
   

   
 
 
 
 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

 
 
 
 
 

หนังสือบอกกล่ำว 
เรียกประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 

วนัที่ 27 เมษำยน 2561 
 

ณ โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องแกรนด์ รัชดำ (ช้ัน 5 อำคำรธำรทิพย์) เลขที่ 
247 ถนนรัชดำภเิษก ดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 
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ท่ี AIE 054/2561         วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 
         
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM 
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
4. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
5. ขอ้มูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 
6. รายนามผูส้อบบญัชี รายละเอียดค่าสอบบญัชี และรายช่ือบริษทัยอ่ยท่ีใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนั 
7. เง่ือนไขและวธีิการลงทะเบียน วธีิการมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ี

เสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงส าหรับวาระการประชุม      
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และ ข  
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 
11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม  

            
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน)    ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ณ 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องแกรนด์ รัชดา (ชั้ น 5 อาคารธารทิพย์) เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วำระที ่1           พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัฯจดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 โดย
มีส าเนารายงานการประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้ง
แลว้ 

วำระที ่2            รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2560 ซ่ึงปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2560 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 

วำระที ่3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2560 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited 
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  วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ไดก้ าหนดให้นิติ
บุคคลท่ีเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั จะตอ้งท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนั
ส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณา
รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แบบ
แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2560 และสรุปขอ้มูลทางการเงินซ่ึง
ไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแลว้  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผูส้อบบญัชีแสดง
ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ รายละเอียดอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ซ่ึงแสดง
ฐานะการเงินและผลด าเนินการของบริษทัฯในปี 2560 ท่ีผา่นมา โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
  สินทรัพยร์วม                  1,831,016,910 บาท 
 หน้ีสินรวม    98,786,045 บาท 
  รายไดร้วม    2,461,057,268 บาท 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ     (72,280,526) บาท 
 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (ค านวณจากก าไรสุทธิ)        (0.02) บาทต่อหุน้ 
 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษทัฯ มีดงัน้ี 
สินทรัพยร์วม    1,809,242,146 บาท 

 หน้ีสินรวม    184,845,873 บาท 
  รายไดร้วม    2,286,953,406 บาท 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ    (173,441,964) บาท 
 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (ค านวณจากก าไรสุทธิ)        (0.04) บาทต่อหุน้ 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

วำระที ่4  พิจารณาอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ของบริษทัฯเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงินปันผล 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประจ าปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
173,441,964 บาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจ านวน 120,145,362 บาท ไม่สามารถจดัสรร
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายไดเ้น่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบญัชีส าหรับปี 2560 ส่งผลให้
บริษทัฯมีก าไรสะสมจดัสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 8,226,574 บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.73 
ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ ประธานฯจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดจดัสรรทุน
ส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจาก มีผลประกอบการขาดทุนในรอบบญัชีปี 2560 และพิจารณาใหง้ดจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2560 เน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุนสะสมประจ าปี 2560  อน่ึงตามนโยบายของ
บริษทัในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษทัจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ใน
ระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเสนอเป็นอตัราท่ีคณะกรรมการของบริษทัพิจารณาเห็นวา่
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เหมาะสม โดยบริษทัจะยงัคงมีเงินทุนหมุนเวยีนท่ีสามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตวัทาง
ธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร  มีมติเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 
ของบริษทัฯเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล 

วำระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2561 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯไดก้ าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน
หน่ึงในสามในการประชุมสามญัประจ าปี ซ่ึงรายนามกรรมการท่ีตอ้งพน้ต าแหน่งในปีน้ี (ซ่ึงกรรมการ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์   กรรมการ 
2. นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ   กรรมการ และกรรมการอิสระ 
3. นายด ารงค ์จูงวงศ ์  กรรมการ 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร  ให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้ง นายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์นายกวีพงษ ์
หิรัญกสิ และนายด ารงค ์จูงวงศ ์ซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูมี้คุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญติัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535   และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการตาม
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และทางการท่ีเก่ียวขอ้ง
นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามท่ีบริษทัก าหนด (ซ่ึง
กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ดงัรายละเอียดประวติัของกรรมการ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

วำระที ่6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  ค่าตอบแทนกรรมการกบัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมี
การทบทวนทุกปี ซ่ึงปี 2561 น้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาเสนออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2561 
ไม่เกิน 3,000,000.- บาท รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบทา้ย 

ตำรำงค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
องค์ประกอบค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2560 ปี 2561 (ปีทีเ่สนอ) 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 
18,000 บาท / ท่าน / เดือน 

15,000 บาท / ท่าน / เดือน 

 
18,000 บาท / ท่าน / เดือน 

15,000 บาท / ท่าน / เดือน 

2) ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 
18,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

15,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

 
18,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

15,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

หมายเหตุ : ค่าเบ้ียประชุมก าหนดจ่ายเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  
 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 เป็น 
จ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000. - บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
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วำระที ่7             พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั
ทุกปีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจ านวน 5 ราย และได้พิจารณา
ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2561 และไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ แต่งตั้ง  

1. นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ  
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ  
3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ  
4. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ  
5. นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445  

แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ
ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท และให้น าเสนอขอ
อนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เน่ืองจากพิจารณาวา่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติั
ตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
และมีผลปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงบริษทัฯไดใ้หค้วามเห็นชอบกบัผูส้อบบญัชีทั้ง 5 รายแลว้  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง นายวิชยั รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 
หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 9445 แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัฯประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท ตาม
ความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 

วำระที ่8 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั  
วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือใหข้อ้บงัคบับริษทัเป็นไปตามการแกไ้ขพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 รวมทั้งกฎเกณฑข์องพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีการแกไ้ข จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั รายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบขอ้บงัคบั
บริษทัฉบบัปัจจุบนัและขอ้บงัคบับริษทัฉบบัท่ีเสนอใหแ้กไ้ขใหม่ ดงัน้ี 

ข้อบงัคบัปัจจุบัน ข้อบงัคบัทีเ่สนอแก้ไขใหม่ 
ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 

ภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ
บริษทั  

 
การประชุมผู ้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้
เ รียกว่าการประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่
จะเห็นสมควร  
 
ผูถื้อหุ้นรวมกนันับจ านวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้า 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 
ภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษทั 

 
การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร 
 
เม่ือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั
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ข้อบงัคบัปัจจุบัน ข้อบงัคบัทีเ่สนอแก้ไขใหม่ 
(1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้น
จ านวนไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ  (1/10) ของจ านวนหุ้น ท่ี
จ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือ ขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณี
เช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
ภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วนัได้รับหนังสือจากผูถื้อ
หุน้ดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ  (10 ) ของจ านวนหุ้น ท่ี
จ าหน่ายได้ทั้ งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการ
ท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันับแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เขา้ช่ือกันหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้น
ตามท่ีบังคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายส่ีสิบห้า 
(45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 
ในกรณีเช่นน้ี  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใดจ านวนผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ี
ก าหนดไวแ้ห่งข้อ 37. น้ี ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีต้อง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มี
การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั 
เพ่ือใหข้อ้บงัคบับริษทัเป็นไปตามการแกไ้ขพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎเกณฑข์อง
พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีการแกไ้ข ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

วำระที ่9 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. วตัถุประสงคบ์ริษทั ขอ้          15 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3.วตัถุประสงค์บริษทั ขอ้ 9 และขอ้ 15 
เหมาะกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจและไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินคา้ท่ีผิดกฎหมายหรืออบายมุข จึง
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. วตัถุประสงคบ์ริษทั ใน ขอ้ 9 และ
ขอ้ 15 รายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบวตัถุประสงค์บริษทัฉบบัปัจจุบนัและวตัถุประสงค์
บริษทัฉบบัท่ีเสนอใหแ้กไ้ขใหม่ ดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ปัจจุบัน วตัถุประสงค์ทีเ่สนอแก้ไขใหม่ 
ขอ้ 9.  ประกอบกิจการคา้ผกั ผลไม ้หน่อไม ้พริกไท พืชสวน 

บุหร่ี ยาเส้น เคร่ืองด่ืม น ้ าแร่ น ้ าผลไม ้สุรา เบียร์ อาหาร
ขอ้ 9.  ประกอบกิจการคา้ผกั ผลไม ้หน่อไม ้พริกไท พืชสวน 

เคร่ืองด่ืม น ้าแร่ น ้าผลไม ้อาหารสด อาหารแหง้ อาหาร
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วตัถุประสงค์ปัจจุบัน วตัถุประสงค์ทีเ่สนอแก้ไขใหม่ 
สด อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุ
กระป๋อง เคร่ืองปรุงรสอาหาร น ้ าซอส น ้ าตาล น ้ ามนัพืช 
อาหารสตัว ์เคร่ืองบริโภคอ่ืน 

ส าเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เคร่ืองปรุงรส
อาหาร น ้ าซอส น ้ าตาล น ้ ามนัพืช อาหารสัตว ์เคร่ือง
บริโภคอ่ืน 

ขอ้ 15. ประกอบกิจการคา้ยา ยารักษาโรค เภสัชภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์
เคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย 
ยาปราบศตัรูพืช ยาบ ารุงพืชและสตัวทุ์กชนิด 

ขอ้ 15. ประกอบกิจการคา้ยารักษาโรค เภสัชภณัฑ์ เคมีภณัฑ ์
เคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างวทิยาศาสตร์ ปุ๋ย 
ยาปราบศตัรูพืช ยาบ ารุงพืชและสตัวทุ์กชนิด 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้ 3.วตัถุประสงค์บริษทัเดิมใน ขอ้ 9 และขอ้ 15 เพ่ือให้เหมาะกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจและไม่
สนบัสนุนธุรกิจหรือสินคา้ท่ีผิดกฎหมายหรืออบายมุข ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

วำระที ่10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 
บริษทัฯ ก าหนดให้วนัท่ี 14 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2561 ในวนัและเวลา  และสถานท่ีท่ีก าหนด  โดยบริษทัฯจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั้งแต่
เวลา 08.30 น. 

 
อน่ึง  ส าหรับท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองในคร้ังน้ี กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร

ประจ าตวัขา้ราชการ มาแสดงเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม หรือหากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใหเ้ขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี กรุณากรอกและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือ ข (ตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 9) หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะไดจ้าก www.aienergy.co.th และมอบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีลงนามพร้อมปิด
อากรแสตมป์และหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุมต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุม ก่อนเขา้ร่วมประชุมโดยผูรั้บมอบ
ฉนัทะจะตอ้งน าเอกสารดงัต่อไปน้ีมาแสดงต่อบริษทัเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม  

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ ให้ผูรั้บมอบฉันทะน าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยผูม้อบฉันทะมาแสดงดว้ย 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล  ซ่ึงรับรองความถูกตอ้ง
โดยบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั และผูรั้บมอบ
ฉนัทะจะตอ้งน าบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการมาแสดงดว้ย 

ทั้งน้ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุม 
ก่อนเวลาประชุมได ้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะมอบฉันทะแก่บุคคลท่ีท่าน
เห็นสมควรเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทน   โปรดด าเนินการมอบฉันทะโดยกรอกขอ้ความ และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบ
ฉันทะท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือน้ี   และเพ่ือให้การลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
โปรดน าหนงัสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุน้ไวแ้ละมีบาร์โคด้ก ากบั มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย นอกจากน้ี ท่านผูถื้อ
หุน้สามารถขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่มไดโ้ดยใชแ้บบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 
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 หนงัสือเชิญประชุมน้ีออก ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 

 
                   โดยมติของคณะกรรมการ 
        ขอแสดงความนบัถือ 
                                 
                                                                                                         

    (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย)์ 
                                  กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม และประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้
ร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆมาท่ีบริษทัฯล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัท าการ  
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่1 
 
ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่1 : พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560  เม่ือวนัที ่21 ธันวำคม 2560  
 

  รำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 
ของ 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั (มหำชน) 

วนั เวลำ และสถำนที ่

 ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค 
(กรุงเทพฯ) หอ้งเจา้พระยา บอลรูม (ชั้น 2) อาคารโรงแรม  เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษทัฯขอแจง้
มติท่ีประชุมใหท้ราบ ดงัต่อไปน้ี  
 
รำยนำมกรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม  

1. คุณณรงค ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์  ประธานกรรมการ 
2. คุณธนิตย ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์  รองประธานกรรมการ 
3. คุณพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  

เลขานุการบริษทั 
4. คุณด ารงค ์จูงวงศ ์   กรรมการ 
5. ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
7. คุณโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุม   

1. คุณวชิยั รุจิตานนท ์  ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
2. คุณมธุรส สาราณียะธรรม   ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  
3. วา่ท่ีร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย 
4. คุณปิยนาฏ นามไพโรจน ์  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
เร่ิมกำรประชุม 
      นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม โดยประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับและขอบคุณ   ผู ้
ถือหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีไดม้าเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560   

    พิธีกรแถลงวา่ ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 5,344 ท่าน มี
จ านวนหุน้สามญัทั้งส้ิน 4,520 ลา้นหุน้ จดัแบ่งตามหมวดผูถื้อหุน้ไดด้งัต่อไปน้ี 

 1 )  นิติบุคคลต่างประเทศ จ านวน                356,000    หุน้ 
 2 )  นิติบุคคลในประเทศ จ านวน      2,721,439,940    หุน้  
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 3 )  บุคคลต่างประเทศ จ านวน               155,600     หุน้  
  4 )  บุคคลในประเทศ จ านวน      1,798,048,460     หุน้ 

 โดยเป็นหุ้นสำมญัทีม่สิีทธิออกเสียงจ ำนวนทั้งส้ิน 4,520,000,000 หุ้น 
     

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 น้ี  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน
จ านวน 134 ท่าน มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 82 ราย 37,595,064 หุน้ มาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 52 ราย 3,305,968,732 หุน้ 
ไม่มาร่วมประชุม 1,176,436,204 หุน้  นบัรวมเป็นจ านวนหุน้มาร่วมประชุม มากกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด และกรรมการ
ของบริษทัเขา้ร่วมประชุมรวมจ านวน 7 คน ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ประธานฯ จึงเปิดการประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 โดยเชิญผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ รับฟังค าช้ีแจงเร่ืองวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบั
คะแนนเสียง จากพิธีกรดงัน้ี 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การออกเสียงลงคะแนนจะนบัหุน้ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุน้ 1 ราย สามารถออกเสียง
ในแต่ละวาระวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้เพ่ือแยก
การลงคะแนนเสียงได ้ 

 การลงมติในแต่ละวาระ ใหผู้ถื้อหุน้ท่ี ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และจดัส่งใบ
ลงคะแนนเสียงใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯยนือยูด่า้นขา้ง เพ่ือน าไปบนัทึกและประมวลผลการลงคะแนนเสียงและเก็บบตัร
ลงคะแนนเพ่ือการตรวจสอบ  ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ี เห็นดว้ย หรือไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน จะถือวา่อนุมติัตามท่ีน าเสนอ ไม่
ตอ้งส่งบตัรลงคะแนน โดยขอใหส่้งคืนบตัรส่วนท่ีเหลือแก่เจา้หนา้ท่ีภายหลงัการประชุมเสร็จส้ิน  

การนบัผลการลงคะแนนเสียง จะใชม้ติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

            บริษทัฯไดใ้ชบ้ริการระบบจดัการประชุมผูถื้อหุน้ของ บริษทั ควดิแลบ จ ากดั ซ่ึงไดน้ าระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการ
ลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพ่ือความรวดเร็วในการประมวลผลการนบัคะแนนเสียงเช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา 

              การประมวลผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียหกัออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ีมอบฉนัทะ ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไดล้งคะแนนเสียงเป็นการ
ล่วงหนา้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษทัฯไดร้วมคะแนน
เสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ดงักล่าวไวแ้ลว้ 

 หลงัจากประมวลผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็น 
คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละของผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี จ านวนเสียงของผูถื้อหุน้
หรือผูม้อบฉนัทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อนและเพ่ือ
เป็นการปฏิบติัตามแนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เก่ียวกบัการนบัคะแนนเสียงในการประชุมวา่ บริษทัฯควรมีผูน้บัคะแนนท่ีเป็นกลางเป็นสกัขี
พยานในการนบัคะแนน บริษทัฯจึงไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมาย ดิ อาร์ท ออฟ ลอว ์จ ากดั มาเป็นผู ้
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัผูถื้อหุน้อีก 1 ท่าน ในการน้ี มีผูถื้อหุน้ 1 ท่านยนิดีอาสาสมคัรเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ในการ
สงัเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนตลอดการประชุม 

 ต่อจากนั้น ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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 วำระที ่1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 เม่ือวนัที ่28 เมษำยน 2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียด ตามส าเนารายงานการประชุมท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึง
คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

 

 

คุณธารา ชลปราณี : 
 

ขออนุญาตดูหมวดท่ี 6 การประชุมผูถื้อหุน้ ในหนา้ท่ี 40 ของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เก่ียวกบั
เร่ืองการลงคะแนนขอ้ท่ี 39 ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูป้ระชุมซ่ึงมาถือหุน้และ
ออกคะแนนเสียงลงคะแนน ซ่ึงวธีิการนบัคะแนนก็คือนบัเสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนนะครับ อยา่งท่ีเม่ือสกัครู่น้ีท่ีพิธีกรไดก้ล่าวถึง แต่ผมสงสยัวา่เวลาลงคะแนนใน
วาระการประชุมต่างๆ อยา่งในการประชุมคร้ังท่ีแลว้นะครับ ยกตวัอยา่งเช่นวาระท่ี 1 ในหนา้ท่ี 7 
เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 มี
คะแนนเห็นดว้ย 3,300 กวา่ลา้นบาท และงดออกเสียง 3 ลา้นเศษๆ และการคิดเปอร์เซ็นต ์
กลายเป็นวา่คิดเป็นร้อยละของตวัเห็นดว้ยท่ี 99.8900 และงดออกเสียง 0.1100 ทั้งท่ีวาระน้ีเป็น
เร่ืองของการรับรองก็จะตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูท่ี้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
การงดออกเสียงตรงน้ีถือวา่ไม่ออกเสียงฉะนั้นไม่สมควรจะนบัคะแนนงดออกเสียง ดงันั้น 
สดัส่วนงดออกเสียงร้อยละ 0.1100 ไม่ควรจะมี ดงันั้นคะแนนเห็นดว้ยควรจะเป็นร้อยละ 100.00 
นะครับ นั้นคือเร่ืองท่ี 1  
ส าหรับเร่ืองท่ี 2 ในขอ้ 39 หนา้ 40 ในกรณีดงัต่อไปใหน้ี้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตรงน้ีต่างหาก
เราถือนบัเสียงของผูง้ดออกเสียง วธีิการเขียนขอ้ความตามกฎหมาย ตามพรบ.บริษทัมหาชน และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัเอง เขียนในแนวทางน้ีดงันั้นการนบัคะแนนเสียงจึงนบัคะแนนเสียงอยา่งท่ีผม
ไดก้ล่าวไป คือกรณีเสียงขา้งมากนบัเฉพาะผูอ้อกเสียง งดออกเสียงคือไม่นบั แต่กรณีท่ีตอ้งใช้
คะแนน 3 ใน 4 จะนบัทุกๆเสียงทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงครับ ขอบคุณครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

