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Notice to the
2018 Annual General Meeting of Shareholders
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Chaophya Park Hotel, Grand Ratchada Room 5th floor, Tarnthip Building, 247
Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok
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บริษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited
AIE 054/2018

27 March 2018

To

: Shareholders

Subject

: Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for year 2018

Attachments

:
1. A copy of minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017, 21 December
2017
2. Annual Report for the year 2017 (CD-ROM)
3. Dividend Policy
4. Curricula Vitae of the Nominated Persons to be Directors in Replacement of those who are Retired
by Rotation
5. Directors Remuneration
6. Names of the Company’s Auditor and the Remuneration for the Year 2018
7. Documents Required Prior to Attending the Meeting, Proxy Form, Registration and Voting Rights
and Names of Independent Directors that shareholders can grant proxy
8. Company’s Articles of Association relating to the General Meeting of Shareholders
9. Proxy Form A and B
10. Request Form for a hard copy of Annual Report for the year 2017
11. Map of Chaophya Park Hotel

The Board of Directors of AI Energy Public Company Limited has passed a resolution to call the Annual
General Meeting of Shareholders for the year 2018 to be held on 27 April 2018 at 10:00 hrs. at the Chaophya Park Hotel
Grand Ratchada Room 5th floor, Tarnthip Building, 247 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok Thailand to
consider the matters according to the agenda together with the Board’s opinions as follows:
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Agenda 1

To Certify and Approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.
1/2017 on 21 December 2017
Preamble: The Annual Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 on 21
December 2017 and the Minutes of the Meeting were submitted to the Stock Exchange of
Thailand within 14 days according to the requirement. A copy of the mentioned minutes is
attached as Attachment No. 1.
Board of Directors’ opinion: The Board agrees that the Minutes of the last meeting have
correctly been stated and recommends the approval of the minutes.

Agenda 2

To Acknowledge the Company’s Annual Report and the Board of Director’s Report for 2017

Preamble: The summary of the Company’s performance and major changes during the year of
2017 are contained in the Annual Report for the year 2017, details of which are as Attachment
No. 2.
Board of Directors’ opinion: The Board agrees and recommends the Meeting acknowledge
the Company’s Annual Report for the year 2017.
Agenda 3

To consider and approve the Company and Consolidates Financial Statements, Balance Sheet
and Statement of Income for the year ended December 31st, 2017 with Qualified Opinion.
Preamble: In compliance with Public Limited Company Act, the company shall prepare
financial statements at the end of the fiscal year of the company which were audited and
certified by the Company’s auditor and ready for shareholders’ approval, details of which are as
Attachment No. 2.
Board of Directors’ opinion: The Company and Consolidates Financial Statement, Balance
Sheet and Statement of Income for the year ended December 31st, 2017 should be
acknowledged. Summary of the Company’s financial status and performance during the year
2017 as following.
The Statements of Financial Position and the Income Statements
Unit: Million Baht
Consolidated
Company Only
Total Assets
1,831,016,910
1,809,242,146
Total Liabilities
98,786,045
184,845,873
Total Revenues
2,461,057,268
2,286,953,406
Net Profit (Loss)
(72,280,526)
(173,441,964)
Earnings (Loss) per Share
(0.02)
(0.04)
Details of the above are shown in the Company’s Annual Report for the year 2017 as
Attachment No. 2.

Agenda 4

To consider and approve the omission of Legal Reserve and the omission of the dividend
payment based on the Company’s operations for year 2017
Preamble: In 2017, the Company has net loss (Company Only) of 173,441,964 Baht and a
Retained earnings (deficit) of 120,145,362 Baht, which cannot allocated as legal reserve since
there was a net loss for the year 2017. Therefore, the Company has legal reserve of 8,226,574
Baht, representing a rate of 0.73 of the registered and paid-up capital. The Chairman proposed
the meeting to consider and approve the omission of Legal Reserve based on the net loss from
the Company’s operations for year 2017 and the omission of the dividend payment due to the
Company’s retained earning deficit as of year 2017.
According to the company's dividend policy, the Company will consider the return on
equity in the long run. The dividend proposed by the Board of Directors of the Company deems
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appropriate, where the Company can continue its business with sufficient working capital to
support the growth and expansion. (Attachment No. 3)
Board of Directors’ opinion: The omission of legal reserved and the omission of dividend
payment for the year 2017 should be approved.
To Consider and Approve the Election of Directors in place of those whose terms are to be
expired in 2018.
Preamble: In compliance with Public Limited Companies Act, and Clause 18 of the Company’s
Articles of Association, one-third of the Directors must retire from the office by rotation at the
Annual General Meeting of Shareholders. Three directors who are retired by rotation in this
meeting are (Directors who are stakeholders, abstain);
1. Mr.Thanit Thareratanavibool
Director (Stakeholders, abstain),
2. Mr.Kaweephong Hirankasi
Director and Independence Director
3. Mr.Damrong Jungwong
Director

Agenda 5

Board of Directors’ opinion: The Board of Directors, excluding the Directors with special
interest has extensively discussed and considered the nomination of directors by applying the
nomination guidelines specified in compliance with Public Limited Companies Act 1992 and
taking into consideration the qualifications of nominees, of whom shall be knowledgeable with
business expertise from various occupations, being a leader, having far-sighted vision, high
principles and ethics, transparent and clean working record, being capable of expressing their
opinions independently, having suitable qualifications and having well performed their duties as
directors. The Board of Directors, excluding the Directors having special interest, agrees and
recommends the Meeting to elect the said three retiring Directors, i.e. Mr.Thanit
Thareratanavibool (Stakeholders, abstain), Mr.Kaweephong Hirankasi and Mr.Damrong
Jungwong to be Directors and Independence Director of the Company for another term.
The curricula vitae of the nominated persons, number of shares held in the Company, position
as director of managerial level in the listed company and other business including relationship
of the nominated person are shown in Attachment No. 4.
Agenda 6

