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    รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

ของ 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน) 

ประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 นำฬิกำ 

ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพยีงรูปแบบเดียว ณ ช้ัน 5 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 

 
เร่ิมกำรประชุม 

      พิธีกรแถลงว่า ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 5,932 ท่าน มีจ านวน
หุ้นสามญัทั้งส้ิน 5,232 ลา้นหุ้น จดัแบ่งตามหมวดผูถื้อหุน้ไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  นิติบคุคลต่างประเทศ  จ านวน -               หุ้น 
2)  นิติบคุคลในประเทศ  จ านวน 3,284,400,168 หุน้ 
3)  บุคคลต่างประเทศ  จ านวน 8,080 หุ้น 
4)  บุคคลในประเทศ  จ านวน 1,947,883,680 หุน้ 
 โดยเป็นหุ้นสำมัญท่ีมีสิทธิออกเสียงจ ำนวนท้ังส้ิน 5,232,291,928 หุ้น 

     
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 คร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบ E-AGM ดว้ยตนเองและโดยการมอบ

ฉนัทะในขณะเปิดการประชุมรวม 44 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 4,044,550,750 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 77.30 ของจ ำนวนหุ้น
สามญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงมีจ านวน 5,232,291,928 หุ้น ระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองอีก 1 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นเพ่ิมขึ้นไดท้ั้งส้ิน 4,845,500 หุน้ รวมการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 45 รำย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 4,049,396,250 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 77.39 
ของจ ำนวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงมีจ านวน 5,232,291,928 หุน้ ซ่ึงมากกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมี นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ประธานกรรมการ เป็น
ประธานท่ีประชุม และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม จ านวน 6 ท่ำน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86  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. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. 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 

บริษทัไดเ้รียนเชิญ ว่าท่ี ร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
ในท่ีประชุม เพื่อให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั   

ผูถื้อหุ้นรับฟังค าช้ีแจงเร่ืองวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงจากพิธีกร ดงัน้ี 

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่ง Web Link  Username และ Password ไปให้กบัทา่นพร้อมคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM 
ไปพร้อมกนัขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านโดยละเอียดจากอีเมล ์ท่ีบริษทัฯไดส่้งให้ท่าน ทั้งน้ี บริษทัขอแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุก
ท่านทราบขอ้ก าหนดและปฏิบติัก่อนการประชุม ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมในวนัน้ี ให้ถือว่าผูถื้อหุน้แต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดย
นบัคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ยกเวน้กรณีของผูรั้บมอบฉนัทะ จากผูถื้อหุ้นต่างประเทศ ท่ีแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามท่ีผูถื้อหุ้นระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

2. ในการนบัคะแนนเสียง บริษทันบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จากการกดปุ่ ม
ลงคะแนนของทุกท่านโดยกดปุ่ มใดปุ่ มหน่ึงของ ปุ่ ม “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้
ตลอดเวลาท่ียงัไม่มีการปิดวาระ  หลงัจากปิดวาระไปแลว้หากผูถื้อหุ้นมิไดก้ดปุ่ มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผูถื้อหุ้นเห็นดว้ยโดย
อตัโนมติั และไม่สามารถเปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียงได ้และบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในทุกวาระท่ีมีการลงมติ
ให้ผูถื้อหุ้นทราบผลทนัทีส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ว่า เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษทัจะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมอีก 

http://www.assetpro.co.th/
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 3. ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไวแ้ลว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ บริษทัฯ ไดท้  าการ

นบัคะแนนของท่านจากใบมอบฉนัทะเรียบร้อบแลว้เพื่อความสะดวกของผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมอีก  

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะด าเนินไปเป็นรายบคุคล ซ่ึง
กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง และน าคะแนนเสียงของกรรมการรายดงักล่าวออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงท่ีเขา้ประชุมและท่ีมอบฉนัทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบคุคล 

5. ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบองคป์ระชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระท่ีปิดไปแลว้ไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม และเพื่อให้
ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้บริษทัจะเผยแพร่รายงานการประชุมผา่นเวป็ไซด์
ของบริษทัภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม 