การรายงานคะแนนเสียง เม่ือมีการประชุมเสร็จทางบริษทัจะท าการสรุปคะแนนเสียงตามเง่ือนไข
ของก าหนดใหบ้ริษทัปฏิบติัตาม จะตอ้งระบุคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
พร้อมอตัราส่วนเพ่ือรายงานมติการประชุมต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายหลงัจากท่ี
ประชุมเสร็จ 

คุณธารา ชลปราณี : 
 

ขออนุญาตอธิบายอีกคร้ังครับ คือการรายงานคะแนนเสียงถูกตอ้ง แต่คะแนนเสียงงดออกเสียงไม่
ตอ้งรายงานการคิดเปอร์เซ็นต ์ในกรณีเสียงขา้งมาก แต่ในกรณี 3 ใน 4 ถึงค่อยวา่กนั เช่น ในวาระ
การจ่ายค่าตอบแทน แต่ในกรณีเสียงขา้งมากชดัเจนอยูแ่ลว้วา่เป็นเสียงขา้งมากของผูม้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดงันั้นก็ควรรายงานซ่ึงถูกตอ้งแลว้ แต่ท่ีคิดเป็นเปอร์เซ็นตไ์ม่ตอ้งคิดใน
ส่วนของงดออกเสียง ตรงนั้นขีดไปเลย เขียนแต่ตรงเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่านั้น และในทาง
กฎหมายควรช้ีแจงดว้ย และวางเป็นแนวทางปฏิบติัตามท่ีควรจะเป็นนะครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ทางเราขอกลบัไปตรวจสอบกบัทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอีกคร้ังในการรายงาน
สดัส่วนของคะแนนเสียง ขอบคุณค่ะ 
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ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

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

 
วำระที ่2  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2557 ฉบับ

ปรับปรุง 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง  

1. นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ  
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ  
3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ  
4. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ  
5. นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445  

แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2557 ฉบบัปรับปรุง ซ่ึง
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557 ฉบบัปรับปรุง เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ทั้งน้ีผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใด ๆ กบับริษทัฯ หรือกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

 ประธานฯแสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของปี 2557 ถึงปี 2560 และปี 2557 ฉบบัปรับปรุง ดงัน้ี 

ตำรำงแสดงเปรียบเทยีบค่ำสอบบญัชี 2557 2558 2559 2560 2557  
(ฉบบัปรับปรุง) 

ผู้สอบบัญชี ดร.วรัิชฯ1 ANS2 ANS2 ANS2 ANS2 
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั (มหำชน)      

      
งบกำรเงนิรวม      

 1,240,000 1,610,000 2,450,000 2,800,000 2,500,000 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร      

      
ตรวจสอบข้อมูลในแบบค ำขอใช้สิทธิ
และประโยชน์ยกเว้นภำษีเงนิได้นติิ
บุคคล  

- 80,000 150,000 150,000 - 

รวมยอดเฉพำะบริษัทฯ 1,240,000 1,690,000 2,600,000 2,950,000 2,500,000 
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ตำรำงแสดงเปรียบเทยีบค่ำสอบบญัชี 2557 2558 2559 2560 2557  
(ฉบบัปรับปรุง) 

ผู้สอบบัญชี ดร.วรัิชฯ1 ANS2 ANS2 ANS2 ANS2 
บริษัท เอไอ โลจสิตกิส์ จ ำกดั 270,000 330,000 400,000 400,000 280,000 

      
บริษัท เอไอ  พอร์ตส์ แอนด์ 

เทอร์มนิัลส์ จ ำกดั 440,000 470,000 500,000 500,000 300,000 

ยอดรวมทุกบริษัท 1,950,000 2,490,000 3,500,000 3,850,000 3,080,000 
หมำยเหตุ: 1 บริษทั ส านกังาน ดร.วรัิช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั (“ดร.วรัิชฯ”) 
                  2 บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั (“ANS”) 

 
มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

วาระน้ีก่อนท่ีจะลงคะแนนเสียง มีท่านใดมีค าถามหรือไม่ครับ 

คุณศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี : 
 

งบการเงินฉบบัปรับปรุงปี 2557 ปรับปรุงอะไรครับท่าน และท่ีจ่ายไปแลว้ตอ้งจ่ายอีก 2,500,000 
บาท มนัเป็น Special Audit หรือไม่ คือบอกวา่ปรับปรุงแต่ไม่ไดบ้อกวา่ปรับปรุงอะไร อยากทราบ
วา่ปรับปรุงคือการปรับปรุงอะไรครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ขอใหท้างผูส้อบบญัชีเป็นผูท้  าหนา้ท่ีตอบค าถามครับ 
 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี) 

ผมขอตอบค าถามทีละส่วนนะครับ เดิมงบการเงินส าหรับปี 2557ในอดีต ผูส้อบบญัชีเดิมท่าน
ตรวจท่านไม่แสดงความเห็น และเป็นงบการเงินท่ีทางส านกังาน กลต. ไม่รับและจะตอ้งมีการ
ตรวจสอบใหม่ ดงันั้นงบการเงินส าหรับปี 2557 จะตอ้งเป็นงบการเงินท่ีตอ้งตรวจสอบใหม่ ไม่ใช่ 
Special Audit นะครับ แตเ่ป็นการตรวจสอบบญัชีงบการเงินเพ่ือน าเสนอส านกังาน กลต. ค าถามท่ี 
2 ก็คือ รายการปรับปรุงนั้นคือรายการปรับปรุงอะไรนั้น ซ่ึงจากการประชุมคร้ังท่ีแลว้ และ
รับทราบมาจากทางฝ่ายบริหารและรับทราบมาจากทางท่ีปรึกษาการเงินไดส้รุปจากการประชุม
คร้ังท่ีแลว้วา่ งบการเงินปี 2557 ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เน่ืองจากระบบการ
ควบคุมภายในด าเนินการอยา่งไม่ควรจะเป็นส่งผลใหข้อ้มูลเอกสารหลกัฐานต่างๆ ในบางส่วนไม่
มีความสมบูรณ์ มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือซ่ึงส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของบริษทั บริษทั
จึงไดมี้การปรับปรุงโดยน าเอกสารท่ีไม่สมบูรณ์มาปรับปรุงในงบการเงิน ผูส้อบบญัชีปี 2557 ซ่ึง
เป็นผูส้อบบญัชีใหม่ซ่ึงไม่ใช่ทีมของปี 2557 เดิมจะตอ้งท าการตรวจสอบงบการเงินปี 2557 ใหม่ 
เสมือนเป็นการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชีปกติส าหรับปี 2557 ท่ีตรวจ
ยอ้นหลงั 

คุณศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี : 
 

แลว้ตวัแลขท่ีมนัเปล่ียนแปลงไป 2558 2559 และ 2560 ไม่พนักนัหรือครับ แลว้ท่านไม่ตอ้ง
ตรวจสอบใหม่หรือครับ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี) 

ทางผมเร่ิมรับงานปี 2558 เป็นปีแรก และปี 2557 เป็นของผูส้อบบญัชีเดิมท่ีท่านไม่แสดงความเห็น 
เพราะฉะนั้นการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 จะมีผลต่อเน่ืองจากงบการเงินปี 2557 ท่ีไม่ไดแ้สดง
ความเห็น ท าใหง้บการเงินปี 2558 มีประเด็นไปดว้ย ประเด็นก็คือวา่งบก าไรขาดทุนของปี 2558 
ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นเน่ืองจากผลกระทบจากปี 2557 และงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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ส าหรับ 31 ธนัวาคม 2558 มีเง่ือนไขเก่ียวกบัผลกระทบของปี 2557 เช่นกนั ซ่ึงปี 2558 เป็นงบ
การเงินท่ีส านกังาน กลต. ไม่รับงบการเงิน นั้นหมายถึงวา่บริษทัจะตอ้งจดัท างบการเงินปี 2558 
ใหม่เช่นกนัครับ 

คุณศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี : 
 

มนัเป็นการโอนก าไรจากบริษทัลูกเขา้ไปยงัตวัแม่ ใช่หรือไม่ครับ ท่ีเร่ืองน้ีท่ีไม่รับรอง หรือวา่
ไม่ใช่ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี) 

เป็นรายการปรับปรุงท่ีผูส้อบบญัชีก าลงัตรวจสอบอยูว่า่รายการท่ีบริษทัปรับปรุง และหลกัฐานท่ี
เราไดส้นบัสนุนรายการปรับปรุงตรงนั้นอยา่งไร เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ เป็นรายการของ
เอกสารท่ีเดิมบนัทึกไวไ้ม่สมบูรณ์ ก็เลยน าส่ิงท่ีไม่ไดบ้นัทึกไวก้ลบัมาบนัทึกใหส้มบูรณ์ และให้
ผูส้อบบญัชีใหม่เขา้ไปตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึงครับ 

คุณศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี : 
 

แลว้ท่ีเกิดความเสียหาย มนัแสดงวา่อะไรครับ ไม่มีหมายเหตุใหดู้ ผมไม่รู้วา่ตวัเลขงบการเงินคือ
อะไร 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี) 

ในงบการเงินปี 2558 ท่ีทางผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั (“ANS”) เป็นผูต้รวจสอบ
บญัชีเป็นปีแรก ทางฝ่ายบริหารไดมี้การปรับปรุงงบการเงินของปี 2557 ท่ีปรับปรุงใหม่และมี
รายการท่ีปรับปรุงเปรียบเทียบใหเ้ห็นวา่มีรายการไหนต่างไปจากปี 2557 ท่ีผูส้อบบญัชีเดิมไม่
แสดงความเห็น และไดเ้ปิดเผยอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นรายการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงรายการท่ีทางฝ่ายบริหารไดน้ ารายการท่ีไม่สมบูรณ์เขา้ไปปรับปรุงงบการเงินแลว้ 
ก็จะมีการแสดงใหเ้ห็นวา่รายการท่ีปรับปรุงใหม่เป็นรายการท่ีกระทบราบการบญัชีอะไรบา้ง 
บญัชีรายได ้บญัชีตน้ทุน บญัชีสินคา้ ก าไรสุทธิ ตวัเลขจะปรากฏอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินปี 2558 ท่ีอา้งไปถึงหมายเหตุเก่ียวกบัขอ้ผิดพลาดในปี 2557 ท่ีผูบ้ริหารไดป้รับปรุงใหม่ 
ไดมี้การแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบกบัรายการปรับปรุงและจ านวนเงินไวใ้นหมายเหตุ
ครับ 

คุณศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี : 
 

ก็คือท่านไดบ้นัทึกไวใ้นปี 2558 ไปแลว้ แต่มาขอยอ้นหลงักลบัไปปี 2557 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี) 

ไม่ใช่ครับ คือ งบการเงินปี 2557 จะมีชุดแรกท่ีผูส้อบบญัชีเดิมท่านตรวจและท่านไม่แสดง
ความเห็น เน่ืองจากท่านไดใ้หเ้หตุผลวา่ระบบการควบคุมภายในอาจจะมีจุดอ่อนไม่มี
ประสิทธิภาพ และทางฝ่ายบริหารเองจะมีบางรายการท่ีไม่ไดบ้นัทึกหรือเอกสารท่ีใชบ้นัทึกเขา้ไป
มนัไม่สมบูรณ์ ท าใหท้างผูส้อบบญัชีเดิมไม่แสดงความเห็น และตอนท่ีทาง ANS ตรวจสอบบญัชี
ปี 2558 เราก็รับผิดชอบตรวจบญัชีส าหรับรายการปี 2558 ในส่วนของรายการปี 2557 ก็เป็นความ
รับผิดชอบของผูบ้ริหารท่ีท่านจะแสดงงบการเงินท่ีท่านเห็นวา่ควรจะตอ้งปรับปรุงส่ิงท่ีผิดพลาด 
เอามาปรับปรุงใหถู้กตอ้ง และน ามาเปรียบเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงตอนนั้นทางฝ่ายบริหารไดน้ างบ
การเงินปี 2557 ท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหม่เป็นการปรับปรุงปี 2557 ท่ีเอามาเปรียบเทียบกบัปี 2558 
และอธิบายใหเ้ห็นวา่ปี 2557 ไดป้รับปรุงอะไรไปบา้ง แต่ผูส้อบบญัชีปี 2558 ไม่ไดมี้ขอบเขตท่ีจะ
เขา้ไปตรวจถึงปี 2557 ดว้ย เพียงแต่เอารายการของปี 2557 ท่ีฝ่ายบริหารไดพ้ยายามแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดและเอารายการท่ีไม่สมบูรณ์น ามาบนัทึกเพ่ิมเติมเขา้ไปเป็นรายการท่ีท าใหถู้กตอ้งเพ่ือ
เอามาเปรียบเทียบกบัปี 2558 ตอนนั้นขอบเขตของผูส้อบบญัชี ANS ท่ีตรวจปี 2558 เราไดแ้สดง
ความเห็นไปตามขอบเขตของปี 2558 แต่ส าหรับปี 2557 เป็นขอ้มูลท่ีผูบ้ริหารเองจดัท าข้ึนมาใหม่
ใหถู้กตอ้งเพื่อน ามาเปรียบเทียบ ซ่ึงผูส้อบบญัชีปี 2558 ไม่ไดข้ยายขอบเขตเขา้ไปตรวจสอบปี 
2557 ดว้ย เป็นขอ้มูลปี 2557 ท่ีท าข้ึนมาใหม่ แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัปี 2558 และแสดงรายการ
ใหเ้ป็นวา่รายการในปี 2557 เดิม และปี 2557 ใหม่ปรับปรุงรายการอะไรบา้งซ่ึงแสดงไวใ้นหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน อธิบายเก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดแสดงใหเ้ห็นถึงรายการบญัชีแต่ละ



15

   

บญัชีท่ีปรับปรุงอะไรไปแลว้บา้ง ปรับปรุงรายไดไ้ปเท่าไหร่ ปรับปรุงตน้ทุนไปเท่าไหร่ ปรับปรุง
ค่าใชจ่้ายไปเท่าไหร่ ก าไรสุทธิไปเท่าไหร่ แสดงไวอ้ยูใ่นงบการเงินปี 2558 ท่ีมีปี 2557 
เปรียบเทียบซ่ึงมีรายการท่ีปรับปรุงใหม่แลว้ 

คุณศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี : 
 

สรุปวา่ปี 2558 ไดท้ าการปรับปรุงไปแลว้ และจ่ายเงินไปแลว้ ท าไมตอ้งจ่ายอีก 2,500,000 บาท 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี) 

ปกติงบการเงินในแต่ละปีคือปี 2557  2558  2559 และ 2560 แต่ละปีจะตอ้งแสดงขอ้มูล
เปรียบเทียบ 2 ปี ถา้ปี 2557 เดิมเป็นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีเดิม ซ่ึงไม่ไดต้รวจสอบโดย 
ANS และงบการเงินปี 2557 ผูส้อบบญัชีเดิมท่านไม่แสดงความเห็นและเป็นงบการเงินท่ียงัจดัท า
ไม่ถูกตอ้ง ท่ีส านกังาน กลต. มีค  าสัง่ใหจ้ดัท าใหม่ ซ่ึง ANS ไม่ไดเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีปี 2557 
เดิม 

คุณศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี : 
 

บอกไดห้รือไม่ครับวา่ใครเป็นผูส้อบบญัชีปี 2557 เดิม 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี) 

ส านกังาน ดร.วรัิชฯ ครับ ซ่ึงท่านสามารถหาขอ้มูลยอ้นหลงัไดค้รับ และทางบริษทัเองก็ได้
ด าเนินการตามท่ีส านกังาน กลต. มีค  าสัง่ใหบ้ริษทัหาผูส้อบบญัชีมาตรวจสอบปี 2557 ใหม่ เพ่ือให้
เป็นงบการเงินท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีทางส านกังาน กลต. ท่านยอมรับ จึงตอ้งมีการจดัท างบ
การเงินปี 2557 ท่ีเราเรียกวา่ฉบบัปรับปรุงใหม่อีกคร้ังหน่ึง และเน่ืองจากวา่เป็นผูส้อบบญัชีจากคน
ละบริษทักนั ท าใหผู้ส้อบบญัชีใหม่เสมือนหน่ึงวา่ปี 2557 ตอ้งตรวจรับรองใหม่ทั้งหมด ค าวา่
ตรวจสอบใหม่คือตรวจสอบทั้งหมด ไม่ใช่ตรวจสอบเฉพาะรายการท่ีปรับปรุงเท่านั้น มนัถูก
ก าหนดวา่การตรวจสอบงบการเงินก็ตอ้งตรวจสอบทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะรายการท่ีปรับปรุง เพราะ
เราเป็นผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ไปตรวจใหม่ของปี 2557 ครับ 

คุณศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี : 
 

แบบน้ีค่าใชจ่้ายมนัซ ้ าซอ้น สามารถเรียกค่าเสียหายไดจ้ากใคร คือตอ้งจ่ายปี 2557 ถึง 2 คร้ัง การ
ตรวจสอบใหม่ผมยอมรับได ้แต่วา่จ่ายเพ่ิมอีก 2,500,000 บาทถือวา่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกินออกมา แลว้
ขอ้มูลท่ีใหผ้มมาผมก็ไม่ทราบวา่ขอ้มูลท่ีปรับปรุงนั้นคือรายการอะไร เพราะมนัเป็นการอนุมติั
ตั้งแต่ปี 2558 ไปแลว้ ท่านบอกปรับปรุงและอนุมติัไปแลว้ในปี 2558 ผูก็้นึกไม่ออกแลว้วา่ได้
ปรับปรุงอะไรไป แต่วา่สามารถเรียกเก็บยอ้นกลบัไปไดใ้นปี 2557 ไดอี้ก 2,500,000 บาท ท าแบบ
น้ีก็ดีนะครับจะไดจ่้ายหลายๆคร้ัง 

คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์: 
 

ขออนุญาตเรียนตรงๆเพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นบางส่ิงบางอยา่ง การบริหารจดัการเรามี Board มี CEO มี
ผูถื้อหุน้และมีเจา้หนา้ท่ี การมาประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้คือเจา้ของกิจการ ฉะนั้นการช้ีแจงไม่ได้
ออกมาจากความตรงไปตรงมา และตอบไม่ตรงประเด็น ไม่ตอ้งกลบัไปดูหมายเหตุประกอบงบ
การเงินใดๆทั้งส้ิน วนัน้ีคนท่ีมาประชุมในท่ีน้ีเป็นเจา้ของทั้งนั้น แต่ผูถื้อหุน้ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ท าความ
เสียหาย ท่านท่ีมีหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารจดัการและเป็น Board ของบริษทั ควรจะตอ้งมีความรอบ
ครอบและมีความรับผดิชอบมากกวา่น้ี ดิฉนัขออภยัท่ีพดูตรง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน จะบริษทัเดิมหรือ
บริษทัใหม่ ใครมาท างาน เขามาท าเขาตอ้งคิดเงิน แต่ค  าถามของดิฉนัคือ บริษทัท่ีเอามาท าตั้งแต่ปี 
2557 ซ่ึงเป็นบริษทัเดิม ใครเป็นคนเลือกมา เลือกมาบนพ้ืนฐานอะไร เพราะคนท่ีมาท าเร่ืองการเงิน
จะตอ้งเป็นท่ีไวว้างใจอยา่งยิง่ของบริษทัมหาชน เม่ือเลือกมาแลว้และมาปฏิบติัหนา้ท่ีแบบน้ี มี
ความรับผิดชอบหรือไม่ ตรวจสอบอยา่งไรถึงไปจนจุดสุดทา้ยคือ ไม่แสดงความเห็น การท าบญัชี
ไม่ไดท้ ากนัวนัเดียวหรือสองวนั จะตอ้งมีการตรวจสอบกนัตลอดเวลา และจะตอ้งมีการส่ือสารกนั
ภายในองคก์รดว้ย เพราะฉะนั้นถา้เห็นอะไรท่ีผิดพลาด ผูส้อบบญัชีตอ้งใหค้  าแนะน าอยูแ่ลว้ 
Board เองก็เช่นกนั เพราะฉะนั้นเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์แบบน้ีเกิดข้ึน ส านกังานบญัชีเดิมรับค่าใชจ่้าย
หรือไม่คะ ท่ีเป็นค่าไม่ออกความเห็น แต่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นรายยอ่ยทุกคนตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายตรงน้ี ตอ้ง
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รับรู้ขาดทุนตรงน้ี และถา้หากผูถื้อหุน้ตอ้งรับรู้ทุกส่ิงทุกอยา่ง เช่นเดียวกบัท่านผูเ้ป็นเจา้ของท่านก็
ตอ้งรับรู้เช่นกนั เพราะฉะนั้นเงินจ านวนน้ีเป็นการท างานเพ่ือท่ีจะไม่รับรองมนัคุม้ค่าหรือไม่คะ 
และเขารับผิดชอบอะไรหรือไม่ช่วยกรุณาช้ีแจงดิฉนัหน่อย และรับผิดชอบแค่ไหนก่อนท่ีจะไป
เชิญบริษทัใหม่มา และใหบ้ริษทัใหม่มาท างาน เขาก็บอกวา่เขาตอ้งท าใหม่หมดก็เป็นเร่ืองปกติ
ธรรมดา เม่ือท าใหม่หมดก็เสียค่าแรง เสียค่าใชจ่้าย เราไม่มาอนุมติัค่าใชจ่้ายใหท่้านง่ายๆหรอกคะ่ 
เพราะท่านไม่ไดดู้แลบริษทัเป็นอยา่งดี และผลท่ีเกิดข้ึนจากปี 2557 มนัส่งผลอะไรท่ีเป็นยิง่กวา่
การเสียเงิน ความน่าเช่ือถือไม่วา่จะต่อผูถื้อหุน้ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ สงัคม มนัซ้ือไม่ไดด้ว้ยเงินนะ
คะ ฉะนั้นช่วยกรุณาช้ีแจงดิฉนัก่อนๆท่ีดิฉนัจะถามต่อไป ขอบคุณค่ะ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ) 

เหตุการณ์ท่ีผดิพลาดข้ึนมาและผูส้อบบญัชีรายเดิมไม่แสดงความเห็น ประเด็นนั้นเกิดจากความไม่
เขา้ใจกนั ผมขอใหท้างกรรมการผูจ้ดัการ คือคุณพิมพว์รรณ ไดเ้ล่ารายละเอียดใหฟั้งวา่เกิดอะไร
ข้ึนกบัเร่ืองท่ีผา่นมาครับ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ) 

จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 เกิดจากการบนัทึกบญัชีของบริษทัท่ีไม่สมบูรณ์ของรายการ
รับจา้งผลิต โดยทางอดีตผูบ้ริหารไดเ้ขา้ท าสญัญารับจา้งผลิตซ่ึงมีคา่จา้งเป็นผลพลอยไดท่ี้ไดจ้าก
การผลิต ทั้งน้ีในดา้นการบนัทึกบญัชีของบริษทัไดน้ าผลพลอยไดท่ี้ไดรั้บมาบนัทึกและรับรู้ใน
ส่วนของตน้ทุน เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนแทน แต่ในทางหลกัการของมาตรฐานบญัชี ค่าจา้งท่ีไดเ้ป็น
ผลพลอยไดด้งักล่าวจะตอ้งน ามาบนัทึกและรับรู้ในส่วนของรายไดแ้ทน ดงันั้นเม่ือบริษทัไดท้ า
การบนัทึกบญัชีผดิมาตรฐานบญัชี จึงส่งผลกระทบต่อสินคา้และวตัถุดิบคงเหลือ ตามท่ีทางผูส้อบ
บญัชีไดท้ าการช้ีแจงไปแลว้ก่อนหนา้น้ี จึงเป็นเหตุใหผู้ส้อบบญัชีเดิม ส านกังาน ดร.วรัิชฯ ไม่
แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 ค่ะ และเม่ือผูส้อบบญัชีเดิมไม่แสดงความเห็น ทางส านกังาน 
กลต.ไดมี้ค าสัง่ออกมาวา่ไม่รับงบการเงินฉบบัดงักล่าวของบริษทั และสัง่ใหบ้ริษทัจดัท างบ
การเงินปี 2557 ข่ึนใหม่ ไม่ใช่การท า Special Audit งบการเงินปี 2557 เดิมในบางส่วนเฉพาะท่ีมี
ปัญหา โดยในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมาบริษทัไม่ไดน่ิ้งเฉย ทางฝ่ายจดัการไดมี้การท าการปรับปรุง
รายการดงักล่าวใหมี้ความสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ และจดัเตรียมพร้อมใหท้างผูส้อบบญัชีใหม่เขา้มา
ตรวจรับงาน เพื่อท่ีจะไดง้บการเงินปี 2557 ฉบบัปรับปรุงตามท่ีทางส านกังาน กลต.มีค  าสัง่ออกมา
ใหบ้ริษทัท าการปรับปรุง และน าส่งส านกังาน กลต. ต่อไป  
ส าหรับขอ้สงสยัวา่ท าไมทาง ANS ถึงตกลงรับงานตรวจสอบงบการเงินปี 2557 ณ วนัน้ี เพราะท่ี
ผา่นมาทางผูส้อบบญัชีรอค าวนิิจฉยัการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบตลาดทุนของทางส านกังาน 
กลต. ตามท่ีทางคณะกรรมการบริษทัไดช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใน
เดือนเมษายนท่ีผา่นมาวา่ผลการตรวจสอบของส านกังาน กลต. นั้นยงัไม่เสร็จส้ิน และเม่ือเดือน
มิถุนายน 2560 ทางส านกังาน กลต. ก็ไดก้ล่าวโทษทางอดีตกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 2 ท่าน 
วา่ไม่ท าหนา้ท่ีในการน าส่งขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ และเร่ืองทุกอยา่งไดค้ล่ีคลายและทางส านกังาน กลต. 
มีการกล่าวโทษออกมาแลว้ ผูส้อบบญัชีก็สามารถท่ีจะตอบรับงานไดเ้น่ืองจากในแง่ของนิติบุคคล 
AIE ไม่ไดถู้กกล่าวโทษใดๆ จะเป็นเพียงการกล่าวโทษอดีตกรรมการเท่านั้น จึงเป็นท่ีมาขอวนัน้ีท่ี
เสนอใหท้างผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้ง ANS เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557 ฉบบัปรับปรุง เน่ืองจาก 
ANS ไม่ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีเดิมซ่ึงคนเดิมคือ ส านกังาน ดร.วรัิชฯ 

คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์: 
 

ขอบคุณท่ีช้ีแจง แตดิ่ฉนัคิดวา่ในส่ิงท่ีช้ีแจงมา การท่ีแทนจะบนัทึกเป็นรายไดแ้ต่บนัทึกผิด ฝ่าย
การเงินเราก็ตอ้งเห็น มิเช่นนั้นจะเป็นฝ่ายการเงินของบริษทัมหาชนไดอ้ยา่งไรคะ และกรรมการท่ี
เป็นกรรมการอิสระก็น่าจะตอ้งมีการตรวจสอบ ปัญหาน้ีมนัแกไ้ดต้ั้งแต่ตน้ทาง ดิฉนัไม่เขา้ใจวา่
ท าไมไม่เห็นปัญหาน้ีตั้งแต่แรก นอกเหนือจากวา่ผูส้อบบญัชีสอบแบบไหน สอบเพ่ือเอาเงินตอน
สุดทา้ย ไม่มีการใหค้  าแนะน า ไม่มีระยะเวลาในการตรวจสอบเลยหรืออยา่งไร ถา้เผื่อเรายงัไม่เห็น
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หรือเรายงัไม่ยอมรับ วา่จุดอ่อนท่ีท าใหส้ถานะของบริษทัเราเป็นแบบน้ี มาจากอะไร เราไปมองแต่
วา่เราจะรับคนใหม่หาคนใหม่ หรือรับไม่รับ ดิฉนัคิดวา่เราน่าจะรู้ก่อนนะคะวา่เราป่วยดว้ยโรค
อะไร และท าไมเราถึงป่วย การลงบนัทึกบญัชีผิด ถา้รู้วา่ก็ควรจะเห็นตั้งแต่แรก ไม่ใช่ขา้มมาเป็น
หลายๆปี 2557 2558 2559 และ 2560 เพราะฉะนั้นดิฉนัอยากทราบก่อนวา่ ท่านเห็นหรือยงัวา่
ปัญหาของท่านจริงๆคืออะไร และการท่ีส านกังาน กลต. บอกวา่ไม่รับและใหมี้การตรวจสอบใหม่ 
ดิฉนัเห็นดว้ยนะ และคิดวา่ควรจะมีมาตรการอะไรท่ีเขม้กวา่น้ีดว้ย เพราะมนัไม่ควรเกิดข้ึน เรา
ควรจะเห็นตั้งแต่แรกๆและรีบแกไ้ข การเงินก็ไม่ใช่วา่ลงไปโดยท่ีไม่มีความตระหนกัรู้ในสาย
วชิาการของตนเอง ดิฉนัยงัไม่เห็นภาพตรงน้ีชดัเลยวา่ท่านเห็นหรือไม่วา่จุดอ่อนของท่านตรงน้ีมนั
อยูท่ี่ไหนกนัแน่ ก่อนท่ีจะมาขอนุมติัเราวา่ใหช่้วยรับรองหน่อยจะหาผูส้อบบญัชีใหม่ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ) 

ในปี 2557 นั้น ตามท่ีท่านประธานฯไดเ้กร่ินเอาไวว้า่เกิดจากความไม่เขา้ใจกนัระหวา่งฝ่ายจดัการ
ของบริษทัและผูส้อบบญัชีเดิม ในเร่ืองของการบนัทึกบญัชีในรายการรับจา้งผลิตดงักล่าว เป็นเหตุ
ใหต้อนท่ีปิดงบการเงินปี 2557 ในช่วงตน้ปี 2558 ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นบนงบการเงิน
เน่ืองจากทางฝ่ายจดัการไดจ้ดัท างบการเงินข้ึนมามีการบนัทึกบญัชีไม่สมบูรณ์และผิดหลกัการทาง
มาตรฐานบญัชี และหากถามวา่ทางคณะกรรมการทราบจุดอ่อนหรือปัญหา ณ วนัน้ีหรือไม่นั้น ขอ
ตอบวา่ไม่ใช่นะคะ คือจริงๆเราทราบตั้งแต่ในปี 2558 แลว้และเราไดพ้ยายามแกไ้ขมาโดยตลอด 
ทางฝ่ายจดัการไดท้ าการปรับปรุงงบการเงินปี 2557 ใหม่ซ่ึงไดมี้การเปิดเผยและบนัทึกผลพลอย
ไดท่ี้ไดรั้บจากการรับจา้งผลิตเป็นรายไดข้องบริษทัเรียบร้อยแลว้ และไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินปี 
2558 ท่ี ANS เป็นผูส้อบบญัชีและตรวจรับรองประจ าปี 2558 ซ่ึงไดน้ ายอดยกมาจากปี 2557 
เปิดเผยไวใ้นงบการเงินปี 2558 ท่ี ANS เป็นผูต้รวจสอบ แต่ ANS ไม่ไดรั้บรองยอดยกมาของปี 
2557 และไดร้ะบุในหมายเหตขุองผูส้อบบญัชีอยูแ่ลว้วา่ในส่วนของยอดยกมานั้นเป็นการจดัท า
และรับผิดชอบโดยฝ่ายจดัการบริษทั ทั้งน้ี การท่ีจะท าใหง้บการเงินปี 2557 ฉบบัปรับปรุงท่ีทาง
ฝ่ายจดัการไดท้ าการแกไ้ขและปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ในช่วงไตรมาส 2-3 ของปี 2558 ใหส้ามารถ
น าไปใชไ้ดแ้ละน าส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์และส านกังาน กลต. นั้น งบการเงินฉบบัดงักล่าวจะตอ้ง
ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และ ณ วนันั้นเราก็ไดก้ลบัไปหาผูส้อบบญัชีเดิม และไดส่้ง
จดหมายเทียบเชิญใหผู้ส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายช่ือของส านกังาน กลต. ทั้งหมด เพ่ือพิจารณารับงาน
ปี 2557 ฉบบัปรับปรุง ไดห้รือไม่ ก็ไม่มีเจา้ไหนท่ีตอบรับกลบัมา และผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นไป
ไดท่ี้จะรับงานมากท่ีสุดทั้งในวนันั้นและวนัน้ีคือ ANS เน่ืองจากเป็นผูส้อบบญัชีปี 2558 และปี
ปัจจุบนัอยูแ่ลว้ แต่ท่ีไม่สามารถตอบรับงานไดเ้น่ืองจากผูส้อบบญัชีหลายๆเจา้ รอผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน ส านกังาน กลต. วา่ผลจะออกมาเป็นอยา่งไร AIE ในฐานะ
นิติบุคคลจะมีผลกระทบอยา่งไร หรือจะถูกกล่าวโทษเฉพาะรายบุคคล และผลท่ีออกมาก็เป็นการ
กล่าวโทษในส่วนของรายบุคคลเท่านั้นนะคะ นิติบุคคลจะไม่ไดรั้บผลกระทบอะไร ดงันั้น ทาง 
ANS ก็พร้อมท่ีจะรับงานเป็นผูส้อบบญัชีงบการเงินปี 2557 ฉบบัปรับปรุง ท่ีทางฝ่ายจดัการได้
จดัท าในส่วนของรายการปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ และภายหลงัจากท่ีเราทราบวา่ปัญหาของเราคือ
อะไร เราก าหนดใหมี้การตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทัท่ีเขม้ขน้ข้ึน เพ่ือท่ีป้องกนั
ไม่ใหปั้ญหาในแง่ของการบนัทึกบญัชี หรือการควบคุมภายในของระบบสินคา้และ
วตัถุดิบคงเหลือไม่ใหมี้ความผิดพลาดเกิดข้ึน และทั้งหมดน้ีคือส่ิงท่ีบริษทัไดท้ าไปตั้งแต่ปี 2558 
ภายหลงัจากท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวข้ึนมา 

