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   รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

ของ 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน) 

ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนำยน 2563 เวลำ 10.00 นำฬิกำ 

ณ ช้ัน 5 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 

 
เร่ิมกำรประชุม 

      พิธีกรแถลงว่า ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯมีจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 4,561 ท่าน มี
จ านวนหุน้สามญัทั้งส้ิน 5,232 ลา้นหุ้น จดัแบง่ตามหมวดผูถื้อหุ้นไดด้งัต่อไปน้ี 

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

     
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 คร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะในขณะเปิด

การประชุมรวม 51 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 4,012,209,880 หุ้น คดิเป็นอตัราร้อยละ 76.68 ของจ ำนวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงมีจ านวน 5,232,291,928 หุ้น ระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและโดยการมอบฉนัทะอีก 13 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นเพ่ิมขึ้นไดท้ั้งส้ิน 1,955,905 หุน้ รวมการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 64 รำย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 4,014,165,785 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 
76.72 ของจ ำนวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงมีจ านวน 5,232,291,928 หุ้น ซ่ึงมากกว่า 1 ใน 
3 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมี นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ประธานกรรมการ 
เป็นประธานท่ีประชุม และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม จ านวน 7 ทำ่น จากทั้งหมด 7 ท่าน คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 100  โดยกรรมกำร 
บำงท่ำนไดด้ ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดยอ่ยของบริษทัฯดว้ย ซ่ึงปัจจบุนับริษทัฯมีคณะกรรมกำรชุดยอ่ย จ ำนวน 3 คณะ คือ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีรายนามกรรมการ ดงัน้ี  

1. นายณรงค ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์   ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธนิตย ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์   รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

3. นางสาวพมิพว์รรณ  ธารีรัตนาวิบูลย ์  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ 

เส่ียง / เลขานุการบริษทั 
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 4. นายด ารงค ์จงูวงศ ์    กรรมการ 

5. ดร.กวีพงษ ์หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

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

การเงิน และไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย เขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย ดงัมีรายนาม ดงัน้ี 

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

2. นายวิชยั รุจิตานนท ์   ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 

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

ทางการเงิน) 

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

 
บริษทัฯไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั คือ นายวิชยั รุจิตานนท ์มาร่วมประชุมเพื่อ

ตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯให้กบัผูถื้อหุ้น 

ส าหรับการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษทัไดเ้ชิญ ว่าท่ี ร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์ท่ี
ปรึกษากฎหมาย เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม เพื่อความโปร่งใส ในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง 
รวมทั้งดูแลให้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  และพิธีกรขออาสาสมคัรจากท่ี
ประชุม 1 ท่านเพื่อเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย ในการน้ี มีผูถื้อหุน้ 1 
ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวสิรินาฎ แซ่แต ้ผูรั้บมอบฉนัทะ ยินดีอาสาสมคัรเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนน
ตลอดการประชุม  

ผูถื้อหุ้นรับฟังค าช้ีแจงเร่ืองวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง จากพิธีกรดงัน้ี 

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษทัไดน้ าระบบ Barcode มำใชเ้พื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรประชุมผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดงักล่าวให้รวดเร็วย่ิงขึ้น โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทุกวาระท่ีมีการลงมติใหผู้ถื้อ
หุ้นทราบผลทนัที ซ่ึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษทัขอแจง้ขั้นตอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19  ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบก่อนการประชุม ดงัน้ี 

1. ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ปฏิบติัตามแนวทางการด าเนินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตามรายเอียดเอกสาร
แนบท่ี 13 ท่ีไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมอยา่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 
 

http://www.assetpro.co.th/
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 2. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ทั้งน้ีตามขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่ โดยถือว่า 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุน้ 1 ราย สามารถ
ออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน 

ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ว่า เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใน
แต่ละวาระการประชุม บริษทัจะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม
อีก 

ในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมาย
ลงในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และแสดงตวัโดยยกมือใหเ้ห็นชดัเจน เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีรับบตัร
ลงคะแนนและตรวจนบัคะแนนเสียง ดว้ยระบบบาร์โคด้ 

ในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย หรือไม่ท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าผูถื้อหุ้นออกคะแนนเสียงว่าเห็น
ดว้ย ตามท่ีประธานฯเสนอต่อท่ีประชุม ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนเสียงให้เจา้หนา้ท่ี โดยบริษทัฯจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่านใดมีการท าเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหน่ึงช่อง หรือมีการขดีฆ่าหรือแกไ้ขเคร่ืองหมาย
หรือขอ้ความ โดยไม่มีการลงลายมือช่ือก ากบัไว ้บริษทัจะถือว่าบตัรลงคะแนนดงักล่าวเป็นบตัรเสีย และไมน่ ามาค านวณเป็น
คะแนนเสียง 

 
3. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัฯจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย งด

ออกเสียง และบตัรเสีย แลว้น าไปหกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ  
และส่วนผูถื้อหุ้นท่ีไดล้งคะแนนเสียงเป็นการล่วงหนา้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วม
ประชุมแทนและไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแลว้ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  บริษทัไดบ้นัทึกการออก
เสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นไวล้่วงหนา้เพื่อน ามารวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระไวแ้ลว้ และแสดงผลคะแนนให้รับทราบ
ในแต่ละวาระการประชุม 
 

4. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯจะสอบถามผูถื้อหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็นและ
ถาม โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นและมีค าถาม สามารถเขียนลงในใบค าถามของแต่ละวาระท่ีบริษทัฯไดแ้จก
ให้พร้อมกบับตัรเลขท่ีนัง่ โดยตอ้งระบุเลขท่ีลงทะเบียนเขา้ประชุม และช่ือ-นามสกุล ให้ครบถว้น เม่ือเรียบร้อยแลว้ให้ยกมือขึ้น 
เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีรับใบค าถามและส่งต่อให้ประธานฯต่อไป เน่ืองจากบริษทัฯจะไม่จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถามเพื่อ
ลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

หลงัจากรวบรวมผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยแบ่งเป็น 
คะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย และในกรณีปกติบริษทัจะถือใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ทั้งน้ี จ านวนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากผูถื้อ
หุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน 
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 5. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ และวาระเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมเติม ผูถื้อหุน้อาจไม่เห็นดว้ย

กบักรรมการ หรือบุคคล บางคนท่ีบริษทัเสนอแต่งตั้ง ดงันั้น เพ่ือให้ผูถื้อหุน้สามารถแสดงความเห็นไดโ้ดยอิสระ บริษทัจะเชิญ
กรรมการ หรือบุคคลผูถู้กเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะด าเนินไปเป็นรายบุคคล ซ่ึง
กรรมการหรือบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง และน าคะแนนเสียงของกรรมการหรือบุคคลรายดงักล่าวออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบคุคล 

 
6. หากผูถื้อหุ้นท่านใดไมเ่ขา้ใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีบริษทัที่ยนือยูด่า้นขา้ง และอธิบายให้เขา้ใจได ้ 

และตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถ เสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ นบัตั้งแต่
วนัท่ี 6 มกราคม – 7 กุมภาพนัธ์ 2563 นั้น ปรากฏมีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือตนเองเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจ านวน 1 ท่าน 
และมีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ และส่งค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการประชุมในช่วงเวลาดงักล่าวมายงับริษทั ทั้งน้ี 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งบคุคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการบริษทัฯเพ่ิมเติม ซ่ึงการพิจารณาจะปรากฎในวาระ
ท่ี 6 ของการประชุมผูถื้อหุน้น้ี และมีมติเป็นเอกฉนัทไ์ม่อนุมติัเพ่ิมวาระท่ีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอเขา้เป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ 
แต่ประธานฯจะอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวเพ่ือให้ผูถื้อหุน้รับทราบใน วาระท่ี 2 ของการประชุมผูถื้อหุ้น ในวาระ
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯประจ าปี 2562 

โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัจดัให้มีการ Live Facebook บน Page ของ AI Energy Plc และบนัทึกภาพการ
ประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผำ่นทำงเวบ็ไซดบ์ริษทั  www.aienergy.co.th ภายหลงัจากวนัประชุม 3 วนัท ำกำร เพื่อใหบ้ริการผูถื้อ
หุ้นท่ีสนใจและไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม  

 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดงัน้ี 

 
ประธานฯกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

และขอขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี และแจง้วา่ก่อนเร่ิมการพิจารณาในวาระท่ี 1 มีเร่ืองแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
ดงัน้ี 

1. บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และปัจจบุนั
บริษทัฯไดรั้บรองการเป็นสมาชิก โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 4 
กุมภาพนัธ์ 2562 ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ประกาศให้พนกังานปฏิบติัและเผยแพร่
ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทราบ โดยเฉพาะคูค่า้ทางธุรกิจซ่ึงบริษทัไดข้อความร่วมมือสนบัสนุนใหมี้การต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ   

ประธานฯแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่ามอบหมายให้ คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์กรรมการผูจ้ดัการ / เลขานุการบริษทั 
ท าหนา้ท่ีด าเนินการรายงานการพิจารณาในแต่ละวาระ 

 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
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 วำระท่ี 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 เม่ือวันที่ 26 เมษำยน 2562 

เลขานุการบริษทั ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึง
คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
มติรับรองจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ดว้ย

คะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

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

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ       0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 2  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 

เลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี  2562 โดยมีรายละเอียด
ดงัท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยสังเขปดงัน้ี 

ในปี 2562 บริษทัฯมีรายไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน 1,997  ลา้นบาท มีตน้ทุนรวมจ านวน 2,046  ลา้นบาท มีค่าใชจ้่ายในการขาย
และบริหาร 99  ลา้นบาท บริษทัฯมีผลประกอบการขาดทนุสุทธิจ านวนทั้งส้ิน 156 ลา้นบาท โดยภาพรวมแลว้ บริษทัมีรายไดร้วมในปี 
2562 เพ่ิมขึ้นจากรายไดร้วมของงบการเงินปี 2561 จ านวน 426 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมขึ้นเชิงปริมาณจากการขาย
น ้ามนัไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้น แต่บริษทัมีตน้ทุนขายท่ีสูงกว่าราคาขายส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไรต ่าลง ทั้งน้ี เกิดจากราคา
น ้ามนัปาลม์ดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตน ้ามนัไบโอดีเซลมีความผนัผวนและปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากปัจจยัตน้ทุนซ้ือท่ีสูงกว่าราคาขายซ่ึงเป็นสาเหตหุลกัของผลขาดทุนแลว้ อีกปัจจยัส าคญันั้นเกิดจาก การตั้งดอ้ย
ค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (AIL) จ านวน 20.75 ลา้นบาท และการรับรู้ผลขาดทุนจาก Stock loss ซ่ึงไดบ้นัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 
หรือ NRV ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 44 ลา้นบาทส าหรับกลีเซอรีนดิบซ่ึงเป็นวตัถดิุบท่ีใชใ้นการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ เน่ืองจาก 
ผูผ้ลิตเจา้ใหญ่ในต่างประเทศเพ่ิมสัดส่วนไบโอดีเซลในดีเซล ส่งผลให้มีกลีเซอรีนออกสู่ตลาดโลกเป็นจ านวนมากเกินความตอ้งการ
ในตลาด ท าให้ราคากลีเซอรีนดิบและกลีเซอรีนบริสุทธ์ิในตลาดโลกปรับตวัลดลง 
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จากภาพท่ีแสดง ในปี 2562 ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบปรับลดลงมากท่ีสุดในรอบ 6 ปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากมีปริมาณผลปาลม์และ

น ้ามนัปาลม์ดิบออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกิดภาวะน ้ามนัปาลม์ลน้ตลาดและมีปริมาณสตอ็กปาลม์น ้ามนัในประเทศเพ่ิมขึ้นถึง 
400,000 ตนั จาก Safety Stock อยูท่ี่ประมาณ 200,000 ตนั ส่งผลให้ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบตกต ่า และราคาเฉล่ียปรับลดลงต่อเน่ืองเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2561 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 1 ถึงตน้ไตรมาส 4  ส่งผลให้ราคาตน้ทุนเฉล่ียวตัถุดิบน ้ามนัปาลม์ดิบของบริษทัฯ 
สูงกว่าราคาน ้ามนัปาลม์ดิบในตลาด ถึงแมว่้าในช่วงเวลาดงักล่าวรัฐบาลจะพยายามออกมาตรการกระตุน้ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบดว้ยการ
ประกนัราคาทลายปาลม์ดิบ การสนบัสนุนการใชไ้บโอดีเซลซ่ึงปรับเพ่ิมสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลเพ่ิมขึ้นเป็น B10 บางส่วนใน
ประเทศและ B20 ส าหรับ Fleet รถในภาคขนส่งโดยการอุดหนุนราคาให้ต  ่ากว่าดีเซล B7     อีกทั้ง ไดม้อบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซ้ือน ้ามนัปาลม์ดิบเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ท่ีโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แลว้ก็ตาม 

จนกระทัง่ปลายไตรมาส 4 ปี 2562 (เดือนพฤศจิกายน) ราคาผลปาลม์และน ้ามนัปาลม์ดิบเร่ิมปรับตวัสูงขึ้น เน่ืองจากพ้ืนท่ี
เพาะปลูกส่วนใหญ่เผชิญภยัแลง้ส่งผลใหป้ริมาณผลปาลม์ออกสู่ตลาดนอ้ยลง ปริมาณสตอ็กในประเทศลดลงอยา่งรวดเร็ว ประกอบ
กบัความตอ้งใชน้ ้ามนัปาลม์ดิบท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงเป็นผลมาจากการสนบัสนุนและก าหนดมาตรการปรับเพ่ิมสัดส่วนผสมไบโอดีเซลใน
ดีเซลจาก B7 เป็น B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานและบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นทางการทัว่ประเทศ 

 

(ท่ีมา : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย)์  
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จากภาพท่ีแสดง จะเห็นว่าปริมาณการขายปรับตวัเพ่ิมขึ้น ซ่ึงในปี 2562 มีปริมาณการจ าหน่ายไบโอดีเซลจ านวน 76,234 ตนั 
เพ่ิมขึ้นจาก 55,812 ตนั ในปี 2561 จ านวน 20,422 ตนั หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.59 ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขายเกิดขึ้นในช่วงปลาย
ไตรมาส 4 ปี 2562 เป็นผลมาจากการก าหนดและการบงัคบัใชน้โยบายให้ B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ 

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

เร่ิมรับรู้รายไดจ้ากส่วนงานกลีเซอรีนบริสุทธ์ิในปลายเดือนธนัวาคม 2562 ดว้ยปริมาณขายเพียง 75 ตนักลีเซอรีนบริสุทธ์ิ และมี
ปริมาณขายในไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 1,569 ตนักลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นยอดขายท่ีเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 เกือบทั้งหมด 

