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   รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 

ของ 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั (มหำชน) 

วนั เวลำ และสถำนที ่
 ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค 
(กรุงเทพฯ) หอ้งรัชวภิา (ชั้น 2) อาคารธารทิพย ์ เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษทัฯขอแจง้มติท่ี
ประชุมใหท้ราบ ดงัต่อไปน้ี  
 
รำยนำมกรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม  

1. นายณรงค ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์   ประธานกรรมการ 

2. นายธนิตย ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์   รองประธานกรรมการ 

3. นายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์   กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายนพพล  ธารีรัตนาวบูิลย ์   กรรมการ / เลขานุการบริษทั 

5. นายด ารงค ์จูงวงศ ์    กรรมการ 

6. ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

8. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 
รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุม   

1. นายวชิยั รุจิตานนท ์   ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 

2. นายกระเษม กณัฑมณี   ท่ีปรึกษากฎหมาย 

3. นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร   ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

4. นางสาวปิยนาฏ นามไพโรจน ์  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

เร่ิมกำรประชุม 
      นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม โดยประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับและขอบคุณ   
ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีไดม้าเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559   

    ประธานฯ แถลงวา่ ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2559  บริษทัฯมีจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 5,420 
ราย มีจ านวนหุน้สามญัทั้งส้ิน 4,520,000,000 หุน้ จดัแบ่งตามหมวดผูถื้อหุน้ไดด้งัต่อไปน้ี 

http://www.assetpro.co.th/
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 1)  นิติบุคคลต่างประเทศ  จ านวน                                                -             หุน้ 
2)  นิติบุคคลในประเทศ  จ านวน 2,721,916,740 หุน้ 
3)  บุคคลต่างประเทศ  จ านวน 155,600 หุน้ 
4)  บุคคลในประเทศ  จ านวน 1,797,927,660 หุน้ 

 โดยเป็นหุ้นสำมญัทีม่สิีทธิออกเสียงจ ำนวนทั้งส้ิน 4,520,000,000 หุ้น 

     
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 คร้ังน้ี  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน

จ านวน 80 ท่าน มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 41 ราย 10,780,970 หุน้ มาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 39 ราย 3,294,342,046 หุน้
ไม่มาร่วมประชุม 1,225,657,954 หุน้  นบัรวมเป็นจ านวนหุน้มาร่วมประชุม มากกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด และ
กรรมการของบริษทัเขา้ร่วมประชุมรวมจ านวน 8 คน ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ประธานฯ จึงเปิด
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 โดยเชิญผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ รับฟังค าช้ีแจงเร่ืองวธีิการออกเสียงลงคะแนนและ
การนบัคะแนนเสียง โดยสรุปดงัน้ี 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การออกเสียงลงคะแนนจะนบัหุน้ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุน้ 1 ราย สามารถออก
เสียงในแต่ละวาระวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
              การลงมติในแต่ละวาระ ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และจดัส่งใบลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัท่ี
ยนือยูด่า้นขา้ง จากนั้นทางบริษทัฯจะบนัทึกและประมวลผลการลงคะแนนเสียงและเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อการตรวจสอบ   
โดยในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะด าเนินไปเป็นรายบุคคล โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงด
ออกเสียง และน าคะแนนเสียงของกรรมการรายดงักล่าวออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ี
ประชุมและท่ีมอบฉนัทะ 
                   การนบัผลการลงคะแนนเสียง จะใชม้ติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯไดใ้ช้
บริการระบบจดัการประชุมผูถื้อหุน้ของ บริษทั ควดิแลบ จ ากดั ซ่ึงไดน้ าระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนและนบัคะแนน
เสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนบัคะแนนเสียง 
                   ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไดล้งคะแนนเสียงเป็นการล่วงหนา้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯเขา้
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษทัฯไดร้วมคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ดงักล่าวไวแ้ลว้ 
                   หลงัจากประมวลผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ  
โดยแบ่งเป็น คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละของผูถื้อหุน้และวาระเลือกตั้ง
กรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล 
                   ทางพธีิกรไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ จากการท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สมควรบรรจุ
เป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามท่ี
เก่ียวกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระหรือเสนอช่ือ
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 บุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมแต่อยา่งใด  และเพ่ือเป็นการปฏิบติัตาม
แนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เก่ียวกบัการนบัคะแนนเสียงในการประชุมวา่ บริษทัฯควรมีผูน้บัคะแนนท่ีเป็นกลางเป็นสกัขีพยานในการนบั
คะแนน บริษทัฯจึงไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั ส านกักฎหมาย เคพีเอ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั มาเป็นผูต้รวจสอบ
การนบัคะแนนเสียงร่วมกบัผูถื้อหุน้อีก 1 คน ในการน้ี มีผูถื้อหุน้ 1 คนยนิดีอาสาสมคัรเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนตลอด
การประชุม 
 
 ต่อจากนั้น ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
 วำระที ่1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 เม่ือวนัที ่18 มกรำคม 2559 

 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 

18 มกราคม 2559    โดยมีรายละเอียด ตามส าเนารายงานการประชุมท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ซ่ึงคณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2559 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 3,296,765,036 99.76 
ไม่เห็นด้วย 403,600 0.01 
งดออกเสียง 7,666,400 0.23 

 

วำระที ่2  รับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2558 และรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ประจ ำปี 2558 

ประธานฯ ไดแ้ถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี  2558 โดยมีรายละเอียดดงัท่ี

ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยสงัเขปดงัน้ี 

 
ในปี 2558 บริษทัมีรายไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน 3,533 ลา้นบาท มีตน้ทุนรวมจ านวน 3,493 ลา้นบาท มีค่าใชจ่้ายในการขาย

และบริหาร 121 ลา้นบาท บริษทัมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ านวนทั้งส้ิน 72.66 ลา้นบาท โดยภาพรวมแลว้บริษทัมีรายได้

รวมในปี 2558 ลดลงจากรายไดร้วมของงบการเงินปี 2557 ฉบบัปรับปรุง จ านวน 1,047 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 22.85 ซ่ึงเป็น
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 การลดลงของรายไดจ้ากการขายในส่วนของน ้ ามนัไบโอดีเซลจากราคาขายต่อหน่วยท่ีลดลง แตป่ริมาณน ้ ามนัไบโอดีเซลขายมี

จ านวนใกลเ้คียงกบัในปี 2557 และเป็นการลดลงของรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต อีกทั้งสดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดป้รับตวัสูงข้ึนจาก
ปี 2557 ประมาณร้อยละ 4 เน่ืองจากอตัราส่วนผลผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีไดจ้ากการผลิตต ่าลง  

ซ่ึงในวาระน้ีเป็นการรายงานแก่ผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
    

วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ ำปี 2558 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับกำรตรวจสอบแล้วจำกผู้สอบบัญชี 

แบบไม่แสดงควำมเห็นต่องบก ำไรขำดทุน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแส

เงนิสด และแสดงควำมเห็นอย่ำงมเีง่ือนไขต่องบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์กรรมการผูจ้ดัการ รายงานเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558   ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี แบบไม่

แสดงความเห็นต่องบการเงิน นายอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบูิลย ์ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ดงัรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2558 ท่ีส่ง

ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ขอน าเสนอรายการในงบการเงินรวมท่ีส าคญั ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 

โดยสงัเขปดงัน้ี 

 ในปี 2558 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวนทั้งส้ิน 2,208 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 285 ลา้นบาท สินทรัพยข์อง

บริษทัโดยหลกัๆ ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,378 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือและพสัดุน ้ ามนัคงเหลือ

จ านวน 380 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ 294 ลา้นบาท และมีหน้ีสินของบริษทัจ านวน 444 ลา้นบาท โดยหลกัๆ ประกอบดว้ย เงิน

กูย้มืจากสถาบนัการเงินจ านวน 324 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้จ านวน 105 ลา้นบาท และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

จ านวน 14 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 1,764 ลา้นบาท โดยขาดทุนสุทธิประจ าปี 72.66 ลา้นบาท 

 ในส่วนของก าไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2558 จ านวน  3,512 

ลา้นบาท  โดยลดลงจากปีก่อนจ านวน  1,054 ลา้นบาท เป็นการลดลงของรายไดจ้ากการขายในส่วนของน ้ ามนัไบโอดีเซล จาก

ราคาขายต่อหน่วยท่ีลดลง แตป่ริมาณน ้ ามนัไบโอดีเซลขายมีจ านวนใกลเ้คียงกบัในปี 2557 นอกจากน้ี บริษทัมีรายไดจ้ากการ

รับจา้งผลิตลดลงและสดัส่วนตน้ทุนต่อรายได ้ปรับตวัสูงข้ึนจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 4 เน่ืองจากอตัราส่วนผลผลิตน ้ ามนัไบ

โอดีเซลท่ีไดจ้ากการผลิตต ่าลง 

บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน  3,533 ลา้นบาท และมีตน้ทุนขายจ านวน 3,493 ลา้นบาท ซ่ึงมีสดัส่วนตน้ทุนต่อ

รายไดป้รับตวัสูงข้ึนจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 4 เน่ืองจากอตัราส่วนผลผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีไดจ้ากการผลิตต ่าลง และ
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 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  121 ลา้นบาท มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 72.66 ลา้นบาท  คิดเป็นขาดทุนต่อหุน้

เท่ากบั 2 สตางคต์่อหุน้ 

จากงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวมในปี 2558 บริษทัมียอดกระแสเงินสดลดลงสุทธิจ านวน 72 ลา้นบาท โดยเป็น
ผลจากกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

 
 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 124 ลา้นบาท โดยเป็นการไดม้าจากลูกหน้ีการคา้ท่ีลดลง  

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน  92 ลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรของบริษทั 

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 104 ลา้นบาท โดยเป็นการช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนั
การเงินครับ 

   
 มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถามก่อนนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

คุณด ารงฤทธ์ิ ส าเร็จวทิย ์: 
(รับมอบฉนัทะจาก บมจ.สินมัน่ 
คงประกนัภยั) 

เห็นวา่งบการเงินปีท่ีแลว้มีผลประกอบการขาดทุน เน่ืองจากเคร่ืองจกัรขดัขอ้ง ผมขอสอบถาม
เหตผุลทางเทคนิควา่เกิดอะไรข้ึนกบัเคร่ืองจกัรและสร้างความเสียหายอยา่งไร และวธีิแกปั้ญหา
ครับ  

คุณอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซล โดยบริษทัไดท้ าการปรับปรุงวธีิการผลิต
ใหม่ ซ่ึงในกระบวนการผลิตบางขั้นตอนนั้น จะเกิดการสูญเสียของน ้ ามนั ซ่ึงขณะน้ีหลงัจากท่ีเรา
รับรู้ปัญหา เราไดท้ าการแกไ้ข ท าการตรวจสอบโดยการกระทบยอดกนัเขม้ขน้ข้ึน ตรวจสอบมาก
ข้ึน และไดป้รับปรุงกระบวนการผลิตในการเก็บส่วนท่ีหายไปกลบัมาเรียบร้อยแลว้ตั้งแต่ปี 2558 
ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนในช่วงไตรมาสท่ี 1 และ 2 และเราเร่ิมรับทราบปัญหาในไตรมาสท่ี 3 
และไดป้รับปรุงและแกไ้ขในส่วนท่ีเสียหาย และภายหลงัจากนั้นทุกอยา่งอยูใ่นสภาพปกติ 

คุณด ารงฤทธ์ิ ส าเร็จวทิย ์: 
(รับมอบฉนัทะจาก บมจ.สินมัน่ 
คงประกนัภยั) 

พอจะบอกวธีิการแกไ้ขไดม้ั้ยครับ ขอใหเ้ห็นภาพครับ 

คุณอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ถงัในการลา้งน ้ ามนัไบโอดีเซลเราจะตอ้งน าน ้ าเขา้ไปลา้ง โดยในกระบวนการลา้งจะตอ้งผา่น
เคร่ืองเหวีย่ง ในการเหวีย่งนั้นจะมีน ้ ามนับางส่วนติดไปกบัน ้ า ดงันั้นเราตอ้งน าไป Set ตวัเพื่อให้
น ้ าและน ้ ามนัแยกออกจากกนัโดยการใส่กรดเขา้ไปดว้ย และจดัเก็บไวเ้ป็นน ้ ามนักรดสูง ซ่ึงใน
กระบวนการน้ี เดิมเรามีถงัเพียง 1 ใบในการท าหนา้ท่ีให ้Set ตวั และมีบางส่วนท่ีไม่สามารถ Set 
ตวัไดท้นั น ้ ามนัก็จะหลุดไปกบัน ้าท่ีเขา้สู่ระบบบ าบดั หลงัจากนั้นเราไดท้ าการเพ่ิมถงัอีก 1 ใบ
รวมเป็น 2   ใบมีปริมาณเพ่ิมอีกเท่าตวั ตอนน้ีเราสามารถเก็บน ้ ามนัท่ี Set ตวัแลว้กลบัมาใชไ้ด้
หมด ปัจจุบนัเรามีส่วนท่ีจะสูญเสียน ้ ามนัไปกบัน ้ าเพียง 0.06% เท่านั้นครับ 
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 คุณกลัยา ผกากรอง : 
(ผูรั้บมอบจาก สมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทุนไทย)   

ดิฉนัอาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอใหท่้านประธานฯกรุณาสรุปเร่ือง
ความเห็นของผูส้อบบญัชีกบังบการเงินอีกสกัคร้ัง วา่งบท่ีออกมานั้นเป็นการแสดงความเห็นแบบ
มีเง่ือนไขใช่หรือไม่เพราะดิฉนัอาจจะเขา้ใจอะไรไม่ถูกตอ้ง ขอบคุณคะ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ผมวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) นะครับ ในส่วนของ
ทางผูส้อบบญัชีเองนะครับ เราไดร้ายงานผลการตรวจสอบอยูใ่นส่วนของรายงานของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตนะครับ   โดยสรุปคือในส่วนของงบการเงิน  สามารถจะแบ่งออกเป็นอยา่งนอ้ยก็ 2 
ส่วนนะครับ ส่วนหน่ึงเราเรียกวา่งบแสดงฐานะทางการเงิน เดิมเราเรียกวา่งบดุล และงบท่ีเรา
เรียกวา่ผลการด าเนินงานก็คืองบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ในผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีเราก็ได้
อธิบายเหตุผลในการแสดงความเห็นแต่ละงบไว ้โดยสรุปไดว้า่ ในส่วนของผลการด าเนินงานก็คือ 
งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแส
เงินสด ผูส้อบบญัชีเองไดใ้หเ้หตผุลไวใ้นวรรคเกณฑก์ารไม่แสดงความเห็น แยกออกเป็นส่วนท่ี 1   
คือเป็นผลสืบเน่ืองจากงบการเงินปี 2557 ท่ีผูส้อบบญัชีปีก่อนไม่แสดงความเห็นของงบการเงิน 
ดว้ยเหตผุลท่ีอธิบายไวใ้นหนา้รายงานผูส้อบบญัชี  แต่รายละเอียดก็ตอ้งรบกวนผูถื้อหุน้ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติม ไม่อยา่งนั้นก็จะเป็นการอ่านใหฟั้ง ส่วนท่ี 2 ก็สืบเน่ืองมาจากงบการเงินปี 
2557 ท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นและบริษทัก็ไดมี้การปรับปรุงงบการเงินปี 2557 ท่ีน ามา
เปรียบเทียบใหม่  รายการท่ีปรับปรุงใหม่นั้นก็ยงัไม่ไดผ้า่นตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดย 2 เร่ือง
น้ีก็จะมีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนในส่วนของยอดยกมาจากปี 2557 ซ่ึงยงัไม่ไดผ้า่นการ
ตรวจสอบ ดงันั้นความถูกตอ้งของมนัถูกหรือไม่ ก็จะมีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนของปี 2558 
ท าใหผู้ส้อบบญัชีเองก็ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบก าไรขาดทุนของปี 2558 ได ้ เน่ืองจาก
ผลกระทบของงบการเงินปี 2557 ท่ีผูส้อบบญัชียงัไม่แสดงความเห็น ก็เหมือนกบัวา่ไม่มีใคร
ตรวจสอบงบการเงินของปี 2557 นะครับ ในส่วนท่ีต่อเน่ืองก็คือ บริษทัก็ไดรั้บจดหมายจากฝ่าย
ตรวจสอบตลาดทุน ก็คือจากส านกังาน กลต.  สอบถามเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง เก่ียวกบัการท่ีผูส้อบ
บญัชีปี 2557 ไม่แสดงความเห็นเก่ียวกบังบการเงินปี 2557 ซ่ึงผลการพิจารณาจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัดูแลหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยย์งัไม่ส้ินสุด  หมายความวา่ อาจจะมีผล
จากการพิจารณาในอนาคต  ซ่ึงปัจจุบนัน้ียงัไม่มีขอ้สรุปออกมา ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่องบ
การเงินของปี 2558 ดว้ยนะครับก็จะมีส่วนตรงน้ีเขา้มาประกอบดว้ย  ส่วนในแง่ของงบแสดงฐานะ
การเงิน หรือวา่งบดุลมนัก็คือยอด ณ 31 ธนัวาคม 2558 ทางผูส้อบบญัชีเองก็ไดต้รวจสอบ  คืองบ
ของปี 2558 นั้นจะมีส่วนท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้รียนถามเอาไว ้ ก็คือ Yield ผลผลิตท่ีผิดปกติ นั้นก็จะมี
ผลกระทบต่อการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินปี 2558 ดว้ย 
ส่วนงบแสดงฐานะการเงินก็คืองบดุล ณ 31 ธนัวาคม 2558 ทางผูส้อบบญัชีก็ไดใ้ชว้ธีิการ
ตรวจสอบตามมาตรฐาน เราก็สามารถจะแสดงความเห็นได ้แตเ่ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมี
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 เง่ือนไข  โดยส่ิงท่ีมีผลกระทบจากเร่ืองท่ีมนัสืบเน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวในวรรคไม่แสดงความเห็น
ในส่วนงบก าไรขาดทุน อาจจะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงินดว้ยบางส่วน ท าใหเ้รายงั
มีเง่ือนไข  สรุปแลว้ก็คือวา่  งบการเงินสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน งบแสดงฐานะทางการเงินท่ี
เราแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขกบังบท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงาน หรือท่ีเราเรียกวา่งบก าไร
ขาดทุน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ งบกระแสเงินสดท่ี
ผูส้อบบญัชีเองไม่สามารถไดแ้สดงความเห็นได ้เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไปขา้งตน้นะครับ 

คุณกลัยา ผกากรอง : 
(ผูรั้บมอบจาก สมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทุนไทย)   

ตามท่ีท่านอธิบาย ในส่วนของงบก าไรขาดทุนนั้นท่านไม่ไดแ้สดงความเห็นเพราะเหตุ 2 ประการ  
ประการแรกคือ เร่ืองของผลกระทบท่ีอาจจะสืบเน่ืองมาจากปี 2557 ซ่ึงอาจจะส่งผลมาถึงปี 2558 
กบัอีกส่วนหน่ึงคือเร่ืองของ   Yield ผลผลิตท่ีต ่าผดิปกติซ่ึงอนัน้ีเป็น Yield ของปี 2558 ท าใหไ้ม่
สามารถแสดงความเห็นได ้ขอบคุณคะ 

คุณวเิศษ ตนัตินิพนัธ์ุกลุ : เรียนท่านประธาน คณะกรรมการ  รวมทั้งผูถื้อหุน้ ผม นายแพทยว์เิศษ  ตนัตินิพนัธ์ุกลุ  ผูถื้อหุน้
รายยอ่ย น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีผมเขา้ประชุมเน่ืองจากคร้ังก่อน ๆ จดัแถวเสรีไทย ผมไม่สะดวกเพราะ
เดินทางไกล ในส่วนของเร่ืองงบการเงิน งบก าไรขาดทุนนั้นผมไม่ติดใจนะครับ เพราะในภาวะ
แบบน้ีคือ น ้ ามนัดีเซลลดราคาลง ดงันั้นน ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีเราผลิตนั้นก็คงจะล าบาก ซ่ึงผมไม่ได้
ติดใจเร่ืองนั้นแตผ่มติดใจท่ีวา่ ปีท่ีแลว้ข้ึน SP ผมก็ไดโ้ทรไปถามท่ีตลาดหลกัทรัพยน์ะครับ และ
ไดท้ราบความเห็นผา่นทางผูแ้ทนของชมรมท่ีไดมี้ค าถามไปและไดต้อบมาวา่ ผูส้อบบญัชีไม่ยอม
แสดงความเห็น เขาเลยตอ้ง SP ไวก่้อน จนกระทัง่เลยก าหนดท่ีจะตอ้งส่งรายงานใหต้ลาด
หลกัทรัพยฯ์ ก็เลย  SP ต่ออีก ผมคิดวา่ถา้หากวนัน้ีเหมือนกบัเม่ือปีท่ีแลว้ คือปัญหามาจากปี 2557 
น่ีแหละท่ีผูส้อบบญัชีรายเดิมไม่แสดงความเห็น และรายปัจจุบนัก็ไม่แสดงความเห็นต่อ ผูถื้อหุน้ก็
หมดความหวงัอีก  ผมขอเรียนถามท่านประธานฯ และคณะกรรมการ วา่จะมีทางท าใหหุ้น้เราปลด 
SP ไหม ส่วนเร่ืองก าไรขาดทุนผมไม่สนใจเลยนะครับ เพราะวา่มนัเป็นการคา้การขายมนัตอ้งมี
ภาวะข้ึนลง น ้ ามนัปาลม์ถูกน ้ ามนัปาลม์แพง  หรือวา่เคร่ืองจกัรเคร่ืองกลเสียหายมนัไม่ไดเ้ป็นเร่ือง
ใหญ่เพราะผูถื้อหุน้ยอ่มเขา้ใจ  แต่ปัญหาวา่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือปี 2557 ท่านจะแกย้งัไงท่านจะ
ยงัปล่อยไวอ้ยา่งน้ีเร่ือย ๆ   แลว้ถา้ผูส้อบบญัชีรายใหม่มา เขาก็ยงัไม่ยอมใหค้วามเห็น พอตลาด
หลกัทรัพยฯ์ รับเร่ืองมาเขาก็ยงั SP ต่อ ผูถื้อหุน้หมดความหวงัแน่ ผมขอเรียนถามวา่ ท่านจะ
หาทางแกไ้ขอยา่งไรเพ่ือใหป้ลด SP เท่านั้นเองครับ ขอบคุณครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ผมขออนุญาตใหท้างท่ีปรึกษาทางการเงินไดท้ าการช้ีแจงแนวทางแกไ้ขของเรานะครับ 
คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ผม สมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร ครับเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั แอสเซท โปร แมเนจ
เมน้ท ์จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ผมขออนุญาตยอ้นท าความเขา้ใจท่านดว้ยนะครับวา่ ท่ี
ท่านเขา้ใจในเร่ืองการไม่แสดงความเห็นของงบปี 2557 อนันั้นเป็นสาเหตุและเป็นตน้เหตุของการ
ท่ีหุน้ของ AIE ถูก SP หา้มซ้ือขาย  ถูกตอ้งนะครับ   วนัน้ีเป็นการพิจารณางบปี 2558 ผูส้อบบญัชี
เป็นผูส้อบบญัชีรายใหม่ คือ ส านกังานเอเอน็เอสนะครับ  ซ่ึงตามหลกัแลว้ผูส้อบบญัชีก็จะไม่
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 แสดงความเห็นเน่ืองจากวา่ตวัเลขท่ียกมาของปี 2557 ท่ีไม่แสดงความเห็นไวโ้ดยผูบ้ญัชีเดิม ยงัไม่
มีการตรวจสอบหรือท าใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่เป็นตวัเลขท่ีน่าเช่ือถือ เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเราด าเนินการอยูก็่
คือ การท่ีเราตอ้งไปแกปั้ญหาวา่ ผูส้อบบญัชีเดิมท่ีไม่แสดงความเห็นของงบการเงินปี 2557 ท่ีมี
ขอ้สงัเกตเอาไวท้างบริษทัจะมีค าช้ีแจงและมีเอกสารใหท้างผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้ไปตรวจสอบเพื่อ
แสดงความเช่ือมัน่ของตวัเลขไดอ้ยา่งไร ท่ีผา่นมานะครับมีการด าเนินการในเร่ืองน้ีและผูส้อบ
บญัชีเดิมไม่ประสงคท่ี์จะเขา้มาตรวจสอบใหค้วามเห็นอีกนะครับ  เพราะฉะนั้นก็เป็นท่ีมาวา่ ณ 
วนัน้ีตวัเลข ของปี 2557 ณ ขณะน้ียงัไม่มีผูส้อบบญัชีท่ีรับเขา้มา  Special  Audit  หรือเรียกวา่ เป็น
การตรวจสอบบญัชีแบบพิเศษ  หรือเป็นการตรวจสอบงบการเงินท่ีบริษทัมีการไดป้รับปรุงแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดจากสาเหตุหลกัคือ ระบบควบคุมภายในเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตและก็สินคา้คงเหลือ
ตามท่ีมีรายละเอียดอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุม เพราะฉะนั้นในขั้นตอนวนัน้ีนะครับ เดิมบริษทัเคย
ช้ีแจงขอ้ผิดพลาดน้ีไป แตเ่ป็นการช้ีแจงท่ียงัไม่ไดรั้บขอ้มูลและขอ้เท็จจริงเพียงพอ ก็ท าใหค้  า
ช้ีแจงท่ีเคยช้ีแจงไปในปี 2558 ณ ขณะท่ีมีการออกงบปี 2557 มีความคลาดเคล่ือนจากขอ้เทจ็จริง
ไปพอสมควรนะครับ  วนัน้ีเองทางบริษทัจะมีการประสานงานกบัส านกังาน กลต. นะครับ ก็จะ
ไปรับหนงัสือเพ่ือใหบ้ริษทัไดช้ี้แจงใหม่  บริษทัก็จะช้ีแจงถึงขอ้เทจ็จริงขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน  และ
ท าใหปั้ญหาของตวัเลขงบการเงินของปี 2557 ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นไดรั้บการช้ีแจงใหม่  
หลงัจากช้ีแจงใหม่ บริษทัก็จะมีการเตรียมการซ่ึงไดท้ าการเตรียมการอยูต่อนน้ีก็จะมีการเตรียม
ขอ้มูลเอกสารท่ีสนบัสนุนในการตรวจสอบเพ่ือใหผู้ส้อบบญัชีไดเ้ขา้ไปตรวจสอบวา่ ค  าช้ีแจงใน
ขอ้ผิดพลาดหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น มีท่ีมาท่ีไปเป็นอยา่งไร  ซ่ึงเอกสารตรงน้ีบริษทัจะด าเนินการ
พร้อมภายในส้ินเดือนพฤษภาคมน้ี  และก็จะมีการหารือกบัทางผูต้รวจสอบบญัชี คือ เอเอน็เอส วา่
มีความเป็นไปไดไ้หม ท่ี เอเอน็เอส จะช่วยเขา้มา เป็นผูช่้วยสอบบญัชีแบบพิเศษ หรือ  Special  
Audit  ส าหรับงบท่ีแกไ้ขของปี 2557 โดยอาจจะมีการเขา้ไปพบ ทางส านกังาน กลต.เก่ียวกบั
รายละเอียดของค าช้ีแจงนะครับ รวมทั้งเอกสารท่ีมีการจดัเตรียม รวมทั้งกระบวนการวธีิการท่ีทาง
ผูส้อบบญัชีจะเขา้ไปท า Special  Audit  เพื่อขอค าแนะน าและความเห็นของทางส านกังาน กลต. 
เพ่ิมก่อนท่ีจะด าเนินการซ่ึงเราคิดวา่ขั้นตอนน้ีน่าจะมีความคืบหนา้นะครับท่ีจะแจง้ผูถื้อหุน้วา่ จะมี
ผูส้อบบญัชีรายใด โดยเฉพาะของ เอเอน็เอส ซ่ึงใกลต้วัท่ีสุด ตอบรับท่ีจะเขา้มาเป็นผูส้อบบญัชีใน
การ  Special  Audit  ตวัเลขของงบปี 2557 หรือไม่ ภายใน 2-3 เดือนน้ีเราคาดหวงัอยา่งนั้นนะครับ  
ถา้เกิดมีความคืบหนา้จะแจง้ทางผูถื้อหุน้ทราบนะครับ  ขั้นตอนตอ่ไปก็คงตอ้งดูผลจากการ
ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีอีกทีนะครับวา่ หลงัจากท าการตรวจสอบใหม่ และก็ประเด็นท่ีผูส้อบ
บญัชีตั้งขอ้สงัเกตไว ้ มีการตอบโจทยแ์ละสร้างความเช่ือมัน่กบัผูส้อบบญัชีและหน่วยงานก ากบั
ดูแลมากนอ้ยขนาดไหนนะครับ  หลงัจากนั้นก็เป็นเร่ืองของการท่ีตอ้งรอการพิจารณาของ
หน่วยงานการก ากบัดูแลซ่ึงก็คือ ส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์นะครับวา่ ค  าช้ีแจงปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนไดมี้การแกไ้ขอยา่งเป็นรูปธรรมหรือยงัและก็เป็นการแกไ้ขแบบเบด็เสร็จหรือไม่  จะท า
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 ใหปั้ญหานั้นจะตามมาในอนาคตหรือไม่  ก็เป็นปัจจยัในการพิจารณาท่ีหุน้จะกลบัมาซ้ือขายอีก
คร้ัง  แต่ตามหลกัเกณฑแ์ลว้หลงัจากท่ีบริษทัมีการแกไ้ขงบ ถา้แกไ้ขไดต้ามขั้นตอนท่ีผมไดเ้รียน
ไปนะครับ  บริษทัก็ยงัตอ้งส่งงบอีก 2 ไตรมาส ท่ีเป็นงบท่ีผูส้อบบญัชีใหค้วามรับรองนะครับ  อีก
อยา่งนอ้ย 2 ไตรมาส เพ่ือแสดงวา่ใหเ้ห็นวา่บริษทัมีความพร้อมและการจดัการท่ีจะสามารถจดัส่ง
งบไดถู้กตอ้งและทนัตามกรอบเวลาอยา่งนอ้ยอีก 2 ไตรมาส ก่อนท่ีทางตลาดหลกัทรัพยฯ์จะ
พิจารณาใหก้ลบัมาซ้ือขายอีกคร้ังหน่ึง  อนัน้ีคือขั้นตอนโดยสงัเขปเรียนใหผู้ถื้อหุน้ทราบครับ 

