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วนัที ่4 มถุินายน 2561 
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ท่ี AIE 102/2561         วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

         

เร่ือง ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบท่ีส่งมาดว้ย  

1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 วนัท่ี 27 เมษายน 2561 

2. งบการเงินประจาํปี 2557 (ฉบบัท่ี สาํนกังาน กลต.สัง่ใหแ้กไ้ข) 

3. งบการเงินประจาํปี 2558 (ฉบบัท่ี สาํนกังาน กลต.สัง่ใหแ้กไ้ข) 

4. เง่ือนไขและวธีิการลงทะเบียน วธีิการมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และรายละเอียดกรรมการอิสระ

ท่ีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

5. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงสาํหรับวาระการประชุม      

6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก 

7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 

8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม  

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน)    ไดมี้มติให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ณ 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2 อาคารโรงแรม) เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 ในวนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1           พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 วนัท่ี 27 เมษายน 2561 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัฯจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 วนัท่ี 27 เมษายน 2561 โดยมี

สาํเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2561 วนัท่ี 27 เมษายน 2561 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้ง

แลว้ 

วาระที ่2             พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาํปี 

2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ฉบบัท่ี กลต.สั่งให้แกไ้ข) ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 

  วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ไดก้าํหนดให้นิติ

บุคคลท่ีเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั จะตอ้งทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนั

ส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณา

รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2557 (ฉบบัท่ี กลต.สั่งให้แกไ้ข) ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และไม่แสดง

ความเห็นต่องบการเงิน ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ (ตามเอกสารแนบ 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองงบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาํปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ฉบบัท่ี กลต.สั่ง

ใหแ้กไ้ข) ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเน่ืองจากถูกจาํกดัขอบเขตโดยสถานการณ์ ซ่ึงได้

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

AI Energy Public Company Limited 
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ท่ี AIE 102/2561         วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

         

เร่ือง ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบท่ีส่งมาดว้ย  

1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 วนัท่ี 27 เมษายน 2561 

2. งบการเงินประจาํปี 2557 (ฉบบัท่ี สาํนกังาน กลต.สัง่ใหแ้กไ้ข) 

3. งบการเงินประจาํปี 2558 (ฉบบัท่ี สาํนกังาน กลต.สัง่ใหแ้กไ้ข) 

4. เง่ือนไขและวธีิการลงทะเบียน วธีิการมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และรายละเอียดกรรมการอิสระ

ท่ีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

5. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงสาํหรับวาระการประชุม      

6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก 

7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 

8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม  

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน)    ไดมี้มติให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ณ 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2 อาคารโรงแรม) เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 ในวนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1           พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 วนัท่ี 27 เมษายน 2561 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัฯจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 วนัท่ี 27 เมษายน 2561 โดยมี

สาํเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2561 วนัท่ี 27 เมษายน 2561 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้ง

แลว้ 

วาระที ่2             พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาํปี 

2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ฉบบัท่ี กลต.สั่งให้แกไ้ข) ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 

  วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ไดก้าํหนดให้นิติ

บุคคลท่ีเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั จะตอ้งทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนั

ส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณา

รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2557 (ฉบบัท่ี กลต.สั่งให้แกไ้ข) ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และไม่แสดง

ความเห็นต่องบการเงิน ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ (ตามเอกสารแนบ 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองงบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาํปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ฉบบัท่ี กลต.สั่ง

ใหแ้กไ้ข) ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเน่ืองจากถูกจาํกดัขอบเขตโดยสถานการณ์ ซ่ึงได้

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) 

AI Energy Public Company Limited 

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแลว้ ตาม

เอกสารแนบ 2 ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลดาํเนินการของบริษทัฯในปี 2557 (ฉบบัท่ี กลต.สั่งให้

แกไ้ข) โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

  สินทรัพยร์วม                  2,502,856,640 บาท 

 หน้ีสินรวม    659,597,497 บาท 

  รายไดร้วม    4,574,726,685 บาท 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ     90,666,273 บาท 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (คาํนวณจากกาํไรสุทธิ)        0.08  บาทต่อหุน้ 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

สินทรัพยร์วม    2,391,567,759 บาท 

 หน้ีสินรวม    532,365,677 บาท 

  รายไดร้วม    4,690,337,726 บาท 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ    106,503,519 บาท 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (คาํนวณจากกาํไรสุทธิ)        0.09  บาทต่อหุน้ 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 2 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือบอก

กล่าวนดัประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี  

วาระที ่3             พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาํปี 

2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ฉบบัท่ี กลต.สั่งให้แกไ้ข) ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 

  วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ไดก้าํหนดให้นิติ

บุคคลท่ีเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั จะตอ้งทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนั

ส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณา

รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2558 (ฉบบัท่ี กลต.สั่งให้แกไ้ข) ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และไม่แสดง

ความเห็นต่องบการเงิน ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ (ตามเอกสารแนบ 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองงบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาํปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ฉบบัท่ี กลต.สั่ง

ใหแ้กไ้ข) ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเน่ืองจากถูกจาํกดัขอบเขตโดยสถานการณ์ ซ่ึงได้

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแลว้ ตาม

เอกสารแนบ 3 ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลดาํเนินการของบริษทัฯในปี 2558 (ฉบบัท่ี กลต.สั่งให้

แกไ้ข) โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

  สินทรัพยร์วม                  2,207,762,089 บาท 

 หน้ีสินรวม    447,033,010 บาท 

  รายไดร้วม    3,533,439,784 บาท 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ     (82,530,064) บาท 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (คาํนวณจากกาํไรสุทธิ)        (0.02) บาทต่อหุน้ 
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

สินทรัพยร์วม    2,125,063,191 บาท 

 หน้ีสินรวม    365,845,873 บาท 

  รายไดร้วม    3,478,559,323 บาท 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ    (99,832,311) บาท 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (คาํนวณจากกาํไรสุทธิ)        (0.02) บาทต่อหุน้ 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 3 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอก

กล่าวนดัประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี 

วาระที ่4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

บริษทัฯ กาํหนดใหว้นัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมในวนัและ

เวลา และสถานท่ีท่ีกาํหนด โดยบริษทัฯจะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั้งแต่เวลา 08.30 น. 

สาํหรับท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองในคร้ังน้ี กรุณานาํบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัร

ประจาํตวัขา้ราชการ มาแสดงเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม หรือหากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใหเ้ขา้ร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี กรุณากรอกและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือ ข (ตามเอกสาร

แนบ 6 หรือ 7) หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะไดจ้าก www.aienergy.co.th และมอบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีลงนาม

พร้อมปิดอากรแสตมป์และหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุมต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุม ก่อนเขา้ร่วมประชุมโดย

ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งนาํเอกสารดงัต่อไปน้ีมาแสดงต่อบริษทัเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม  

• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผูรั้บมอบฉันทะนาํสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัร

ประจาํตวัขา้ราชการ ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะมาแสดงดว้ย 

• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสาํเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล  ซ่ึงรับรองความถูกตอ้ง

โดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั และผูรั้บมอบ

ฉนัทะจะตอ้งนาํบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการมาแสดงดว้ย 

ทั้งน้ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุม 

ก่อนเวลาประชุมได ้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. และเพ่ือให้การลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความ

สะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน โปรดนาํหนงัสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุน้ไวแ้ละมีบาร์โคด้กาํกบั มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุม

ดว้ย  

 

 หนงัสือเชิญประชุมน้ีออก ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

 

                   โดยมติของคณะกรรมการ 

        ขอแสดงความนบัถือ 

                                                          

                                                                                                     

    (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย)์ 

                                  กรรมการผูจ้ดัการ 

หมายเหต ุ หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม และประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้

ร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆมาท่ีบริษทัฯล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัทาํการ  

เอกสารแนบ 1 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวนัที ่27 เมษายน 2561  

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

ของ 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จ ีจาํกดั (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา 

ณ ห้องแกรนด์ รัชดา (ช้ัน 5) อาคารธารทิพย์ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมการประชุม 

      พิธีกรแถลงวา่ ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 5,397 ท่าน มี

จาํนวนหุน้สามญัทั้งส้ิน 4,520 ลา้นหุน้ จดัแบ่งตามหมวดผูถื้อหุน้ไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  นิติบุคคลต่างประเทศ  จาํนวน                                               356,000 หุน้ 

2) นิติบุคคลในประเทศ  จาํนวน 2,721,439,940 หุน้ 

2)  บุคคลต่างประเทศ  จาํนวน 155,600 หุน้ 

3)  บุคคลในประเทศ  จาํนวน 1,798,048,460 หุน้ 

 โดยเป็นหุ้นสามญัทีม่สิีทธิออกเสียงจาํนวนทั้งส้ิน 4,520,000,000 หุ้น 

     

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 คร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะในขณะ

เปิดการประชุมรวม 80 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 3,358,361,948 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 74.30 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีมี

สิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ซ่ึงมีจาํนวน 4,520,000,000 หุน้ ระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะอีก 41 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้เพ่ิมข้ึนไดท้ั้งส้ิน 7,631,000 หุน้ รวมการประชุมคร้ังน้ีมีผู ้

ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 121 ราย  นบัรวมจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 3,365,992,948 หุน้ คิด

เป็นอตัราร้อยละ 74.47 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ซ่ึงมีจาํนวน 4,520,000,000 

หุน้ ซ่ึงมากกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด ถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมี นายณรงค ์ ธารีรัตนา

วบูิลย ์ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 100  โดยกรรมการ บางท่านไดด้าํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯดว้ย 

ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯมีคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายนามกรรมการ ดงัน้ี  

1. นายณรงค ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธนิตย ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์  รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

3. นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 

ความเส่ียง / เลขานุการบริษทั 

4. นายดาํรงค ์จูงวงศ ์   กรรมการ 



5

เอกสารแนบ 1 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวนัที ่27 เมษายน 2561  

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

ของ 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จ ีจาํกดั (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา 

ณ ห้องแกรนด์ รัชดา (ช้ัน 5) อาคารธารทิพย์ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมการประชุม 

      พิธีกรแถลงวา่ ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 5,397 ท่าน มี

จาํนวนหุน้สามญัทั้งส้ิน 4,520 ลา้นหุน้ จดัแบ่งตามหมวดผูถื้อหุน้ไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  นิติบุคคลต่างประเทศ  จาํนวน                                               356,000 หุน้ 

2) นิติบุคคลในประเทศ  จาํนวน 2,721,439,940 หุน้ 

2)  บุคคลต่างประเทศ  จาํนวน 155,600 หุน้ 

3)  บุคคลในประเทศ  จาํนวน 1,798,048,460 หุน้ 

 โดยเป็นหุ้นสามญัทีม่สิีทธิออกเสียงจาํนวนทั้งส้ิน 4,520,000,000 หุ้น 

     

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 คร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะในขณะ

เปิดการประชุมรวม 80 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 3,358,361,948 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 74.30 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีมี

สิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ซ่ึงมีจาํนวน 4,520,000,000 หุน้ ระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะอีก 41 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้เพ่ิมข้ึนไดท้ั้งส้ิน 7,631,000 หุน้ รวมการประชุมคร้ังน้ีมีผู ้

ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 121 ราย  นบัรวมจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 3,365,992,948 หุน้ คิด

เป็นอตัราร้อยละ 74.47 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ซ่ึงมีจาํนวน 4,520,000,000 

หุน้ ซ่ึงมากกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด ถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมี นายณรงค ์ ธารีรัตนา

วบูิลย ์ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 100  โดยกรรมการ บางท่านไดด้าํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯดว้ย 

ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯมีคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายนามกรรมการ ดงัน้ี  

1. นายณรงค ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธนิตย ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์  รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

3. นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 

ความเส่ียง / เลขานุการบริษทั 

4. นายดาํรงค ์จูงวงศ ์   กรรมการ 



6

5. ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

7. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 

โดยการประชุมวนัน้ีนอกจากคณะกรรมการแลว้ ยงัมีผูบ้ริหารบริษทัฯซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกาํกบัดูแลสายงานฝ่ายบญัชีและ

การเงิน และไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย เขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย ดงัมีรายนาม ดงัน้ี 

1. นางสาวปิยนาฏ นามไพโรจน ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน) 

2. นายวชิยั รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

3. นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร  ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  

4. วา่ท่ีร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมาย ดิ อาร์ท ออฟ ลอว์ จาํกดั 

บริษทัฯไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั คือ นายวชิยั รุจิตานนท ์ มาร่วมประชุม

เพ่ือตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯใหก้บัผูถื้อหุน้ 

สาํหรับการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษทัไดเ้ชิญ วา่ท่ี ร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์ ท่ี

ปรึกษากฎหมาย เป็นผูท้าํหนา้ท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม เพ่ือความโปร่งใส ในขั้นตอนการลงคะแนน

เสียง รวมทั้งดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  และพิธีกรขอ

อาสาสมคัรจากท่ีประชุม 1 ท่านเพ่ือเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ในการสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย ใน

การน้ี มีผูถื้อหุน้ 1 ท่านยนิดีอาสาสมคัรเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ในการสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนตลอดการประชุม  

ผูถื้อหุน้รับฟังคาํช้ีแจงเร่ืองวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง จากพิธีกรดงัน้ี 

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษทัไดน้าํระบบ Barcode มาใชเ้พ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกแก่การประชุมผูถื้อ

หุน้ ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดงักล่าวใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทุกวาระท่ีมีการลงมติ

ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึงวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษทัขอแจง้ขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบก่อน

การประชุม ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ทั้งน้ีตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้แตล่ะท่านมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู ่ โดยถือวา่ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุน้ 1 

ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน 

สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้วา่ เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

ในแต่ละวาระการประชุม บริษทัจะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ี

ประชุมอีก 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้ทาํเคร่ืองหมายในบตัรลงมติช่องใดช่องหน่ึงวา่ เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียง   ในกรณีท่ีไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้ออกคะแนนเสียงวา่ เห็นดว้ย และในกรณี

ท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดมีการทาํเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนเกินกวา่หน่ึงช่อง หรือมีการขีดฆ่าหรือแกไ้ขเคร่ืองหมายหรือขอ้ความ 

โดยไม่มีการลงลายมือช่ือกาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่บตัรลงคะแนนดงักล่าวเป็นบตัรเสีย และไม่นาํมาคาํนวณเป็นคะแนนเสียง  

 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯจะสอบถามผูถื้อหุน้และเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น

และถาม โดยผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นใหย้กมือข้ึน พร้อมแจง้ช่ือ-นามสกลุ ก่อนแสดงความคิดเห็นหรือ

ถาม และขอใหผู้ถื้อหุน้ ส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือจะนาํมารวมคะแนนเสียง และแสดงผลคะแนน

ใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะนาํคะแนนเสียงท่ี ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย หกั

ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ  ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไดล้งคะแนนเสียง

เป็นการล่วงหนา้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทั เขา้ร่วมประชุมและไดอ้อกเสียงลงคะแนน

มาในแต่ละวาระแลว้วา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  บริษทัไดบ้นัทึกการออกเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้

รวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือนบัคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระไวแ้ลว้ 

หลงัจากรวบรวมผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดย

แบ่งเป็น คะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย และในกรณีปกติบริษทัจะถือใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ทั้งน้ี จาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

เน่ืองจากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน 

 

3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ผูถื้อหุน้อาจไม่เห็นดว้ยกบักรรมการบางคนท่ีบริษทั

เสนอแต่งตั้ง ดงันั้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความเห็นไดโ้ดยอิสระ บริษทัจะเชิญกรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งออกนอก

หอ้งประชุมโดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดาํเนินไปเป็นรายบุคคล ซ่ึงกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง และนาํคะแนน

เสียงของกรรมการรายดงักล่าวออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ 

และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลค่ะ 

 

4. หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีบริษทัท่ียนือยูด่า้นขา้ง และอธิบายใหเ้ขา้ใจ

ได ้      และ ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมผู ้

ถือหุน้ นบัตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม – 19 กมุภาพนัธ์ 2561 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระหรือเสนอช่ือ

บุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคาํถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุม ในช่วงเวลาดงักล่าวมายงั

บริษทัแต่อยา่งใด ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดแ้จง้ผลใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและผูถื้อหุน้รับทราบ

แลว้ 

 

โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัจดัใหมี้การบนัทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผา่นทางเวบ็ไซดบ์ริษทั 

www.aienergy.co.th  ภายหลงัจากวนัประชุม 3 วนัทาํการ เพ่ือใหบ้ริการผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม  

 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดงัน้ี 

 

ประธานฯกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั 

(มหาชน) และขอขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี และแจง้วา่ก่อนเร่ิมการพิจารณาในวาระท่ี 1 มีเร่ืองแจง้ใหท่ี้

ประชุมทราบ ดงัน้ี 

1. ตามท่ีบริษทัไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตแลว้ เม่ือวนัท่ี 

10 สิงหาคม 2560 โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ประกาศใหพ้นกังานปฏิบติัและ

เผยแพร่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทราบทางเวบ็ไซดบ์ริษทั โดยเฉพาะคู่คา้ทางธุรกิจ บริษทัไดข้อความร่วมมือสนบัสนุน

ใหมี้การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ  ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการจดัเตรียมหลกัฐานอา้งอิงเก่ียวกบัมาตรการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งหมด เพ่ือยืน่ขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
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5. ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

7. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 

โดยการประชุมวนัน้ีนอกจากคณะกรรมการแลว้ ยงัมีผูบ้ริหารบริษทัฯซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกาํกบัดูแลสายงานฝ่ายบญัชีและ

การเงิน และไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย เขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย ดงัมีรายนาม ดงัน้ี 

1. นางสาวปิยนาฏ นามไพโรจน ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน) 

2. นายวชิยั รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

3. นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร  ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  

4. วา่ท่ีร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมาย ดิ อาร์ท ออฟ ลอว์ จาํกดั 

บริษทัฯไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั คือ นายวชิยั รุจิตานนท ์ มาร่วมประชุม

เพ่ือตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯใหก้บัผูถื้อหุน้ 

สาํหรับการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษทัไดเ้ชิญ วา่ท่ี ร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์ ท่ี

ปรึกษากฎหมาย เป็นผูท้าํหนา้ท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม เพ่ือความโปร่งใส ในขั้นตอนการลงคะแนน

เสียง รวมทั้งดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  และพิธีกรขอ

อาสาสมคัรจากท่ีประชุม 1 ท่านเพ่ือเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ในการสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย ใน

การน้ี มีผูถื้อหุน้ 1 ท่านยนิดีอาสาสมคัรเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ในการสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนตลอดการประชุม  

ผูถื้อหุน้รับฟังคาํช้ีแจงเร่ืองวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง จากพิธีกรดงัน้ี 

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษทัไดน้าํระบบ Barcode มาใชเ้พ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกแก่การประชุมผูถื้อ

หุน้ ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดงักล่าวใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทุกวาระท่ีมีการลงมติ

ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึงวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษทัขอแจง้ขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบก่อน

การประชุม ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ทั้งน้ีตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้แตล่ะท่านมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู ่ โดยถือวา่ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุน้ 1 

ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน 

สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้วา่ เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

ในแต่ละวาระการประชุม บริษทัจะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ี

ประชุมอีก 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้ทาํเคร่ืองหมายในบตัรลงมติช่องใดช่องหน่ึงวา่ เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียง   ในกรณีท่ีไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้ออกคะแนนเสียงวา่ เห็นดว้ย และในกรณี

ท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดมีการทาํเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนเกินกวา่หน่ึงช่อง หรือมีการขีดฆ่าหรือแกไ้ขเคร่ืองหมายหรือขอ้ความ 

โดยไม่มีการลงลายมือช่ือกาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่บตัรลงคะแนนดงักล่าวเป็นบตัรเสีย และไม่นาํมาคาํนวณเป็นคะแนนเสียง  

 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯจะสอบถามผูถื้อหุน้และเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น

และถาม โดยผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นใหย้กมือข้ึน พร้อมแจง้ช่ือ-นามสกลุ ก่อนแสดงความคิดเห็นหรือ

ถาม และขอใหผู้ถื้อหุน้ ส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือจะนาํมารวมคะแนนเสียง และแสดงผลคะแนน

ใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะนาํคะแนนเสียงท่ี ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย หกั

ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ  ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไดล้งคะแนนเสียง

เป็นการล่วงหนา้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทั เขา้ร่วมประชุมและไดอ้อกเสียงลงคะแนน