6. ส าหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผูแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่
ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมทั้งมาประชุมดว้ยตนเองและ
การมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ 

7. ประธานฯจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามไดภ้ายหลงัจากวาระสุดทา้ยของการประชุม โดยผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามดว้ย
การพิมพข์อ้ความ หรือการส่งขอ้ความเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นตอ้งคลิกเขา้ไปที่เมนูค าถาม พิมพข์อ้ความในกล่องขอ้ความ หากผูถื้อหุ้นมี
ปัญหาในระหว่างการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จ ากดั ไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์02-0134322 หรือ
อีเมล ์ info@quidlab.com 

8. ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ เสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าสมควรบรรจเุป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น นบัตั้งแต่วนัท่ี 
4 มกราคม – 5 กุมภาพนัธ์ 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเขา้มาท่ีบริษทัในช่วงเวลาดงักล่าวแต่อยา่งใดคะ่ 

โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัจดัให้มีการบนัทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผา่นทางเวบ็ไซดบ์ริษทั  
ภายหลงัจากวนัประชุม 3 วนัท าการ เพื่อให้บริการผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม  

 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดงัน้ี 

 
ประธานฯกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

และขอขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่ามอบหมายให ้คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์
กรรมการผูจ้ดัการ / เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีด าเนินการรายงานการพิจารณาในแต่ละวาระ 

 
วำระท่ี 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 เม่ือวันที่ 18 มถิุนำยน 2563 

เลขานุการบริษทั ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
18 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุมท่ีส่งใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึง
คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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มติรับรองจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 ดว้ย
คะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,049,396,250  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  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

เลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี  2563 โดยมีรายละเอียด
ดงัท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยสังเขปดงัน้ี 

ในปี 2563 บริษทัฯมีรายไดร้วมจ านวน 5,519 ลา้นบาท มีตน้ทุนรวมจ านวน 4,902  ลา้นบาท มีค่าใชจ้่ายในการขายและ
บริหาร 122  ลา้นบาท บริษทัฯมีผลประกอบการก าไรสุทธิจ านวน 489 ลา้นบาท โดยภาพรวมแลว้ บริษทัมีรายไดร้วมในปี 2563 
เพ่ิมขึ้นจากรายไดร้วมในปี 2562 จ านวน 3,522 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 176 เป็นการเพ่ิมขึ้นทั้งเชิงปริมาณและราคาขายจากการ
ขายไบโอดีเซล ซ่ึงปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นท าให้บริษทัสามารถบริหารตน้ทุนขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รับรู้ผลก าไรสุทธิในปี 
2563 เทา่กบั 489 ลา้นบาท ทั้งน้ี ปริมาณขายไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการปรับเพ่ิมสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลจาก 
B7 เป็น B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐาน ประกอบกบัราคาขายไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองในไตรมาส 1 และ 4 ปี 2563 ตามราคา
น ้ามนัปาลม์ดิบ หรือ CPO ท่ีปรับตวัสูงขึ้น ซ่ึงการปรับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองของราคา CPO นั้นถือว่าเป็นอีกหน่ึงปัจจยับวกและ
แรงผลกัดนัให้บริษทัฯมีผลประกอบการท่ีดีขึ้น 

 (ท่ีมา : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย)์  

ราคาน ้ามันปาลม์ดิบ (CPO) เฉล่ียรายเดือน 
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 จากภาพท่ีแสดง จะเห็นว่า ในปี 2563 ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ ผนัผวนและปรับตวัสูงขึ้นช่วงตน้ปีและปลายปี และลดลงอยา่ง

รุนแรงระหว่างปี มีราคาเฉล่ียต่อเดือนต ่าสุดท่ี 19.18 บาทต่อกิโลกรัมในเดือนสิงหาคม 2563 และมีราคาเฉล่ียสูงสุดท่ี 38.75 บาทต่อ
กิโลกรัมในเดือนธนัวาคม 2563 ซ่ึงการปรับตวัสูงขึ้นในช่วงตน้ปี 2563 นั้นเกิดจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่เผชิญภยัแลง้ส่งผลให้
ปริมาณผลปาลม์ออกสู่ตลาดนอ้ยลง และไดรั้บอานิสงส์จากมาตรการสนบัสนุนภาครัฐ เช่น การน า CPO ไปผลิตกระแสไฟฟ้า และ
การประกาศให้ B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานใหม่ เป็นตน้ 