คุณวเิศษ ตนัตินิพนัธ์ุกลุ : เรียนท่านประธาน ผม นายแพทยว์เิศษ  ตนัตินิพนัธ์ุกลุ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ท่ีผมตอ้งการข้ึนมาพดู 
เพราะวา่ ผมไดอ่้านจาก Website ในปีท่ีแลว้นะครับ ช่วงท่ีข้ึน SP ใหม่ ๆ ของส านกังาน กลต. เขา
รายงานวา่ ผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้ไปตรวจสอบท่ีโรงงาน และทางเจา้หนา้ท่ีของ AIE ไม่ยอมใหค้วาม
ร่วมมือในการใหข้อ้กระจ่างเก่ียวกบัตวัเลขต่าง ๆ หรือรวมทั้งขอ้มูลปริมาณน ้ ามนัท่ีเหลืออยู ่ใน
แท็งคน์ ้ ามนัไบโอดีเซล หรือน ้ ามนัปาลม์ มีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีใส่ผิดถงับา้งอะไรบา้ง ผม
อ่านแลว้คิดวา่น่ีไม่ใช่ปัญหาเลก็นะครับ แลว้เพราะเหตุใดทางบริษทัถึงไม่หาทางใหผู้ส้อบบญัชี
บริษทัใหม่ท่ีเราจา้งมาเขา้ไปประสานงานกบับริษทัผูส้อบบญัชีเก่า แลว้ท ารายงานส่งไปท่ี 
ส านกังาน กลต. เพราะเราตอ้งฟัง ส านกังาน กลต. เท่านั้นเอง ไม่อยา่งนั้นก็จะยงัคงข้ึน SP อยู ่และ
เท่าท่ีฟังทางท่ีปรึกษาทางการเงินช้ีแจงมานะครับ มนัอีกตั้งเป็นปี อีกตั้ง 2 ไตรมาส แต่วา่ผูถื้อหุน้
เราก็จะขาดใจกนัอยูแ่ลว้ เพราะบางคนถือมาเป็นปี ๆก็ไม่เคยคิดจะขาย แต่พอหุน้ข้ึน SP ก็เหมือน
เงินจมอยูใ่นนั้น บางคนมีเยอะ ลา้นหรือสองลา้นอยูใ่นนั้น ก็ยงัจมอยูอ่ยา่งนั้น แต่ถา้เป็นคนท่ีไม่
ค่อยมีเงินหน่อยก็เดือดร้อน เราเห็นใจผูถื้อหุน้ทัว่ไปและช่ือเสียงของบริษทัดว้ย เพราะวา่ Website 
พวกน้ีผูถื้อหุน้คนไหนก็เปิดไดก็้จะเจอวา่ จากส านกังาน กลต. เขาช้ีแจงเหตุผลในการ SP วา่เพราะ
อะไร ท าใหเ้รามองวา่ท าไมบริษทัไม่ใหข้อ้มูลเขาและใหค้วามร่วมมือกบัเขาตามท่ีเขาร้องขอมา 
บริษทัถึงถูก SP ใช่มั้ยครับ ผมขอฝากขอ้คิดวา่ลองหาท่ีตน้เหตุก่อนแลว้ถึงจะค่อยมาแก ้ ถึงจะมี
ความหวงัใหผู้ถื้อหุน้บา้ง ขอบคุณครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ครับ ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านไดเ้รียนมาขณะน้ีเราไดผ้า่นขั้นตอนนั้นมาแลว้นะครับ และเราก็ได้
พยายามแกไ้ข ปัญหาทุกวถีิทางนะครับ และขณะน้ีเราอยูใ่นขั้นตอนท่ีใกลค้วามจริงแลว้ครับ และ 
Website ท่ีท่านวา่เม่ือปีท่ีแลว้ไม่น่าใช่ของทางส านกังาน กลต.นะครับ  

คุณกลัยา ผกากรอง : 
(ผูรั้บมอบจาก สมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทุนไทย)   

เม่ือสกัครู่น้ีจากค าช้ีแจงของผูส้อบบญัชี นอกจากจะติดงบปี 2557 แลว้ปี 2558 เองขอ้มูลท่ีผูส้อบ
บญัชีไดรั้บก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหไ้ม่สามารถรับรองงบก าไรขาดทุนของปี 2558 ได ้เพราะเร่ือง 
Yield ผลผลิต ดงันั้นปัญหาไม่ไดมี้เฉพาะของปี 2557 ปัญหาปี 2558 ก็มีในประเดน็น้ี ขอเรียนถาม
ท่านประธานฯ และผูส้อบบญัชีวา่ในส่วนปี 2558 เองนั้น ผูส้อบบญัชีคิดวา่จะสามารถท าอยา่งไร
เพื่อใหง้บไดรั้บการรับรองได ้

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ในส่วนของทางผูส้อบบญัชี เราจะเห็นไดว้า่การท่ีผูส้อบบญัชี เราตรวจงบเป็นปี ๆซ่ึงขอบเขตของ
เราคือตรวจปี 2558 และผลกระทบของปี 2557 ส่วนหน่ึงก็มากระทบต่อปี 2558 ดว้ย และในส่วน
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 ท่ีเรามาพบในปี 2558 ซ่ึงก็เป็นส่วนท่ีเพ่ิมเติม ถึงอยา่งไรส่วนเพ่ิมเติมของปี 2558 ถา้มนัมีหรือไม่มี
อยา่งไร ความเห็นของผูส้อบบญัชีท่ีมีต่องบปี 2558 ก็ยงัไม่แสดงความเห็นอยูเ่น่ืองจากเร่ืองแรก 
และเป็นสาระส าคญัมากกวา่ ทั้งน้ีในส่วนท่ีของท่ีผิดปกติก็เป็นส่ิงท่ีผูส้อบบญัชีไดพ้บในระหวา่ง
ท่ีเรามาตรวจสอบและเราก็ไดมี้การขอหลกัฐานหรือค าช้ีแจงท่ีดูวา่มนัเพียงพอและเหมาะสมใน
การประกอบการอธิบายตรงนั้นหรือไม่ และก็ดว้ยเหตุท่ีทางบริษทัเองมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งออก
งบการเงินภายในวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 ซ่ึงขณะนั้นหลกัฐานท่ีทางผูส้อบบญัชีไดน้ั้นยงัไม่
เพียงพอและเหมาะสมครับ จึงมีความจ าเป็นจะตอ้งรายงานในส่ิงท่ี Yield ผิดปกติอยูใ่นรายงาน
ของเราไปดว้ยนะครับ และในจงัหวะเดียวกนัทางบริษทัเองก็ไดมี้ค าช้ีแจงตามท่ีผูส้อบบญัชีได้
เขียนเอาไวว้า่แต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก็ไดส่้งค าช้ีแจงมา ซ่ึงบริษทัจะตอ้งมีกระบวนการในการ
ใหไ้ดห้ลกัฐานท่ีเพียงพอและเหมาะสมในเชิงลึก เพ่ือใหผู้ส้อบบญัชีน ามาประกอบวา่ส่ิงท่ีช้ีแจง
นั้นมีหลกัฐานท่ีเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่อยา่งไรนะครับ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีทางบริษทัก าลงั
ด าเนินการอยูน่ะครับ 

คุณเกศยา คุม้เมธา : ดิฉนั เกศยา คุม้เมธา ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ตามท่ีไดย้นิมานะคะวา่บริษทัอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาด
หลกัทรัพยฯ์จริงแทแ้ค่ไหนคะ และการท่ีจะกลบัมาซ้ือขายไดใ้หม่ตามท่ีไดอ้ธิบายมา อยา่งนอ้ยก็
เกิน 6 เดือนใช่มั้ยคะ ขอใหช่้วยอธิบายดว้ยคะ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ผมขออนุญาตตอบค าถามขอ้น้ีใหน้ะครับ ผมขอตอบค าถามท่ี 2 ก่อนนะครับวา่ยงัไงก็เกิน 6 เดือน 
ค าถามแรก วา่หลกัเกณฑถึ์งขั้นท่ีตอ้งเพิกถอนไหม เลวร้ายท่ีสุดเป็นไปได ้นัน่หมายถึงวา่ขั้นตอน
สุดทา้ยก็คือการเพิกถอนนะครับ แต่กระบวนการท่ีจะเพิกถอนตอ้งมีขั้นตอนเป็นล าดบั  วนัน้ี
บริษทัไดด้ าเนินการแกไ้ขก็เป็นล าดบันะครับ  ผมก็เช่ือวา่ ณ วนัน้ีมีโอกาสท่ีจะเกิดนอ้ยครับ   
เพราะฉะนั้นบอกใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านไดส้บายใจระดบัหน่ึงนะครับ  แต่ไม่สามารถยนืยนัต่อ
ผลลพัธ์หรือวา่ยนืยนัผลลพัธ์ได ้ทั้งในเร่ืองเวลาและผลลพัธ์ อยา่งท่ีเม่ือก้ีผมไดเ้รียนไปก็คือ   การ
ตรวจสอบแบบพิเศษ 1. ผูส้อบบญัชียงัไม่ไดต้อบรับอยา่งเป็นทางการ 2. ผลการตรวจสอบก็ยงัไม่
เกิด 3. การพิจารณาของหน่วยงานก ากบัดูแลก็ยงัไม่ไดพิ้จารณา มนัก็มีขั้นตอนของมนั 
เพราะฉะนั้นในแง่ของการด าเนินการ ผมใชค้  าวา่มนัมีความคืบหนา้เป็นล าดบันะครับ และก็ทุก
ฝ่ายไดด้ าเนินการอยา่งเตม็สุดความสามารถ และก็ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีผมเห็นใน
ภาพรวมผมคิดวา่ไม่เกินกบัวสิยัท่ีจะแกปั้ญหาได ้ มาถึง ณ จุดน้ีนัน่หมายถึงวา่ คงจะตอบใหท่้าน
ไดส้บายใจข้ึนไดแ้ค่น้ีนะครับ เพียงแต่วา่ถา้จะตอบวา่ สุดทา้ยตอ้งเพิกถอนไหม ก็ตอบวา่โอกาส
เป็นไปได ้แต่ถึงวนัน้ีตอบไดเ้พียงวา่เป็นไปไดน้อ้ยครับ ขอบคุณครับ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์:  ผมอยากจะเรียนถาม คุณอนุรักษ ์เร่ืองผลประกอบการครับวา่  จากท่ีรายงานยอดขาดทุนรวม ๆอยู่
ท่ี 72 ลา้นบาท เป็นการขาดทุนทุกไตรมาสเลยหรือวา่มีทั้งบวกและลบในแต่ละไตรมาสครับ 

คุณอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ในปี 2558 เราขาดทุนใน 3 ไตรมาสแรกและมีก าไรในไตรมาสท่ี 4 เน่ืองจากเราสามารถเก็บน ้ ามนั
ท่ี Set ตวักลบัมาไดแ้ลว้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2558 ส่งผลใหใ้นไตรมาสท่ี 4 ท าก าไรกลบัข้ึนมา 
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 คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ถา้ไม่มีค าถามเพ่ิมเติมแลว้ ผมขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านลงคะแนนในวาระน้ี ไดเ้ลยครับ 
คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์:  ระหวา่งรอการลงคะแนน ผมขอถามคุณอนุรักษต์ามท่ีคุณอนุรักษไ์ดช้ี้แจงวา่ในเร่ืองของปริมาณ

การขายนั้นใกลเ้คียงกบัปี 2557 เพียงแต่วา่ราคาท่ีเราขายนั้นนอ้ยลง ท าใหม้นัไม่ครอบคลุม
จุดคุม้ทุนของบริษทั ท าใหเ้กิดการขาดทุน ผมถามวา่ ถา้ในไตรมาสสุดทา้ยคือก าไรแลว้ และผล
การด าเนินงานในไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 จะเป็นในลกัษณะทิศทางท่ีดีข้ึนหรืออยา่งไรครับ 

คุณอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ก็ดีข้ึนครับ ยงัคงอยูใ่นระดบัของไตรมาสท่ี 4 ก็ยงัมีผลประกอบการเป็นบวกครับ 
 

ท่ีประชุมอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี แบบไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,289,224,428 99.52 
ไม่เห็นด้วย 6,196,588 0.19 
งดออกเสียง 9,586,000 0.29 

 

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติงดกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2558 ของบริษัทเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงด

กำรจ่ำยเงนิปันผล 

 ประธานฯ ไดแ้ถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบวา่  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของ

ก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด แตท่ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลประกอบการและแผนการลงทุนในอนาคต และ

จะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมี

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และในปี 2558 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุนจากการด าเนินงานของงบ

การเงินเฉพาะกิจการในปี 2558 จ านวน 89,962,888 บาท และมีผลก าไรสะสมยกมาจ านวน 110,782,558 บาท ซ่ึงเป็นยอด

ปรับปรุงจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี จากเดิม 123,784,159 บาท โดยบริษทัไม่สามารถจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย

ไดเ้น่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบญัชีส าหรับปี 2558 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้

บริษทัจะตอ้งจดัสรรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีก าไร

สะสมจดัสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 6,361,574 บาท ซ่ึงเป็นยอดปรับปรุงจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางบญัชี จากเดิม 

6,514,956 บาท และบริษทัฯมียอดก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวนทั้งส้ิน 20,819,670 บาท 



 

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           12 of 29 
               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) 
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 ตามนโยบายของบริษทัในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุน้

ในระยะยาว ดงันั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 เป็นทุน

ส ารองตามกฎหมาย  และพิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ก่อนท่ีจะลงคะแนนเสียงมีท่านใดมีค าถามหรือไม่ครับ เชิญครับ 
คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์:  ผมขอสอบถามเร่ืองก าไรสะสม ของปีน้ีคงไม่มีก าไรท่ีจะเขา้ไปสะสมใช่ไหมครับ เพราะวา่ยงั

คงไวท่ี้ประมาณ 6 ลา้นบาท ก็คือตั้งแต่เร่ิมกิจการมา ตอนน้ีมีก าไรแค่ 6 ลา้นบาทท่ีเป็นก าไรสะสม
ใช่ไหมครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

มีส ารองประมาณ 6 ลา้นบาท และมีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรประมาณ 27 ลา้นบาท ครับ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์:  ผมขอถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบั Stock Loss ครับ ในปี 2557 เคยมีค าช้ีแจงระหวา่งไตรมาสวา่ในไตร
มาสท่ี 2 และ 3 ขาดทุนเป็นเพราะวา่ Stock Loss ไม่ทราบวา่ปี 2558 ปัญหาเร่ือง Stock Loss ยงั
เป็นปัจจยัใหเ้ราขาดทุนหรือไม่ครับ นอกจาก Yield ผลผลิตท่ีมนัต ่าไปแลว้มีปัญหาเร่ือง Stock 
Loss หรือไม่ครับ 

คุณอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: Stock Loss มนัจะเกิดข้ึนอยูต่ลอดทั้งปีครับ เป็นคร้ังคราวเพราะวา่วตัถุดิบของเราเป็นพืชผลทาง
การเกษตร ราคาจะข้ึน ๆลง ๆ ก็เหมือนกบัราคาน ้ ามนัปิโตรเลียมท่ีมีการข้ึนและลงตลอดทั้งปีและ
บางช่วงเราก็จะ Stock Gain บางช่วงเราก็จะ Loss เหมือนกนั มนัอยูท่ี่วา่เรามี Stock อยูใ่นมือมาก
นอ้ยขนาดไหนในเวลานั้น ปีท่ีแลว้เราก็มี Stock Loss อยูแ่ต่ก็ไม่มากนกันะครับ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ผมอาจจะถามค าถามท่ีท่านอาจจะตอบไปบา้งแลว้นะครับ ผมเช่ือวา่หลายท่านคงล าบากใจในส่ิงท่ี
เกิดข้ึนนะครับ ผมเคยไปประชุมท่ีส านกังานใหญ่และเคยบอกแลว้วา่หากผูส้อบบญัชีมีปัญหาเรา
น่าจะเปล่ียน ซ่ึงปัจจุบนัเราไดเ้ปล่ียนแลว้ ท่านพอจะใหค้ ายนืยนัไดไ้หมครับวา่จะไม่มีปัญหาอีก 
และผมคิดวา่ถา้เราท าใหถู้กตอ้งไม่มีอะไรซ่อนเร้นก็ไม่มีเหตุผลท่ีจะตอ้งถูกถอนออกจากตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ท่านประธานฯครับ ผมขอค ายนืยนัจากท่านตรงน้ีไดไ้หมครับวา่จะท าใหไ้ม่มีปัญหา 
เพราะวา่เราถือหุน้กนั เราเดือดร้อนกนัทัว่หนา้ เพราะวา่สภาพการณ์แบบน้ีเรามีตั้ง 2 บริษทัอยูใ่น
ตลาดหลกัทรัพยฯ์และ AIE ก็เพ่ิงจะเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดไ้ม่นาน ก็มีปรากฏการณ์แบบน้ี ความ
รับผิดชอบเป็นเร่ืองส าคญั กรุณาช่วยใหร้ายละเอียดต่อจากตรงน้ีหน่อยครับ ขอบคุณครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ผมในฐานะประธานกรรมการบริษทันะครับ ผมขอยนืยนันะครับวา่เร่ืองแบบจะไม่เกิดข้ึนอีกแลว้  
เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนมนัไม่ไดท้ าใหบ้ริษทัเสียหาย แต่วา่มนัเป็นเร่ืองของการบนัทึกบญัชีท่ีวา่การขาย
กบัการรับจา้งผลิต  เพราะวา่หลงัจากน้ีเราไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชี เอเอน็เอส ผูส้อบบญัชีรายใหม่
มาอยา่งต่อเน่ือง และก็จากประสบการณ์ท่ีผา่นมาท าใหเ้ราใหค้วามมัน่ใจไดว้า่เร่ืองอยา่งน้ีมนัจะ
ไม่เกิดข้ึนอีกครับ  ผมขอยนืยนัครับ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: แลว้กบักรณีท่ีจะสามารถท าใหง้บและทุกอยา่งถูกตอ้งเรียบร้อยและสามารถรับรองไดแ้ละรายงาน
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 ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือสามารถท่ีจะด าเนินการต่อใหมี้การซ้ือขายได ้พอจะบอกไดไ้หมครับวา่  
ระยะทางน้ีตอ้งใชเ้วลาขนาดไหน 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ผมเขา้ใจวา่เม่ือสกัครู่น้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินไดต้อบค าถามน้ีไปแลว้นะครับ   
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ผมขอฟังค ายนืยนั อีกคร้ังนะครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: คือระยะเวลา ผมไม่สามารถก าหนดไดค้รับ แต่วา่เราจะพยายามท าอยา่งดีท่ีสุดครับ เพ่ือใหหุ้น้ท่ี

ท่านถืออยูส่ามารถกลบัมาซ้ือขายได ้
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: เด๋ียวนะครับท่านประธานฯเราก าลงัพดูถึงการรอฟ้ารอฝนนะครับ บริษทัเราซ่ึงเป็นผูช้  านาญการ

ทางดา้นน้ีโดยตรง ปัญหาเกิดจาก Stock และ Inventory เกิดจากการท าบญัชี มนัเป็นไปไดห้รือ
ครับวา่เราจะไม่รู้วา่จะตอ้งแกไ้ขอยา่งไร มนัดูฟังยากมากเลยครับ ผมเคยเป็นผูส้อบบญัชีมาก่อน 
ไม่มีรายการใดท่ีบนัทึกไม่ไดน้ะครับ ถา้เราจะท าใหม้นัถูกตอ้ง ก็ตอ้งบนัทึกมาใหม้นัชดัเจนและก็
น าไปสู่การเป็นท่ียอมรับ ผมสงสยัจริง ๆวา่ท าไมใชเ้วลานาน และจนถึงขณะน้ีแลว้เราก็ยงัมีปัญหา
ต่อไปอีก เราไม่มีความชดัเจน ถึงแมท่้านจะยนืยนัวา่จะไม่ใหเ้กิดปัญหาเช่นน้ีอีก และปัจจุบนั 
ผูส้อบบญัชีใหม่ก็ตอ้งก าหนดขอบข่าย ไม่ใช่วา่ตรวจสอบไปเร่ือย ๆปีขา้มปี กินค่าสอบบญัชีไป
เร่ือย ๆ มนัไม่ถูกนะครับ มนัตอ้งมีขอบข่ายท่ีชดัเจนวา่ เราก าหนดแลว้วา่เราใชเ้วลาก่ีเดือน  จดัส่ง
งบใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ภายในระยะเวลาแค่ไหน  ถา้ไม่ไดคุ้ณออกไปเปล่ียนบริษทั ผมวา่มนัมี
ความจ าเป็นนะครับในสถานการณ์ตอนน้ี ถา้ท่านไม่แกไ้ขปัญหาน้ีดว้ยความเด็ดขาด ปัญหามนัจะ
ไม่จบ มนัจะยดืเยื้อและเร้ือรัง  แลว้ถา้ท่านบอกวา่ไม่ไดเ้สียหายนั้น ท่านเขา้ใจผิดนะครับ ผมอาย
นะครับ ผมถือหุน้ผมยงัอายครับอยา่วา่แต่เจา้ของ ผมถือหุน้แลว้บอกใครวา่ถือหุน้ท่าน ผมอาย
เพราะวา่มนัถูกประกาศคร้ังแลว้คร้ังเล่านะครับวา่ท่านยงัไม่ยืน่งบ ขอความชดัเจนดว้ยนะครับ วา่ 
Roadmap ตอนน้ีท่ีจะแกไ้ขปัญหาคือตรวจสอบใชเ้วลาเท่าไหร่ จดัส่งไดเ้ม่ือไหร่ อยา่พดูแบบวา่
ใหม้นัผา่นไปโดยท่ีไม่มีเวลาก าหนด มนัตอ้งชดัเจนนะครับ ขอบคุณครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เราไดพ้ยายามแกไ้ข ตอนน้ีก็ไดแ้กไ้ขอยูแ่ลว้ แต่วา่การท่ีระยะเวลาท่ีจะท าใหหุ้น้
ตวัน้ีเขา้ไปซ้ือขายไดน้ั้น มนัก็มีกรอบระยะเวลาของมนั มนัมีกฎและกติกาตามท่ีทางท่ีปรึกษา
ทางการเงินไดร้ายงานไปเม่ือสกัครู่นะครับ  เราก็พยายามท าตามกรอบกติกา และพยายามท าใหเ้ร็ว
ท่ีสุดนะครับ และเราก็ตอบไดเ้พียงเท่าน้ีครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ผมขออนุญาตเรียนช้ีแจงทางผูถื้อหุน้เพ่ิมเติมนะครับ เพราะวา่ เด๋ียวท่านจะเขา้ใจคลาดเคล่ือนนะ
ครับ วนัน้ีผมตอบแทนผูส้อบบญัชีนะครับ เด๋ียวท่านจะเขา้ใจผิดนะครับ ผมฟังจาก Comment ท่ี
ท่านได ้Comment แลว้อาจจะมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนนิดหน่ึงวา่ เม่ือสกัครู่ผมเรียนวา่งบปี 2557 
เป็นงบท่ีผูส้อบบญัชีเดิมไม่ไดแ้สดงความเห็นและมีการตั้งขอ้สงัเกตเอาไวน้ะครับ บริษทัไดมี้การ
ด าเนินการแกไ้ขเร่ืองน้ีแลว้นะครับและมีการปรับปรุงงบการเงินใหม่นะครับ  การปรับปรุงงบน้ี
บริษทัก็มีการท าขอ้มูลเอกสารสนบัสนุนเอาไว ้ส านกังานบญัชี เอเอน็เอส ท่ีนัง่อยูต่รงน้ี ยงัไม่ได้
ตอบรับและก็ไม่ไดมี้หนา้ท่ีท่ีจะเขา้ไปตรวจงบปี 2557 ท่านจะตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ ณ เวลาน้ี ยงัไม่มี
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 ผูส้อบบญัชีรายไหนตกลงท่ีจะเขา้ไปรับรองหรือไปตรวจสอบส่ิงท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแกไ้ข
รวมทั้งเอกสารท่ีจดัเตรียมเพื่อใหต้รวจสอบ และผูส้อบบญัชีเดิมก็ไดป้ฏิเสธท่ีจะเขา้ไปดูใหม่  อนั
น้ีผมเล่าสถานการณ์ในอดีตใหฟั้งก่อน  ถามวา่ท่ีผา่นมา ท าไมใชเ้วลานาน เอเอน็เอส เป็น
ส านกังานบญัชีใหม่เขา้มาตอบรับในการมาช่วยตรวจสอบงบปี 2558 โดยเอเอน็เอส ยงัไม่มีความรู้ 
ความเขา้ใจในตวักิจการ ณ วนันั้นนะครับ ท่ีผา่นมาก็ไดท้ างานมา ผมก็เขา้ใจวา่ส่วนหน่ึง ก็ตอ้งให ้
เอเอน็เอส  ไดศึ้กษาและมีความมัน่ใจในตวักิจการและระบบบญัชีและเขา้ใจดว้ยนะครับวา่ระบบ
บญัชี ระบบควบคุมภายในของบริษทั มีความพร้อมและมีขอ้บกพร่องอยา่งไรในปีท่ีผา่นมา  
เพราะฉะนั้นวนัน้ี ถามวา่เราก าลงัท าอะไร มีความคืบหนา้อยา่งไรบา้ง ก็คือวา่  บริษทัไดเ้ตรียมงบ
การเงินท่ีแกไ้ขนะครับ  เอกสารท่ีจะใหผู้ส้อบบญัชีไดเ้ขา้ไปตรวจสอบแบบพิเศษ  ซ่ึงเราไดมี้การ
หารือกบัทางส านกังาน กลต. ไวเ้บ้ืองตน้ เพียงแต่วา่ เอเอน็เอส ก็ยงัไม่ไดบ้อกวา่เอกสารท่ีทาง
บริษทัจดัเตรียมเพียงพอและก็ไม่ไดบ้อกวา่เขาจะเขา้ไปตรวจให ้ ก็คงจะมีขั้นตอนท่ีจะเอาเอกสาร
พวกน้ีเขา้ไปหารือขอค าแนะน าจากส านกังาน กลต. อีกคร้ัง  ถามวา่ท าไมตอ้งขอค าแนะน าเม่ือ
สกัครู่ผมเรียนท่านอาจจะพดูเร็วไปนิดนึงนะครับ  ผมบอกวา่ เดิมตอนท่ีมีปัญหาส่งงบปี 2557 
บริษทัไดมี้การช้ีแจงประเด็นขอ้ผดิพลาดนั้นไป 7 ขอ้ ในอดีตนะครับ ซ่ึงขอ้ผดิพลาดนั้น มนัมีบาง
เร่ืองท่ี ณ วนันั้นทางบริษทัยงัไม่ทราบขอ้เทจ็จริงในปัญหาทั้งหมดก็เลยท าใหค้  าช้ีแจงนั้นมีความ
คลาดเคล่ือน โจทยม์นัก็เลยจะไม่ตรงกบัส่ิงท่ีบริษทัไดมี้การด าเนินการแกไ้ขงบการเงินรอไว ้
รวมทั้งเอกสารท่ีรอใหผู้ส้อบบญัชีเขา้ไปแสดงความเห็น  แตเ่อเอน็เอส เองก็ตอ้งเขา้ไปดูก่อนนะ
ครับวา่มนัเพียงพอในมุมของผูส้อบบญัชีหรือไม่  เพราะฉะนั้นขั้นตอนน้ียงัไม่ถึงนะครับ  ถามวา่
ก าหนดการในระยะใกลจ้ะเป็นยงัไง วนัน้ีนะครับอยา่งเม่ือก้ีท่ีผมเรียนก็จะไปรับหนงัสือท่ี
ส านกังาน กลต. สัง่ใหช้ี้แจงใหม่ บริษทัก็จะช้ีแจงขอ้ผิดพลาดนั้นใหม่  หลงัจากน้ีภายในส้ินเดือน
พฤษภาคม เราก็จะมีโอกาสไดเ้ขา้ไปขอค าแนะน านะครับ  วา่การปรับปรุงเอกสารท่ีใชส้นบัสนุน
ในการตรวจ  บางเร่ืองนะครับเอกสารท่ีมนัไม่มีหรือไม่เคยเกิดบางทีมนัจะสร้างเอกสารในวนัน้ี
ไม่ได ้มนัเป็นเร่ืองในอดีต ท่านตอ้งเขา้ใจ เอกสารท่ีมีและจดัเตรียมมากท่ีสุดนั้นมนัเป็นเอกสารท่ี
เพียงพอในการตรวจและส านกังาน กลต. สบายใจในการก ากบัดูแลหรือไม่ วนัน้ีผมถึงเรียนวา่ 1. 
ยงัไม่มีผูส้อบบญัชีตอบรับ 2. ผลการเขา้ไปตรวจสอบยงัไม่มียงัไม่เกิดนะครับ  ถา้ผลการ
ตรวจสอบเกิดในอีก 2-3 เดือนขา้งหนา้  ก็ยงัตอ้งดูอีกนะครับวา่ ผมในฐานะเป็นท่ีปรึกษาทางการ
เงินผมก็ไม่รู้นะครับ วา่สุดทา้ยผลท่ีตรวจสอบกบัส่ิงท่ีเช่ือจะตรงกนัหรือไม่นะครับ ถา้ผลท่ี
ตรวจสอบกบัส่ิงท่ีเช่ือตรงกนั มนัก็น่าจะไปในทิศทางท่ีดี เราก็คิดวา่เป็นอยา่งนั้นนะครับ  ฝ่าย
บริหารก็น่าจะตอบในประเด็น ความมัน่ใจในมุมน้ีได ้พอถึง ณ จุดนั้นผมคิดวา่ผลการตรวจสอบ
เป็นไปในทางท่ีไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับ ก็เป็นเร่ืองอยา่งท่ีบอกครับ หลกัเกณฑก็์ยงัตอ้ง
ด าเนินการจดัท างบการเงินอีก 2 ไตรมาส ถามวา่กฎเกณฑมี์ไหม มี  และการส่งงบการเงิน 2 ไตร
มาส ก็ไม่ใช่วา่จะสามารถเขา้มาซ้ือขายไดท้นัที ข้ึนอยูก่บัตลาดหลกัทรัพยฯ์ท่ีจะเขา้ไปพิจารณาอีก
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 วา่ปัญหาท่ีเคยเกิดยงัคงอยูห่รือไม่ และไดมี้การแกไ้ขปัญหาเสร็จส้ินสมบูรณ์หรือไม่ ก็เป็นเร่ืองท่ี
ทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะพิจารณาและมีค าสัง่ เพราะฉะนั้นอยา่งท่ีบอกครับวา่ คนท่ีก าหนด
สุดทา้ยท่ีจะอนุญาตใหก้ลบัมาซ้ือขายหรือไม่ ไม่ใช่กิจการนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยยนืยนัค าตอบ
กบัผูถื้อหุน้ไม่ไดว้า่ตอ้งใชร้ะยะเวลามากนอ้ยขนาดไหน  แต่เฉพาะหนา้ผมเรียนความคืบหนา้ให้
ท่านทราบวา่ส่ิงท่ีจะเป็นไปในอีก 2-3 เดือนขา้งหนา้จะมีความคืบหนา้อยา่งไร แลว้เราก็คงตอ้ง
ติดตามผลร่วมกนัวา่ 1. สุดทา้ยแลว้เราจะมีผูส้อบรายใดเขา้มาเป็นผูต้รวจสอบแบบพิเศษและผล
การตรวจสอบเป็นอยา่งไรและการพิจารณาผลการตรวจสอบนั้นของหน่วยงานก ากบัดูแลมีความ
เช่ือมัน่ในผลการตรวจสอบ และมีความสบายใจหรือมีค าสัง่บทลงโทษหรือกฎใดออกมาหรือไม่
นั้น ก็เป็นไปตามขั้นตอนต่อไปครับ ขอบคุณครับ    