To approve Directors’ Remuneration for year 2018.
Preamble: The directors’ remuneration should be reviewed every year, Chairman proposed to
approve directors’ remuneration for the year 2018 not over amount of 3,000,000 Baht
Remuneration

2017

2018 (Proposed)

1) Standard monthly fees
-

Chairman

18,000 Baht / person / Month 18,000 Baht / person / Month

-

Director

15,000 Baht / person / Month 15,000 Baht / person / Month

2) Meeting Allowance
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Remuneration

2017

2018 (Proposed)

-

Chairman

18,000 Baht / person / time

18,000 Baht / person / time

-

Director

15,000 Baht / person / time

15,000 Baht / person / time

Remark: *Determine the meeting allowances will be paid only attended.
Board of Directors’ opinion: The Board of Directors approved the Directors’ Remuneration
for year 2018 for amount of 3,000,000 Baht in Attachment No. 5.
Agenda 7

To approved the appointment of Auditors and Remuneration for year 2018.
Preamble: To appoint
1. Mr. Vichai Ruchitanont Certified Public Accountant No. 4054, or
2. Mr. Atipong Atipongsakul Certified Public Accountant No. 3500, or
3. Mr. Sathien Vongsnan Certified Public Accountant No. 3495, or
4. Miss Kultida Pasurakul Certified Public Accountant No. 5946, or
5. Mr. Yuttapong Chuamuangpan Certified Public Accountant No. 9445.
on the behalf of ANS Audit Company Limited to perform their duties as external auditor for the
year 2018 with the remuneration not over 2,950,000 Baht. To propose at the Shareholder
Meeting 2018, the above auditors are qualifying the Public Company Limited Act and
Securities and Exchange Commission’s requirements. Also, in the event the above auditors are
unable to perform their duties; ANS Audit Company Limited is authorized to assign another of
its auditors to perform the duties in place of them.
Board of Directors’ opinion: subject to the approval of shareholders at the Annual General
Meeting of shareholders’ year 2018 should be approved. (Attachment No. 6)

Agenda 8

To approve the amendment of the Company’s Articles of Association.

Preamble: In compliance with Public Limited Companies Act, B.E.2535 and the Securities and
Exchange Act that has changed, the amendment of the Company’s Articles of Association
Section 6 Shareholders Meeting, Clause 35 should be proposed to amend.

Current Articles of Association
Clause 35 The board of directors shall hold the annual
ordinary meeting of shareholders within
four (4) months from the end date of the
account period of the company.
Other meeting of shareholders in addition
to the meeting under the first paragraph
shall be called extra-ordinary meetings.

Proposed of the amendment of Articles of
Association
Clause 35 The board of directors shall hold the
annual ordinary meeting of shareholders
within four (4) months from the end date
of the account period of the company
Other meeting of shareholders in addition
to the meeting under the first paragraph
shall be called extra-ordinary meetings.
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Current Articles of Association
The board of directors may convene an
extra-ordinary meeting of shareholders
any time expedient.
Shareholders holding shares amounting to
not less than one-fifth (1/5) of the total
number of shares sold or number of
shareholders not less than twenty-five (25)
holding shares amounting to not less than
one-tenth (1/10) of the total number of
shares sold may subscribe their names to
send notice requesting the board of
directors to convene an extra-ordinary
meeting of shareholders at any time with
specific reasons for such request in the
notice. In such case, the board of directors
must arrange a meeting of shareholders
within one (1) month from the date of
receipt of the notice.
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Proposed of the amendment of Articles of
Association
The board of directors may convene an
extra-ordinary meeting of shareholders any
time expedient.
One shareholder or shareholders who have
the shares not less than ten (10) percent of
the total number of shares sold may
subscribe their names to send notice
requesting the board of directors to
convene an extra-ordinary meeting of
shareholders at any time with specific
agenda and reasons for such request in the
notice. In such case, the board of directors
must arrange a meeting of shareholders
within forty-five (45) days from the date of
receipt of the notice.
In event that that the board of directors
does not hold the meeting within the said
period under the third paragraph, the
shareholders who subscribe their names or
other shareholders, holding shares
equivalent to the prescribed amount, may
convene such meeting within forty-five
(45) days from the completion of such
period under the third paragraph. In such
case, it shall be deemed that the board of
directors arranges the shareholders meeting
and the company is responsible for
expenses arising from such meeting as
appropriate.
At any meeting of shareholders which was
convened by such shareholders under the
fourth paragraph, if the number of the
shareholders present is insufficient to form

Current Articles of Association

Proposed of the amendment of Articles of
Association
a quorum as stipulated in Clause 37, the
shareholders under the fourth paragraph
shall be responsible for expenses incurred
for holding the meeting.

Board of Directors’ opinion: The Board deemed appropriate to propose the shareholders to

approve the amendment of the Company’s Articles of Association Section 6 Shareholders
Meeting, Clause 35.
Agenda 9

To approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 3:
objective of the Company No. 9 and No. 15.
Preamble: In order to comply with the good business practice and not to support illegal
business or sin products, the change of the Company’s Memorandum of Association
clause 3: objective of the Company No. 9 and No. 15 should be made. The details of the
amendment are as follows;

Current objective of the Company

Proposed of the amendment of the objective of the
Company
No. 9 To engage in the business trading vegetables,
fruits, bamboo shoot, pepper, garden plants, ,
beverage, mineral water, fruits, fresh food,
dried food, instant food, canned food, canned
seafood, seasoning, source, sugar, vegetable oil,
feed and other consumer products.

