวา่โอกาสท่ีจะท า
ไม่ไดค้รับ 
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 - เห็นดว้ย 3,966,412,699  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100.000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 
วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตังิดจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 ของบริษัทเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมตังิดจ่ำยเงนิปันผล

ประจ ำปี 2561 

ประธานฯ ไดแ้ถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบวา่ บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลง
ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆในอนาคต และจะตอ้งก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั 

 บริษทัฯมีผลประกอบการขาดทุนจากการด าเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2561 จ านวน 54.54 ลา้นบาท และมี
ผลประกอบการขาดทุนสะสมจ านวน 175 ลา้นบาท ไม่สามารถจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561 ไดเ้น่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบญัชีส าหรับปี 2561 และมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ส่งผลใหบ้ริษทั
ฯมีก าไรสะสมจดัสรรส ารองตามกฎหมายคงเดิมจ านวน 8 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.63 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระ
แลว้ 

 ตามนโยบายของบริษทัในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัฯจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ใน
ระยะยาว ดงันั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

 
มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ของบริษทัเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติั

งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,966,395,099  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9923 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย       304,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0077 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          8,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
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 หลงัลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

 
วำระที ่5 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2562 

ประธานฯ แถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดวา่ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 
ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจถูกเลือกเขา้มารับต าแหน่งใหม่ก็ได ้ โดยในปีน้ีมีกรรมการท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานท่ีสุดตอ้งออกจากต าแหน่ง จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์และนายโชติ สนธิวฒันานนท ์และเพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้ไดมี้อิสระในการพิจารณา บริษทัฯไดเ้รียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ออกจากหอ้งประชุมเป็นการ
ชัว่คราว 

ในการเลือกตั้งกรรมการคร้ังน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่กรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้
บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด และเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและไดท้ าประโยชนใ์หก้บับริษทัเป็นอยา่งดียิง่ รวมทั้ง
สามารถอุทิศเวลาใหบ้ริษทัท่ีตนเป็นกรรมการไดอ้ยา่งเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง  2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หน่ึง ซ่ึงทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวติัของกรรมการทั้ง 2 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระไดจ้าก เอกสารแนบ 4 ของหนงัสือ
เชิญประชุมท่ีจดัส่งไปให ้ 

โดยทางบริษทัฯ แบ่งการลงมติเป็น 2 วาระยอ่ย คือ 

  วาระท่ี 5.1 เลือกตั้งนายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

  วาระท่ี 5.2 เลือกตั้งนายโชติ สนธิวฒันานนท ์ กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
   

มติอนุมติัอจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

คุณชนะ อิถรัตน์ : ท่ีกรรมการอ่านมติเป็นเอกฉนัท ์นั้นมนัเป็นอยา่งไรครับในเม่ือมีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ท่าน
ประธานฯตอ้งใชค้  าพดูใหถู้กตอ้งดว้ย รบกวนท่ีปรึกษากฎหมายอธิบายดว้ยครับ 

คุณศานตไ์ท หุ่นพยนต ์
(ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

ท่ีกรรมการพดูวา่เป็นเอกฉนัท ์น่าจะใชค้  าพดูผิดครับ เพราะวา่มีคนไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
แต่ผลทางกฎหมายในวาระน้ีคือไดรั้บการอนุมติัเหมือนกนั 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ใชค้  าพดูผิดค่ะ ตอ้งเป็นอนุมติัมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ขอบคุณมากครับท่ีทว้งติง เราจะใชค้  าพดูใหถู้กตอ้งนะครับ เป็นอนุมติัมติดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากครับ 
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 วาระท่ี 5.1 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเลือกตั้ง นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการ

อิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกคร้ัง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยนายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย ส าหรับ
นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มาแลว้ 5 ปี 11 เดือน หากไดรั้บการ
แต่งตั้งในคร้ังน้ีจะด ารงต าแหน่งในวาระน้ีไปอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี 11 เดือน 

- เห็นดว้ย 3,966,357,527  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย        4,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0001 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      488,000    หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

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

- เห็นดว้ย 3,966,009,527  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย        4,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0001 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      488,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 

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

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

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

โดยทางประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่กรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
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 2. นายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์  รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /  

  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร /  

 กรรมการบริหารความเส่ียง / เลขานุการบริษทั 

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2562 และในส่วนของกรรมการท่านอ่ืนและกรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายด ารงค ์จูงวงศ ์   กรรมการ 

2.  นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

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

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

 

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

เง่ือนไขตามท่ีประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,966,834,955  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย       4,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0001 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     488,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2562 

ประธานฯ ได ้เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง  

1. นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ  
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ  
3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ  
4. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ  
5. นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445  

จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2562 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 5 
เป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากัดและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสมัพนัธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทั จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 ทั้งน้ี ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีทั้ง 5 ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให ้บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน โดยก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2562 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 250,000 บาท 
 
 ตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีของปี 2562 และปี 2561 ซ่ึงรายละเอียดใน เอกสารแนบ 6 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไป
ให ้ดงัน้ี 

ตำรำงแสดงเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี 2562 2561 

ผู้สอบบัญชี บริษทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั บริษทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั 

กลุ่มบริษทั เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั 
(มหำชน) 

งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี 

รวม 
งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี 

รวม 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั (มหำชน)       
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 ตำรำงแสดงเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี 2562 2561 

ผู้สอบบัญชี บริษทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั บริษทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั 

กลุ่มบริษทั เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั 
(มหำชน) 

งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี 

รวม 
งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี 

รวม 

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
(Audit Fee)       

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

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - 250,000 250,000 - - - 
รวมยอดเฉพำะบริษทัฯ 1,590,000 1,800,000 3,390,000 1,500,000 1,450,000 2,950,000 

       
บริษทั เอไอ โลจสิตกิส์ จ ำกดั       

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

บริษทั เอไอ  พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มนัิลส์ 
จ ำกดั 

      

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

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

มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถามก่อนนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ตามท่ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ซ้่ึงเป็นผลมาจากปี 2557 แต่อยากทราบวา่ใน
อนาคตมนัจะหายไปหรือไม่ มนัจะติดไปตลอด 10-20 ปี หรือวา่จะมีช่วงไหนหลงักลบัเขา้มา 
Trade แลว้วา่งบจะเป็นแบบไม่มีเง่ือนไข 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ส าหรับความเห็นของผูส้อบบญัชี ท่ีมีเง่ือนไข เน่ืองจากเร่ืองของทางบริษทัอยูท่ี่ DSI และขั้นตอน
ของ DSI ยงัไม่ส้ินสุด ดงันั้นผลสรุปของ DSI ก็อาจจะมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งไรผูส้อบบญัชียงั
ไม่สามารถทราบได ้จึงตอ้งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี และค าถามวา่เร่ืองน้ีจะจบเม่ือไหร่ ซ่ึงทางผูส้อบ
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 บญัชีเองก็ไดไ้ปตอบค าถามกบั DSI ไวแ้ลว้ และขั้นตอนของ DSI ก็เป็นขั้นตอนปกติของ

กระบวนการของ DSI ท่ีจากวนันั้นถึงวนัน้ีไม่ไดมี้สอบถามเพ่ิมเติม และเราก็รอผลสรุปของ DSI 
และไดมี้การสอบถามกบัทางบริษทัวา่มีความคืบหนา้จาก DSI อยา่งไร เรามีการติดตามทุกๆงวด
รายงาน ถา้มีความคืบหนา้อยา่งไรผูส้อบบญัชีจะน ามาพิจารณาผลกระทบ และสรุปเสนอ
ความเห็นในแต่ละงวดบญัชีไป ซ่ึงปัจจุบนัผลของ DSI ยงัไม่ส้ินสุดครับ 

คุณชนะ อิถรัตน์ : ผมขอสอบถามวา่ขั้นตอน DSI ตอนน้ีไปถึงไหน และการด าเนินคดีแพง่มีหรือไม่ครับ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ถา้ในส่วนของทางผูส้อบบญัชี ท่ีไปตอบค าถาม DSI นั้น จากวนันั้นถึงวนัน้ีก็ยงัไม่มีค าถามใด
เพ่ิมเติมท่ีทางผูส้อบบญัชีตอ้งไปช้ีแจง แต่ในความคืบหนา้ของกระบวนการของ DSI ในส่วนของ
บริษทัท่ีบริษทัตอ้งใหข้อ้มูลแก่ทาง DSI ก็ตอ้งใหบ้ริษทัตอบวา่มีอะไรเพ่ิมเติมตรงน้ีหรือไม่ แต่ใน
ส่วนของผูส้อบบญัชีเอง เราไม่มีอะไรท่ียงัคา้งอยูก่บั DSI  

คุณชนะ อิถรัตน์ : ทางคดีอาญา DSI ด าเนินคดีไปถึงไหนแลว้ครับ และคดีทางแพง่บริษทัด าเนินการอยา่งไรบา้งครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