คุณมธุรส สาราณียะธรรม : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

ขออนุญาตพ่ีๆผูถื้อหุน้ทุกท่านนะคะ เหตุการณ์เกิดข้ึนในปี 2557 และขออนุญาตใหทุ้กๆท่าน
ทราบอีกคร้ังวา่ APM ไม่ไดเ้ขา้ไปเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ APM เขา้มา
ช่วยดูในปี 2558 ในเร่ืองน้ีเฉพาะวา่จะกลบัเขา้ซ้ือขายอีกคร้ังไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีพบทาง APM ไม่ไดมี้
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ส่วนไดเ้สียใดๆ ส่ิงท่ีทราบคือเหตุการณ์ในวนันั้น เหมือนบริษทัท าลงไปโดยเจตนาตามท่ีเกิดข้ึน
จริง ไม่ไดมี้เจตนาทุจริตหรือไม่ไดมี้เหตุการณ์ใดๆท่ีขดักบัทางผูส้อบบญัชีเดิมตอนนั้น แต่
ความเห็นของผูส้อบบญัชีเดิมตอนออกงบการเงินปี 2557 ซ่ึงเขาจะตรวจในปี 2558 กลายเป็นวา่
ความเห็นของบริษทักบัความเห็นของผูส้อบบญัชีเดิมไม่ตรงกนั ผูส้อบบญัชีก็งบวา่ปี 2557 ไม่
แสดงความเห็นทั้งในงบดุลและงบก าไรขาดทุน เร่ืองราวอยูท่ี่วา่บริษทัก็ไดก้ลบัเขา้ไปคุยกบัทาง
ผูส้อบบญัชีรายเดิม แตด่ว้ยเหตุผลอะไรทางท่ีปรึกษาทางการเงินก็ไม่ทราบแลว้วา่ทางผูส้อบบญัชี
เดิมมีความเห็นอยา่งไรถึงไม่รับเซ็นและเขา้ไปตรวจงบ 2557 อีกคร้ัง จากความเห็นของผูส้อบ
บญัชีมองวา่ตอ้งมีการแกไ้ข ระหวา่งปี 2558 เร่ือยมาจนกระทั้งถึงปี 2559 ทางบริษทัเองรวมถึง 
APM และ ANS ไดพ้ยายามท่ีจะเขา้ไปคุยกบัทางส านกังาน กลต. ถามถึงแนวทางท่ีจะแกไ้ข 
รวมถึงบริษทัเองภายในก็ไดมี้การจา้งผูต้รวจสอบภายในเขา้ไป Special Audit เฉพาะปี 2557 แบบ 
100% ทั้งหมดไดอ้อกมาเป็น Report ของผูต้รวจสอบภายในของช่วงปลายปี 2559 ผูต้รวจสอบ
ภายในไดอ้อกความเห็นมาแลว้วา่จากการตรวจสอบ 100% วา่ประเด็นท่ีพบเกิดจากอะไรบา้ง และ
ค าถามวา่แลว้ท าไม ANS ถึงไม่รับตรวจปี 2557 ขอถามกลบัไปท่ีพี่ๆนกัลงทุน สมมุติทางบริษทั
รับรองประวติัดิฉนั วา่ Clean มากและต่อมาบอกพ่ีๆนกัลงทุนวา่ทางบริษทัไม่รับรองประวติัดิฉนั
แลว้ และขอใหพ่ี้มารับรองประวติัดิฉนัแทน ค าถามคือพ่ีกลา้หรือไม่ พ่ีไม่กลา้แน่นอน ถูกมั้ยคะพ่ี
ตอ้งมา Due Diligence ดิฉนัวา่บา้นอยูไ่หน พอ่แม่ช่ืออะไร จบการศึกษาอะไรมา น่ีคือหนา้ท่ี
ผูส้อบบญัชีใหม่ตอ้งท า เพราะเป็นมาตรฐานวชิาชีพของทางผูส้อบบญัชี เขาตอ้งเขา้มาดูใหม่หมด
เพราะวา่ ณ วนันั้นในปี 2557 ทาง ANS ไม่ไดม้าดู ค าถามกลบัไปเม่ือก้ีท่ีบอกรายงานผูต้รวจสอบ
ภายในออกปลายปี 2559 ซ่ึงไดย้อ้นเวลากลบัไปตรวจสอบ 100% ของปี 2557 และหลงัจากนั้นเรา
ก็เอารายงานดงักล่าวไปหาผูส้อบบญัชี และขอเรียนวา่ผูส้อบบญัชีในรายช่ือของส านกังาน กลต. 
บริษทัส่งจดหมายเชิญทั้งหมดและไม่ไดส่้งเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน 2560 แต่ส่งไป
ทนัทีในตน้เดือนมกราคม นบัตั้งแต่ท่ีไดร้ายงาน Special Audit 2557 100% จากผูต้รวจสอบ
ภายใน ก็ขอเรียนวา่ทาง APM ก็เป็นคนเขาไปพบเป็นส่วนใหญ่ ทุกเจา้ต่างกงัวลในประเด็นท่ี
ส านกังาน กลต. ยงัไม่กล่าวโทษออกมา วา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากบุคคลหรือนิติบุคคล ประเด็นน้ี
คือประเดน็ท่ีเราคุยกนัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน 2560 ท่ีผา่นมา จนกระทั้ง
เดือนมิถุนายน 2560 ทางส านกังาน กลต. มีการกล่าวโทษออกมาชดัเจนวา่สุดทา้ยแลว้เป็นท่ีบุคคล 
ซ่ึงตามข่าวของส านกังาน กลต. จะเขียนชดัเจนวา่ กล่าวโทษบุคคลซ่ึงเป็นอดีตกรรมการและ
ผูบ้ริหารของ AIE ในฐานะท่ีท่านไปสัง่การให ้AIE จดัท าตวังบการเงินท่ีไม่สมบูรณ์ ในแง่ของ
บุคคลก็จบไป หากถามวา่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เราไดท้ าอะไรไปบา้งตอ้งเรียนวา่ผูส้อบบญัชี
เองก่อนรับงาน ท่านก็ตอ้งพิจารณารับงานตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดเช่นกนั จึงเป็นท่ีมาของ
วนัน้ี แต่หากถามวา่ปี 2558 และ 2559 เราอยูเ่ฉยๆหรือไม่ดว้ยความเคารพค่ะ APM เขา้มาเก่ียวขอ้ง
ในเร่ืองน้ีของการกลบัเขา้มาซ้ือขาย เราไม่ไดเ้พิกเฉยเลย เราเขา้หาส านกังาน กลต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ตลอดเวลา แต่ท่านตอ้งเขา้ใจอยา่งหน่ึง ส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์นั้นก็
คนท างานเหมือนกนั ในแง่ของความถูกตอ้งและสมบูรณ์ท่ีทางส านกังาน กลต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์จะน าไปเสนอไดก็้ตอ้งมาจากบริษทั มาจากทางผูส้อบบญัชีและข้ึนไปทางตลาด
หลกัทรัพยฯ์และส านกังาน กลต. เพราะฉะนั้น อยากจะขอยนืยนัและอยากใหค้วามเช่ือมัน่กบัพ่ีๆ
นกัลงทุนทุกท่านวา่ท่ีผา่นมาไม่ไดมี้ความน่ิงเฉย ระยะเวลาจนถึงปัจจุบนั ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2558 
เร่ิมท่ีทางผูส้อบบญัชี ส านกังาน ดร.วรัิชฯ ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินก็อยูป่ระมาณ 2 ปีเศษ
กวา่ๆ แต่อยา่งท่ีไดเ้รียนไปเม่ือตอนเชา้วา่ 2 ปีเศษ หรือ 1 เดือนไม่ใช่ปัญหามนัเป็นปัญหาอยูแ่ลว้ 
และวนัน้ีก็คงไม่มีใครอยากจะมานัง่อยา่งน้ี รวมถึงทางฝ่ังน้ีดว้ยท่ีไม่ใชท้างฝ่ังบริหาร แตเ่ราเจตนา
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จะมาเรียนใหท่้านทราบวา่ท่ีผา่นมาเราไม่ไดน่ิ้งเฉย และทราบวา่ทางฝ่ายบริหารทราบประเดน็ของ
ระบบควบคุมภายในท่ีขาดประสิทธิภาพในปี 2557 เรียบร้อยแลว้ จึงเป็นท่ีมาของวนัน้ีวา่ หลงัจาก
ส านกังาน กลต. กล่าวโทษบุคคลจบ นิติบุคคลไม่ไดมี้ความผิดใดๆ การกล่าวโทษของส านกังาน 
กลต.เป็นการกล่าวโทษในเร่ืองของการจดัท างบการเงินท่ีไม่ถูกตอ้งในปี 2557 และโยงมาถึงปี 
2558 จนกระทั้งในวนัน้ีทางคุณวชิยั รุจิตานนท ์ตอ้งขอบอกวา่พ่ีเขาเขา้มาช่วยนะคะ มาช่วยยอ้น
เวลากลบัไปในปี 2557 เพ่ือตรวจสอบในส่ิงท่ีไม่มีใครเห็น ทางท่ีปรึกษาทางการเงินก็ไม่เห็น ทาง 
ANS ก็ไม่เห็น ท่ีจะเขา้ไปช่วยแกปั้ญหา วนัน้ีเองทาง ANS ก็สบายใจท่ีอยา่งนอ้ยสามารถเขา้ไปดู
งบการเงินปี 2557 วา่เกิดอะไรข้ึน และจะใหค้วามเห็นและรับรองงบตวัน้ีออกมาค่ะ ขอบคุณค่ะ 

คุณฮั้งใช ้อคัควสักลุ : ในนามชมรมผูถื้อหุน้ไทยภายใตส้มาคมผูถื้อหุน้ไทยครับ ผมมีประเด็นค าถาม 2 ค าถามสั้นๆ 
ค าถามแรกคือเม่ือส านกังาน กลต. กล่าวโทษบุคคลไปแลว้นั้น บทลงโทษของส านกังาน กลต. มี
วา่อยา่งไร ช่วยช้ีแจงใหผ้มทราบดว้ย และเร่ืองท่ี 2 แนวทางปฏิบติัต่อไป คือ AIE ผกูกบั AI 
แนวทางปฏิบติัท่ีเราจะกอบกู ้AIEใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์และส านกังาน กลต. เปิดใหเ้รากลบัมาซ้ือ
ขายได ้ขอค าช้ีแจงชดัๆ แลว้อยา่เอาเร่ืองเม่ือเชา้น้ีมาเล่า เพราะผูถื้อหุน้คนละบริษทั หลายคนต่อ
เร่ืองราวไม่ติด ผมตอ้งขอบคุณนอ้งเม่ือเชา้น้ีเป็นคนตอบค าถามไดดี้มาก และบ่ายน้ีนอ้งก็ตอบ
โจทยใ์หก้บัผูถื้อหุน้ AIE ไดอี้ก แต่ผูบ้ริหารตอ้งตอบครับวา่ ตวับุคคลท่ีถูกกล่าวโทษ ถูก
บทลงโทษของส านกังาน กลต. อยา่งไร แนวทางแกไ้ขให ้AIE หลงัจากตรวจสอบงบการเงินปี 
2557 แลว้งบทั้งหมด 2559 และ 2560 จะเป็นอยา่งไร ช่วยช้ีแจงใหล้ะเอียดดว้ยครับ เพ่ือสร้างความ
มัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้ มีผูถื้อหุน้หลายคนติดกบัดกัหุน้ไม่สามารถขายได ้หุน้ AI ถึงแมเ้ป็นหุน้ 
Inactive แต่เป็นหุน้มีปันผล แต่ถามวา่ตน้ทุนผูถื้อหุน้ทั้งหมดน้ี ต่างกนัหรือไม่ ต่างกนัครับ บางคน
เงินหน่ึงแสนก็เดือดร้อน คนเงินหน่ึงหม่ืนเดือดร้อน บางคนเงินหน่ึงลา้นไม่เดือดร้อน ฉะนั้น
ความจ าเป็นท่ีจะใหบ้ริษทั AI และ AIE กลบัมาซ้ือขายไดใ้หม่จะมีแนวทางอยา่งไร ขอใหท่้าน
ประธานฯและผูส้อบบญัชีช่วยช้ีแจงดว้ย ขอบคุณครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ) 

ผมขอตอบประเดน็ท่ี 1 ก่อนนะครับ เม่ือส านกังาน กลต. กล่าวโทษผูบ้ริหารแลว้จะเป็นอยา่งไร 
คงจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายนะครับ ซ่ึงคงจะตอ้งส่งเร่ืองไปท่ี DSI และด าเนินการสอบสวนและ
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป ซ่ึงคงมีรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการตามกฎหมายท่ีผมไม่
ทราบนะครับ ส่วนประเด็นท่ี 2 คือแนวทางในการบริหารจดัการในส่วนของ AI ผลประกอบการก็
ไปไดดี้อยูแ่ลว้นะครับ ในส่วนของ AIE เน่ืองจากในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาอาจจะมีปัญหาในเร่ืองของ
งบการเงินท่ีเราเผชิญอยูน่ะครับ เพราะฉะนั้นแผนงานการตลาดท่ีเราไดเ้คยวางแผนไวถู้กเล่ือน
ออกไป ยกตวัอยา่งเช่น เร่ือง Strategic partner เขา้มาซ่ึงทุกอยา่งตอ้งชะลอไปหมด ทุกฝ่ายตอ้งรอ
วา่เม่ือไหร่งบจะเรียบร้อย และเม่ืองบเรียบร้อยแลว้ค่อยมาคุยกนันะครับ ท าใหเ้ราสูญเสียโอกาส
ทางการคา้ไปพอสมควร แต่ผมมัน่ใจวา่หลงัจากน้ี หลงัจากท่ีทุกอยา่งไดเ้ดินไปไดเ้รียบร้อยแลว้ 
คือถา้งบเราไดมี้การส่งใหท้างส านกังาน กลต. และงบเป็นท่ียอมรับเรียบร้อยแลว้ ผมมัน่ใจนะครับ
วา่ไม่วา่จะเป็นดว้ยวธีิทางการตลาดหรือวา่ทาง Strategic partner ของเราทุกอยา่งก็คงกลบัเขา้มา
เหมือนเดิม และเม่ือกลบัเขา้มาแลว้ทาง AIE ก็คงจะมีผลประกอบการท่ีดีไม่แพ ้AI นะครับ ส่วน
เร่ืองท่ีวา่จะสามารถกลบัเขา้มาซ้ือขายไดอี้กคร้ังอยา่งไร ขอใหท้างท่ีปรึกษาทางการเงินช่วยตอบ
อีกคร้ังนะครับ 

คุณมธุรส สาราณียะธรรม : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

ส าหรับเกณฑใ์นการพน้เหตุการณ์เพิกถอน กรณีท่ีกิจการส่งงบการเงินล่าชา้อนัเกิดจากการท่ี
ไดรั้บค าสัง่จากส านกังาน กลต. ใหแ้กไ้ขงบการเงินจะระบุไวช้ดัเจนวา่ หลงัจากส่งงบการเงินท่ี
แกไ้ขแลว้ บริษทัตอ้งส่งงบการเงินอีก 2 งวดบญัชีกบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์และส านกังาน กลต. 
โดยงบการเงินท่ีส่งใหจ้ะตอ้งไม่เป็นงบการเงินท่ีมีเง่ือนไขเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน และตอ้ง
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ไม่เป็นงบการเงินท่ีไม่แสดงความเห็นกรณีถูกจ ากดัขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร และก็ตอ้งไม่เป็นงบ
การเงินท่ีไม่ถูกตอ้งค่ะ ขอบคุณคะ่ 

คุณจิรวฒัน ์คงดี : ขอถามความมัน่ใจของ ANS ท่ีเขา้รับตรวจปี 2557 ท่านมีความมัน่ใจขนาดไหนวา่จะสามารถ
ตรวจสอบปี 2557 ไดแ้ลว้ไปสมัพนัธ์กบัปี 2558, 2559 และ 2560 ได ้ผมถามความมัน่ใจนะครับ 
ซ่ึงผูส้อบบญัชีเก่าไม่รับแลว้คุณจะท าไดอ้ยา่งไร แลว้ถา้ด าเนินการไปแลว้และไม่สามารถท าได ้น่ี
ผมเผื่อนะครับประมาณ 1% วา่เม่ือตรวจไปแลว้ก็ยงัเหมือนเดิมท าอะไรไม่ได ้สมมุตินะครับ แต่
ผมมัน่ใจวา่ 99% น่าจะไดแ้ต่ผมเผื่อไวก่้อนแลว้กนัวา่ 1% ไม่ไดห้รือมีปัญหาจะดว้ยสาเหตใุดก็
ตามวา่ปี 2557 เขายงัไม่รับตรวจแลว้คุณไปรับตรวจ ขอ้น้ีผมขอถาม ANS ท่ีจะมารับตรวจดว้ย
ครับวา่คุณมีความมัน่ใจขนาดไหนวา่จะสามารถแกปั้ญหาปี 2557 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี) 

