AI Energy Public Company Limited

Notice to the
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018
4 June 2018
Chaophya Park Hotel, Chaophya Ballroom 2nd floor, Hotel Building, 247
Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok

บริษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited
AIE 102/2018

8 May 2018

To

: Shareholders

Subject

: Invitation to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018

Attachments

:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A copy of minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders, 27 April 2018
Financial Statements for the year 2014 (SEC to edit version)
Financial Statements for the year 2015 (SEC to edit version)
Documents Required Prior to Attending the Meeting, Proxy Form, Registration and Voting Rights
and Names of Independent Directors that shareholders can grant proxy
Company’s Articles of Association relating to the Shareholders meeting
Proxy Form A
Proxy Form B
Map of Chaophya Park Hotel

The Board of Directors of AI Energy Public Company Limited has passed a resolution to call the Extraordinary
General Meeting of Shareholders No. 1/2018 to be held on 4 June 2018 at 10:00 hrs. at the Chaophya Park Hotel
Chaophya Ballroom 2nd floor, Hotel Building, 247 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok Thailand to consider the
matters according to the agenda together with the Board’s opinions as follows:
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Agenda 1

To Certify and Approve the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 27
April 2018
Preamble: The 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2018 and the
Minutes of the Meeting were submitted to the Stock Exchange of Thailand within 14 days
according to the requirement. A copy of the mentioned minutes is attached as Attachment No. 1.
Board of Directors’ opinion: The Board agrees that the Minutes of the last meeting have
correctly been stated and recommends the approval of the minutes.

Agenda 2

To consider and approve the Company and Consolidates Financial Statements, Balance Sheet
and Statement of Income for the year 2014 ended December 31st, 2014 (SEC to edit version)
with Disclaimer of Opinion.
Preamble: In compliance with Public Limited Company Act, the company shall prepare
financial statements at the end of the fiscal year of the company which were audited and
certified by the Company’s auditor and ready for shareholders’ approval, details of which are as
Attachment No. 2.

Board of Directors’ opinion: The Company and Consolidates Financial Statement, Balance
Sheet and Statement of Income for the year 2014 ended December 31st, 2014 (SEC to edit
version) with Disclaimer of Opinion should be acknowledged. Summary of the Company’s
financial status and performance during the year 2014 (SEC to edit version) as following.
The Statements of Financial Position and the Income Statements
Unit: Million Baht
Consolidated
Company Only
2,502,856,640
2,391,567,759
Total Assets

Total Liabilities
659,597,497
Total Revenues
4,574,726,685
Net Profit (Loss)
90,666,273
Earnings (Loss) per Share 0.08

532,365,677
4,690,337,726
106,503,519
0.09

Details of the above are shown in the Attachment No. 2.
Agenda 3

To consider and approve the Company and Consolidates Financial Statements, Balance Sheet
and Statement of Income for the year 2015 ended December 31st, 2015 (SEC to edit version)
with Disclaimer of Opinion.
Preamble: In compliance with Public Limited Company Act, the company shall prepare
financial statements at the end of the fiscal year of the company which were audited and
certified by the Company’s auditor and ready for shareholders’ approval, details of which are as
Attachment No. 3.
Board of Directors’ opinion: The Company and Consolidates Financial Statement, Balance
Sheet and Statement of Income for the year 2015 ended December 31st, 2015 (SEC to edit
version) with Disclaimer of Opinion should be acknowledged. Summary of the Company’s
financial status and performance during the year 2015 (SEC to edit version) as following.
The Statements of Financial Position and the Income Statements
Unit: Million Baht
Company Only
Consolidated
Total Assets
2,207,762,089
2,125,063,191

Total Liabilities
447,033,010
Total Revenues
3,533,439,784
Net Profit (Loss)
(82,530,064)
Earnings (Loss) per Share (0.02)

365,845,873
3,478,559,323
(99,832,311)
(0.02)

Details of the above are shown in the Attachment No. 3.
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Agenda 4

To consider other matters (if any).

The Company fixes the record date which shareholders have the right to attend the Extraordinary General
Meeting of shareholders No. 1/2018 on May 11, 2018. All Shareholders are cordially invited to attend the Extraordinary
General Meeting of Shareholders to be held as mentioned above. The commencement for registration to attend the
Meeting will be from 08:30 hours.
For your convenience, if you attend the meeting by yourself please bring your identification with you or you
wish to appoint a person to attend and vote at the Meeting on your behalf, please complete and duly execute only one of
the Proxy Forms (From A and From B) as attached in Attachment No. 6 and 7, or alternatively you may download only
one of two Proxy Forms from www.aienergy.co.th and present to staffs in the registration process. The shareholder shall
be prepared documents to submit to staffs before attended the Shareholder Meeting.
If proxy is an individual: proxies bring proxy’s identification document certified by proxy to show at
the registration together with proxies’ identification document.
- If proxy is a corporation: proxies bring proxy’s company registration certified by authorized directors
with company seal to show at the registration together with proxies’ identification document.
-

Please bring a proxy form named shareholder and bar code to show to staffs at the registration from 08.30 hrs. to 10.00
hrs.

Released on May 8, 2018

Yours faithfully,
By Order of the Board of Directors

(Miss Pimwan Thareratanavibool)
Managing Director

Remark
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If the shareholders cannot attend the meeting and desires to appoint an independent director as proxy to
attend the meeting. You can also send a proxy form and identification proof documents to the Company at
least one business day before.

Attachment No. 1
Attachment for Agenda 1: To Certify and Approve the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of
Shareholders on 27 April 2018
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของ
บริษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 นำฬิ กำ
ณ ห้ องแกรนด์ รัชดำ (ชั้น 5) อำคำรธำรทิพย์ เลขที่ 247 ถนนรัชดำภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหำนคร
เริ่มกำรประชุม
พิธีกรแถลงว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯมีจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้น 5,397 ท่าน มี
จานวนหุน้ สามัญทั้งสิ้น 4,520 ล้านหุน้ จัดแบ่งตามหมวดผูถ้ ือหุน้ ได้ดงั ต่อไปนี้
1) นิติบุคคลต่างประเทศ จานวน
2) นิติบุคคลในประเทศ จานวน
2) บุคคลต่างประเทศ จานวน

356,000 หุน้
2,721,439,940 หุน้
155,600 หุน้
1,798,048,460 หุน้

3) บุคคลในประเทศ จานวน
โดยเป็ นหุ้นสำมัญทีม่ สี ิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น

4,520,000,000 หุ้น

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ครั้งนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิ ด
การประชุมรวม 80 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้น 3,358,361,948 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ .
สามัญที่มีสิทธิ
ออกเสี ยง
วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีจานวน 4,520,000,000 หุน้ ระหว่างการประชุมมีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 41 ราย นับรวมจานวนหุน้ เพิ่มขึ้นได้ท้ งั สิ้น 7,631,000 หุน้ รวมการประชุมครั้งนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 121 ร ย นับรวมจานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้น 3,365,992,948 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ
.
สามัญที่มีสิทธิออกเสี ยง
วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีจานวน 4,520,000,000 หุน้ ซึ่งมากกว่า 1
ใน 3 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยมี นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ ประธาน
กรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม จานวน
จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100
ย รร ร
ร
รร ร ย ย
ร
ย
ร
รร ร ย ย
รร ร ร ร
รร ร ร
รร ร ร ร
ย โดยมีรายนามกรรมการ
ดังนี้
1. นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริ หาร / ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์

กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง / เลขานุการบริ ษทั
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4. นายดารงค์ จูงวงศ์

กรรมการ

5. ดร.กวีพงษ์ หิ รัญกสิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

7. นายโชติ สนธิวฒั นานนท์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยการประชุมวันนี้นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯซึ่งดารงตาแหน่งกากับดูแลสายงานฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน และได้เรี ยนเชิญผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษาการเงิน และที่ปรึ กษากฎหมาย เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ดว้ ย ดังมีรายนาม ดังนี้
1. นางสาวปิ ยนาฏ นามไพโรจน์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)

2. นายวิชยั รุ จิตานนท์

ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด

3. นายสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร

ที่ปรึ กษาทางการเงิน บริ ษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด

4. ว่าที่ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นพยนต์

ที่ปรึ กษากฎหมาย บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมาย ดิ อาร์ท ออฟ ลอว์ จากัด

บริ ษทั ฯได้เรี ยนเชิญผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของ บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด คือ นายวิชยั รุ จิตานนท์ มาร่ วมประชุมเพื่อ
ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษทั ฯให้กบั ผูถ้ ือหุน้
สาหรับการตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระการประชุม บริ ษทั ได้เชิญ ว่าที่ ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นพยนต์ ที่
ปรึ กษากฎหมาย เป็ นผูท้ าหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อความโปร่ งใส ในขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยง
รวมทั้งดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั และพิธีกรขออาสาสมัครจาก
ที่ประชุม 1 ท่านเพื่อเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนร่ วมกับที่ปรึ กษากฎหมาย ในการนี้ มีผถู ้ ือหุน้ 1
ท่านยินดีอาสาสมัครเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนตลอดการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ รับฟังคาชี้แจงเรื่ องวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยง จากพิธีกรดังนี้
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ได้นาระบบ Barcode
ย ย
ร ร
หุน้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น โดยบริ ษทั จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในทุกวาระที่มีการลงมติ
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระการประชุม บริ ษทั ขอแจ้งขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านทราบก่อนการ
ประชุม ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ทั้งนี้ตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ แต่ละท่านมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุน้ ที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 เท่ากับ 1 ย และผูถ้ ือหุน้ 1 ราย สามารถ
ออกเสี ยงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ ยกเว้นกรณี คสั โตเดียน
สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ในแต่ละวาระการประชุม บริ ษทั จะถือตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในที่
ประชุมอีก
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือหุน้ ทาเครื่ องหมายในบัตรลงมติช่องใดช่องหนึ่งว่า เห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง ในกรณี ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยง บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ออกคะแนนเสี ยงว่า เห็นด้วย และในกรณี ที่ผู ้
ถือหุน้ ท่านใดมีการทาเครื่ องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรื อมีการขีดฆ่าหรื อแก้ไขเครื่ องหมายหรื อข้อความ โดย
ไม่มีการลงลายมือชื่อกากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็ นบัตรเสี ย และไม่นามาคานวณเป็ นคะแนนเสี ยง
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2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯจะสอบถามผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและ
ถาม โดยผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อร ถาม
และขอให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งบัตรลงคะแนนเสี ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อจะนามารวมคะแนนเสี ยง และแสดงผลคะแนนให้
รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
ในการรวบรวมผลคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย หัก
ออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ลงคะแนนเสี ยง
เป็ นการล่วงหน้า และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมและได้ออกเสี ยงลงคะแนนมา
ในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง บริ ษทั ได้บนั ทึกการออกเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ รวมไว้
ในเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสี ยงการลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว
หลังจากรวบรวมผลการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็ น
คะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย และในกรณี ปกติบริ ษทั จะถือใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ทั้งนี้ จานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผูถ้ ือ
หุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรื อกลับก่อน
3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ผูถ้ ือหุน้ อาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางคนที่บริ ษทั เสนอ
แต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระ บริ ษทั จะเชิญกรรมการผูถ้ ูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้อง
ประชุมโดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดาเนินไปเป็ นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยงดออกเสี ยง และนาคะแนนเสี ยง
ของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ และจะ
ประกาศผลคะแนนเป็ นรายบุคคลค่ะ
4. หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริ ษทั ที่ยนื อยูด่ า้ นข้าง และอธิบายให้เข้าใจได้
และ ตามที่บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
รวมทั้งให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
นับตั้งแต่วนั ที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระหรื อเสนอชื่อบุคคลเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ หรื อส่งคาถามล่วงหน้าที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ในช่วงเวลาดังกล่าวมายังบริ ษทั แต่อย่าง
ใด ซึ่งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผูถ้ ือหุน้ รับทราบแล้ว
โดยการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ บริ ษทั จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่ เป็ น Clip File ผ่านทางเว็บไซด์บริ ษทั
www.aienergy.co.th ภายหลังจากวันประชุม
ร เพื่อให้บริ การผูถ้ ือหุน้ ที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่ วมประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดังนี้
ประธานฯกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)
และขอขอบคุณที่กรุ ณาสละเวลาเข้าร่ วมประชุมในวันนี้ และแจ้งว่าก่อนเริ่ มการพิจารณาในวาระที่ 1 มีเรื่ องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
1. ตามที่บริ ษทั ได้เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตแล้ว เมื่อวันที่
10 สิ งหาคม 2560 โดยบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ประกาศให้พนักงานปฏิบตั ิและ
เผยแพร่ ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายทราบทางเว็บไซด์บริ ษทั โดยเฉพาะคู่คา้ ทางธุรกิจ บริ ษทั ได้ขอความร่ วมมือสนับสนุนให้
มีการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการจัดเตรี ยมหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
7

การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทั้งหมด
เพื่อยืน่ ขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ตภายใต้การส่งเสริ มของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ย
ครับ
ที่ประชุมรับทราบ
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2560
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว ซึ่ง
คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติรับรองจากผูถ้ ือหุน้ คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ก่อนลงคะแนนเสี ยง มีผถู ้ ือหุน้ มีประเด็นคาถาม ดังนี้
คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :
คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล :

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)
คุณสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร :
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
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ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้า จากที่ได้ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งก่อน ว่าภายหลังจากแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงินที่มีปัญหาไปนั้น ณ ปั จจุบนั สถานการณ์ไปถึงไหนแล้ว
เมื่อมีผถู ้ ือหุน้ ตั้งคาถามเรื่ องบัญชีแล้ว ผมของตั้งคาถามในประเด็นสาคัญๆ ได้แก่ Warrant (AIEW1) ที่จะหมดอายุในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผมขอถามคาถามเพือ่ ความมัน่ ใจของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
โดยส่วนตัวผมมัน่ ใจ แต่ไม่รู้วา่ ทางสานังาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมี Commitment อะไร
หรื อไม่ ผมจึงขอให้ท่านประธานฯช่วยชี้แจงเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้เกิดความสะบายใจบ้าง หากผลของ
การประชุมในวันนี้เป็ นไปในทางที่ดีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ลงความเห็นในงบการเงินแล้ว
จะเกิดผลลัพธ์อะไรกับบริ ษทั และจะมีผลกระทบอย่างไรต่อ AI
เกี่ยวกับเรื่ องงบการเงินที่ได้มีการตรวจสอบใหม่น้ นั ผมขอที่ปรึ กษาการเงินช่วยชี้แจงครับ
ผมขอทาการอธิบายโดยแยกการอธิบายออกเป็ น 2 ร
ร ครั้งนี้ เป็ นเหตุบงั เอิญนะครับที่
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อ Warrant จะครบกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ ฤ
2561 ตามอายุของ Warrant แต่จะมีขอ้ กาหนดในเรื่ องของวันใช้สิทธิสุดท้ายคือวันที่ ฤ
2561 โดยเป็ นการโอนเงินเข้าบัญชี แต่สาหรับการจ่ายเป็ นเช็คก็จะตามรายละเอียดในเอกสารที่แจ้ง
ไป ครั้งนี้ ผมขอเดาคาถามในใจท่านผูถ้ ือหุน้ AIE นะครับว่า ถ้าใช้สิทธิ หุน้ จะกลับมาซื้อขายได้
หรื อไม่ และถ้าไม่ใช้สิทธิจะเกิดอะไรขึ้น ผมขอเรี ยนว่า ใบสาคัญแสดงสทธิน้ ีให้สิทธิในการซื้อ
หรื อแปลงเป็ นหุน้ สามัญ หรื อหุน้ แม่ในราคาที่ 2
และราคาในตลาดที่ปิดครั้งสุดท้ายอยูท่ ี่
ประมาณ ซึ่งตามภาษานักลงทุนก็คือหากท่านใช้สิทธิท่านก็จะสามารถนาต้นทุนที่
2
ย
แต่หากท่านไม่ใช้สิทธิตน้ ทุนของท่านก็อยูท่ ี่เดิม กรณี ที่ท่านใช้
สิ ทธิ หุน้ อาจจะกลับมาซื้อขายหรื ออาจจะไม่กลับมาซื้อขายก็ได้ ซึ่งผมแค่ประเมินให้เห็น
สถานการณ์ก่อน ในส่วนของ Warrant ผมขอจบแค่ตรงรายละเอียดการใช้สิทธินะครับ
สาหรับความคืบหน้าในประเด็นที่มีปัญหาอยูว่ า่ หุน้ ของ AIE จะมีโอกาสกลับมาซื้อขายหรื อไม่
จากปั ญหาที่เกิดตั้งแต่ปี 2558 จากการส่งงบการเงินปี 2557 ที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีเดิม ซึ่งไม่
แสดงความเห็นโดยถูกจากัดขอบเขตจากผูบ้ ริ หาร ซึ่งทัว่ ไปก็คือผูบ้ ริ หารไม่ได้ให้ขอ้ มูลอย่าง
เพียงพอในการที่ให้ความมัน่ ใจในงบการเงินในเวลานั้น งบการเงินที่เป็ นเงื่อนไขโดยถูกจากัด
ขอบเขตโดยผูบ้ ริ หาร เป็ นงบการเงินที่สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะรับเป็ นงบ

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล :

การเงินที่มีการตรวจสอบไม่ได้ ถือว่าไม่มีงบหรื องบไม่ได้รับการตรวจสอบ จึงมีคาสัง่ แก้ไขงบ
การเงินปี 2557 ตั้งแต่วนั ที่ส่งงบการเงินดังกล่าวในปี 2558
ในปี 2558 บริ ษทั ได้เปลี่ยนผูส้ อบบัญชีเป็ น บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด (ANS) ผูส้ อบบัญชีได้
เข้ามาตรวจงบการเงินปี 2558 ซึ่งในงบการเงินปี 2558 ก็เป็ นแบบไม่แสดงความเห็นโดยมีเงื่อนไข
สื บเนื่องจากผูส้ อบบัญชีเดิมที่ไม่แสดงความเห็นไว้ในงบการเงินปี 2
ANS
ออกความเห็นโดยถูกจากัดขอบเขตโดยผูบ้ ริ หารที่เชื่อมโยงความเห็นของผูส้ อบฯเดิมในงบ
การเงินปี 2557 มาด้วย แต่ 2
ในปี 2559 2560 คือรวมถึงงบการเงินล่าสุดที่เรากาลัง
ประชุมสามัญประจาปี วันนี้เป็ นงบที่ ANS รับรองความถูกต้อง ไม่ได้มีเงื่อนไข แต่เงื่อนไขที่มีมนั
ติดค้างมาตั้งแต่งบการเงินปี 2
การเงิน 2558 ซึ่งปั ญหาที่คา้ งเดิมเกิดจากงบ
การเงิน 2 และทางสานักงาน กลต. สัง่ บริ ษทั แก้ไข หาผูต้ รวจสอบบัญชีมาตรวจสอบ และนา
งบปี 2
2
ร ร
ร
ตามที่สานักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯได้สงั่ ไว้ ซึ่งในวันที่ 21
2
ริ ษทั ฯได้แต่งตั้ง ANS ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบของ ANS ในปี ที่ผา่ นมานะครับ เพื่อดาเนินการตรวจสอบงบการเงินปี 2
ริ ษทั ฯ
ได้มีการแก้ไข ณ วันนี้ บริ ษทั ฯได้นาส่งงบการเงินที่มีการแก้ไขทั้งงบการเงินปี 2557, และงบ
การเงินปี 2 ร
ร ร
ร
1- 2558 เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ ในวันที่ 26
ย 2561 โดย ANS ในฐานะผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปตรวจสอบ ก็เป็ นงบการเงิน
ที่ไม่แสดงความเห็นแต่เป็ นการถูกจากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ นั้นหมายถึงว่าเมื่อ ANS เข้าไป
ตรวจสอบ บริ ษทั ฯและผูบ้ ริ หารได้ให้ความร่ วมมือในการหาข้อมูลเอกสารให้ตรวจสอบ ดังนั้น
ความแตกต่างของงบการเงินเดิมที่ถูกสัง่ ให้แก้น้ นั เป็ นงบการเงินที่ผสู ้ อบฯไม่แสดงความเห็นที่ถูก
จากัดขอบเขตโดยผูบ้ ริ หาร และงบการเงินที่นาส่งไปล่าสุดนั้น ไม่แสดงความเห็นแต่เป็ นการถูก
จากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ซึ่งผูบ้ ริ หารที่อยู่ ณ ปี 2557 ได้ถูกสานักงาน กลต. กล่าวโทษและ
ลาออก วันนี้ผบู ้ ริ หารชุดใหม่ได้ดาเนินการแก้ไขงบการเงินและได้ให้ความร่ วมมือกับผูส้ อบฯ แต่
ในรายละเอียดว่าทาไมตรวจสอบแล้วแต่ยงั แสดงความเห็นไม่ได้ เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ผสู ้ อบ
บัญชีได้อธิบายรายละเอียดให้ท่านเพิ่มเติม ในส่วนของคาถามท่านว่างบการเงินที่ได้นาส่งไป
ล่าสุดเป็ นงบที่สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รับได้หรื อไม่น้ นั สามารถตอบได้วา่ โดย
กฎเกณฑ์และกฎหมายรับได้ แตกต่างจากถูกจากัดขอบเขตโดยผูบ้ ริ หาร ส่วนจะรับหรื อไม่รับนั้น
เป็ นขั้นตอนที่สานักงาน กลต. จะต้องดูรายละเอียดจากงบการเงินที่ส่งไปเมื่อวานนี้ ว่ามีความเห็น
เป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ ซึ่งผมคิดว่าสานักงาน กลต. อาจจะใช้เวลาประมาณ 1
หรื อบวก
ก้าว ในการพิจาณาว่างบการเงินที่ส่งไปนั้น ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรื อไม่ แต่
แตกต่างจากงบเดิมที่เคยส่ง
ในกรณี ที่ สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯรับงบการเงินฉบับแก้ไขนี้ และไม่ได้สงั่ แก้ไข
เพิ่มเติมประการใด ก็จะเข้าสู่ข้นั ตอนที่บริ ษทั ฯจะต้องยืน่ เรื่ องให้หุน้ กลับมาซื้อขายกับทางตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะเป็ นการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯในขั้นตอนต่อไป และจากเดิมที่ผมเคย
แจ้งทางผูถ้ ือหุน้ ว่า ปกติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษทั ฯจะต้องปิ ดงบการเงินและ
นาส่งตามกาหนดอย่างน้อย 2 ไตรมาส ในเรื่ องนี้ทางผมและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯได้มีการพูดคุย
และประชุมหารื อร่ วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯว่าปั ญหาเกิดจากงบการเงินเดิมที่มีปัญหา ส่วนงบ
ปั จจุบนั ตั้งแต่ปี 2
ร
ร
และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอยูแ่ ล้ว ทางตลาด
หลักทรัพย์ฯได้พจิ ารณาและได้มีการแจ้งมายังบริ ษทั ฯว่า กรณี ของ AIE คงไม่ตอ้ งรออีก 2
ร
ผมขอถามต่อเนื่องให้ผถู ้ ือหุน้ ท่านอื่นเข้าใจ เรื่ องงบการเงินไม่มีปัญหา เรื่ องเวลาผมไม่เอาคาตอบ
9

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)
คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :

คุณสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร :
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