มาในแต่ละวาระแลว้วา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  บริษทัไดบ้นัทึกการออกเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้

รวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือนบัคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระไวแ้ลว้ 

หลงัจากรวบรวมผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดย

แบ่งเป็น คะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย และในกรณีปกติบริษทัจะถือใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ทั้งน้ี จาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

เน่ืองจากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน 

 

3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ผูถื้อหุน้อาจไม่เห็นดว้ยกบักรรมการบางคนท่ีบริษทั

เสนอแต่งตั้ง ดงันั้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความเห็นไดโ้ดยอิสระ บริษทัจะเชิญกรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งออกนอก

หอ้งประชุมโดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดาํเนินไปเป็นรายบุคคล ซ่ึงกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง และนาํคะแนน

เสียงของกรรมการรายดงักล่าวออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ 

และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลค่ะ 

 

4. หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีบริษทัท่ียนือยูด่า้นขา้ง และอธิบายใหเ้ขา้ใจ

ได ้      และ ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมผู ้

ถือหุน้ นบัตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม – 19 กมุภาพนัธ์ 2561 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระหรือเสนอช่ือ

บุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคาํถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุม ในช่วงเวลาดงักล่าวมายงั

บริษทัแต่อยา่งใด ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดแ้จง้ผลใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและผูถื้อหุน้รับทราบ

แลว้ 

 

โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัจดัใหมี้การบนัทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผา่นทางเวบ็ไซดบ์ริษทั 

www.aienergy.co.th  ภายหลงัจากวนัประชุม 3 วนัทาํการ เพ่ือใหบ้ริการผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม  

 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดงัน้ี 

 

ประธานฯกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั 

(มหาชน) และขอขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี และแจง้วา่ก่อนเร่ิมการพิจารณาในวาระท่ี 1 มีเร่ืองแจง้ใหท่ี้

ประชุมทราบ ดงัน้ี 

1. ตามท่ีบริษทัไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตแลว้ เม่ือวนัท่ี 

10 สิงหาคม 2560 โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ประกาศใหพ้นกังานปฏิบติัและ

เผยแพร่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทราบทางเวบ็ไซดบ์ริษทั โดยเฉพาะคู่คา้ทางธุรกิจ บริษทัไดข้อความร่วมมือสนบัสนุน

ใหมี้การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ  ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการจดัเตรียมหลกัฐานอา้งอิงเก่ียวกบัมาตรการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งหมด เพ่ือยืน่ขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
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ต่อตา้นการทุจริตภายใตก้ารส่งเสริมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ภายในกาํหนดเวลาต่อไป

ครับ 

 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561 เม่ือวนัที ่21 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 

ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชุมท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึง

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 

มติรับรองจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุน้มีประเด็นคาํถาม ดงัน้ี 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 

 

ขอทราบรายละเอียดความคืบหนา้ จากท่ีไดป้ระชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังก่อน วา่ภายหลงัจากแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินท่ีมีปัญหาไปนั้น ณ ปัจจุบนัสถานการณ์ไปถึงไหนแลว้ 

คุณฮั้งใช ้อคัควสักลุ : เม่ือมีผูถื้อหุน้ตั้งคาํถามเร่ืองบญัชีแลว้ ผมของตั้งคาํถามในประเดน็สาํคญัๆ ไดแ้ก่ Warrant (AIE-

W1) ท่ีจะหมดอายใุนวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ผมขอถามคาํถามเพ่ือความมัน่ใจของผูถื้อหุน้ ซ่ึง

โดยส่วนตวัผมมัน่ใจ แต่ไม่รู้วา่ทางสาํนงัาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมี Commitment อะไร

หรือไม่ ผมจึงขอใหท่้านประธานฯช่วยช้ีแจงเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้กิดความสะบายใจบา้ง หากผลของ

การประชุมในวนัน้ีเป็นไปในทางท่ีดีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดล้งความเห็นในงบการเงินแลว้ 

จะเกิดผลลพัธ์อะไรกบับริษทั และจะมีผลกระทบอยา่งไรต่อ AI 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(ประธานกรรมการ)   

เก่ียวกบัเร่ืองงบการเงินท่ีไดมี้การตรวจสอบใหม่นั้น ผมขอท่ีปรึกษาการเงินช่วยช้ีแจงครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 

(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ผมขอทาํการอธิบายโดยแยกการอธิบายออกเป็น 2 ประเด็นครับ คร้ังน้ี เป็นเหตบุงัเอิญนะครับท่ี

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือ Warrant จะครบกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 

2561 ตามอายขุอง Warrant แต่จะมีขอ้กาํหนดในเร่ืองของวนัใชสิ้ทธิสุดทา้ยคือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 

2561 โดยเป็นการโอนเงินเขา้บญัชี แต่สาํหรับการจ่ายเป็นเช็คก็จะตามรายละเอียดในเอกสารท่ีแจง้

ไป  คร้ังน้ี ผมขอเดาคาํถามในใจท่านผูถื้อหุน้ AIE นะครับวา่ ถา้ใชสิ้ทธิ หุน้จะกลบัมาซ้ือขายได้

หรือไม่ และถา้ไม่ใชสิ้ทธิจะเกิดอะไรข้ึน ผมขอเรียนวา่ ใบสาํคญัแสดงสทธิน้ีใหสิ้ทธิในการซ้ือ

หรือแปลงเป็นหุน้สามญั หรือหุน้แม่ในราคาท่ี 25 สตางค ์และราคาในตลาดท่ีปิดคร้ังสุดทา้ยอยูท่ี่

ประมาณ 60-70 สตางค ์ซ่ึงตามภาษานกัลงทุนก็คือหากท่านใชสิ้ทธิท่านก็จะสามารถนาํตน้ทุนท่ี 

25 สตางค ์ไปเฉล่ียตน้ทุนของท่าน แต่หากท่านไม่ใชสิ้ทธิตน้ทุนของท่านก็อยูท่ี่เดิม กรณีท่ีท่านใช้

สิทธิ หุน้อาจจะกลบัมาซ้ือขายหรืออาจจะไม่กลบัมาซ้ือขายก็ได ้ซ่ึงผมแค่ประเมินใหเ้ห็น

สถานการณ์ก่อน ในส่วนของ Warrant ผมขอจบแค่ตรงรายละเอียดการใชสิ้ทธินะครับ 

สาํหรับความคืบหนา้ในประเดน็ท่ีมีปัญหาอยูว่า่หุน้ของ AIE จะมีโอกาสกลบัมาซ้ือขายหรือไม่ 

จากปัญหาท่ีเกิดตั้งแต่ปี 2558 จากการส่งงบการเงินปี 2557 ท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีเดิม ซ่ึงไม่

แสดงความเห็นโดยถูกจาํกดัขอบเขตจากผูบ้ริหาร ซ่ึงทัว่ไปก็คือผูบ้ริหารไม่ไดใ้หข้อ้มูลอยา่ง

เพียงพอในการท่ีใหค้วามมัน่ใจในงบการเงินในเวลานั้น งบการเงินท่ีเป็นเง่ือนไขโดยถูกจาํกดั

ขอบเขตโดยผูบ้ริหาร เป็นงบการเงินท่ีสาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะรับเป็นงบ

การเงินท่ีมีการตรวจสอบไม่ได ้ถือวา่ไม่มีงบหรืองบไม่ไดรั้บการตรวจสอบ จึงมีคาํสัง่แกไ้ขงบ
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ต่อตา้นการทุจริตภายใตก้ารส่งเสริมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ภายในกาํหนดเวลาต่อไป

ครับ 

 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561 เม่ือวนัที ่21 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 

ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชุมท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึง

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 

มติรับรองจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุน้มีประเด็นคาํถาม ดงัน้ี 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 

 

ขอทราบรายละเอียดความคืบหนา้ จากท่ีไดป้ระชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังก่อน วา่ภายหลงัจากแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินท่ีมีปัญหาไปนั้น ณ ปัจจุบนัสถานการณ์ไปถึงไหนแลว้ 

คุณฮั้งใช ้อคัควสักลุ : เม่ือมีผูถื้อหุน้ตั้งคาํถามเร่ืองบญัชีแลว้ ผมของตั้งคาํถามในประเดน็สาํคญัๆ ไดแ้ก่ Warrant (AIE-

W1) ท่ีจะหมดอายใุนวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ผมขอถามคาํถามเพ่ือความมัน่ใจของผูถื้อหุน้ ซ่ึง

โดยส่วนตวัผมมัน่ใจ แต่ไม่รู้วา่ทางสาํนงัาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมี Commitment อะไร

หรือไม่ ผมจึงขอใหท่้านประธานฯช่วยช้ีแจงเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้กิดความสะบายใจบา้ง หากผลของ

การประชุมในวนัน้ีเป็นไปในทางท่ีดีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดล้งความเห็นในงบการเงินแลว้ 

จะเกิดผลลพัธ์อะไรกบับริษทั และจะมีผลกระทบอยา่งไรต่อ AI 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(ประธานกรรมการ)   

เก่ียวกบัเร่ืองงบการเงินท่ีไดมี้การตรวจสอบใหม่นั้น ผมขอท่ีปรึกษาการเงินช่วยช้ีแจงครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 

(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ผมขอทาํการอธิบายโดยแยกการอธิบายออกเป็น 2 ประเด็นครับ คร้ังน้ี เป็นเหตบุงัเอิญนะครับท่ี

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือ Warrant จะครบกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 

2561 ตามอายขุอง Warrant แต่จะมีขอ้กาํหนดในเร่ืองของวนัใชสิ้ทธิสุดทา้ยคือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 

2561 โดยเป็นการโอนเงินเขา้บญัชี แต่สาํหรับการจ่ายเป็นเช็คก็จะตามรายละเอียดในเอกสารท่ีแจง้

ไป  คร้ังน้ี ผมขอเดาคาํถามในใจท่านผูถื้อหุน้ AIE นะครับวา่ ถา้ใชสิ้ทธิ หุน้จะกลบัมาซ้ือขายได้

หรือไม่ และถา้ไม่ใชสิ้ทธิจะเกิดอะไรข้ึน ผมขอเรียนวา่ ใบสาํคญัแสดงสทธิน้ีใหสิ้ทธิในการซ้ือ

หรือแปลงเป็นหุน้สามญั หรือหุน้แม่ในราคาท่ี 25 สตางค ์และราคาในตลาดท่ีปิดคร้ังสุดทา้ยอยูท่ี่

ประมาณ 60-70 สตางค ์ซ่ึงตามภาษานกัลงทุนก็คือหากท่านใชสิ้ทธิท่านก็จะสามารถนาํตน้ทุนท่ี 

25 สตางค ์ไปเฉล่ียตน้ทุนของท่าน แต่หากท่านไม่ใชสิ้ทธิตน้ทุนของท่านก็อยูท่ี่เดิม กรณีท่ีท่านใช้

สิทธิ หุน้อาจจะกลบัมาซ้ือขายหรืออาจจะไม่กลบัมาซ้ือขายก็ได ้ซ่ึงผมแค่ประเมินใหเ้ห็น

สถานการณ์ก่อน ในส่วนของ Warrant ผมขอจบแค่ตรงรายละเอียดการใชสิ้ทธินะครับ 

สาํหรับความคืบหนา้ในประเดน็ท่ีมีปัญหาอยูว่า่หุน้ของ AIE จะมีโอกาสกลบัมาซ้ือขายหรือไม่ 

จากปัญหาท่ีเกิดตั้งแต่ปี 2558 จากการส่งงบการเงินปี 2557 ท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีเดิม ซ่ึงไม่

แสดงความเห็นโดยถูกจาํกดัขอบเขตจากผูบ้ริหาร ซ่ึงทัว่ไปก็คือผูบ้ริหารไม่ไดใ้หข้อ้มูลอยา่ง

เพียงพอในการท่ีใหค้วามมัน่ใจในงบการเงินในเวลานั้น งบการเงินท่ีเป็นเง่ือนไขโดยถูกจาํกดั

ขอบเขตโดยผูบ้ริหาร เป็นงบการเงินท่ีสาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะรับเป็นงบ

การเงินท่ีมีการตรวจสอบไม่ได ้ถือวา่ไม่มีงบหรืองบไม่ไดรั้บการตรวจสอบ จึงมีคาํสัง่แกไ้ขงบ

การเงินปี 2557 ตั้งแต่วนัท่ีส่งงบการเงินดงักล่าวในปี 2558  

ในปี 2558 บริษทัไดเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชีเป็น บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั (ANS) ผูส้อบบญัชีได้

เขา้มาตรวจงบการเงินปี 2558 ซ่ึงในงบการเงินปี 2558 ก็เป็นแบบไม่แสดงความเห็นโดยมีเง่ือนไข

สืบเน่ืองจากผูส้อบบญัชีเดิมท่ีไม่แสดงความเห็นไวใ้นงบการเงินปี 2557 จึงเป็นเหตุใหท้าง ANS 

ออกความเห็นโดยถูกจาํกดัขอบเขตโดยผูบ้ริหารท่ีเช่ือมโยงความเห็นของผูส้อบฯเดิมในงบ

การเงินปี 2557 มาดว้ย แต่ 2 ปีท่ีผา่นมาในปี 2559 และ 2560 คือรวมถึงงบการเงินล่าสุดท่ีเรากาํลงั

ประชุมสามญัประจาํปีวนัน้ีเป็นงบท่ี ANS รับรองความถูกตอ้ง ไม่ไดมี้เง่ือนไข แต่เง่ือนไขท่ีมีมนั

ติดคา้งมาตั้งแต่งบการเงินปี 2557 และพว่งงบการเงินปี 2558 ซ่ึงปัญหาท่ีคา้งเดิมเกิดจากงบ

การเงิน 2 ปีน้ี และทางสาํนกังาน กลต. สัง่บริษทัแกไ้ข หาผูต้รวจสอบบญัชีมาตรวจสอบ และนาํ

งบปี 2557 และ 2558 ท่ีไดรั้บการแกไ้ขและตรวจสอบนาํส่งตามท่ีสาํนกังาน กลต. และตลาด

หลกัทรัพยฯ์ไดส้ัง่ไว ้ซ่ึงในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดแ้ต่งตั้ง ANS ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการ

ตรวจสอบของ ANS ในปีท่ีผา่นมานะครับ เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบงบการเงินปี 2557 ท่ีบริษทัฯ

ไดมี้การแกไ้ข ณ วนัน้ี บริษทัฯไดน้าํส่งงบการเงินท่ีมีการแกไ้ขทั้งงบการเงินปี 2557, และงบ

การเงินปี 2558 รวมถึงงบการเงินประจาํไตรมาสท่ี 1-3 ปี 2558 เรียบร้อยแลว้เม่ือวานน้ี ในวนัท่ี 26 

เมษายน 2561 โดย ANS ในฐานะผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ไปตรวจสอบ ก็เป็นงบการเงิน

ท่ีไม่แสดงความเห็นแตเ่ป็นการถูกจาํกดัขอบเขตโดยสถานการณ์ นั้นหมายถึงวา่เม่ือ ANS เขา้ไป

ตรวจสอบ บริษทัฯและผูบ้ริหารไดใ้หค้วามร่วมมือในการหาขอ้มูลเอกสารใหต้รวจสอบ ดงันั้น 

ความแตกต่างของงบการเงินเดิมท่ีถูกสัง่ใหแ้กน้ั้นเป็นงบการเงินท่ีผูส้อบฯไม่แสดงความเห็นท่ีถูก

จาํกดัขอบเขตโดยผูบ้ริหาร และงบการเงินท่ีนาํส่งไปล่าสุดนั้น ไม่แสดงความเห็นแต่เป็นการถูก

จาํกดัขอบเขตโดยสถานการณ์ ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีอยู ่ณ ปี 2557 ไดถู้กสาํนกังาน กลต. กล่าวโทษและ

ลาออก วนัน้ีผูบ้ริหารชุดใหม่ไดด้าํเนินการแกไ้ขงบการเงินและไดใ้หค้วามร่วมมือกบัผูส้อบฯ แต่

ในรายละเอียดวา่ทาํไมตรวจสอบแลว้แต่ยงัแสดงความเห็นไม่ได ้เด๋ียวผมขออนุญาตใหผู้ส้อบ

บญัชีไดอ้ธิบายรายละเอียดใหท่้านเพ่ิมเติม  ในส่วนของคาํถามท่านวา่งบการเงินท่ีไดน้าํส่งไป

ล่าสุดเป็นงบท่ีสาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ รับไดห้รือไม่นั้น สามารถตอบไดว้า่โดย

กฎเกณฑแ์ละกฎหมายรับได ้แตกต่างจากถูกจาํกดัขอบเขตโดยผูบ้ริหาร ส่วนจะรับหรือไม่รับนั้น

เป็นขั้นตอนท่ีสาํนกังาน กลต. จะตอ้งดูรายละเอียดจากงบการเงินท่ีส่งไปเม่ือวานน้ี วา่มีความเห็น

เป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ ซ่ึงผมคิดวา่สาํนกังาน กลต. อาจจะใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน หรือบวก/ลบ 

ผมไม่กลา้กา้วล่วง ในการพิจาณาวา่งบการเงินท่ีส่งไปนั้น ตอ้งมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือไม่  แต่

แตกต่างจากงบเดิมท่ีเคยส่ง 

ในกรณีท่ี สาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์รับงบการเงินฉบบัแกไ้ขน้ี และไม่ไดส้ัง่แกไ้ข

เพ่ิมเติมประการใด ก็จะเขา้สู่ขั้นตอนท่ีบริษทัฯจะตอ้งยืน่เร่ืองใหหุ้น้กลบัมาซ้ือขายกบัทางตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงจะเป็นการพิจารณาของตลาดหลกัทรัพยฯ์ในขั้นตอนต่อไป และจากเดิมท่ีผมเคย

แจง้ทางผูถื้อหุน้วา่ ปกติตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัฯจะตอ้งปิดงบการเงินและ

นาํส่งตามกาํหนดอยา่งนอ้ย 2 ไตรมาส ในเร่ืองน้ีทางผมและผูบ้ริหารของบริษทัฯไดมี้การพดูคุย

และประชุมหารือร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์วา่ปัญหาเกิดจากงบการเงินเดิมท่ีมีปัญหา ส่วนงบ

ปัจจุบนัตั้งแตปี่ 2559 บริษทัฯไดมี้การนาํส่งงบและปฏิบติัตามเง่ือนไขอยูแ่ลว้ ทางตลาด

หลกัทรัพยฯ์ไดพิ้จารณาและไดมี้การแจง้มายงับริษทัฯวา่ กรณีของ AIE คงไม่ตอ้งรออีก 2 

ไตรมาส 

คุณฮั้งใช ้อคัควสักลุ : ผมขอถามต่อเน่ืองใหผู้ถื้อหุน้ท่านอ่ืนเขา้ใจ เร่ืองงบการเงินไม่มีปัญหา เร่ืองเวลาผมไม่เอาคาํตอบ 

แต่ผมอยากรู้วา่ผลงานในช่วงเวลาท่ีไม่ไดมี้การซ้ือขาย มีผลการดาํเนินงานจริงๆท่ีไม่เก่ียวกบังบ

ดุลทางบญัชี บริษทัฯมีผลการดาํเนินงานเป็นบวกหรือเป็นลบ 



10

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(ประธานกรรมการ)   

เร่ืองผลการดาํเนินงานจะอยูใ่นวาระถดัไปครับ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 

 

ผมขอถามเร่ือง Warrant ครับ ตามท่ีคุณสมศกัด์ิอธิบายมามนัเป็นเร่ืองพ้ืนฐาน คือ เป็นการ Dilute 

เป็นการเฉล่ียตน้ทุนกนั ทาํไมคณะกรรมการ AIE ไม่เล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ Warrant ออกไป 

หรือต่ออาย ุAIE-W1 ออกไป อาจจะหยดุไวแ้ละออกเป็น AIE-W2 ควรจะใหมี้ความชดัเจนก่อน 

และใหมี้การซ้ือขายหุน้ของ AIE ตวัแม่ไดจ้ริงก่อนแลว้ค่อยมีการซ้ือขาย Warrant กนัไม่ดีกวา่หรือ  

แต่ในเม่ือเดินมาจนอีกไม่ก่ีวนัก็จะครบกาํหนดแลว้ ซ่ึงผมมองวา่พวกคุณไดต้ลอด ถา้ผมแปลงผม

ก็ตอ้งเอาเงินใหคุ้ณอีก ถา้ผมไม่แปลงผมก็ไม่มีแตม้ต่อ ทาํไมผมตอ้งกลายเป็นคนถูกมดัมือชก