ผมขออธิบายใหผู้ถื้อหุน้มีความเขา้ใจตรงกนัก่อนนะครับ คือเกณฑข์องงบการเงินท่ีส านกังาน 
กลต. ก็คืองบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นและถูกจ ากดัขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร ดงันั้น
ถา้เป็นกรณีอ่ืนทางส านกังาน กลต. จะพิจารณารับงบได ้ค าวา่กรณีอ่ืนๆก็ข้ึนอยูก่บัวา่งบการเงินปี 
2557 ท่ีทางฝ่ายบริหารไดมี้การปรับปรุงใหม่ และทางผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้ไปตรวจสอบแลว้ได้
หลกัฐานท่ีเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่ได ้และฝ่ายบริหารใหค้วามร่วมมือในการให้
ผูส้อบบญัชีตรวจและใชดุ้จพินิจในการแสดงความเห็น หรืออาจจะมีเง่ือนไขกบังบการเงินใน
ลกัษณะท่ีงบการเงินปี 2557 ท่ีส านกังาน กลต.ยอมรับได ้ซ่ึงขั้นตอนตรงน้ีระหวา่งการตรวจสอบ
ทาง ANS หรือฝ่ายบริหารถา้เจอประเด็นอะไรในระหวา่งทางก็คงตอ้งกลบัไปหารือกบัทางท่ี
ปรึกษาทางการเงิน หรือแมแ้ตท่างส านกังาน กลต. ก็จ าเป็นเพ่ือท่ีจะหารือหาวธีิการแกปั้ญหางบ
การเงินปี 2557 และปี 2558 ท่ีส านกังาน กลต. เห็นวา่เขา้เกณฑใ์นการรับงบการเงิน พยายามท่ีจะ
ประสานงานกบัทางผูส้อบบญัชี ทางฝ่ายบริหารไดใ้หค้วามร่วมมือกบัผูส้อบบญัชีในการตรวจปี 
2557 งบการเงินท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่ ใหผู้ส้อบบญัชีไดห้ลกัฐานท่ีเพียงพอเหมาะสมส าหรับการ
แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขหรือมีเง่ือนไข หรือเง่ือนไขอะไรก็ตามแต่ท่ีส านกังาน กลต. เขา
รับได ้ถา้งบการเงินปี 2557 และ 2558 ส านกังาน กลต. เขารับไดก็้จะเดินหนา้อยา่งท่ีท่านท่ีปรึกษา
ทางการเงินบอกนะครับ วา่ทางส านกังาน กลต. ก็จะมีขั้นตอนของเขาในกาติดตามงบการเงินอีก 2 
ไตรมาส ซ่ึงก็คืองบการเงินของไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2561 ซ่ึงฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีจดัท าให้
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบใหท้ั้ง 2 ไตรมาสเป็นงบการเงินท่ีปกติ ปัจจุบนังบการเงินปี 2559 และ 2560 
ทุกอยา่งท่ีส่งใหท้างส านกังาน กลต. เป็นงบการเงินท่ีส านกังาน กลต. รับไดไ้ม่ตอ้งแกไ้ขแลว้ แต่
งบการเงินในอดีตปี 2557 และ 2558 เป็นงบการเงินท่ีส านกังาน กลต. ท่านสัง่ใหแ้กไ้ขซ่ึงปัจจุบนั
ทาง ANS ก าลงัจะมารับงานตวัน้ี และการแสดงความเห็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บัหลกัฐานท่ีทางบริษทั
จะพิสูจนใ์หเ้ราเห็นซ่ึงผูบ้ริหารก็ใหค้วามร่วมมือนะครับ เพราะฝ่ายบริหารชุดเดิมท่านไดล้าออก
ไปแลว้ และทางบริษทัก็ไดน้ างบการเงินปี 2557 ท่ีไดป้รับปรุงข้ึนมาใหม่และมีการตรวจสอบ
ภายใน Special Audit มาและทางส านกังาน กลต.เองนั้น ถา้หากท่านเคยไดเ้ขา้ร่วมประชุมคร้ัง
ก่อน ผมเคยกล่าววา่ การท่ีจะมีใครเขา้มาตรวจปี 2557 บางทีผูส้อบบญัชีใหม่ไม่ไดมี้อ านาจหรือ
ขอบเขตในเชิงลึกท่ีจะเขา้ไปตรวจสอบปี 2557 ไดบ้างทีเราไม่สามารถไปสอบถามผูส้อบบญัชีเดิม
ปี 2557 วา่ท่านเจออะไรในปีนั้นท าไมท่านถึงไม่แสดงความเห็นนั้น เขามีสิทธิท่ีจะไม่ตอบเรา แต่
ส านกังาน กลต. มีอ านาจหนา้ท่ีในการเรียกผูส้อบบญัชีเดิม หรือเรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือมีอุปกรณ์
หรือช่องทางตรวจสอบเชิงลึกท่ีผูส้อบบญัชีทัว่ไปจะไม่มี ในจงัหวะนั้นจึงตอ้งใหท้างส านกังาน 
กลต. ท่านเรียกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงินปี 2557 มาตรวจสอบในเชิงลึก ตอนนั้นแต่ละผูส้อบ
บญัชีก็คงรอผลของส านกังาน กลต. อยา่งท่ีฝ่ายบริหารท่านบอก เพราะผูส้อบบญัชีโดยทัว่ไปท่ีจะ
เขา้ขณะท่ีผูส้อบบญัชีเดิมไม่แสดงความเห็นนั้น เราตอ้งระวงัเป็นพิเศษวา่มีอะไรเกิดข้ึน แลว้เราไม่
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มีวธีิการตรวจสอบในเชิงลึกและเคร่ืองมือในการตรวจสอบงบการเงิน ตรวจสอบช่องทางการเงิน
ซ่ึงส านกังาน กลต. ท่านอาจจะมี ณ วนันั้นทุกคนก็รอใหท้างส านกังาน กลต. ท่านใชอ้ านาจ
ขอบเขตท่ีท่านมี สามารถท่ีจะเขา้ไปตรวจ ซ่ึงปัจจุบนัท่านไดต้รวจมาแลว้ เราก็เลยอาศยัขอ้มูลตรง
นั้นในการพิจารณาในการรับงานงบการเงินปี 2557 และขอความร่วมมือฝ่ายบริหารใหก้าร
สนบัสนุนวธีิการตรวจสอบของเราใหไ้ดง้บการเงินท่ีอาจจะแสดงความเห็นแบบไหนก็ตามแต่ๆ
ตอ้งเป็นความเห็นท่ีทางส านกังาน กลต. ท่านเห็นวา่รับงบได ้หากติดขดัอะไรตรงน้ีก็เป็นหนา้ท่ี
ของผูส้อบบญัชี ฝ่ายบริหาร ท่ีปรึกษาทางการเงิน และส านกังาน กลต. ตอ้งหารือร่วมกนัวา่มนัติด
อะไรแลว้ก็แกไ้ขตรงนั้นในระหวา่งทาง ซ่ึงตรงน้ีเรายงัยนืยนั 100% อยา่งท่ีท่านพดูคงไม่ได ้แต่
เราก็อาศยัจากส่ิงท่ีเราเคยตรวจปีท่ีผา่นมา 2558, 2559 และ 2560 เราอาจจะพอทราบวา่ทศันคติ
ของฝ่ายบริหารท่ีมีต่องบการเงินท่านเป็นอยา่งไร กระบวนการรับงานของเราก็ผา่นมาถึงวนัน้ีท่ี
น าเสนอเป็นผูส้อบบญัชีปี 2557 ฉบบัปรับปรุงใหท่้านเพ่ือพิจารณาอนุมติัหรือไม่นะครับ 

คุณจิรวฒัน ์คงดี : โอเคครับ ท่ีคุณอธิบายมาผมเขา้ใจ ผมอยากจะขอถามผูบ้ริหารวา่กรณีส านกังาน กลต. ช้ีมาแลว้วา่
คุณจะตอ้งปฏิบติัอยา่งน้ี ผมขอความมัน่ใจจากผูบ้ริหารวา่ขอ้มูลท่ีส านกังาน กลต. แจง้มา คุณ
สามารถท่ีจะช้ีแจงใหก้บัเจา้หนา้ท่ีบญัชีปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ ขอบคุณครับ เพราะตอนน้ีคุณรู้แลว้
วา่ทางส านกังาน กลต. ตอ้งการอะไรทางฝ่ายบริหารจดัการไดห้รือไม่ครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ) 
 

เราจดัการไดค้รับ เราไดคุ้ยกนัเบ้ืองตน้แลว้ 

คุณจิรวฒัน ์คงดี : ผมขอทราบรายละเอียดไดม้ั้ยครับวา่ ส านกังาน กลต. เขามีเหตุผลตรงไหนท่ีผูถื้อหุน้จะรับทราบ
ส่ิงท่ีคุณตอ้งปฏิบติัไดห้รือไม่ครับ มนัตอ้งรู้ร่วมกนัครับวา่ปัญหาท่ีส านกังาน กลต. ตอ้งการใหคุ้ณ
ท าฝ่ายบริหารจะจดัการไดห้รือไม่ หากจดัการไม่ไดจ้ะเป็นอยา่งไร 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ) 

ผมเขา้ใจวา่ทางส านกังาน กลต. คงไม่ไดบ้อกเรานะครับ เขากล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ริหาร 
และเราเองก็มีหนา้ท่ีๆจะตอ้งหาผูส้อบบญัชีและส่งงบการเงินใหเ้ขาใหถู้กตอ้ง นั้นคือประเดน็
เดียวท่ีเขาตอ้งการ 

คุณจิรวฒัน ์คงดี : ผูส้อบบญัชีสามารถบอกอะไรไดบ้า้งวา่ทางส านกังาน กลต. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรบา้ง 
คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี) 

งบการเงินปี 2557 ผูส้อบบญัชีเดิมไม่แสดงความเห็นและถูกจ ากดัขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร ซ่ึงท่าน
ไดใ้หเ้หตผุลไวใ้นหนา้รายงานถูกมั้ยครับ ทางส านกังาน กลต. มองวา่งบการเงินปี 2557 เป็นงบท่ี
ไม่สามารถยอมรับไดต้อ้งจดัท างบใหม่ ปี 2558 ก็ไดรั้บผลจากงบการเงินปี 2557 ท่ีต่อเน่ืองมา ซ่ึง
งบปี 2558 ทางส านกังาน กลต. ก็มีค  าสัง่วา่ใหจ้ดัท าใหม่และเสนอผูส้อบบญัชีเพ่ือผา่นการ
ตรวจสอบโดยงบท่ีส านกังาน กลต. ไม่ยอมรับคืองบการเงินท่ีไม่แสดงความเห็นและถูกจ ากดั
ขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร หมายความวา่ผูบ้ริหารเองเป็นผูท่ี้ยอมใหง้บการเงินถูกไม่แสดงความเห็น
เราจึงถูกจ ากดัขอบเขต ซ่ึงทางส านกังาน กลต. บอกวา่ไม่ได ้ตอ้งตรวจใหจ้นไม่เขา้เง่ือนไขตรงน้ี 
ส่วนเง่ือนไขอ่ืนอาจจะเป็นเง่ือนไขท่ีทางส านกังาน กลต. มองวา่เป็นเง่ือนไขท่ีรับไดแ้ละปี 2557 ก็
จบไปและงบการเงินปี 2558 ท่ีท าใหม่มีผูส้อบบญัชีมาตรวจสอบและออกความเห็นท่ีไม่มีเง่ือนไข
หรือมีเง่ือนไขท่ีส านกังาน กลต. ท่านรับไดง้บปี 2558 ก็จบไป ส าหรับปี 2559 หรือปี 2560 ท่ีก าลงั
จดัท าอยู ่ทุกวนัน้ีบริษทัด าเนินการตามปกติ ท่ีบริษทัยงัไม่สามารถกลบัมาซ้ือขายไดเ้พราะวา่
เง่ือนไขในงบการเงินปี 2557 และ 2558 ในอดีตยงัถือวา่เป็นการเงินท่ียงัไม่ไดจ้ดัท าใหถู้กตอ้ง 
เพราะวา่ผูส้อบบญัชีเองตรวจสอบและไม่แสดงความเห็นโดยถูกจดัขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร 
ปัจจุบนับริษทัก าลงัจะปรับปรุงงบการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ เขา้ใจวา่หากเราอ่านรายงานการประชุม
ปีก่อน ทางฝ่ายบริหารเองหรือแมแ้ต่ท่ีปรึกษาทางการเงินเองก็ไดช้ี้แจงถึงกระบวนการในอดีตวา่ 
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ทางส านกังาน กลต. เรียกกรรมการเขา้ไปสอบสวน ตอ้งส่งเอกสารอยา่งไร ตรวจสอบอยา่งไร จน
ส านกังาน กลต. ไดก้ล่าวโทษออกมาแลว้เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 และการกล่าวโทษตรงนั้นก็
เป็นการกล่าวโทษในส่วนของบุคคล และเป็นเร่ืองเก่ียวกบัท่ีท่านบอกวา่ปรับปรุงในเร่ืองของ
ธุรกิจการรับจา้ง เพราะฉะนั้นทางส านกังาน กลต. เม่ือท่านไดส้อบสวนกรรมการหรืออาจจะ
สอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือแมแ้ตผู่ส้อบบญัชีเดิมท่ีผมไดบ้อกวา่ส านกังาน กลต. ท่านมีอ านาจ ซ่ึง
ผูส้อบบญัชีโดยทัว่ไปไม่ไดมี้อ านาจขนาดนั้น จึงรอการกล่าวโทษจากส านกังาน กลต. และผลการ
สืบสวนก่อนวา่มีประเด็นอะไรท่ีเราตอ้งใหค้วามส าคญัและตอ้งระมดัระวงัในแง่ของการพิจารณา
ในการรับงาน ถูกมั้ยครับ ปัจจุบนัท่ีเราเขา้มาตรวจปี 2557 ท่ีปรับปรุงใหม่ ก็เป็นตวัเลขท่ีเรา
เผยแพร่ไปแลว้ส าหรับงบการเงินปี 2558 เปรียบเทียบกบังบการเงินปี 2557 และทางส านกังาน 
กลต. เองท่านก็ไดเ้รียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นฝ่ายบญัชี กรรมการชุดเดิม หรือเอกสารต่างๆท่ี
ส านกังาน กลต. ท่านมีอ านาจในการเรียกสอบสวน ซ่ึงกระบวนการตรงน้ีผมไม่รู้ในรายละเอียด 
ซ่ึงทางท่ีปรึกษาทางการเงินและฝ่ายบริหารท่านไดส้รุปช้ีแจงไปแลว้ในการประชุมคร้ังก่อน วา่
ท่านไดเ้ขา้ไปช้ีแจงส านกังาน กลต. อยา่งไรและรอผลสรุปของส านกังาน กลต. เม่ือไดผ้ลสรุป
ออกมาแลว้วนัท่ี 20 มิถุนายน ผลออกมาก็คือกล่าวโทษบุคคล และไม่ไดมี้ประเด็นอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากตรงนั้น ทางผูส้อบบญัชีก็พิจารณาดูจากรายการปรับปรุงท่ีบริษทัไดป้รับปรุงใหม่ 
พร้อมกบั Special Audit โดยผูต้รวจสอบภายในท่ีบริษทัจา้ง Outsource มาตรวจประกอบกบัส่ิงท่ี
ส านกังาน กลต. ไดเ้ขา้มาตรวจสอบแลว้และมีความเห็นวา่อะไรบา้งท่ีเป็นประเดน็ เราก็ไดรั้บการ
ทาบทามจากทางบริษทัใหเ้ขา้มารับงานปี 2557 และปี 2558 ท่ีปรับปรุงใหม่ ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง
การตรวจสอบรวบรวมหลกัฐานท่ีทางบริษทัปรับปรุง รวมถึงหลกัฐานท่ีเราตอ้งตรวจสอบใหม่
ทั้งหมด ถึงแมผู้ส้อบบญัชีเดิมท่านตรวจมาแลว้ในบางเร่ือง แตเ่ราก็อธิบายวา่เม่ือเราเขา้มาตรวจปี 
2557 ใหม่เราตอ้งตรวจทั้งหมดไม่ไดต้รวจเฉพาะเร่ืองท่ีปรับปรุงหรือเร่ืองท่ีแกไ้ขเท่านั้น มนัตอ้ง
ตรวจใหม่ทั้งหมด ซ่ึงตอนน้ีอยูร่ะหวา่งทางการตรวจ ถา้เราติดขดัอะไร ไม่ไดห้ลกัฐาน หรือไม่
ไดรั้บความร่วมมืออะไรก็ตามแต ่เราก็ตอ้งช้ีแจงไปยงัฝ่ายบริหารเพ่ือใหช่้วยเราแกปั้ญหาตรงนั้น 
ถา้ไดช่้วยเราอยา่งเตม็ท่ีแลว้แมร้ายงานความเห็นท่ีออกไปไม่ไดถู้กจ ากดัขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร
แลว้ ทางส านกังาน กลต. ท่านก็มองวา่เป็นงบการเงินท่ียอมรับได ้มนัก็จะเขา้เกณฑท่ี์ส านกังาน 
กลต. รับเขา้ไปพิจารณาในการท่ีจะใหบ้ริษทักลบัเขาซ้ือขายไดอี้กคร้ัง ส่วนจงัหวะไหนก็อยา่งท่ี
ท่านท่ีปรึกษาทางการเงินอธิบายนะครับ ก็คืองบการเงินไตรมาส 1 และ 2 ปี 2561 และส านกังาน 
กลต. อาจจะเรียกเราเขา้ไปเพ่ือซกัถามเก่ียวกบังบการเงินของปี 2557 หรือไม่นั้นก็เป็นอะไรท่ีเรา
ไม่สามารถจะคาดการณ์ได ้เราก็ตอ้งเตรียมตวัมีกระดาษท าการส าหรับปี 2557 และ 2558 เผื่อทาง
ส านกังาน กลต. เรียกดูอีกคร้ัง 

คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์: 
 

งบท่ีปรับปรุงใหม่น้ี คิดวา่ส านกังาน กลต. จะผา่นหรือไม่คะ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี) 

งบท่ีปรับปรุงใหม่ ทางบริษทัเองก็มีหนา้ท่ีในการแสดงรายการปรับปรุง พร้อมกบัหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์: 
 

เคยหารือกบัทางส านกังาน กลต. หรือไม่ค่ะ ท่ีบอกวา่มีอะไรเด๋ียวเราไปปรึกษาเขา ท่ีปรึกษา
การเงินหรือใครก็ตาม ทาง ANS เคยเอางบท่ีปรับปรุงแลว้และจะเสนอเขา้ไปใหม่ ไดน้ าไปหารือ
ส านกังาน กลต. มั้ยวา่ตามเกณฑห์รือยงั หรือจะตอ้งมีการปรับอะไรเพ่ิมเติมอีก 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี) 

การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งก่อนท่ีจะออกผลการตรวจสอบบญัชี  ซ่ึงปัจจุบนัเรา
ก าลงัเขา้ไปตรวจสอบอยู ่ผลท่ีไดก็้อยูท่ี่หลกัฐานท่ีจะไดจ้ากการตรวจสอบท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม ซ่ึงทางส านกังาน กลต. ก็จะทราบบา้งอยูแ่ลว้วา่การปรับปรุงเป็นในเร่ืองของอะไร 
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คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์: 
 

ตอนน้ีเขา้ไปตรวจสอบแลว้หรือยงัคะ แลว้พบอะไรบา้งเท่าท่ีอยูร่ะหวา่งเขา้ไปตรวจสอบ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี) 

ก าลงัอยูร่ะหวา่งการเขา้ไปตรวจครับ ก็ยงัด าเนินการไดต้ามปกติอยู ่เพราะเราเพ่ิงจะเขา้ไป
ตรวจสอบ 

คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์: 
 

ขอถามท่านประธานฯคะ่ วา่ทางผูส้อบบญัชีเดิมไดท้ราบมั้ยวา่การไม่แสดงความเห็น เขาไดท้ราบ
ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัของเรา ในการท่ีเราเป็นผูท่ี้เลือกเขาเขา้มาเป็นผูส้อบบญัชี 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ) 

ผมไม่ทราบครับ 

คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์: 
 

ท่านเคยไปพบกบัเจา้ของหรือผูท่ี้เป็นผูส้อบบญัชีเดิม และถามวา่ท าไมถึงไม่เซ็นให ้ไดถ้าม
ความเห็นมั้ยวา่เพราะอะไร เพราะท่านเป็นประธานฯของบริษทัมหาชนน้ี เขาเป็นผูส้อบบญัชี หาก
ต่างฝ่ายต่างพดูกนัตรงไปตรงมาไม่ได ้ผูถื้อหุน้ล าบากคะ่ ท าไมถึงไม่มีการแนะน าใหมี้การแกไ้ข
ตั้งแต่ตอนแรก 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ) 

การท่ีจะไปพบผูส้อบบญัชีรายเดิมเป็นหนา้ท่ีของผมอยูแ่ลว้ ผมไปพบครับ แต่บางเร่ืองมนัไกล
เกินไปแลว้ท่ีเขาจะกลบัมาตรวจใหเ้ราใหม่นะครับ 

คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์: 
 

แลว้ก่อนท่ีมนัจะไปไกล ตอนท่ีใกล้ๆ  เขาไม่บอกใหเ้ราแกล้ะคะ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ) 

ผมขอใหเ้ป็นเร่ืองส่วนตวัมากกวา่นะครับ  ผมคงไม่ตอบแทนเขานะครับ 

คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์: 
 