จากการติดตามสอบถาม DSI เร่ืองยงัอยูใ่นกระบวนการของเขาอยูค่รับ ยงัไม่มีขอ้สรุปอะไร
ออกมาครับ ส่วนคดีแพง่นั้น บริษทัไม่มีอะไรเสียหาย เพราะหลงัจากท่ีมีการสรุปออกมาแลว้วา่ทุก
อยา่งท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากการบนัทึกบญัชีท่ีผิดพลาดเท่านั้นเอง ไม่มีเร่ืองของการทุจริตและไม่มีผู ้
ถือหุน้เสียหายครับ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์:  ผมเห็นวา่ในวาระไม่ไดร้ะบุไวว้า่ปีท่ีแลว้เราไดอ้นุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีไปเท่าไหร่ครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ระบุไวใ้นตารางเปรียบเทียบ ตามเอกสารแนบ 6 ในหนงัสือเชิญประชุม อนุมติัไป 2,950,000 บาท 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์:  เท่ากบัวา่ปีน้ีขออนุมติัเพ่ิมข้ึน สาเหตุเพราะอะไรครับ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

จากหนงัสือเชิญประชุมหนา้ท่ี 37 เราจะเห็นวา่ในปีน้ี มีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆอยู ่250,000 บาท ในขณะท่ีปี
ท่ีแลว้ไม่มี จริงๆในการก าหนดคา่สอบบญัชี ผูส้อบบญัชีจะมีลกัษณะของค่าเดินทาง และค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบบญัชี ซ่ึงในปีท่ีแลว้ยงัมีค่าใชจ่้ายตวัน้ีอยู ่และในปี 2562 บริษทัเอาค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ
มาเทียบดว้ย แตปี่ท่ีแลว้ไม่ไดเ้อามาเทียบก็เลยท าใหมี้ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากค่าใชจ่้ายอ่ืนๆทั้ง
จ านวน ทั้งท่ีจริงๆค่าใชจ่้ายอ่ืนๆจะมีทุกปี แตปี่น้ีบริษทัไดเ้อาค่าใชจ่้ายอ่ืนๆมารวมกบัค่าสอบ
บญัชีดว้ย และน ามาเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีของปีท่ีแลว้ ท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึงอนัน้ีก็เป็น
ส่วนหน่ึง และในส่วนของคา่สอบบญัชีจริงๆในปีท่ีแลว้อยูท่ี่ 2,800,000 บาท และปีน้ีอยูท่ี่ 
2,940,000 บาท เพ่ิมข้ึนมา 140,000 บาท ส าหรับงบตรวจสอบ 3 ไตรมาส กบังบประจ าปี และในปี
น้ีบริษทัมีการเปิดโรงงานใหม่คือโรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ซ่ึงจะมีข้ึนตอนของการผลิต การตี
ราคาสินคา้คงเหลือ การซ้ือการขาย เราก็เลยตอ้งมีจ านวนชัว่โมงการท างานท่ีเพ่ิมในส่วนน้ี 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์:  นอกจากค่าสอบบญัชี 3,140,000 บาท ยงัมีเร่ืองของค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เท่ากบัวา่มีค่าใชจ่้าย 2 ส่วนใน
วาระน้ี 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: ตามท่ีไดแ้จง้ไปวา่ ส่วนท่ีเพ่ิมจากปีก่อนคือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึงในปีก่อนก็มีค่าใชจ่้ายน้ีแตบ่ริษทั
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ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 (Audit Fee) เป็น

จ านวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมาก ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,967,224,555  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9975 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย       98,400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0025 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง       4,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

-  บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วตัถุประสงค์บริษัทฯ 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหว้ตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ มีความสอดคลอ้งและครอบคลุมการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯตามประกาศของ กระทรวงพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน ส านกัคุณภาพน ้ ามนัเช้ือเพลิง และคู่มือประชาชน  
ทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทั
ฯ เพื่อ “ประกอบการคา้ไบโอดีเซล” จ านวน 1 ขอ้ จากเดิมทั้งหมด 28 ขอ้ เป็น 29 ขอ้ 
 
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถามก่อนนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

(ผูส้อบบญัชี)   ไม่ไดน้ ามาเปรียบเทียบไวใ้นปีก่อน 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์:  ถา้เราเปรียบเทียบตรงๆนะครับ 2,800,000 บาท เพ่ิมข้ึนมาเป็น 2,940,000 บาท เพ่ิมข้ึนมาเกิน 5%-
6% ผมขอเรียนตรงๆครับวา่ ผมไปประชุมบริษทัใหญ่มาหลายบริษทั ปีน้ีผมเห็นเขาเพ่ิมสูงสุดไม่
เกิน 3%  

