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 ที ่AIE 216/2560            วนัที ่21 ธนัวาคม 2560 
 
เร่ือง แจ้งมตกิารประชมุวสิามญัผูถื้อหุ้น ครั้งที ่1/2560  

เรียน กรรมการและผูจ้ัดการ 
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 
 ตามทีบ่ริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (AIE) ไดจ้ัดให้มีการประชมุวสิามญัผูถื้อหุ้น ครั้งที ่1/2560 เมื่อวนัที ่
21 ธนัวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องเจ้าพระยา บอลลูม (ช ัน้ 2) อาคารโรงแรม  เลขที ่
247 ถนนรชัดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น บริษทัขอแจ้งมตทิีป่ระชมุให้ทราบ ดงัตอ่ไปน้ี  
 
วำระที่ 1 รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 วนัที ่28 เมษายน 2560 
 
 โดยทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นไดม้ีมตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ด้วยมตดิงัน้ี 
 

 จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,334,657,720 99.8352 
ไม่เห็นด้วย 101,876 0.0031 
งดออกเสียง 5,403,800 0.1618 
บตัรเสีย - - 

 
มติที่ประชุม    ประธานกรรมการสรุปมตทิีป่ระชมุรับรองรายงานการประสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 วนัที ่28 

เมษายน 2560 
 

วำระที่ 2     พิจารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก  าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2557 ฉบบัปรบัปรุง 

อนุมตัแิตง่ต ัง้  
1. นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4054 หรือ  
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3500 หรือ  
3. นายเสถียร วงศ์สนันท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3495 หรือ  
4. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5946 หรือ  
5. นายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่9445  
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 แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชแีละแสดงความเห็นตอ่งบการเ งินของบริษัทฯประจ าปี 2557 ฉบบั

ปรบัปรุง ซึ่งผูส้อบบญัชดีงักล่าวมีคณุสมบตัติามทีบ่ริษทัมหาชนจ ากดัและส านักงานคณะกรรมการก  ากบัหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ก  าหนดและก  าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2557 ฉบบัปรับปรุง เ ป็นจ านวนเ งินไม่เ กิน 

2,500,000 บาท 

 โดยทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นไดม้ีมตอินุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละอนุมตัิคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2557 ฉบบัปรบัปรุง ดว้ยมติ
ดงัน้ี 
 

 จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,341,242,120 99.9306 
ไม่เห็นด้วย 2,101,676 0.0629 
งดออกเสียง 220,000 0.0066 
บตัรเสีย - - 

 
 

มติที่ประชุม   ประธานกรรมการสรุปมตทิีป่ระชมุแตง่ต ัง้ นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบียนเลขที ่

4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นาย เสถียร 

วงศ์สนันท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3495 หรือ นางสาวกลุธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตทะเบยีนเลขที ่5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบียนเลขที ่

9445 แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เ ป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเ ห็นต่องบการเ งินของ

บริษทัฯประจ าปี 2557 ฉบบัปรบัปรุง เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 2,500,000 บาท  

วำระที่ 3     พิจารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก  าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2558 ฉบบัปรบัปรุง 

อนุมตัแิตง่ต ัง้  
1. นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4054 หรือ  
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3500 หรือ  
3. นายเสถียร วงศ์สนันท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3495 หรือ  
4. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5946 หรือ  
5. นายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่9445  

แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชแีละแสดงความเห็นตอ่งบการเ งินของบริษัทฯประจ าปี 2558 ฉบบั

ปรบัปรุง ซึ่งผูส้อบบญัชดีงักล่าวมีคณุสมบตัติามทีบ่ริษทัมหาชนจ ากดัและส านักงานคณะกรรมการก  ากบัหลักทรัพย์และ
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 ตลาดหลกัทรพัย์ก  าหนดและก  าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2558 ฉบบัปรับปรุง เ ป็นจ านวนเ งินไม่เ กิน 

1,050,000 บาท 

 โดยทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นไดม้ีมตอินุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละอนุมตัิคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2558 ฉบบัปรบัปรุง ดว้ยมติ
ดงัน้ี 
 

 จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,342,085,920 99.9558 
ไม่เห็นด้วย 1,257,876 0.0376 
งดออกเสียง 220,000 0.0066 
บตัรเสีย - - 

 
 

มติที่ประชุม   ประธานกรรมการสรุปมตทิีป่ระชมุแตง่ต ัง้ นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบียนเลขที ่

4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นาย เสถียร 

วงศ์สนันท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3495 หรือ นางสาวกลุธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตทะเบยีนเลขที ่5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบียนเลขที ่

9445 แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เ ป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเ ห็นต่องบการเ งินของ

บริษทัฯประจ าปี 2558 ฉบบัปรบัปรุง เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 1,050,000 บาท 

วำระที่ 4  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) – ปิดประชมุเวลา 16.00 น. 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
                              
 

                          (นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรตันาวบิูลย์) 
                                                         กรรมการผูจ้ัดการ 

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