เราจ่ายเงินใหเ้ขามั้ยคะ คืออนัน้ีเป็นความเสียหายนะคะ มนัเสียทั้งเงินและความรู้สึก ความ
น่าเช่ือถือดว้ย เพราะวา่ผลกระทบมีมากมาย ท าใหค้นอ่ืนจะเขา้ไปก็เขา้ไม่ได ้ บริษทัจะด าเนิน
กิจการต่อก็ท าไม่ได ้หุน้จะมีการซ้ือขายก็ท าไม่ไดผู้ถื้อหุน้ไม่วา่จะรายยอ่ยหรือรายอะไรก็ท าไม่ได ้
เพราะเกิดจากความไม่โปร่งใสชดัเจน จากการกระท าของผูท่ี้มีหนา้ท่ีโดยตรงกลุ่มหน่ึง  ใน
ขณะเดียวกนัผูต้รวจสอบก็มีส่วนตรงน้ีดว้ย เพราะฉะนั้นดิฉนัเป็นห่วงวา่การท่ีจะขออนุมติัเพ่ือจะ
ใหท้าง ANS เขา้มา และทาง ANS บอกวา่เพ่ิงเขา้มาตรวจสอบ พบอะไรก็ยงัไม่เห็นชดั ถา้เห็นจะ
ขอความร่วมมือไปท่ีผูบ้ริหาร วา่ผูบ้ริหารจะใหค้วามร่วมมือมากนอ้ยแค่ไหน ดิฉนัเช่ือวา่ผูบ้ริหาร
ยงัไงก็ตอ้งให ้เพราะไม่อยากติดกบัดกัแบบน้ี แต่ในขณะเดียวกนัความมัน่ใจอยา่งท่ีผูถื้อหุน้ท่าน
หน่ึงถาม ก็คือวา่ เราเป็นผูถื้อหุน้เช่นกนั เราก็ตอ้งการรู้วา่แนวทางตามวชิาชีพตามท่ีท่านเป็น
ผูช้  านาญการอยู ่ท่านจะสามารถท่ีจะน าพาใหปั้ญหาอุปสรรคน้ีมนัหมดไปไดม้ั้ย และจะสามารถ
เขา้ไปสู่กระบวนการท่ีส านกังาน กลต. จะยอมรับได ้เม่ือเขารับ 2557 และ 2558 ได ้ปัจจุบนั 2559 
และ 2560 ใครเป็นผูส้อบบญัชีคะ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ) 
 

ANS ครับ 

คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์: 
 

เพราะฉะนั้น ทาง 2559 และ 2560 บอกวา่ไม่มีปัญหา ส านกังาน กลต. รับได ้ดิฉนัก็จะถาม
ยอ้นกลบัวา่ปี 2557 และ 2558 ท่านเขา้มาท างานตรงน้ีใหท่้านตอ้งเหน่ือยแน่ แตค่วามมัน่ใจเราก็
อยากจะไดเ้ช่นกนั วธีิการหารือกบัทางส านกังาน กลต. ถามวา่อะไรอีกท่ีอยากได ้อะไรอีกท่ีจะท า
ให ้AIE หลุดพน้ มนัคงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและทา้ทายกบัเวลาดว้ย 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี) 

คือวชิาชีพของผูส้อบบญัชี ไม่สามารถจะบอกถึงผลได ้ถา้ผูส้อบบญัชีเองยงัไม่ไดรั้บหลกัฐานท่ี
เพียงพอและเหมาะสม หากงานเรายงัไม่แลว้เสร็จ ยงัไม่ไดผ้า่นการประเมินผลจากท่ีเราได ้

คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์: ตอนน้ีท างานมาไดก่ี้เดือนแลว้คะ 
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ประธานฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2557 ฉบบัปรับปรุง 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติแตง่ตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2557 ฉบบัปรับปรุง เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 2,500,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,341,242,120 99.9306 
ไม่เห็นด้วย 2,101,676 0.0629 
งดออกเสียง 220,000 0.0066 
บัตรเสีย - - 

 
คุณวชิยั รุจิตานนท ์: 
(ผูส้อบบญัชี) 
 

ถา้ในส่วนของปี 2557 เราเพ่ิงเสนอรับงานเขา้ไปตอนตน้เดือนธนัวาคม 2560 ครับ 

คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์: 
 

เพ่ิงจะเร่ิมท างานเดือนธนัวาคม 2560 หรือคะ ถา้งั้นดิฉนัขออภยัท่ีเชิงรุกกบัท่านมากเกินไป ดิฉนั
นึกวา่ท่านเร่ิมงานปี 2557 มาเป็นปีแลว้แต่ไม่รู้อะไรเลยหรือ ขออภยัค่ะ 

คุณชาตรี เจริญเนือง : เหตท่ีุเรามาคุยกนัวนัน้ี วาระน้ี เน่ืองจากเมด็เงินท่ีเสียไปใครจะรับผิดชอบ ความจริงผมวา่เราขอ
ปรึกษาทนายความวา่เราจะฟ้องผูส้อบบญัชีเดิมไดม้ั้ยครับท่ีไม่ลงความเห็น เราฟ้องเลยในฐานะผู ้
ถือหุน้เป็นผูเ้สียหาย และทางบริษทัก็ฟ้องผูบ้ริหารเก่าวา่บริหารงานผิดพลาด 

คุณธารา ชลปราณี : ค าถามผมท่านผูถื้อหุน้ท่านอ่ืนไดถ้ามไปนิดหน่ึงแลว้ ผมขอขยายความนะครับ ตอนน้ีส านกังาน 
กลต. ไดมี้การกล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ริหาร แสดงวา่มีความผิดซ่ึงเป็นความผดิ 2 ส่วน 
ส่วนหน่ึงเป็นความผิดทางอาญาก็รับโทษตามกฎหมาย อีกส่วนหน่ึงคือความผดิทางแพง่ ขณะน้ี
ความผิดทางแพง่ บริษทัและผูถื้อหุน้ของ AIE รวมทั้งบริษทั AI และผูถื้อหุน้ของ AI ก็ไดรั้บความ
เสียหายตามไปดว้ย ถา้เป็นอยา่งนั้นจริงๆก็มีความเสียหายทางแพง่เกิดข้ึน ท าไมบริษทัถึงไม่
ด าเนินการหรือเตรียมการอยา่งไรในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผูบ้ริหารท่ีท าใหเ้กิดความ
เสียหายนั้นคือเร่ืองแรก เร่ืองท่ีสองคือความผดิทางแพง่มีอายคุวามหรือไม่ถา้มีหมดเม่ือไหร่ และ
ถา้ไม่มีเราจะชะลอหรือจะเร่ิมด าเนินการในเร่ืองน้ีอยา่งไรเม่ือไหร่ครับ 

คุณศานตไ์ท หุ่นพยนต ์: 
(ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
 

ในฐานะท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั ในส่วนเร่ืองคดีอาญาอยูใ่นการสืบสวนของทาง DSI ส่วน
คดีแพง่โดยหลกัทัว่ไปคดีแพง่ท่ีเป็นการละเมิดมีอายคุวาม 10 ปีนบัจากท่ีรู้ตวัผูล้ะเมิดครับแต่จะมี
การด าเนินการฟ้องร้องหรือไม่ข้ึนอยูก่บัวา่สามารถพิสูจน์ความเสียหายไดห้รือไม่ วา่ใครเป็นผูก่้อ
ความเสียหายและใครเป็นผูไ้ดรั้บความเสียหายแค่ไหน ส่วนบริษทัสอบบญัชีจากมุมมองผม ไม่ได้
เป็นบริษทัท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย เขาไม่ใหค้วามเห็นเพราะวา่ถูกจ ากดัขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร 
จึงไม่ใช่ความผิดของผูส้อบบญัชีครับ 

คุณธารา ชลปราณี : จริงๆผมก็เห็นตามท่านท่ีปรึกษากฎหมาย คือผูส้อบบญัชีท่านท าตามหนา้ท่ีทุกอยา่งแลว้แต่ถูก
จ ากดัขอบเขตโดยหนา้ท่ีจึงไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดเ้ลย นั้นคือเร่ืองนึง ความผิดตอนน้ีท่ีผมมอง
น่าจะอยูท่ี่ลกัษณะการกระท าของอดีตกรรมการ ตรงน้ีก็จะเป็นหนา้ท่ีๆปรึกษากฎหมายไปจดัหา
หลกัฐานขอ้มูลถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และค านวณออกมาเป็นเมด็เงิน ขอใหบ้ริษทัช่วย
ด าเนินการดว้ยนะครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ) 

ครับก็รับทราบไวน้ะครับ 
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วำระที ่3  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2558 ฉบับ

ปรับปรุง 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง  

1. นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ  
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ  
3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ  
4. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ  
5. นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445  

แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2558 ฉบบัปรับปรุง ซ่ึง
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 ฉบบัปรับปรุง เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท ทั้งน้ีผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใด ๆ กบับริษทัฯ หรือกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

 ประธานฯแสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของปี 2558 และปี 2558 ฉบบัปรับปรุง ดงัน้ี 

ตำรำงแสดงเปรียบเทยีบค่ำสอบบญัชี 2558 2558  
(ฉบบัปรับปรุง) 

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั 

กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั (มหำชน) งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี รวม งบประจ ำ

ไตรมำส 
งบ

ประจ ำปี รวม 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั (มหำชน)      
     

งบกำรเงนิรวม     
 960,000 650,000 1,610,000 1,050,000 1,050,000 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร     
 

ตรวจสอบข้อมูลในแบบค ำขอใช้สิทธิและ
ประโยชน์ยกเว้นภำษีเงนิได้นิตบุิคคล (จ ำนวน 
2 บัตร) 

- 80,000 80,000 - 

รวมยอดเฉพำะบริษัทฯ 960,000 730,000 1,690,000 1,050,000 1,050,000 
       

บริษัท เอไอ โลจสิตกิส์ จ ำกดั 150,000 180,000 330,000 - - - 
       

บริษัท เอไอ  พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มนิัลส์ จ ำกดั 240,000 230,000 470,000 - - - 
       

ยอดรวมทุกบริษัท 1,350,000 1,140,000 2,490,000 1,050,000 1,050,000 
 
มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 
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คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์: 
 

ราคาท่ีเรียกมามีการต่อรองกนัหรือไม่คะ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   
 

ต่อรองเรียบร้อยครับ 

คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์: 
 

เสนอมาเท่าไหร่คะ ต่อรองแลว้เหลือเท่าน้ี 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   

ราคาท่ีต่อรองคือราคาท่ีเสนอมา และเราไดต้่อรองซ่ึงทาง ANS ไดช้ี้แจงวา่เป็นราคาท่ีเหมาะสม
แลว้ 

คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์: 
 

เราก็เลยตอ้งยอมเพราะเราไม่มีทางเลือกใช่หรือไม่คะ ก็เขา้ใจวา่มนัเป็นความยากล าบากขนาด
ไหน แต่ดิฉนัอยากจะเรียนวา่เราไม่ดูแลเร่ืองค่าใชจ่้ายต่อไปแบบน้ีไม่ไดแ้ลว้นะคะ เพราะวา่
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตรงน้ีมนัเป็นความเสียหายแบบซ ้ าซอ้น ไหนๆเราก็จะใช ้ANS ต่อไปเพราะเห็น
แนวทางมาในปี 2559 และ 2560 แลว้นะคะ เม่ือสกัครู่ไดถ้ามคุณวชิยั รุจิตานนท ์วา่งานน่าจะเสร็จ
เม่ือไหร่ ท่านบอกวา่น่าจะเสร็จในเดือนเมษายน 2561 และท่านคิดวา่ AIE จะกลบัเขา้ซ้ือขายได้
เม่ือไหร่ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: 
(ประธานกรรมการ)   
 

ผมขอใหท้างท่ีปรึกษาทางการเงินช่วยตอบนะครับ 

คุณมธุรส สาราณียะธรรม : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

พดูถึงเกณฑ ์เร่ืองของการพน้เหตแุห่งการเพิกถอนอีกคร้ังหน่ึง หากงบการเงินฉบบัแกไ้ขจะ
สามารถส่งไดใ้นเดือนเมษายน 2561 ตามเกณฑข์องทางตลาดหลกัทรัพยฯ์เองก็ตอ้งมีการส่งงบ
การเงินงวดถดัไปอีก 2 งวด ถา้สมมุติส่งในเดือนเมษายน 2561 นะคะ ก็ตอ้งส่งงบไตรมาส 1 และ 
2 ของปี 2561 อีกคร้ังก่อนถึงจะพิจารณาพน้เหตุแห่งการเพิกถอนไดค้่ะ ขอบคุณค่ะ 

คุณประสงค ์ชินางกรูภิวฒัน์ : 
 

ถา้เป็นลกัษณะน้ีแปลวา่งบในปี 2561 อีก 2 ไตรมาส แสดงวา่ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 ใช่หรือไม่
ครับท่ีส านกังาน กลต. จะรับพิจารณาใหก้ลบัเขา้ซ้ือขายไดอี้กคร้ัง 

คุณมธุรส สาราณียะธรรม : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

งบไตรมาส 2 จะส่งภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม ซ่ึงจะตกอยูใ่นช่วงไตรมาส 3 ค่ะ แต่อยา่งไรก็ข้ึนอยู่
กบัการพิจารณาของทางส านกังาน กลต. ดว้ยวา่กระดาษท าการผูส้อบบญัชีโอเคมั้ย งบมีความ
ถูกตอ้งตามเกณฑท่ี์รับไดโ้ดยส านกังาน กลต. หรือไม่ค่ะ 

คุณมาลี ตนัติกลุถาวร : 
 

หุน้ AIE ท่ีเขา้มาซ้ือขายในตลาด ท่านจ าไดม้ั้ยคะวา่วนัไหน และถูก SP ไปในวนัไหนมนัห่างกนัก่ี
เดือน และตวั Warrant ท่ีไดม้าและมีอายแุลว้มนัจะหมดไปก่อนท่ีหุน้ AIE กลบัเขา้มาหรือไม่ หรือ
วา่อยา่งไรส าหรับตวั Warrant ท่ีไดฟ้รีกนัมา ดิฉนัสงสยัในเร่ืองของ Warrant 

คุณมธุรส สาราณียะธรรม : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

ทาง APM เป็นผูท่ี้เตรียม AIE เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ตอนปี 2556 และในวนัท่ี 6 
มกราคม 2557 เป็นวนั First Day Trade ส่วนถูกเคร่ืองหมาย SP จ าวนัท่ีชดัเจนไม่ไดต้อ้งขออภยั
ค่ะ แต่ประเดน็ในปี 2557 ถูกหยบิยกประเด็นข้ึนมาในช่วงตน้ปี 2558 ดงันั้นการข้ึนคร่ืองหมาย SP 
จะอยูใ่นช่วงไตรมาส 3 ของปี 2558 และส าหรับ Warrant เองตวัหุน้แม่ AIE ไม่ไดซ้ื้อขายอยูแ่ลว้ 
เม่ือ Warrant หมดอาย ุก็คงตอ้งหมดอายไุปตามระยะเวลาท่ีมี 

คุณศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี : 
 

ท่ีปรึกษาทางการเงินเราบอกวา่เขา้ 2556 เร่ิมซ้ือขายปี 2557 ก็คือท่ีส านกังาน กลต. ไดมี้การ
ทกัทว้งรายไดจ้ากการ IPOของ AIE จ านวนพนัลา้นไม่ถือเป็นรายไดท่ี้โอนเขา้ไปท่ี AI แลว้มาจ่าย
ปันผลหุน้ละ 2 บาทท าไม่ได ้มนัไม่ไดเ้ป็นรายได ้ท่ีตอนนั้นหุน้เรา 20 กวา่บาทตวัแม่ 22 บาท แต่
จ่ายปันผล 2 บาทหลงัจากประกาศจ่ายหุน้ร่วงเลย ตวัแม่ไปตวัลูกไปตาม รายการน้ีมนัจะตอ้งไป
อยูใ่นส่วนเกินทุน ไม่สามารถโอนเขา้ไปท่ีตวัแม่ได ้ผมเขา้ใจวา่ทางน้ีเขาทว้งติงมา แต่วา่ไม่ได้
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ประธานฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2558 ฉบบัปรับปรุง 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติแตง่ตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2558 ฉบบัปรับปรุง เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 1,050,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,342,085,920 99.9558 
ไม่เห็นด้วย 1,257,876 0.0376 
งดออกเสียง 220,000 0.0066 
บัตรเสีย - - 

 

วำระที ่4 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี  
ทางบริษทัฯไม่มีวาระใด ๆ เพ่ิมเติม ในส่วนของวาระน้ีจึงไม่มีเร่ืองใดตอ้งพิจารณาเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขออนุญาตจบ

การพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่าน้ี และเขา้สู่การถาม-ตอบ  
 
มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 
 

คุณฮั้งใช ้อคัควสักลุ : ในนามชมรมผูถื้อหุน้ไทย ก็คงกราบเรียนท่านประธานฯดว้ยความเคารพ ขอบคุณผูส้อบบญัชี 
ขอบคุณทุกฝ่าย ในวนัน้ีเป็นบทพิสูจน์เร่ืองหน่ึง ผมอยากจะฝากเสียงขอสมาคมผูถื้อหุน้ไทยผา่น
ไปยงัส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัจดทะเบียนไดเ้ขา้มา Listed ในตลาด
หลกัทรัพยไ์ทยเดือนน้ีเป็นประวติัศาสตร์ติดต่อกนั 4-5 วนั 4-5 บริษทัในเดือนธนัวาคม เป็น
ผลงานท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ภูมิใจ แต่ความภูมิใจของตลาดหลกัทรัพยฯ์และการท างานของ
ส านกังาน กลต. ท่ีมีเง่ือนไข การยดืเยื้อสืบเน่ืองจากการด าเนินการดา้นกฎหมาย ผลกระทบเกิดกบั
นกัลงทุน ท่ีส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์อนุญาตให ้AIEกลบัเขา้ซ้ือขาย อยา่งท่ีมีผูถื้อ
หุน้บางท่านถามเร่ือง Warrant เอาไวเ้วลาเรากลบัเขา้ซ้ือขายไดแ้ลว้ ผมยนืยนัวา่ทางชมรมฯจะเป็น
แกนหลกัในการขอชดเชยในอนาคตถา้ AIE สามารถกลบัมาซ้ือขายได ้ถา้ Warrant หมดอาย ุจะ
ขอใหเ้สนอ Warrant กบัผูถื้อหุน้เดิมใหม่ แต่ตอ้งการจะติงกบัทางส านกังาน กลต. วา่เป็นไปไดม้ั้ย
วา่กฎหมายท่ีผูถื้อหุน้ร้องเรียน คดีต่างๆเร่งใหก้ระชบัข้ึน ทางสมาคมผูถื้อหุน้ไทยเป็นแกนหลกัใน
การต่อสูใ้นหลายๆบริษทัท่ีเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายยอ่ย และหลายบริษทัท่ีผมใชเ้งินส่วนตวัไป
ฟ้องร้องเพ่ือปกป้องสิทธิผูถื้อหุน้รายยอ่ยแทนตลาดหลกัทรัพยฯ์และส านกังาน กลต. เพราะรอไม่