No. 9 To engage in the business trading vegetables,
fruits, bamboo shoot, pepper, garden plants,
cigarettes, pipe tobacco, beverage, mineral water,
fruits, liquor, beer, fresh food, dried food, instant
food, canned food, canned seafood, seasoning,
source, sugar, vegetable oil, feed and other
consumer products.
No.15 To engage in the business trading of drug, No.15 To engage in the business trading of medicine,
pharmaceutical, chemical, medical devices
medicine, pharmaceutical, chemical, medical
tools, scientific instruments, fertilizers,
devices tools, scientific instruments, fertilizers,
pesticides all kinds of plants and animals.
pesticides all kinds of plants and animals.
Board of Directors’ opinion: The Board deemed appropriate to propose the shareholders to

approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 3:
objective of the Company No. 9 and No.15 not to support illegal business or sin products.
Agenda 10

To consider other matters (if any).
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The Company fixes the record date which shareholders have the right to attend the Annual General Meeting of
shareholders for year 2018 on March 14, 2018. All Shareholders are cordially invited to attend the Annual General
Meeting of Shareholders to be held as mentioned above. The commencement for registration to attend the Meeting will
be from 08:30 hours.
For your convenience, if you attend the meeting by yourself please bring your identification with you or you
wish to appoint a person to attend and vote at the Meeting on your behalf, please complete and duly execute only one of
the Proxy Forms (From A and From B) as attached in Attachment No. 9, or alternatively you may download only one of
two Proxy Forms from www.aienergy.co.th and present to staffs in the registration process. The shareholder shall be
prepared documents to submit to staffs before attended the Shareholder Meeting.
If proxy is an individual: proxies bring proxy’s identification document certified by proxy to show at
the registration together with proxies’ identification document.
- If proxy is a corporation: proxies bring proxy’s company registration certified by authorized directors
with company seal to show at the registration together with proxies’ identification document.
Please bring a proxy form named shareholder and bar code to show to staffs at the registration from 08.30 hrs. to 10.00
hrs. For shareholders who need a hard copy of Annual Report 2017, can request by using form in the attachment No. 10.
-

Released on March 27, 2018

Yours faithfully,
By Order of the Board of Directors

(Miss Pimwan Thareratanavibool)
Managing Director

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

Attachment No. 1
Attachment for Agenda 1 : To Certify and Approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2017 on 21 December 2017
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ของ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
วัน เวลำ และสถำนที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุ งเทพฯ)
ห้องเจ้าพระยา บอลรู ม (ชั้น 2) อาคารโรงแรม เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯขอแจ้งมติที่ประชุมให้
ทราบ ดังต่อไปนี้
รำยนำมกรรมกำรทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
1. คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์

ประธานกรรมการ

2. คุณธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์

รองประธานกรรมการ

3. คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์

กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
เลขานุการบริ ษทั

4. คุณดารงค์ จูงวงศ์

กรรมการ

5. ดร.กวีพงษ์ หิ รัญกสิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

7. คุณโชติ สนธิวฒั นานนท์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

รำยนำมผู้เข้ ำร่ วมประชุม
1. คุณวิชยั รุ จิตานนท์

ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด

2. คุณมธุรส สาราณี ยะธรรม

ที่ปรึ กษาทางการเงิน บริ ษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด

3. ว่าที่ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นพยนต์

ที่ปรึ กษากฎหมาย

4. คุณปิ ยนาฏ นามไพโรจน์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

เริ่มกำรประชุม
นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ผูถ้ ือ
หุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560
พิธีกรแถลงว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้น 5,344 ท่าน มี
จานวนหุน้ สามัญทั้งสิ้น 4,520 ล้านหุน้ จัดแบ่งตามหมวดผูถ้ ือหุน้ ได้ดงั ต่อไปนี้
1 ) นิติบุคคลต่างประเทศ

จานวน

356,000 หุน้
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2 ) นิติบุคคลในประเทศ
3 ) บุคคลต่างประเทศ
4 ) บุคคลในประเทศ
โดยเป็ นหุ้นสำมัญทีม่ สี ิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น

จานวน 2,721,439,940 หุน้
จานวน
155,600 หุน้
จานวน 1,798,048,460 หุน้
4,520,000,000 หุ้น

ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 นี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจานวน
134 ท่าน มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง 82 ราย 37,595,064 หุน้ มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 52 ราย 3,305,968,732 หุน้ ไม่มาร่ วม
ประชุม 1,176,436,204 หุน้ นับรวมเป็ นจานวนหุน้ มาร่ วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด และกรรมการของบริ ษทั
เข้าร่ วมประชุมรวมจานวน 7 คน ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ประธานฯ จึงเปิ ดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 1/2560 โดยเชิญผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ รับฟังคาชี้แจงเรื่ องวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยง จาก
พิธีกรดังนี้
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ การออกเสี ยงลงคะแนนจะนับหุน้ 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง และผูถ้ ือหุน้ 1 ราย สามารถออกเสี ยงใน
แต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ เพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสี ยงได้
การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน และจัดส่งใบ
ลงคะแนนเสี ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯยืนอยูด่ า้ นข้าง เพื่อนาไปบันทึกและประมวลผลการลงคะแนนเสี ยงและเก็บบัตร
ลงคะแนนเพื่อการตรวจสอบ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ เห็นด้วย หรื อไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมตั ิตามที่นาเสนอ ไม่ตอ้ ง
ส่งบัตรลงคะแนน โดยขอให้ส่งคืนบัตรส่วนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
การนับผลการลงคะแนนเสี ยง จะใช้มติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
บริ ษทั ฯได้ใช้บริ การระบบจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั ควิดแลบ จากัด ซึ่งได้นาระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง เพื่อความรวดเร็ วในการประมวลผลการนับคะแนนเสี ยงเช่นเดียวกับปี ที่ผา่ นมา
การประมวลผลการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ยหักออกจาก
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ลงคะแนนเสี ยงเป็ นการ
ล่วงหน้า และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน บริ ษทั ฯได้รวมคะแนน
เสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวไว้แล้ว
หลังจากประมวลผลการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็ น
คะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละของผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ จานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
หรื อผูม้ อบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรื อกลับก่อนและเพื่อ
เป็ นการปฏิบตั ิตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่งกาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมว่า บริ ษทั ฯควรมีผนู้ บั คะแนนที่เป็ นกลางเป็ นสักขีพยาน
ในการนับคะแนน บริ ษทั ฯจึงได้เชิญที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมาย ดิ อาร์ท ออฟ ลอว์ จากัด มาเป็ นผูต้ รวจสอบ
การนับคะแนนเสี ยงร่ วมกับผูถ้ ือหุน้ อีก 1 ท่าน ในการนี้ มีผถู ้ ือหุน้ 1 ท่านยินดีอาสาสมัครเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ในการสังเกตการณ์ใน
การตรวจนับคะแนนตลอดการประชุม
ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
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วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียด ตามสาเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว ซึ่ง
คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มีผถู ้ ือหุน้ มีประเด็นคาถาม ดังนี้
ขออนุญาตดูหมวดที่ 6 การประชุมผูถ้ ือหุน้ ในหน้าที่ 40 ของหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับ
เรื่ องการลงคะแนนข้อที่ 39 ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูป้ ระชุมซึ่งมาถือหุน้ และ
ออกคะแนนเสี ยงลงคะแนน ซึ่งวิธีการนับคะแนนก็คือนับเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนนนะครับ อย่างที่เมื่อสักครู่ น้ ีที่พิธีกรได้กล่าวถึง แต่ผมสงสัยว่าเวลาลงคะแนนใน
วาระการประชุมต่างๆ อย่างในการประชุมครั้งที่แล้วนะครับ ยกตัวอย่างเช่นวาระที่ 1 ในหน้าที่ 7
เรื่ องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มี
คะแนนเห็นด้วย 3,300 กว่าล้านบาท และงดออกเสี ยง 3 ล้านเศษๆ และการคิดเปอร์เซ็นต์
กลายเป็ นว่าคิดเป็ นร้อยละของตัวเห็นด้วยที่ 99.8900 และงดออกเสียง 0.1100 ทั้งที่วาระนี้เป็ น
เรื่ องของการรับรองก็จะต้องใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูท้ ี่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
การงดออกเสี ยงตรงนี้ถือว่าไม่ออกเสี ยงฉะนั้นไม่สมควรจะนับคะแนนงดออกเสี ยง ดังนั้น
สัดส่วนงดออกเสี ยงร้อยละ 0.1100 ไม่ควรจะมี ดังนั้นคะแนนเห็นด้วยควรจะเป็ นร้อยละ 100.00
นะครับ นั้นคือเรื่ องที่ 1
สาหรับเรื่ องที่ 2 ในข้อ 39 หน้า 40 ในกรณี ดงั ต่อไปให้น้ ีให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ตรงนี้ต่างหาก
เราถือนับเสี ยงของผูง้ ดออกเสี ยง วิธีการเขียนข้อความตามกฎหมาย ตามพรบ.บริ ษทั มหาชน และ
ข้อบังคับของบริ ษทั เอง เขียนในแนวทางนี้ดงั นั้นการนับคะแนนเสี ยงจึงนับคะแนนเสี ยงอย่างที่ผม
ได้กล่าวไป คือกรณี เสี ยงข้างมากนับเฉพาะผูอ้ อกเสี ยง งดออกเสี ยงคือไม่นบั แต่กรณี ที่ตอ้ งใช้
คะแนน 3 ใน 4 จะนับทุกๆเสี ยงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงครับ ขอบคุณครับ
คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : การรายงานคะแนนเสี ยง เมื่อมีการประชุมเสร็ จทางบริ ษทั จะทาการสรุ ปคะแนนเสี ยงตามเงื่อนไข
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
ของกาหนดให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตาม จะต้องระบุคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
พร้อมอัตราส่วนเพื่อรายงานมติการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่
ประชุมเสร็ จ
คุณธารา ชลปราณี :
ขออนุญาตอธิบายอีกครั้งครับ คือการรายงานคะแนนเสี ยงถูกต้อง แต่คะแนนเสี ยงงดออกเสี ยงไม่
ต้องรายงานการคิดเปอร์เซ็นต์ ในกรณี เสี ยงข้างมาก แต่ในกรณี 3 ใน 4 ถึงค่อยว่ากัน เช่น ในวาระ
การจ่ายค่าตอบแทน แต่ในกรณี เสี ยงข้างมากชัดเจนอยูแ่ ล้วว่าเป็ นเสี ยงข้างมากของผูม้ าประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน ดังนั้นก็ควรรายงานซึ่งถูกต้องแล้ว แต่ที่คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ไม่ตอ้ งคิดใน
ส่วนของงดออกเสี ยง ตรงนั้นขีดไปเลย เขียนแต่ตรงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น และในทาง
กฎหมายควรชี้แจงด้วย และวางเป็ นแนวทางปฏิบตั ิตามที่ควรจะเป็ นนะครับ
คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : ทางเราขอกลับไปตรวจสอบกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งในการรายงาน
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
สัดส่วนของคะแนนเสี ยง ขอบคุณค่ะ
คุณธารา ชลปราณี :
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ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที่ 2

จำนวน (เสียง)
3,334,657,720
101,876
5,403,800
-

คิดเป็ นร้ อยละ
99.8352
0.0031
0.1618
-

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ฉบับ
ปรับปรุง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

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

แห่งบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯประจาปี 2557 ฉบับปรับปรุ ง ซึ่ ง
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริ ษทั มหาชนจากัดและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2557 ฉบับปรับปรุ ง เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 2,500,000 บาท ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี
ดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริ ษทั ฯ หรื อกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ประธานฯแสดงตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2557 ถึงปี 2560 และปี 2557 ฉบับปรับปรุ ง ดังนี้
ตำรำงแสดงเปรียบเทียบค่ ำสอบบัญชี

2558

2559

2560

ANS2

ANS2

ANS2

2557
(ฉบับปรับปรุง)
ANS2

1,240,000

1,610,000

2,450,000

2,800,000

2,500,000

-

80,000

150,000

150,000

-

1,240,000

1,690,000

2,600,000

2,950,000

2,500,000

270,000

330,000

400,000

400,000

280,000

2557

ผู้สอบบัญชี
ดร.วิรัชฯ1
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตรวจสอบข้ อมูลในแบบคำขอใช้ สิทธิ
และประโยชน์ ยกเว้ นภำษีเงินได้ นติ ิ
บุคคล
รวมยอดเฉพำะบริษัทฯ
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
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ตำรำงแสดงเปรียบเทียบค่ ำสอบบัญชี