ต่อมาในเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 อยา่งรุนแรง ทางรัฐบาลไดป้ระกาศภาวะ
ฉุกเฉิน ตั้งแต่การส่ังปิดร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้ ห้ามการออกนอกเคหะสถานภายในเวลาท่ีก าหนด และลดการให้บริการหรือยกเลิก
ชัว่คราวของขนส่งมวลชน รวมถึงการขนส่งในภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว ซ่ึงทั้งหมดลว้นส่งผลกระทบต่อความ
ตอ้งการใชน้ ้ามนัดีเซลและไบโอดีเซล และในขณะเดียวกนัผลปาลม์และน ้ามนัปาลม์ดิบเร่ิมออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกินกว่า
ความตอ้งการ ส่งผลให้ในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2563 ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบเร่ิมลดต ่าลงจนถึงปลายไตรมาส 3 ปี 2563 ท่ีน ้ามนัปาลม์
ดิบเร่ิมออกสู่ตลาดนอ้ยลง เน่ืองจากฝนตกชุกและน ้าท่วมในหลายพ้ืนท่ีในเดือนตุลาคม 2563 และมาตรการผลกัดนัการส่งออก CPO 
ปริมาณกว่า 3 แสนตนัของภาครัฐ ท าให้สต๊อก CPO ของทั้งประเทศ ณ ส้ินปี 2563 ลดลงมาอยูท่ี่ 180,000 ตนั ซ่ึงต ่ากว่าระดบัที่
เหมาะสม 200,000-250,000 ตนั ส่งผลให้ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบปรับตวัสูงขึ้นอยา่งตอ่เน่ืองในช่วงปลายปี 2563 

 

 

จากภาพท่ีแสดง จะเห็นว่าปริมาณการขายปรับตวัเพ่ิมขึ้น ซ่ึงในปี 2563 มีปริมาณการจ าหน่ายไบโอดีเซลจ านวน 149,659 
ตนั เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 73,425 ตนั จาก 76,234 ตนัหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 96.32 ซ่ึงเป็นผลมาจากการประกาศให้ B10 เป็นน ้ามนั
ดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ ส่งผลให้ในปี 2563 บริษทัฯ มีปริมาณขายไบโอดีเซลเกิน 120 ลา้นลิตร และไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูค้า้น ้ามนั
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543  

ในขณะท่ีราคาขายไบโอดีเซลในปี 2563 มีราคาขายเฉล่ีย เท่ากบั 33.26 บาท/กิโลกรัม และในปี 2562 มีราคาขายเฉล่ียเท่ากบั 
21.66 บาท/กิโลกรัม หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 53.55 เน่ืองจากราคาตน้ทนุวตัถุดิบหลกั คือ น ้ามนัปาลม์ดิบ ซ่ึงเป็นราคาตั้งตน้ในการก าหนด
ราคาขายไบโอดีเซลมีการปรับตวัขึ้นในปี 2563 ส่งผลให้บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

 

(ท่ีมา : ขอ้มูลบริษทั)  
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ส าหรับโรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ บริษทัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีปริมาณขายในปี 2563 

จ านวน 9,818 ตนั เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 9,743 ตนั จาก 75 ตนั และมีราคาขายท่ีเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.99 โดยในปี 2563 บริษทัมี
การขายอยา่งต่อเน่ืองจากแนวโนม้ความตอ้งการใชก้ลีเซอรีนเพ่ิมมากขึ้นในผลิตภณัฑท์ าความสะอาดเพ่ือสุขอนามยั และช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการท าก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯไดดี้ขึ้น 