แกไ้ขและปล่อยใหม้นัยดืเยื้อ น่าจะเป็นแบบน้ีมากกวา่ ท่านพดูไม่หมด ท่านบอกแต่วา่ปรับปรุงแต่
ผมไม่เห็นวา่ปรับปรุงอะไร 

คุณมธุรส สาราณียะธรรม : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

ขออา้งอิงถึงค ากล่าวโทษของส านกังาน กลต. ท่านก็จะระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นเร่ืองของการ
บนัทึกบญัชีท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นเก่ียวกบัสินคา้และวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับจา้งผลิต ซ่ึง
เป็นประเด็นท่ีส านกังาน กลต. แจง้ผลการกล่าวโทษออกมาแลว้วา่ประเด็นปี 2557 เกิดจากอะไร 
ค าถามวา่ท่านเอาอะไรมากล่าวโทษ ตอ้งเรียนวา่ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาท่านเรียกทั้งผูส้อบบญัชี
เดิม ทั้งทางฝ่ายบริหารของบริษทั ไปตรวจสอบและสอบถามถึง Supplier และลูกคา้ท่ีท่านจะ
สามารถเขา้สืบคน้ขอ้มูล ประเด็นก็ไดป้รากฏตามท่ีทางส านกังาน กลต. ไดก้ล่าวโทษไว ้ขอบคุณ
ค่ะ 
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ไหว วนัน้ีผมฝากเสียงดงัๆวา่ท่านตอ้งเร่งด าเนินการขอ้กฎหมายเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบันกั
ลงทุนรายยอ่ยท่ีเป็นนกัลงทุนค ้าตลาดฯอยู ่ท่านไม่ทราบหรอกครับนกัลงทุนรายยอ่ยแต่ละท่าน
นั้นมีเงิน 1 ลา้นบาท ซ้ือขายเดือนหน่ึง 100-200 ลา้นบาท น่ีคือเสน้เลือดฝอยท่ีหล่อเล้ียงตลาดฯมา
โดยตลอด ผมเรียกร้องเร่ืองจริยธรรมและธรรมาภิบาลครับ และคาดหวงัวา่ผูบ้ริหารชุดใหม่จะให้
ความร่วมมือกบัทางผูส้อบบญัชีและท าให ้AIE กลบัมาซ้ือขายไดเ้ร็วท่ีสุด และสญัญาครับหาก 
Warrant หมดอายผุมจะมาเรียกร้องใหอ้อก Warrant ใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมเพ่ือชดเชยความ
เสียหาย 

 
  

 

 

เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม    ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.  

 
 
 
 
 
 
 
       (คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย)์ 

                                         ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
  (คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย)์ 

       เลขานุการบริษทั / ผูบ้นัทึกการประชุม 
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                  ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่2 
 
วำระที ่2 :  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกีย่วกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2560 
 
 
 
 

รายละเอียดตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่2 (รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM) 
 
 
 
 

วำระที ่3 :  พจิำรณำรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสด ประจ ำปี 2560 ส้ินสุดวนัที ่ 31 
ธันวำคม 2560 ทีไ่ด้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชี แบบแสดงควำมเห็นอย่ำงมเีง่ือนไข 

 
 
 
 

รายละเอียดตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่2 (รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ: ท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถขอรับรำยงำนประจ ำปีแบบรูปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตำมส่ิงทีส่่งมำด้วย 10 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่3 
 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่4:  พจิำรณำอนุมตังิดจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2560 ของบริษัทเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
และงดกำรจ่ำยเงนิปันผล 

 

นโยบำยจ่ำยเงินปันผล 
 

 นโยบำยกำรจ่ำยปันผลของบริษทัฯ 
บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ีเหลือ

หลงัจากหกัภาษีและส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทั อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนกบักระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษทัค านึงถึงความ
จ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอ่ืนๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของ
บริษทัอย่างมีนยัส าคญั ทั้งน้ี มติคณะกรรมการของบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพ่ือขออนุมติั อน่ึง คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดห้ากเห็นควรว่ามีความ
เหมาะสมและไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี จะตอ้งรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราว
ถดัไป และบริษทัตอ้งตั้งส ารองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิจนจ านวนเงินท่ีตั้งส ารองมีมูลค่าเท่ากบัร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 

 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษทัย่อย 

บริษทัไม่ไดก้ าหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยข้ึนอยู่กบัผล
ด าเนินงานของแต่ละบริษทัย่อย    การจ่ายเงินปันผลจากบริษทัย่อยใหก้บับริษทัเป็นไปตามขอ้ก าหนดของแต่ละบริษทั
และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การปันผลระหว่างกาลสามารถด าเนินการได ้ในการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัย่อย บริษทัย่อยจะตอ้งมีผลก าไรจากการประกอบธุรกิจ หากผลประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จนกวา่การขาดทุนจะกลบัมาเป็นผลก าไร และบริษทัย่อยตอ้งตั้งส ารองตามกฎหมายอย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิจน
จ านวนเงินท่ีตั้งส ารองมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่4 
 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่5:   พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2561 
  กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2561 มีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
นายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ และนายด ารงด ์จูงวงศ ์ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทั
จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 แลว้วา่ เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั  

  นอกจากน้ี ในวาระน้ีมีกรรมการจาก 1 ใน 3 ท่านขา้งตน้ ถูกเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการ
อิสระซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้วา่บุคคลดงักล่าวไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ และสามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดประวติัของกรรมการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ: ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั 
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  5.1 นำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวบูิลย์ อำยุ 60 ปี  

 

ต ำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 
คุณวุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.) หลกัสูตรนานาชาติ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์เคร่ืองกล  มหาวทิยาลยันอร์ทอีส

เทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวตักิำรอบรม :  
        หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 47/2547 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
       2549 – 2551         กรรมการ     บริษทั พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั 
       2541 – 2546         รองกรรมการผูจ้ดัการ     บริษทั อาเชียนอินซูเลเตอร์ จ ากดั 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดบัเดยีวกนั 
      2550 – ปัจจุบนั     กรรมการ     บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั 
       2549 – ปัจจุบนั    กรรมการ     บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 
       2547 – ปัจจุบนั    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
       2538 – ปัจจุบนั    กรรมการ     บริษทั เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วเิซส จ ากดั 

- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
             - ไม่มี -       

- กจิกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
             - ไม่มี -       
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 

- นอ้งชายของนายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์
 
กำรเข้ำร่วมประชุม :  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถื้อหุน้รวม 8 คร้ัง เขา้ประชุม 8 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ:  กรรมการขา้งตน้ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อ

บริษทั 

วนัทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 4 ตุลาคม 2549 
 
จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบริษัท: 11 ปี 5 เดือน 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 
6 ธันวำคม 2560: 1.76% (79,662,880 หุน้) 
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5.2 ดร. กวพีงษ์ หิรัญกสิ อำยุ 68 ปี 

 
 

ต ำแหน่งในบริษัท : - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญาเอก สาขาสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมาร์กสั ประเทศ

อินเดีย 
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.) หลกัสูตรนานาชาติ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตักิำรอบรม :  

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 168/2556 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 100/2556  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
       2527 – 2553    รองผูว้า่การการไฟฟ้านครหลวง        การไฟฟ้านครหลวง 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดบัเดยีวกนั 
             - ไม่มี -       

 

- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
        2551 – ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ     บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 
 - กจิกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
              - ไม่มี -       
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
              - ไม่มี -       

 
การเขา้ร่วมประชุม              :  - มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถื้อหุน้รวม 8 คร้ัง เขา้ประชุม 8 คร้ัง 

   - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม  15 คร้ัง เขา้ประชุม 15 คร้ัง 
                    

หมำยเหตุ: คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้วา่บุคคลท่ีจะเสนอช่ือให ้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให ้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และกรรมการขา้งตน้ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

  

วนัทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556 
 
จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบริษัท: 4 ปี 11 เดือน 
หากไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ังน้ีจะด ารงต าแหน่ง
ในวาระไปอีก 3 ปี รวมเป็น 7 ปี 11 เดือน 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 
6 ธันวำคม 2560: ไม่มี 
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5.3 นำยด ำรงค์ จูงวงศ์ อำยุ 72 ปี 

 
 

ต ำแหน่งในบริษัท : กรรมการ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (พบ.ม), สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
กรรมการ 

ประวตักิำรอบรม : 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 168/2556 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษทัไทย (IOD)  

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
       2551 – 2556    ท่ีปรึกษา         บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
       2525 – 2551    ผูช่้วยผูว้า่การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ต ำแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน : 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดบัเดยีวกนั 
             - ไม่มี -       

 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
              - ไม่มี -       
 - กจิกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
              - ไม่มี -       
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 

- ไม่มี - 
 
กำรเข้ำร่วมประชุม              :  - มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถื้อหุน้รวม 8 คร้ัง เขา้ประชุม 8 คร้ัง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ: กรรมการขา้งตน้ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่
บริษทั 

วนัทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556 
 
จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบริษัท: 4 ปี 9 เดือน 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 
6 ธันวำคม 2560: ไม่มี 
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นิยำมกรรมกำรอสิระ 
 
 บริษทัฯ ก าหนดใหค้  าวา่ “กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการท่ีไม่ท าหนา้ท่ีจดัการของบริษทั บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจควบคุม และเป็นผูซ่ึ้งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทั ในลกัษณะท่ีจะท าใหมี้ขอ้จ ากดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ และก าหนดคุณสมบติัของ “กรรมการอิสระ” ท่ีเขม้งวด
กวา่หลกัเกณฑก์ าหนด โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค า
ขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว ไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 
สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี
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รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบติัขา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุม โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้ 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่5 
 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่6:  พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 
    

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ไดพิ้จารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆแลว้ และ
พิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยท าการเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั 
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ แลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 ตามอตัราท่ีปรากฏในตาราง ทั้งน้ีมีจ านวนรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 3,000,000 บาท 

 
ตำรำงองค์ประกอบค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 (คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ) 

องค์ประกอบค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2561 ปี 2560 
1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน 

- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

 
18,000 บาท / ท่าน / เดือน 
15,000 บาท / ท่าน / เดือน 

 
18,000 บาท / ท่าน / เดือน 
15,000 บาท / ท่าน / เดือน 

2) ค่ำเบีย้ประชุม* 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

 
18,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 
15,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

 
18,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 
15,000 บาท / ท่าน / คร้ัง 

3) ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ - ไม่มี   - - ไม่มี   - 
หมำยเหตุ : *ค่ำเบีย้ประชุมก ำหนดจ่ำยเป็นรำยคร้ังเฉพำะคร้ังทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

 
 
กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรและค่ำตอบแทนในปี 2560 

 ช่ือ ค่าตอบแทน
มาตรฐาน 

เบ้ียประชุม รวม 
(ค่าตอบแทนมาตรฐาน

และเบ้ียประชุม) 
ประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1 นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์ - - - - - 
2 นายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์ - - - - - 
3 นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์ - - - - - 
4 นายด ารงค ์จูงวงศ ์ 180,000.00 30,000 90,000.00 - 300,000.00 
5 ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ 216,000.00 36,000 108,000.00  270,000.00  630,000.00 
6 ผศ.สมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์ 180,000.00 30,000 75,000.00  210,000.00  495,000.00 
7 นายโชติ สนธิวฒันานนท ์ 180,000.00 30,000 90,000.00  225,000.00  525,000.00 

รวม 756,000.00 126,000 363,000.00 705,000.00 1,950,000.00 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่ 6 
 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่ 7:  พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 40 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 โดยเสนอใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมี
ส านกังานอยูใ่นประเทศ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในระดบัมาตรฐานสากล และมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดั
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดยได้
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ดงัมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

 
                              รำยนำม                                     เลขทีรั่บอนุญำต                     จ ำนวนปีทีส่อบบัญชีให้บริษัทฯ 

นายวชิยั รุจิตานนท ์        4054                                                  3 (2560) 
นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ         3500                                                     - 
นายเสถียร วงศส์นนัท ์        3495        - 

 นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ                     5946            - 
นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน        9445        - 

 
โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้มีอ านาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชี และในกรณีท่ีผูส้อบ

บญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท  จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนภายใน
ส านักงานเดียวกนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน กลต.ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯแทนได ้ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติั หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งไร และไม่ได้
เป็นผูส้อบบญัชีในบริษทัท่ีถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวนั้นไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชี ตาม
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยบริษทัไม่มีอ านาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเห็นควรใหแ้ต่งตั้งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 รวมทั้งส้ินไม่เกิน 
2,950,000 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจ างวดและประจ าปี และค่าตรวจสอบขอ้มูลใน
แบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีความเหมาะสมแลว้ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณา
อนุมติัต่อไป 
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ส าหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในปีท่ีผา่นมา นอกจากค่าสอบบญัชีแลว้ บริษทัฯ มิไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนใน

บริการอ่ืนแต่อยา่งไร 
 

ตำรำงแสดงเปรียบเทยีบค่ำสอบบญัชี 2561 2560 
ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั 

กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั (มหำชน) งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี รวม งบประจ ำ

ไตรมำส 
งบ

ประจ ำปี รวม 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน)       
       

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ       
 

ตรวจสอบขอ้มูลในแบบค าขอใชสิ้ทธิและ
ประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (จ านวน 
2 บตัร) 

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

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

บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 195,000 205,000 400,000 195,000 205,000 400,000 
       
บริษทั เอไอ  พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ 
จ ากดั 

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

       
ยอดรวมทุกบริษัท 1,815,000 1,775,000 3,590,000 1,950,000 1,900,000 3,850,000 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่7 
 

เง่ือนไขหลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบตัใินกำรเข้ำร่วมประชุม กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน 
 

1. กรณีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง : 
1. ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการผู ้

ถือหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง หรือ
เอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 

2. กรณีมีการแกไ้ขช่ือ- ช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
2. กรณีมอบฉันทะ: 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยเขา้ร่วมประชุม 
และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

2. ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมวา่เห็นดว้ย
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

3. ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต้่อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานท่ี
ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ี
ส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสำรทีต้่องใช้ประกอบกำรมอบฉันทะ 
 หนงัสือท่ีมีบาร์โคด้ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม 
 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

/ ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว : ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง หรือ

เอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง  
- นิติบุคคลสญัชาติไทย: ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจ รับรอง ท่ีได้

ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อม
ประทบัตราบริษทั ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ของกรรมการผูมี้อ านาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

-       นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว: ผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา  บริษทัใน
หนงัสือมอบฉนัทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรับรองเอกสาร (โนตารีพบัลิค) หรือหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจ
หนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ใหน้ าหนงัสือ
มอบฉนัทะฉบบันั้นใหเ้จา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจของสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บ
มอบหมายใหท้ าการแทนบุคคลดงักล่าว หรือบุคคลซ่ึงสามารถใหก้ารรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของ
กฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองเอกสาร (โนตารีพบัลิค) อีกชั้นหน่ึง 

 กรณีใชก้ารพิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ ใหพิ้มพล์ายน้ิวหวัแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ความก ากบัไว ้“ลาย
พิมพห์วัแม่มือซา้ยของ........” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองวา่เป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น และตอ้ง
พิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรอง และตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ
บตัรประจ าตวัขา้ราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 
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 ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี  ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้อาจเลือกมอบ
ฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะหรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อิสระของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 

1. ดร.กวพีงษ์ หิรัญกสิ   อำยุ 68 ปี อยู่บ้ำนเลขที ่68/140 หมู่บ้ำนเพอร์เฟคเพลส ซอย6 ถนนรำมค ำแหง164 แขวง/เขต มนีบุรี 
กรุงเทพฯ 10510 

 
 

ต ำแหน่งในบริษัท : - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญาเอก สาขาสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมาร์กสั ประเทศ

อินเดีย 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.) หลกัสูตรนานาชาติ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ประวตักิำรอบรม : 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 168/2556 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 100/2556   

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
       2527 – 2553    รองผูว้า่การการไฟฟ้านครหลวง        การไฟฟ้านครหลวง 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดบัเดยีวกนั 
             - ไม่มี -       

 

- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
        2551 – ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ     บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 
 - กจิกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
              - ไม่มี -       
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 

- ไม่มี -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 
6 ธันวำคม 2560: ไม่มี 
 
กำรมส่ีวนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 
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2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สัมพนัธ์ หุ่นพยนตร์ อำยุ 65 ปี อยู่บ้ำนเลขที ่88/23/1 หมู่ที ่2 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

 
 

ต ำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายและการพฒันา, สถาบนัสงัคมศึกษา 
(ISS) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด ์

 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิำรอบรม : 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 110/2551 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 100/2556  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
       2545 – 2553    คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
       2552 – 2554    ประธานกรรมการด าเนินโครงการปริญญาโท ส าหรับผูบ้ริหาร          
                               มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
       2552 – 2554    กรรมการ                                     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
       2551 – 2554    ประธานกรรมการตรวจสอบ       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ต ำแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน : 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดบัเดยีวกนั 
             - ไม่มี -       

 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 

- กจิกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บริษทั สเปซเมด จ ากดั  
ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บริษทั วฒิุศกัด์ิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั  
ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บริษทั วฒิุศกัด์ิ คอสเมติก จ ากดั  

 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
- ไม่มี -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 
6 ธันวำคม 2560: ไม่มี 
 
กำรมส่ีวนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 
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3. นำยโชต ิสนธิวฒันำนนท์ อำยุ 61 ปี อยู่บ้ำนเลขที ่51 หมู่ 8 ต ำบลบำงกร่ำง อ ำเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 

 
 

ต ำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต-นกับริหาร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

ประวตักิำรอบรม : 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 178/2556 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
       2555 – 2556    ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี   บริษทั ริช่ีเพลซ 2002 จ ากดั 
       2553 – 2555    ผูจ้ดัการโรงงาน                               บริษทั จอมพนัธ์กรุ๊ป จ ากดั 
       2534 – 2553    สมุห์บญัชี                                        บริษทั วชัรพล จ ากดั 
ต ำแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน : 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 
- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดบัเดยีวกนั 