ปัจจุบนั Utilization อยูท่ี่ 50% ของก าลงัการผลิตสูงสุดท่ี 3,000 ตนักลีเซอรีนบริสุทธ์ิต่อเดือน ซ่ึงถือว่าเป็นจดุคุม้ทุนในเชิง
ปริมาณขาย ทั้งน้ี การ Utilize ท่ี 50% นั้นเป็นการผลิตตามปริมาณกลีเซอรีนดิบท่ีไดรั้บจากกระบวนการผลิตน ้ามนัไบโอดีเซลของ
บริษทัฯเองเท่านั้น ซ่ึงตามแผนธุรกิจ บริษทัฯจะตอ้งจดัหากลีเซอรีนดิบจากภายนอกโดยเนน้การน าเขา้จากต่างประเทศเป็นหลกั แต่ท่ี
ผา่นมายงัไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากมีกลีเซอรีนดิบออกสู่ตลาดโลกเป็นจ านวนมาก จนเกินความตอ้งการในตลาด ท าให้ราคากลีเซอ
รีนดิบและกลีเซอรีนบริสุทธ์ิในตลาดโลกปรับตวัลดลงต่อเน่ือง อีกทั้ง บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่ากลีเซอรีนดิบซ่ึงเป็นสินคา้
คงเหลือของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 44 ลา้นบาท  จนกระทัง่ปลายไตรมาส 1 ปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัส COVID-19 ท าใหค้วามตอ้งการใชก้ลีเซอรีน บริสุทธ์ิเพ่ิมขึ้น ราคาตลาดของกลีเซอรีนบริสุทธ์ิจึงปรับเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตวั ตั้งแต่
ปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็นตน้มา บริษทัจึงคาดว่าจะเร่ิมน าเขา้กลีเซอรีนดิบจากภายนอกเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีวตัถุดิบท่ีเพียงพอส าหรับ 
Optimized Utilization ท่ี 70-80% 

ส าหรับแผนการตลาด บริษทัฯเนน้การส่งออกเป็นหลกัซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้ในฐานกลุ่มประเทศต่างๆท่ีหลากหลายในมือเพียงพอ
ต่อก าลงัการผลิตของบริษทัฯแลว้ และส าหรับการขายในประเทศ บริษทัฯเนน้ขายให้กบัลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีต่อเน่ืองใน
ลกัษณะท่ีเป็น Bulk และยงัไม่มีนโยบายขายแบบ Retail  

 
ส ำหรับภำวะตลำด และแนวโน้มในปี 2563 

- อุปทานน ้ามนัปาลม์ดิบ หรือ CPO ในปี 2563 นั้นยงัคงออกสู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง และเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของอุตสาหกรรมพลงังาน ซ่ึงจากขอ้มูลการตรวจสอบสตอ๊กน ้ามนัปาลม์คงเหลือทั้งระบบของ
กรมการคา้ภายใน ณ 1 มิถุนายน 2563 มี CPO ประมาณ 300,000 ตนั  

- ความตอ้งการใช ้CPO เพ่ิมมากขึ้น จากการประกาศให้น ้ามนั B10 เป็นดีเซลพ้ืนฐานของประเทศแทน B7 ซ่ึง
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้มา 

- กระทรวงพลงังานมีมาตรการสนบัสนุนการใช ้B10 และ B20 อยา่งต่อเน่ือง โดยการอุดหนุนราคาให้ต ่ากว่า 
B7 ท่ี 3 บาท และ 3.25 บาท ตามล าดบั 

- จากการประกาศใหน้ ้ามนั B10 เป็นดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ ไดเ้พ่ิมความสามารถในการท าก าไรไดดี้ขึ้น 
เน่ืองจากการแข่งขนัทางดา้นส่วนลดราคาท่ีลดความรุนแรงลง เน่ืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานของ
อุตสาหกรรมไบโอดีเซลปรับเขา้สู่สมดุลมากขึ้น 

- ความตอ้งการกลีเซอรีนบริสุทธ์ิในตลาดคาดว่ายงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ซ่ึงกลีเซอรีนบริสุทธ์ิจะถูกน าไปเป็นส่วนผสมหลกัของน ้ายาท าความสะอาดต่างๆ 

และในวาระน้ี ขอตอบค าถามผูถื้อหุ้นรายยอ่ย (นายประยทุธ เทพมงักร) ท่ีไดส่้งค าถามล่วงหนา้ขอตอบค าถามผูถื้อหุ้นท่ีได้
ถามเขา้มาในช่วงวนัท่ี 6 ม.ค. – 7 ก.พ. 2563 ว่า “ขอทราบแผนงานในการลา้งขาดทนุสะสมในปี 2563 และจะเร่ิมจ่ายเงินปันผลให้กบั
ผูถื้อหุ้นหลงัจากลา้งขาดทุนสะสมหมดแลว้เม่ือไหร่” 
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 ทางเลขานุการบริษทั ไดต้อบค าถามว่าการท่ีบริษทัฯเอาส่วนเกินทนุมาลา้งขาดทนุสะสม ก็เพื่อให้สามารถพิจารณาการจ่ายปันผลได้

เร็วขึ้น ซ่ึงเราจะพิจารณาในเร่ืองดงักล่าวในวาระท่ี 9 ของการประชุมผูถื้อหุ้นในวนัน้ี อยา่งไรก็ดี การจ่ายปันผลอาจจะไปพิจารณาใน

การจ่ายประจ าปี แต่หากเป็นการจ่ายระหว่างกาลคงตอ้งค านึงถึงสภาพคล่องของบริษทัเป็นส าคญั 

 

ในวาระน้ีเป็นการรายงานแก่ผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

คณุพชัรินทร์  
วฒันาแกว้ศรีเพช็ร : 
 

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

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

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

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

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

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

ส่วนปริมาณ Order ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ปัจจบุนั ค  าส่ังซ้ือกลบัมาเป็นปกติแลว้ และ
สถานการณ์ราคาปาลม์ค่อนขา้งน่ิง 

คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ : 
 

1. ขอทราบตน้ทุนขายท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนท่ี 2,046 ลา้นบาท 

2. ตอนน้ีบริษทัฯ ยงัมีก าไรสะสมเทา่ไหร่คะ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

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

2. บริษทัฯไม่มีก าไรสะสม โดยเราจะมีการพิจารณาเร่ืองการลา้งขาดทุนสะสมในวาระท่ี 9 ค่ะ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์: 
 

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

2. COVID-19 มีผลต่อยอดจ าหน่ายไบโอดีเซล หรือไม่/อยา่งไร  

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

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

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

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ :  1. ช่วงราคา CPO ท่ีดีต่อบริษทัฯคือ 

2.  ถา้ราคากลีเซอรีนต ่าลง จะมีผลตอ่การท่ีจะน าเขา้มาท ากลีเซอรีนบริสุทธ์ิหรือไม่ และปกติความ
ตอ้งการตลาดโลก ก่อน/หลงั การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่างกนัเท่าไหร่ 

3. น าเขา้กลีเซอรีนใชเ้วลาเดินทางมาในประเทศ เม่ือผลิตมี Process ก่ีวนัและนานเท่าไหร่ รวมถึง
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วำระท่ี 3 พจิำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน   งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสดประจ ำปี 2562 ส้ินสุด วนัที่ 31 

ธันวำคม 2562 ท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชี 

การออกจ าหน่าย และระหว่างการน าเขา้ และขายออก มีสัญญาทั้งน าเขา้และขายออกอยา่งไร 

4. ค่าใชจ้่ายในการส่งออกท าให้บริษทัฯมีตน้ทนุในการขายสูงกว่าขายในประเทศหรือไม่ และการ
ท่ีเราน าเขา้มามีตน้ทนุท่ีสูงกว่าตน้ทุนท่ีซ้ือไดใ้นประเทศหรือไม่ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