ในปี 2563 บริษทัมีสัดส่วนขายในประเทศร้อยละ 65.76 และส่งออกร้อยละ 34.24 โดยส าหรับการขายในประเทศบริษทัเนน้
ขายให้กบัอตุสาหกรรมเคมีต่อเน่ืองและผลิตภณัฑท์ าความสะอาดเป็นหลกั และส่งออกไปยงักลุ่มลูกคา้ในฐานกลุ่มประเทศต่างๆท่ี
หลากหลายและเพียงพอต่อการผลิตของบริษทั 

ปัจจุบนั Utilization อยูท่ี่ 50% ของก าลงัการผลิตสูงสุดท่ี 3,000 ตนักลีเซอรีนบริสุทธ์ิต่อเดือน ซ่ึงถือว่าเป็นจดุคุม้ทุนในเชิง
ปริมาณขาย ทั้งน้ี การ Utilize ท่ี 50% นั้นเป็นการผลิตตามปริมาณกลีเซอรีนดิบท่ีไดรั้บจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษทัเอง
เท่านั้น ซ่ึงในปี 2564 บริษทัอยูร่ะหว่างจดัหาและน าเขา้จากตา่งประเทศ เพื่อให้มีวตัถดิุบท่ีเพียงพอส าหรับ Utilization ท่ี 70-80% 

 
ส ำหรับภำวะตลำด และแนวโน้มในปี 2564 

- ตั้งแต่ประกาศใหน้ ้ามนั B10 เป็นดีเซลพ้ืนฐานของประเทศแทน B7 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้มา
นั้น ปัจจบุนัน ้ามนัดีเซล B7 ยงัคงมีสัดส่วนการใชง้านโดยรวมมากท่ีสุด แต่คาดว่าจะทยอยปรับสัดส่วนการใชง้านมาท่ี 
B10 มากขึ้นเร่ือยๆ 

- การเติบโตของปริมาณการใชไ้บโอดีเซลยงัไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ เป็นผลมาจากความตอ้งการใชดี้เซลลดนอ้ยลง 
ซ่ึงเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอยา่งหนกัของโรคระบาดไวรัส COVID-19 ในช่วงตน้ปี 2564 

- คาดว่าหากสถานการณ์ COVID-19 คล่ีคลายลงอุปสงคแ์ละอุปทานของไบโอดีเซลจะสามารถปรับเขา้สู่สมดุลมากขึ้น 
และเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรไดดี้ขึ้น เน่ืองจากสามารถบริการตน้ทุนผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- จากขอ้มูลการตรวจสอบสต๊อกน ้ามนัปาลม์คงเหลือทั้งระบบของกรมการคา้ภายใน ณ กุมภาพนัธ ์2564 มี CPO 
ประมาณ 103,058 ตนั ซ่ึงยงัต ่ากว่า Safety Stock ท่ีเหมาะสมท่ี 200,000 – 250,000 ตนั แต่อยา่งไรกดี็ ปัจจุบนั CPO 
ยงัคงออกสู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง และเพียงพอต่อความตอ้งการของทั้งภาคพลงังานและบริโภค  
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 - ความตอ้งการกลีเซอรีนบริสุทธ์ิในตลาดคาดว่ายงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ซ่ึงกลีเซอรีนบริสุทธ์ิจะถูกน าไปเป็นส่วนผสมหลกัของผลิตภณัฑท์ าความสะอาดเพื่อสุขอนามยั 
 

ในวาระน้ีเป็นการรายงานแก่ผูถื้อหุ้นเพือ่รับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วำระที ่3 พจิำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสดประจ ำปี 2563 ส้ินสุด วนัที่ 31 

ธันวำคม 2563  

เลขานุการบริษทั รายงานเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ต่อท่ีประชุมว่า ดงัรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2563 ท่ีส่งให้
ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ขอน าเสนอรายการในงบการเงินรวมท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยสังเขป
ดงัน้ี 

ในปี 2563 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมจ านวนทั้งส้ิน 2,558 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 231 ลา้นบาท สินทรัพยข์อง
บริษทัโดยหลกัๆ ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,460 ลา้นบาท, สินคา้คงเหลือจ านวน 417 ลา้นบาท, ลูกหน้ีการคา้ 518 ลา้น
บาท, และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 106 ลา้นบาท และบริษทัฯมีหน้ีสินจ านวน 386 ลา้นบาท โดยหลกัๆ 
ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้จ านวน 372 ลา้นบาท และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ านวน 11 ลา้นบาท และมีส่วนของผู ้
ถือหุ้นจ านวน 2,172 ลา้นบาท มีผลประกอบการก าไรสุทธิประจ าปี 489 ลา้นบาท 