2557

2558

2559

2560

ผู้สอบบัญชี

ดร.วิรัชฯ1

ANS2

ANS2

ANS2

2557
(ฉบับปรับปรุง)
ANS2

500,000

300,000

3,850,000

3,080,000

บริษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์
440,000
470,000
500,000
เทอร์ มนิ ัลส์ จำกัด
ยอดรวมทุกบริษัท
1,950,000
2,490,000 3,500,000
หมำยเหตุ: 1 บริ ษทั สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด (“ดร.วิรัชฯ”)
2
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด (“ANS”)
มีผถู ้ ือหุน้ มีประเด็นคาถาม ดังนี้
คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี :

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)
คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี :
คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

วาระนี้ก่อนที่จะลงคะแนนเสี ยง มีท่านใดมีคาถามหรื อไม่ครับ
งบการเงินฉบับปรับปรุ งปี 2557 ปรับปรุ งอะไรครับท่าน และที่จ่ายไปแล้วต้องจ่ายอีก 2,500,000
บาท มันเป็ น Special Audit หรื อไม่ คือบอกว่าปรับปรุ งแต่ไม่ได้บอกว่าปรับปรุ งอะไร อยากทราบ
ว่าปรับปรุ งคือการปรับปรุ งอะไรครับ
ขอให้ทางผูส้ อบบัญชีเป็ นผูท้ าหน้าที่ตอบคาถามครับ
ผมขอตอบคาถามทีละส่วนนะครับ เดิมงบการเงินสาหรับปี 2557ในอดีต ผูส้ อบบัญชีเดิมท่าน
ตรวจท่านไม่แสดงความเห็น และเป็ นงบการเงินที่ทางสานักงาน กลต. ไม่รับและจะต้องมีการ
ตรวจสอบใหม่ ดังนั้นงบการเงินสาหรับปี 2557 จะต้องเป็ นงบการเงินที่ตอ้ งตรวจสอบใหม่ ไม่ใช่
Special Audit นะครับ แต่เป็ นการตรวจสอบบัญชีงบการเงินเพื่อนาเสนอสานักงาน กลต. คาถามที่
2 ก็คือ รายการปรับปรุ งนั้นคือรายการปรับปรุ งอะไรนั้น ซึ่งจากการประชุมครั้งที่แล้ว และ
รับทราบมาจากทางฝ่ ายบริ หารและรับทราบมาจากทางที่ปรึ กษาการเงินได้สรุ ปจากการประชุม
ครั้งที่แล้วว่า งบการเงินปี 2557 ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากระบบการ
ควบคุมภายในดาเนินการอย่างไม่ควรจะเป็ นส่งผลให้ขอ้ มูลเอกสารหลักฐานต่างๆ ในบางส่วนไม่
มีความสมบูรณ์ มีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าคงเหลือซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริ ษทั บริ ษทั
จึงได้มีการปรับปรุ งโดยนาเอกสารที่ไม่สมบูรณ์มาปรับปรุ งในงบการเงิน ผูส้ อบบัญชีปี 2557 ซึ่ง
เป็ นผูส้ อบบัญชีใหม่ซ่ ึงไม่ใช่ทีมของปี 2557 เดิมจะต้องทาการตรวจสอบงบการเงินปี 2557 ใหม่
เสมือนเป็ นการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีปกติสาหรับปี 2557 ที่ตรวจ
ย้อนหลัง
แล้วตัวแลขที่มนั เปลี่ยนแปลงไป 2558 2559 และ 2560 ไม่พนั กันหรื อครับ แล้วท่านไม่ตอ้ ง
ตรวจสอบใหม่หรื อครับ
ทางผมเริ่ มรับงานปี 2558 เป็ นปี แรก และปี 2557 เป็ นของผูส้ อบบัญชีเดิมที่ท่านไม่แสดงความเห็น
เพราะฉะนั้นการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 จะมีผลต่อเนื่องจากงบการเงินปี 2557 ที่ไม่ได้แสดง
ความเห็น ทาให้งบการเงินปี 2558 มีประเด็นไปด้วย ประเด็นก็คือว่างบกาไรขาดทุนของปี 2558
ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื่องจากผลกระทบจากปี 2557 และงบแสดงฐานะทางการเงิน
สาหรับ 31 ธันวาคม 2558 มีเงื่อนไขเกี่ยวกับผลกระทบของปี 2557 เช่นกัน ซึ่งปี 2558 เป็ นงบ
การเงินที่สานักงาน กลต. ไม่รับงบการเงิน นั้นหมายถึงว่าบริ ษทั จะต้องจัดทางบการเงินปี 2558
ใหม่เช่นกันครับ
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คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี :
คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี :
คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี :
คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)
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มันเป็ นการโอนกาไรจากบริ ษทั ลูกเข้าไปยังตัวแม่ ใช่หรื อไม่ครับ ที่เรื่ องนี้ที่ไม่รับรอง หรื อว่า
ไม่ใช่
เป็ นรายการปรับปรุ งที่ผสู ้ อบบัญชีกาลังตรวจสอบอยูว่ า่ รายการที่บริ ษทั ปรับปรุ ง และหลักฐานที่
เราได้สนับสนุนรายการปรับปรุ งตรงนั้นอย่างไร เพียงพอและเหมาะสมหรื อไม่ เป็ นรายการของ
เอกสารที่เดิมบันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ ก็เลยนาสิ่ งที่ไม่ได้บนั ทึกไว้กลับมาบันทึกให้สมบูรณ์ และให้
ผูส้ อบบัญชีใหม่เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งครับ