คุณวเิศษ ตนัตินิพนัธ์ุกลุ : ผมขอเสนอแนะวา่ ขอ้ท่ี 1. การลงคะแนนท่านประธานจะช่วยใหค้นท่ีงดออกเสียงหรือไม่เห็น
ดว้ยส่งกระดาษลงคะแนนก็พอครับ จะไดเ้ร็วข้ึน ขอ้ท่ี 2. ความผิดพลาดในปี 2557 พนกังานท่ีท า
การผิดพลาด ทางบริษทัไดมี้การลงโทษหรือไม่ มีการภาคทณัฑไ์วห้รือไม่เน่ืองจากมีขอ้บกพร่อง 
ขอ้ท่ี 3. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีอยากรู้รายละเอียดเก่ียวกบั AIE และโทรไปท่ี Call Center ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ อยา่ใชโ้ทรศพัทมื์อถือเลย เพราะเวลาโทรเขา้ไปและพดูถึง AIE เขาจะเปิดบนัทึกเทป
ไวใ้หเ้ลย มนัจะใชเ้วลานาน ขอใหใ้ชโ้ทรศพัทพ้ื์นฐานบา้นดีกวา่ครับ ขอบคุณครับ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: เม่ือสกัครู่ท่ีทางท่านท่ีปรึกษาทางการเงินไดอ้ธิบาย ผมเขา้ใจในส่ิงท่ีท่านตอ้งการจะส่ือนะครับ แต่
ประเด็นมนัอยูต่รงน้ีมากกวา่ ท่ีท่านบอกวา่การจะเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์เพ่ือกลบัเขา้ซ้ือขายใหม่นั้น
ไม่ไดข้ึ้นอยูท่ี่กิจการ แต่ผมวา่มนัข้ึนอยูท่ี่บริษทัครับ ความชดัเจน ความโปร่งใส เพราะผู ้
ตรวจสอบก็จะตรวจสอบยากถา้เขาไม่ชดัเจนหรือไม่โปร่งใส หมายความวา่ทางบริษทัก็รู้อยูว่า่
ปัญหามนัเกิดจากรายละเอียดจุดไหนท่ีมนับกพร่องในปี 2557 ผูต้รวจสอบถึงตอนน้ีผูต้รวจสอบยงั
ไม่ไดรั้บปากวา่จะตรวจสอบ แตข่อดูก่อน ฟังแลว้ไม่มีความหมายเลยนะครับ  ท่านครับท่านเอา
เขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนาคตในตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนาคตทางการเงิน เครดิตของท่านเองทั้งหมด
ฝากไวก้บับริษทัน้ี เครดิตเป็นเร่ืองส าคญันะครับ ชีวติคนเราอาจจะผิดพลาดได ้แต่ถา้เสียเครดิต 1 
คร้ังมนัใชเ้วลากวา่จะเอากลบัคืนมาได ้ท่านรู้ดีท่ีสุดวา่จะตอ้งท าอยา่งไรใหม้นัจบจะชา้จะเร็วก็อยู่
ท่ีท่านไม่ไดอ้ยูท่ี่ส านกังาน กลต. ท่านจะพยายามคน้หาปัญหานั้นแลว้เอามาแกไ้ขและท าใหม้นั
ชดัเจน ผมไม่รู้วา่มีอะไรแอบแฝงหรือไม่ เพราะพวกผมไม่ทราบ ผลประโยชน์ท่ีมนั
เขา้นอกออกในของบริษทัมหาชนนั้น มนัมีมหาศาลเร่ืองน้ีผมทราบ การเขา้ไปตรวจสอบนั้นซ่ึงตวั
ผมยงัเคยถูกเสนอใหเ้ขา้ไปตรวจสอบบริษทัซ่ึงเป็นคู่คา้กบัญ่ีปุ่น เอกสารไม่เรียบร้อยเลยครับและ
มีการขู่อีกสาระพดั น่ีในอดีตนะครับเม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ เพราะฉะนั้นผมคิดวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งมนัอยูท่ี่
ตวัท่านเอง  ผมหมายถึงองคค์ณะท่ีบริหารธุรกิจน้ีอยู ่ท่านจะตอ้งมีความชดัเจนมากนะครับวา่ท่าน
อยากจะแกไ้ขปัญหา  เพราะยิง่นานไปมนัจะน าความวบิติัมาสู่ธุรกิจของท่านเอง เพราะวา่ความ
น่าเช่ือถือมนัจะหายไปหมด ถึงแมท่้านจะบอกวา่ในท่ีสุดจะแกไ้ขได ้แต่ถา้มนัยิง่ชา้ผมไม่แน่ใจวา่
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ท่ีประชุมอนุมติังดการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 ของบริษทัเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปัน

ผล โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,288,356,016 99.50 
ไม่เห็นด้วย 920,000 0.03 
งดออกเสียง 15,771,000 0.48 

 

วำระที ่5 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระประจ ำปี 2559 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯไดก้ าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง ซ่ึงรายนามกรรมการท่ีตอ้งพน้ต าแหน่ง

ในปีน้ี ไดแ้ก่ นายนพพล ธารีรัตนาวบูิลย ์นายด ารงค ์จูงวงศ ์และนายโชติ สนธิวฒันานนท์   

ทางคณะกรรมการเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ.2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์สอดคลอ้งตามท่ีบริษทัก าหนด ซ่ึงทุก

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไดจ้ากเอกสารหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไปใหค้รับ  

จะแกไ้ขไดจ้ริงหรือไม่ เพราะสภาวะเศรษฐกิจในตอนน้ีก็ถดถอย กระทบกบัธุรกิจส่วนใหญ่
พอสมควร และตวัท่านมีปัญหาดว้ย ท่านกรุณาเอาจริงเอาจงักบัมนัและเอาใหม้นัจบใหไ้ด ้
พยายามน าขอ้มูลท่ีถูกตอ้งน าเสนอเพ่ือแกไ้ขปัญหา มนัจะไดจ้บในคร้ังเดียวและต่อจากนั้นมนัจะ
ค่อยๆฟ้ืนเองครับ แต่ถา้ท่านยดืเยื้อไปเร่ือย ๆ คนเราจะท าผดิแค่ไหนก็ตามแต่ยอมรับผดิผมคิดวา่
มนัแกไ้ด ้ผมมาประชุมผมไม่ไดมี้เจตนาจะมากล่าวหา ผมอยากจะมาน าเสนอในส่ิงท่ีใหท่้าน
พิจารณาเพ่ือแกปั้ญหา เพราะผมเห็นวา่เวลาท่ีผา่นมา มีประชุมผมไปทุกคร้ัง ผมเองเป็นคนพดูเร่ือง
ผูส้อบบญัชีเม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ ผมบอกใหท่้านเปล่ียน ท่านก็ยงัยนืยนัวา่จะเอาชุดนั้น ผมบอกแลว้วา่มนั
มีปัญหา แต่วา่ปัจจุบนัชุดน้ี ส่ิงท่ีเขาพดูแน่นอนเขาตอ้งป้องกนัตวัเขา เพราะวา่การเขา้มาดูส่ิงท่ีคน
อ่ืนเขาท าปัญหาไว ้มนัไม่ใช่ของง่ายแต่ท่ีสุดก็ข้ึนอยูก่บับริษทั ฝ่ายดูแลบญัชี ฝ่ายก ากบัดูแล
ทั้งหลายตอ้งประชุมกนัและหาความจริงและน าเสนอใหท้างฝ่ายบญัชีเกิดความกระจ่าง และเขาจะ
ท าไดเ้ร็วมากครับ ปรึกษากนัไดน้ะครับวา่จะเอายงัไงใหม้นัจบ ขอบคุณครับ 
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 โดยทางบริษทัฯ ขอแบ่งการลงมติเป็น 3 วาระ คือ 
  วาระท่ี 5.1 เลือกตั้งนายนพพล ธารีรัตนาวบูิลย ์ เป็นกรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
  วาระท่ี 5.2 เลือกตั้งนายด ารงค ์จูงวงศ ์               เป็นกรรมการบริษทั  
  วาระท่ี 5.3 เลือกตั้งนายโชติ สนธิวฒันานนท ์   เป็นกรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ 