 
ในส่วนของงบก าไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2563 มีรายการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

- บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2563 จ านวน 5,514 ลา้นบาท  โดยเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 3,533 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นการเพ่ิมขึ้นเชิงปริมาณขายในส่วนของไบโอดีเซลเป็นหลกัท่ีร้อยละ 96.32 ในส่วนท่ีราคาขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
53.55 เน่ืองจากมีปริมาณขายเพ่ิมขึ้นจากการก าหนดให้ B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ โดยลูกคา้กลุ่มผูค้า้
น ้ามนัตามมาตรา 7 ไดมี้การส่ังซ้ือเพ่ิมขึ้นตามมาตราการของภาครัฐตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2562 ประกอบกบัราคาขายท่ี
เพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากราคาน ้ามนัปาลม์ดิบปี 2563 มีราคาเฉล่ียสูงกว่าปี 2562 

- บริษทัมีรายไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน 5,519 ลา้นบาท และมีตน้ทนุขายจ านวน  4,902 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนขาย
ระหว่างปี 2563 และปี 2562  บริษทัมีตน้ทุนขายไบโอดีเซล อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายเท่ากบั ร้อยละ 89.14 และ ร้อยละ 
100.24  ซ่ึงลดลง ร้อยละ 11.07  ส่งผลใหบ้ริษทัฯรับรู้ก าไรขั้นตน้ อนัเป็นผลมาจากท่ีบริษทัสามารถบริหารตน้ทุนผลิตได้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตวัจากปีก่อน อีกทั้ง ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบท่ีใชใ้นการผลิตปรับตวั
เพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและกา้วกระโดด ส่งผลให้ราคาตน้ทุนเฉล่ียของน ้ามนัปาลม์ดิบของบริษทัฯ ต ่ากว่าราคาน ้ามนัปาลม์
ดิบในตลาด เป็นเหตุให้ราคาขายของบริษทัฯสูงกว่าตน้ทุนขายค่อนขา้งมาก อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯยงัคงใชวิ้ธีการบริหาร
จดัการวตัถุดิบและสินคา้ให้มีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีเร็วขึ้นและเก็บสตอ็กไวใ้หน้อ้ยกว่า 20-30 วนั เพื่อป้องกนั
ความผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ 

- บริษทั มีคา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร 129 ลา้นบาท และมีผลประกอบการก าไรสุทธิ 489 ลา้นบาท  คิดเป็นก าไรต่อหุ้น
เท่ากบั 9 สตางค ์
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ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2563 บริษทัฯมียอดกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจ านวน 9 ลา้นบาท โดยเป็นผลจาก
กิจกรรมต่างๆ ดงัน้ีดงัน้ี 

- กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 407 ลา้นบาท เน่ืองจากมีก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น และมีเจา้หน้ี
การคา้ลดลงจากการรักษาอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ 20-30 วนั ส่งผลให้ในปี 2563 บริษทัฯมีกระแสเงินสดเป็นบวก 
และมีสภาพคล่องเพ่ิมขึ้นมากกว่าปี 2562 

- กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 116 ลา้นบาท โดยเป็นเงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค ้าประกนั และเงินสด
จ่ายซ้ือทรัพยสิ์นส าหรับปรับปรุงกระบวนการผลิต อาคารและระบบสาธารณูปโภคท่ีเพ่ิมขึ้น และไดรั้บเงินสดจากการ
ขายเรือเดินทะเลของบริษทัยอ่ย 

- กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 300 ลา้นบาท เกิดจากการจ่ายช าระคืนเงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลและ
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั และสถาบนัการเงิน พร้อมดอกเบ้ีย 
    
มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2563 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,049,396,250  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 
วำระท่ี 4 พจิำรณำอนุมัตจัิดสรรก ำไรสุทธิเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 