ตลอด และผมตอ้งการทราบกวา่ภายหลงัจาก ANS ไดเ้ขา้ตรวจสอบงบการเงินปี 2557 และ 2558 

ไดมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยา่งไร มีกาํไรเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากการแกไ้ขเท่าไหร่ นั้นคือส่ิงท่ี

ผมอยากทราบ นั้นคือเร่ืองท่ี 2  

ส่วนเร่ืองท่ี 3 ตามท่ีคุณสมศกัด์ิ แจง้วา่ทาง ANS ไม่แสดงความเห็นเน่ืองจากถูกจาํกดัขอบเขตโดย

สถานการณ์ ซ่ึงปกติบญัชีจะมีการแสดงความเห็น 2 แบบ คือ แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

หรือแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข   ทาํไม ANS ไม่เลือกแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข และระบุ

สาเหตุวา่มนัมีเง่ือนไขอยา่งไร มนัจะดีกวา่การไม่แสดงความเห็นเน่ืองจากถูกจาํกดัขอบเขตโดย

สถานการณ์หรือไม่ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 

(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ประเด็นเร่ืองอาย ุWarrant เป็นประเด็นทางขอ้กฎหมาย เราไดพ้ยายามพิจารณาทางออกหลายๆ

ทางนะครับ และสาํหรับ Warrant ตวัน้ีไม่ไดเ้ขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์อยูแ่ลว้ Warrant 

เป็นตราสารทางการเงินท่ีบริษทัฯออกมา การท่ีจะมี AIE-W2 ออกมาตามท่ีผูถื้อหุน้ถามมานั้น ก็

เป็นเร่ืองท่ีบริษทัฯจะนาํไปพิจารณาวา่จะดาํเนินการเยยีวยาหรืออยา่งไรต่อไปก็เป็นเร่ืองของ

อนาคต แต่สาํหรับ AIE-W1 เท่าท่ีสอบถามนกักฎหมายการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขคงมีขอ้จาํกดัทาง

กฎหมายท่ีจะไปดาํเนินการ  

ในเร่ืองของการแปลงสิทธิหรือไม่แปลงสิทธิ อยา่งท่ีผมเรียนมนัเป็นเหตุบงัเอิญ เราทาํงานกนั

อยา่งเตม็ท่ีและอยา่งหนกั และพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือเร่งรัดใหง้บการเงินปี 2557 และ 2558 

ใหแ้ลว้เสร็จทนัก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี วนัน้ีอยา่งนอ้ยเรามีความคืบหนา้ในเร่ืองการ

นาํส่งงบ แต่ในส่วนของ Warrant ครบกาํหนดในช่วงน้ีพอดี เราไม่ไดมี้ความตั้งใจท่ีจะทาํให้

ประจวบเหมาะ ซ่ึงการนาํส่งงบการเงินเม่ือวานน้ีก็เป็นเร่ืองท่ีเราร้องขอใหผู้ส้อบบญัชีไดจ้ดัเวลา

และดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัประชุมในวนัน้ี เพราะตอ้งการใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ห็นความคืบหนา้

ท่ีชดัเจนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ดงันั้นการนาํส่งงบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบบัแกไ้ข ผมวา่มนั

เป็นความคืบหนา้อยา่งหน่ึงท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจในการใชสิ้ทธิหรือไม่ใชสิ้ทธิ ส่วนถา้ท่านไม่

ใชสิ้ทธิ บริษทัฯจะมีการเยยีวยาหรืออยา่งไร ผมคิดวา่เป็นเร่ืองถดัไป และในส่วนตราสารทาง

การเงินท่ีคา้งอยูก่ารท่ีจะไปเปล่ียนแปลงเง่ือนไขเป็นเร่ืองท่ีทาํยากและมีขอ้จาํกดัทางกฎหมายครับ 

ขอเรียนเชิญคุณวชิยัตอบประเด็นทางบญัชีครับ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 

(ผูส้อบบญัชี)   

ผมเป็นผูส้อบบญัชีจาก ANS ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีในปีปัจจุบนัครับ เท่าท่ีฟังจากคาํถามของผูถื้อหุน้

เราจะมีขอ้มูลในอดีตก็คืองบปี 2557 และ 2558 ซ่ึงผมก็ไดต้รวจสอบขอ้มูลจนถึงปี 2559 และ 

2560 และในงบปี 2560 ท่ีเรากาํลงัจะพิจารณารับรองกนัในวนัน้ีก็เป็นงบการเงินท่ีมีเง่ือนไขใน

ส่วนท่ีเก่ียวกบั ทางสาํนกังาน กลต. ยืน่เอกสารส่งเร่ืองไปท่ี DSI และรอทาง DSI สรุปผลออกมา  

ในส่วนของปี 2557 ท่ีทางผูถื้อหุน้สอบถามถึงรายการปรับปรุงนั้น ผูส้อบบญัชีเดิมไม่แสดง

ความเห็นดว้ยเหตผุลเก่ียวกบัการควบคุมภายในและเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือและรายการต่างๆตามท่ี

ระบุอยูใ่นหนา้รายงานของผูส้อบฯเดิม โดยเหตผุลนั้นผูส้อบฯเดิมมองวา่ถูกจาํกดัขอบเขตโดย

 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 ดว้ย

คะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

ผูบ้ริหารในอดีต ซ่ึงในปัจจุบนัเองทางบริษทัฯก็ไดมี้ผูบ้ริหารในปัจจุบนั ท่ีไดเ้ขา้ไปตรวจและ

จดัทาํเอกสารข้ึนมา และจดัทาํงบการเงินของปี 2557 ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ซ่ึงในส่วนของ ANS เองก็ไดเ้ขา้ไปรับงานตรวจปี 2557 ในเดือนธนัวาคม 2560 เง่ือนไขท่ีเรา

แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 นั้นไดเ้ปิดเผยไปแลว้เม่ือคืนน้ี แต่ผมขอสรุปสั้นๆวา่ ใน

วชิาชีพและการแสดงความเห็นของผูส้อบฯนั้น เม่ือเราไดรั้บงานในเดือนธนัวาคม 2560 เราไม่ได้

เขา้ไปสงัเกตุการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึง ณ ขณะนั้นแมแ้ต่ผูส้อบ

บญัชีคนเดิมท่านก็ไม่แสดงความคิดเห็นในส่วนน้ี เราไดรั้บการแตง่ตั้งหลงัจากวนันั้น เราจึงไม่

สามารถเขา้ไปสงัเกตุการตรวจนบัยอ้นอดีตได ้นั้นก็เป็นเหตผุลหน่ึงท่ีทาํใหเ้ราไม่สามารถให้

ความเห็นเก่ียวกบัสินคา้คงหลือจาํนวน 434.01 ลา้นบาท ได ้ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติสาํหรับผูส้อบบญัชีท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้งทีหลงัไม่สามารถจะเขา้ไปตรวจได ้และเขา้ใจวา่ทางบริษทัฯไดพ้ยายามเขา้ไป

แกไ้ขในจุดน้ี แตบ่างเร่ืองในอดีตคือเร่ืองท่ีไดเ้กิดข้ึนไปแลว้ และผูบ้ริหารในปัจจุบนัไดเ้ขา้ไป

ตรวจสอบและจดัทาํเอกสารข้ึนมาใหม่ และพยายามจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน ผูส้อบบญัชีก็มีหนา้ท่ีเขา้ไปตรวจเอกสารท่ีบริษทัฯจดัทาํข้ึนมาใหม่ไดมี้การ

บนัทึกและเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่   แต่เอกสารเป็นเอกสารท่ีถูกจดัทาํ

ข้ึนมาใหม่ และผูส้อบบญัชีเดิมก็ไดบ้อกวา่ในปีนั้นการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้น

เอกสารท่ีถูกจดัทาํข้ึนมาใหม่ในปี 2560 ยอ้นหลงัไปปี 2557 มนัไม่ไดเ้กิดจากการควบคุมภายใน

ตามปกติ ผูส้อบบญัชีจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่อเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนมาใหม่ภายใตก้าร

ควบคุมภายในท่ีไม่เป็นไปตามปกติได ้เม่ือบวกกบัเร่ืองแรก ท่ีเราไม่ไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตุการตรวจนบั

สินคา้คงเหลือกบัเร่ืองน้ี เราจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินไดต้ามวธีิการตรวจสอบ  

ในส่วนของการปรับปรุงวา่ตวัเลขมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรนั้น ซ่ึงปกติผูส้อบบญัชีออกงบ

การเงินปี 2558 เทียบกบัปี 2557 ก็จะมีการปรับปรุงโดยเป็นการเอารายการเดิมท่ีผูส้อบบญัชีเดิมท่ี

ท่านเห็นวา่ตรวจสอบไม่ไดพ้ยายามปรับปรุงใหถู้กแต่ยงัไม่มีใครเขา้ไปตรวจ ดงันั้นตวัเลขปี 2557 

เปรียบเทียบกบัปี 2558 ไดมี้การปรับปรุงใหม่คร้ังท่ี 1 และตอนปี 2559 เปรียบเทียบกบัปี 2558 เรา

ก็พบวา่ในปี 2557 มีความผิดพลาดอีกจาํนวนหน่ึง จึงทาํการปรับปรุงคร้ังท่ี 2   ดงันั้น งบการเงินปี 

2557 ท่ีเราตรวจและออกใหม่ และท่ีเราเผยแพร่ออกไปนั้นจะตรงกบัการงบการเงินปี 2557 

ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ส่วนงบการเงินท่ี ANS ไดเ้ขา้ไปตรวจสอบของปี 2557 ในปีปัจจุบนันั้น ก็

เพ่ือท่ีจะใหง้บการเงินฉบบัน้ีมีผูส้อบบญัชีเขา้มาตรวจ ส่วนการแสดงความเห็นก็ตามเอกสาร

หลกัฐานท่ีเราได ้เช่น เราไม่ไดต้รวจนบัสินคา้ ณ ขณะนั้น และเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนมาใหม่ไม่ได้

เป็นไปตามการควบคุมภายในปกติ เราจึงไม่สามารถแสดงความเห็นไดเ้น่ืองจากถูกจาํกดัขอบเขต

โดยสถานการณ์ 

ส่วนผลต่อเน่ืองในงบการเงินปี 2558 เม่ืองบการเงินปี 2557 ไดรั้บการแกไ้ขในลกัษณะน้ี ในปี 

2558 ก็ไดรั้บการแกไ้ขในลกัษณะเดียวกนัและมีความเห็นท่ีวา่ถูกจาํกดัขอบเขตโดยสถานการณ์

เช่นเดียวกบัปี 2557  

คุณฮั้งใช ้อคัควสักลุ : ผมขอขอบคุณผูส้อบบญัชีท่ีรับงานเขา้สอบบญัชีบริษทัน้ี ไม่วา่จะสามารถกลบัเขา้มาซ้ือขายได้

หรือไม่ ผมขอเสนอใหท้างคณะกรรมการพิจารณาชดเชยผูถื้อหุน้โดยการออก AIE-W2 ตาม

อตัราส่วนท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่จะแปลงหรือไม่แปลงก็ตามนะครับ และราคาแปลงสภาพควร

เหมาะสม ผมเช่ือวา่เม่ือเราสามารถส่งงบการเงินไดแ้ลว้ ทางสาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์

ฯจะอนุญาตใหก้ลบัมาซ้ือขายใหม่ได ้ผมคาดหวงัวา่อยา่งนั้น 
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ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 ดว้ย

คะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

ผูบ้ริหารในอดีต ซ่ึงในปัจจุบนัเองทางบริษทัฯก็ไดมี้ผูบ้ริหารในปัจจุบนั ท่ีไดเ้ขา้ไปตรวจและ

จดัทาํเอกสารข้ึนมา และจดัทาํงบการเงินของปี 2557 ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ซ่ึงในส่วนของ ANS เองก็ไดเ้ขา้ไปรับงานตรวจปี 2557 ในเดือนธนัวาคม 2560 เง่ือนไขท่ีเรา

แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 นั้นไดเ้ปิดเผยไปแลว้เม่ือคืนน้ี แต่ผมขอสรุปสั้นๆวา่ ใน

วชิาชีพและการแสดงความเห็นของผูส้อบฯนั้น เม่ือเราไดรั้บงานในเดือนธนัวาคม 2560 เราไม่ได้

เขา้ไปสงัเกตุการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึง ณ ขณะนั้นแมแ้ต่ผูส้อบ

บญัชีคนเดิมท่านก็ไม่แสดงความคิดเห็นในส่วนน้ี เราไดรั้บการแตง่ตั้งหลงัจากวนันั้น เราจึงไม่

สามารถเขา้ไปสงัเกตุการตรวจนบัยอ้นอดีตได ้นั้นก็เป็นเหตผุลหน่ึงท่ีทาํใหเ้ราไม่สามารถให้

ความเห็นเก่ียวกบัสินคา้คงหลือจาํนวน 434.01 ลา้นบาท ได ้ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติสาํหรับผูส้อบบญัชีท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้งทีหลงัไม่สามารถจะเขา้ไปตรวจได ้และเขา้ใจวา่ทางบริษทัฯไดพ้ยายามเขา้ไป

แกไ้ขในจุดน้ี แตบ่างเร่ืองในอดีตคือเร่ืองท่ีไดเ้กิดข้ึนไปแลว้ และผูบ้ริหารในปัจจุบนัไดเ้ขา้ไป

ตรวจสอบและจดัทาํเอกสารข้ึนมาใหม่ และพยายามจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน ผูส้อบบญัชีก็มีหนา้ท่ีเขา้ไปตรวจเอกสารท่ีบริษทัฯจดัทาํข้ึนมาใหม่ไดมี้การ

บนัทึกและเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่   แต่เอกสารเป็นเอกสารท่ีถูกจดัทาํ

ข้ึนมาใหม่ และผูส้อบบญัชีเดิมก็ไดบ้อกวา่ในปีนั้นการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้น

เอกสารท่ีถูกจดัทาํข้ึนมาใหม่ในปี 2560 ยอ้นหลงัไปปี 2557 มนัไม่ไดเ้กิดจากการควบคุมภายใน

ตามปกติ ผูส้อบบญัชีจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่อเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนมาใหม่ภายใตก้าร

ควบคุมภายในท่ีไม่เป็นไปตามปกติได ้เม่ือบวกกบัเร่ืองแรก ท่ีเราไม่ไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตุการตรวจนบั

สินคา้คงเหลือกบัเร่ืองน้ี เราจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินไดต้ามวธีิการตรวจสอบ  

ในส่วนของการปรับปรุงวา่ตวัเลขมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรนั้น ซ่ึงปกติผูส้อบบญัชีออกงบ

การเงินปี 2558 เทียบกบัปี 2557 ก็จะมีการปรับปรุงโดยเป็นการเอารายการเดิมท่ีผูส้อบบญัชีเดิมท่ี

ท่านเห็นวา่ตรวจสอบไม่ไดพ้ยายามปรับปรุงใหถู้กแต่ยงัไม่มีใครเขา้ไปตรวจ ดงันั้นตวัเลขปี 2557 

เปรียบเทียบกบัปี 2558 ไดมี้การปรับปรุงใหม่คร้ังท่ี 1 และตอนปี 2559 เปรียบเทียบกบัปี 2558 เรา

ก็พบวา่ในปี 2557 มีความผิดพลาดอีกจาํนวนหน่ึง จึงทาํการปรับปรุงคร้ังท่ี 2   ดงันั้น งบการเงินปี 

2557 ท่ีเราตรวจและออกใหม่ และท่ีเราเผยแพร่ออกไปนั้นจะตรงกบัการงบการเงินปี 2557 

ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ส่วนงบการเงินท่ี ANS ไดเ้ขา้ไปตรวจสอบของปี 2557 ในปีปัจจุบนันั้น ก็

เพ่ือท่ีจะใหง้บการเงินฉบบัน้ีมีผูส้อบบญัชีเขา้มาตรวจ ส่วนการแสดงความเห็นก็ตามเอกสาร

หลกัฐานท่ีเราได ้เช่น เราไม่ไดต้รวจนบัสินคา้ ณ ขณะนั้น และเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนมาใหม่ไม่ได้

เป็นไปตามการควบคุมภายในปกติ เราจึงไม่สามารถแสดงความเห็นไดเ้น่ืองจากถูกจาํกดัขอบเขต

โดยสถานการณ์ 

ส่วนผลต่อเน่ืองในงบการเงินปี 2558 เม่ืองบการเงินปี 2557 ไดรั้บการแกไ้ขในลกัษณะน้ี ในปี 

2558 ก็ไดรั้บการแกไ้ขในลกัษณะเดียวกนัและมีความเห็นท่ีวา่ถูกจาํกดัขอบเขตโดยสถานการณ์

เช่นเดียวกบัปี 2557  

คุณฮั้งใช ้อคัควสักลุ : ผมขอขอบคุณผูส้อบบญัชีท่ีรับงานเขา้สอบบญัชีบริษทัน้ี ไม่วา่จะสามารถกลบัเขา้มาซ้ือขายได้

หรือไม่ ผมขอเสนอใหท้างคณะกรรมการพิจารณาชดเชยผูถื้อหุน้โดยการออก AIE-W2 ตาม

อตัราส่วนท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่จะแปลงหรือไม่แปลงก็ตามนะครับ และราคาแปลงสภาพควร

เหมาะสม ผมเช่ือวา่เม่ือเราสามารถส่งงบการเงินไดแ้ลว้ ทางสาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์

ฯจะอนุญาตใหก้ลบัมาซ้ือขายใหม่ได ้ผมคาดหวงัวา่อยา่งนั้น 
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- เห็นดว้ย 3,362,910,148  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100.000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     1,068,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2560 

ประธานฯ ไดแ้ถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี  2560 โดยมีรายละเอียดดงัท่ี

ปรากฏในรายงานประจาํปี 2560 ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยสงัเขปดงัน้ี 

ในปี 2560 บริษทัฯมีรายไดร้วมจาํนวนทั้งส้ิน 2,461 ลา้นบาท มีตน้ทุนรวมจาํนวน 2,399 ลา้นบาท มีค่าใชจ่้ายในการขาย

และบริหาร 105 ลา้นบาท บริษทัฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจาํนวนทั้งส้ิน 72 ลา้นบาท โดยภาพรวมแลว้ บริษทัมีรายไดร้วม

ในปี 2560 ลดลงจากรายไดร้วมของงบการเงินปี 2559 จาํนวน 1,029 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 29 มีสาเหตุหลกัมาจากความ

แตกต่างของราคาขายนํ้ ามนัไบโอดีเซลเฉล่ีย 

 

จากภาพท่ีแสดง ราคาขายนํ้ ามนัไบโอดีเซลเฉล่ีย แตกต่างกนัประมาณ 7-8 บาท/กิโลกรัม คือในปี 2560 มีราคาขายเฉล่ีย 

เท่ากบั 28.04 บาท/กิโลกรัม ในขณะท่ีปี 2559 มีราคาขายเฉล่ียเท่ากบั 36.08 บาท/กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 22 เน่ืองจากราคา

ตน้ทุนวตัถุดิบหลกั คือ นํ้ ามนัปาลม์ดิบ ซ่ึงเป็นราคาตั้งตน้ในการกาํหนดราคาขายนํ้ ามนัไบโอดีเซลมีการปรับตวัลดลง ในขณะท่ี

ปริมาณการขายของทั้ง 2 ปีมีปริมาณการขายท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงในปี 2560 มีปริมาณการจาํหน่าย 68,791 ตนั ลดลดจากปี 2559 

จาํนวน 4,721 ตนั จาก 73,512 ตนัหรือลดลงเพียงร้อยละ 6.42  

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะตลาด และแนวโน้มในปี 2561 

 

- ราคานํ้ ามนัปาลม์ดิบมีทิศทางความผนัผวนเป็นไปตามความผนัผวนของราคานํ้ ามนัปาลม์ดิบใน

ตลาดโลก โดยราคานํ้ ามนัปาลม์ดิบในปี 2560 ปรับตวัลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 22 (ราคาเฉล่ียใน

ปี ปี 2559 เท่ากบั 31.95 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2560 เท่ากบั 24.88 บาทต่อกิโลกรัม)  

- เม่ือปลายเดือนมีนาคม 2561 ทางกรมการคา้ภายในไดป้ระกาศกาํหนดาราคาซ้ือขาย CPO ในราคาไม่ตํ่า

กวา่ 19 บาท/กก. เพ่ือประคองราคานํ้ ามนัปาลม์ดิบไม่ใหล้ดตํ่าเกินไป เน่ืองจากปีน้ี 2561 คาดวา่มีสตอ็ก