1. ในช่วงราคา CPO ขาขึ้นจะเป็นผลดีกบับริษทัฯ 

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

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

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

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

4. ในส่วนของค่าใชจ้่ายในการส่งออกเราจะผลกัภาระค่าขนส่งให้ลูกคา้อยูแ่ลว้โดยการบวกกลบั
เขา้ไปในราคาซ้ือขาย เช่น FOB หรือ Incoterm อื่นๆ และในส่วนของขาซ้ือทางเขาก็ไดผ้ลกั
ภาระตน้ทุนตรงน้ีมาให้เราแลว้เหมือนกนั แต่สุดทา้ยแลว้กลีเซอรีนท่ีน าเขา้มามกัจะมีราคาถูก
กว่าในประเทศ เพราะราคา CPO ในประเทศมาเลเซียและอนิโดนิเซีย จะต ่ากว่าราคาในประเทศ
ไทยเสมอ ดงันั้นตน้ทุนผลิตไบโอดีเซลของเขาจะต ่ากว่าประเทศไทยเสมอ ดงันั้น กลีเซอรีนดิบ
ของเขาจะถูกกว่าเรา และหากน าเขา้มาในช่วงจงัหวะราคาท่ีดีก็จะถูกกว่าท่ีหาซ้ือจากผูผ้ลิตใน
ประเทศ และยงัเป็นตน้ทุนท่ีท าให้เกิด Margin ท่ีดี และ Margin ไม่ไดน้อ้ยเหมือนธุรกิจไบโอ
ดีเซลค่ะ 
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 เลขานุการบริษทั รายงานเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ต่อท่ีประชุมว่า ดงัรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2562 ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุ้นทกุ
ท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ขอน าเสนอรายการในงบการเงินรวมท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยสังเขปดงัน้ี 

ในปี 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมจ านวนทั้งส้ิน 2,326 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 352 ลา้นบาท สินทรัพยข์อง
บริษทัโดยหลกัๆ ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,546 ลา้นบาท, สินคา้คงเหลือจ านวน 317 ลา้นบาท, ลูกหน้ี
การคา้ 369 ลา้นบาท, และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 59 ลา้นบาท และบริษทัฯมีหน้ีสินจ านวน 643 ลา้นบาท โดยหลกัๆ 
ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 290 ลา้นบาท, เจา้หน้ีการคา้จ านวน 337 ลา้นบาท, ส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ านวน 9 ลา้นบาท, เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินจ านวน 3 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อ
หุ้นจ านวน 1,683 ลา้นบาท มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประจ าปี 156 ลา้นบาท 

 
ในส่วนของงบก าไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2562 มีรายการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

- บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2562 จ านวน  1,981 ลา้นบาท  โดยเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน  418 ลา้นบาท 
เป็นการเพ่ิมขึ้นเชิงปริมาณการขายท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 44.86 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมขึ้นในส่วนของน ้ามนัไบโอดีเซลเป็นหลกั 
ในขณะท่ีราคาขายเฉล่ียลดลงร้อยละ 7.41 เน่ืองจากมีการขายให้กบัลูกคา้รายใหม่เพ่ิมเติมจากปี 2561  และปริมาณขาย
ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นมากในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี 2562 ซ่ึงเป็นผลมาจากการสนบัสนุนและก าหนดให ้B10 เป็นน ้ามนัดีเซล
พ้ืนฐานของประเทศ โดยลูกคา้กลุ่มผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 7 ไดมี้การส่ังซ้ือเพ่ิมขึ้นตามมาตราการของภาครัฐในเดือน
ธนัวาคม 2562 ในขณะท่ีราคาขายลดลง เน่ืองจากราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ (วตัถุดิบหลกั) ปี 2562 มีราคาเฉล่ียต ่ากว่าปี 2561 

- บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน  1,997 ลา้นบาท และมีตน้ทุนขายจ านวน 2,046 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนขาย
ระหว่างปี 2562 และปี 2561 บริษทัฯมีตน้ทุนขายไบโอดีเซล ท่ีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายท่ากบัร้อยละ 100.24 และร้อย
ละ 99.00  ซ่ึงเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.24 ส่งผลให้บริษทัฯรับรู้ขาดทุนขั้นตน้ อนัเป็นผลมาจากราคาวตัถุดิบน ้ามนัปาลม์ดิบท่ีใช้
ในการผลิตปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองและรุนแรง เน่ืองจากมีปริมาณผลปาลม์และน ้ามนัปาลม์ดิบออกสู่ตลาดในปริมาณ
มากจนเกิดภาวะน ้ามนัปาลม์ลน้ตลาด ส่งผลให้ราคาตน้ทุนเฉล่ียของน ้ามนัปาลม์ดิบของบริษทัฯ สูงกว่าราคาน ้ามนัปาลม์
ดิบในตลาด เป็นเหตุให้ราคาตน้ทนุวตัถุดิบของบริษทัฯไม่สามารถปรับตวัตามราคาตลาดท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองและรุนแรง
ไดท้นั ถึงแมว่้าบริษทัฯจะใชวิ้ธีการบริหารจดัการวตัถุดิบและสินคา้ให้มีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีเร็วขึ้นและเก็บ
สตอ็กไวใ้ห้นอ้ยกว่า 30-45 วนั  

- บริษทัฯมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 103 ลา้นบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 156 ลา้นบาท  คิด
เป็นขาดทนุต่อหุน้เท่ากบั 3 สตางคต์่อหุน้ 

 
ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2562 บริษทัฯมียอดกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจ านวน 5 ลา้นบาท โดย

เป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ีดงัน้ี 

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



 

ท่ีตั้ง         55/2 หมู ่8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2           13 of 32 
               55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110  Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited                        
ทะเบียนเลขที่  0107556000311 
 - กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 58 ลา้นบาท โดยเป็นเงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นส าหรับปรับปรุงกระบวนการ

ผลิต อาคารและระบบสาธารณูปโภค และไดรั้บเงินชดเชยจากบริษทัประกนัภยั 

- กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 290 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้น จากเงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลและบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั และสถาบนัการเงิน  

   
มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ก่อนลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

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

2. อุปสรรคส าคญัในการด าเนินธุรกิจปี 2563 และอีก 5 ปี ขา้งหนา้ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

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

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

2. ความผนัผวนของราคา CPO และคิดว่าในอีก 5 ปี ขา้งหนา้อุปสรรคน้ีก็จะยงัไม่หมดไป 
เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัเป็นสินคา้ทางการเกษตรซ่ึงมีความผนัผวนตามฤดูกาล ดงันั้นอยูท่ี่ว่าเราจะ
รับมือกบัมนัอยา่งไร 

คุณญาณวิทย ์ชุ่มเยน็ : 
 

1. ยอดขายปี 2563 ประมาณเท่าไหร่ 

2. % ของก าไรสุทธิเท่าไหร่ 

3. ไตรมาส 1/2563 เทียบกบัไตรมาส 2/2563 ยอดขายเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 1. ในปี 2563 คาดว่าจะมีปริมาณขายไม่ต ่ากว่า 12 ลา้นลิตรต่อเดือน ซ่ึง ณ วนัน้ีตอบไดเ้พียงเชิง
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 (กรรมการผูจ้ดัการ)   ปริมาณ แต่ในส่วนท่ีเป็นมูลค่าเท่าไหร่ บริษทัฯไม่สามารถตอบไดเ้น่ืองจากราคาขายมีความผนั

ผวนตามราคา CPO 

2. ของปี 2563 ไม่สามารถตอบไดค้ะ่ 

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

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

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

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

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

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

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

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

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

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ :  1. รายไดจ้ากการรับจา้งคืออะไร 

2. เงินกูยื้มระยะส้ันจากบคุคลและนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงจ านวน 290 ลา้นบาท จ่ายดอกเบ้ียเท่าไหร่ 

3. เงินลงทุนชัว่คราว บริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากกองทุนตราสารหน้ี ณ ปัจจบุนัหรือไม่ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

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

2. 3.75% คะ่ 

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

คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ : 
 

ขอสอบถามเร่ืองน ้ามนัพืชบรรจขุวด เป็นอยา่งไร 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