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 

บริษทัฯมีผลประกอบการก าไรจากการด าเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563 จ านวน 497 ลา้นบาท จึงเห็นควร
ให้จดัสรรก าไร ดงัน้ี 

1. จดัสรรก าไรไวเ้ป็นเงินทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนดไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ จนกว่าทุนส ารองตามกฎหมาย

มีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ จ านวน 25,000,000 บาท ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีเงินทุน

ส ารองตามกฎหมายจ านวน 25,000,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.91 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ 
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 2. จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน  261,614,596.40 บาท เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 

ร้อยละ 52.66 ของเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ี

จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคนืได ้

โดยก าหนดให้วนัท่ี 16 เมษายน 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2564  

ตามนโยบายของบริษทัในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ใน
ระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเสนอเป็นอตัราท่ีคณะกรรมการของบริษทัพจิารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษทัจะยงัคงมีเงินทุน
หมุนเวียนท่ีสามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น คณะกรรมการเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

 
มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ดว้ย

คะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,049,396,250  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 2564 

เลขานุการบริษทัแถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 
ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจถกูเลือกเขา้มารับต าแหน่งใหม่ก็ได ้ 

ทั้งน้ี เน่ืองจาก นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ ซ่ึงด ารงต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็น
หน่ึงในกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปีน้ีไดแ้จง้ลาออกจากต าแหน่งทั้งหมดในบริษทัเน่ืองจากเหตุผลส่วนตวั เม่ือวนัท่ี 
2 เมษายน 2564 ดงันั้น ในวาระน้ีจึงมีการเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการท่ีคณะกรรมการเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง
แทนกรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จากเดิมจ านวน 3 ท่าน เป็น 2 ท่าน ซ่ึงในการเลือกตั้ง
กรรมการคร้ังน้ี คณะกรรมการยกเวน้กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง พิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และไม่พบลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตาม
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และมีคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้และประสบการณ์ ท่ี
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทัฯ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษทัท่ีตนเป็นกรรมการได้
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 อยา่งเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยให้ นายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์มี

ต าแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีเคยด ารงต าแหน่งอยูก่่อนหนา้แลว้ทุกประการ และแต่งตั้ง นายด ารงค ์จูงวงศ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้นตามนิยาม
กรรมการอิสระ ซ่ึงทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวติัของกรรมการทั้ง 2 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระไดจ้าก เอกสารแนบ 4 
ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไปให ้

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดก้ าหนดให้ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล บริษทัฯขอ
แบ่งการลงมติเป็น 2 วาระยอ่ย โดยจะไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 5.1 เน่ืองจาก นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ ไดล้าออกจากต าแหน่งไป
แลว้เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2564 และเร่ิมการลงคะแนนเสียงท่ีวาระ 5.2 เป็นตน้ไป คือ 

  วาระท่ี 5.1 ไม่มีการเปิดให้ลงคะแนนเสียง 

  วาระท่ี 5.2 เลือกตั้งนายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์     กรรมการบริษทั  

วาระท่ี 5.3 เลือกตั้งนายด ารงค ์จูงวงศ ์      กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
 

 มติอนุมติัอจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

วำระท่ี 5.1 ไม่มีการเปิดให้ลงคะแนนเสียง เน่ืองจาก นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ ไดล้าออกจากต าแหน่งไปแลว้เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 
2564 

 
วำระท่ี 5.2 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเลือกตั้ง นายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และ

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม อีกคร้ัง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยนายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์เป็นกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย จึงไดง้ด
ออกเสียงในส่วนของตนและน าคะแนนเสียงของตนออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ี
มอบฉนัทะ ส าหรับนายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั มาแลว้ 14 ปี 6 เดือน หากไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ังน้ีจะ
ด ารงต าแหน่งในวาระน้ีไปอีก 3 ปี รวมเป็น 17 ปี 6 เดือน 