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

อยา่งท่ีเรียนครับวา่ปีน้ี ทางบริษทัเองมีการขยายธุรกิจเพ่ิม เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและมีขนาดการลงทุน
ท่ีสูง เราก็ตอ้งใชเ้วลาในการเขา้ไปทดสอบการควบคุมภายใน และเขา้ไปดูในเร่ืองการบนัทึกบญัชี
วา่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานอยา่งไร เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาคลา้ยคลึงกบัในอดีต และช่วยให้
งบการเงินของบริษทัเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนท่ีสุดครับ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์:  ผมเรียนตรงๆ ผมไม่ค่อยเห็นดว้ยครับ การท่ีเราเพ่ิมในส่วนโรงงานน้ีและเพ่ิมค่าสอบบญัชีใน
สดัส่วนท่ีเกินจาก 5% เพราะวา่ผมไปประชุมบริษทัใหญ่ๆมา เขามีงานทั้งต่างประเทศเพ่ิมข้ึนดว้ย 
แต่เขาเพ่ิมสูงสุดไม่เกิน 3% ส่วนใหญ่ผมเขา้ใจวา่บริษทัใหญ่ๆเขาท ากนัอยา่งน้ีนะครับ แตข่องเรา
เพ่ิมเยอะ แต่เรายงัขาดทุนอยู ่ผมจึงคิดวา่ถา้เรารัดเขม็ขดัหน่อย ต่อรองหน่อย มนัน่าจะท าใหเ้รามี
ตน้ทุนท่ีลดลงในการด าเนินกิจการครับ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ขอสอบถามคุณณรงคท่ี์บอกวา่ขอเพ่ิมวตัถุประสงคข้ึ์นมา 1 ขอ้ มนัเพ่ิมเน้ือหาสาระอะไรบา้งครับ 
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 เพราะวา่เราก็ผลิตไบโอดีเซลมาแลว้หลายปีแลว้ อยู่ๆ ท าไมปีน้ีถึงมาเพ่ิม 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ปกติในหนา้หนงัสือรับรองบริษทั เวลาเราใชย้ืน่กบัทางกรมธุรกิจพลงังาน เราจะอยูใ่นส่วนของ
การคา้น ้ ามนั การคา้เช้ือเพลิง และเม่ือปีก่อนทางกรมธุรกิจพลงังานไดป้ระกาศออกมาวา่
ผูป้ระกอบการไบโอดีเซล จะตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้ความชดัเจนมาข้ึนวา่เพื่อประกอบการ
คา้ไบโอดีเซล ตามประกาศของกระทรวงพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน ส านกัคุณภาพน ้ ามนั
เช้ือเพลิง และคู่มือประชาชน ทางเราจึงตอ้งขอเพ่ิมวตัถุประสงคด์งักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศของภาครัฐ ซ่ึงเราจะตอ้งใชใ้นการยืน่ต่ออายใุบอนุญาตในแต่ละปี 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ในส่วนของผลิตภณัฑก์ลีเซอรีนบริสุทธ์ิเราตอ้งไปเพ่ิมวตัถุประสงคห์รือไม่ครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