บริษทัฯยติุการจ าหน่าย Retail เม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ เน่ืองจาก การท า Retail น ้ามนัขวดมีค่าโฆษณาและมี
ค่าการตลาดค่อนขา้งสูง และลูกคา้เป็นหน้ีเสียค่อนขา้งมาก ซ่ึงบริษทัฯไม่เคยรับรู้ก าไรจากส่วน
ธุรกิจน้ีและเป็นตวัท่ีดึงให้ผลประกอบการบริษทัฯแยล่งดว้ย แต่อยา่งไรก็ดี เรายงัจ าหน่ายน ้ามนั
บริโภคให้ลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารท่ีเป็น Chain โดยมีค าส่ังซ้ือประมาณ 
1,500-2,000 ตนัต่อเดือน 
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 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2562 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

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

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 
หลงัลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

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

2. สถานการณ์ปัจจุบนัผลกระทบจาก COVID-19 

3. ปริมาณการผลิตกบัความตอ้งการเป็นอยา่งไรในปัจจุบนั 

4. ปัญหาท่ีผา่นมากบัการด าเนินคดีไปถึงไหน ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น บริษทัฯจะด าเนินการ
อยา่งไร และจะเยียวยาอยา่งไร 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

1. ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมขึ้น สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้น ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินในหนา้ท่ี 
134 ของ Annual Report ปี 2562 ลูกหน้ีการคา้จ านวน 327 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่ครบก าหนดช าระ
นั้นอยูใ่นช่วงของเครดิตเทอม 30-45 วนั รวม Billing date ดว้ย ซ่ึงลกูหน้ีกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ สามารถช าระเงินไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด ในส่วนของลูกหน้ีบางรายท่ีเกิน
ก าหนดช าระ บริษทัฯกจ็ะด าเนินการตามนโยบายของบริษทัฯตามช่วงระยะเวลาท่ีเกินวนัครบ
ก าหนดช าระ และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและด าเนินการตามกฎหมายตามระเบียบขั้นตอน
ของบริษทัฯ 

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

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

ส่วนอุปสงคแ์ละอุปทานของไบโอดีเซลในปัจจุบนัมีความสมดุลมากขึ้น ส่งผลให้การแขง่ขนั
ทางดา้นการให้ราคาส่วนลดกบัลกูคา้มาตรา 7 ปรับตวัลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 
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วำระท่ี 4 พจิำรณำอนุมัตงิดจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2562 ของบริษัทเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมตัิงดจ่ำยเงินปันผล

ประจ ำปี 2562 

เลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แตท่ั้งน้ีการจา่ยเงินปันผลอาจมีการ
เปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต และจะตอ้ง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั 

บริษทัฯมีผลประกอบการขาดทนุจากการด าเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 จ านวน 149 ลา้นบาท และมีผล
ประกอบการขาดทุนสะสมจ านวน 324 ลา้นบาท ไม่สามารถจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 ไดเ้น่ืองจากมีผลประกอบการขาดทนุในรอบบญัชีส าหรับปี 2562 และมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ส่งผลให้   
บริษทัฯ มีก าไรสะสมจดัสรรส ารองตามกฎหมายคงเดิมจ านวน 8 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.63 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและ
ช าระแลว้   

ตามนโยบายของบริษทัในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัฯจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นใน
ระยะยาว ดงันั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย และพิจารณาอนุมติังดจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 

 
มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ของบริษทัเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติั

งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

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

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คดิเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 5 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2563 

4. เน่ืองจากเป็นคดีส่วนตวัของอดีตกรรมการทั้ง 2 ท่าน ทางบริษทัฯในฐานะนิติบุคคลจะไม่ทราบ
ความคืบหนา้ใดๆ และเร่ืองดงักล่าวบริษทัฯเองก็ไม่ไดรั้บความเสียหายแต่อยา่งใด เน่ืองจากทาง
ส านกังาน ก.ล.ต. ไดก้ล่าวโทษอดีตกรรมการทั้ง 2 ท่านว่าละเลยในหนา้ท่ีในการจดัท างบ
การเงินให้ถูกตอ้ง ซ่ึงเขา้ใจไดว่้าปัญาหาท่ีเกิดขึ้นไม่ไดเ้กิดจากการทุจริต 
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 เน่ืองจากคุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั และคุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ประธาน

กรรมการ เป็นกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี จึงแจง้ท่ีประชุมทราบว่า คุณธนิตย ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์ กรรมการบริษทั 
เป็นผูด้  าเนินการประชุมส าหรับวาระน้ีแทน เลขานุการบริษทั 

คุณธนิตย ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์แถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
71 และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจถูกเลือกเขา้มารับต าแหน่งใหม่ก็ได ้โดยในปีน้ีมีกรรมการท่ีอยู่
ในต าแหน่งนานท่ีสุดตอ้งออกจากต าแหน่ง จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์และนางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์
และเพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้อิสระในการพิจารณา บริษทัฯไดเ้รียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ออกจากห้อง
ประชุมเป็นการชัว่คราว 

ในการเลือกตั้งกรรมการคร้ังน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้
บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด และเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและไดท้ าประโยชนใ์หก้บับริษทัเป็นอยา่งดีย่ิง รวมทั้ง
สามารถอุทิศเวลาให้บริษทัท่ีตนเป็นกรรมการไดอ้ยา่งเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง  2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หน่ึง ซ่ึงทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวติัของกรรมการทั้ง 2 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระไดจ้าก เอกสารแนบ 4 ของหนงัสือ
เชิญประชุมท่ีจดัส่งไปให้  

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดก้ าหนดให้ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล บริษทัฯขอ
แบ่งการลงมติเป็น 2 วาระยอ่ย คอื 

  วาระท่ี 5.1 เลือกตั้งนายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์   กรรมการบริษทั  

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

วำระท่ี 5.1 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเลือกตั้ง นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และ
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม อีกคร้ัง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์โดยนายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์เป็นกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย จึงได้
งดออกเสียงในส่วนของตนในวาระน้ีและน าคะแนนเสียงของนายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ ส าหรับนายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั มาแลว้ 13 ปี 6 
เดือน หากไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ังน้ีจะด ารงต าแหน่งในวาระน้ีไปอีก 3 ปี รวมเป็น 16 ปี 6 เดือน 

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

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
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วำระท่ี 5.2 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเลือกตั้ง นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทั และกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม อีกคร้ัง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์โดยนางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์เป็นกรรมการท่ี
มีส่วนไดเ้สีย จึงไดง้ดออกเสียงในส่วนของตนและน าคะแนนเสียงของตนออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ ส าหรับนางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั มาแลว้ 2 ปี 11 เดือน หาก
ไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ังน้ีจะด ารงต าแหน่งในวาระน้ีไปอีก 3 ปี รวมเป็น 5 ปี 11 เดือน 

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

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 6 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรเพิม่เตมิ 

เลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม และเสนอ
ช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
ระหว่างวนัท่ี 6 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ปรากฎว่ามีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือตนเอง ไดแ้ก่ นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์เขา้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเพ่ิมเติม 1 ท่านจากเดิมท่ีมีอยู ่7 ท่านเป็น 8 ท่าน และเพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้อิสระในการพิจารณา     
บริษทัฯ ไดเ้รียนเชิญ นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์ซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราว 

ในการเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมเติมคร้ังน้ี นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัจาก
การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 แลว้ว่า เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 รวมทั้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้
บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด จึง
เห็นสมควรเสนอ นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวติัของ
บุคคลดงักล่าว ไดจ้ากเอกสารแนบ 5 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไปให้ ทั้งน้ี นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์เป็นบคุคลท่ีมีส่วนไดเ้สีย จึง
ไดง้ดออกเสียงในส่วนของตนในวาระน้ีและน าคะแนนเสียงของนายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ 