10

แต่ผมอยากรู ้วา่ ผลงานในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการซื้อขาย มีผลการดาเนินงานจริ งๆที่ไม่เกี่ยวกับงบ
ดุลทางบัญชี บริ ษทั ฯมีผลการดาเนินงานเป็ นบวกหรื อเป็ นลบ
เรื่ องผลการดาเนินงานจะอยูใ่ นวาระถัดไปครับ
ผมขอถามเรื่ อง arrant ร
อธิบายมามันเป็ นเรื่ องพื้นฐาน คือ เป็ นการ ilute
ร ย
ทาไมคณะกรรมการ AIE ไม่เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ Warrant ออกไป
หรื อต่ออายุ AIE-W1 ออกไป อาจจะหยุดไว้และออกเป็ น AIE-W2 ควรจะให้มีความชัดเจนก่อน
และให้มีการซื้อขายหุน้ ของ AIE ตัวแม่ได้จริ งก่อนแล้วค่อยมีการซื้อขาย arrant
ร
แต่ในเมื่อเดินมาจนอีกไม่กี่วนั ก็จะครบกาหนดแล้ว ซึ่งผมมองว่าพวกคุณได้ตลอด ถ้าผมแปลงผม
ก็ตอ้ งเอาเงินให้คุณอีก ถ้าผมไม่แปลงผมก็ไม่มีแต้มต่อ ทาไมผมต้องกลายเป็ นคนถูกมัดมือชก
ตลอด และผมต้องการทราบกว่าภายหลังจาก A S
ร
ร
2557 และ 2558
ได้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีกาไรเพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากการแก้ไขเท่าไหร่ นั้นคือสิ่ งที่
ผมอยากทราบ นั้นคือเรื่ องที่ 2
ส่วนเรื่ องที่ 3 ตามที่คุณสมศักดิ์ แจ้งว่าทาง ANS ไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจากัดขอบเขตโดย
สถานการณ์ ซึ่งปกติบญั ชีจะมีการแสดงความเห็น 2 แบบ คือ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
หรื อแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ทาไม A S เลือก
ย
นไข และระบุ
สาเหตุวา่ มันมีเงื่อนไขอย่างไร มันจะดีกว่าการไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจากัดขอบเขตโดย
สถานการณ์หรื อไม่
ประเด็นเรื่ องอายุ arrant
ร
ข้อ ฎ ย เราได้พยายามพิจารณาทางออกหลายๆ
ทางนะครับ และสาหรับ Warrant ตัวนี้ไม่ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯอยูแ่ ล้ว arrant
ร ร
ร
ร
การที่จะมี AIE-W2 ออกมาตามที่ผถู ้ ือหุน้ ถามมานั้น ก็
เป็ นเรื่ องที่บริ ษทั ฯจะนาไปพิจารณาว่าจะดาเนินการเยียวยาหรื ออย่างไรต่อไปก็เป็ นเรื่ องของ
อนาคต แต่สาหรับ AIE-W1 เท่าที่สอบถามนักกฎหมายการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคงมีขอ้ จากัดทาง
กฎหมายที่จะไปดาเนินการ
ในเรื่ องของการแปลงสิ ทธิหรื อไม่แปลงสิ ทธิ อย่างที่ผมเรี ยนมันเป็ นเหตุบงั เอิญ เราทางานกัน
อย่างเต็มที่และอย่างหนัก และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเร่ งรัดให้งบการเงินปี 2
2
ร ทันก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ วันนี้อย่างน้อยเรามีความคืบหน้าในเรื่ องการ
นาส่งงบ แต่ในส่วนของ Warrant ครบกาหนดในช่วงนี้พอดี เราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทาให้
ประจวบเหมาะ ซึ่งการนาส่งงบการเงินเมื่อวานนี้กเ็ ป็ นเรื่ องที่เราร้องขอให้ผสู ้ อบบัญชีได้จดั เวลา
และดาเนินการให้แล้วเสร็ จก่อนวันประชุมในวันนี้ เพราะต้องการให้ผถู ้ ือหุน้ ได้เห็นความคืบหน้า
ที่ชดั เจนมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ดังนั้นการนาส่งงบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบับแก้ไข ผมว่ามัน
เป็ นความคืบหน้าอย่างหนึ่งที่จะใช้ในการตัดสิ นใจในการใช้สิทธิหรื อไม่ใช้สิทธิ ส่วนถ้าท่านไม่
ใช้สิทธิ บริ ษทั ฯจะมีการเยียวยาหรื ออย่างไร ผมคิดว่าเป็ นเรื่ องถัดไป และในส่วนตราสารทาง
การเงินที่คา้ งอยูก่ ารที่จะไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็ นเรื่ องที่ทายากและมีขอ้ จากัดทางกฎหมายครับ
ขอเรี ยนเชิญคุณวิชยั ตอบประเด็นทางบัญชีครับ
ผมเป็ นผูส้ อบบัญชีจาก A S
ปี จุบนั ครับ เท่าที่ฟังจากคาถามของผูถ้ ือหุน้
เราจะมีขอ้ มูลในอดีตก็คืองบปี 2557 และ 2558 ซึ่งผมก็ได้ตรวจสอบข้อมูลจนถึงปี 2559 และ
2560 และในงบปี 2560 ที่เรากาลังจะพิจารณารับรองกันในวันนี้ก็เป็ นงบการเงินที่มีเงื่อนไขใน
ส่วนที่เกี่ยวกับ ทางสานักงาน กลต. ยืน่ เอกสารส่งเรื่ องไปที่ DSI และรอทาง DSI สรุ ปผลออกมา
ในส่วนของปี 2557 ที่ทางผูถ้ ือหุน้ สอบถามถึงรายการปรับปรุ งนั้น ผูส้ อบบัญชีเดิมไม่แสดง

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล :

ความเห็นด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการควบคุมภายในและเกี่ยวกับสิ นค้าคงเหลือและรายการต่างๆตามที่
ระบุอยูใ่ นหน้ารายงานของผูส้ อบฯเดิม โดยเหตุผลนั้นผูส้ อบฯเดิมมองว่าถูกจากัดขอบเขตโดย
ผูบ้ ริ หารในอดีต ซึ่งในปัจจุบนั เองทางบริ ษทั ฯก็ได้มีผบู ้ ริ หารในปัจจุบนั ที่ได้เข้าไปตรวจและ
จัดทาเอกสารขึ้นมา และจัดทางบการเงินของปี 2
ร รายงาน
ร
ซึ่งในส่วนของ ANS เองก็ได้เข้าไปรับงานตรวจปี 2557 ในเดือนธันวาคม 2560 เงื่อนไขที่เรา
แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 นั้นได้เปิ ดเผยไปแล้วเมื่อคืนนี้ แต่ผมขอสรุ ปสั้นๆว่า ใน
วิชาชีพและการแสดงความเห็นของผูส้ อบฯนั้น เมื่อเราได้รับงานในเดือนธันวาคม 2560 เราไม่ได้
เข้าไปสังเกตุการตรวจนับสิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง ณ ขณะนั้นแม้แต่ผสู ้ อบ
บัญชีคนเดิมท่านก็ไม่แสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ เราได้รับการแต่งตั้งหลังจากวันนั้น เราจึงไม่
สามารถเข้าไปสังเกตุการตรวจนับย้อนอดีตได้ นั้นก็เป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้เราไม่สามารถให้
ความเห็นเกี่ยวกับสิ นค้าคงหลือจานวน . 1
ด้ ซึ่งเป็ นเรื่ องปกติสาหรับผูส้ อบบัญชีที่
ได้รับการแต่งตั้งทีหลังไม่สามารถจะเข้าไปตรวจได้ และเข้าใจว่าทางบริ ษทั ฯได้พยายามเข้าไป
แก้ไขในจุดนี้ แต่บางเรื่ องในอดีตคือเรื่ องที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว และผูบ้ ริ หารในปัจจุบนั ได้เข้าไป
ตรวจสอบและจัดทาเอกสารขึ้นมาใหม่ และพยายามจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ผูส้ อบบัญชีกม็ ีหน้าที่เข้าไปตรวจเอกสารที่บริ ษทั ฯจัดทาขึ้นมาใหม่ได้มีการ
บันทึกและเป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรื อไม่ แต่เอกสารเป็ นเอกสารที่ถูกจัดทา
ขึ้นมาใหม่ และผูส้ อบบัญชีเดิมก็ได้บอกว่าในปี นั้นการควบคุมภายในไม่มีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น
เอกสารที่ถูกจัดทาขึ้นมาใหม่ในปี 2560 ย้อนหลังไปปี 2557 มันไม่ได้เกิดจากการควบคุมภายใน
ผูส้ อบบัญชีจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่อเอกสารที่จดั ทาขึ้นมาใหม่ภายใต้การ
ควบคุมภายในที่ไม่เป็ นไปตามปกติได้ เมื่อบวกกับเรื่ องแรก ที่เราไม่ได้เข้าร่ วมสังเกตุการตรวจนับ
สิ นค้าคงเหลือกับเรื่ องนี้ เราจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ตามวิธีการตรวจสอบ
ในส่วนของการปรับปรุ งว่าตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้น ซึ่งปกติผสู ้ อบบัญชีออกงบ
การเงินปี 255 ย
2
ร ร ร โดยเป็ นการเอารายการเดิมที่ผสู ้ อบบัญชีเดิมที่
ท่านเห็นว่าตรวจสอบไม่ได้พยายามปรับปรุ งให้ถูกแต่ยงั ไม่มีใครเข้าไปตรวจ ดังนั้นตัวเลขปี 2557
เปรี ยบเทียบกับปี 2558 ได้มีการปรับปรุ งใหม่ครั้งที่ 1
2559 เปรี ยบเทียบกับปี 2558 เรา
ก็พบว่าในปี 2557 มีความผิดพลาดอีกจานวนหนึ่ง จึงทาการปรับปรุ งครั้งที่ 2 ดังนั้น งบการเงิน
2557 ที่เราตรวจและออกใหม่ และที่เราเผยแพร่ ออกไปนั้นจะตรงกับการงบการเงินปี 2557
ปรับปรุ งครั้งที่ 2 งบการเงิน A S
ร
ของ 2
เพื่อที่ ให้งบการเงินฉบับนี้มีผสู ้ อบบัญชีเข้ามาตรวจ ส่วนการแสดงความเห็นก็ตามเอกสาร
หลักฐานที่เราได้ เช่น เราไม่ได้ตรวจนับสิ นค้า ณ ขณะนั้น และเอกสารที่จดั ทาขึ้นมาใหม่ไม่ได้
เป็ นไปตามการควบคุมภายในปกติ เราจึงไม่สามารถแสดงความเห็นได้เนื่องจากถูกจากัดขอบเขต
โดยสถานการณ์
ส่วนผลต่อเนื่องในงบการเงินปี 2558 เมื่องบการเงินปี 2557 ได้รับการแก้ไขในลักษณะนี้ ในปี
2558 ร ร
ย และมีความเห็นที่วา่ ถูกจากัดขอบเขตโดยสถานการณ์
เช่นเดียวกับปี 2557
ผมขอขอบคุณผูส้ อบบัญชีที่รับงานเข้าสอบบัญชีบริ ษทั นี้ ไม่วา่ จะสามารถกลับเข้ามาซื้อขายได้
หรื อไม่ ผมขอเสนอให้ทางคณะกรรมการพิจารณาชดเชยผูถ้ ือหุน้ โดยการออก AIE-W2 ตาม
อัตราส่วนที่ผถู ้ ือหุน้ ถืออยู่ จะแปลงหรื อไม่แปลงก็ตามนะครับ และราคาแปลงสภาพควร
เหมาะสม ผมเชื่อว่าเมื่อเราสามารถส่งงบการเงินได้แล้ว ทางสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์
ฯจะอนุญาตให้กลับมาซื้อขายใหม่ได้ ผมคาดหวังว่าอย่างนั้น
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ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ด้วย
คะแนนเสี ยงเอกฉันท์ ดังนี้
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสี ยง
- บัตรเสี ย

3,362,910,148 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.000 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
0

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

1,068,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง
0

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกีย่ วกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ประจำปี 2560
ประธานฯ ได้แถลงให้ผถู ้ ือหุน้ ในที่ประชุมทราบถึงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังที่
ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม โดยสังเขปดังนี้
ในปี 2560 บริ ษทั ฯมีรายได้รวมจานวนทั้งสิ้น 2,461 ล้านบาท มีตน้ ทุนรวมจานวน 2,399 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริ หาร 105 ล้านบาท บริ ษทั ฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจานวนทั้งสิ้น 72 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้ว บริ ษทั มีรายได้รวมใน
ปี 2560 ลดลงจากรายได้รวมของงบการเงินปี 2559 จานวน 1,029 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 29 มีสาเหตุหลักมาจากความแตกต่าง
ของราคาขายน้ ามันไบโอดีเซลเฉลี่ย

จากภาพที่แสดง ราคาขายน้ ามันไบโอดีเซลเฉลี่ย แตกต่างกันประมาณ 7-8 บาท/กิโลกรัม คือในปี 2560 มีราคาขายเฉลี่ย
เท่ากับ 28.04 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ปี 2559 มีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 36.08 บาท/กิโลกรัม หรื อลดลงร้อยละ 22 เนื่องจากราคา
ต้นทุนวัตถุดิบหลัก คือ น้ ามันปาล์มดิบ ซึ่งเป็ นราคาตั้งต้นในการกาหนดราคาขายน้ ามันไบโอดีเซลมีการปรับตัวลดลง ในขณะที่
ปริ มาณการขายของทั้ง 2 ปี มีปริ มาณการขายที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในปี 2560 มีปริ มาณการจาหน่าย 68,791 ตัน ลดลดจากปี 2559
จานวน 4,721 ตัน จาก 73,512 ตันหรื อลดลงเพียงร้อยละ 6.42
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ภำวะตลำด และแนวโน้ มในปี 2561

-

ราคาน้ ามันปาล์มดิบมีทิศทางความผันผวนเป็ นไปตามความผันผวนของราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลก
โดยราคาน้ ามันปาล์มดิบในปี 2560 ปรับตัวลดลงจากปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 22 (ราคาเฉลี่ยในปี ปี 2559
เท่ากับ 31.95 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2560 เท่ากับ 24.88 บาทต่อกิโลกรัม)

-

เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 ทางกรมการค้าภายในได้ประกาศกาหนดาราคาซื้อขาย CPO ในราคาไม่ต่ากว่า
19 บาท/กก. เพื่อประคองราคาน้ ามันปาล์มดิบไม่ให้ลดต่าเกินไป เนื่องจากปี นี้ 2561 คาดว่ามีสต็อกสูงสุด
เป็ นประวัติการณ์ถึง 590,000 ตัน จากปกติ Safety Stock ที่ 200,000 ตัน

-

ทางสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป็ นผูพ้ จิ ารณา และให้คณะกรรมการบริ หารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) อนุมตั ิก่อน ซึ่งหาก กบง.อนุมตั ิ ก็คาดว่าจะสามารถจาหน่าย B2
ร
ร
ร รร
ร
1 มิถุนายน 2561 ซึ่งคาดว่าจะทาให้ความต้องการใช้ B100 เพิ่มขึ้นประมาณ
700,000 ลิตรต่อวัน

ควำมคืบหน้ ำโครงกำรลงทุน
-

สาหรับแผนธุรกิจ ทางบริ ษทั คาดว่าโครงการ โรงกลัน่ กลีเซอรี นบริ สุทธิ์ จะสามารถเริ่ มผลิตในเชิงพาณิ ชย์
ได้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ซึ่งปั จจุบนั ดาเนินการไปแล้ว 60% อยูร่ ะหว่างขั้นตอนติดตั้ง