วตัถุประสงคท่ี์มีอยูน่่าจะครอบคลุมแลว้ แต่ก็ไม่สามารถตอบไดว้า่ในอนาคตกลีเซอรีนบริสุทธ์ิจะ
มีประกาศของภาครัฐออกมาใหร้ะบุเฉพาะเจาะจงหรือไม่ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ผมขอถามเร่ืองการบนัทึกรายได ้ถา้แนวโนม้กลีเซอรีนบริสุทธ์ิจะสามารถ Cover ธุรกิจหลกั
บริษทัได ้มนัจะถูกบนัทึกไวใ้นรูปแบบไหนครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ตามความเขา้ใจของบริษทั และจากบริษทัอ่ืนท่ีมีธุรกิจน้ี การบนัทึกรายไดจ้ะแบ่งออกเป็นแตล่ะ
Business Unit แต่หากใหล้งรายละเอียดมากกวา่น้ีขอใหท้างผูส้อบบญัชีช้ีแจงเพ่ิมเติมคะ่ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ผมขอถามคุณณรงค ์ตั้งแต่ตน้ท่ีเราประชุมกนัมา ท่ีบอกวา่บริษทัจะมีผลประกอบการเป็นบวกในปี
น้ี คุณณรงคคิ์ดวา่ ณ ปีน้ีดูจากสถานการณ์ในปีน้ีก็ไม่ต่างจากปีก่อน อยา่งท่ีบอกวา่ราคาน ้ ามนั
ปาลม์ดิบลดลงตลอด และไม่มีวีแ่ววของสถานการณ์ต่างๆท่ีจะเอ้ือใหทุ้กธุรกิจดีข้ึน ผมหมายถึง
ทุกธุรกิจเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะของ AIE เพราะโดยภาพรวมของทุกบริษทัแยล่ง แตท่ าไมถึงกลา้
พดูวา่คุณจะท าใหเ้ป็นบวกในปีน้ี ผมเปิดช่องใหคุ้ณณรงค ์เพราะวา่ผมไม่ตอ้งการจะผกูมดั แค่คุณ
บอกวา่จะไม่ท าใหข้าดทุนหรืออาจจะติดบวกนิดหน่อย ผมก็ถือวา่คุณก็ประสบความส าเร็จ แต่คุณ
ยนืยนัหนกัแน่นวา่จะเป็นบวก ทั้งท่ีบริบทหลายๆอยา่งในประเทศเรามนัไม่ไดเ้อ้ือขนาดนั้น หรือ
คุณมีอะไรท่ีคุณรู้วา่มนัจะพลิกกลบัมาได ้เพราะวา่ผมไปถามหลายๆบริษทัมา ไม่มีใครกลา้บอกวา่
ปีน้ีมนัจะดี เพราะวา่ผา่นมาไตรมาสแรกแลว้ก็เป็นอยา่งท่ีคุณเห็น เขาก็ประกาศ GDP ลดลงอีก 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ตามท่ีผมไดบ้อกไวต้ั้งแตต่น้แลว้วา่ พอเราไดป้ลดลอ็คแลว้ เราก็สามารถท่ีจะท าอะไรไดม้ากข้ึน 
และในส่วนของผมเอง ผมชอบมองเห็นโอกาสในภาวะท่ีมนัไม่ค่อยดี และผมก็ไดม้องเห็นโอกาส
หลายอยา่ง ซ่ึงผมไม่อยากลงรายละเอียดมากนกั แตผ่มมัน่ใจมากวา่นอกจากการมีโรงกลัน่กลีเซอ
รีนบริสุทธ์ิข้ึนมาแลว้ เราก็จะมีธุรกิจอ่ืนๆซ่ึงคงจะไดเ้ห็นกนัครับวา่เราจะมีการขยายธุรกิจของเรา
เพ่ิมข้ึน อยา่งในวาระน้ีท่ีเราขอแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของกระทรวงพลงังาน และในเดือนหนา้น้ี เราจะขายตรง B100 ซ่ึง
ผมมีตวัเลขอยูแ่ลว้ หลายลา้นลิตรต่อเดือน เป็นการขาย B100 เลยครับไม่ไดผ้สมกบัน ้ ามนัดีเซล 
เป็นการขายตรงใหก้บัชุมชนซ่ึงเขาน าไปใชก้บัเคร่ืองจกัรกลเกษตรท่ีมีรอบต ่า ซ่ึงเราได้
วางเป้าหมายไวแ้ลว้ และน่ีก็คือส่วนหน่ึง แต่ยงัมีส่วนอ่ืนอีกครับ ซ่ึงก็จะไดเ้ห็นในอนาคตครับ 
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 และผมมัน่ใจวา่ส่ิงท่ีผมพดูไปเราท าได ้