 
 มติอนุมติัอจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  
ก่อนลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์: เหตผุลท่ีจะตอ้งเพ่ิมกรรมการจากเดิม จ าเป็นหรือไม่ เพราะจะมีประเด็นในเร่ืองค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้น 
และเท่าท่ีพจิารณา Profile ของคณุอุดมศกัด์ิ ไม่ไดมี้ส่วนท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของเราในเชิงท่ี
จะเขา้ไปช่วยในการสร้างศกัยภาพ ถึงแมว่้าคุณอุดมศกัด์ิ จะเป็นคนดีหรือมีความสามารถใน 
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ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติไม่แต่งตั้ง นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัเพ่ิมเติม ดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมาก  

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

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

- งดออกเสียง      21,000    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

หลงัลงคะแนนเสียง และคุณอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์ไดก้ลบัเขา้ห้องประชุม เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ผลการลงคะแนน ดงัน้ี 

 
วำระท่ี 7 พจิำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 

เลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบว่า  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดย
อา้งอิงขอ้มูลจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยเปรียบเทียบอา้งองิใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษทั เหน็สมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 ไม่เกิน 3,000,000 บาท ดงัต่อไปน้ี  

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

งานเฉพาะดา้นของเขา ผมเห็นว่าการแตง่ตั้งกรรมการเพ่ิมควรจะเป็นคนท่ีเขา้มาและสามารถสร้าง 
Synergy ในการบริหารธุรกิจของเรา แต่ถา้คุณอยากจะใหคุ้ณอุดมศกัด์ิเขา้มาในฐานะผูถื้อหุ้น
เท่านั้น ผมคิดว่าไม่มีความจ าเป็น แต่ถา้อยากให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเขา้ไปก็ให้กรรมการท่ีมีอยูอ่อกมา
และแต่งตั้งใหม่เขา้ไปแทน เพราะจ านวนกรรมการท่ี 6-7 ท่านกน่็าจะพอแลว้  ซ่ึงผมไม่เห็นดว้ยว่า
ใชห้ลกัการพิจารณาแบบน้ีไดอ้ยา่งไร  

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

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

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ขอแจง้มติท่ีประชุมให้ คุณอุดมศกัด์ิ รับทราบว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติไม่แต่งตั้ง นายอุดมศกัด์ิ 
เจียรวิชญ ์เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัเพ่ิมเติม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากคะ่ 



 

ท่ีตั้ง         55/2 หมู ่8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2           21 of 32 
               55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110  Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited                        
ทะเบียนเลขที่  0107556000311 
 

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

โดยบริษทัฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่ากรรมการบริษทัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์  รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /  

  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร /  

 กรรมการบริหารความเส่ียง / เลขานุการบริษทั 

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2563 และในส่วนของกรรมการท่านอืน่และกรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายด ารงค ์จงูวงศ ์   กรรมการ 

2.  นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

ยงัคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2563 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 3,000,000 บาท และส าหรับกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่มี
ค่าตอบแทน 

เลขานุการบริษทั แสดงใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 และสถิติการเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการแต่ละท่าน ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา ทางบริษทัฯไดมี้
การประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษทัจ านวนทั้งส้ิน 8 คร้ัง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 17 คร้ัง มี
ค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งส้ิน 2,061,000 บาท 
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มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ก่อนลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

 
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมี

เง่ือนไขตามท่ีบริษทัฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

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

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 8 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2563 

เลขานุการบริษทั ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง  

คุณญาณวิทย ์ชุ่มเยน็ : 
 

ราคาขายเฉล่ียไบโอดีเซลเดือนพฤษภาคม 2563 ต่อลิตรละเท่าไหร่ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ไม่แน่ใจ น่าจะอยูท่ี่ประมาณ 24-25 บาท ตามประกาศ EPPO และหากถามว่าให้ส่วนลดท่ีเท่าไหร่ 
ทางบริษทัฯไม่สามารถให้ขอ้มูลไดเ้น่ืองจากเป็นความลบัทางการคา้ค่ะ 
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 1. นายวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ  

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

จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2563 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 5 
เป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากัดและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีทั้ง 5 ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษทัแทน โดยก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2563 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท  

 บริษทัฯแสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของปี 2563 และปี 2562 ซ่ึงรายละเอียดใน เอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญ
ประชุมท่ีจดัส่งไปให้ ดงัน้ี 

ตำรำงแสดงเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี 2563 2562 

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ำกัด บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด 

กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด 

(มหำชน) 

งบประจ ำ

ไตรมำส 

งบ

ประจ ำปี 
รวม 

งบประจ ำ

ไตรมำส 

งบ

ประจ ำปี 
รวม 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน)       

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(Audit Fee)       

รายงานการตรวจสอบ BOI             

(จ านวน 2 บตัร) 
- 200,000 200,000 - 200,000 200,000 

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

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

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด       

Audit Fee 201,000 209,000 410,000 195,000 205,000 400,000 
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 ตำรำงแสดงเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี 2563 2562 

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ำกัด บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด 

กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด 

(มหำชน) 

งบประจ ำ

ไตรมำส 

งบ

ประจ ำปี 
รวม 

งบประจ ำ

ไตรมำส 

งบ

ประจ ำปี 
รวม 

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

บริษัท เอไอ  พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มนัิลส์ 

จ ำกัด 
      

Audit Fee 126,000 124,000 250,000 120,000 120,000 240,000 

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

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

 
มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 (Audit Fee) เป็น

จ านวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

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

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      76,799    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 9 พจิำรณำอนุมัติโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำย และส่วนเกินมลูค่ำหุ้น เพ่ือชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัทฯ 

เลขานุการบริษทั แถลงต่อท่ีประชุมพิจารณาโอนทุนส ารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อลา้งขาดทุนสะสมตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มี
ทุนส ารองตามกฎหมายเท่ากบั 8,226,574.19  บาท และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นเท่ากบั 605,113,716.66 บาท และผลขาดทุนสะสม
เท่ากบั 323,545,375.26 บาท ซ่ึงภายหลงัการโอนทุนส ารองตามกฎหมายมูลค่า 8,226,574.19 บาท และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้น
เท่ากบั 315,318,801.07 บาท รวมมูลค่าเท่ากบั 323,545,375.26 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมดงักล่าว บริษทัฯจะมีผลขาดทนุ
สะสมคงเหลือเป็นศูนย ์และมีทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นคงเหลือเท่ากบั 289,794,915.59 บาท 

ทางเลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงต่อไปว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัโอนทนุส ารอง
ตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทับทบญัญติัของมาตรา 119 พระราชบญัญติับริษทัมหาชน
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited                        
ทะเบียนเลขที่  0107556000311 
 จ ากดั พ.ศ.2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) (พ.ร.บ. มหาชนฯ) บริษทัฯสามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมดว้ยทุนส ารอง โดยตามบทบญัญติั

ก าหนดว่าใหห้กัชดเชยจากเงินส ารองอื่นก่อน แลว้จึงหกัทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามูลคา่หุ้น ตามล าดบั 

 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ก่ึงหน่ึง (1/2) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัโอนทุนส ารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของ

บริษทัฯ ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

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

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

หลงัลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์: ขอ้ดี ขอ้เสีย 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

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

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

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ค าถามน้ีขอใหคุ้ณวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชี ช่วยตอบในทางบญัชีค่ะ 

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

การอนุมติัลา้งขาดทนุสะสมในวนัน้ี จะเป็นการลา้งขาดทนุสะสม ณ วนัไหน ณ 31 ธนัวาคม 2562 
หรือ ณ 31 มีนาคม 2563 ผมเช่ือว่าในแง่ของการประชุมฯ ผูถื้อหุ้นก็พิจารณาตามท่ีคณะกรรมการ
เสนอไดว่้าจะเป็น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม หรือ 31 มีนาคม ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสม ซ่ึงตามท่ีท่าน
ทราบ ถา้เป็นการลา้งขาดทนุสะสม ณ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯกจ็ะมีก าไรสะสมของไตรมาส 
1/2563 ท่ีสามารถจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้ก็แลว้แต่ความเหมาะสมท่ีคณะกรรมการจะ
พิจารณาว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลบริษทัฯตอ้งมีเงินทนุหมนุเวียนท่ีเพียงพอ มีหลายๆ
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited                        
ทะเบียนเลขที่  0107556000311 
 บริษทัเองเหมือนกนัครับท่ีมีการจดัประชุมในช่วงน้ีและเสนอวาระแบบน้ี แต่ละบริษทักจ็ะมี