 
ประธานฯไดเ้สนอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้ง  นายนพพล ธารีรัตนาวบูิลย ์ นายด ารงค ์ จูงวงศ ์ และนายโชติ สนธิ

วฒันานนท ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ัง โดยนายนพพล ธารีรัตนาวบูิลย ์และนายโชติ สนธิวฒันานนท ์มีส่วนไดเ้สีย 
จึงงดออกเสียงในส่วนของตน 

วาระท่ี 5.1 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเลือกตั้ง นายนพพล  ธารีรัตนาวบูิลย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีก

คร้ังดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี (เน่ืองจากนายนพพล ธารีรัตนาวบูิลย ์เป็นกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สีย จึงไดง้ดออกเสียงในส่วน

ของตนในวาระน้ี) 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 2,989,438,124 99.51 
ไม่เห็นด้วย 5,334,988 0.18 
งดออกเสียง 9,410,000 0.31 

วาระท่ี 5.2 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเลือกตั้ง นายด ารงค ์จูงวงศ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกคร้ังดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี (นายด ารงค ์จูงวงศ ์เป็นกรรมการบริษทัท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,290,558,028 99.56 
ไม่เห็นด้วย 5,334,988 0.16 
งดออกเสียง 9,230,000 0.28 

วาระท่ี 5.3 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเลือกตั้ง นายโชติ สนธิวฒันานนท ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั / 

กรรมการตรวจสอบ อีกคร้ังดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี (เน่ืองจากนายโชติ สนธิวฒันานนท ์เป็นกรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ 

ท่ีมีส่วนไดเ้สีย จึงไดง้ดออกเสียงในส่วนของตนในวาระน้ี) 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,294,868,028 99.70 
ไม่เห็นด้วย 734,988 0.02 
งดออกเสียง 9,230,000 0.28 
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 วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2559 

ประธานฯ ไดแ้ถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบวา่  คณะกรรมการไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดย
อา้งอิงขอ้มูลจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยเปรียบเทียบ
อา้งอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษทัแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ตามอตัราท่ีปรากฏในตาราง ทั้งน้ีมีจ านวนรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 3,000,000 บาท  
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 ตารางน้ีแสดงถึงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 และสถิติการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปีท่ีผา่นมา ทางบริษทัไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัและประชุมสามญัผูถื้อหุน้

จ านวนทั้งส้ิน 6 คร้ัง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 6 คร้ัง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งส้ิน 2,619,000 บาท 

 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: เขา้ใจวา่ท่ีส่ิงท่ีท่านเสนอเป็นค่าตอบแทนเท่ากบัของปีท่ีแลว้นะครับ  ผมอยากเรียนใหท้ราบวา่ผม
ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมประชุมของหลายบริษทั และมีบางบริษทัท่ีผมไดเ้ห็นประธานฯ และกรรมการ
แสดง Spirit ตดัค่าตอบแทนของตนคร่ึงนึง ผมอยากจะทราบความเห็นของท่านประธานฯครับ  
เม่ือบริษทัประสบปัญหาเช่นน้ี ก็ควรท่ีจะลดค่าใชจ่้ายน้ีลงไป ขอความเห็นท่านประธานฯดว้ยครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ในความเห็นส่วนตวัของผมเอง คา่ตอบแทนกรรมการท่ีไดก้ าหนดข้ึนของบริษทั ผมเห็นวา่มนั
ไม่ไดม้ากหรือไม่ไดน้อ้ยจนเกินไป ถา้ท่านบอกวา่ท่านไปเปรียบเทียบกบับริษทัใหญ่ ผมเขา้ใจวา่
ผลตอบแทนมนัคงจะมาก เพราะฉะนั้นกรรมการท่ีเขา้มารับผิดชอบในบริษทั ผมเห็นวา่
ค่าตอบแทนท่ีเราก าหนดไวม้นัอยูข่ ั้นต ่าแลว้นะครับ  และทุกท่านท่ีเขา้มาก็ไม่ไดเ้ขา้มานัง่เฉยๆ  
ท่านก็มาท างาน และถึงแมว้า่บริษทัจะก าไรมากแลว้เราจะตอ้งเพ่ิมค่าตอบแทนใหม้ากมาย ผล
ประกอบการก าไรและขาดทุนก็เป็นเร่ืองของผลการด าเนินงานของบริษทั คนท างานก็ตอ้งมี
เงินเดือนและรายไดพ้อสมควร ซ่ึงค่าตอบแทนตามท่ีผมไดเ้รียนก็ไม่ไดสู้งนะครับ และถือวา่อยูใ่น
เกณฑต์ ่า 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: หมายความวา่ท่านจะไม่แสดงความรับผิดชอบกบัส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนในช่วง 1-2 ปีท่ีผา่นมา  ผมเรียน
ใหท่้านทราบนะครับวา่อยา่งบริษทั TMC ประกาศตดัคร่ึงนึงเลยนะครับ ผมคิดวา่เงินถึงแมว้า่จะ
ไม่มาก แต่มนัเป็นความรู้สึกของผูถื้อหุน้ เพราะผมเช่ือวา่ท่านท่ีอยูข่า้งบนถา้ตดัคร่ึงนึงท่านไม่
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 เดือดร้อนแน่นอน และบริษทัอยูใ่นสภาวะท่ีวกิฤต ถา้ท่านยงัยนืยนัวา่จะจ่ายผลตอบแทนใน
ลกัษณะน้ี ผมเห็นจะตอ้ง Walk-out และอยากจะชวนท่านผูถื้อหุน้ในน้ี Walk-out ดว้ยนะครับ 
เพราะผมรับไม่ได ้

คุณวเิศษ ตนัตินิพนัธ์ุกลุ : ผมเห็นดว้ยกบัท่านผูถื้อหุน้ท่ีกล่าวเม่ือสกัครู่น้ีนะครับ ผมขอใหท่้านแสดง Spirit ครับผมไม่ได้
ขอใหท่้านออกจากต าแหน่ง เพราะวา่ค่าตอบแทนมนัมีข้ึนมีลงนะครับ ท่านบอกวา่มนัไม่มีข้ึนมีลง
ไม่จริงครับ  เพราะผมมีบริษทัหลายบริษทัท่ีถือหุน้อยู ่บางบริษทัเขามีก าไรเขาก็เพ่ิมให ้ บาง
บริษทัท่ีเขาขาดทุนไม่ไหวแลว้เขาก็ขอรับแคค่ร่ึงนึง  เพราะฉะนั้นผมยนืยนัวา่ผมเห็นดว้ยกบัผูถื้อ
หุน้รายเม่ือก้ีท่ีไดเ้สนอไป  ซ่ึงเป็นส่วนนึงท่ีจะช่วยบรรเทาความเสียใจของผูถื้อหุน้ดว้ยวา่ บริษทั
เราอนาคตไม่รู้จะไปยงัไง  เพราะฉะนั้นยิง่เราไปซ ้ าเติมอีกวา่ มีการตั้งข้ึนมาอีกวา่ก าหนด
ค่าตอบแทนแบบน้ี  โดยรวมแลว้พวกผมท่ีเอาเงินไปซ้ือ AIE ในตลาดหลกัทรัพยฯ์  แลว้จมอยู่
แบบนั้น 2-3 ปี  อยา่งผมซ่ึงเกษียณอายรุาชการแลว้นะครับ  ผมไม่ไดเ้ป็นแพทยม์า 15 ปีแลว้  ก็
อาศยัถือหุน้ตามบริษทัไดค้่าตอบแทนจากเงินปันผลเท่านั้นเอง  ก็มองเห็น AIE รู้สึกมีความ
ใหญ่โต  สมยัท่ีผมเขา้มาซ้ือหุน้พอดี และเป็นช่วงท่ีน ้ ามนัมนัข้ึนเลยไดซ้ื้อนะครับ  เม่ือมาเจอแบบ
น้ีแลว้มาประชุม  จริง ๆแลว้บริษทัจ ากดัมหาชนมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมาก ทุกคนถือวา่บริษทัเป็นของ
ตวัเองแลว้ไม่มีการแสดงความเห็นนั้น จะเป็นการดีต่อบริษทัหรือไม่ ทุกคนช่วยบริษทันะครับ 
และก็มีโครงการวา่จะไปเยีย่มชมรมโรงงาน ไม่ใช่วา่มาถือหุน้ขายหุน้เอาก าไรมนัไม่ใช่แบบน้ีนะ
ครับ  ผมก็หวงัเงินปันผมใหบ้ริษทัมีการเจริญเติบโตอาจมีการซ้ือหุน้เพ่ิมดว้ย เพราะฉะนั้น ผมเห็น
ดว้ยกบัผูถื้อหุน้รายเม่ือก้ีนะครับผมคนหน่ึงแลว้แหละ และเช่ือวา่อีกหลายคนเลยครับ   ขอบคุณ
ครับ 

คุณกวพีงษ ์หิรัญกสิ :    ขอบคุณครับก็เป็นการเสนอความเห็นท่ีทุกท่านตอ้งรับฟังนะครับ ในระบบทัว่ ๆไปเราคงตอ้งใช้
มติเอกฉนัทเ์ป็นหลกันะครับ ส่ิงท่ีท่านเสนอผมมีความรู้สึกวา่มนัจะเร็วไปไหมท่ีท่านจะตดัสิน
อยา่งนั้น  ซ่ึงจริง ๆแลว้  AIE เพ่ิงจะเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์มาในปีน้ีเป็นปีท่ี 3 จริง ๆ แลว้ก็ ปัญหา
ในการด าเนินการนั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีเราละเลยหรืออยากใหเ้กิดข้ึน แมแ้ต่กรรมการตรวจสอบเองเราก็
ยงัตกลงกนัวา่จะก าหนดใหมี้การประชุมติดตามนะครับ เพราะวา่ส่ิงท่ีเราเขา้ใจก็คือ  ผูถื้อหุน้ราย
ยอ่ยแน่นอนเดือดร้อน เราเขา้ใจเร่ืองน้ี และเช่ือวา่ไม่มีใครอยากใหเ้กิดข้ึน 
 ขณะเดียวกนัมนัไม่ใช่วา่ปีน้ีเราอาจมีก าไรเพ่ิมข้ึนเยอะก็มีการปรับข้ึน หรือปีน้ีขาดทุนเรามีการ
ปรับลดค่าตอบแทน ส่วนใหญ่เราจะก าหนดตามมาตรฐาน ส่ิงท่ีท่านเสนอแนะนั้นโอเคครับมนัใน
ระดบัหน่ึง  ซ่ึงเรามองแลว้วา่มนัไม่ใช่ เราก็คงตอ้งแสดงความเห็นชอบอีกคร้ังหน่ึงนะครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ผมขอตดัสินใจในฐานะประธานกรรมการนะครับ  ตามท่ีท่านเสนอมาก็มีเหตุผลนะครับ แต่ใน
ส่วนของผมคิดวา่มนัไม่มาก แต่บางท่านก็บอกวา่มนัเป็นตวัเงินซ่ึงก็เป็นส่วนหน่ึงของบริษทั
เหมือนกนั ผมจึงขอตดัสินใจวา่ กรรมการบริหารของบริษทัเราจะไม่รับค่าตอบแทนกรรมการราย
เดือนและค่าเบ้ียประชุมประจ าปี 2559 มีจ านวน 4 ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ย ผม คุณธนิตย ์คุณอนุรักษ ์
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ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ทั้งน้ีมีจ านวนรวมกนัทั้งส้ินไม่

เกิน 3,000,000 บาท และไดส้รุปมติท่ีประชุมดงัน้ี 
 

เสนอเดมิ : 
 ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อท่านต่อ

เดือน และไดรั้บเบ้ียประชุม 18,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 
 กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน และไดรั้บเบ้ีย

ประชุม 15,000 บาท ต่อท่านต่อคร้ัง 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 

เสนอใหม่ : 
 ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อท่านต่อ

เดือน และไดรั้บเบ้ียประชุม 18,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 
 กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน และไดรั้บเบ้ีย

ประชุม 15,000 บาท ต่อท่านต่อคร้ัง 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 

 ในท่ีประชุมมีผูถื้อหุ้นเสนอขอใหท้างคณะกรรมการบริษทัทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ใหม่ โดยทาง
ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ทางคณะกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย 4 ท่าน; 

1. นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์
2. นายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์
3. นายอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบูิลย ์
4. นายนพพล ธารีรัตนาวบูิลย ์

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2559 และในส่วนของกรรมการท่านอ่ืนและคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ย 4 ท่าน ดงัน้ี 

และคุณนพพล 4 ท่านน้ีจะไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมประจ าปี 2559 
นะครับ ส าหรับกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบซ่ึงทางเราไปเชิญเขาเขา้มาเพ่ือช่วยเหลือ
บริษทันะครับ  อนัน้ีก็คงจะขอยนืไวน้ะครับ ยนืไวเ้ท่าเดิม 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ท่ีจะไม่รับมีก่ีท่านครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 4 ท่านครับ 
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: และท่านยนืยนัตามน้ีนะครับ ขอบคุณครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ยนืยนัตามท่ีแถลงครับ 
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 1. นายด ารงค ์จูงวงศ ์   กรรมการ 
2. นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการตรวจสอบ 
4. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการตรวจสอบ 

ยงัคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2559 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2559 เป็น

จ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 

      ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,290,161,588 99.55 
ไม่เห็นด้วย 5,731,428 0.17 
งดออกเสียง 9,230,000 0.28 

 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2559 

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

 
แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2559 ซ่ึงผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดและ
ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ทั้ งน้ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใด ๆ กบับริษทัฯ หรือกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
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  ประธานฯแสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของปี 2559 และปี 2558 ดงัน้ี 

ตำรำงแสดงเปรียบเทยีบค่ำสอบบญัชี 2558 2559 

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั 

กลุ่มบริษทั เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั (มหำชน) 
งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี 

รวม 
งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี 

รวม 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน)       
       

งบการเงินรวม       
 960,000 650,000 1,610,000 1,350,000 1,100,000 2,450,000 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       
 

ตรวจสอบขอ้มูลในแบบค าขอใชสิ้ทธิและ
ประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (จ านวน 
2 บตัร) 