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: เชิญผูส้อบบญัชี คุณวชิยัครับ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ในส่วนของกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ เรามีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตปุระกอบงบการเงินในหวัขอ้
ของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงในแง่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ นกัลงทุนใหค้วามสนใจ บริษทัก็ควรจะแยก
กิจกรรมของกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ออกมาเป็นอีกหน่วยหน่ึง เพ่ือใหเ้ห็นไดว้า่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิมี
ขนาดของการลงทุนเท่าน้ี มีขนาดสินทรัพยเ์ท่าน้ี จะมีรายไดแ้ละก าไรเท่าไหร่ และถา้ในอนาคต
ใกล้ๆ เร่ิมมีรายไดจ้ากกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ บริษทัก็ควรท่ีจะตอ้งมีการแสดงผลประกอบการของ
หน่วยงานกลีเซอรีนบริสุทธ์ิอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินในหวัขอ้ส่วนงานด าเนินงานครับ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์:  เม่ือสกัครู่ท่านประธานฯไดพ้ดูถึง B100 วา่มี Order แลว้ และคิดวา่ปีน้ีสร้างผลก าไรไดแ้น่นอน 
พอจะบอกไดห้รือไม่ครับวา่ B100 จริงๆ Margin ดีมั้ยครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ท่ีผา่นมาตอ้งยอมรับวา่มนัไม่ดี แต่วา่หลงัจากน้ีไปเราก็คงมีวธีิการหลายอยา่ง ซ่ึงผมยงัไม่อยากลง
ในรายละเอียด แตเ่อาเป็นวา่ ณ วนัน้ี เราผลิตประมาณ 200,000 ลิตรต่อวนั แต่จากน้ีไปเราจะผลิต
วนัละ 500,000 ลิตร 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์:  จ าหน่ายไดห้มดใช่หรือไม่ครับ ไม่มีท า Stock ไวแ้ลว้ขายหรือครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ผลิตไดเ้ราก็ขายเลยครับ และการท่ีเราผลิตไดใ้นจ านวนท่ีมากข้ึน ก็จะท าใหต้น้ทุนต่อหน่วยลดลง 
และมีอยา่งอ่ืนอีกท่ีเขา้มาเสริม ผมถึงบอกวา่ในปีน้ีเราคงก าไรทุกตวัท่ีเราผลิต 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์:  ผมขออนุญาตเรียนถามซ่ึงไม่เก่ียวกบัวาระน้ี เพราะวา่เพ่ิงมาเขา้ประชุมเม่ือสกัครู่น้ี จากท่ีไดถ้ามผู ้
ถือหุน้ท่านอ่ืน เขาบอกผมวา่ ท่านประธานฯและคณะกรรมการ ไดบ้อกวา่เราจะสามารถน าหุน้ 
AIE เขา้ Trade ในตลาดประมาณเดือนมิถุนายนน้ี อนัน้ีเป็นการคาดการณ์เท่านั้นใช่หรือไม่ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ชดัเจนแลว้ครับ รบกวนท่ีปรึกษาทางการเงินอธิบายอีกคร้ังครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ขออภยัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และขออนุญาตเรียนโดยยอ่อีกคร้ังครับ ตอนน้ีถึงในขั้นตอนท่ีทางตลาด
หลกัทรัพยฯ์นดัประชุมคณะกรรมการและผูบ้ริหารในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. โดย
ตลาดหลกัทรัพยฯ์จะไปท่ีส านกังานของ AI ท่ีเสรีไทย และหลงัจากนั้นทางตลาดหลกัทรัพยฯ์จะมี
กระบวนการภายในประมาณ 2 สปัดาห์ในการพิจารณาและมีผลอนุมติัใหก้ลบัมาซ้ือขาย ภายหลงั
จากท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์มีมติอนุมติัใหก้ลบัมาซ้ือขาย ตลาดหลกัทรัพยฯ์จะตอ้งมีการแจง้ข่าวใน 
SETPortal และเปิดเผยสารสนเทศต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บันกัลงทุนทราบ และจะตอ้งเวน้อยา่งนอ้ย 
7 วนั เม่ือนบัรวมไปผมคิดวา่จะกลบัมาซ้ือขายไดภ้ายในวนัท่ี 3 มิถนุายน ซ่ึงหลงัจาก 3 มิถุนายน 
ก็เป็นเร่ืองของบริษทักบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์จะตอ้งพดูคุยกนั แต่บริษทัจะเป็นผูก้  าหนดเบ้ืองตน้
ก่อน คิดวา่วนัท่ีเหมาะสมในการท่ีจะกลบัมาซ้ือขายจะเป็นวนัไหน 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์:  มนัจะมีปัจจยัท่ีจะท าใหไ้ม่เป็นไปตามแผนหรือไม่ เราแกไ้ขปัญหาเร่ือง Stock แลว้ใช่มั้ยครับ 
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ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,967,318,955  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9998 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง       8,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0002 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที ่9 พจิำรณำอนุมตัลิดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนทีเ่หลือจำกกำรรองรับกำรใช้สิทธิของ AIE-W1 (Warrant) 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชุมวา่ทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียน ซ่ึง
เป็นส่วนท่ีเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิของ AIE-W1 (Warrant) จ านวน 47,927,018 บาท ซ่ึงเกิดจากส่วนท่ีเหลือจากการรองรับ
การใชสิ้ทธิ AIE – W1 (Warrant) ดว้ยวธีิการตดัจ านวนหุน้สามญั ท่ียงัไม่ออกจ าหน่ายจ านวน 191,708,072 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.25 บาท 

 
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถามก่อนนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิของ AIE-W1 

(Warrant) ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,967,319,819  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9998 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ไม่น่าจะมีครับ เม่ือก้ีไดเ้รียนท่ีประชุมไปแลว้วา่ขั้นตอนตอนน้ี ทางส านกังาน ก.ล.ต. มีหนงัสือ
แจง้กลบัไปท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์แลว้วา่งบการเงินไม่มีประเด็นเพ่ิมเติมจากท่ีบริษทัไดมี้การแกไ้ข
ครับ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ขอสอบถามเร่ืองการแปลง Warrant ครับ มี 900 กวา่ลา้นหุน้ แปลงไป 700 กวา่ลา้นหุน้ และเหลือ 
191 ลา้นหุน้ อยากทราบวา่คณะกรรมการแปลงกนัทุกคนหรือไม่ครับ หรือวา่ 191 ลา้นหุน้ท่ีเหลือ
นั้นเกิดจากผูถื้อหุน้รายยอ่ยไม่แปลง หรือวา่กรรมการบางท่านก็ไม่แปลงเหมือนกนั อยา่งเช่นคุณ
ณรงค ์และคุณธนิตยแ์ปลงหรือไม่ หรือวา่ใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเติมเงินลงไปใหอ้ยา่งเดียว 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