- เห็นดว้ย 3,952,226,694  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      1,574,100    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 5.3 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเลือกตั้ง นายด ารงค ์จูงวงศ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกคร้ัง และ
แต่งตั้ง นายด ารงค ์จูงวงศ ์ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้นตาม
นิยามกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ส าหรับ นายด ารงค ์จงูวงศ ์ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั มาแลว้ 7 ปี 11 เดือน 
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 หากไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ังน้ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ในวาระน้ีไปอีก 3 ปี รวม

เป็น 10 ปี 11 เดือน 

- เห็นดว้ย 4,049,396,250  หุ้น คดิเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 6 พจิำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 

เลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบว่า  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดย
อา้งอิงขอ้มูลจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยเปรียบเทียบอา้งองิใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษทั เหน็สมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 ไม่เกิน 3,000,000 บาท ดงัต่อไปน้ี  

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

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

เลขานุการบริษทั แสดงใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 และสถิติการเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการแต่ละท่าน ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา ทางบริษทัฯไดมี้
การประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษทัจ านวนทั้งส้ิน 9 คร้ัง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 10 คร้ัง มี
ค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งส้ิน 1,788,000 บาท 
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มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามท่ี

เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 7 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2564 

 เลขานุการบริษทั ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2564 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และเน่ืองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
คณะกรรมการเสนอ มี 1 ท่านยงัอยูร่ะหว่างขึ้นทะเบียนกบัทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คร้ังน้ี 
จึงเห็นควรใหเ้สนอรายช่ือผูส้อบบญัชีฯใหม่จากเดิม 4 ท่าน เป็น 3 ท่าน ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพจิารณา ซ่ึงประกอบดว้ย ดงัน้ี 

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

ใหม ่
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ  
2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปะมงคลกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ  
3. นางสาวเขมนนัท ์ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8260 

โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 3 เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆกบับริษทั 
บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทั 

 ทั้งน้ี ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืน
ของ บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน โดย
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท  
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  บริษทัฯแสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของปี 2564 และปี 2563 ซ่ึงรายละเอียดใน เอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญ

ประชุมท่ีจดัส่งไปให้ ดงัน้ี 

ตำรำงแสดงเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี 2564 2563 

ผู้สอบบญัชี บริษัท สยำม ทรูธ สอบบัญชี 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 
1,350,000 1,550,000 2,900,000 1,740,000 1,450,000 3,190,000 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(Audit Fee)       

รายงานการตรวจสอบ BOI             

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

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - - - - - - 

รวมยอดเฉพำะบริษทัฯ 1,350,000 1,850,000 3,200,000 1,740,000 1,650,000 3,390,000 

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด       

Audit Fee 30,000 100,000 130,000 201,000 209,000 410,000 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - - - - - - 

บริษัท เอไอ  พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มนัิลส์ 

จ ำกัด 
      

Audit Fee 30,000 100,000 130,000 126,000 124,000 250,000 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - - - - - - 

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

 
มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 (Audit 

Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,049,042,250  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 - ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      354,000    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัท คร้ังท่ี 2 (AIE-W2) จ ำนวน
ไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำส่วน 5 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมลูค่ำ ในรำคำใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิเท่ำกับ 0.25 บำทต่อหุ้น 

เลขานุการบริษทั แถลงต่อท่ีประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 2 
(AIE-W2) จ านวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 
1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยมีอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 
จนถึงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2566 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 7 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไปให้ ดงัน้ี  

สรุปรำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอ
ขาย 

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

จ านวนหน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

1,046,458,386 หน่วย 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2566) 

วตัถุประสงคก์ารออก ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  
วิธีการจดัสรร จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีมีเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง 
ในกรณีท่ีมีเศษใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือทั้งหมด (ถา้มี) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท (จดัสรรโดยไม่คิดมูลค่า) 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุ้น (เวน้แต่จะมีการปรับ

สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 0.25 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิในอนาคตตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
Record Date 16 เมษายน 2564 (กรณีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการออกและเสนอขาย AIE-W2) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ - คร้ังแรก ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

- คร้ังท่ีสอง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
- คร้ังท่ีสาม ณ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2566 

ตลาดรองของ AIE-W2 บริษทัจะน า AIE-W2 จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นAIE ท าการซ้ือ
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 สรุปรำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 