แล้วที่เกิดความเสี ยหาย มันแสดงว่าอะไรครับ ไม่มีหมายเหตุให้ดู ผมไม่รู้วา่ ตัวเลขงบการเงินคือ
อะไร
ในงบการเงินปี 2558 ที่ทางผูส้ อบบัญชี บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด (“ANS”) เป็ นผูต้ รวจสอบ
บัญชีเป็ นปี แรก ทางฝ่ ายบริ หารได้มีการปรับปรุ งงบการเงินของปี 2557 ที่ปรับปรุ งใหม่และมี
รายการที่ปรับปรุ งเปรี ยบเทียบให้เห็นว่ามีรายการไหนต่างไปจากปี 2557 ที่ผสู ้ อบบัญชีเดิมไม่
แสดงความเห็น และได้เปิ ดเผยอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นรายการแก้ไขข้อผิดพลาดที่
แสดงให้เห็นถึงรายการที่ทางฝ่ ายบริ หารได้นารายการที่ไม่สมบูรณ์เข้าไปปรับปรุ งงบการเงินแล้ว
ก็จะมีการแสดงให้เห็นว่ารายการที่ปรับปรุ งใหม่เป็ นรายการที่กระทบราบการบัญชีอะไรบ้าง
บัญชีรายได้ บัญชีตน้ ทุน บัญชีสินค้า กาไรสุทธิ ตัวเลขจะปรากฏอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินปี 2558 ที่อา้ งไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในปี 2557 ที่ผบู ้ ริ หารได้ปรับปรุ งใหม่
ได้มีการแสดงรายการที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบกับรายการปรับปรุ งและจานวนเงินไว้ในหมายเหตุ
ครับ
ก็คือท่านได้บนั ทึกไว้ในปี 2558 ไปแล้ว แต่มาขอย้อนหลังกลับไปปี 2557
ไม่ใช่ครับ คือ งบการเงินปี 2557 จะมีชุดแรกที่ผสู ้ อบบัญชีเดิมท่านตรวจและท่านไม่แสดง
ความเห็น เนื่องจากท่านได้ให้เหตุผลว่าระบบการควบคุมภายในอาจจะมีจุดอ่อนไม่มี
ประสิ ทธิภาพ และทางฝ่ ายบริ หารเองจะมีบางรายการที่ไม่ได้บนั ทึกหรื อเอกสารที่ใช้บนั ทึกเข้าไป
มันไม่สมบูรณ์ ทาให้ทางผูส้ อบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็น และตอนที่ทาง ANS ตรวจสอบบัญชี
ปี 2558 เราก็รับผิดชอบตรวจบัญชีสาหรับรายการปี 2558 ในส่วนของรายการปี 2557 ก็เป็ นความ
รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารที่ท่านจะแสดงงบการเงินที่ท่านเห็นว่าควรจะต้องปรับปรุ งสิ่ งที่ผิดพลาด
เอามาปรับปรุ งให้ถกู ต้อง และนามาเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึ่งตอนนั้นทางฝ่ ายบริ หารได้นางบ
การเงินปี 2557 ที่ได้รับการปรับปรุ งใหม่เป็ นการปรับปรุ งปี 2557 ที่เอามาเปรี ยบเทียบกับปี 2558
และอธิบายให้เห็นว่าปี 2557 ได้ปรับปรุ งอะไรไปบ้าง แต่ผสู ้ อบบัญชีปี 2558 ไม่ได้มีขอบเขตที่จะ
เข้าไปตรวจถึงปี 2557 ด้วย เพียงแต่เอารายการของปี 2557 ที่ฝ่ายบริ หารได้พยายามแก้ไข
ข้อผิดพลาดและเอารายการที่ไม่สมบูรณ์นามาบันทึกเพิ่มเติมเข้าไปเป็ นรายการที่ทาให้ถูกต้องเพื่อ
เอามาเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ตอนนั้นขอบเขตของผูส้ อบบัญชี ANS ที่ตรวจปี 2558 เราได้แสดง
ความเห็นไปตามขอบเขตของปี 2558 แต่สาหรับปี 2557 เป็ นข้อมูลที่ผบู ้ ริ หารเองจัดทาขึ้นมาใหม่
ให้ถูกต้องเพื่อนามาเปรี ยบเทียบ ซึ่งผูส้ อบบัญชีปี 2558 ไม่ได้ขยายขอบเขตเข้าไปตรวจสอบปี
2557 ด้วย เป็ นข้อมูลปี 2557 ที่ทาขึ้นมาใหม่ แล้วนามาเปรี ยบเทียบกับปี 2558 และแสดงรายการ
ให้เป็ นว่ารายการในปี 2557 เดิม และปี 2557 ใหม่ปรับปรุ งรายการอะไรบ้างซึ่งแสดงไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน อธิบายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดแสดงให้เห็นถึงรายการบัญชีแต่ละ
บัญชีที่ปรับปรุ งอะไรไปแล้วบ้าง ปรับปรุ งรายได้ไปเท่าไหร่ ปรับปรุ งต้นทุนไปเท่าไหร่ ปรับปรุ ง
ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ กาไรสุทธิไปเท่าไหร่ แสดงไว้อยูใ่ นงบการเงินปี 2558 ที่มีปี 2557
เปรี ยบเทียบซึ่งมีรายการที่ปรับปรุ งใหม่แล้ว

คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี :

สรุ ปว่าปี 2558 ได้ทาการปรับปรุ งไปแล้ว และจ่ายเงินไปแล้ว ทาไมต้องจ่ายอีก 2,500,000 บาท

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

ปกติงบการเงินในแต่ละปี คือปี 2557 2558 2559 และ 2560 แต่ละปี จะต้องแสดงข้อมูล
เปรี ยบเทียบ 2 ปี ถ้าปี 2557 เดิมเป็ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีเดิม ซึ่งไม่ได้ตรวจสอบโดย
ANS และงบการเงินปี 2557 ผูส้ อบบัญชีเดิมท่านไม่แสดงความเห็นและเป็ นงบการเงินที่ยงั จัดทา
ไม่ถูกต้อง ที่สานักงาน กลต. มีคาสัง่ ให้จดั ทาใหม่ ซึ่ง ANS ไม่ได้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีปี 2557
เดิม
บอกได้หรื อไม่ครับว่าใครเป็ นผูส้ อบบัญชีปี 2557 เดิม

คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี :
คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี :

คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ :

สานักงาน ดร.วิรัชฯ ครับ ซึ่งท่านสามารถหาข้อมูลย้อนหลังได้ครับ และทางบริ ษทั เองก็ได้
ดาเนินการตามที่สานักงาน กลต. มีคาสัง่ ให้บริ ษทั หาผูส้ อบบัญชีมาตรวจสอบปี 2557 ใหม่ เพื่อให้
เป็ นงบการเงินที่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ทางสานักงาน กลต. ท่านยอมรับ จึงต้องมีการจัดทางบ
การเงินปี 2557 ที่เราเรี ยกว่าฉบับปรับปรุ งใหม่อีกครั้งหนึ่ง และเนื่องจากว่าเป็ นผูส้ อบบัญชีจากคน
ละบริ ษทั กัน ทาให้ผสู ้ อบบัญชีใหม่เสมือนหนึ่งว่าปี 2557 ต้องตรวจรับรองใหม่ท้ งั หมด คาว่า
ตรวจสอบใหม่คือตรวจสอบทั้งหมด ไม่ใช่ตรวจสอบเฉพาะรายการที่ปรับปรุ งเท่านั้น มันถูก
กาหนดว่าการตรวจสอบงบการเงินก็ตอ้ งตรวจสอบทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะรายการที่ปรับปรุ ง เพราะ
เราเป็ นผูส้ อบบัญชีที่เข้าไปตรวจใหม่ของปี 2557 ครับ
แบบนี้ค่าใช้จ่ายมันซ้ าซ้อน สามารถเรี ยกค่าเสี ยหายได้จากใคร คือต้องจ่ายปี 2557 ถึง 2 ครั้ง การ
ตรวจสอบใหม่ผมยอมรับได้ แต่วา่ จ่ายเพิ่มอีก 2,500,000 บาทถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกินออกมา แล้ว
ข้อมูลที่ให้ผมมาผมก็ไม่ทราบว่าข้อมูลที่ปรับปรุ งนั้นคือรายการอะไร เพราะมันเป็ นการอนุมตั ิ
ตั้งแต่ปี 2558 ไปแล้ว ท่านบอกปรับปรุ งและอนุมตั ิไปแล้วในปี 2558 ผูก้ ็นึกไม่ออกแล้วว่าได้
ปรับปรุ งอะไรไป แต่วา่ สามารถเรี ยกเก็บย้อนกลับไปได้ในปี 2557 ได้อีก 2,500,000 บาท ทาแบบ
นี้ก็ดีนะครับจะได้จ่ายหลายๆครั้ง
ขออนุญาตเรี ยนตรงๆเพื่อสะท้อนให้เห็นบางสิ่ งบางอย่าง การบริ หารจัดการเรามี Board มี CEO มี
ผูถ้ ือหุน้ และมีเจ้าหน้าที่ การมาประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ คือเจ้าของกิจการ ฉะนั้นการชี้แจงไม่ได้
ออกมาจากความตรงไปตรงมา และตอบไม่ตรงประเด็น ไม่ตอ้ งกลับไปดูหมายเหตุประกอบงบ
การเงินใดๆทั้งสิ้น วันนี้คนที่มาประชุมในที่น้ ีเป็ นเจ้าของทั้งนั้น แต่ผถู ้ ือหุน้ ไม่ได้เป็ นผูท้ ี่ทาความ
เสี ยหาย ท่านที่มีหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการและเป็ น Board ของบริ ษทั ควรจะต้องมีความรอบ
ครอบและมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ ดิฉนั ขออภัยที่พดู ตรง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จะบริ ษทั เดิมหรื อ
บริ ษทั ใหม่ ใครมาทางาน เขามาทาเขาต้องคิดเงิน แต่คาถามของดิฉนั คือ บริ ษทั ที่เอามาทาตั้งแต่ปี
2557 ซึ่งเป็ นบริ ษทั เดิม ใครเป็ นคนเลือกมา เลือกมาบนพื้นฐานอะไร เพราะคนที่มาทาเรื่ องการเงิน
จะต้องเป็ นที่ไว้วางใจอย่างยิง่ ของบริ ษทั มหาชน เมื่อเลือกมาแล้วและมาปฏิบตั ิหน้าที่แบบนี้ มี
ความรับผิดชอบหรื อไม่ ตรวจสอบอย่างไรถึงไปจนจุดสุดท้ายคือ ไม่แสดงความเห็น การทาบัญชี
ไม่ได้ทากันวันเดียวหรื อสองวัน จะต้องมีการตรวจสอบกันตลอดเวลา และจะต้องมีการสื่ อสารกัน
ภายในองค์กรด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเห็นอะไรที่ผิดพลาด ผูส้ อบบัญชีตอ้ งให้คาแนะนาอยูแ่ ล้ว
Board เองก็เช่นกัน เพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น สานักงานบัญชีเดิมรับค่าใช้จ่าย
หรื อไม่คะ ที่เป็ นค่าไม่ออกความเห็น แต่ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นรายย่อยทุกคนต้องรับรู ้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ ต้อง
รับรู ้ขาดทุนตรงนี้ และถ้าหากผูถ้ ือหุน้ ต้องรับรู ้ทุกสิ่ งทุกอย่าง เช่นเดียวกับท่านผูเ้ ป็ นเจ้าของท่านก็
ต้องรับรู ้เช่นกัน เพราะฉะนั้นเงินจานวนนี้เป็ นการทางานเพื่อที่จะไม่รับรองมันคุม้ ค่าหรื อไม่คะ
และเขารับผิดชอบอะไรหรื อไม่ช่วยกรุ ณาชี้แจงดิฉนั หน่อย และรับผิดชอบแค่ไหนก่อนที่จะไป
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เชิญบริ ษทั ใหม่มา และให้บริ ษทั ใหม่มาทางาน เขาก็บอกว่าเขาต้องทาใหม่หมดก็เป็ นเรื่ องปกติ