กรรมการท่ีถือหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ Warrant ครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ผูถื้อหุน้ใหญ่คือ AI ซ่ึงไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ Warrant ค่ะ และกลุ่มธารีรัตนาวบูิลย ์ก็ไดใ้ชสิ้ทธิ
แปลง Warrant เช่นเดียวกนั ดงันั้น 191 ลา้นหุน้จะเป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ยค่ะ 
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 - ไม่เห็นดว้ย         0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      8,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0002 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที ่10 พจิำรณำอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชุมวา่ทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงัน้ี 

ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  : 1,308,072,982 บาท  

 แบ่งออกเป็น  : 5,232,291,928 หุน้  

 มูลค่าหุน้ละ : 0.25 บาท  

   โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามญั : 5,232,291,928 หุน้  

 หุน้บุริมสิทธิ :  - หุน้  

 
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,967,319,819  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9998 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง       8,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0002 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที ่11 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี  

ทางบริษทัฯไม่มีวาระใด ๆ เพ่ิมเติม ในส่วนของวาระน้ีจึงไม่มีเร่ืองใดตอ้งพจิารณาเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขออนุญาตจบการ
พิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่าน้ี และเขา้สู่การถาม-ตอบ  

 
มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

คุณชาตรี เจริญเนือง : ผมขอเสนอเร่ืองการประหยดัเงินของบริษทั หนงัสือ Annual Report ดีมาก แต่อยากใหแ้ยกเป็น 2 
เล่ม ภาษาไทยและภาษาองักฤษ จะลดค่าใชจ่้ายไดเ้น่ืองจากภาษาองักฤษเราพิมพน์อ้ยได ้และ
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 ประเด็นท่ี 2 ในการจดัประชุมนั้นเราควรหาสถานท่ีๆดีและเหมาะสม หอ้งเลก็กวา่น้ีก็ไดค้รับจะ

เป็นการลดค่าใชจ่้าย ผมขอถามเลยวา่ใครมีส่วนไดเ้สียกบัท่ีน่ีหรือไม่ ค่าใชจ่้ายต่อหวัเท่าไหร่ 
ขอใหต้อบดว้ยครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

การท่ีเรายา้ยสถานท่ีประชุมมาท่ีน่ีเน่ืองจากเห็นวา่ สถานท่ีมีสภาพใหม่ และมีพ้ืนท่ีมากกวา่ท่ีเก่า 
และค่าใชจ่้ายต่อหวันั้นมีราคาใกลเ้คียงกนั ซ่ึงเราเห็นวา่นานทีเจอกนัปีละคร้ัง เราก็อยากท่ีจะจดัใน
สถานท่ีท่ีดีและการเดินทางสะดวกกวา่ท่ีเก่า เพราะท่ีน่ีติด MRT และในส่วนค าแนะน าเร่ืองการ
พิมพรู์ปเล่มของ Annual Report ทางเราจะน าไปพิจารณาในการจดัพิมพแ์ยกภาษาค่ะ และในส่วน
ของการก าหนดขนาดและจ านวนผูท่ี้มาประชุม ทางเราใชจ้ านวนเฉล่ียผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมใน
ปีก่อนๆเป็นมาตรฐานในการก าหนดจ านวนในปีปัจจุบนั ดงันั้น ทางเราก็พยายามท่ีไม่ลดจ านวน
ใหน้อ้ยวา่ปีท่ีผา่นๆมา เพราะเกรงวา่สถานท่ีอาจจะไม่เพียงพอส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุม 

คุณชาตรี เจริญเนือง : บริษทัตอ้งประเมินจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีจะมาประชุมใหไ้ด ้เพราะทุกวนัน้ีบริษทัส่วนใหญ่ไม่มีของ
ช าร่วย อาหารก็ไม่แจก ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนอ้ยลงอยูแ่ลว้ครับ และขอใหช้ี้แจงวา่ค่าใชจ่้ายต่อ
หวัเท่าไหร่ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

เป็นอตัราค่าใชจ่้ายต่อหวัปกติประมาณ 550 บาทต่อหวั Net ค่ะ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์:  ท่ีบอกวา่ 550 บาท เขาใหเ้ราเหมาเป็นลกัษณะไหนครับ  