ขายอยูใ่นขณะนั้น 
 
ทางเลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงการค านวณ ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ หรือ Dilution Effect จากการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Control Dilution มีรายละเอยีดการค านวณในแต่ละกรณี ดงัน้ี  

 
กรณีที่ 1 ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิ AIE-W2 ทั้งจ านวน และไม่มีบุคคลอืน่ท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิ AIE-W2 จะเท่ากบั ศูนย ์

กรณีที่ 2 ผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิ AIE-W2 ทั้งจ านวน แต่มีบุคคลอืน่ท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิ AIE-W2 ทั้งจ านวน จะท า
ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม ลดลงร้อยละ 16.67 

2. การลดลงของราคา หรือ Price Dilution มีรายละเอียดการค านวณในกรณีท่ี 1 และ 2 ดงัน้ี 

 
เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ท่ีเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุ้น ต ่ากว่าราคาตลาดท่ี 0.95 บาทต่อหุน้ ซ่ึง
ค านวณจากราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 
15 วนัท าการต่อเน่ืองก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 จะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการ
ลดลงของราคาลดลงร้อยละ 12.28 

3. การลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น หรือ Earnings per Share Dilution มีรายละเอียดการค านวณในกรณีท่ี 1 และ 2 ดงัน้ี 
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บริษทัมีก าไรจ านวน 488,517,125 บาท คดิเป็นก าไรต่อหุ้นส าหรับปี 2563 เท่ากบั 0.093 บาทต่อหุน้ และมีก าไรต่อหุ้น
หลงัการเสนอขายเท่ากบั 0.078 บาทต่อหุ้น ซ่ึงจะท าให้เกิดผลกระทบต่อการลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้นร้อยละ 16.67 

 
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 

(AIE-W2) ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,049,042,250  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9913 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0087 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 9 พจิำรณำอนุมัติกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 261,614,596.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 บำท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
0.25 บำท เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธขิองใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัทคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) และ
แก้ไขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ. 4 ให้สอดคล้องกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบียน 

เลขานุการบริษทั แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 2 (AIE-W2) และเพื่อใหห้นงัสือบริคณห์สนธิขอ้. 4 มีความสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 261,614,596.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้. 4 ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

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

ห้าร้อยเจด็สิบแปดบาทห้าสิบสตางค)์ 

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

 มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค)์ 

โดยแบ่งออกเป็น 

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

ร้อยสิบส่ีหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ :           -ไม่มี-   

 
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 261,614,596.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

1,308,072,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุ้น มลู
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้. 4 ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,049,042,250  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9913 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง         354,000    หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0087 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 10 พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนจ ำนวน 1,046,458,386 หุ้น เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษทัคร้ังที่ 2 (AIE-W2) 

เลขานุการบริษทั แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพจิาณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนจ านวน 1,046,458,386 หุ้น เพือ่รองรับการใชสิ้ทธิ AIE-W2 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัหรือบคุคลท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญั
เพ่ิมทุนดงักล่าว รวมถึงด าเนินการอื่นใดตามท่ีจ าเป็นเพ่ือการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
  
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ก่ึงหน่ึง (1/2) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ก่ึงหน่ึง (1/2) 
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,049,042,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9913 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 - ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ  0.0000  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง       354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0087 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คดิเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 11 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี  

ทางบริษทัฯไม่มีวาระใด ๆ เพ่ิมเติม ในส่วนของวาระน้ีจึงไม่มีเร่ืองใดตอ้งพจิารณาเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทั จึงขออนุญาต
จบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่าน้ี และเขา้สู่การถาม-ตอบ  

 
ไม่มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะส่งค าถามใดๆผา่นทางระบบ E-AGM ดงันั้น เม่ือไม่มีค าถามแต่อยา่งใดอีก ประธาน

กรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 11.07 น.  

 
 
 
 
 

                                                          
       (นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย)์ 

                                         ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 

 

 
 
 

         
         (นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
       เลขานุการบริษทั / ผูด้  าเนินการประชุม / ผูบ้นัทึกการประชุม 


