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ท่ี AIE 211/2560            วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2560, และก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (AIE) ขอเรียนใหท้ราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 6/2560 เม่ือ
วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ส านกังานบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนั
นายาว กรุงเทพมหานคร ไดมี้มติท่ีประชุมในเร่ืองต่างๆดงัน้ี 
 

1. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557 ฉบบัปรับปรุง โดยมี 

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  

หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนแห่ง บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯประจ าปี 2557 ฉบบัปรับปรุง ท่ีประชุมพิจารณาแลว้วา่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทั
มหาชนจ ากัดและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี 2557 ฉบบัปรับปรุง เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท และให้น าเสนอขออนุมติัต่อท่ี
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  
 

2. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 ฉบบัปรับปรุง โดยมี 

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  

หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนแห่ง บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯประจ าปี 2558 ฉบบัปรับปรุง ท่ีประชุมพิจารณาแลว้วา่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทั
มหาชนจ ากัดและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี 2558 ฉบบัปรับปรุง เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท และให้น าเสนอขออนุมติัต่อท่ี
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 
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3. คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 ธนัวาคม 2560 
เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องเจา้พระยา บอลรูม (ชั้น 2 อาคารโรงแรม)  เลขท่ี 247 
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  ทั้งน้ี บริษทัฯก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุ้นในวนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 (Record Date) เพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
 

วาระท่ี 2 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557 ฉบบัปรับปรุง 
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  

หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนแห่ง บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2557 ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทั
มหาชนจ ากดัและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี 2557 ฉบบัปรับปรุง เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 ฉบบัปรับปรุง 
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  

หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนแห่ง บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2558 ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทั
มหาชนจ ากดัและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี 2558 ฉบบัปรับปรุง เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 
 
 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                                                      
                                                                

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