ความเห็นท่ีแตกต่างกนั บางท่ีก็เสนอให้ลดขาดทุนสะสม ณ 31 มีนาคม 2563 ก็มี ดงันั้น วนัน้ีอยูท่ี่
คณะกรรมการบริษทัที่เป็นผูก้  าหนดว่าจะเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาลา้งขาดทนุสะสม ณ วนัไหน และ
ผูถื้อหุ้นพจิารณาว่าอนุมติัหรือไม่อนุมติัเป็นไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัน าเสนอตั้งแต่แรก 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

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

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

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

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

คุณศานตไ์ท หุ่นพยนต:์ 
(ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย)   

 

ตามวาระน้ีคือการลา้งขาดทนุสะสมของส้ินปี 2562 เน่ืองจากเป็นการพิจารณางบการเงินของปี 
2562 ครับ 

คุณวิวฒัน์ คูสกลุ : เรารับรองไปแลว้นะครับ แลว้คณุรับรองงบว่าให้เป็นอยา่งนั้น แลว้จะไปลา้งส้ินปีท่ีแลว้ได้
อยา่งไรครับ 

คุณศานตไ์ท หุ่นพยนต:์ 
(ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย)   

 
เงินทนุส ารองฯก็เป็นเงินจากงบการเงินปี 2562 เหมือนกนัครับ ไมใ่ชเ้งินของปีใหมค่รับ 

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

คุณศานตไ์ท หุ่นพยนต:์ 
(ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย)   

 
ในวาระเขียนไวช้ดัเจนนะครับ ว่าขาดทนุสะสมปีท่ีแลว้เท่าไหร่ และใชเ้งินทุนส ารองทั้งหมด
เท่าไหร่ และคงเหลือเท่าไหร่ 

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

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

นั้น แลว้ผูถื้อหุ้นอนุมติั ณ วนัไหนก็เป็นไปตามวาระ แต่หากถา้ท่านตอ้งการท่ีจะเปล่ียนวนัท่ีจะตดั 
ท่านก็ตอ้งคุยกบัคณะกรรมการ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

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

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

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ขอล าดบัความนะครับ พอดีมนัมีเร่ือง COVID-19 อาจจะท าให้สับสนในเร่ืองของเวลาครับ 1.
คณะกรรมการไดป้ระชุมงบไปแลว้ เหลือเพียงเสนอผูถื้อหุ้น มติโอนทุนส ารองตามกฎหมายและ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯ ตามหนงัสือเชิญประชุมหนา้ท่ี 6 ก็จะ
ระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตผุลไวช้ดัเจนว่า เพื่อลา้งขาดทนุสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทัฯ โดยอา้งถึงบทบญัญติัของมาตรา 119 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และ
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) (พ.ร.บ. มหาชนฯ) บริษทัฯสามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมดว้ยทุนส ารอง โดย
ตามบทบญัญติัก าหนดว่าให้หกัชดเชยจากเงินส ารองอื่นก่อน แลว้จึงหกัทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อนัน้ีคือ
รายละเอียดที่ระบุนะครับ และคณะกรรมการก็ไดมี้การอนุมติั และรอการอนุมติัจากผูถื้อหุ้น แต่
การประชุมผูถื้อหุ้นเล่ือนมา ก็เลยท าให้งบการเงินไตรมาส 1/2563 ออกมาแทรก แต่มติน้ีตั้งไวแ้ลว้ 
ตั้งแต่ก่อนงบไตรมาส 1/2563 ก็ท าให้งบไตรมาส 1/2563 ผูส้อบบญัชีจึงน ารายละเอียดดงักล่าว
ระบุอยูใ่นหมายเหตุฯในงบไตรมาส 1/2563 เพื่อบอกกบัผูถื้อหุ้นว่ามีวาระน้ีอยู ่แต่ตวัเลขท่ีผูส้อบฯ
ไดอ้ธิบาย ก็คือว่าผูถื้อหุ้นยงัไม่อนุมติัก็ยงัไม่สามารถจะไปตดัตวัเลขในงบดุลได ้น่ีคือล าดบั วนัน้ี
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 คือการอนุมติัท่ีคุณวิชยัอธิบายและท าใหผู้ถื้อหุ้นอาจจะสับสบก็คือว่า คุณวิชยัตอ้งการจะส่ือสารว่า 

ถา้ท่านไม่อนุมติัตวัเลขส้ินปี แตท่า่นจะเปล่ียนเป็นอนุมติัโดยใชต้วัเลขไตรมาส 1/2563 ตวัเลข
ทั้งหมดก็จะเปล่ียนหมด เพราะฉะนั้นวาระน้ีก็ตอ้งไปตั้งวาระใหม ่ก็ตอ้งถอยกลบัไปตั้งท่ี
คณะกรรมการใหม ่น่ีคือส่ิงท่ีคุณวิชยัตอ้งการจะอธิบายครับ แตเ่ด๋ียวท่านจะสับสน ในวนัน้ีเอา
เป็นว่าเอกสารระบุชดัเจนว่าใชต้วัเลขจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในการให้ผูถื้อหุ้นพจิารณา
อนุมติั เม่ืออนุมติัท่ีเหลือก็เป็นเร่ืองการด าเนินการในแง่ของมาตรฐานบญัชี ซ่ึงคุณวิชยัยืนยนันะ
ครับว่า ถา้วนัน้ีผูถื้อหุน้อนุมติัตามน้ี งบการเงินจะไม่มีอะไรท่ีท าให้ท่านตอ้งเป็นกงัวลหรือตั้ง
ขอ้สังเกตครับ 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์: ไม่ไดน้ะครับ เพราะว่าถา้คุณท าอยา่งนั้น คุณไปยอ้นท่ี 2562 ไตรมาส 1/2563 คุณตอ้งแกง้บนะ
ครับ ค าว่าขาดทุนสะสมจะเกิดหรือไม่เกิดผมไม่ทราบ คุณไปพนัของเก่าท าไมผมไม่เขา้ใจ ท าไม
ไม่ท าในไตรมาส 2/2563 การลา้งขาดทนุสะสมเน่ีย ผมเจอมาในหลายบริษทั มนัมีประโยชน์แอบ
แฝงเร่ืองของผลตอบแทนบริษทักบัคณะกรรมการ เพราะเม่ือไหร่ท่ีจ่ายปันผลนั้นก็หมายความว่า
เขาก็จะไดส่้วนแบ่งจากการจ่ายปันผล ทั้งท่ีบริษทัยงัไม่ไดก้ าไรจริงๆ ผูถื้อหุน้ก็ไดแ้คเ่ศษเงิน ผม
เจอบางบริษทัท าอยา่งนั้นมาแลว้ ผมเพียงอยากจะบอกว่าเราเผชิญปัญหามา 2-3 ปี เร่ืองงบท่ีมี
ปัญหา แลว้จะเส่ียงท าไมละครับ มนัไม่มีประโยชนเ์ลยท่ีคุณไปแกปี้ 2562 เพราะว่าปัจจบุนัเรา
อนุมติัตอนน้ี คุณด าเนินการไดต้ั้งแต่ตอนน้ี ตวัเลขก็ปรากฎท่ีไตรมาส 2/2563 ว่าเป็นอยา่งไรคุณก็
ด าเนินการไปตามนั้นก็จบ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

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

คุณวิชยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

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

คณุพชัรินทร์  
วฒันาแกว้ศรีเพช็ร : 
 