- 80,000 80,000 - 150,000 150,000 

รวมยอดเฉพำะบริษัทฯ 960,000 730,000 1,690,000 1,350,000 1,250,000 2,600,000 

       
บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 150,000 180,000 330,000 195,000 205,000 400,000 
       
บริษทั เอไอ  พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ 
จ ากดั 

240,000 230,000 470,000 255,000 245,000 500,000 

       

ยอดรวมทุกบริษัท 1,350,000 1,140,000 2,490,000 1,800,000 1,700,000 3,500,000 
 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ก่อนท่ีจะลงคะแนนเสียงมีท่านใดมีค าถามหรือไม่ครับ 
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ผูส้อบบญัชีท่ีเราอนุมติัในขณะน้ีคือผูส้อบบญัชีชุดใหม่ใช่หรือไม่ครับ   
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ใช่ครับ 
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: แลว้ชุดน้ี ค่าสอบบญัชีท่ีเราก าหนดไวก้บัส่ิงท่ีผมไดรั้บฟังเม่ือสกัครู่นั้น  หมายความวา่อีก 2-3 

เดือนนบัจากน้ี จะตอบรับหรือไม่ตอบรับครับเพราะฟังดูแลว้มนัไม่ชดัเจนนะครับ 
คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ผมขออนุญาตตอบแทนนะครับ รับไม่รับน่ีคือเราพดูถึงตวัปี 2557 ท่ีเป็น Special Audit ครับ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: หมายความวา่ ถึงแมใ้นปี 2558 ท่านสามารถสอบบญัชีได ้แต่ปี 2557 เท่าท่ีรับฟังก็มีปัญหาอยูดี่ใช่
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 ไหมครับ 
คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ในส่วนของทางผูส้อบบญัชีเอง เราก็จะด าเนินการรับงานตามขอบเขตงานท่ีเรามีขอ้ตกลงกบั
บริษทั ก็เป็นการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ปีท่ีแลว้เราก็ตรวจสอบบญัชีปี 2558 โดยเราไม่ได้
ก าหนดขอบเขตการตรวจไปถึงปี 2557 นะครับและในปี 2559 เราก็เสนอเป็นผูส้อบบญัชีของปี 
2559 ส่วนงานของปี 2557 นั้นอยูท่ี่ขอบเขตของทางบริษทัเองท่ีไดห้ารือกบัทางส านกังาน กลต. 
วา่ทางส านกังาน กลต.มีความเห็นอยา่งไร ซ่ึงแนวโนม้ตามท่ีทางท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือทาง
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายผูส้อบบญัชี และส านกังาน กลต. ไดมี้การหารือกนัในระหวา่งปี 2558 และในตน้ปี 
2559 นั้น แนวโนม้จะไปในทาง Special Audit ซ่ึงจะเป็นงานอีกส่วนหน่ึงของบริษทัเองท่ีจะตอ้ง
จดัหาผูส้อบบญัชี ตามท่ีส านกังาน กลต.ก าหนดวา่ตอ้งเป็นอยา่งไร การ Special Audit จะแยกเป็น
อีกส่วนหน่ึงจากการตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2559 ครับ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ถา้อยา่งนั้นเรายงัไม่ไดต้ั้งงบไวส้ าหรับ Special Audit ใช่ไหมครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ยงัไม่ไดต้ั้งครับ 
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ถา้อยา่งนั้นไม่ทราบวา่จะด าเนินเม่ือไหร่ และอยา่งไรครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ก็ตอ้งใหท้างผูท่ี้จะรับสอบ Special Audit ปี 2557 เป็นผูเ้สนอเขา้มา 
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ผมจะเขา้ใจถูกตอ้งหรือไม่ครับวา่ถา้งบปี 2557 ไม่สามารถด าเนินการใหถู้กตอ้งเรียบร้อยได ้ถึงปี 

2558 ส าเร็จก็ไม่สามารถท่ีจะท าใหเ้ราพน้จากปัญหาและกลบัมาซ้ือขายได ้
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ครับ ถูกตอ้งครับ 
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 ทางคณะกรรมการทราบหรือไม่ครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ทราบครับ และไดด้ าเนินกการอยูน่ะครับอยา่งท่ีเรียนใหท้ราบครับ ส าหรับขั้นตอนนั้นในเดือน

พฤษภาคมน้ี เราก็จะทราบความคืบหนา้มากข้ึนนะครับ และจะแจง้ใหท้างผูถื้อหุน้รับทราบ 
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ท่านประธานฯครับ จนถึงขณะน้ีเราสามารถแกไ้ขใหเ้รียบร้อยไดใ้ช่ไหมครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ผมเช่ือวา่ตอ้งไดค้รับ 
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ปัจจุบนับริษทัท่ีรับสอบบญัชีอยูน่ั้น เขาปฏิเสธการรับการเขา้ตรวจสอบงบปี 2557 ดว้ยหรือไม่

ครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ยงัไม่ถึงขั้นตอนนั้นครับ 
คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: แต่แนวโนม้ท่านคิดวา่จะใหเ้ขาท าหรือไม่ครับ เพราะวา่ปี 2558 เขาน่าจะทราบขอ้มูลอยูแ่ลว้นะ

ครับ การหาขอ้สรุปส าหรับปี 2557 น่าจะง่ายนะครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    คือตามท่ีผมเรียนนะครับ ยงัไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับ เพราะวา่เราเองจะตอ้งหารือกบัทาง

ส านกังาน กลต.ก่อนนะครับ อยา่งท่ีทางท่ีปรึกษาทางการเงินไดอ้ธิบายไป วา่เราจะตอ้งไปหารือ
กบัทางส านกังาน กลต. ก่อนเก่ียวกบัขอบข่ายการท างาน และทางผูส้อบบญัชี เอเอน็เอส ซ่ึงตอนน้ี
ใกลชิ้ดกบัเราท่ีสุด เขาสบายใจหรือไม่ พอใจในเอกสารขอ้มูลและสบายใจท่ีจะเขา้มาท า Special 
Audit หรือไม่ ซ่ึงขั้นตอนน้ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการครับ 
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 คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ผมขออนุญาตถามผูส้อบบญัชีครับ 
คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ครับ ในส่วนของส านกังานสอบบญัชี เอเอน็เอส ออดิท เราจะมี Board ของ Partner กนัอยู ่6 ท่าน 
การรับงานเขา้ส านกังานนั้น เราจะมีระบบควบคุมคุณภาพงานของบญัชีท่ีก าหนดโดยส านกังาน 
กลต. ก็จะมีขั้นตอนท่ีจะตอ้งประเมินวา่งานท่ีเรารับเขา้มาเป็นอยา่งไร ทางผมเองก็เป็นหน่ึงใน 
Board ของ เอเอน็เอส ท่ีเราก าลงัจะหารือกบัทางบริษทัเก่ียวกบัปัญหาของงบการเงินปี 2557 ท่ี
ผูส้อบบญัชีเดิมไม่แสดงความเห็นโดยใหเ้หตุผลตามท่ีปรากฎอยูท่ี่หนา้รายงานของผูส้อบบญัชี 
แลว้ทางบริษทัเองก็ไดช้ี้แจงขอ้เทจ็จริงไปบางส่วนแลว้ปัจจุบนังบปี 2557 เองทางบริษทัก็ไดแ้กไ้ข
ขอ้ผิดพลาดและปรับปรุงใหม่ และอยูร่ะหวา่งท่ีจะติดต่อกบัทางส านกังาน กลต. วา่จะช้ีแจงอีก
คร้ัง จากของเดิมท่ีไดเ้คยช้ีแจงไปแลว้นั้นมีความคาดเคล่ือนไปอยา่งไร ขอ้เทจ็จริงท่ีเพ่ิมเติมเป็น
อยา่งไร รวมทั้งรายการท่ีปรับปรุงใหม่เป็นอยา่งไร และก็ข้ึนอยูก่บัทางส านกังาน กลต. วา่จะ
พิจารณาสัง่การลงมาอยา่งไร ในแง่ของทางผูส้อบบญัชีเอง จากท่ีเราไดเ้ขา้ไปตรวจในปี 2558 ก็อด
ไม่ไดท่ี้เราจะตอ้งเขา้ไปท าความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัของปี 2557 เพื่อน ามาประเมินวางแผนในปี 
2558 รวมถึงปี 2559 แต่เราไม่สามารถท่ีจะมีขอ้มูล ณ ตอนน้ีเพียงพอท่ีจะสรุปไดว้า่งบปี 2557 เรา
จะรับงานอยา่งไร เพราะวา่โจทยจ์ะตอ้งก าหนดโดยบริษทัก่อนวา่ส่ิงท่ีจะท าการช้ีแจงไป และทาง
ส านกังาน กลต.ไดส้ัง่ใหบ้ริษทัท าอยา่งไรต่อไปนะครับ ส่วนส่ิงท่ีเราแนะน าไปทางบริษทัก็คือวา่
ปี 2557 ไม่วา่จะเป็นผูส้อบบญัชี เอเอน็เอส หรือผูส้อบบญัชีส านกัไหนก็ตามแต่ เขาคงจะคิดแบบ 
เอเอน็เอส คือ สุดทา้ยเขาตอ้งมาดูขอ้มูลและความพร้อมของทางบริษทัเก่ียวกบังบการเงินปี 2557 
ท่ีผูส้อบบญัชีเดิมใหเ้หตุผลอยา่งไรในการไม่แสดงความเห็น แลว้ขอ้เทจ็จริงท่ีบริษทัไดช้ี้แจงใหม่
นั้นเป็นอยา่งไร ในงบท่ีบริษทัปรับปรุงใหม่เป็นอยา่งไร รวมถึงการลงในรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ือง
ของฐานขอ้มูล เร่ืองของเอกสารตา่ง ๆท่ีผูส้อบบญัชีเดิมท่านมีค าถามไป บริษทัเองตอ้งเตรียม
ค าตอบไว ้แลว้เม่ือไหร่ท่ีค  าตอบของทางบริษทัมีความพร้อมนะครับ ทางคณะกรรมการบริหารไม่
วา่จะเป็น Audit Committee ก็ใหค้วามส าคญั ก าลงัดูวา่จะตอ้งมีแนวทางอยา่งไรเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
ขอ้มูลในปี 2557 ไดมี้การเตรียมความพร้อมไหม แลว้ไปหารือกบัทางส านกังาน กลต. เพื่อใหท้าง
ส านกังาน กลต. มัน่ใจดว้ยเช่นกนัวา่บริษทัเองไดรู้้ปัญหาและไดแ้กไ้ขปัญหาและไดน้ าเสนอส่ิงท่ี
ไดแ้กไ้ขปัญหา แลว้แนวทางในการแกไ้ขนั้นส านกังาน กลต.เห็นวา่มีความเป็นไปได ้แลว้ท่านจะ
สัง่การลงมาอยา่งไร แลว้ก็ไปหาบุคคลท่ี 3 หรือ Special Audit โดยผูส้อบบญัชีท่ีผา่นการเห็นชอบ
จากส านกังาน กลต. ถา้โดยปกตินะครับทางส านกังาน กลต.ก็มกัจะตอ้งใชผู้ส้อบบญัชี กลต. ใน
การเขา้ไปตรวจสอบขอ้เทจ็จริงตามท่ีบริษทัช้ีแจงวา่เป็นอยา่งไรและออกรายงาน ซ่ึงในแง่ของ เอ
เอน็เอส เองนั้นเราไดมี้การบอกไปกบัทางบริษทัแลว้วา่ ไม่วา่จะเป็นส านกังานไหนท่ีจะตรวจสอบ
คุณ เขาตอ้งมาสมัภาษณ์และสอบถามขอ้มูลวา่จะใหท้ าอยา่งไร และตอ้งถามต่อไปวา่ขอ้มูลท่ีจะ
ใหเ้ขาดู คุณมัน่ใจใช่หรือไม่ วา่เม่ือตรวจไปแลว้ผลท่ีไดคื้อมนัสามารถจะตรวจไดจ้ริง ตรงน้ีคือส่ิง
ท่ีเราไดบ้อกใหบ้ริษทัเตรียมความพร้อม และบริษทัก็อยูร่ะหวา่งด าเนินการอยูน่ะครับ ซ่ึงเขา้ใจวา่
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 จากท่ีทางท่ีปรึกษาทางการเงินไดแ้จง้ไปวา่ภายในเดือนพฤษภาคม จะมีความคืบหนา้ในระดบั
หน่ึง แต่ไม่ใช่วา่ทั้งหมดจะเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนะครับ คือตอนน้ีทุก ๆฝ่าย ผมก็เขา้ใจวา่
ท่านร้อนใจและท่านก็ติดตามกนัทุก ๆวนั แต่ผมก็ยนืยนันะครับวา่ทางผูส้อบบญัชี เอเอน็เอส เรามี
ความเป็นอิสระในการท่ีจะรับงานหรือในการท่ีจะช่วยหารือหรือใหค้  าแนะน าในส่ิงท่ีเราคิดวา่เป็น
ประโยชน์ โดยท่ีเรายงัด ารงความเป็นอิสระอยูใ่นการพิจารณาจะรับงานหรือไม่รับงานครับ 
ขอบคุณครับ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ในส่วนน้ีปี 2558 ท่ีท่านไดท้ าไปแลว้ มีอุปสรรคมากหรือไม่ 
คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ก็อยา่งท่ีเรียนไปแลว้นะครับ ส่ิงท่ีผูส้อบบญัชีท าเราก็จะมีมาตรฐานการสอบบญัชีและจากรายงาน
ของเราก็จะมีความเห็นท่ีปรากฎอยูเ่ช่น ถา้เราบอกวา่งบการเงินเราแสดงความเห็นอยา่งไร เราก็
ตอ้งมีการอธิบายท่ีเรียกวา่เกณฑใ์นการแสดงความเห็น ถา้เราไม่แสดงความเห็นเราก็จะอธิบายไว้
วา่เราไม่แสดงความเห็นดว้ยเหตผุลอะไรดว้ยเร่ืองอะไร เพราะฉะนั้นรายงานของผูส้อบบญัชีก็
ปรากฎอยูท่ี่หนา้รายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงแสดงไปตามหลกัฐานท่ีเราได ้และตามท่ีผมไดใ้ห้
เหตผุลไวว้า่ เราไม่แสดงความเห็นต่องบก าไรขาดทุนรวม เราแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบ
แสดงฐานะทางการเงินของ 31 ธนัวาคม 2558 เพ่ือท่ีวา่เราจะท าการตรวจสอบในประเด็นพวกน้ี
ในปี 2559 ส่วนค าถามของทางท่าน เราจะบอกวา่ ณ ปัจจุบนัทางบริษทัเองไดแ้กไ้ขปัญหา และ
ปัญหาตรงน้ียงัคงปรากฎในปี 2559 ดว้ยหรือไม่ นั้นคือส่ิงท่ี ระหวา่งท่ีเราตรวจปี 2558 เราก็
พยายามท่ีจะท าความเขา้ใจและดูวา่ทางบริษทัเองมีวธีิการบริหารอยา่งไร เพ่ือมัน่ใจวา่เม่ือเราตรวจ
ปี 2559 แลว้จะไม่มีอุปสรรคหรือทางผูบ้ริหารใหค้วามร่วมมือเตม็ท่ี ซ่ึงมาจากขอ้มูลท่ีเราไดม้าใน
ปี 2558 แตเ่หตุการณ์ในอนาคตนั้นเราก็พยายามท่ีจะมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ด เพราะเรารู้วา่ส่ิงท่ี
เกิดข้ึน น่าจะมีจุดอ่อนบางอยา่งเกิดข้ึนกบัทางบริษทั เราก็พยายามท่ีจะใกลชิ้ดกบัทางบริษทัและ
วธีิการท างานของเราก็จะใกลชิ้ดและวางแผนร่วมกบับริษทัมากข้ึนกวา่เดิมนะครับ เพื่อสามารถท่ี
จะป้องกนัไม่ใหปั้ญหามนัเกิด และถา้ปัญหามนัเกิดแลว้ วธีิการแกไ้ขบางทีก็จะยากกวา่ ซ่ึง
ปัจจุบนัน้ีเราก็จะมีการวางแผนการตรวจสอบของปี 2559 ทั้งก่อนเขา้ตรวจ ระหวา่งตรวจ ทั้งหลงั
การเขา้ตรวจ และส่ือสารกบัทางฝ่ายก ากบัดูแลมากข้ึน เหมือนอยา่งท่ีท่านประธานกรรมการ
ตรวจสอบไดแ้จง้ไปนะครับวา่ โดยปกติ Audit Committee จะมีการประชุมรายไตรมาสคือ 3 
เดือนคร้ัง ปัจจุบนัผมเขา้ใจวา่ถา้มีอะไรท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนก็จะเรียกประชุมทนัที ท่ีผา่นมาทาง 
Audit Committee ท่านก็ไดใ้หค้วามร่วมมือในการเขา้ประชุมมากกวา่เดิมท่ีเคยประชุมกนั 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ค าวา่อุปสรรคนั้นท่ีผมหมายถึงบริษทัไม่ใหค้วามร่วมมือ ผมขอความจริงครับ 
คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี)   