สูงสุดเป็นประวติัการณ์ถึง 590,000 ตนั จากปกติ Safety Stock ท่ี 200,000 ตนั 

- ทางสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) จะเป็นผูพิ้จารณา และใหค้ณะกรรมการบริหารนโยบาย

พลงังาน (กบง.) อนุมติัก่อน ซ่ึงหาก กบง.อนุมติั ก็คาดวา่จะสามารถจาํหน่าย B20 ในกลุ่มผูป้ระกอบการ 

รถบรรทุก ไดป้ระมาณ 1 มิถุนายน 2561 ซ่ึงคาดวา่จะทาํใหค้วามตอ้งการใช ้ B100 เพ่ิมข้ึนประมาณ 

700,000 ลิตรต่อวนั 

 

ความคืบหน้าโครงการลงทุน 

- สาํหรับแผนธุรกิจ ทางบริษทัคาดวา่โครงการ โรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ จะสามารถเร่ิมผลิตในเชิง

พาณิชยไ์ดใ้นช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ซ่ึงปัจจุบนัดาํเนินการไปแลว้ 60% อยูร่ะหวา่งขั้นตอนติดตั้ง 

- โครงการน้ีเป็นการเพ่ิมมูลค่า กลีเซอรีนดิบ ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตท่ี 100 ตนักลีเซอรีนบริสุทธ์ิ / วนั คาดวา่จะ

สามารถเพ่ิม Gross Profit ในส่วนธุรกิจ Biodiesel ไดป้ระมาณ 5% เน่ืองจาก เป็นตลาดกลุ่มใหม่ในกลุ่ม 

Pharmaceutical Grade ซ่ึงมีความตอ้งการในตลาดสูง และมี margin ดี 

 

ในวาระน้ีเป็นการรายงานแก่ผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

มีผูถื้อหุน้มีประเด็นคาํถาม ดงัน้ี 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 

 

ราคา CPO ท่ีท่านไดแ้สดงใหเ้ห็นเม่ือสกัครู่นั้น มนัค่อนขา้งแกวง่ แต่ในส่วนของปริมาณการขาย

ไม่ทราบวา่เราสามารถขยายฐานลูกคา้ไบโอดีเซลใหก้บักลุ่มอ่ืนๆไดห้รือไม่ นอกเหนือจากลูกคา้

กลุ่มมาตรา 7 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ไม่วา่ราคา CPO จะสูงหรือตํ่า การกาํหนดราคาขายนํ้ ามนัไบโอดีเซลก็จะนาํราคา CPO 
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- เห็นดว้ย 3,362,910,148  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100.000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     1,068,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2560 

ประธานฯ ไดแ้ถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี  2560 โดยมีรายละเอียดดงัท่ี

ปรากฏในรายงานประจาํปี 2560 ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยสงัเขปดงัน้ี 

ในปี 2560 บริษทัฯมีรายไดร้วมจาํนวนทั้งส้ิน 2,461 ลา้นบาท มีตน้ทุนรวมจาํนวน 2,399 ลา้นบาท มีค่าใชจ่้ายในการขาย

และบริหาร 105 ลา้นบาท บริษทัฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจาํนวนทั้งส้ิน 72 ลา้นบาท โดยภาพรวมแลว้ บริษทัมีรายไดร้วม

ในปี 2560 ลดลงจากรายไดร้วมของงบการเงินปี 2559 จาํนวน 1,029 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 29 มีสาเหตุหลกัมาจากความ

แตกต่างของราคาขายนํ้ ามนัไบโอดีเซลเฉล่ีย 

 

จากภาพท่ีแสดง ราคาขายนํ้ ามนัไบโอดีเซลเฉล่ีย แตกต่างกนัประมาณ 7-8 บาท/กิโลกรัม คือในปี 2560 มีราคาขายเฉล่ีย 

เท่ากบั 28.04 บาท/กิโลกรัม ในขณะท่ีปี 2559 มีราคาขายเฉล่ียเท่ากบั 36.08 บาท/กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 22 เน่ืองจากราคา

ตน้ทุนวตัถุดิบหลกั คือ นํ้ ามนัปาลม์ดิบ ซ่ึงเป็นราคาตั้งตน้ในการกาํหนดราคาขายนํ้ ามนัไบโอดีเซลมีการปรับตวัลดลง ในขณะท่ี

ปริมาณการขายของทั้ง 2 ปีมีปริมาณการขายท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงในปี 2560 มีปริมาณการจาํหน่าย 68,791 ตนั ลดลดจากปี 2559 

จาํนวน 4,721 ตนั จาก 73,512 ตนัหรือลดลงเพียงร้อยละ 6.42  

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะตลาด และแนวโน้มในปี 2561 

 

- ราคานํ้ ามนัปาลม์ดิบมีทิศทางความผนัผวนเป็นไปตามความผนัผวนของราคานํ้ ามนัปาลม์ดิบใน

ตลาดโลก โดยราคานํ้ ามนัปาลม์ดิบในปี 2560 ปรับตวัลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 22 (ราคาเฉล่ียใน

ปี ปี 2559 เท่ากบั 31.95 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2560 เท่ากบั 24.88 บาทต่อกิโลกรัม)  

- เม่ือปลายเดือนมีนาคม 2561 ทางกรมการคา้ภายในไดป้ระกาศกาํหนดาราคาซ้ือขาย CPO ในราคาไม่ตํ่า

กวา่ 19 บาท/กก. เพ่ือประคองราคานํ้ ามนัปาลม์ดิบไม่ใหล้ดตํ่าเกินไป เน่ืองจากปีน้ี 2561 คาดวา่มีสตอ็ก

สูงสุดเป็นประวติัการณ์ถึง 590,000 ตนั จากปกติ Safety Stock ท่ี 200,000 ตนั 

- ทางสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) จะเป็นผูพิ้จารณา และใหค้ณะกรรมการบริหารนโยบาย

พลงังาน (กบง.) อนุมติัก่อน ซ่ึงหาก กบง.อนุมติั ก็คาดวา่จะสามารถจาํหน่าย B20 ในกลุ่มผูป้ระกอบการ 

รถบรรทุก ไดป้ระมาณ 1 มิถุนายน 2561 ซ่ึงคาดวา่จะทาํใหค้วามตอ้งการใช ้ B100 เพ่ิมข้ึนประมาณ 

700,000 ลิตรต่อวนั 

 

ความคืบหน้าโครงการลงทุน 

- สาํหรับแผนธุรกิจ ทางบริษทัคาดวา่โครงการ โรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ จะสามารถเร่ิมผลิตในเชิง

พาณิชยไ์ดใ้นช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ซ่ึงปัจจุบนัดาํเนินการไปแลว้ 60% อยูร่ะหวา่งขั้นตอนติดตั้ง 

- โครงการน้ีเป็นการเพ่ิมมูลค่า กลีเซอรีนดิบ ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตท่ี 100 ตนักลีเซอรีนบริสุทธ์ิ / วนั คาดวา่จะ

สามารถเพ่ิม Gross Profit ในส่วนธุรกิจ Biodiesel ไดป้ระมาณ 5% เน่ืองจาก เป็นตลาดกลุ่มใหม่ในกลุ่ม 

Pharmaceutical Grade ซ่ึงมีความตอ้งการในตลาดสูง และมี margin ดี 

 

ในวาระน้ีเป็นการรายงานแก่ผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

มีผูถื้อหุน้มีประเด็นคาํถาม ดงัน้ี 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 

 

ราคา CPO ท่ีท่านไดแ้สดงใหเ้ห็นเม่ือสกัครู่นั้น มนัค่อนขา้งแกวง่ แต่ในส่วนของปริมาณการขาย

ไม่ทราบวา่เราสามารถขยายฐานลูกคา้ไบโอดีเซลใหก้บักลุ่มอ่ืนๆไดห้รือไม่ นอกเหนือจากลูกคา้

กลุ่มมาตรา 7 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ไม่วา่ราคา CPO จะสูงหรือตํ่า การกาํหนดราคาขายนํ้ ามนัไบโอดีเซลก็จะนาํราคา CPO 
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ   งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสดประจาํปี 2560 ส้ินสุด วนัที ่31 

ธันวาคม 2560 ทีไ่ด้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นอย่างมเีง่ือนไข 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์ กรรมการผูจ้ดัการ รายงานเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน งบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560   ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และ

แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ดงัรายละเอียดตามรายงานประจาํปี 

2560 ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ขอนาํเสนอรายการในงบการเงินรวมท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 โดยสงัเขปดงัน้ี 

ในปี 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมจาํนวนทั้งส้ิน 1,831 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 251 ลา้นบาท สินทรัพยข์อง

บริษทัโดยหลกัๆ ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,263 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือและพสัดุนํ้ ามนัคงเหลือ

จาํนวน 153 ลา้นบาท และลูกหน้ีการคา้ 111 ลา้นบาท และมีหน้ีสินของบริษทัฯจาํนวน 99 ลา้นบาท โดยหลกัๆ ประกอบดว้ย 

เจา้หน้ีการคา้จาํนวน 80 ลา้นบาท และสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจาํนวน 10 ลา้นบาท และไม่มีเงินกูย้มืจาก

สถาบนัการเงิน และมีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 1,732 ลา้นบาท โดยขาดทุนสุทธิประจาํปี 72 ลา้นบาท 

ในส่วนของงบกาํไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2560 มีรายการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

(ประธานกรรมการ)   เขา้มาคาํนวณในสูตรการกาํหนดราคา การท่ีมีฐานลูกคา้มากก็จะสามารถผลิตไดม้าก ตน้ทุนผลิต

ต่อหน่วยลดลง ความสามารถในการทาํกาํไรก็จะดีข้ึน ก็จากท่ีผมไดเ้คยเล่าใหฟั้งวา่ท่ีผา่นเราไดคุ้ย

กบัทางพนัธมิตรซ่ึงอยูใ่นกลุ่มธุรกิจมาตรา 7 นะครับ แต่เน่ืองจากวา่ท่ีผา่นมาเรามีปัญหาเร่ืองงบ

การเงิน ดงันั้นการท่ีจะมีการพดูคุยอยา่งเป็นทางการจริงๆจึงตอ้งหยดุไป ซ่ึง ณ วนัน้ีผมเช่ือวา่มี 2-

3 รายไดน่้าจะพร้อมเขา้มาคุยกบัเราใหม่แลว้ ดงันั้นการขยายฐานลูกคา้ตามท่ีท่านถามก็มีความ

เป็นไปไดสู้งครับ 

คุณสมเกียรติ สาลีพฒันา:  หนา้รายช่ือกรรมการมีความผิดพลาดใน Annual Report 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(กรรมการผูจ้ดัการ)   

จะเป็นการระบุช่ือกรรมการใตภ้าพผิด 1 ท่าน ซ่ึงเกิดในช่วงท่ีนาํงาน Art เพ่ือข้ึนรูปเล่มของโรง

พิมพ ์ซ่ึงไดท้าํการพิมพห์นงัสือแลว้จึงไม่สามารถหยดุการพิมพห์นงัสือได ้และในคร้ังหนา้บริษทั

จะทาํการตรวจสอบใหล้ะเอียดถ่ีถว้นมากข้ึนค่ะ 

คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต:์ ผมไม่ไดเ้ขา้ประชุมตั้งแตแ่รก แต่ไม่ทราบวา่ท่านประธานฯไดแ้จง้ท่ีประชุมเก่ียวกบัสถานการณ์

การนาํบริษทักลบัเขา้ซ้ือขายในตลาดอีกคร้ังหรือยงั และมีคาํถามเร่ืองเก่ียวกบั Warrant หากเราไม่

ใชสิ้ทธิถือวา่หมดไปเลยหรือไม่ หรือวา่เรายงัมีสิทธิอยู ่

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(ประธานกรรมการ)   

คาํถามท่ีท่านถามไปทั้งหมดมีท่านอ่ืนถามแลว้ และไดต้อบคาํถามไปหมดแลว้ เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการ

เสียเวลา ขอใหท้างท่ีปรึกษาการเงินแจง้โดยสรุปอีกคร้ังครับ  

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 

(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

สรุปสั้นๆ คือ เร่ืองงบการเงินบริษทัไดน้าํส่งแลว้เม่ือวานน้ี โดยเป็นงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไม่

แสดงความเห็นเน่ืองจากถูกจาํกดัขอบเขตโดยสถานการณ์ ซ่ึงจะแตกต่างจากผูส้อบฯเดิมท่ีไม่

แสดงความเห็นเน่ืองจากถูกจาํกดัขอบเขตโดยผูบ้ริหาร  ซ่ึงเป็นรูปแบบงบการเงินท่ีสาํนกังาน 

กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์สามารถรับงบการเงินได ้ส่วนจะรับหรือไม่รับนั้น ข้ึนอยูก่บัการ

พิจารณาของสาํนกังาน กลต. นบัจากเม่ือวานน้ีหลงัจากท่ีไดส่้งงบการเงินไป 

ในเร่ืองของ Warrant ถา้ไม่ใชสิ้ทธิภายในวนัท่ี 4 พ.ค. 2561 Warrant ก็จะหมดอายไุป ส่วนจะใช้

สิทธิหรือไม่ใชสิ้ทธิ ท่านผูถื้อหุน้คงคิดวา่จะกลบัมาซ้ือขายไดห้รือไม่ ซ่ึงตามท่ีเรียนไปวา่ ถา้ทาง

สาํนกังาน กลต.ไม่มีคาํสัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงินเพ่ิมเติม ก็จะเป็นขั้นตอนการขอกลบัเขา้ซ้ือขายใหม่

โดยท่ีไม่ตอ้งรออีก  2 ไตรมาส เน่ืองจากงบการเงินท่ีผา่นมาเราไดส่้งไดต้ามเง่ือนไขแลว้ครับ 

 

- บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2560 จาํนวน  2,286 ลา้นบาท  โดยลดลงจากปีก่อนจาํนวน  

1,193 ลา้นบาท เป็นการลดลงของรายไดจ้ากราคาขายเฉล่ียท่ีลดลงร้อยละ 22 ในขณะท่ีปริมาณการขาย

ของนํ้ ามนัไบโอดีเซล นั้นมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัในปี 2559 หรือลดลงเพียงร้อยละ 6.42 

- บริษทัฯ มีรายไดร้วมจาํนวนทั้งส้ิน 2,461 ลา้นบาท และมีตน้ทุนขายจาํนวน  2,399 ลา้นบาท เม่ือ

เปรียบเทียบตน้ทุนขายระหวา่งปี 2560 และปี 2559  บริษทัฯมีตน้ทุนขายนํ้ ามนัไบโอดีเซล อตัราตน้ทุน

ขายต่อยอดขายเท่ากบั ร้อยละ 107.34 และร้อยละ 94.23  ซ่ึงเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 16.11  อนัเป็นผลมาจาก ราคา

วตัถุดิบนํ้ ามนัปาลม์ดิบท่ีใชใ้นการผลิตมีตน้ทุนสูงกวา่ราคาขาย เฉล่ียประมาณ 1.00-2.00 บาท/กก. 

ถึงแมว้า่ในปี 2560 บริษทัฯจะสามารถควบคุมเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียจากการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน  และพยายามบริหารจดัการวตัถุดิบและสินคา้ใหมี้อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้ท่ีเร็วข้ึนและเก็บ

สตอ็กไวใ้หน้อ้ยกวา่ 30 วนั 

- บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 105 ลา้นบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 72 ลา้นบาท 

คิดเป็นขาดทุนต่อหุน้เท่ากบั 2 สตางคต์่อหุน้ 

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2560 บริษทัฯมียอดกระแสเงินสดลดลงสุทธิจาํนวน 167 ลา้นบาท 

โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
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- กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 24 ลา้นบาท เน่ืองจากมีขาดทุนจากการดาํเนินงาน  

- กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 62 ลา้นบาท โดยเป็นเงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นสาํหรับ

โครงการโรงกลัน่กลีเซิรีนบริสุทธ์ิ 

- กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 130 ลา้นบาท โดยเป็นการชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นกบั

สถาบนัการเงินทั้งหมดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

   

มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผูถื้อหุน้มีประเด็นคาํถาม ดงัน้ี 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 

 

เท่าท่ีผมดูปี 2557 มีกาํไร ปี 2558 ไม่มี ปี 2559 มีกาํไร และปี 2560 ไม่มี และในปี 2560 มีการ

ขาดทุนทุกไตรมาส ยกเวน้ไตรมาสท่ี 3 ท่ีคุณบนัทึกกาํไรจากรายไดพิ้เศษท่ีขายทรัพยสิ์น 

บริษทัยอ่ยไป 100 กวา่ลา้นบาท ผมอยากทราบวา่การท่ีรัฐบาลตรึงราคา CPO ไวท่ี้ 19 บาท 

ไม่ทราบวา่ราคาน้ีพอท่ีจะทาํกาํไรไดห้รือไม่ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(กรรมการผูจ้ดัการ)   

หากราคา CPO น่ิงอยูท่ี่ 19 บาทไปเร่ือยๆ ความสามารถในการทาํกาํไรของเราควรจะมี เพราะวา่

ราคา CPO คือราคาตั้งตน้ในการกาํหนดราคานํ้ ามนัไบโอดีเซล ดงันั้นการท่ีเราจะทาํกาํไรไดข้ึ้นอยู่

กบัตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย ซ่ึงสามารถอธิบายใหเ้ห็นภาพวา่ ราคา CPO ปรับตวัสูงข้ึนในปี 2559 

และเร่ิมปรับตวัลดลงในปี 2560 ยกตวัอยา่งในเดือน 3 ปี 2560 ราคา CPO เฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 29 

บาท/กก. และภายใน 7 วนั ราคาลดลงมาอีก 1-2 บาท หรือลงมาท่ี 27 บาท/กก. ดงันั้น Minimum 

Stocks ท่ีเรามีจะไม่สามารถปรับตวัตามราคาขายนํ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีมีราคา CPO เป็นตวัตั้งตน้ไม่

ทนั ถึงแมว้า่ทางกระทวงพลงังานฯอนุโลมการปรับราคาขายนํ้ ามนัไบโอดีเซลท่ี 1 สปัดาห์ 

ในขณะท่ี Stock เรามีอยูท่ี่ 30 วนั ซ่ึงเราตอ้งมีไวเ้พ่ือรองรับ Backlog ของเราดว้ย ดงันั้นเม่ือราคามี

ความผนัผวนและปรับตวัลดลงแบบน้ีราคาตน้ทุนของบริษทัฯจะปรับตวัไม่ทนั  

สาํหรับคาํถามท่ีคุณอุดมศกัด์ิสอบถามมาวา่หากราคา CPO ถูกตรึงอยูท่ี่ 19 บาท/กก. บริษทัฯจะ

กาํไรไดห้รือไม่ คือ เม่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบได ้เราก็จะมีความสามารถ

ในการทาํกาํไรได ้เน่ืองจากการผลิตเรามีประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุนการผลิตเพียงพอ

สาํหรับแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวานิชกลุ : ขอเรียนถามท่านประธานฯค่ะ งบการเงินทางบญัชีจะกาํไรหรือขาดทุนเราก็รับได ้แต่ท่ีเรารับ

ไม่ไดก็้คือทาํไมคุณไม่ส่งงบการเงิน ทาํไมตอ้งใหติ้ด SP ตั้งแต่ซ้ือ IPO มายงัไม่ไดซ้ื้อขายเลย 

คาํถามคือจะติดเคร่ืองหมาย SP อีกนานแค่ไหน และมาใหเ้ราใชสิ้ทธิ Warrant และเม่ือเราใชสิ้ทธิ

ไปแลว้ เราใหเ้งินคุณเพ่ิมไปแลว้ คุณจะใหเ้ราไดก้ลบัมาซ้ือขายไดอี้กเม่ือไหร่ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(ประธานกรรมการ)   

เร่ืองท่ีท่านถามก็เป็นเร่ืองท่ีเราพยายามแกไ้ขกนัมานะครับ ซ่ึงทางผูส้อบบญัชีและท่ีปรึกษา

การเงินไดต้อบไปแลว้ ผมขอสรุปใหฟั้งดงัน้ีครับ เม่ือวานน้ีเราไดมี้การนาํส่งงบท่ีไดแ้กไ้ขแลว้ 

และคาดวา่อีกประมาณ 1 เดือน +/- เราจะสามารถกลบัเขา้ซ้ือขายได ้ซ่ึงส่ิงท่ีผมบอกไปเป็นไปตาม

เหตุและผลในปัจจุบนัตามขอ้มูลท่ีเรามีอยูน่ะครับ แต่ถา้ใหย้นืยนัเลยผมใหไ้ม่ไดเ้น่ืองจากผม

ไม่ไดเ้ป็นฝ่ายกาํกบัท่ีเป็นผูพิ้จารณาในการใหหุ้น้บริษทักลบัมาซ้ือขายนะครับ 

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวานิชกลุ : แลว้เพราะอะไรทาํไมคุณถึงไม่ส่งงบการเงินใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งๆท่ีคุณเรียกประชุมอนุมติังบ

การเงินทุกคร้ัง หรือวา่เป็นเพราะไม่มีผูเ้ซ็นงบการเงิน 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ขออนุญาตช้ีแจงเหตุท่ีบริษทัยงัไม่สามารถส่งบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบบัท่ีสาํนกังาน กลต. 