-

โครงการนี้เป็ นการเพิ่มมูลค่า กลีเซอรี นดิบ ซึ่งมีกาลังการผลิตที่ 100 ตันกลีเซอรี นบริ สุทธิ์ / วัน คาดว่าจะ
สามารถเพิม่ Gross Profit ในส่วนธุรกิจ Biodiesel ได้ประมาณ 5% เนื่องจาก เป็ นตลาดกลุ่มใหม่ในกลุ่ม
Pharmaceutical Grade ซึ่งมีความต้องการในตลาดสูง และมี margin ดี
ในวาระนี้เป็ นการรายงานแก่ผถู ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
มีผถู ้ ือหุน้ มีประเด็นคาถาม ดังนี้
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คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :

ราคา C
ร
แต่ในส่วนของปริ มาณการขาย
ไม่ทราบว่าเราสามารถขยายฐานลูกค้าไบโอดีเซลให้กบั กลุ่มอื่นๆได้หรื อไม่ นอกเหนือจากลูกค้า
กลุ่มมาตรา 7
คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
ไม่วา่ ราคา CPO จะสูงหรื อต่า การกาหนดราคาขายน้ ามันไบโอดีเซลก็จะนาราคา C
(ประธานกรรมการ)
ร ร
ร การที่มีฐานลูกค้ามากก็จะสามารถผลิตได้มาก ต้นทุนผลิต
ต่อหน่วยลดลง ความสามารถในการทากาไรก็จะดีข้ ึน ก็จากที่ผมได้เคยเล่าให้ฟังว่าที่ผา่ นเราได้คุย
กับทางพันธมิตรซึ่งอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจมาตรา
ร แต่เนื่องจากว่าที่ผา่ นมาเรามีปัญหาเรื่ องงบ
การเงิน ดังนั้นการที่จะมีการพูดคุยอย่างเป็ นทางการจริ งๆจึงต้องหยุดไป ซึ่ง ณ วันนี้ผมเชื่อว่ามี 2รย
ร
ย ร ใหม่ ดังนั้นการขยายฐานลูกค้าตามที่ท่านถามก็มีความ
เป็ นไปได้สูงครับ
คุณสมเกียรติ สาลีพฒั นา:
หน้ารายชื่อกรรมการมีความผิดพลาดใน Annual Report
คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : จะเป็ นการระบุชื่อกรรมการใต้ภาพผิด 1
Art เพื่อขึ้นรู ปเล่มของโรง
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
พิมพ์ ซึ่งได้ทาการพิมพ์หนังสื อแล้วจึงไม่สามารถหยุดการพิมพ์หนังสื อได้ และในครั้งหน้าบริ ษทั
จะทาการตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถว้ นมากขึ้นค่ะ
คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์:
ผมไม่ได้เข้าประชุมตั้งแต่แรก แต่ไม่ทราบว่าท่านประธานฯได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์
การนาบริ ษทั กลับเข้าซื้อขายในตลาดอีกครั้งหรื อยัง และมีคาถามเรื่ องเกี่ยวกับ Warrant หากเราไม่
ใช้สิทธิถือว่าหมดไปเลยหรื อไม่ หรื อว่าเรายังมีสิทธิอยู่
คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
คาถามที่ท่านถามไปทั้งหมดมีท่านอื่นถามแล้ว และได้ตอบคาถามไปหมดแล้ว เพื่อไม่ให้เป็ นการ
(ประธานกรรมการ)
เสี ยเวลา ขอให้ทางที่ปรึ กษาการเงินแจ้งโดยสรุ ปอีกครั้งครับ
คุณสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร :
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)

สรุ ปสั้นๆ คือ เรื่ องงบการเงินบริ ษทั ได้นาส่งแล้วเมื่อวานนี้ โดยเป็ นงบการเงินที่ผสู ้ อบบัญชีไม่
แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ซึ่งจะแตกต่างจากผูส้ อบฯเดิมที่ไม่
แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจากัดขอบเขตโดยผูบ้ ริ หาร ซึ่งเป็ นรู ปแบบงบการเงินที่สานักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯสามารถรับงบการเงินได้ ส่วนจะรับหรื อไม่รับนั้น ขึ้นอยูก่ บั การ
พิจารณาของสานักงาน กลต. นับจากเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้ส่งงบการเงินไป
ในเรื่ องของ Warrant ถ้าไม่ใช้สิทธิภายในวันที่ . . 2 1 arrant
ย ส่วนจะใช้
สิ ทธิหรื อไม่ใช้สิทธิ ท่านผูถ้ ือหุน้ คงคิดว่าจะกลับมาซื้อขายได้หรื อไม่ ซึ่งตามที่เรี ยนไปว่า ถ้าทาง
สานักงาน กลต.ไม่มีคาสัง่ ให้แก้ไขงบการเงินเพิ่มเติม ก็จะเป็ นขั้นตอนการขอกลับเข้าซื้อขายใหม่
โดยที่ไม่ตอ้ งรออีก 2 ร เนื่องจากงบการเงินที่ผา่ นมาเราได้ส่งได้ตามเงื่อนไขแล้วครับ

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2560 สิ้นสุ ด วันที่ 31
ธันวำคม 2560 ทีไ่ ด้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีและแสดงควำมเห็นอย่ ำงมีเงื่อนไข
ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดประจาปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2560 ที่ส่ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว ขอนาเสนอรายการในงบการเงินรวมที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยสังเขปดังนี้
ในปี 2560 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์รวมจานวนทั้งสิ้น 1,831 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 251 ล้านบาท สิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั โดยหลักๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,263 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือและพัสดุน้ ามันคงเหลือ
จานวน 153 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 111 ล้านบาท และมีหนี้สินของบริ ษทั ฯจานวน 99 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย เจ้าหนี้
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การค้าจานวน 80 ล้านบาท และสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจานวน 10 ล้านบาท และไม่มีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
และมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 1,732 ล้านบาท โดยขาดทุนสุทธิประจาปี 72 ล้านบาท
ในส่วนของงบกาไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2560 มีรายการที่สาคัญ ดังนี้

-

บริ ษทั ฯมีรายได้จากการขายและบริ การในปี 2560 จานวน 2,286 ล้านบาท โดยลดลงจากปี ก่อนจานวน
1,193 ล้านบาท เป็ นการลดลงของรายได้จากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงร้อยละ 22 ในขณะที่ปริ มาณการขายของ
น้ ามันไบโอดีเซล นั้นมีมูลค่าใกล้เคียงกับในปี 2559 หรื อลดลงเพียงร้อยละ 6.42

-

บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจานวนทั้งสิ้น 2,461 ล้านบาท และมีตน้ ทุนขายจานวน 2,399 ล้านบาท เมื่อ
เปรี ยบเทียบต้นทุนขายระหว่างปี 2560 และปี 2559 บริ ษทั ฯมีตน้ ทุนขายน้ ามันไบโอดีเซล อัตราต้นทุนขาย
ต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 107.34 และร้อยละ 94.23 ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.11 อันเป็ นผลมาจาก ราคา
วัตถุดิบน้ ามันปาล์มดิบที่ใช้ในการผลิตมีตน้ ทุนสูงกว่าราคาขาย เฉลี่ยประมาณ 1.00-2.00 บาท/กก. ถึงแม้วา่
ในปี 2560 บริ ษทั ฯจะสามารถควบคุมเปอร์เซ็นต์การสูญเสี ยจากการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และ
พยายามบริ หารจัดการวัตถุดิบและสิ นค้าให้มีอตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่เร็ วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ให้
น้อยกว่า 30 วัน

-

บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 105 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 72 ล้านบาท คิด
เป็ นขาดทุนต่อหุน้ เท่ากับ 2 สตางค์ต่อหุน้

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2560 บริ ษทั ฯมียอดกระแสเงินสดลดลงสุทธิจานวน 167 ล้านบาท
โดยเป็ นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
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-

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 24 ล้านบาท เนื่องจากมีขาดทุนจากการดาเนินงาน

-

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 62 ล้านบาท โดยเป็ นเงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินสาหรับโครงการ
โรงกลัน่ กลีเซิรีนบริ สุทธิ์

-

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 130 ล้านบาท โดยเป็ นการชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นกับ
สถาบันการเงินทั้งหมดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
มติอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ก่อนลงคะแนนเสี ยง มีผถู ้ ือหุน้ มีประเด็นคาถาม ดังนี้

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :

เท่าที่ผมดูปี 2
ร ปี 2
ปี 2559 มีกาไร และปี 2560 ไม่มี และในปี 2560 มีการ
ขาดทุนทุกไตรมาส ยกเว้นไตรมาสที่ 3
ร รย
ย ร ย
ร ย ย 100 กว่าล้านบาท ผมอยากทราบว่าการที่รัฐบาลตรึ งราคา CPO ไว้ที่ 1
ร ร
ร ร
คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : หากราคา CPO นิ่งอยูท่ ี่ 1
ร ย ความสามารถในการทากาไรของเราควรจะมี เพราะว่า
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
ราคา C
ร
ร
ร
ดังนั้นการที่เราจะทากาไรได้ข้ นึ อยู่
กับต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ซึ่งสามารถอธิบายให้เห็นภาพว่า ราคา CPO ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2559
และเริ่ มปรับตัวลดลงในปี 2560 ยกตัวอย่างในเดือน 3 ปี 2560 ราคา CPO เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 29
บาท/กก. และภายใน
ร ลด
1-2 หรื อลงมาที่ 2
กก. ดังนั้น Minimum
Stocks ที่เรามีจะไม่สามารถปรับตัวตามราคาขายน้ ามันไบโอดีเซลที่มีราคา CPO เป็ นตัวตั้งต้นไม่
ทัน ถึงแม้วา่ ทางกระทวงพลังงานฯอนุโลมการปรับราคาขายน้ ามันไบโอดีเซลที่ 1
ในขณะที่ Stock เรามีอยูท่ ี่ 30 วัน ซึ่งเราต้องมีไว้เพื่อรองรับ Backlog ของเราด้วย ดังนั้นเมื่อราคามี
ความผันผวนและปรับตัวลดลงแบบนี้ราคาต้นทุนของบริ ษทั ฯจะปรับตัวไม่ทนั
สาหรับคาถามที่คุณอุดมศักดิ์สอบถามมาว่าหากราคา CPO ถูกตรึ งอยูท่ ี่ 19 บาท/กก. บริ ษทั ฯจะ
กาไรได้หรื อไม่ คือ เมื่อลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้ เราก็จะมีความสามารถ
ในการทากาไรได้ เนื่องจากการผลิตเรามีประสิ ทธิภาพในการบริ หารต้นทุนการผลิตเพียงพอ
สาหรับแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
คุณก้อยทิพย์ ศรี วรี ะวานิชกุล : ขอเรี ยนถามท่านประธานฯค่ะ งบการเงินทางบัญชีจะกาไรหรื อขาดทุนเราก็รับได้ แต่ที่เรารับ
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ไม่ได้ก็คือทาไมคุณไม่ส่งงบการเงิน ทาไมต้องให้ติด SP ตั้งแต่ซ้ือ IPO มายังไม่ได้ซ้ือขายเลย
คาถามคือจะติดเครื่ องหมาย S
และมาให้เราใช้สิทธิ Warrant และเมื่อเราใช้สิทธิ
ไปแล้ว เราให้เงินคุณเพิ่มไปแล้ว คุณจะให้เราได้กลับมาซื้อขายได้อีกเมื่อไหร่
คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
เรื่ องที่ท่านถามก็เป็ นเรื่ องที่เราพยายามแก้ไขกันมานะครับ ซึ่งทางผูส้ อบบัญชีและที่ปรึ กษา
(ประธานกรรมการ)
การเงินได้ตอบไปแล้ว ผมขอสรุ ปให้ฟังดังนี้ครับ เมื่อวานนี้เราได้มีการนาส่งงบที่ได้แก้ไขแล้ว
และคาดว่าอีกประมาณ 1 เดือน +/- เราจะสามารถกลับเข้าซื้อขายได้ ซึ่งสิ่ งที่ผมบอกไปเป็ นไปตาม
เหตุและผลในปั จจุบนั ตามข้อมูลที่เรามีอยูน่ ะครับ แต่ถา้ ให้ยนื ยันเลยผมให้ไม่ได้เนื่ องจากผม
ไม่ได้เป็ นฝ่ ายกากับที่เป็ นผูพ้ จิ ารณาในการให้หุน้ บริ ษทั กลับมาซื้อขายนะครับ
คุณก้อยทิพย์ ศรี วรี ะวานิชกุล : แล้วเพราะอะไรทาไมคุณถึงไม่ส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งๆที่คุณเรี ยกประชุมอนุมตั ิงบ
การเงินทุกครั้ง หรื อว่าเป็ นเพราะไม่มีผเู ้ ซ็นงบการเงิน
คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : ขออนุญาตชี้แจงเหตุที่บริ ษทั ยังไม่สามารถส่งบการเงินปี 2
2
กงาน กลต.
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
มีคาสัง่ ให้แก้ไข เนื่องจากว่าภายหลังจากที่บริ ษทั ฯได้ทาการปรับปรุ งงบการเงินและจัดเตรี ยมไว้
รอการตรวจสอบ แต่ ณ วันนั้นบริ ษทั ฯไม่สามารถสรรหาผูส้ อบบัญชีที่จะสามารถเข้ามารับงานได้
อาจจะเป็ นเพราะระหว่างนั้นบริ ษทั ฯถูกสอบสวนโดยฝ่ ายตรวจสอบตลาดทุนของสานักงาน กลต.
และเมื่อการตรวจสอบเป็ นที่เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯจึงสามารถหาผูส้ อบบัญชีได้
และมีการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 21
2
ร
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2
2
ร ร และได้มีการนาส่งงบดังกล่าว
ให้กบั สานักงาน กลต. ไปแล้วเมื่อวาน ซึ่งเป็ นงบการเงินที่สามารถรับได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
คุณสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร :
การแก้ไขปั ญหามันมีข้ นั ตอนของมันคือ บริ ษทั ฯได้ทาการแก้ไขงบ มีผสู ้ อบบัญชีเข้ามาตรวจสอบ
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
และได้นาส่งแล้วเมื่อวานนี้ ลาดับถัดไปอยูท่ ี่สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯอาจจะมี
ความเห็นเพิ่มเติม หากไม่สงั่ แก้ไขแล้วก็หมายความว่ารับงบการเงินที่นาส่งไป และถือว่าบริ ษทั ฯ
ได้ส่งงบครบถ้วนตามเงื่อนไขที่มี ถัดจากนั้นบริ ษทั ฯจะต้องทาหนังสื อและส่งไปยังตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อขอนาหุน้ กลับมาซื้อขายอีกครั้ง ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่ออนุญาตให้กลับมาซื้อขายอีกที และสาหรับขั้นตอนรับงบการเงินหรื อไม่
และจะให้สง่ั กลับมาซื้อขายเมื่อไหร่ เป็ นขั้นตอนของหน่วยงานฝ่ ายกากับครับ
คุณก้อยทิพย์ ศรี วรี ะวานิชกุล : ตอน Road Show คุณบอกว่าหุน้ ตัวนี้ดี แล้วตอนนี้เป็ นอย่างไร
คุณสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร :
ที่ผา่ นมาเรานาเสนอข้อมูลว่าที่ผา่ นมามีผลประกอบการเป็ นอย่างไร การดาเนินธุรกิจในแต่ละ
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
ธุรกิจมีปัจจัยความเสี่ ยงไม่เหมือนกัน ปั ญหาที่ผา่ นมาแบ่งออกเป็ น 2 ร
ร
ประกอบการ ร ปั ญหาที่ทาให้หุน้ ถูกเครื่ องหมาย SP ปั ญหาที่ทาให้หุน้ ถูก SP มันเป็ นเรื่ อง
ของการที่ไม่ทาตามระบบควบคุมภายในของบุคคล การตรวจสอบของหน่วยงานกากับ และตัว
บุคคลที่ทาให้เกิดปั ญหาได้ถูกกล่าวโทษและลาออกไปแล้ว
ส่วนประเด็นธุรกิจในวันที่เรานาหุน้ บริ ษทั ฯเข้ามาเสนอผูถ้ ือหุน้ กับนักลงทุน เราใช้ขอ้ มูลงบ
การเงินปี 2556 ก็เป็ นเรื่ องที่เราต้องบอกว่าจุดดีของธุรกิจคืออะไร และธุรกิจที่ผา่ นมามีการ
ดาเนินงานอย่างไร ปั จจัยความเสี่ยงที่ผา่ นมาเป็ นอย่างไร ที่ผา่ นมาไม่มีธุรกิจไหนที่บวกอย่างเดียว
ไม่มีลบ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ต้องตัดสิ นใจในการลงทุน แต่ไม่ได้บอกว่าท่านตัดสิ นใจผิดนะครับ ดังนั้นต้อง
แยกเป็ น 2 เรื่ อง หากคุณมีการซื้อขายท่านก็จะไม่มีคาถามในลักษณะนี้ ประเด็นที่หุน้ ถูก S
ร
ระบบ
ย งบการเงินที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุ งมาจนถึงงบปัจจุบนั
ท่านจะเห็นว่าผลกระทบทางด้านตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่สานักงาน กลต.มีคาสัง่ ให้แก้ไข
ไม่ได้มีนยั สาคัญในแง่เรื่ องตัวเลข แต่ถา้ เรื่ องผลประกอบการที่คุณอุดมศักดิ์เป็ นผูถ้ าม ท่านก็จะ
เห็นว่ามันเป็ นเรื่ องของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ถ้าราคาวัตถุดิบลงอย่างเดียวก็เหมือนกับหุน้
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คุณก้อยทิพย์ ศรี วรี ะวานิชกุล :

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)
คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :

คุณสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร :
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :

คุณสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร :
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
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ลงอย่างเดียว และท่านซื้อเฉลี่ยๆแล้วหุน้ ลงอย่างเดียว ยังไงมันก็ตอ้ งขาดทุน แต่ปีไหนโชคดีซ้ือ
แล้วราคาขึ้นก็กาไร กาไรและขาดทุนของธุรกิจลักษณะนี้ เป็ นกาไรที่ ealized
nrealized
Stock ยก็จะต้องมีการ Moving Average ต้นทุนและจะต้อง Mark ว่ามีผลขาดทุน
เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นก็จะเป็ นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริ งกับผลขาดทุนที่อยูใ่ น
Stock
ถ้าราคาวัตถุดิบลงต่อก็จะขาดทุนต่อ แต่ถา้ ราคาวัตถุดิบในตลาดมันขึ้นมาสูงกว่า
ที่เราบันทึกต้นทุน เราก็จะกาไรในงวดถัดไป ซึ่งเป็ น ature
ร และถ้าท่านดูงบการเงินใน
ส่วนของงบดุลบริ ษทั ฯในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ท่านจะเห็นว่าสถานะของบริ ษทั ฯนั้นยังไม่มีขาดทุน
สะสมในบัญชี เพียงแต่ยงั ไม่มีผลกาไรและสวยหรู อย่างที่ท่านคาด
Warrant ที่จะหมดอายุลง บริ ษทั อื่นที่ถูก S ย
ร ย ย arrant
แต่นี่
คุณใช้วธิ ีมดั มือชกอย่างเดียว ถ้าคุณไม่ซ้ือคุณเสี ยสิ ทธิ ถ้าคุณซื้อก็ยงั ไม่รู้วา่ จะกลับมาซื้อขายได้
เมื่อไหร่ ทาไมคณะกรรมการไม่เปลี่ยน arrant
เมื่อมันกาลังจะหมดอายุลง ในเมื่อคุณคิดว่า
อนาคตมันจะดี คุณแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนว่าจะยืดอายุออกไปหรื อว่าจะออก AIE- 2 อย่างน้อยผู ้
ถือหุน้ ก็ยงั มีความหวัง ทาไมคุณไม่ยดื เวลาออกไป คุณต้องออก Warrant ใหม่และเราจะแปลง
สภาพก็ต่อเมื่อเราแน่ใจได้จริ งๆว่าบริ ษทั สามารถเดินต่อไปได้
ขอรับเรื่ องไว้พิจารณาดูวา่ จะสามารถเยียวยาอะไรได้บา้ ง ณ วันนี้ยงั ตอบอะไรไม่ได้ และหากไม่
แปลงสภาพผูถ้ ือหุน้ ก็จะเสี ยสิ ทธิครับ และจากข้อมูลที่ให้ผถู ้ ือหุน้ ไปก่อนหน้านี้เราก็คาดว่าจะ
สามารถกลับเข้าซื้อขายได้ในเร็ วๆนี้ ภายหลังจากที่สานักงาน กลต. พิจารณา
ผมขอเพิ่มเติม แล้วกันว่าผมเคยบอกไว้แล้วว่ามีหลายคนคิดเหมือนผมว่าควรจะยืด Warrant
ออกไปก่อน หรื อไม่ก็หยุดไว้ก่อนและออก Warrant ตัวใหม่ให้ผถู ้ ือหุน้ เพราะว่าเราไม่มีความ
ชัดเจนในอนาคต ถามว่าทาได้หรื อไม่ ผมว่าทาได้ เพราะตลาดหลักทรัพย์ฯยังไม่ได้รับ A - 1
เป็ นหลักทรัพย์
ย เลย จึงใช้เพียงมติกรรมการก็ทาได้
Warrant ที่มีอยูม่ ีขอ้ กาหนดสิทธิอยูซ่ ่ ึงไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ แต่ท่านได้พดู มาว่าให้ออก
arrant
ซึ่งผมขออนุญาตบอกว่าการออก Warrant ตัวใหม่ คือ ออก
Warrant ใหม่ เพิ่มทุนใหม่ จัดสรรให้ผถู ้ ือหุน้ ใหม่ มันจะมีข้นั ตอนการดาเนินการ ท่านคงทราบ
ทางกรรมการจะพิจารณาว่าจะออกให้หรื อไม่ให้น้ นั ประเด็นนี้ผมขอละไว้ก่อนนะครับ
สาหรับ arrant
ย นั้น ผมไม่มนั่ ใจว่าทาได้หรื อไม่ หรื อไปจากัด
สิ ทธิให้คนทุกคนห้ามใช้สิทธิเพือ่ รอรับ arrant
ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้
ขออนุญาตปรึ กษาที่ปรึ กษากฎหมาย แต่กรณี ของ arrant
เราไม่สามารถไปจากัด คนที่
จะใช้ ได้ และเราออก arrant
ซึ่งหากจะมีการพิจารณาในการออก arrant
เพิ่มเติม
มันก็จะ Dilute 2 ครั้ง และท่านจะต้องพิจารณาอีกครั้งในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพราะจะต้องมีการเพิ่มทุนอีกครั้ง
เรื่ องการออก arrant
ม่แล้วเป็ นการ Dilute 2 ครั้ง
ย ร Warrant ตัวนี้หากมีการ
แปลงสิ ทธิท้ งั หมดจะมีอยู่ 900 ล้านหุน้ ฉะนั้นในวง 900 ล้านหุน้ และมีคนใช้สิทธิ 10% ก็เท่ากับ
90 ล้านหุน้ และอีก 1
สามารถ
arrant 2
ร ดังนั้นการ
ilution
ร
ร ย
เราต้องไปรอถึงวันที่ 4 ฤ
2561 ว่าจะมีคนใช้สิทธิเท่าไหร่ ถ้าใช้สิทธินอ้ ย มีสิทธิเหลือ
เท่าไหร่ กรรมการอาจจะออก Warrant ในส่วนที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิคา้ งอยูค่ ืนให้ผถู ้ ือหุน้ แบบนี้ทา
ได้อยูแ่ ล้ว ซึ่งจะต่างจากเคสที่ท่านผูถ้ ือหุน้ พูดถึงนิดนึงเป็ นเคสที่ยงั SP อยู่ arrant
ร
ย
โอกาสไม่แปลงสภาพแน่นอน ออก
arrant
แต่เคสนี้เราพยายามแก้ปัญหาเรื่ องงบการเงินในปี 2557 ที่

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :

คุณสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร :
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :

คุณก้อยทิพย์ ศรี วรี ะวานิชกุล :