ท่ีผมพดูไปคือความจริงทั้งหมดครับ ความจริงท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 นั้นท่านอาจจะตอ้งไปดู
รายละเอียดวา่ความจริงในปี 2557 คือเร่ืองท่ีมนัเกิดไปแลว้ ท่ีผูส้อบบญัชีเดิมท่านประเมินแลว้ 
เป็นเร่ืองของจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในซ่ึงทางผูบ้ริหารเองก็ไดด้ าเนินการแกไ้ข
จุดบกพร่องตรงนั้นในปี 2558 แตท่ั้งน้ีทั้งนั้น ทางผมเขา้ใจวา่ทางบริษทัเองหรือแมก้ระทัง่ผูส้อบ
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 บญัชีเอง ก็ตอ้งยอมรับวา่เราวางแผนการตรวจสอบเราใชว้ธีิการประเมินความเส่ียง เราไม่ได้
ตรวจสอบ 100% เตม็นะครับ ดงันั้นส่ิงท่ีบริษทัท าการแกไ้ขนั้น ก็เขา้ใจวา่ในปี 2559 บริษทัก็ไดมี้
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงผูต้รวจสอบภายในรายใหม่นะครับ ท่ีทางบริษทัเห็นวา่น่าจะเขม้ขน้ข้ึน
น่าจะมีทีมงานท่ีเหมาะสมข้ึน และทางบริษทัก็ไดมี้การแตง่ตั้งผูต้รวจสอบภายในใหม่เขา้มา 
เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีจะสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บการเงิน ก็จะมีทั้งผูส้อบบญัชีและ
ผูต้รวจสอบภายใน แตท่ั้งหมดท่ีผมพดูไม่ไดมี้การรับรอง 100% นะครับเพียงแต่อาศยัการวาง
แผนการตรวจสอบท่ีระมดัระวงัข้ึน และผูต้รวจสอบภายในเองท่ีมีการเปล่ียนทีมใหม่ ผมก็เช่ือวา่
ทางบริษทัก็คงไดมี้การประเมินคุณสมบติัหรือประสบการณ์ของท่านใหม่ท่ีคิดวา่จะเหมาะสมข้ึน 
ก็เลยเปล่ียนแปลงตรงน้ีมา เพ่ือใหม้ัน่ใจในเร่ืองของการจดัท างบการเงิน หรือมัน่ใจในเร่ืองของ
การท่ีจะใหใ้ครเขา้มาควบคุมระบบการตรวจสอบภายในใหค้วามมัน่ใจกบัทางบริษทัและฝ่าย
บริหารเพ่ิมข้ึน 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ผมขอขอบคุณท่ีเขา้มาช่วยดูแลตรงน้ีนะครับ และดูแลแกไ้ขใหถู้กตอ้งและผมจะค่อยติดตามความ
คืบหนา้อยา่งใกลชิ้ด ขอบคุณครับ 

 
ประธานฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2559 โดยท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติแตง่ตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,291,026,016 99.57 
ไม่เห็นด้วย 4,845,000 0.15 
งดออกเสียง 9,252,000 0.28 

 

วำระที ่8 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี  

ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีทางบริษทัไดแ้จง้ข่าวผา่นส่ือของตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือขอใหผู้ถื้อหุน้เสนอ

วาระการประชุมเพ่ิมเติมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ในช่วงวนัท่ี 28 มกราคม 2559 ถึง 29 กมุภาพนัธ์ 2559 นั้น 

มิไดมี้ท่านใดเสนอมาเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพ่ิมเติม และทางบริษทัไม่มีวาระใด ๆเพ่ิมเติม ในส่วนของวาระน้ีจึงไม่มีเร่ือง

ใดตอ้งพิจารณาเพ่ิมเติม ผมจึงขออนุญาตจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่าน้ีครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ขอจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่าน้ีนะครับ และเขา้สู่การถาม – ตอบ มีค าถามใดเชิญ
เลยครับ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: สุดทา้ยแลว้นะครับ ผมจะขอใหท่้านประธานฯเปิดใจวา่จะท าอยา่งไรเพ่ือใหพ้วกเราสบายใจกบัส่ิง
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 

AI Energy Public Company Limited                        

 ท่ีจะเกิดข้ึนในวนัขา้งหนา้น้ี อยา่งผมเองผมแสดงความเห็นดว้ยความห่วงใย และก็ไดเ้คยแสดง
ความเห็นเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีและก็เป็นไปตามท่ีผมคาดการณ์ ปัจจุบนัได ้เอเอน็เอส มาก็เขา้ใจวา่
เขาคงเห็นถึงความยุง่ยากในการท่ีจะเขา้มาตรวจสอบ แตเ่ขาก็ไดเ้ขา้มาแลว้ และผมก็เขา้ใจวา่เขาก็
อยากท่ีจะเสนอความเห็น ผมอยากใหรั้บฟังแนวทางในการแกปั้ญหาเพ่ือใหย้ติุโดยเร็ว ส่วนของ
ทางบริษทันั้น ท่านประธานฯครับ เปิดใจใหผู้ถื้อหุน้ฟังไดไ้หมครับวา่ คิดวา่ทุกอยา่งน่าจะส าเร็จ
เรียบร้อยภายในปีน้ี บอกถึงขอบข่ายและระยะเวลาท่ีจะพยายามท าใหม้นัส าเร็จรุร่วงได ้และตอ้ง
อาศยัทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหา หากผา่นวกิฤตน้ีไดเ้สียงสนบัสนุนจะกลบัมา 
สุดทา้ยน้ีขอใหท่้านประธานฯกล่าวเปิดใจก่อนท่ีจะปิดวาระครับ ขอบคุณครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ก็เปิดใจก็เปิดไปเยอะแลว้นะครับ เพราะวา่ผมคนเดียวคงท าอะไรไม่ไดต้ามท่ีท่านพดูนะครับ และ
ทุกอยา่งก็มีกรอบเวลา มีกฎกติกา การแกปั้ญหาและการท่ีจะใหไ้ปถึงจุดนั้นได ้ก็ไดมี้หลายฝ่าย 
ท่านผูส้อบบญัชี ท่านท่ีปรึกษาทางการเงินก็ไดช้ี้แจงไปเยอะแลว้ เพราะฉะนั้นผมเขา้ใจวา่ท่านผู ้
ถือหุน้ก็คงเขา้ใจดีแลว้และล าดบัเหตุการณ์ได ้ส่วนเร่ืองการแกไ้ขปัญหาน้ีก็แกไ้ป แต่ส่ิงท่ีผม
อยากจะใหท่้านมัน่ใจนะครับวา่ AIE ในปี 2559 ผลประกอบการจะอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีและก็ขอให้
ท่านดูในปี 2560 ท่านจะไดเ้ห็นภาพท่ีกลบักนัอยา่งน่าตกใจ ผมคงใหค้วามมัน่ใจไดแ้ค่น้ี และผมก็
ท างานแวดวงอุตสาหกรรมน้ีมานานนะครับหลาย 10 ปี ฉะนั้นขอใหท่้านติดตามดูผลประกอบการ
แลว้กนัครับ ส่วนการแกปั้ญหาเร่ืองท่ีจะกลบัไปซ้ือขายไดอี้กคร้ังนั้นผมก็จะพยายามท าใหดี้ท่ีสุด  

คุณวเิศษ ตนัตินิพนัธ์ุกลุ : การประชุมคร้ังต่อไปผมขอใหจ้ดัท่ีโรงแรมนะครับเพราะวา่สะดวกกวา่ไปจดัท่ีเสรีไทยครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    เด๋ียวผมจะไปจองโรงแรมไวเ้ลยครับ 
คุณกลัยา ผกากรอง : 
(ผูรั้บมอบจาก สมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทุนไทย)   

เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมการปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริตนั้น ทางบริษทัของเรานั้นไดป้ระกาศเจตนารมณ์ท่ีจะเขา้ร่วมโครงการน้ีแลว้นะคะ และ
อยากจะเรียนถามวา่ เร่ืองน้ีไม่ทราบวา่ทางบริษทัมีแผนในการท่ีจะท าใหไ้ดรั้บการรับรองใน
โครงการน้ีจาก IOD สกัเม่ือไหร่คะ 

คุณอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ทางเราไดเ้ขียนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและระบุไวใ้น Annual Report หนา้ 63 นะครับ ใน
ส่วนของการท่ีจะเขา้ร่วมโครงการน้ีนั้น เราก็เพ่ิงทราบวา่จะตอ้งเขา้ร่วมโครงการน้ีโดยสมคัรผา่น 
Website อยา่งไรใหเ้ป็นรูปธรรมจากท่ีท่านไดถ้ามในท่ีประชุมในช่วงเชา้ของ AI ไปครับ ในส่วน
ของนโยบายเรามีมา 1-2 ปีแลว้นะครับ ในการร่วมโครงการเราก็จะท าการสมคัรเขา้ไปครับ 

คุณพรรณี เสนาจกัร์ : อยากทราบความคืบหนา้ของ AIE-W1 
คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ก็ขออนุญาตเรียนไวอ้ยา่งน้ีนะครับวา่ มติเร่ืองการออก AIE-W1 นั้นผา่นไปแลว้นะครับ ก็อยูใ่น
ขั้นตอนตอ้งรอการแกปั้ญหาท่ีคุยกนันะครับ ติดปัญหาเร่ืองงบการเงินปี 2557 เร่ืองการติด SP ของ
หุน้ก็ท าใหก้ารจดัสรร กระบวนการท่ีจะใหหุ้น้กลบัมาซ้ือขาย รวมทั้งเอา AIE-W1 เขา้ไปจด
ทะเบียน ตามหลกัก็คือจะตอ้งตามล าดบันะครับ ก็คงตอ้งรอการแกปั้ญหาท่ีเราไดพ้ดูคุยกนัไปก่อน
หนา้น้ี ในส่วนของกระบวนการออก AIE-W1 นั้นไดด้ าเนินการรอไวแ้ลว้ครับ 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 

AI Energy Public Company Limited                        

 คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์: ท่านประธานฯครับ มีบางท่านเสนอเขา้มาวา่ ในสภาพการณ์แบบน้ี ถา้เป็นการไม่หนกัหนาใน
เร่ืองของค่าใชจ่้าย ทางผูถื้อหุน้อยากจะขอเขา้เยีย่มชมโรงงาน แลว้แต่ท่านประธานฯครับ ขอบคุณ
ครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ไดค้รับ เพราะผมก็ไม่ไดคิ้ดวา่จะเป็นค่าใชจ่้ายอะไรมากมาย ก็มีความยนิดีอยูแ่ลว้ท่ีผูถื้อหุน้จะเขา้
ไปเยีย่มชมโรงงาน ทั้งน้ีทั้งนั้นก็อยูท่ี่โอกาสและเวลาท่ีเหมาะสมดว้ยนะครับ เพราะฉะนั้นท่าน
ไหนท่ีมีความประสงคเ์ยีย่มชมบริษทั ท่านลงช่ือและเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อไวท่ี้ดา้นหนา้ไดเ้ลยครับ 
ทางเราจะพยายามหาวนัท่ีเหมาะสมและจะนดัวนัใหท่้านไดเ้ขา้ไปครับ 

 
 

เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม    ปิดการประชุมเวลา 16.19 น.  

 

 

                                                             
   (นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย)์ 

                                                          ประธานกรรมการ  