มีคาํสัง่ใหแ้กไ้ข เน่ืองจากวา่ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯไดท้าํการปรับปรุงงบการเงินและจดัเตรียมไว้

รอการตรวจสอบ แต่ ณ วนันั้นบริษทัฯไม่สามารถสรรหาผูส้อบบญัชีท่ีจะสามารถเขา้มารับงานได ้
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ทนั ถึงแมว้า่ทางกระทวงพลงังานฯอนุโลมการปรับราคาขายนํ้ ามนัไบโอดีเซลท่ี 1 สปัดาห์ 

ในขณะท่ี Stock เรามีอยูท่ี่ 30 วนั ซ่ึงเราตอ้งมีไวเ้พ่ือรองรับ Backlog ของเราดว้ย ดงันั้นเม่ือราคามี

ความผนัผวนและปรับตวัลดลงแบบน้ีราคาตน้ทุนของบริษทัฯจะปรับตวัไม่ทนั  

สาํหรับคาํถามท่ีคุณอุดมศกัด์ิสอบถามมาวา่หากราคา CPO ถูกตรึงอยูท่ี่ 19 บาท/กก. บริษทัฯจะ

กาํไรไดห้รือไม่ คือ เม่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบได ้เราก็จะมีความสามารถ

ในการทาํกาํไรได ้เน่ืองจากการผลิตเรามีประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุนการผลิตเพียงพอ

สาํหรับแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวานิชกลุ : ขอเรียนถามท่านประธานฯค่ะ งบการเงินทางบญัชีจะกาํไรหรือขาดทุนเราก็รับได ้แต่ท่ีเรารับ

ไม่ไดก็้คือทาํไมคุณไม่ส่งงบการเงิน ทาํไมตอ้งใหติ้ด SP ตั้งแต่ซ้ือ IPO มายงัไม่ไดซ้ื้อขายเลย 

คาํถามคือจะติดเคร่ืองหมาย SP อีกนานแค่ไหน และมาใหเ้ราใชสิ้ทธิ Warrant และเม่ือเราใชสิ้ทธิ

ไปแลว้ เราใหเ้งินคุณเพ่ิมไปแลว้ คุณจะใหเ้ราไดก้ลบัมาซ้ือขายไดอี้กเม่ือไหร่ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(ประธานกรรมการ)   

เร่ืองท่ีท่านถามก็เป็นเร่ืองท่ีเราพยายามแกไ้ขกนัมานะครับ ซ่ึงทางผูส้อบบญัชีและท่ีปรึกษา

การเงินไดต้อบไปแลว้ ผมขอสรุปใหฟั้งดงัน้ีครับ เม่ือวานน้ีเราไดมี้การนาํส่งงบท่ีไดแ้กไ้ขแลว้ 

และคาดวา่อีกประมาณ 1 เดือน +/- เราจะสามารถกลบัเขา้ซ้ือขายได ้ซ่ึงส่ิงท่ีผมบอกไปเป็นไปตาม

เหตุและผลในปัจจุบนัตามขอ้มูลท่ีเรามีอยูน่ะครับ แต่ถา้ใหย้นืยนัเลยผมใหไ้ม่ไดเ้น่ืองจากผม

ไม่ไดเ้ป็นฝ่ายกาํกบัท่ีเป็นผูพิ้จารณาในการใหหุ้น้บริษทักลบัมาซ้ือขายนะครับ 

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวานิชกลุ : แลว้เพราะอะไรทาํไมคุณถึงไม่ส่งงบการเงินใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งๆท่ีคุณเรียกประชุมอนุมติังบ

การเงินทุกคร้ัง หรือวา่เป็นเพราะไม่มีผูเ้ซ็นงบการเงิน 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ขออนุญาตช้ีแจงเหตุท่ีบริษทัยงัไม่สามารถส่งบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบบัท่ีสาํนกังาน กลต. 

มีคาํสัง่ใหแ้กไ้ข เน่ืองจากวา่ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯไดท้าํการปรับปรุงงบการเงินและจดัเตรียมไว้

รอการตรวจสอบ แต่ ณ วนันั้นบริษทัฯไม่สามารถสรรหาผูส้อบบญัชีท่ีจะสามารถเขา้มารับงานได ้

อาจจะเป็นเพราะระหวา่งนั้นบริษทัฯถูกสอบสวนโดยฝ่ายตรวจสอบตลาดทุนของสาํนกังาน กลต. 

และเม่ือการตรวจสอบเป็นท่ีเสร็จส้ินในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัฯจึงสามารถหาผูส้อบบญัชีได ้

และมีการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 เพ่ือแต่งตั้ง บริษทั เอเอน็เอส ออดิท 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 และ 2558 ฉบบัปรับปรุง และไดมี้การนาํส่งงบดงักล่าว

ใหก้บัสาํนกังาน กลต. ไปแลว้เม่ือวาน ซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีสามารถรับไดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนด  

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 

(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

การแกไ้ขปัญหามนัมีขั้นตอนของมนัคือ บริษทัฯไดท้าํการแกไ้ขงบ มีผูส้อบบญัชีเขา้มาตรวจสอบ

และไดน้าํส่งแลว้เม่ือวานน้ี ลาํดบัถดัไปอยูท่ี่สาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์อาจจะมี

ความเห็นเพ่ิมเติม หากไม่สัง่แกไ้ขแลว้ก็หมายความวา่รับงบการเงินท่ีนาํส่งไป และถือวา่บริษทัฯ

ไดส่้งงบครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีมี ถดัจากนั้นบริษทัฯจะตอ้งทาํหนงัสือและส่งไปยงัตลาด

หลกัทรัพยฯ์ เพ่ือขอนาํหุน้กลบัมาซ้ือขายอีกคร้ัง ซ่ึงตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์เพ่ืออนุญาตใหก้ลบัมาซ้ือขายอีกที และสาํหรับขั้นตอนรับงบการเงินหรือไม่

และจะใหส้ัง่กลบัมาซ้ือขายเม่ือไหร่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานฝ่ายกาํกบัครับ 

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวานิชกลุ : ตอน Road Show คุณบอกวา่หุน้ตวัน้ีดี แลว้ตอนน้ีเป็นอยา่งไร 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 

(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ท่ีผา่นมาเรานาํเสนอขอ้มูลวา่ท่ีผา่นมามีผลประกอบการเป็นอยา่งไร การดาํเนินธุรกิจในแต่ละ

ธุรกิจมีปัจจยัความเส่ียงไม่เหมือนกนั ปัญหาท่ีผา่นมาแบ่งออกเป็น 2 เร่ือง คือ เร่ืองผล

ประกอบการ และเร่ืองปัญหาท่ีทาํใหหุ้น้ถูกเคร่ืองหมาย SP ปัญหาท่ีทาํใหหุ้น้ถูก SP มนัเป็นเร่ือง

ของการท่ีไม่ทาํตามระบบควบคุมภายในของบุคคล การตรวจสอบของหน่วยงานกาํกบั และตวั

บุคคลท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาไดถู้กกล่าวโทษและลาออกไปแลว้  

ส่วนประเดน็ธุรกิจในวนัท่ีเรานาํหุน้บริษทัฯเขา้มาเสนอผูถื้อหุน้กบันกัลงทุน เราใชข้อ้มูลงบ

การเงินปี 2556 ก็เป็นเร่ืองท่ีเราตอ้งบอกวา่จุดดีของธุรกิจคืออะไร และธุรกิจท่ีผา่นมามีการ

ดาํเนินงานอยา่งไร ปัจจยัความเส่ียงท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร ท่ีผา่นมาไม่มีธุรกิจไหนท่ีบวกอยา่งเดียว

ไม่มีลบ ซ่ึงผูถื้อหุน้ตอ้งตดัสินใจในการลงทุน แต่ไม่ไดบ้อกวา่ท่านตดัสินใจผดินะครับ ดงันั้นตอ้ง

แยกเป็น 2 เร่ือง หากคุณมีการซ้ือขายท่านก็จะไม่มีคาํถามในลกัษณะน้ี ประเด็นท่ีหุน้ถูก SP 

เป็นเร่ืองของระบบควบคุมภายใน งบการเงินท่ีไดรั้บการแกไ้ขและปรับปรุงมาจนถึงงบปัจจุบนั 

ท่านจะเห็นวา่ผลกระทบทางดา้นตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีสาํนกังาน กลต.มีคาํสัง่ใหแ้กไ้ข 

ไม่ไดมี้นยัสาํคญัในแง่เร่ืองตวัเลข แต่ถา้เร่ืองผลประกอบการท่ีคุณอุดมศกัด์ิเป็นผูถ้าม ท่านก็จะ

เห็นวา่มนัเป็นเร่ืองของความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ ถา้ราคาวตัถุดิบลงอยา่งเดียวก็เหมือนกบัหุน้

ลงอยา่งเดียว และท่านซ้ือเฉล่ียๆแลว้หุน้ลงอยา่งเดียว ยงัไงมนัก็ตอ้งขาดทุน แต่ปีไหนโชคดีซ้ือ

แลว้ราคาข้ึนก็กาํไร กาํไรและขาดทุนของธุรกิจลกัษณะน้ี เป็นกาํไรท่ี Realized และ Unrealized 

เน่ืองจาก Stock ท่ีมีอยูก็่จะตอ้งมีการ Moving Average ตน้ทุนและจะตอ้ง Mark วา่มีผลขาดทุน

เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนก็จะเป็นผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัผลขาดทุนท่ีอยูใ่น 

Stock ของสินคา้ ถา้ราคาวตัถุดิบลงต่อก็จะขาดทุนต่อ แต่ถา้ราคาวตัถุดิบในตลาดมนัข้ึนมาสูงกวา่

ท่ีเราบนัทึกตน้ทุน เราก็จะกาํไรในงวดถดัไป ซ่ึงเป็น Nature ของธุรกิจ และถา้ท่านดูงบการเงินใน

ส่วนของงบดุลบริษทัฯในส่วนของผูถื้อหุน้ ท่านจะเห็นวา่สถานะของบริษทัฯนั้นยงัไม่มีขาดทุน

สะสมในบญัชี เพียงแต่ยงัไม่มีผลกาํไรและสวยหรูอยา่งท่ีท่านคาด 

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวานิชกลุ : Warrant ท่ีจะหมดอายลุง บริษทัอ่ืนท่ีถูก SP ยงัสามารถยดือาย ุWarrant ออกไปใหผู้ถื้อหุน้ แตน่ี่

คุณใชว้ธีิมดัมือชกอยา่งเดียว ถา้คุณไม่ซ้ือคุณเสียสิทธิ ถา้คุณซ้ือก็ยงัไม่รู้วา่จะกลบัมาซ้ือขายได้

เม่ือไหร่ ทาํไมคณะกรรมการไม่เปล่ียน Warrant ใหม่ เม่ือมนักาํลงัจะหมดอายลุง ในเม่ือคุณคิดวา่

อนาคตมนัจะดี คุณแกปั้ญหาตรงน้ีก่อนวา่จะยดือายอุอกไปหรือวา่จะออก AIE-W2 มา อยา่งนอ้ยผู ้

ถือหุน้ก็ยงัมีความหวงั ทาํไมคุณไม่ยดืเวลาออกไป คุณตอ้งออก Warrant ใหม่และเราจะแปลง

สภาพก็ต่อเม่ือเราแน่ใจไดจ้ริงๆวา่บริษทัสามารถเดินต่อไปได ้
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คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(ประธานกรรมการ)   

ขอรับเร่ืองไวพิ้จารณาดูวา่จะสามารถเยยีวยาอะไรไดบ้า้ง ณ วนัน้ียงัตอบอะไรไม่ได ้ และหากไม่

แปลงสภาพผูถื้อหุน้ก็จะเสียสิทธิครับ  และจากขอ้มูลท่ีใหผู้ถื้อหุน้ไปก่อนหนา้น้ีเราก็คาดวา่จะ

สามารถกลบัเขา้ซ้ือขายไดใ้นเร็วๆน้ี ภายหลงัจากท่ีสาํนกังาน กลต. พิจารณา 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 

 

ผมขอเพ่ิมเติม แลว้กนัวา่ผมเคยบอกไวแ้ลว้วา่มีหลายคนคิดเหมือนผมวา่ควรจะยดื Warrant 

ออกไปก่อน หรือไม่ก็หยดุไวก่้อนและออก Warrant ตวัใหม่ใหผู้ถื้อหุน้ เพราะวา่เราไม่มีความ

ชดัเจนในอนาคต ถามวา่ทาํไดห้รือไม่ ผมวา่ทาํได ้เพราะตลาดหลกัทรัพยฯ์ยงัไม่ไดรั้บ AIE-W1 

เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเลย จึงใชเ้พียงมติกรรมการก็ทาํได ้

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 

(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

Warrant ท่ีมีอยูมี่ขอ้กาํหนดสิทธิอยูซ่ึ่งไม่สามารถขยายระยะเวลาได ้แต่ท่านไดพ้ดูมาวา่ใหอ้อก 

Warrant ตวัใหม่มาทดแทนตวัเดิม ซ่ึงผมขออนุญาตบอกวา่การออก Warrant ตวัใหม่ คือ ออก 

Warrant ใหม่ เพ่ิมทุนใหม่ จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ใหม่ มนัจะมีขั้นตอนการดาํเนินการ ท่านคงทราบ 

ทางกรรมการจะพิจารณาวา่จะออกใหห้รือไม่ใหน้ั้น ประเด็นน้ีผมขอละไวก่้อนนะครับ 

สาํหรับ Warrant ปัจจุบนั ท่ีท่านบอกวา่ใหย้กเลิกนั้น ผมไม่มัน่ใจวา่ทาํไดห้รือไม่ หรือไปจาํกดั

สิทธิใหค้นทุกคนหา้มใชสิ้ทธิเพ่ือรอรับ Warrant ตวัใหม่ผมไม่มัน่ใจ ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงน้ี 

ขออนุญาตปรึกษาท่ีปรึกษากฎหมาย แต่กรณีของ Warrant ตวัเดิมเราไม่สามารถไปจาํกดัสิทธิคนท่ี

จะใชสิ้ทธิได ้และเราออก Warrant ตวัใหม่ ซ่ึงหากจะมีการพิจารณาในการออก Warrant ตวัใหม่

เพ่ิมเติมใหก้บัผูถื้อหุน้ มนัก็จะ Dilute 2 คร้ัง และท่านจะตอ้งพิจารณาอีกคร้ังในการประชุมผูถื้อ

หุน้เพราะจะตอ้งมีการเพ่ิมทุนอีกคร้ัง  

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 

 

เร่ืองการออก Warrant ตวัใหม่แลว้เป็นการ Dilute 2 คร้ัง ผมขอแยง้ครับ Warrant ตวัน้ีหากมีการ

แปลงสิทธิทั้งหมดจะมีอยู ่900 ลา้นหุน้ ฉะนั้นในวง 900 ลา้นหุน้และมีคนใชสิ้ทธิ 10% ก็เท่ากบั 

90 ลา้นหุน้ และอีก 810 ลา้นหุน้ท่ีเหลือ คุณสามารถต่อเป็น Warrant ท่ี 2 ใหไ้ดห้รือไม่ ดงันั้นการ 

Dilution จะไม่มีผลกระทบอะไรเลย 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 

(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

เราตอ้งไปรอถึงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 วา่จะมีคนใชสิ้ทธิเท่าไหร่ ถา้ใชสิ้ทธินอ้ย มีสิทธิเหลือ

เท่าไหร่ กรรมการอาจจะออก Warrant ในส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคา้งอยูคื่นใหผู้ถื้อหุน้ แบบน้ีทาํ

ไดอ้ยูแ่ลว้ ซ่ึงจะต่างจากเคสท่ีท่านผูถื้อหุน้พดูถึงนิดนึงเป็นเคสท่ียงั SP อยู ่Warrant 

ครบกาํหนดแน่นอน และยงัไม่มีความคืบหนา้ท่ีชดัเจน โอกาสไม่แปลงสภาพแน่นอน ออก 

Warrant ไปทดแทนก็ทาํไดเ้หมือนกนั แต่เคสน้ีเราพยายามแกปั้ญหาเร่ืองงบการเงินในปี 2557 ท่ี

ทาํใหติ้ด SP จนถึงปัจจุบนั โดยเราไดแ้กไ้ขงบการเงินปี 2557 และ 2558 ตามท่ีสาํนกังาน กลต. ได้

สัง่ใหแ้กไ้ขแลว้เสร็จ และเราไดน้าํส่งไดเ้ม่ือวานน้ี หลงัจากน้ีเป็นขั้นตอนในการพิจารณาของทาง

สาํนกังาน กลต. ซ่ึงประธานฯไดแ้จง้ไปแลว้วา่ตามหลกัการก็ควรจะกลบัมาซ้ือขายได ้แต่ไม่

สามารถรับปากกบัผูถื้อหุน้ไดเ้น่ืองจากการสัง่ใหก้ลบัมาซ้ือขายไดเ้ป็นเร่ืองของตลาดหลกัทรัพยฯ์

เป็นผูพิ้จารณา 

ส่วนเร่ือง Warrant เราออกก่อนท่ีจะมีปัญหาเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน แต่ช่วงเวลาคาบเก่ียวกนั

ใกลพ้อดี Warrant ออกไปแลว้คิดวา่ Warrant จะเขา้ซ้ือขาย ดนัมีปัญหาก่อนก็เลยทาํใหหุ้น้ถูก SP 

ส่วน Warrant นั้นก็ถูกเขา้ Port ผูถื้อหุน้ไปแลว้ และก็ใหฟ้รี  แต่ถูก SP จึงทาํให ้Warrant 

ไม่สามารถซ้ือขายได ้ Warrant ก็ไล่ตามอายมุนัมา และปัญหาก็ไดรั้บแกไ้ขไล่ตามกนัมา ซ่ึงมนั

เป็นเร่ืองบงัเอิญท่ีเม่ือแกปั้ญหาจบ Warrant ก็ใกลห้มดอายพุอดี 

ถา้ไปจาํกดัสิทธิ Warrant ตวัเดิมไม่ไดก็้ตอ้งปล่อยใหมี้การแปลงสิทธิตามอาย ุคนท่ีแปลงสิทธิจะ 

Dilute 2 คร้ังซ่ึงผมไม่ไดบ้อกวา่จะ Dilute เท่ากนันะครับ ถา้แปลงสภาพ 10% คนท่ีแปลง 10% 

นั้นก็จะไดสิ้ทธิ Warrant อีกคร้ังหน่ึงสาํหรับ Warrant ใหม่ดว้ย และหากไม่มีใครแปลงสิทธิเลย

และออก Warrant ใหม่ก็จะไม่มีการ Dilute ส่วนกรณีวา่จะ Dilute  เท่าไหร่หากยกเลิก Warrant ตวั

เดิมไม่ได ้ก็ตอ้งรอตามเวลาและดูวา่เหลือเท่าไหร่ และทางกรรมการจะพิจารณาออก Warrant ตวั

 

 

 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาํปี 

2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ดว้ยคะแนนเสียงเอก

ฉนัท ์ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 3,353,403,548  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9935 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย      219,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0065 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง   12,193,400  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 ของบริษัทเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์กรรมการผูจ้ดัการ แถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบวา่  บริษทั

ฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ

ประจาํปีไวเ้ป็นสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน แต่ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง 

ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆในอนาคต และจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั 

 บริษทัฯมีผลประกอบการขาดทุนจากการดาํเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2560 จาํนวน 173 ลา้นบาท และมี

ผลประกอบการขาดทุนสะสมจาํนวน 120 ลา้นบาท ไม่สามารถจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไดเ้น่ืองจากมีผลประกอบการ

ขาดทุนในรอบบญัชีสาํหรับปี 2560 ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีกาํไรสะสมจดัสรรสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 8.22 บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัรา

ใหม่เพ่ือเยยีวยาและทดแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก็เป็นเร่ืองของคณะกรรมการ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 