หลงัจากลา้งขาดทุนสะสม AIE หมดแลว้ ทางบริษทัฯมีแผนท่ีจะจ่ายเงินปันผลอยา่งไร Dividend 
Payout ท่ีก่ี % ของก าไรจ่ายบนงบการเงินรวมหรืองบเฉพาะกิจการ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

โดยปกติเราพจิารณาการจ่ายเงินปันผลบนงบการเงินเฉพาะกิจการค่ะ ส่วนแผนการจ่ายตามท่ีได้
เรียนแจง้ไปเราจะพจิารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส่วนของระหว่างกาลจะขึ้นอยูก่บัสภาพ
คล่องของบริษทัฯค่ะ โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงั
หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
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วำระท่ี 10 พจิำรณำอนุมัตแิก้ไขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธข้ิอ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ 

เลขานุการบริษทั แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้วตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ ครอบคลุมทุกผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัฯจ านวน 1 ขอ้ จากเดิมทั้งหมด 29 ขอ้ เป็น 30 ขอ้ โดยมีขอ้ความดงัน้ี 

“ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั และผลิตภณัฑโ์อลีโอเคมิ

คอล เช่น เมทิลเอสเทอร์ แฟทต้ีแอลกอฮอลส์ แฟทต้ีแอซิด เอทิลเอสเทอร์ และผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้นๆ อนัไดแ้ก่ กลี

เซอรีน ซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลีเซอรีน เช่น กลีเซอรีนเรซิดูลและสวีทวอเตอร์ เป็นตน้ และ

เคมีภณัฑท่ี์ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑโ์อลีโอเคมิคอล เช่น น ้ามนั เมทานอล หรือไขมนัจากพืช อนัไดจ้ากการ

สกดัและกลัน่จากพืชต่างๆ และน ้ามนัหรือไขมนัจากสัตว”์ 

 
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

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

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ  0.0000  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง       76,799 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0019 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คดิเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

หลงัลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

จดทะเบียน 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ในท่ีประชุมมีผูถื้อหุ้นทกัทว้งมาว่า ตวัเลขควรจะมีการใส่จุดทศนิยมให้ชดัเจน ซ่ึงทางบริษทัฯขอ
กลบัไปดูในรายละเอียดอีกคร้ัง และจะระบุหน่วยสตางคล์งในมติให้ครบถว้นครับ เน่ืองจากในงบ
การเงินจะแสดงเป็นตวัเลขหน่วยพนับาทหรือเป็นหน่วยบาทแตจ่ะไม่ระบุเศษสตางคค์รับ  

คณุพชัรินทร์  
วฒันาแกว้ศรีเพช็ร : 

ผลิตภณัฑท่ี์เพ่ิมขึ้นมาในวาระน้ีเป็นสินคา้ใหม่ท่ีบริษทัฯก าลงัจะจ าหน่ายหรือคะ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

เป็นสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลพลอยไดท้ั้งหมด รวมถึงสินคา้ท่ีอยูใ่น In-Process ท่ีเกิดจากการผลิต 
Refined Glycerine ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้ และมีการขายอยูใ่นปัจจบุนั โดยวตัถุประสงคข์อง
วาระน้ีคือเราตอ้งการท่ีจะให้วตัถปุระสงคข์องบริษทัฯครอบคลุมทกุสินคา้ท่ีมี เพื่อเวลาส่งออก
หรือลูกคา้บางรายท่ีตอ้งการหนงัสือรับรองบริษทัท่ีมีระบุสินคา้ดงักล่าวดว้ย เราก็จะไดมี้
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วำระท่ี 11 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี  

ทางบริษทัฯไม่มีวาระใด ๆ เพ่ิมเติม ในส่วนของวาระน้ีจึงไม่มีเร่ืองใดตอ้งพจิารณาเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทั จึงขออนุญาต
จบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่าน้ี และเขา้สู่การถาม-ตอบ  

 
มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งใบค าถาม ดงัน้ี 

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

2. ถา้ไม่รวม Stock gain / loss ณ ราคาขายปัจจบุนั จะมีก าไรเฉล่ียต่อลิตรอยูท่ี่ประมาณเท่าไหร่ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

1. ปกติเวลาเราจะประมูลงานล่วงหนา้ ซ่ึงทั้งปี 2563 มีค  าส่ังซ้ือท่ีแน่นอนแลว้ไม่น่าจะเปล่ียนไป
จากน้ีค่ะ 

2. ไม่สามารถตอบไดค้่ะ เพราะว่าถา้บอกว่าจะทราบเลยค่ะว่าเราไดป้ระมูลให้ส่วนลดจากราคา 
EPPO ไปเท่าไหร่ ซ่ึงเป็นความลบัทางการคา้ ขออนุญาตไม่ตอบคะ่ 

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

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

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

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

เตรียมพร้อมไวเ้ผื่ออนาคตค่ะ 

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ :  เร่ิมผลิต New Product เม่ือไหร่ และคาดว่ามีลกูคา้มากนอ้ย 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ไม่ใช่วตัถุประสงคส์ าหรับ New Product ค่ะ จะเป็นของสินคา้เดิมท่ีมีอยู ่เพียงแตจ่ดเพ่ิมเพ่ือให้
ครอบคลมุสินคา้ท่ีเรามีอยูแ่ลว้ค่ะ ส่วนลูกคา้ก็จะอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัเน่ืองจากน าไป
ผลิตเป็นสินคา้ต่อเน่ืองกนัไดค้่ะ 
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 คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ : บริษทัฯมีแผนท่ีจะลงทุนเพ่ิมหรือปรับปรุงธุรกิจอยา่งไรบา้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

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

คณุจรูญเกียรติ อคัรศิลป์ : ประสิทธิภาพการกลัน่เราเทียบกบั EA BCP GGC เราสู้เขาไดไ้หม 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

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

คณุสุชาติ แสงหิรัญ : 1. นโยบายส่งเสริม B10 จะมีต่อเน่ืองนานเท่าไหร่ 

2. CPO มีพอหรือไม่ 

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

4. พวกบริษทัน ้ามนั เขาก็เร่ิมท าไบโอดีเซลกนัเอง แลว้อนาคตเขาจะซ้ือของตวัเอง ไม่มาซ้ือเรามั้ย
ครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

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

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

3. ทางเราตอบไม่ไดว่้าท าไมยอดขายเขาถึงลดลง แตใ่นส่วนของเรายอดขายในไตรมาส 1/2563 ได้
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 1/2562 

4. ปัจจุบนั ตอนน้ีก็แทบจะทุกย่ีห้อแลว้ท่ีมีโรงงานผลิตไบโอดีเซลเป็นของตวัเอง ยกเวน้ยี่ห้อ
ต่างประเทศ ซ่ึงค าถามน้ีเราไดยิ้นมาตั้งแต่เร่ิมท าธุรกิจน้ี หากพิจารณาก าลงัการผลิตรวมของ
ผูผ้ลิตไบโอดีเซลและเทียบกบัความตอ้งการมนัสมดุลกนั ดงันั้น วนัน้ีก าลงัการผลิตของบริษทั
ยอ่ยเขาน่าจะรองรับความตอ้งการไม่ไดท้ั้งหมดของตลาด เขาจึงยงัตอ้งซ้ือจากผูผ้ลิตเจา้อ่ืน
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 นอกเหนือจากบริษทัยอ่ยเขาคะ่ 

คณุสุชาติ แสงหิรัญ : ตอนน้ีรัฐบาลส่งเสริม B10 แลว้รัฐบาลยงัคงส่งเสริม B7 อยูม่ั้ยครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

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

 

 

เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม    ปิดการประชุมเวลา 12.29 น.  
 
 
 
 

                    
       (นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย)์ 

                                         ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
         (นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 

       เลขานุการบริษทั / ผูด้  าเนินการประชุม / ผูบ้นัทึกการประชุม 