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ทาให้ติด S ถึงปัจจุบนั โดยเราได้แก้ไขงบการเงินปี 2557 2558 ตามที่สานักงาน กลต. ได้
สัง่ ให้แก้ไขแล้วเสร็ จ และเราได้นาส่งได้เมื่อวานนี้ หลังจากนี้เป็ นขั้นตอนในการพิจารณาของทาง
สานักงาน กลต. ซึ่งประธานฯได้แจ้งไปแล้วว่าตามหลักการก็ควรจะกลับมาซื้อขายได้ แต่ไม่
สามารถรับปากกับผูถ้ ือหุน้ ได้เนื่องจากการสัง่ ให้กลับมาซื้อขายได้เป็ นเรื่ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็ นผูพ้ ิจารณา
ส่วนเรื่ อง Warrant เราออกก่อนที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน แต่ช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน
ใกล้พอดี arrant
Warrant จะเข้าซื้อขาย ดันมีปัญหาก่อนก็เลยทาให้หุน้ ถูก SP
ส่วน Warrant นั้นก็ถูกเข้า Port ผูถ้ ือหุน้ ไปแล้ว และก็ให้ฟรี แต่ถกู S
arrant
ร
ย Warrant ก็ไล่ตามอายุมนั มา และปั ญหาก็ได้รับแก้ไขไล่ตามกันมา ซึ่งมัน
เป็ นเรื่ องบังเอิญที่เมื่อแก้ปัญหาจบ arrant
อายุ
ถ้าไปจากัดสิ ทธิ Warrant ตัวเดิมไม่ได้ก็ตอ้ งปล่อยให้มีการแปลงสิทธิตามอายุ คนที่แปลงสิ ทธิจะ
ilute 2 ร
ilute
ร ถ้าแปลงสภาพ 1
10%
นั้นก็จะได้สิทธิ Warrant อีกครั้งหนึ่งสาหรับ arrant ด้วย และหากไม่มีใครแปลงสิ ทธิเลย
และออก Warrant ใหม่ก็จะไม่มีการ Dilute ส่ วนกรณี วา่ จะ Dilute เท่าไหร่ หากยกเลิก Warrant ตัว
เดิมไม่ได้ ก็ตอ้ งรอตามเวลาและดูวา่ เหลือเท่าไหร่ และทางกรรมการจะพิจารณาออก Warrant ตัว
ใหม่เพื่อเยียวยาและทดแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ก็เป็ นเรื่ องของคณะกรรมการ
สาหรับ Warrant ในวันนี้ผมว่ามีคนใช้สิทธิอยูแ่ ล้ว อย่างน้อยก็ผมคนหนึ่งครับ ผมก็จะตามไปดูวา่
อะไรจะเกิดขึ้น ส่วนที่เหลือที่ไม่มีคนแปลงสภาพ คุณก็เอาส่วนที่เหลือไปแจกให้กบั คนที่ยงั ไม่ได้
แปลงสิ ทธิได้เป็ น A - 2
ก็ไม่ตอ้ งทาอะไรจะได้ไม่ Dilute มันก็จะ
อยูใ่ นวง 904 ล้านหุน้ ครับ
ผมขอรับไว้และกลับไปหารื อกับที่ปรึ กษากฎหมายก่อนนะครับว่าการที่จะไปออก Warrant ที่
เหลือคืนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้ใช้สิทธิทาได้หรื อไม่ และเลือกที่จะให้สิทธิได้หรื อไม่ โดยคนที่ใช้
สิ ทธิไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ
ท้ายสุดแล้วผมอยากให้บริ ษทั ฯออกมาบอกว่าในที่สุดแล้วหากกลับเข้าซื้อขายไม่ได้ จะมีการ
ชดเชยผูถ้ ือหุน้ อย่างไร และมีแผนการออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างไร เพื่อที่จะประนีประนอม
กันทั้ง 2 ย
ร ย
ขอให้ท่านช่วยเราในเรื่ อง Warrant ที่กาลังจะหมดอายุน้ ีก่อน โดยการเปลี่ยน Warrant ให้จนกว่า
จะสามารถปลดเครื่ องหมายลง คุณเยียวยาตรงนี้ก่อน เราถือว่าเป็ นกัลยานิมิตรกัน ดิฉนั มัน่ ใจว่าจะ
ถือหุน้ บริ ษทั ฯต่อไป ถ้าบริ ษทั ฯไม่ได้ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อล้มหายตายจากกันไปก่อน
ขอเพียงให้มีการซื้อขายในตลาดฯได้
เราเข้าใจท่านผูถ้ ือหุน้ และส่วนตัวแล้วผมก็ยนิ ดีที่จะทาอะไรให้คุณสบายใจได้บา้ ง แต่ตอ้ งขอไปดู
ในแง่กฎหมายตามที่ที่ปรึ กษาการเงินได้แจ้งไว้ก่อนนะครับ แต่ก็มีความตั้งใจที่จะทาให้นะครับ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดประจาปี 2560
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์
ดังนี้
- เห็นด้วย

3,353,403,548 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9935 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
19

- ไม่เห็นด้วย

219,000

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0065 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

- งดออกเสี ยง 12,193,400 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง
- บัตรเสี ย

0

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั งิ ดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และงดกำรจ่ ำยเงินปันผล
ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ กรรมการผูจ้ ดั การ แถลงให้ผถู ้ ือหุน้ ในที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ
มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ไว้เป็ นสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน แต่ท้ งั นี้การจ่ายเงินปั นผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความ
จาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นหลัก
บริ ษทั ฯมีผลประกอบการขาดทุนจากการดาเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2560 จานวน 173 ล้านบาท และมี
ผลประกอบการขาดทุนสะสมจานวน 120 ล้านบาท ไม่สามารถจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายได้เนื่องจากมีผลประกอบการ
ขาดทุนในรอบบัญชีสาหรับปี 2560 ส่งผลให้บริ ษทั ฯมีกาไรสะสมจัดสรรสารองตามกฎหมายจานวน 8.22 บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้อย
ละ 0.73 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว และไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน
สะสมประจาปี 2560
ตามนโยบายของบริ ษทั ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล บริ ษทั ฯจะคานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ ใน
ระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย และพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผล
มติอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงดจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 ของบริ ษทั เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงินปั นผล ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ ดังนี้
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

3,353,414,948 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.0075 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
84,000

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0025 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

- งดออกเสี ยง 12,490,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง
- บัตรเสี ย

0

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งพ้ นจำกตำแหน่ งตำมวำระประจำปี 2561
ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ กรรมการผูจ้ ดั การ แถลงให้ผถู ้ ือหุน้ ในที่ประชุมทราบว่า ตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดว่าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งอาจถูก
เลือกเข้ามารับตาแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปี นี้มีกรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตาแหน่ง จานวน 3 ท่าน ได้แก่ นาย
ธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์, นายกวีพงษ์ หิ รัญกสิ และนายดารงค์ จูงวงศ์ และเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีอิสระในการพิจารณา บริ ษทั ฯได้เรี ยน
เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมเป็ นการชัว่ คราว
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ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 รวมทั้งไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ
ให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และเป็ น
ผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจและได้ทาประโยชน์ให้กบั บริ ษทั เป็ นอย่างดียงิ่
รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริ ษทั ที่ตนเป็ นกรรมการได้อย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน และนิยามกรรมการอิสระได้จาก
เอกสารแนบที่ 4 ของหนังสื อเชิญประชุมที่จดั ส่งไปให้
โดยทางบริ ษทั ฯ แบ่งการลงมติเป็ น 3 วาระ คือ
วาระที่ 5.1 เลือกตั้งนายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์ กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
วาระที่ 5.2 เลือกตั้งนายกวีพงษ์ หิรัญกสิ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5.3 เลือกตั้งนายดารงค์ จูงวงศ์

กรรมการ

มติอนุมตั ิอจากผูถ้ ือหุน้ คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
วาระที่ 5.1 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิเลือกตั้ง นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อีก
ครั้ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้ โดยนายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์ เป็ นกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย จึงได้งดออกเสี ยงในส่วนของตน
และนาคะแนนเสี ยงของตนออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

3,273,201,468 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9806 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
634,600

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0194 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

- งดออกเสี ยง 12,490,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง
- บัตรเสี ย

0

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิเลือกตั้ง นายกวีพงษ์ หิ รัญกสิ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้ โดยนายกวีพงษ์ หิ รัญกสิ เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสี ย
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

3,352,858,348 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9945 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
184,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0055 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

- งดออกเสี ยง 12,490,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง
- บัตรเสี ย

0

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง

วาระที่ 5.3 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิเลือกตั้ง นายดารงค์ จูงวงศ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อีกครั้ง ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้ โดยนายดารงค์ จูงวงศ์ เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสี ย
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

3,352,858,348 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9802 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
664,000

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0198 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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- งดออกเสี ยง 12,466,600 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง
- บัตรเสี ย

0

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั กิ ำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2561
ประธานฯ ได้แถลงให้ผถู ้ ือหุน้ ในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิง
ข้อมูลจากรายงานการสารวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริ ษทั แล้ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ตาม
อัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจานวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท
 ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อท่านต่อ
เดือน และได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
 กรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน และได้รับเบี้ย
ประชุม 15,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง
ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 และสถิติการเข้าร่ วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี ที่ผา่ นมา ทางบริ ษทั ฯได้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จานวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 15 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวม
ทั้งสิ้น 1,950,000 บาท

โดยทางประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าทางคณะกรรมการบริ หารซึ่งประกอบด้วย 3 ท่าน;
1. นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์
2. นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์
ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2561 และในส่วนของกรรมการท่านอื่นและกรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้
1. นายดารงค์ จูงวงศ์
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กรรมการ

2. นายกวีพงษ์ หิ รัญกสิ
3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์
4. นายโชติ สนธิวฒั นานนท์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ยังคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดื อนและเบี้ยประชุมในปี 2561 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2561 เป็ น
จานวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
มติอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มีผถู ้ ือหุน้ มีประเด็นคาถามก่อนนับคะแนนเสี ยง ดังนี้
คุณก้อยทิพย์ ศรี วรี ะวานิชกุล :
คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)
คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :

คุณกาหนดวาระนี้ทาไม หากกรรมการบริ หารไม่รับ
เรื่ องนี้เราเคยคุยกันแล้วในการประชุมครั้งก่อนนะครับว่า กรรมการบริ หารไม่ขอรับเงินเดือนและ
เบี้ยประชุมในตาแหน่งกรรมการ แต่ กรรมการและกรรมการอิสระที่เข้ามาช่วยบริ ษทั ฯนั้นท่าน
สมควรที่จะได้รับ ก็คงต้องให้ผลตอบแทนท่านเหมือนเดิมนะครับ
ผมเห็นด้วยนะครับกรรมการบริ หารที่ไม่รับค่าตอบแทนก็ให้เหมือนกับทุกปี ส่วนท่านอื่นที่ยงั
ได้รับผมก็เห็นด้วยครับเพราะท่านมาทางาน และพนักงานมาทางานก็ตอ้ งมีการจ่ายเงินเดือนเป็ น
เรื่ องปกติครับ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย

3,352,852,348 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9940 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย

200,000

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0060 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

- งดออกเสี ยง 12,936,600 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง
- บัตรเสี ย

0

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ กรรมการผูจ้ ดั การ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิชยั รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อ
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรื อ
นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรื อ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

จากบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯประจาปี 2561 โดยผูส้ อบบัญชีท้ งั 5
เป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตและมี คุณสมบัติตามที่ บริ ษทั มหาชนจากัดและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด มีความเป็ นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรื อไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสี ยใดๆกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
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ทั้งนี้ กาหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็ นผูท้ าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีท้ งั 5 ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ทาหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทน โดยกาหนดค่าสอบ
บัญชีประจาปี 2561 และรายไตรมาสเป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 2,950,000 บาท
ตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี ของปี 2561 และปี 2560 ซึ่ งรายละเอียดใน เอกสารแนบที่ 6 ของหนังสื อเชิญประชุมที่
จัดส่งไปให้ ดังนี้
ตำรำงแสดงเปรียบเทียบค่ ำสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)

2561
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
งบประจำ
งบ
รวม
ไตรมำส
ประจำปี

2560
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
งบประจำ
งบ
รวม
ไตรมำส ประจำปี

บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
1,500,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ตรวจสอบข้อมูลในแบบคาขอใช้สิทธิและ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (จานวน
2 บัตร)
รวมยอดเฉพำะบริษัทฯ

1,500,000

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

บริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จากัด

195,000

205,000

400,000

195,000

205,000

400,000

บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์
จากัด

120,000

120,000

240,000

255,000

245,000

500,000

1,815,000

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

ยอดรวมทุกบริษัท

-

150,000

150,000

-

150,000

150,000

มติอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มีผถู ้ ือหุน้ มีประเด็นคาถามก่อนนับคะแนนเสี ยง ดังนี้
คุณก้อยทิพย์ ศรี วรี ะวานิชกุล :

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
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ในวาระนี้ หน้าที่ของผูส้ อบบัญชีตามที่ท่านได้เสนอมานั้น เมื่อแต่งตั้งไปแล้วหวังจะท่านคงจะ
ไม่ได้ทาบัญชีเละเทะแบบที่ตลาดฯไม่รับงบการเงินของท่านอีกนะค่ะ เพราะว่าในทุกครั้งคุณก็
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีทุกครั้ง แต่วา่ ทุกครั้งที่ท่านโดน SP ก็บอกว่าทางคุณไม่สามารถส่งงบการเงิน
ได้ ด้วยเหตุผลที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯให้คาตอบเราแบบนี้ ดิฉนั ไม่ทราบเลยว่าบริ ษทั ฯแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีมาแล้ว จ่ายเงินค่าสอบบัญชีแต่วา่ ไม่ทางานหรื อเปล่าคะ ซี่งเป็ นข้อสงสัยเราจึงเรี ยน
ถามท่านประธานฯค่ะ
ผูส้ อบบัญชีเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับอนุญาต การทางานโดยทัว่ ไปคงไม่มีแบบที่พดู มานะครับ ว่า
เขาไม่ทางานและมารับค่าตอบแทนสอบบัญชีนะครับ และการที่จะไปบอกว่าเขาทาอะไรเละเทะ

(ประธานกรรมการ)

ไม่น่าจะเหมาะสมนะครับ

คุณก้อยทิพย์ ศรี วรี ะวานิชกุล :

ดิฉนั ไม่ได้ติดใจตรงประเด็นว่าเขาเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหรื อไม่ ดิฉนั ติดใจตรงที่วา่ เมื่อ
บริ ษทั ฯแต่งตั้งทุกครั้ง แต่ทุกครั้งที่ถามว่า SP เพราะอะไรตลาดหลักทรัพย์ฯก็ตอบทุกครั้งว่าไม่ส่ง
งบการเงิน ดิฉนั ไม่ได้ผดิ หวังกับบริ ษทั ฯอย่างเดียว ผิดหวังกับทางผ้สอบบัญชีดว้ ยค่ะ