 

สาํหรับ Warrant ในวนัน้ีผมวา่มีคนใชสิ้ทธิอยูแ่ลว้ อยา่งนอ้ยก็ผมคนหน่ึงครับ ผมก็จะตามไปดูวา่

อะไรจะเกิดข้ึน ส่วนท่ีเหลือท่ีไม่มีคนแปลงสภาพ คุณก็เอาส่วนท่ีเหลือไปแจกใหก้บัคนท่ียงัไม่ได้

แปลงสิทธิไดเ้ป็น AIE-W2 ไป ส่วนคนท่ีใชสิ้ทธิไปแลว้ก็ไม่ตอ้งทาํอะไรจะไดไ้ม่ Dilute มนัก็จะ

อยูใ่นวง 904 ลา้นหุน้ครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 

(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ผมขอรับไวแ้ละกลบัไปหารือกบัท่ีปรึกษากฎหมายก่อนนะครับวา่การท่ีจะไปออก Warrant ท่ี

เหลือคืนใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทาํไดห้รือไม่ และเลือกท่ีจะใหสิ้ทธิไดห้รือไม่ โดยคนท่ีใช้

สิทธิไปแลว้จะไม่ไดรั้บสิทธิ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 

 

ทา้ยสุดแลว้ผมอยากใหบ้ริษทัฯออกมาบอกวา่ในท่ีสุดแลว้หากกลบัเขา้ซ้ือขายไม่ได ้จะมีการ

ชดเชยผูถื้อหุน้อยา่งไร และมีแผนการออกจากตลาดหลกัทรัพยฯ์อยา่งไร เพ่ือท่ีจะประนีประนอม

กนัทั้ง 2 ฝ่าย ในการชดเชยผูถื้อหุน้ 

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวานิชกลุ : ขอใหท่้านช่วยเราในเร่ือง Warrant ท่ีกาํลงัจะหมดอายน้ีุก่อน โดยการเปล่ียน Warrant ใหจ้นกวา่

จะสามารถปลดเคร่ืองหมายลง คุณเยยีวยาตรงน้ีก่อน เราถือวา่เป็นกลัยานิมิตรกนั ดิฉนัมัน่ใจวา่จะ

ถือหุน้บริษทัฯต่อไป ถา้บริษทัฯไม่ไดอ้อกจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือลม้หายตายจากกนัไปก่อน 

ขอเพียงใหมี้การซ้ือขายในตลาดฯได ้

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(ประธานกรรมการ)   

เราเขา้ใจท่านผูถื้อหุน้ และส่วนตวัแลว้ผมก็ยนิดีท่ีจะทาํอะไรใหคุ้ณสบายใจไดบ้า้ง แต่ตอ้งขอไปดู

ในแง่กฎหมายตามท่ีท่ีปรึกษาการเงินไดแ้จง้ไวก่้อนนะครับ แต่ก็มีความตั้งใจท่ีจะทาํใหน้ะครับ 
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คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(ประธานกรรมการ)   

ขอรับเร่ืองไวพิ้จารณาดูวา่จะสามารถเยยีวยาอะไรไดบ้า้ง ณ วนัน้ียงัตอบอะไรไม่ได ้ และหากไม่

แปลงสภาพผูถื้อหุน้ก็จะเสียสิทธิครับ  และจากขอ้มูลท่ีใหผู้ถื้อหุน้ไปก่อนหนา้น้ีเราก็คาดวา่จะ

สามารถกลบัเขา้ซ้ือขายไดใ้นเร็วๆน้ี ภายหลงัจากท่ีสาํนกังาน กลต. พิจารณา 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 

 

ผมขอเพ่ิมเติม แลว้กนัวา่ผมเคยบอกไวแ้ลว้วา่มีหลายคนคิดเหมือนผมวา่ควรจะยดื Warrant 

ออกไปก่อน หรือไม่ก็หยดุไวก่้อนและออก Warrant ตวัใหม่ใหผู้ถื้อหุน้ เพราะวา่เราไม่มีความ

ชดัเจนในอนาคต ถามวา่ทาํไดห้รือไม่ ผมวา่ทาํได ้เพราะตลาดหลกัทรัพยฯ์ยงัไม่ไดรั้บ AIE-W1 

เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเลย จึงใชเ้พียงมติกรรมการก็ทาํได ้

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 

(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

Warrant ท่ีมีอยูมี่ขอ้กาํหนดสิทธิอยูซ่ึ่งไม่สามารถขยายระยะเวลาได ้แต่ท่านไดพ้ดูมาวา่ใหอ้อก 

Warrant ตวัใหม่มาทดแทนตวัเดิม ซ่ึงผมขออนุญาตบอกวา่การออก Warrant ตวัใหม่ คือ ออก 

Warrant ใหม่ เพ่ิมทุนใหม่ จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ใหม่ มนัจะมีขั้นตอนการดาํเนินการ ท่านคงทราบ 

ทางกรรมการจะพิจารณาวา่จะออกใหห้รือไม่ใหน้ั้น ประเด็นน้ีผมขอละไวก่้อนนะครับ 

สาํหรับ Warrant ปัจจุบนั ท่ีท่านบอกวา่ใหย้กเลิกนั้น ผมไม่มัน่ใจวา่ทาํไดห้รือไม่ หรือไปจาํกดั

สิทธิใหค้นทุกคนหา้มใชสิ้ทธิเพ่ือรอรับ Warrant ตวัใหม่ผมไม่มัน่ใจ ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงน้ี 

ขออนุญาตปรึกษาท่ีปรึกษากฎหมาย แต่กรณีของ Warrant ตวัเดิมเราไม่สามารถไปจาํกดัสิทธิคนท่ี

จะใชสิ้ทธิได ้และเราออก Warrant ตวัใหม่ ซ่ึงหากจะมีการพิจารณาในการออก Warrant ตวัใหม่

เพ่ิมเติมใหก้บัผูถื้อหุน้ มนัก็จะ Dilute 2 คร้ัง และท่านจะตอ้งพิจารณาอีกคร้ังในการประชุมผูถื้อ

หุน้เพราะจะตอ้งมีการเพ่ิมทุนอีกคร้ัง  

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 

 

เร่ืองการออก Warrant ตวัใหม่แลว้เป็นการ Dilute 2 คร้ัง ผมขอแยง้ครับ Warrant ตวัน้ีหากมีการ

แปลงสิทธิทั้งหมดจะมีอยู ่900 ลา้นหุน้ ฉะนั้นในวง 900 ลา้นหุน้และมีคนใชสิ้ทธิ 10% ก็เท่ากบั 

90 ลา้นหุน้ และอีก 810 ลา้นหุน้ท่ีเหลือ คุณสามารถต่อเป็น Warrant ท่ี 2 ใหไ้ดห้รือไม่ ดงันั้นการ 

Dilution จะไม่มีผลกระทบอะไรเลย 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 

(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

เราตอ้งไปรอถึงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 วา่จะมีคนใชสิ้ทธิเท่าไหร่ ถา้ใชสิ้ทธินอ้ย มีสิทธิเหลือ

เท่าไหร่ กรรมการอาจจะออก Warrant ในส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคา้งอยูคื่นใหผู้ถื้อหุน้ แบบน้ีทาํ

ไดอ้ยูแ่ลว้ ซ่ึงจะต่างจากเคสท่ีท่านผูถื้อหุน้พดูถึงนิดนึงเป็นเคสท่ียงั SP อยู ่Warrant 

ครบกาํหนดแน่นอน และยงัไม่มีความคืบหนา้ท่ีชดัเจน โอกาสไม่แปลงสภาพแน่นอน ออก 

Warrant ไปทดแทนก็ทาํไดเ้หมือนกนั แต่เคสน้ีเราพยายามแกปั้ญหาเร่ืองงบการเงินในปี 2557 ท่ี

ทาํใหติ้ด SP จนถึงปัจจุบนั โดยเราไดแ้กไ้ขงบการเงินปี 2557 และ 2558 ตามท่ีสาํนกังาน กลต. ได้

สัง่ใหแ้กไ้ขแลว้เสร็จ และเราไดน้าํส่งไดเ้ม่ือวานน้ี หลงัจากน้ีเป็นขั้นตอนในการพิจารณาของทาง

สาํนกังาน กลต. ซ่ึงประธานฯไดแ้จง้ไปแลว้วา่ตามหลกัการก็ควรจะกลบัมาซ้ือขายได ้แต่ไม่

สามารถรับปากกบัผูถื้อหุน้ไดเ้น่ืองจากการสัง่ใหก้ลบัมาซ้ือขายไดเ้ป็นเร่ืองของตลาดหลกัทรัพยฯ์

เป็นผูพิ้จารณา 

ส่วนเร่ือง Warrant เราออกก่อนท่ีจะมีปัญหาเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน แต่ช่วงเวลาคาบเก่ียวกนั

ใกลพ้อดี Warrant ออกไปแลว้คิดวา่ Warrant จะเขา้ซ้ือขาย ดนัมีปัญหาก่อนก็เลยทาํใหหุ้น้ถูก SP 

ส่วน Warrant นั้นก็ถูกเขา้ Port ผูถื้อหุน้ไปแลว้ และก็ใหฟ้รี  แต่ถูก SP จึงทาํให ้Warrant 

ไม่สามารถซ้ือขายได ้ Warrant ก็ไล่ตามอายมุนัมา และปัญหาก็ไดรั้บแกไ้ขไล่ตามกนัมา ซ่ึงมนั

เป็นเร่ืองบงัเอิญท่ีเม่ือแกปั้ญหาจบ Warrant ก็ใกลห้มดอายพุอดี 

ถา้ไปจาํกดัสิทธิ Warrant ตวัเดิมไม่ไดก็้ตอ้งปล่อยใหมี้การแปลงสิทธิตามอาย ุคนท่ีแปลงสิทธิจะ 

Dilute 2 คร้ังซ่ึงผมไม่ไดบ้อกวา่จะ Dilute เท่ากนันะครับ ถา้แปลงสภาพ 10% คนท่ีแปลง 10% 

นั้นก็จะไดสิ้ทธิ Warrant อีกคร้ังหน่ึงสาํหรับ Warrant ใหม่ดว้ย และหากไม่มีใครแปลงสิทธิเลย

และออก Warrant ใหม่ก็จะไม่มีการ Dilute ส่วนกรณีวา่จะ Dilute  เท่าไหร่หากยกเลิก Warrant ตวั

เดิมไม่ได ้ก็ตอ้งรอตามเวลาและดูวา่เหลือเท่าไหร่ และทางกรรมการจะพิจารณาออก Warrant ตวั

 

 

 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาํปี 

2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ดว้ยคะแนนเสียงเอก

ฉนัท ์ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 3,353,403,548  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9935 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย      219,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0065 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง   12,193,400  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 ของบริษัทเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์กรรมการผูจ้ดัการ แถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบวา่  บริษทั

ฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ

ประจาํปีไวเ้ป็นสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน แต่ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง 

ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆในอนาคต และจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั 

 บริษทัฯมีผลประกอบการขาดทุนจากการดาํเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2560 จาํนวน 173 ลา้นบาท และมี

ผลประกอบการขาดทุนสะสมจาํนวน 120 ลา้นบาท ไม่สามารถจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไดเ้น่ืองจากมีผลประกอบการ

ขาดทุนในรอบบญัชีสาํหรับปี 2560 ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีกาํไรสะสมจดัสรรสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 8.22 บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัรา

ใหม่เพ่ือเยยีวยาและทดแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก็เป็นเร่ืองของคณะกรรมการ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 

 

สาํหรับ Warrant ในวนัน้ีผมวา่มีคนใชสิ้ทธิอยูแ่ลว้ อยา่งนอ้ยก็ผมคนหน่ึงครับ ผมก็จะตามไปดูวา่

อะไรจะเกิดข้ึน ส่วนท่ีเหลือท่ีไม่มีคนแปลงสภาพ คุณก็เอาส่วนท่ีเหลือไปแจกใหก้บัคนท่ียงัไม่ได้

แปลงสิทธิไดเ้ป็น AIE-W2 ไป ส่วนคนท่ีใชสิ้ทธิไปแลว้ก็ไม่ตอ้งทาํอะไรจะไดไ้ม่ Dilute มนัก็จะ

อยูใ่นวง 904 ลา้นหุน้ครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 

(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ผมขอรับไวแ้ละกลบัไปหารือกบัท่ีปรึกษากฎหมายก่อนนะครับวา่การท่ีจะไปออก Warrant ท่ี

เหลือคืนใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทาํไดห้รือไม่ และเลือกท่ีจะใหสิ้ทธิไดห้รือไม่ โดยคนท่ีใช้

สิทธิไปแลว้จะไม่ไดรั้บสิทธิ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 

 

ทา้ยสุดแลว้ผมอยากใหบ้ริษทัฯออกมาบอกวา่ในท่ีสุดแลว้หากกลบัเขา้ซ้ือขายไม่ได ้จะมีการ

ชดเชยผูถื้อหุน้อยา่งไร และมีแผนการออกจากตลาดหลกัทรัพยฯ์อยา่งไร เพ่ือท่ีจะประนีประนอม

กนัทั้ง 2 ฝ่าย ในการชดเชยผูถื้อหุน้ 

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวานิชกลุ : ขอใหท่้านช่วยเราในเร่ือง Warrant ท่ีกาํลงัจะหมดอายน้ีุก่อน โดยการเปล่ียน Warrant ใหจ้นกวา่

จะสามารถปลดเคร่ืองหมายลง คุณเยยีวยาตรงน้ีก่อน เราถือวา่เป็นกลัยานิมิตรกนั ดิฉนัมัน่ใจวา่จะ

ถือหุน้บริษทัฯต่อไป ถา้บริษทัฯไม่ไดอ้อกจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือลม้หายตายจากกนัไปก่อน 

ขอเพียงใหมี้การซ้ือขายในตลาดฯได ้

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(ประธานกรรมการ)   

เราเขา้ใจท่านผูถื้อหุน้ และส่วนตวัแลว้ผมก็ยนิดีท่ีจะทาํอะไรใหคุ้ณสบายใจไดบ้า้ง แต่ตอ้งขอไปดู

ในแง่กฎหมายตามท่ีท่ีปรึกษาการเงินไดแ้จง้ไวก่้อนนะครับ แต่ก็มีความตั้งใจท่ีจะทาํใหน้ะครับ 
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ร้อยละ 0.73 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและชาํระแลว้ และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 เน่ืองจากมีผลประกอบการ

ขาดทุนสะสมประจาํปี 2560 

 ตามนโยบายของบริษทัในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัฯจะคาํนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุน้

ในระยะยาว ดงันั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 เป็นทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล 

 

มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติังดจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 ของบริษทัเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงด

การจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 3,353,414,948  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.0075 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย       84,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0025 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง    12,490,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2561 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์ กรรมการผูจ้ดัการ แถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบวา่ ตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดวา่ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี

ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งอาจ

ถูกเลือกเขา้มารับตาํแหน่งใหม่ก็ได ้ โดยในปีน้ีมีกรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดตอ้งออกจากตาํแหน่ง จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

นายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย,์ นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ และนายดาํรงค ์จูงวงศ ์  และเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้อิสระในการพิจารณา บริษทัฯได้

เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราว 

ในการเลือกตั้งกรรมการคร้ังน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่ามีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 

แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 รวมทั้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจ

ใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด และ

เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่การดาํเนินธุรกิจและไดท้าํประโยชน์ใหก้บับริษทัเป็นอยา่งดียิง่ 

รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาใหบ้ริษทัท่ีตนเป็นกรรมการไดอ้ยา่งเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง  3 ท่านกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ซ่ึงทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวติัของกรรมการทั้งสามท่าน และนิยามกรรมการอิสระไดจ้าก 

เอกสารแนบท่ี 4 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไปให ้ 

โดยทางบริษทัฯ แบ่งการลงมติเป็น 3 วาระ คือ 

  วาระท่ี 5.1 เลือกตั้งนายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์  กรรมการ / กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

  วาระท่ี 5.2 เลือกตั้งนายกวพีงษ ์หิรัญกสิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  วาระท่ี 5.3 เลือกตั้งนายดาํรงค ์จูงวงศ ์ กรรมการ 

 

มติอนุมติัอจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 
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วาระท่ี 5.1 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเลือกตั้ง นายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีก

คร้ัง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี โดยนายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์เป็นกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย จึงไดง้ดออกเสียงในส่วนของตน

และนาํคะแนนเสียงของตนออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ  

- เห็นดว้ย 3,273,201,468  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9806 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย    634,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0194 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง  12,490,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระท่ี 5.2 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเลือกตั้ง นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ อีกคร้ัง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี โดยนายกวพีงษ ์หิรัญกสิ เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย  

- เห็นดว้ย 3,352,858,348  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9945 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย       184,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0055 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง    12,490,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระท่ี 5.3 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเลือกตั้ง นายดาํรงค ์จูงวงศ ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั อีกคร้ัง 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี โดยนายดาํรงค ์จูงวงศ ์เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย  

- เห็นดว้ย 3,352,858,348  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9802 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย     664,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0198 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง   12,466,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

ประธานฯ ไดแ้ถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบวา่  คณะกรรมการไดพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอา้งอิง

ขอ้มูลจากรายงานการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษทัแลว้ เห็นสมควรกาํหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

ตามอตัราท่ีปรากฏในตาราง ทั้งน้ีมีจาํนวนรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 3,000,000 บาท  

 ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อท่านต่อ

เดือน และไดรั้บเบ้ียประชุม 18,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 

 กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน และไดรั้บ

เบ้ียประชุม 15,000 บาท ต่อท่านต่อคร้ัง 

ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 และสถิติการเขา้ร่วม

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา ทางบริษทัฯไดมี้การประชุมสามญัผู ้
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ถือหุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 8 คร้ัง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 15 คร้ัง มีค่าตอบแทน

กรรมการรวมทั้งส้ิน 1,950,000 บาท 

 

โดยทางประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ทางคณะกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย 3 ท่าน; 

1. นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์

2. นายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์

3. นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2561 และในส่วนของกรรมการท่านอ่ืนและกรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายดาํรงค ์จูงวงศ ์  กรรมการ 

2. นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ยงัคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2561 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี 2561 เป็น

จาํนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 

 

มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มีผูถื้อหุน้มีประเด็นคาํถามก่อนนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวานิชกลุ : คุณกาํหนดวาระน้ีทาํไม หากกรรมการบริหารไม่รับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(ประธานกรรมการ)   

เร่ืองน้ีเราเคยคุยกนัแลว้ในการประชุมคร้ังก่อนนะครับวา่ กรรมการบริหารไม่ขอรับเงินเดือนและ

เบ้ียประชุมในตาํแหน่งกรรมการ แต่ กรรมการและกรรมการอิสระท่ีเขา้มาช่วยบริษทัฯนั้นท่าน

สมควรท่ีจะไดรั้บ ก็คงตอ้งใหผ้ลตอบแทนท่านเหมือนเดิมนะครับ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: 

 

ผมเห็นดว้ยนะครับกรรมการบริหารท่ีไม่รับค่าตอบแทนก็ใหเ้หมือนกบัทุกปี ส่วนท่านอ่ืนท่ียงั

ไดรั้บผมก็เห็นดว้ยครับเพราะท่านมาทาํงาน และพนกังานมาทาํงานก็ตอ้งมีการจ่ายเงินเดือนเป็น

 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 3,352,852,348  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9940 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย    200,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0060 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง   12,936,600  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2561 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์กรรมการผูจ้ดัการ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง  

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  

จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจาํปี 2561 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 

5 เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจาํกดัและสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษทัฯ บริษทัย่อย 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 ทั้งน้ี กาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ เป็นผูท้าํการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีทั้ง 5 ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให ้บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืน

ของ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ทําหน้าท่ีตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดย

กาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 และรายไตรมาสเป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 2,950,000 บาท  

 ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของปี 2561 และปี 2560 ซ่ึงรายละเอียดใน เอกสารแนบท่ี 6 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ี

จดัส่งไปให ้ดงัน้ี 

ตารางแสดงเปรียบเทยีบค่าสอบบญัชี 2561 2560 

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั 

กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจาํกดั (มหาชน) 
งบประจาํ

ไตรมาส 

งบ

ประจาํปี 
รวม 

งบประจาํ

ไตรมาส 

งบ

ประจาํปี 
รวม 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน)       

       

งบการเงินรวม       

 1,500,000 1,300,000 2,800,000 1,500,000 1,300,000 2,800,000 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

