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

ท่ี AIE 014/2560            วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560, งดจ่ายปันผล, และก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (AIE) ขอเรียนใหท้ราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือ
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ ส านกังานบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนั
นายาว กรุงเทพมหานคร ไดมี้มติท่ีประชุมในเร่ืองต่างๆดงัน้ี 

1. พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2559 ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 

2. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 ของบริษทัฯ เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงิน
ปันผล 

3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2560 
4. พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท และใหน้ าเสนอ

ขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
5. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง  

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 เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 
2560 เน่ืองจากพิจารณาวา่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
2,950,000 บาท และใหน้ าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  

6. คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 
น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องเจ้าพระยา บอลรูม (ชั้น 2 อาคารโรงแรม)  เลขท่ี 247 ถนน
รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  ทั้งน้ี บริษทัฯก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้
ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 16 
มีนาคม 2560โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 
 

วาระท่ี 3  พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี  
2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งมี
เง่ือนไข  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษทัส าหรับปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท 
จ ากดั  
 

วาระท่ี 4 อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 ของบริษทัฯ เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงิน
ปันผล 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัการจดัสรรก าไรปี 2559 ของบริษทัฯเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2560 
   ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัแต่งตั้ง นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์นายอนุรักษ ์ธารีรัตนา

วบูิลย ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์สมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์กรรมการท่ีครบวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

   ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ในจ านวนเงินไม่
เกิน 3,000,000 บาท 

 
วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้ง  
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  
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แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ
ประจ าปี 2560 เน่ืองจากพิจารณาวา่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท 
 

วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 
 
 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                                                                         
                                                                

        (นายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวบูิลย)์ 
         กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษทั โทร. 0-3487-7486-8 ต่อ 500 