             - ไม่มี -       
 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
              - ไม่มี -       

- กจิกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
             - ไม่มี -        

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
              - ไม่มี -        

 
 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีไดจ้ดัท าข้ึน 

และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวขา้งตน้ ไปยงัเลขานุการ บริษทัฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ส่งถึงบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนั 

 ทั้งน้ี ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน/ บตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ/หนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะเพื่อลงทะเบียน 

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน 
โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสัง่ศาล แต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมดว้ย 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยำว์ : ใหบิ้ดา- มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะให้
ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งน าส าเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือผู้เสมือนไร้ควำมสำมำรถ : ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผู ้
พิทกัษ ์ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

 
 

วนัทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่ 
6 ธันวำคม 2560: 0.0064159% (290,000 หุน้) 
 
กำรมส่ีวนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 
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กำรลงทะเบียน 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือตั้งแตเ่วลา 8.30 น. เป็นตน้ไป 

กำรออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้

นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
-    ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน      
      ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
-    ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ใหด้ าเนินการ     
      ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหท้ราบผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม 
      รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

2.     การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะ  
        ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
3.     ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และ ประธานในท่ี 
        ประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่คราวก็ได ้
4. การลงคะแนนลบั อาจจะท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติใหมี้    
        การลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวธีิการลงคะแนนลบันั้น และแจง้ให ้
        ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่8 

 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพำะทีเ่กีย่วข้องกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงส ำหรับวำระกำรประชุม 

 
หมวดท่ี 2  

หุน้และผูถื้อหุน้ 
ขอ้ 5. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัมีมูลค่าหุน้เท่า ๆ กนั และเป็นหุน้ชนิดท่ีตอ้งช าระค่าหุน้เตม็จ านวนมูลคา่ของหุน้  และ/หรือ

เป็นหุน้ท่ีช าระค่าหุน้ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน  หรือใหใ้ชลิ้ขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม  ศิลปะ  หรือวทิยาศาสตร์  
สิทธิบตัร  เคร่ืองหมายการคา้  แบบหรือหุ่นจ าลอง  แผนผงั  สูตร หรือกรรมวธีิลบัใดๆ หรือใหใ้ชข้อ้สนเทศเก่ียวกบั
ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม  การพาณิชย ์หรือวทิยาศาสตร์ 

บริษทัมีสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายหุน้  หุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุคคลใดๆ หรือ
ประชาชนทัว่ไปได ้ และการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้กูส้ามญั  การแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิใหเ้ป็นหุน้
สามญัใหก้ระท าได ้ ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  และกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 6. ใบหุน้ทุกใบของบริษทัจะระบุช่ือผูถื้อหุน้ และมีลายมือช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือไว ้แต่

ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหน้ายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
เป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้ ซ่ึงการลงลายมือช่ือหรือพิมพด์งักล่าวนั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพย์
ก าหนด 

 
หมวดท่ี 5  

คณะกรรมการ 
ขอ้ 17. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือด าเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้ (5) คน โดย

กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  และกรรมการของบริษทั
จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
 

ขอ้ 18. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 
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ขอ้ 19. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม (1/3) 

   กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้
   กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปี

หลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 

ขอ้ 20. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั หรือกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 22  
(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
 

ขอ้ 22. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
ขอ้ 24. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติอนุมติั  โดย

อาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือ
ใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้ 

นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
 ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังาน หรือ 

ลูกจา้งของบริษทั ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
 

หมวดท่ี 6 
การประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 
ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ
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ทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อ
หุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนงัสือพิมพ ์(3) วนัติดต่อกนั และ ไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมดว้ย  

ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

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

หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ
หุน้ร้องขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้
นดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 38. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ี
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ี
ประชุมดงักล่าว 

 
ขอ้ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ

ในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั  
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 
 

ขอ้ 40. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
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(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ำยไม่ซับซ้อน) 

ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ  
เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี  
 วนัท่ี  เดือน พ.ศ  

  
 (1)   ขา้พเจา้        สญัชาติ     
 อยูบ่า้นเลขท่ี             

  (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
 โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง  
ดงัน้ี 
   
  หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
                          หุน้บุริมสิทธิ                                 - หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  - เสียง  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
                                                                               อาย ุ                      ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี                                              
 ถนน                                     ต าบล/แขวง                                    อ าเภอ/เขต                                                                                                                      
 จงัหวดั                                      รหสัไปรษณีย ์                      หรือ 

      นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ อาย ุ          68        ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี 68/140 หมู่บา้นเพอร์
เฟคเพลส ซอย6 ถนน   รามค าแหง 164  ต าบล/แขวง            มีนบุรี             อ าเภอ/เขต      มีนบุรี       จงัหวดั         
กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์            10510                      หรือ 
      นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์ อาย ุ           65        ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  88/23/1 หมู่ 2   
ถนน  -     ต าบล/แขวง            บางเขน                          อ าเภอ/เขต เมืองนนทบุรี     
จงัหวดั         นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์            11000                      หรือ 
      นายโชติ สนธิวฒันานนท ์ อาย ุ           61        ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี  51 หมู่ 8  
ถนน  -   ต าบล/แขวง  บางกร่าง        อ าเภอ/เขต  เมืองนนทบุรี   จงัหวดั         นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์  11000   
หรือ 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในผูจ้องหุน้ / การประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 / วิสามญั (คร้ังท่ี - ) ในวนัศุกร์ท่ี  27  เมษายน 2561   เวลา 10.00  น.  ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค 
(กรุงเทพฯ) หอ้งแกรนด ์ รัชดา (ชั้น 5 อาคารธารทิพย)์  เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ                                                            ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( )  (                             ) 

  ลงช่ือ                                                                ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ                                                               ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   ( )   (   ) 
หมำยเหต ุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 9
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PROXY FORM A: GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM) 
According to Regulation of Department of Business Development 

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 
 
 Written at     
 Date  Month  Year  
 
 
(1) I / We Nationality  
  
with address at  
 
(2) being a shareholder of The AI Energy Public Company Limited 
holding the total amount of shares with the voting rights of  votes as 
follows;   
 ordinary share shares with the voting rights of   votes 
 preferred share                          - shares with the voting rights of - votes 
 
 (3) do hereby appoint either one of the following persons: 
    Age   Years 
with address at      Road     Sub-District          
District    Province    Postal Code    or 
  Mr.Kaweephong Hirankasi  Age 68   Years 
with address at   68/140 Perfect Place Village Road  Ramkhamhaeng 164 Sub-District  Min Buri        
District  Min Buri Province  Bangkok   Postal Code  10510  or 
  Mr. Sampan Hunpayon Age 65   Years with address at        88/23/1 Moo 2     Road  -
 Sub-District  Bang Khen     District     Muang Nonthaburi       Province         Nonthaburi   Postal Code 
11000      or 
  Mr. Choti Sontiwattananont  Age 61   
Years with address at  51 Moo 8    Sub-District  Bang Krang
   District  Mueng Nonthaburi    Province    Nonthaburi  Postal Code  11000  
 
 as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting/ 2018 Annual/  the 
Extraordinary  General Meeting of Shareholders (-) to be held on Friday, 27 April, 2018, 10.00 hours at Chaophya Park Hotel 
Grand Ratchada Room 5th floor, Tarnthip Building, 247 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400  or at any 
adjournment thereof. 
 For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.   
 Signed   Shareholder 
  ( ) 
 Signed   Proxy 
  ( ) 
 Signed   Proxy 
  ( ) 
 Signed   Proxy 
  ( ) 
Remarks: The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not 
allocate the number of shares to several proxies to vote separately. 
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         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 

 เขยีนที ่     
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                         Written at 
Shareholders’ Registration No.                                วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.   

                                 Date          Month        Year 
 (1)   ขา้พเจา้  

            I/We                                                                                                                                                            

            อยู่บา้นเลขที ่                สญัชาต ิ                                                                                                                            
            Address          nationality 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เอไอ เอนเนอรจี์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  

Being a shareholder of AI Energy Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม         หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง  ดงันี้ 
Holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
  หุน้สามญั          หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสยีง  
     Ordinary share          shares and have the right to vote equal to votes 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ        หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสยีง 
     Preference share         shares and have the right to vote equal to votes 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิัทกไ็ด ้โปรดใชข้อ้มลูตามหมายเหตุขอ้ 5) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please use details in 

Remark No.5) 
1.  ชือ่ ______________________________________ อายุ      ปี อยู่บา้นเลขที ่_____________________________              

Name                                    age      years, residing at  
ถนน       ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
Road   Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet    
จงัหวดั          รหสัไปรษณยี ์        หรือ 
Province    Postal Code   or 

2.  ชือ่ __นายกวพีงษ์ หริญักส_ิ___________________ อายุ   68      ปี อยู่บา้นเลขที ่68/140 หมูบ่า้นเพอรเ์ฟคเพลส ซอย6 
Name   Mr.Kaweephong Hirankasi  age 67  years, residing at 68/140 Perfect Place Village 
ถนน     รามค าแหง 164  ต าบล/แขวง  มนีบุร ี  อ าเภอ/เขต   มนีบุร ี  
Road  Ramkhamhaeng      164 Tambol/Khwaeng  Min Buri  Amphur/Khet   Min Buri 
จงัหวดั    กรุงเทพฯ      รหสัไปรษณยี ์ 10510        หรือ 
Province   Bangkok Postal Code 10510  or 

3.  ชือ่ __นายสมัพนัธ ์หุ่นพยนต_์_________________ อายุ     65      ปี อยู่บา้นเลขที ่  88/23/1 หมูท่ี ่2        
Name  Mr.Sampan Hunpayon age  64  years, residing at  88/23/1 Moo 2 
ถนน         -  ต าบล/แขวง   บางเขน   อ าเภอ/เขต  เมอืงนนทบุร ี
Road   - Tambol/Khwaeng Bang Khen Amphur/Khet Muang Nonthaburi 
จงัหวดั    นนทบุร ี     รหสัไปรษณยี ์ 11000        หรือ 
Province Nonthaburi Postal Code   11000  or 

4.  ชือ่ ___นายโชต ิสนธวิฒันานนท์_______________ อายุ     61      ปี อยู่บา้นเลขที ่ 51 หมู ่8   
Name  Mr. Choti Sontiwattananont age  61  years, residing at  51 Moo 8  
ถนน  -  ต าบล/แขวง     บางกร่าง  อ าเภอ/เขต      เมอืงนนทบุร ี  
Road  -                                                           Tambol/Khwaeng Bang Krang Amphur/Khet Mueng Nonthaburi  
จงัหวดั  นนทบุร ี    รหสัไปรษณยี ์ 11000        หรือ 
Province Nonthaburi   Postal Code   11000  or 
 

คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้     ในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัที ่27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ (กรงุเทพฯ) หอ้งแกรนด ์รชัดา (ชัน้ 
5 อาคารธารทพิย)์ เลขที ่247 ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholder 
Meeting 2018 on April 27, 2018, at 10.00 hours at Chaophya Park Hotel, Grand Ratchada Room 5th floor, Tarnthip 
Building, 247 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be 
adjourned. 

ผู้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 
 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2560 
Agenda No. 1 To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders No.1/2017, held on 

December 21, 2017. 
 

   เหน็ดว้ย   เสยีง   ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 

 
วาระที ่2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2560 
Agenda No. 2 To acknowledge the 2017 Annual Performance report. 
 

   เหน็ดว้ย   เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง งดออกเสยีง     เสยีง 
          Approve votes      Disapprove votes      Abstain                   votes 

 
วาระที ่3 พจิารณารบัรองงบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดประจ าปี  

2560 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีแสดงความเหน็อย่างมเีงือ่นไข 
Agenda No. 3 To approve the Company and Consolidates Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive 

Income and Statement of Cash Flow for the year 2017 ended December 31, 2017 with Qualified Opinion. 
 
   เหน็ดว้ย   เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง งดออกเสยีง     เสยีง 
          Approve votes     Disapprove votes     Abstain                   votes 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผล 
Agenda No. 4 To approve the omission of legal reserved and the omission of Dividend Payment based on the 

Company’s operations for year 2017. 
 

   เหน็ดว้ย   เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes       

           
วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2561 
Agenda No. 5 To approve the Election of Directors in place of those whose terms are to be expired in 2018. 
 

        การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
       To select each director individually 

    5.1 ชือ่กรรมการ    นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบูลย ์  
    5.1 Name of Director:  Mr.Thanit Thareratanavibool 

   เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
       Approve  Disapprove         Abstain                    

                        5.2 ชือ่กรรมการ   นายกวีพงษ์ หิรญักสิ 
                        5.2 Name of Director:  Mr. Kaweepong Hirankasi  

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve        Disapprove         Abstain  

                        5.3 ชือ่กรรมการ   นายด ารงค ์จงูวงศ ์
                        5.3 Name of Director: Mr. Damrong Jungwong  

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve        Disapprove         Abstain  
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
Agenda No. 6 To approve Directors’ Remuneration for year 2018. 
 

   เหน็ดว้ย   เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 

 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 
Agenda No. 7 To approve the appointment of Auditors and Remuneration for year 2018. 
 

   เหน็ดว้ย   เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทั 
Agenda No. 8 To approve the amendment of the Company’s Articles of Association. 
 

   เหน็ดว้ย   เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. วตัถุประสงคบ์รษิทั ขอ้ 9 และขอ้ 15 
Agenda No. 9 To approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 3: objective of the 

Company No. 9 and No. 15. 
 

   เหน็ดว้ย   เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 

วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
Agenda No. 10 To consider other matters (if any). 
 

   เหน็ดว้ย   เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
   
(5) ค าแถลงหรอืเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้ม)ี ของผูร้บัมอบฉนัทะ         

Other statements or evidences (if any) of the proxy 
(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีาร

พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition 
of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
  

ลงนาม/Signed          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                      (         ) 
 

ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                      (         ) 
หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number 
of shares to many proxies for splitting votes. 

2. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2)  โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) ได ้
 The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of 

the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy. 
3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบ

ฉนัทะตามแบบ 
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 
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4. กรณหีากมขีอ้ก าหนดหรอืขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณผีูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูม้สี่วน
ไดเ้สยีในกจิการเรือ่งใดทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนกส็ามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (5) 
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy 
has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by 
specifying in Clause (5). 

5. ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระคนใดคนหนึ่งของบรษิทั ดงันี้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ 
(1) นายกวพีงษ์ หริญักส ิ      หรอื 
(2) นายสมัพนัธ ์หุ่นพยนต ์      หรอื 
(3) นายโชต ิสนธวิฒันานนท ์     (รายละเอยีดประวตักิรรมการอสิระปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 7) 

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow; 
(1) Mr.Kaweephong Hirankasi   or 
(2) Mr.Sampan Hunpayon   or 
(3) Mr.Choti Sontiwattananont    (Information of independent directors were shown in the enclosure 7) 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั เอไอ เอนเนอรจี์ จ ากดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of AI Energy Public Company Limited. 
 
 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัที ่27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ (กรงุเทพฯ) 
หอ้งแกรนด ์รชัดา (ชัน้ 5 อาคารธารทพิย)์ เลขที ่247 ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปใน วนั เวลา และ 
สถานทีอ่ื่นดว้ย 
 

For the Annual General Meeting of Shareholders 2018 shall be held on April 27, 2018, at  10.00 hours, at 
the Chaophya Park Hotel, Grand Ratchada Room, 5th floor, Trantip Building, 247 Ratchadabhisek Road, Din 
Daeng, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 
   เหน็ดว้ย   เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 
   เหน็ดว้ย   เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 
   เหน็ดว้ย   เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 
   เหน็ดว้ย   เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 
   เหน็ดว้ย   เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิูรณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

ลงชื่อ/ Signed  ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
 (                                                 )  

วนัที่/ Date   
 

ลงชื่อ/ Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                                 )  

วนัที่/ Date   
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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

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

Entitled to Attend the Meeting 
 

1. บคุคลธรรมดา/ Natural person 
1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สญัชาติไทย/ Thai nationality 

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

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว    
ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบอ านาจ 
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the proxy. 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality 
(ก) หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 

Passport of the shareholder; or 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสอืเดนิทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว 

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

 

2. นิติบคุคล/ Juristic person 
2.1 นิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand 

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

(ข) บตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนงัสอืมอบ
ฉนัทะพรอ้มบตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy 
form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

2.2 นิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand 
(ก) หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล 
  Corporate affidavit; and 
(ข) บตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนงัสอืมอบ

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

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมกีารรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมกีารรบัรอง
ลายมอืชื่อโดยโนตารพีบัลคิ 

A copy of the documents must be certified true copy.  In case of any documents or evidence produced or executed 
outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public. 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีน และยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชุมไดต้ัง้แต่เวลา 
8.30 น. ของวนัที ่27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting 
from 8.30 hours. On April 27, 2018. 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่10 
 

แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ 
 

เรียน  เลขานุการบริษทั 
 
ขา้พเจา้ 
 
อยูบ่า้นเลขท่ี 
 
 
สญัชาติ 

__ 2 พบัลง __ 
กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  ใน  

 
1. มีความประสงคข์อรับเอกสาร  

               รายงานประจ าปี 2560 
 

2. ท่ีอยูใ่นการจดัส่งเอกสาร 
ใหบ้ริษทัฯจดัส่งเอกสารไปตามท่ีอยูต่ามดา้นล่างน้ี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี________________ หมู่ _____ ซอย _____________________________ 
หมู่บา้น___________________________ถนน ____________________________ 
ต าบล/แขวง________________________อ าเภอ/เขต________________________ 
จงัหวดั____________________รหสัไปรษณีย_์___________โทรศพัท_์_________ 
 
 

     __          __ 
 1 พบัขึน้ 

 
 
 
 
เม่ือกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ โปรดส่งโทรสารไปท่ีหมายเลข 0-34877-491-2 หรือพบัเป็นซองธุรกิจตอบรับ และ
ส่งไปรษณียก์ลบัมายงับริษทัฯ เพ่ือจะไดด้ าเนินการตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ต่อไป 

 
 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 
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      กรุณำส่ง 
      บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
      (เลขานุการบริษัท) 
      55/2 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ 
      อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
      74110 
         

บริการธุรกิจตอบรับ 
ใบอนุญาตเลขท่ี 
ปข.๗/๓๓๑ 

ฝากส่งลงทะเบียนในประเทศ ไม่ตอ้ง
ผนึกตราไปรษณียากร 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำ�กัด (มห�ชน)


