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 ท่ี AIE 091/2560            วนัท่ี 28 เมษายน 2560 
 
เร่ือง แจง้มติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามท่ีบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (AIE) ไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) หอ้งเจา้พระยา บอลลูม (ชั้น 2) อาคารโรงแรม  เลขท่ี 247 
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น บริษทัขอแจง้มติท่ีประชุมใหท้ราบ ดงัต่อไปน้ี  
 
วำระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 วนัท่ี 29 เมษายน 2559 
 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ดว้ยมติดงัน้ี 
 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,300,151,036 99.89 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 3,634,000 0.11 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
มตทิีป่ระชุม    ประธานกรรมการสรุปมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 วนัท่ี 29 

เมษายน 2559 
 

วำระที ่2     รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 

มติที่ประชุม    ประธานกรรมการสรุปท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 
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 วำระที ่3    พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2559 ส้ินสุด 
    วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 
 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยมติดงัน้ี 
 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,303,098,336 99.9624 
ไม่เห็นด้วย 1,202,400 0.0364 
งดออกเสียง 39,000 0.0012 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
      มตทิีป่ระชุม  ประธานกรรมการสรุปมติท่ีประชุมอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ 
                                           งบกระแสเงินสดประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  
   
วำระที ่4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 ของบริษทัเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล 
 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยมติดงัน้ี 
 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,299,870,636 99.8648 
ไม่เห็นด้วย 4,464,100 0.1351 
งดออกเสียง 5,000 0.0002 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
มตทิีป่ระชุม   ประธานกรรมการสรุปมติท่ีประชุมอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 ของบริษทัเป็นทุน   
                       ส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล 
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 วำระที ่5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2560 

อนุมติัการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2560 จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายณรงค ์

ธารีรัตนาวบูิลย ์นายอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบูิลย ์และนายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึงโดย

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเลือกตั้งกรรมการดว้ยคะแนนเสียงของแต่ละท่านดงัน้ี 

5.1 นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวบูิลย์ 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,300,167,436 99.8737 
ไม่เห็นด้วย 3,730,100 0.1129 
งดออกเสียง 442,200 0.0134 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมเลือกตั้งนายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั และ กรรมการผู ้

มีอ  านาจลงลายมือช่ือ อีกวาระหน่ึง 
 

5.2 นำยอนุรักษ์ ธำรีรัตนำวบูิลย์ 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,279,967,436 99.8730 
ไม่เห็นด้วย 3,730,100 0.1136 
งดออกเสียง 442,200 0.0135 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมเลือกตั้งนายอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบูิลย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั และ กรรมการ

ผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ อีกวาระหน่ึง 
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 5.3 นำยสัมพนัธ์ หุ่นพยนต์ 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,300,587,436 99.8864 
ไม่เห็นด้วย 1,330,100 0.0403 
งดออกเสียง 2,422,200 0.0733 
บัตรเสีย 0 0.00 

 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมเลือกตั้งนายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 

วำระที ่6  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

 ประธานฯเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ดงัต่อไปน้ี 

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

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

 
โดยทางประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ทางคณะกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย 4 ท่าน; 

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

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2560 และในส่วนของกรรมการท่านอ่ืนและคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ย 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายด ารงค ์จูงวงศ ์   กรรมการ 
2. นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการตรวจสอบ 
4. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการตรวจสอบ 

ยงัคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2560 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2560 เป็น

จ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 
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                ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ดว้ยมติดงัน้ี 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,302,567,436 99.9464 
ไม่เห็นด้วย 1,347,300 0.0408 
งดออกเสียง 425,000 0.0129 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
มตทิีป่ระชุม   ประธานกรรมการสรุปมติท่ีประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่   

                 เกิน 3,000,000 บาท ตามท่ีประธานฯเสนอ  
 

 วำระที ่7   พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2560 
อนุมติัแต่งตั้ง  

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 เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2560 ซ่ึง

ผูส้อบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทมหาชนจ ากัดและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยก์ าหนดและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท 

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 ดว้ยมติดงัน้ี 
 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,301,955,636 99.9278 
ไม่เห็นด้วย 1,328,100 0.0402 
งดออกเสียง 1,056,000 0.0320 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
 

มตทิีป่ระชุม   ประธานกรรมการสรุปมติท่ีประชุมแต่งตั้ง นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 

4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายเสถียร 
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 วงศส์นนัท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 

9445 แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัฯประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท  

วำระที ่8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) – ปิดประชุมเวลา 16.51 น. 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

                                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
                              
 

                          (นายอนุรักษ ์ธารีรัตนาวบูิลย)์ 
                                                   กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษทัฯ     โทร. 034-877-486-8 ต่อ 500 