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ท่ีบอกวา่อตัราค่าใชจ่้ายต่อหวัท่ี 550 บาท คือเป็นอตัราปกติท่ีเขาเสนอทัว่ไป คร่ึงวนัจะเป็นอตัรา
ประมาณน้ี ซ่ึงจะเหมารวมเคร่ืองด่ืมและของวา่งดว้ย 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์:  เหมือนเราทะเลาะกนัมาหลายปีเพื่อใหม้นัเขา้ตลาดฯ และขอใหม้นัเขา้ไดจ้ริง และอยา่ใหมี้เหตุ
คาดเคล่ือนอีก ส่วนส่ิงท่ีตามมาก็เป็นเร่ืองของผลประกอบการ ปีก่อนท่านประธานฯและผูบ้ริหาร
ไดม้าช้ีแจงก็ไดบ้อกวา่ก็น่าจะดี แต่ปรากฎงบออกมาไม่ดีเลย ยอดขายก็ตกก าไรก็ตก แต่ท่าน
ประธานฯยนืยนัแลว้ปีน้ีจะท าก าไรใหดี้ ผมก็ขอบคุณท่านประธานฯและผูบ้ริหารถา้ท าไดต้ามนั้น
จริง และก็ขอใหเ้ขา้ตลาดฯไดด้ว้ยตามก าหนดการ และขอขอบคุณท่ีพยายามแกปั้ญหาจนสามารถ
กลบัเขา้ตลาดฯได ้

คุณชาตรี เจริญเนือง : ผมมีเร่ืองเสนอแนะอีกเร่ืองคือ เหตุท่ีผมไม่คดัคา้นท่ีประชุมเก่ียวกบัเร่ืองค่าเบ้ียประชุมของ
คณะกรรมการ เม่ือวานน้ีมีการประชุมบริษทัรัฐวสิาหะกิจแห่งหน่ึง กระทรวงการคลงัไดใ้หล้ดเบ้ีย
ประชุมของคณะกรรมการ ซ่ึงเดิมเขาขอเพ่ิมข้ึนแต่กระทรวงการคลงัไม่ยอมเพราะเวลาน้ีตอ้ง
ลดลง แต่ท่ีผมไม่คดัคา้นท่านเพราะท่านไม่ไดเ้สนอมาก 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ผมขอสอบถามคุณสมศกัด์ิ จากท่ีผมดูในขอ้มลูของตลาดหลกัทรัพยฯ์ AIE จะติดอยู ่2 เคร่ืองหมาย 
คือ SP และ H ผมอยากทราบวา่ในขั้นตอนการปลด SP ท่ีบอกวา่เม่ือผา่นไป 7 วนั และตน้เดือน
มิถุนายน มนัจะปลดทีละตวัใช่มั้ยครับ คือ ปลด SP ก่อน หุน้ก็จะยงัน่ิงอยู ่ยงัไม่มีการซ้ือขาย
จนกวา่ทางบริษทัจะเป็นผูก้  าหนดถึงจะปลด H หรือไม่ครับ จะเกิดข้ึนในลกัษณะน้ีหรือไม่ครับ จะ
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 ปลดเลยพร้อมกนัทีเดียว หรือทีละตวั 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 

(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ปลดพร้อมกนัเลยครับ ส่ิงท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์จะแจง้ คือ จะแจง้วา่หุน้ตวัน้ีจะกลบัมา Resume ซ้ือ
ขายวนัไหน ใหน้กัลงทุนทราบและตอ้งแจง้ใหท้ราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั นั้นหมายถึงวา่แจง้ไปแลว้ก็
จะตอ้งแจง้ดว้ยวา่วนัท่ีก าหนดกลบัเขา้มา Resume Trade เป็นวนัท่ีเท่าไหร่ และจะปลด
เคร่ืองหมายในวนัท่ีจะกลบัมา Resume ไม่ไดป้ลด ณ วนัท่ีแจง้ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: วนัท่ี Resume เป็นวนัท่ีก าหนดโดย AIE ใช่หรือไม่ครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

เบ้ืองตน้ก าหนดโดย AIE ครับ และตอ้งแจง้หารือกบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ครับ โดยปลดพร้อม
กบั AI ครับ แต่ผมขอขยายหน่อยครับ จากท่ีหารือกบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัมีสิทธิเลือกท่ี
จะเป็นคนละวนัได ้ไม่จ าเป็นวา่หุน้ลูกปลดวนัไหนแลว้แม่จะตอ้งปลดตามในวนันั้น แต่ใน
รายละเอียดผมขอหารือกบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์อีกคร้ังครับ ขอบคุณครับ 

 

เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม    ปิดการประชุมเวลา 12.11 น.  

 

 
 

                                            
       (นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย)์ 

                                         ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 

 

 
 
 
 

             
         (นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย)์ 
       เลขานุการบริษทั / ผูบ้นัทึกการประชุม 