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

ผมเป็ นผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เราเข้ามาเป็ นผูส้ อบบัญชีปี 2558, 2559,
2560, และที่กาลังจะนาเสนออนุมตั ิแต่งตั้งในปี 2561 ในปี ที่เราเป็ นผูส้ อบบัญชีเราก็ได้ทาหน้าที่
ของสอบบัญชี และก็ได้นาเสนองบการเงินให้กบั ทางบริ ษทั ฯนาส่งให้กบั สานักงาน กลต. เป็ น
ปกติครับนั้นคืองานในส่วน ANS ครับ ในส่วนงานของปี 2
หน้าที่ของผูส้ อบบัญชีในปี
นั้น และได้นาส่งงบการเงินตามความเห็นของผูส้ อบบัญชีในปี นั้น ดังนั้นกรณี ที่เกิดขึ้นผูส้ อบบัญชี
เองก็ได้ทาตามหน้าที่ของผูส้ อบบัญชีไปตามปกติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 2,950,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

3,353,426,948 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9976 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
80,000

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0024 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

- งดออกเสี ยง 12,486,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง
- บัตรเสี ย

0

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสี ยง

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับบริษัท
ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ กรรมการผูจ้ ดั การ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติมีมติให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขล่าสุด ส่งผลให้ขอ้ บังคับของบริ ษทั หมวดที่ 6
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ข้อ.35 ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดฉบับแก้ไขล่าสุด ดังนั้นเพื่อให้ขอ้ บังคับบริ ษทั
สอดคล้องและเป็ นไปตามการแก้ไข พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ข้อ.35 ตามรายละเอียดในหน้าที่ 5 ของหนังสื อเชิญประชุมที่จดั ส่งไปให้ ซึ่งสามารถสรุ ป
การแก้ไข ดังนี้
-

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญได้

-

ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายใน 45 วันนับจากได้หนังสื อจากผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะเรี ยก
ประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลา บริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จัดประชุม

-

ในกรณี ท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั

ผูถ้ ือหุน้ ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้

มติอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ คือ คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับบริ ษทั ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

3,364,839,148 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9657 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
667,800

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0198 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

- งดออกเสี ยง 486,000

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0144 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

- บัตรเสี ย

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.000

0

ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ.3 วัตถุประสงค์บริษัท ข้ อ.9 และ ข้ อ.15
ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ กรรมการผูจ้ ดั การ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เหมาะกับลักษณะ
การดาเนินธุรกิจและไม่สนับสนุนธุรกิจหรื อสิ นค้าที่ผดิ กฎหมายหรื ออบายมุข ทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ.3 วัตถุประสงค์บริ ษทั ข้อ.9 และข้อ.15 ตามรายละเอียดในหน้าที่ 6 ของหนังสื อเชิญ
ประชุมที่จดั ส่งไปให้ ดังนี้
-

ข้อ.9 ยกเลิก การประกอบกิจการค้าบุหรี่ ยาเส้น สุรา และ เบียร์

-

ข้อ.15 ยกเลิก การประกอบกิจการค้ายา

วัตถุประสงค์ ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ ทเี่ สนอแก้ ไขใหม่
ข้อ 9. ประกอบกิ จการค้าผัก ผลไม้ หน่ อไม้ พริ กไท พืชสวน ข้อ 9. ประกอบกิ จการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริ กไท พืชสวน
เครื่ องดื่ม น้ าแร่ น้ าผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหาร
บุหรี่ ยาเส้น เครื่ องดื่ม น้ าแร่ น้ าผลไม้ สุ รา เบียร์ อาหาร
สาเร็ จ รู ป อาหารทะเลบรรจุ กระป๋ อง เครื่ อ งปรุ ง รส
สด อาหารแห้ ง อาหารส าเร็ จ รู ป อาหารทะเลบรรจุ
อาหาร น้ าซอส น้ าตาล น้ ามันพืช อาหารสัตว์ เครื่ อง
กระป๋ อง เครื่ องปรุ งรสอาหาร น้ าซอส น้ าตาล น้ ามันพืช
บริ โภคอื่น
อาหารสัตว์ เครื่ องบริ โภคอื่น
ข้อ 15. ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ ข้อ 15. ประกอบกิ จ การค้ายารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์
เครื่ องมือแพทย์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย
เครื่ องมือแพทย์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย
ยาปราบศัตรู พืช ยาบารุ งพืชและสัตว์ทุกชนิด
ยาปราบศัตรู พืช ยาบารุ งพืชและสัตว์ทุกชนิด
มติอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ คือ คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ.3 วัตถุประสงค์บริ ษทั ข้อ.9 และข้อ.15 ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

3,364,839,148 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9657 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
667,800

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0198 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

- งดออกเสี ยง 486,000

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0144 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

- บัตรเสี ย

หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.000

0

วำระที่ 10 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
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ของจานวนหุน้ ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ทางบริ ษทั ฯได้แจ้งข่าวผ่านสื่ อของตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระ
การประชุมเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ในช่วงวันที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น มิได้มีท่านใด
เสนอมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระเพิ่มเติม และทางบริ ษทั ฯไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่ องใดต้องพิจารณา
เพิ่มเติม ประธานฯจึงขออนุญาตจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ
มีผถู ้ ือหุน้ มีประเด็นคาถาม ดังนี้
คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :

ผมมี 3 เรื่ องอยากจะเรี ยนเพิ่มเติม เรื่ องแรก คือ ในปี หน้าที่เราจะจัดประชุมกันผมอยากให้ทางท่าน
ประธานฯมีแผนเข้ามาด้วยในกรณี ที่ถูกสานักงาน กลต. สัง่ ไม่รับงบการเงินฉบับปรับปรุ งที่ได้
ส่งไปอีก ซึ่งผมมองดูแล้วคงจะไม่มีทางออกไหนอีกแล้ว ฉะนั้นปี หน้าขอให้มีแผนมาด้วยว่าจะ
พิจารณาอย่างไร เช่น นโยบายการซื้อหุน้ คืน และเสนอแบบเป็ นขั้นบันไดเพื่อให้ Cash flow ของ
บริ ษทั ฯยังเดินต่อไปได้ ขอให้คุยกันและหาทางออกให้กนั ดีกว่า เพราะถ้าปี หน้าเรามาเจอเงื่อนไข
และบรรยากาศแบบนี้ มันไม่สนุกครับ เราต้องรับสภาพว่ามันสุดทางแล้วและต้องมีนโยบาย
ออกมาว่าจะชดเชยอย่างไร ขอให้ท่านเตรี ยมมาด้วย
เรื่ องที่ 2 ปั ญหาที่เกิดขึ้นมันมีค่าปรับใช่หรื อไม่ครับ ผมอยากรู ้วา่ ค่าปรับเป็ นในส่วนของนิติบุคคล
หรื อเป็ นค่าปรับเฉพาะบุคคล และค่าปรับมีผลต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯกี่เปอร์เซ็นต์ และ
ปั จจุบนั ยังถูกปรับอยูห่ รื อไม่
เรื่ องสุดท้าย เรื่ องอดีตกรรมการ ทางบริ ษทั ฯจะดาเนินการฟ้องร้องหรื อไม่ หากไม่ฟ้องจะถือว่าละ
เว้นการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อไม่ ผมขอฝากไว้ดว้ ยครับ

คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : ค่าปรับจะแบ่งออกเป็ น 2
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม ทั้ง 2
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
ร
ร
ในหลักแสนต้นๆค่ะ ในส่วนของค่าปรับนั้นหากสานักงาน กลต. รับงบ
การเงินปี 2
2
ร
ย
2
ย 2 1
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิ ดประชุม ปิ ดการประชุมเวลา 13.00 น.

(นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์)
ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
เลขานุการบริ ษทั / ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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Attachment No. 4
Voting Rules and Condition in Attending the Meeting, Proxy, and Voting
1.

2.
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Self-Attending:
- Individual with Thai nationality, present Identification card or official identification card. Foreigner,
present a certificate of alien or passport or the document in lieu of passport at the registration area.
- In case of changed name and surname, present evidence support.
Proxy:
- Shareholders can appoint only one proxy to attend the meeting and voting according to stipulated in
the proxy form in the attachment.
- Proxy can vote in each agenda; agree, disagree, or abstain in the proxy form for proxies vote as proxy
wishes.
- Proxies must be submitted the signed proxy form to the Chairman and/or the appointed staff by the
Chairman before the meeting starts. The proxy form must be filled as required and singed, if there are
any corrections the proxy must signed at every point. Stamp duty 20 Baht.
Documents for proxy
 Proxy form with Barcodes that the Company circulated to all shareholders with the letter of
invitation to attend the Shareholders meeting.
 Proxy with Thai Nationality: Copy of proxy’s identification card or official identification card
with certified true copy by proxy.
 Proxy with other nationality Copy of proxy’s certificate of alien or passport or the document in
lieu of passport.
- Company with Thai Nationality: Copy of Company’s registration no more than 1 year old
certified true copy by authorized directors with company seal and the certified copy of
authorized directors’ identification card or official identification card.
- Authorized person must sign the proxy form with company seal with the presence of notary.
(Notary Public) or similar agency, which has the authority under the laws of each country.
Then, after the signing of the above, the proxy shall issue to officials of the Embassy of
Thailand or Thai consulate or officers who are assigned to perform their behalf or a person
who can provide complete certification according to the laws of that country to certify the
document (Notary Public).
 Using a fingerprint instead of a signature. The left thumb print and write as directed.
"Fingerprinting left thumb of ........" and two witnesses who must be certified as a fingerprint and
be fingerprinted in front of witnesses. Attach a copy of identification card, or Identification of
witnesses or officials duly signed along with attachments.

 If shareholders cannot attend the Annual General Meeting of Shareholders in person, they may
appoint any person as proxies, or appoint independent directors of the Company to vote as the
following list.
1. Dr. Kaweephong Hirankasi, age 68 years old. Address: 68/140 Perfect Place Village, Soi 6, Ramkhamhang rd. 164
Min buri Bangkok 10510
Chairman of Audit Committee / Independent Director
Position :
- Doctor of Social Science, Marcus University, India
Education :
- MBA, Kasetsart University
- Bachelor of Commerce (Accounting), Thammasart
University
Trainings / Certifications :
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association
(IOD) No. 168/2013
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director Association
(IOD) No. 100/2013
Professional experiences:
1984 – 2010 MEA Assistant Governor MEA
Date of first appointment:
Other directorship positions / other positions at present:
9 April 2013
- Subsidiaries/Related Company
- None Shareholding in the Company as of
- Other listed companies
14 March 2018: None
2008 – Present Independent Director New City (Bangkok) Public Company
Limited
Conflict of Interest: None
- Non-listed companies
- None Relation among family with other directors:
- None 2. Assistant Professor Sampan Hunpayon, age 65 years old. Address: 88/23/1 Moo 2, Bang Khen, Nonthaburi 11000
Position :
Education :

Audit Committee / Independent Director
- MBA, Kasetsart University
- Certification of Law and Development, ISS, Hague,
Nederland
- Bachelor of Law, Chulalongkorn University
Trainings / Certifications :
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association
(IOD) No. 110/2008
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Date of first appointment:
9 April 2013
Shareholding in the Company as of
14 March 2018: None
Conflict of Interest: None

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director Association
(IOD) No. 100/2013
Professional experiences:
2002 – 2010 Dean of Faculty of Business Administration Kasetsart
University
2009 - 2011 Chairman of Executive Master Program Kasetsart University
2009 – 2011 Director

PEA

2008 – 2011 Chairman of Audit Committee PEA
Other directorship positions / other positions at present:
- Subsidiaries/Related Company
- None - Other listed companies
Present Independent Director E FOR L-AIM Public Company Limited
- Non-listed companies
Present Independent Director SpaceMed Co., Ltd.
Present Independent Director Wuttisak Clinic Intergroup Co., Ltd.
Present Independent Director Wuttisak Cosmetic Co., Ltd.
Relation among family with other directors:
- None -

3. Mr. Choti Sontiwattananont, age 61 years old. Address: 51 Moo 8 Bang Krang, Mueang Nonthaburi 11000
Position:
Education:

Date of first appointment:
31 May 2013
Shareholding in the Company as of
14 March 2018: 0.0064159% (290,000
shares)
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Audit Committee / Independent Director
- MBA, Kasetsart University
- Bachelor of Business Administration (Accounting),
Ramkhamhaeng University
Trainings / Certifications:
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association
(IOD) No. 178/2013
Professional experiences:
2012 –2013 Director of Accounting & Finance, Richy Place 2002 Co., Ltd.
2010 – 2012 Factory Manager, Chomphan Group Co., Ltd.
1991 – 2010 Accountant, Watcharaphol Co., Ltd.
Other directorship positions / other positions at present:
- Subsidiaries/Related Company
- None - Other listed companies
- None -

3.
4.
5.