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

เร่ืองปกติครับ 
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ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 3,352,852,348  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9940 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย    200,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0060 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง   12,936,600  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2561 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์กรรมการผูจ้ดัการ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง  

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  

จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจาํปี 2561 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 

5 เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจาํกดัและสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษทัฯ บริษทัย่อย 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 ทั้งน้ี กาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ เป็นผูท้าํการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีทั้ง 5 ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให ้บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืน

ของ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ทําหน้าท่ีตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดย

กาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 และรายไตรมาสเป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 2,950,000 บาท  

 ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของปี 2561 และปี 2560 ซ่ึงรายละเอียดใน เอกสารแนบท่ี 6 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ี

จดัส่งไปให ้ดงัน้ี 

ตารางแสดงเปรียบเทยีบค่าสอบบญัชี 2561 2560 

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั 

กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจาํกดั (มหาชน) 
งบประจาํ

ไตรมาส 

งบ

ประจาํปี 
รวม 

งบประจาํ

ไตรมาส 

งบ

ประจาํปี 
รวม 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน)       

       

งบการเงินรวม       

 1,500,000 1,300,000 2,800,000 1,500,000 1,300,000 2,800,000 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

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

เร่ืองปกติครับ 
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ตารางแสดงเปรียบเทยีบค่าสอบบญัชี 2561 2560 

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั 

กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจาํกดั (มหาชน) 
งบประจาํ

ไตรมาส 

งบ

ประจาํปี 
รวม 

งบประจาํ

ไตรมาส 

งบ

ประจาํปี 
รวม 

ตรวจสอบขอ้มูลในแบบคาํขอใชสิ้ทธิและ

ประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (จาํนวน 

2 บตัร) 

รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ 1,500,000 1,450,000 2,950,000 1,500,000 1,450,000 2,950,000 

       

บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จาํกดั 195,000 205,000 400,000 195,000 205,000 400,000 

       

บริษทั เอไอ  พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ 

จาํกดั 
120,000 120,000 240,000 255,000 245,000 500,000 

       

ยอดรวมทุกบริษัท 1,815,000 1,775,000 3,590,000 1,950,000 1,900,000 3,850,000 

 

มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มีผูถื้อหุน้มีประเด็นคาํถามก่อนนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวานิชกลุ : ในวาระน้ี หนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีตามท่ีท่านไดเ้สนอมานั้น เม่ือแตง่ตั้งไปแลว้หวงัจะท่านคงจะ

ไม่ไดท้าํบญัชีเละเทะแบบท่ีตลาดฯไม่รับงบการเงินของท่านอีกนะค่ะ เพราะวา่ในทุกคร้ังคุณก็

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีทุกคร้ัง แต่วา่ทุกคร้ังท่ีท่านโดน SP ก็บอกวา่ทางคุณไม่สามารถส่งงบการเงิน

ได ้ ดว้ยเหตุผลท่ีทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ใหค้าํตอบเราแบบน้ี ดิฉนัไม่ทราบเลยวา่บริษทัฯแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีมาแลว้ จ่ายเงินค่าสอบบญัชีแต่วา่ไม่ทาํงานหรือเปล่าคะ ซ่ีงเป็นขอ้สงสยัเราจึงเรียน

ถามท่านประธานฯค่ะ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(ประธานกรรมการ)   

ผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาต การทาํงานโดยทัว่ไปคงไม่มีแบบท่ีพดูมานะครับ วา่

เขาไม่ทาํงานและมารับค่าตอบแทนสอบบญัชีนะครับ และการท่ีจะไปบอกวา่เขาทาํอะไรเละเทะ

ไม่น่าจะเหมาะสมนะครับ 

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวานิชกลุ : ดิฉนัไม่ไดติ้ดใจตรงประเดน็วา่เขาเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหรือไม่ ดิฉนัติดใจตรงท่ีวา่เม่ือ

บริษทัฯแต่งตั้งทุกคร้ัง แตทุ่กคร้ังท่ีถามวา่ SP เพราะอะไรตลาดหลกัทรัพยฯ์ก็ตอบทุกคร้ังวา่ไม่ส่ง

งบการเงิน ดิฉนัไม่ไดผ้ดิหวงักบับริษทัฯอยา่งเดียว ผิดหวงักบัทางผส้อบบญัชีดว้ยคะ่ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 

(ผูส้อบบญัชี)   

ผมเป็นผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เราเขา้มาเป็นผูส้อบบญัชีปี 2558, 2559, 

2560, และท่ีกาํลงัจะนาํเสนออนุมติัแต่งตั้งในปี 2561 ในปีท่ีเราเป็นผูส้อบบญัชีเราก็ไดท้าํหนา้ท่ี

ของสอบบญัชี และก็ไดน้าํเสนองบการเงินใหก้บัทางบริษทัฯนาํส่งใหก้บั สาํนกังาน กลต. เป็น

ปกติครับนั้นคืองานในส่วน ANS ครับ   ในส่วนงานของปี 2557 ก็เป็นหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีในปี

นั้น และไดน้าํส่งงบการเงินตามความเห็นของผูส้อบบญัชีในปีนั้น ดงันั้นกรณีท่ีเกิดข้ึนผูส้อบบญัชี

เองก็ไดท้าํตามหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีไปตามปกติ 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2561 เป็นจาํนวน

เงินไม่เกิน 2,950,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 3,353,426,948  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9976 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย       80,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0024 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง   12,486,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบับริษัท 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์กรรมการผูจ้ดัการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติมีมติใหแ้กไ้ขพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ฉบบัแกไ้ขล่าสุด ส่งผลใหข้อ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 

6 การประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้.35 ไม่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัฉบบัแกไ้ขล่าสุด ดงันั้นเพ่ือใหข้อ้บงัคบับริษทั

สอดคลอ้งและเป็นไปตามการแกไ้ข พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้.35 ตามรายละเอียดในหนา้ท่ี 5 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไปให ้ซ่ึงสามารถสรุป

การแกไ้ข ดงัน้ี 

- ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัได ้

- ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายใน 45 วนันบัจากไดห้นงัสือจากผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะ

เรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิด

จากการจดัประชุม 

- ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ผูถื้อหุน้ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 

 มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามใน

ส่ี ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 3,364,839,148  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9657 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย    667,800 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0198 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง   486,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0144 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.3 วตัถุประสงค์บริษัท ข้อ.9 และ ข้อ.15 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์ กรรมการผูจ้ดัการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหเ้หมาะกบั

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจและไม่สนบัสนุนธุรกิจหรือสินคา้ท่ีผิดกฎหมายหรืออบายมุข ทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้
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ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2561 เป็นจาํนวน

เงินไม่เกิน 2,950,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 3,353,426,948  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9976 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย       80,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0024 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง   12,486,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบับริษัท 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์กรรมการผูจ้ดัการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติมีมติใหแ้กไ้ขพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ฉบบัแกไ้ขล่าสุด ส่งผลใหข้อ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 

6 การประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้.35 ไม่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัฉบบัแกไ้ขล่าสุด ดงันั้นเพ่ือใหข้อ้บงัคบับริษทั

สอดคลอ้งและเป็นไปตามการแกไ้ข พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้.35 ตามรายละเอียดในหนา้ท่ี 5 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไปให ้ซ่ึงสามารถสรุป

การแกไ้ข ดงัน้ี 

- ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัได ้

- ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายใน 45 วนันบัจากไดห้นงัสือจากผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะ

เรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิด

จากการจดัประชุม 

- ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ผูถื้อหุน้ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 

 มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามใน

ส่ี ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 3,364,839,148  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9657 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย    667,800 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0198 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง   486,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0144 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.3 วตัถุประสงค์บริษัท ข้อ.9 และ ข้อ.15 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์ กรรมการผูจ้ดัการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหเ้หมาะกบั

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจและไม่สนบัสนุนธุรกิจหรือสินคา้ท่ีผิดกฎหมายหรืออบายมุข ทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้
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ประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้.3 วตัถุประสงคบ์ริษทั ขอ้.9 และขอ้.15 ตามรายละเอียดในหนา้ท่ี 6 

ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไปให ้ดงัน้ี  

- ขอ้.9 ยกเลิก การประกอบกิจการคา้บุหร่ี ยาเสน้ สุรา และ เบียร์ 

-  ขอ้.15 ยกเลิก การประกอบกิจการคา้ยา 

วตัถุประสงค์ปัจจุบัน วตัถุประสงค์ทีเ่สนอแก้ไขใหม่ 

ขอ้ 9.  ประกอบกิจการคา้ผกั ผลไม ้หน่อไม ้พริกไท พืชสวน 

บุหร่ี ยาเส้น เคร่ืองด่ืม นํ้ าแร่ นํ้ าผลไม ้สุรา เบียร์ อาหาร

สด อาหารแห้ง อาหารสําเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุ

กระป๋อง เคร่ืองปรุงรสอาหาร นํ้ าซอส นํ้ าตาล นํ้ ามนัพืช 

อาหารสตัว ์เคร่ืองบริโภคอ่ืน 

ขอ้ 9.  ประกอบกิจการคา้ผกั ผลไม ้หน่อไม ้พริกไท พืชสวน 

เคร่ืองด่ืม นํ้ าแร่ นํ้ าผลไม ้อาหารสด อาหารแหง้ อาหาร

สําเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เคร่ืองปรุงรส

อาหาร นํ้ าซอส นํ้ าตาล นํ้ ามนัพืช อาหารสัตว ์เคร่ือง

บริโภคอ่ืน 

ขอ้ 15. ประกอบกิจการคา้ยา ยารักษาโรค เภสัชภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์

เคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย 

ยาปราบศตัรูพืช ยาบาํรุงพืชและสตัวทุ์กชนิด 

ขอ้ 15. ประกอบกิจการคา้ยารักษาโรค เภสัชภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์

เคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างวทิยาศาสตร์ ปุ๋ย 

ยาปราบศตัรูพืช ยาบาํรุงพืชและสตัวทุ์กชนิด 

 

 มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้.3 วตัถุประสงคบ์ริษทั ขอ้.9 และขอ้.15 

ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 3,364,839,148  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9657 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย    667,800 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0198 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง    486,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0144 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  

ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีทางบริษทัฯไดแ้จง้ข่าวผา่นส่ือของตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือขอใหผู้ถื้อหุน้เสนอ

วาระการประชุมเพ่ิมเติมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในช่วงวนัท่ี 18 มกราคม – 19 กมุภาพนัธ์ 2561 นั้น มิไดมี้

ท่านใดเสนอมาเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพ่ิมเติม และทางบริษทัฯไม่มีวาระใด ๆ เพ่ิมเติม ในส่วนของวาระน้ีจึงไม่มีเร่ืองใดตอ้ง

พิจารณาเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขออนุญาตจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่าน้ี และเขา้สู่การถาม-ตอบ  

 

มีผูถื้อหุน้มีประเด็นคาํถาม ดงัน้ี 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ผมมี 3 เร่ืองอยากจะเรียนเพ่ิมเติม เร่ืองแรก คือ ในปีหนา้ท่ีเราจะจดัประชุมกนัผมอยากใหท้างท่าน

ประธานฯมีแผนเขา้มาดว้ยในกรณีท่ีถูกสาํนกังาน กลต. สัง่ไม่รับงบการเงินฉบบัปรับปรุงท่ีได้

ส่งไปอีก ซ่ึงผมมองดูแลว้คงจะไม่มีทางออกไหนอีกแลว้ ฉะนั้นปีหนา้ขอใหมี้แผนมาดว้ยวา่จะ

พิจารณาอยา่งไร เช่น นโยบายการซ้ือหุน้คืน และเสนอแบบเป็นขั้นบนัไดเพ่ือให ้Cash flow ของ

บริษทัฯยงัเดินต่อไปได ้ขอใหคุ้ยกนัและหาทางออกใหก้นัดีกวา่ เพราะถา้ปีหนา้เรามาเจอเง่ือนไข

และบรรยากาศแบบน้ี มนัไม่สนุกครับ เราตอ้งรับสภาพวา่มนัสุดทางแลว้และตอ้งมีนโยบาย

ออกมาวา่จะชดเชยอยา่งไร ขอใหท่้านเตรียมมาดว้ย 

เร่ืองท่ี 2 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมนัมีค่าปรับใช่หรือไม่ครับ ผมอยากรู้วา่ค่าปรับเป็นในส่วนของนิติบุคคล

หรือเป็นค่าปรับเฉพาะบุคคล และค่าปรับมีผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯก่ีเปอร์เซ็นต ์และ

ปัจจุบนัยงัถูกปรับอยูห่รือไม่ 

เร่ืองสุดทา้ย เร่ืองอดีตกรรมการ ทางบริษทัฯจะดาํเนินการฟ้องร้องหรือไม่ หากไม่ฟ้องจะถือวา่ละ

เวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีหรือไม่ ผมขอฝากไวด้ว้ยครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ค่าปรับจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ นิติบุคคล และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ทั้ง 2 ส่วนจะถูกคิด 

ค่าปรับในอตัราเท่ากนั ในหลกัแสนตน้ๆค่ะ ในส่วนของค่าปรับนั้นหากสาํนกังาน กลต. รับงบ

การเงินปี 2557 และ 2558 แลว้ คา่ปรับจะหยดุนบัตั้งแต่เม่ือวานวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ค่ะ 

 

เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม    ปิดการประชุมเวลา 13.00 น.  

 

 

 

 

 

       (นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย)์ 

                                         ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

 

         (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย)์ 

       เลขานุการบริษทั / ผูบ้นัทึกการประชุม 
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ประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้.3 วตัถุประสงคบ์ริษทั ขอ้.9 และขอ้.15 ตามรายละเอียดในหนา้ท่ี 6 

ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไปให ้ดงัน้ี  

- ขอ้.9 ยกเลิก การประกอบกิจการคา้บุหร่ี ยาเสน้ สุรา และ เบียร์ 

-  ขอ้.15 ยกเลิก การประกอบกิจการคา้ยา 

วตัถุประสงค์ปัจจุบัน วตัถุประสงค์ทีเ่สนอแก้ไขใหม่ 

ขอ้ 9.  ประกอบกิจการคา้ผกั ผลไม ้หน่อไม ้พริกไท พืชสวน 

บุหร่ี ยาเส้น เคร่ืองด่ืม นํ้ าแร่ นํ้ าผลไม ้สุรา เบียร์ อาหาร

สด อาหารแห้ง อาหารสําเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุ

กระป๋อง เคร่ืองปรุงรสอาหาร นํ้ าซอส นํ้ าตาล นํ้ ามนัพืช 

อาหารสตัว ์เคร่ืองบริโภคอ่ืน 

ขอ้ 9.  ประกอบกิจการคา้ผกั ผลไม ้หน่อไม ้พริกไท พืชสวน 

เคร่ืองด่ืม นํ้ าแร่ นํ้ าผลไม ้อาหารสด อาหารแหง้ อาหาร

สําเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เคร่ืองปรุงรส

อาหาร นํ้ าซอส นํ้ าตาล นํ้ ามนัพืช อาหารสัตว ์เคร่ือง

บริโภคอ่ืน 

ขอ้ 15. ประกอบกิจการคา้ยา ยารักษาโรค เภสัชภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์

เคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย 

ยาปราบศตัรูพืช ยาบาํรุงพืชและสตัวทุ์กชนิด 

ขอ้ 15. ประกอบกิจการคา้ยารักษาโรค เภสัชภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์

เคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างวทิยาศาสตร์ ปุ๋ย 

ยาปราบศตัรูพืช ยาบาํรุงพืชและสตัวทุ์กชนิด 

 

 มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้.3 วตัถุประสงคบ์ริษทั ขอ้.9 และขอ้.15 

ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 3,364,839,148  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9657 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย    667,800 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0198 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง    486,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0144 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  

ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีทางบริษทัฯไดแ้จง้ข่าวผา่นส่ือของตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือขอใหผู้ถื้อหุน้เสนอ

วาระการประชุมเพ่ิมเติมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในช่วงวนัท่ี 18 มกราคม – 19 กมุภาพนัธ์ 2561 นั้น มิไดมี้

ท่านใดเสนอมาเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพ่ิมเติม และทางบริษทัฯไม่มีวาระใด ๆ เพ่ิมเติม ในส่วนของวาระน้ีจึงไม่มีเร่ืองใดตอ้ง

พิจารณาเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขออนุญาตจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่าน้ี และเขา้สู่การถาม-ตอบ  

 

มีผูถื้อหุน้มีประเด็นคาํถาม ดงัน้ี 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ผมมี 3 เร่ืองอยากจะเรียนเพ่ิมเติม เร่ืองแรก คือ ในปีหนา้ท่ีเราจะจดัประชุมกนัผมอยากใหท้างท่าน

ประธานฯมีแผนเขา้มาดว้ยในกรณีท่ีถูกสาํนกังาน กลต. สัง่ไม่รับงบการเงินฉบบัปรับปรุงท่ีได้

ส่งไปอีก ซ่ึงผมมองดูแลว้คงจะไม่มีทางออกไหนอีกแลว้ ฉะนั้นปีหนา้ขอใหมี้แผนมาดว้ยวา่จะ

พิจารณาอยา่งไร เช่น นโยบายการซ้ือหุน้คืน และเสนอแบบเป็นขั้นบนัไดเพ่ือให ้Cash flow ของ

บริษทัฯยงัเดินต่อไปได ้ขอใหคุ้ยกนัและหาทางออกใหก้นัดีกวา่ เพราะถา้ปีหนา้เรามาเจอเง่ือนไข

และบรรยากาศแบบน้ี มนัไม่สนุกครับ เราตอ้งรับสภาพวา่มนัสุดทางแลว้และตอ้งมีนโยบาย

ออกมาวา่จะชดเชยอยา่งไร ขอใหท่้านเตรียมมาดว้ย 

เร่ืองท่ี 2 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมนัมีค่าปรับใช่หรือไม่ครับ ผมอยากรู้วา่ค่าปรับเป็นในส่วนของนิติบุคคล

หรือเป็นค่าปรับเฉพาะบุคคล และค่าปรับมีผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯก่ีเปอร์เซ็นต ์และ

ปัจจุบนัยงัถูกปรับอยูห่รือไม่ 

เร่ืองสุดทา้ย เร่ืองอดีตกรรมการ ทางบริษทัฯจะดาํเนินการฟ้องร้องหรือไม่ หากไม่ฟ้องจะถือวา่ละ

เวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีหรือไม่ ผมขอฝากไวด้ว้ยครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 

(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ค่าปรับจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ นิติบุคคล และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ทั้ง 2 ส่วนจะถูกคิด 

ค่าปรับในอตัราเท่ากนั ในหลกัแสนตน้ๆค่ะ ในส่วนของค่าปรับนั้นหากสาํนกังาน กลต. รับงบ

การเงินปี 2557 และ 2558 แลว้ คา่ปรับจะหยดุนบัตั้งแต่เม่ือวานวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ค่ะ 

 

เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม    ปิดการประชุมเวลา 13.00 น.  