- Non-listed companies
- None Relation among family with other directors:
- None  Shareholders, who appointed independent directors of the Company as their proxies, can complete
the provided proxy form and signed. Then send to the Company Secretary with required
documents at least one day prior to the meeting.
 Proxies must present their identification card or official identification card or passport (foreigner)
in the registration.
Shareholder’s decease: Trustee can self-attending or proxy to another person to attend. Present court order
that appointed him or her as trustee and certified by authorized person valid within 6 months in addition.
Minor: Parents or Legal guardian can self-attend or proxy to another person to attend by present minor’s
census registration in addition.
Quasi-incompetent person: Curator or proxy to another person to attend. Present court order that
appointed him or her as curator and certified by authorized person valid within 6 months in addition.

Definition of Independent Committee
Independent Directors must not in the management position of the Company, affiliates and subsidiaries and are
independent from management and the controlling shareholders which can directly affect independent decision, and must
have the following qualities.
1. Hold less than 1% of the total ordinary shares of the Company, subsidiaries, and affiliated. The count must be
inclusive of shares belong to the independent director’s associates.
2. Has not involve in management, or has never held position as executive director, employee, consultant with
fixed salary or controlling shareholders of the Company and was received salary, subsidiary’s, joint venture’s,
same level subsidiary’s authorized person, majority shareholders or the Company’s authorized person, except
being exempt from the above characteristic for at least 2 years prior to submitting the permit to the Securities
and Exchange Commission Office. The above prohibited characters exclude the independent director who is a
government employee or consultant who is majority shareholders or authorized director of the Company.
3. on’t have a relationship directly or legally married to executives, majority shareholders, authorized person or
person who has been nominated an executive position or subsidiary, including not being parents, siblings,
children, and being in-law of such person as stated above.
4. Never or used to have business relationship with the Company, corporation, subsidiary, majority shareholders,
joint venture, majority shareholders or the Company’s authorized person of which obstructed independent
judgment, including not being or used to be significant shareholders or an authorized person having business
relationship with corporation, subsidiary, joint venture, majority shareholders or the Company’s authorized
person, except being exempt from the above characteristics at least two years before submitting application to
Securities and Exchange Commission Office.
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5.

ever or used to be the Company’s, joint venture’s, major shareholders’ auditor or the authorized person of the
Company and not a significant shareholder, authorized person or partner of the auditing firm that the Company,
subsidiary, joint venture, major shareholder auditor or authorized person of the Company belong, except for
being exempt from the above characteristic for at least 2 years before submitting application to Securities and
Exchange Commission Office.
6. Never or used to be a professional service provider whose business includes legal or financial consultation, who
receives more than 2 million baht per annual service fee from the Company, parent company, subsidiary, joint
venture, major shareholders or authorized person of the Company and not a significant shareholders, authorized
person or partner of the professional service provider, except for being exempt from the above characteristic for
at least 2 years before submitting application to Securities and Exchange Commission Office.
7. Not an appointed committee by the representative of the Company’s director, major shareholders or
shareholders who associate with majority shareholders of the Company.
8. Not operate the same business and a significant competitive business with the Company or subsidiary or not a
significant partner in partnership or an executive director of such business, employees who earn fixed salary or
hold more than 1% of the overall ordinary share of another company which operates the same business and be a
significant competitor with the Company or subsidiary.
9. No other characteristics preventing the independent opinion on the Company’s operation.
The independent directors may be assigned by the committee to decide on the operation of the Company, the parent
company, and subsidiary, and joint venture, subsidiary of the same level, major shareholders or authorized person of the
company in Collective Decision form.
Registration
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the
meeting at least 1 hour before or from 08.30 hours.
Voting
1. Voting is done openly by counting one share: one vote and resolutions of the shareholders' meeting
including votes of the following.
- Normal case, majority votes from shareholders who attended the meeting and has the right to vote. If
the votes are even, Chairman’s vote is a judgement.
- Other cases, there are laws and regulations governing the Company to follow in each unusual case.
The Chairman of the meeting is to inform the shareholders at the meeting acknowledged before
voting on each agenda.
2. Proxies must vote according to proxy specified only in proxy form.
3. Shareholders who has conflict of interest in any agenda, remain abstain. Also, Chairman can asked that
Shareholders temporary leave the meeting.
4. Secret ballot, upon the request of at least 5 shareholders and the meeting approved the secret ballot.
Chairman of the meeting will determine the secret ballot’s voting rules and inform the meeting before start.
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Attachment No. 8
Article of Association: Shares and Shareholders and Meeting of Shareholders
Section 2
Shares and Shareholders
Article 5. The shares of the Company shall be ordinary shares with an equal par value and of the type which shall be
paid up in full at one single payment and/or shall be paid up by assets other than cash. Or use the copyright
in the literature, art or science, patent, trademark, design or model, diagram, formula, any secret of process
or use the information about the experience of the industry, commercial or science.
The Company has the right to issue and offer for sale any shares, preferred shares, debentures, convertible
bond, warrants or any securities as permitted by the laws governing securities and exchange to any
shareholder, any individual or the general public. And the conversion of convertible bonds into ordinary
bonds, conversion of preferred shares into ordinary shares shall be made under the law governing as of
public companies and the law governing Securities and Exchange.
Article 6. Every share certificate of the Company shall bear the name of the holder as well as an affixed or printed
signature of at least one (1) director, together with the Company seal. However, the directors may authorize
the securities registrar under the laws governing securities and exchange to sign or print its name on their
behalf.
Section 5
Board of Directors
Article 17. For carrying out its business operations, the Company shall have the board of directors comprising at least
five (5) directors. Not less than one-half of the total number of directors shall reside in the Kingdom of
Thailand.
A director may or may not be a shareholder of the Company.
Article 18. The shareholders meeting shall elect directors in accordance with the following rules and procedures:(1) A shareholder shall have one (1) vote per one (1) share;
(2) Each shareholder may exercise all the votes he/she has under (1) to elect one or more persons as director,
but may not divide his/her votes to any of such persons;
(3) The persons receiving the highest votes in respective order of the votes shall be elected as directors in the
number equal to the number of the directors required at such meeting. In case several persons receive
equal votes, causing the number of directors to exceed the required number, the chairman of the meeting
shall have a casting vote.
Article 19. At every annual general meeting, one-third (1/3) of directors at that time shall retire from office. If the
number of directors is not a multiple of three, then the number of directors nearest to one-third (1/3) shall
retire from office.
The directors retiring from office may be re-elected.
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The directors to retire from office in the first and second years after the registration of the Company
shall be selected by drawing lots. In subsequent years, the directors having held office longest shall retire.
Article 20. Apart from retirement by rotation, the directors shall vacate office upon:(1) Death;
(2) Resignation;
(3) Lack of qualifications, or possession of prohibited characteristics as specified by the laws governing
public limited companies and the laws governing securities and exchange;
(4) Removal by a resolution of the shareholders meeting under Article 20;
(5) Removal by a court order.
Article 22. The shareholders meeting may resolve to remove any director from office before the expiration of his/her
term of office by a vote of not less than three-fourth (3/4) of the total shareholders attending the meeting and
entitled to vote, and having an aggregate number of shares not less than one-half of the total shares held by
the shareholders attending the meeting and entitled to vote.
Article 24. The directors shall be entitled to receive remuneration from the Company in the form of reward, meeting
allowance, as considered and approved by the shareholders meeting. The remuneration may be fixed in a
certain amount, or be specified from time to time, or be in effect until a change by a resolution f the
shareholders meeting. The directors shall also be entitled to receive per diem allowances and other fringe
benefits in accordance with the Company’s regulations.
The provision in the first paragraph shall not prejudice the rights of the staff or employees of the
Company, who have been appointed as directors, to receive the remuneration or benefits as a staff or an
employee of the Company.
Section 6
Meeting of Shareholders
Article 35. The board of directors shall hold the annual ordinary meeting of shareholders within four (4) months from
the end date of the account period of the company.
Other meeting of shareholders in addition to the meeting under the first paragraph shall be called extraordinary meetings. The board of directors may convene an extra-ordinary meeting of shareholders any time
expedient.
One shareholder or shareholders who have the shares not less than ten (10) percent of the total number
of shares sold may subscribe their names to send notice requesting the board of directors to convene an
extra-ordinary meeting of shareholders at any time with specific agenda and reasons for such request in the
notice. In such case, the board of directors must arrange a meeting of shareholders within forty-five (45)
days from the date of receipt of the notice.
In event that that the board of directors does not hold the meeting within the said period under the third
paragraph, the shareholders who subscribe their names or other shareholders, holding shares equivalent to
the prescribed amount, may convene such meeting within forty-five (45) days from the completion of such
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period under the third paragraph. In such case, it shall be deemed that the board of directors arranges the
shareholders meeting and the company is responsible for expenses arising from such meeting as appropriate.
At any meeting of shareholders which was convened by such shareholders under the fourth paragraph,
if the number of the shareholders present is insufficient to form a quorum as stipulated in Clause 37, the
shareholders under the fourth paragraph shall be responsible for expenses incurred for holding the meeting.
Article 36. In calling shareholders meeting, the board of directors shall prepare a notice thereof specifying the place,
date and time, agendas of the meeting and the matters to be proposed to the meeting together with proper
details by indicating whether they are proposed for acknowledgement, approval or consideration, as the case
maybe, including opinions of the board of directors thereon. The notice of such meeting shall be sent to the
shareholders and the registrar not less than seven (7) days prior to the date of the meeting, and be published
in a newspaper for not less than three (3) consecutive days not less than three (3) days prior to the date of the
meeting.
The shareholders meeting may be held in the province in which the head office of the Company is
located or in any other place as specified by the board of directors.
Article 37. At a shareholders meeting, at least twenty-five (25) shareholders and proxies, or not less than one-half of the
total number of shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-third (1/3) of the total
shares sold, must attend the meeting to constitute a quorum.
At any shareholders meeting, in case where one (1) hour has passed since the time for which the
meeting is scheduled and the number of shareholders attending the meeting has not constituted a quorum, if
the meeting is called by a request of shareholders, such meeting shall be cancelled. If the meeting is not
called by the request of shareholders, another meeting shall be called and the notice of the meeting shall be
sent to the shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. At this subsequent
meeting, no quorum is required.
Article 38. The chairman of the board shall preside over the shareholders meeting. In case the chairman of the board is
absent or unable to perform his/her duties, the vice chairman shall act as the presiding chairman. If there is
no vice chairman, or the vice chairman is absent or unable to perform his/her duties, the meeting shall elect a
shareholder present at the meeting as the presiding chairman.
Article 39. In vote casting at the shareholders meeting, each share shall be counted as one vote. Any shareholder having
particular interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter, except for voting on the election
of directors. A resolution of the shareholders meeting shall require:(1) In a general case, a majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes. In
case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have an additional vote as a casting vote.
(2) A vote of not less than three-fourth (3/4) of the total votes of the shareholders attending the meeting and
entitled to vote, in the following cases:(a) Sale or transfer of the entire or partial material business of the Company to other person;
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(b) Purchase or acceptance of transfer of the business of other private or public limited companies by
the Company;
(c) Execution, amendment or termination of contracts in respect of the granting of a hire of the entire
or partial material business of the Company; empowerment of other person to manage business of
the Company; or merger of business with other person for the purpose of profit and loss sharing;
(d) Amendment to the Memorandum of Association or Articles of Association;
(e) Increase or decrease of the registered capital of the Company;
(f) Dissolution of the Company;
(g) Issuance of debentures of the Company;
(h) Merger of business with other company;
Article 40. Businesses to be duly transacted at an annual general meeting are as follows:(1) To acknowledge the report of the board of directors on the Company's business operations during the
previous year;
(2) To consider and approve the statement of financial position and the profit and loss account as at the
end of the accounting year of the Company;
(3) To approve the appropriation of profits and dividend payment;
(4) To elect directors in place of those retired by rotation, and to fix remuneration for directors;
(5) To appoint auditors and to fix audit fee; and
(6) To consider other businesses.
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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

Attachment No. 6

Written at
Month
Date
(1) I / We

Year
Nationality

with address at
(2) being a shareholder of The AI Energy Public Company Limited
shares with the voting rights of
holding the total amount of
follows;
 ordinary share
shares with the voting rights of
 preferred share
shares with the voting rights of

votes
-

as
votes
votes

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

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

Mr.Kaweephong Hirankasi
Age 68 Years
Sub-District
Min Buri
District
with address at 68/140 Perfect Place Village Road Ramkhamhaeng 164
Postal Code
10510
or
Min Buri Province Bangkok
Age 65 Years

Mr. Sampan Hunpayon
Road Sub-District
Bang Khen
with address at
88/23/1 Moo 2
Province Nonthaburi
Postal Code
11000
or
District Muang Nonthaburi
Age 61 Years

Mr. Choti Sontiwattananont
District Mueng Nonthaburi Province Nonthaburi
with address at 51 Moo 8 Sub-District Bang Krang
Postal Code
11000
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting/ 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.
Shareholder
Signed
)
(
Proxy
Signed
(
)
Proxy
Signed
)
(
Proxy
Signed
)
(
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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Meeting Location

Attachment No. 8

AI Energy Public Company Limited