 

 

 

 

 

       (นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย)์ 

                                         ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

 

         (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย)์ 

       เลขานุการบริษทั / ผูบ้นัทึกการประชุม 
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เอกสารแนบ 4 

 

เง่ือนไขหลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : 

1. ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการผู ้

ถือหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง หรือ

เอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 

2. กรณีมีการแกไ้ขช่ือ- ช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2. กรณีมอบฉันทะ: 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยเขา้ร่วมประชุม 

และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

2. ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมวา่เห็นดว้ย

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยกาํหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน

ตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

3. ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต้่อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานท่ี

ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ี

สาํคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

• หนงัสือท่ีมีบาร์โคด้ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม 

• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

/ ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว : ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง หรือ

เอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง  

- นิติบุคคลสญัชาติไทย: สาํเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ รับรอง ท่ีได้

ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อม

ประทบัตราบริษทั ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ ของกรรมการผูมี้อาํนาจ

ลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

-       นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว: ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา  บริษทัใน

หนงัสือมอบฉนัทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรับรองเอกสาร (โนตารีพบัลิค) หรือหน่วยงานซ่ึงมีอาํนาจ

หนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ใหน้าํหนงัสือ

มอบฉนัทะฉบบันั้นใหเ้จา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจของสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บ

มอบหมายใหท้าํการแทนบุคคลดงักล่าว หรือบุคคลซ่ึงสามารถใหก้ารรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของ

กฎหมายแห่งประเทศนั้นทาํการรับรองเอกสาร (โนตารีพบัลิค) อีกชั้นหน่ึง 

• กรณีใชก้ารพิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ ใหพิ้มพล์ายน้ิวหวัแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ความกาํกบัไว ้“ลาย

พิมพห์วัแม่มือซา้ยของ........” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองวา่เป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น และตอ้ง

พิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรอง และตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ

บตัรประจาํตวัขา้ราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 

• ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี  ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้อาจเลือกมอบ

ฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะหรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการ

อิสระของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 

1. ดร.กวพีงษ์ หิรัญกสิ   อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที ่68/140 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ซอย6 ถนนรามคาํแหง164 แขวง/เขต มนีบุรี 

กรุงเทพฯ 10510 

 

 

ตาํแหน่งในบริษัท : - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมาร์กสั ประเทศ

อินเดีย 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ประวตักิารอบรม : 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 168/2556 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 100/2556   
ประสบการณ์การทาํงาน : 

       2527 – 2553    รองผูว้า่การการไฟฟ้านครหลวง        การไฟฟ้านครหลวง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลาํดบัเดยีวกนั 

             - ไม่มี -       
 

- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

        2551 – ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ     บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จาํกดั (มหาชน) 

 - กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

              - ไม่มี -       

 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 

- ไม่มี -  

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพนัธ์ หุ่นพยนตร์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที ่88/23/1 หมู่ที ่2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

 

ตาํแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายและการพฒันา, สถาบนัสงัคมศึกษา 

(ISS) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด ์

 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรม : 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 110/2551 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 100/2556  

ประสบการณ์การทาํงาน : 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็น 

กรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 

14 มนีาคม 2561: ไม่มี 

 

การมส่ีวนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 
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• ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี  ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้อาจเลือกมอบ

ฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะหรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการ

อิสระของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 

1. ดร.กวพีงษ์ หิรัญกสิ   อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที ่68/140 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ซอย6 ถนนรามคาํแหง164 แขวง/เขต มนีบุรี 

กรุงเทพฯ 10510 

 

 

ตาํแหน่งในบริษัท : - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมาร์กสั ประเทศ

อินเดีย 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ประวตักิารอบรม : 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 168/2556 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 100/2556   
ประสบการณ์การทาํงาน : 

       2527 – 2553    รองผูว้า่การการไฟฟ้านครหลวง        การไฟฟ้านครหลวง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลาํดบัเดยีวกนั 

             - ไม่มี -       
 

- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

        2551 – ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ     บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จาํกดั (มหาชน) 

 - กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

              - ไม่มี -       

 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 

- ไม่มี -  

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพนัธ์ หุ่นพยนตร์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที ่88/23/1 หมู่ที ่2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

 

ตาํแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายและการพฒันา, สถาบนัสงัคมศึกษา 

(ISS) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด ์

 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรม : 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 110/2551 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 100/2556  

ประสบการณ์การทาํงาน : 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็น 

กรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 

14 มนีาคม 2561: ไม่มี 

 

การมส่ีวนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 
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        2545 – 2553    คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

       2552 – 2554    ประธานกรรมการดาํเนินโครงการปริญญาโท สาํหรับผูบ้ริหาร          

                               มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

       2552 – 2554    กรรมการ                                     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

       2551 – 2554    ประธานกรรมการตรวจสอบ       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน : 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลาํดบัเดยีวกนั 

             - ไม่มี -       
 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จาํกดั (มหาชน) 

- กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บริษทั สเปซเมด จาํกดั  

ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บริษทั วฒิุศกัด์ิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จาํกดั  

ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บริษทั วฒิุศกัด์ิ คอสเมติก จาํกดั  
 

 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 

- ไม่มี -  

 

3. นายโชต ิสนธิวฒันานนท์ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที ่51 หมู่ 8 ตาํบลบางกร่าง อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 

 
 

ตาํแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยั 

  รามคาํแหง 

ประวตักิารอบรม : 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 178/2556 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

       2555 – 2556    ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี   บริษทั ริช่ีเพลซ 2002 จาํกดั 

       2553 – 2555    ผูจ้ดัการโรงงาน                               บริษทั จอมพนัธ์กรุ๊ป จาํกดั 

       2534 – 2553    สมุห์บญัชี                                        บริษทั วชัรพล จาํกดั 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน : 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลาํดบัเดยีวกนั 

             - ไม่มี -       
 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

              - ไม่มี -       

- กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

             - ไม่มี -        
 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 

              - ไม่มี -        

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็น 

กรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 

14 มนีาคม 2561: ไม่มี 

 

การมส่ีวนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 

 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็น 

กรรมการบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 

14 มนีาคม 2561: 0.0064159% (290,000 หุน้) 

 

การมส่ีวนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 
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        2545 – 2553    คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

       2552 – 2554    ประธานกรรมการดาํเนินโครงการปริญญาโท สาํหรับผูบ้ริหาร          

                               มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

       2552 – 2554    กรรมการ                                     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

       2551 – 2554    ประธานกรรมการตรวจสอบ       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน : 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลาํดบัเดยีวกนั 

             - ไม่มี -       
 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จาํกดั (มหาชน) 

- กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บริษทั สเปซเมด จาํกดั  

ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บริษทั วฒิุศกัด์ิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จาํกดั  

ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บริษทั วฒิุศกัด์ิ คอสเมติก จาํกดั  
 

 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 

- ไม่มี -  

 

3. นายโชต ิสนธิวฒันานนท์ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที ่51 หมู่ 8 ตาํบลบางกร่าง อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 

 
 

ตาํแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยั 

  รามคาํแหง 

ประวตักิารอบรม : 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 178/2556 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

       2555 – 2556    ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี   บริษทั ริช่ีเพลซ 2002 จาํกดั 

       2553 – 2555    ผูจ้ดัการโรงงาน                               บริษทั จอมพนัธ์กรุ๊ป จาํกดั 

       2534 – 2553    สมุห์บญัชี                                        บริษทั วชัรพล จาํกดั 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน : 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลาํดบัเดยีวกนั 

             - ไม่มี -       
 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

              - ไม่มี -       

- กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

             - ไม่มี -        
 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 

              - ไม่มี -        

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็น 

กรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 

14 มนีาคม 2561: ไม่มี 

 

การมส่ีวนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 

 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็น 

กรรมการบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 

14 มนีาคม 2561: 0.0064159% (290,000 หุน้) 

 

การมส่ีวนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 

 

 

 

• ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีไดจ้ดัทาํข้ึน 

และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวขา้งตน้ ไปยงัเลขานุการ บริษทัฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

ส่งถึงบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนั 

• ทั้งน้ี ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม จะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน/ บตัรประจาํตวั

ขา้ราชการ/หนงัสือเดินทาง (สาํหรับชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ือลงทะเบียน 

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน 

โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสัง่ศาล แต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน 

ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมดว้ย 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ใหบิ้ดา- มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะให้

ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งนาํสาํเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผู ้

พิทกัษ ์ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

 

นิยามกรรมการอสิระ 

 บริษทัฯ กาํหนดใหค้าํวา่ “กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการท่ีไม่ทาํหนา้ท่ีจดัการของบริษทั บริษทัในเครือ 

บริษทัร่วม เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคุม และเป็นผูซ่ึ้งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษทั ในลกัษณะท่ีจะทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ และกาํหนดคุณสมบติัของ “กรรมการอิสระ” ท่ีเขม้งวด

กวา่หลกัเกณฑก์าํหนด โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนั้นๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคาํ

ขออนุญาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว ไม่

รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่

สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น

หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี
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ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้

ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคาํขอ

อนุญาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น

ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี

รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบติัขา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการดาํเนิน

กิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุม โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้ 

 

การลงทะเบียน 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือตั้งแตเ่วลา 8.30 น. เป็นตน้ไป 

การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้

นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

-    ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน      

      ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

-    ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ใหด้าํเนินการ     

      ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหท้ราบผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม 

      รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

2.     การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะ  

        ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3.     ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และ ประธานในท่ี 

        ประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่คราวก็ได ้

4. การลงคะแนนลบั อาจจะทาํไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติใหมี้    

        การลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวธีิการลงคะแนนลบันั้น และแจง้ให ้

        ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสําหรับวาระการประชุม 

 

หมวดท่ี 2  

หุน้และผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 5. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัมีมูลค่าหุน้เท่า ๆ กนั และเป็นหุน้ชนิดท่ีตอ้งชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวนมูลคา่ของหุน้  และ/หรือ

เป็นหุน้ท่ีชาํระค่าหุน้ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน  หรือใหใ้ชลิ้ขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม  ศิลปะ  หรือวทิยาศาสตร์  

สิทธิบตัร  เคร่ืองหมายการคา้  แบบหรือหุ่นจาํลอง  แผนผงั  สูตร หรือกรรมวธีิลบัใดๆ หรือใหใ้ชข้อ้สนเทศเก่ียวกบั

ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม  การพาณิชย ์หรือวทิยาศาสตร์ 

บริษทัมีสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายหุน้  หุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุคคลใดๆ หรือ

ประชาชนทัว่ไปได ้ และการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้กูส้ามญั  การแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิใหเ้ป็นหุน้

สามญัใหก้ระทาํได ้ ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั  และกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้ 6. ใบหุน้ทุกใบของบริษทัจะระบุช่ือผูถื้อหุน้ และมีลายมือช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือไว ้แต่

ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหน้ายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

เป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้ ซ่ึงการลงลายมือช่ือหรือพิมพด์งักล่าวนั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพย์

กาํหนด 

 

หมวดท่ี 5  

คณะกรรมการ 

ขอ้ 17. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือดาํเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้ (5) คน โดย

กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  และกรรมการของบริษทั

จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้

 

ขอ้ 18. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด

ไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนน

เสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผู ้

ออกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 19. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวน

กรรมการในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน

หน่ึงในสาม (1/3) 

   กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้
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เอกสารแนบ 5 

 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสําหรับวาระการประชุม 

 

หมวดท่ี 2  

หุน้และผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 5. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัมีมูลค่าหุน้เท่า ๆ กนั และเป็นหุน้ชนิดท่ีตอ้งชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวนมูลคา่ของหุน้  และ/หรือ

เป็นหุน้ท่ีชาํระค่าหุน้ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน  หรือใหใ้ชลิ้ขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม  ศิลปะ  หรือวทิยาศาสตร์  

สิทธิบตัร  เคร่ืองหมายการคา้  แบบหรือหุ่นจาํลอง  แผนผงั  สูตร หรือกรรมวธีิลบัใดๆ หรือใหใ้ชข้อ้สนเทศเก่ียวกบั

ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม  การพาณิชย ์หรือวทิยาศาสตร์ 

บริษทัมีสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายหุน้  หุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุคคลใดๆ หรือ

ประชาชนทัว่ไปได ้ และการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้กูส้ามญั  การแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิใหเ้ป็นหุน้

สามญัใหก้ระทาํได ้ ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั  และกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้ 6. ใบหุน้ทุกใบของบริษทัจะระบุช่ือผูถื้อหุน้ และมีลายมือช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือไว ้แต่

ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหน้ายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

เป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้ ซ่ึงการลงลายมือช่ือหรือพิมพด์งักล่าวนั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพย์

กาํหนด 

 

หมวดท่ี 5  

คณะกรรมการ 

ขอ้ 17. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือดาํเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้ (5) คน โดย

กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  และกรรมการของบริษทั

จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้

 

ขอ้ 18. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด

ไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนน

เสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผู ้

ออกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 19. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวน

กรรมการในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน

หน่ึงในสาม (1/3) 

   กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้



34

   กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปี

หลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 

ขอ้ 20. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั หรือกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 22  

(5) ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 

 

ขอ้ 22. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

ขอ้ 24. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติอนุมติั โดย

อาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือ

ใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บ

เบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังาน หรือ 

ลูกจา้งของบริษทั ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

 

หมวดท่ี 6 

การประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี ภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแตจ่ะเห็นสมควร 

เม่ือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย

ไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้ง

ระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดั

ใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึง

เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายส่ีสิบหา้ (45) วนันบั

แต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีคร้ังใดจาํนวนผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวแ้ห่งขอ้ 37. น้ี ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ

ชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 

 

ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ

ทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อ

หุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ใหล้งโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมใน

หนงัสือพิมพ ์(3) วนัติดต่อกนั และไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมดว้ย  

ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะกาํหนดก็ได ้

 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน 

หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ

หุน้ร้องขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้

นดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการ

ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 38. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ี

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ี

ประชุมดงักล่าว 

 

ขอ้ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ

ในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(ฉ) การเลิกบริษทั  

(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 
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ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ

ทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อ

หุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ใหล้งโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมใน

หนงัสือพิมพ ์(3) วนัติดต่อกนั และไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมดว้ย  

ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะกาํหนดก็ได ้

 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน 

หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ

หุน้ร้องขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้

นดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการ

ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 38. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ี

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ี

ประชุมดงักล่าว 

 

ขอ้ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ

ในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(ฉ) การเลิกบริษทั  

(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 
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ขอ้ 40. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ และกาํหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า  

เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี  

 วนัท่ี  เดือน พ.ศ  
  

 (1)   ขา้พเจา้        สญัชาติ     

 อยูบ่า้นเลขท่ี             

  (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน) 

 โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง  ดงัน้ี 
   
  หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

                          หุน้บุริมสิทธิ                                 - หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  - เสียง  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้ 

                                                                               อาย ุ                      ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี                                              

 ถนน                                     ตาํบล/แขวง                                    อาํเภอ/เขต                                                                                                                      

 จงัหวดั                                      รหสัไปรษณีย ์                      หรือ 

      นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ อาย ุ          68        ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี 68/140 หมู่บา้นเพอร์

เฟคเพลส ซอย6 ถนน   รามคาํแหง 164  ตาํบล/แขวง            มีนบุรี             อาํเภอ/เขต      มีนบุรี       จงัหวดั         

กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์            10510                      หรือ 

      นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์ อาย ุ           65        ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  88/23/1 หมู่ 2   

ถนน  -     ตาํบล/แขวง            บางเขน                          อาํเภอ/เขต เมืองนนทบุรี     

จงัหวดั         นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์            11000                      หรือ 

      นายโชติ สนธิวฒันานนท ์ อาย ุ           61        ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี  51 หมู่ 8  

ถนน  -   ตาํบล/แขวง  บางกร่าง        อาํเภอ/เขต  เมืองนนทบุรี   จงัหวดั         นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์  11000   

หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในผูจ้องหุน้ / การประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี / วิสามญัผูถื้อหุน้ (คร้ังท่ี 1/2561) ในวนัจนัทร์ท่ี 4 มิถุนายน 2561   เวลา 10.00  น.  ณ โรงแรมเจา้พระยา

ปาร์ค (กรุงเทพฯ) หอ้งเจา้พระยาบอลรูม (ชั้น 2 อาคารโรงแรม) เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ี

จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ                                                            ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( )  (                             ) 

  ลงช่ือ                                                                ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ                                                               ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   ( )   (   ) 

 

หมายเหตุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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เอกสารแนบ 6 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า  

เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี  

 วนัท่ี  เดือน พ.ศ  
  

 (1)   ขา้พเจา้        สญัชาติ     

 อยูบ่า้นเลขท่ี             

  (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน) 

 โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง  ดงัน้ี 
   
  หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

                          หุน้บุริมสิทธิ                                 - หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  - เสียง  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้ 

                                                                               อาย ุ                      ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี                                              

 ถนน                                     ตาํบล/แขวง                                    อาํเภอ/เขต                                                                                                                      

 จงัหวดั                                      รหสัไปรษณีย ์                      หรือ 

      นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ อาย ุ          68        ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี 68/140 หมู่บา้นเพอร์

เฟคเพลส ซอย6 ถนน   รามคาํแหง 164  ตาํบล/แขวง            มีนบุรี             อาํเภอ/เขต      มีนบุรี       จงัหวดั         

กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์            10510                      หรือ 

      นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์ อาย ุ           65        ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  88/23/1 หมู่ 2   

ถนน  -     ตาํบล/แขวง            บางเขน                          อาํเภอ/เขต เมืองนนทบุรี     

จงัหวดั         นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์            11000                      หรือ 

      นายโชติ สนธิวฒันานนท ์ อาย ุ           61        ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี  51 หมู่ 8  

ถนน  -   ตาํบล/แขวง  บางกร่าง        อาํเภอ/เขต  เมืองนนทบุรี   จงัหวดั         นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์  11000   

หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในผูจ้องหุน้ / การประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี / วิสามญัผูถื้อหุน้ (คร้ังท่ี 1/2561) ในวนัจนัทร์ท่ี 4 มิถุนายน 2561   เวลา 10.00  น.  ณ โรงแรมเจา้พระยา

ปาร์ค (กรุงเทพฯ) หอ้งเจา้พระยาบอลรูม (ชั้น 2 อาคารโรงแรม) เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ี

จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ                                                            ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( )  (                             ) 

  ลงช่ือ                                                                ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ                                                               ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   ( )   (   ) 

 

หมายเหตุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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PROXY FORM A: GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM) 

According to Regulation of Department of Business Development 

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 
 
 Written at     
 Date  Month  Year  
 
 
(1) I / We Nationality  
  
with address at  
 
(2) being a shareholder of The AI Energy Public Company Limited 
holding the total amount of shares with the voting rights of  votes as 
follows;   

 ordinary share shares with the voting rights of   votes 

 preferred share                          - shares with the voting rights of - votes 

 
 (3) do hereby appoint either one of the following persons: 

    Age   Years 
with address at      Road     Sub-District          
District    Province    Postal Code    or 

  Mr.Kaweephong Hirankasi  Age 68   Years 
with address at   68/140 Perfect Place Village Road  Ramkhamhaeng 164 Sub-District  Min Buri        
District  Min Buri Province  Bangkok   Postal Code  10510  or 

  Mr. Sampan Hunpayon Age 65   Years with address at        88/23/1 Moo 2     Road  -
 Sub-District  Bang Khen     District     Muang Nonthaburi       Province         Nonthaburi   Postal Code 
11000      or 

  Mr. Choti Sontiwattananont  Age 61   
Years with address at  51 Moo 8    Sub-District  Bang Krang
   District  Mueng Nonthaburi    Province    Nonthaburi  Postal Code  11000  

 

 as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting/ 2018 Annual/  the 

Extraordinary General Meeting of Shareholders (1/2018) to be held on Monday, 4 June 2018, 10.00 hours at Chaophya Park 

Hotel Chaophya Ballroom 2nd floor, Hotel Building, 247 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400  or at any 

adjournment thereof. 

 For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.   

 Signed   Shareholder 

  ( ) 

 Signed   Proxy 

  ( ) 

 Signed   Proxy 

  ( ) 

 Signed   Proxy 

  ( ) 

Remarks: The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not 
allocate the number of shares to several proxies to vote separately. 
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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the 

Shareholder 

Entitled to Attend the Meeting 
 

1. บคุคลธรรมดา/ Natural person 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สญัชาติไทย/ Thai nationality 

(ก) บตัรประจําตวัของผูถ้อืหุน้ (บตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ) 
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or 
identification card of state enterprise officer); or 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจาํตวัของผูม้อบอํานาจ และบตัรประจาํตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว    

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบอํานาจ 
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the proxy. 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality 

(ก) หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 
Passport of the shareholder; or 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสอืเดนิทางของผูม้อบอํานาจ และบตัรประจาํตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว 

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบอํานาจ 
In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the proxy. 

 

2. นิติบคุคล/ Juristic person 

2.1 นิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand 

(ก) หนงัสอืรบัรองนิตบิคุคล ออกใหไ้มเ่กนิ 30 วนั โดยกรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of 
Commerce; and 

(ข) บตัรประจําตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อีํานาจทีไ่ดล้งนามในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะพรอ้มบตัรประจําตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy 
form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

2.2 นิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand 

(ก) หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล 
  Corporate affidavit; and 
(ข) บตัรประจําตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อีํานาจทีไ่ดล้งนามในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะพรอ้มบตัรประจําตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy 
form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 
 

ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมกีารรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีจ่ดัทําขึน้ในต่างประเทศ ควรมกีารรบัรอง

ลายมอืชื่อโดยโนตารพีบัลคิ 

A copy of the documents must be certified true copy.  In case of any documents or evidence produced or executed 

outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public. 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีน และยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชุมไดต้ัง้แต่เวลา 

8.30 น. ของวนัที ่4 มถิุนายน 2561 เป็นต้นไป 

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting 

from 8.30 hours. On June 4, 2018. 
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