ธรรมดา เมื่อทาใหม่หมดก็เสี ยค่าแรง เสี ยค่าใช้จ่าย เราไม่มาอนุมตั ิค่าใช้จ่ายให้ท่านง่ายๆหรอกค่ะ
เพราะท่านไม่ได้ดูแลบริ ษทั เป็ นอย่างดี และผลที่เกิดขึ้นจากปี 2557 มันส่งผลอะไรที่เป็ นยิง่ กว่า
การเสี ยเงิน ความน่าเชื่อถือไม่วา่ จะต่อผูถ้ ือหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สังคม มันซื้อไม่ได้ดว้ ยเงินนะ
คะ ฉะนั้นช่วยกรุ ณาชี้แจงดิฉนั ก่อนๆที่ดิฉนั จะถามต่อไป ขอบคุณค่ะ
คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
เหตุการณ์ที่ผดิ พลาดขึ้นมาและผูส้ อบบัญชีรายเดิมไม่แสดงความเห็น ประเด็นนั้นเกิดจากความไม่
เข้าใจกัน ผมขอให้ทางกรรมการผูจ้ ดั การ คือคุณพิมพ์วรรณ ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าเกิดอะไร
(ประธานกรรมการ)
ขึ้นกับเรื่ องที่ผา่ นมาครับ
คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 เกิดจากการบันทึกบัญชีของบริ ษทั ที่ไม่สมบูรณ์ของรายการ
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
รับจ้างผลิต โดยทางอดีตผูบ้ ริ หารได้เข้าทาสัญญารับจ้างผลิตซึ่งมีคา่ จ้างเป็ นผลพลอยได้ที่ได้จาก
การผลิต ทั้งนี้ในด้านการบันทึกบัญชีของบริ ษทั ได้นาผลพลอยได้ที่ได้รับมาบันทึกและรับรู ้ใน
ส่วนของต้นทุน เพื่อเป็ นการลดต้นทุนแทน แต่ในทางหลักการของมาตรฐานบัญชี ค่าจ้างที่ได้เป็ น
ผลพลอยได้ดงั กล่าวจะต้องนามาบันทึกและรับรู ้ในส่วนของรายได้แทน ดังนั้นเมื่อบริ ษทั ได้ทา
การบันทึกบัญชีผดิ มาตรฐานบัญชี จึงส่งผลกระทบต่อสิ นค้าและวัตถุดิบคงเหลือ ตามที่ทางผูส้ อบ
บัญชีได้ทาการชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้ จึงเป็ นเหตุให้ผสู ้ อบบัญชีเดิม สานักงาน ดร.วิรัชฯ ไม่
แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 ค่ะ และเมื่อผูส้ อบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็น ทางสานักงาน
กลต.ได้มีคาสัง่ ออกมาว่าไม่รับงบการเงินฉบับดังกล่าวของบริ ษทั และสัง่ ให้บริ ษทั จัดทางบ
การเงินปี 2557 ขึ่นใหม่ ไม่ใช่การทา Special Audit งบการเงินปี 2557 เดิมในบางส่วนเฉพาะที่มี
ปั ญหา โดยในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ไม่ได้นิ่งเฉย ทางฝ่ ายจัดการได้มีการทาการปรับปรุ ง
รายการดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์เรี ยบร้อยแล้ว และจัดเตรี ยมพร้อมให้ทางผูส้ อบบัญชีใหม่เข้ามา
ตรวจรับงาน เพื่อที่จะได้งบการเงินปี 2557 ฉบับปรับปรุ งตามที่ทางสานักงาน กลต.มีคาสัง่ ออกมา
ให้บริ ษทั ทาการปรับปรุ ง และนาส่งสานักงาน กลต. ต่อไป
สาหรับข้อสงสัยว่าทาไมทาง ANS ถึงตกลงรับงานตรวจสอบงบการเงินปี 2557 ณ วันนี้ เพราะที่
ผ่านมาทางผูส้ อบบัญชีรอคาวินิจฉัยการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบตลาดทุนของทางสานักงาน
กลต. ตามที่ทางคณะกรรมการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ใน
เดือนเมษายนที่ผา่ นมาว่าผลการตรวจสอบของสานักงาน กลต. นั้นยังไม่เสร็ จสิ้น และเมื่อเดือน
มิถุนายน 2560 ทางสานักงาน กลต. ก็ได้กล่าวโทษทางอดีตกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร 2 ท่าน
ว่าไม่ทาหน้าที่ในการนาส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ และเรื่ องทุกอย่างได้คลี่คลายและทางสานักงาน กลต.
มีการกล่าวโทษออกมาแล้ว ผูส้ อบบัญชีก็สามารถที่จะตอบรับงานได้เนื่องจากในแง่ของนิติบุคคล
AIE ไม่ได้ถูกกล่าวโทษใดๆ จะเป็ นเพียงการกล่าวโทษอดีตกรรมการเท่านั้น จึงเป็ นที่มาขอวันนี้ที่
เสนอให้ทางผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตั้ง ANS เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2557 ฉบับปรับปรุ ง เนื่องจาก
ANS ไม่ได้เป็ นผูส้ อบบัญชีเดิมซึ่งคนเดิมคือ สานักงาน ดร.วิรัชฯ
คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ :
ขอบคุณที่ช้ ีแจง แต่ดิฉนั คิดว่าในสิ่ งที่ช้ ีแจงมา การที่แทนจะบันทึกเป็ นรายได้แต่บนั ทึกผิด ฝ่ าย
การเงินเราก็ตอ้ งเห็น มิเช่นนั้นจะเป็ นฝ่ ายการเงินของบริ ษทั มหาชนได้อย่างไรคะ และกรรมการที่
เป็ นกรรมการอิสระก็น่าจะต้องมีการตรวจสอบ ปั ญหานี้มนั แก้ได้ต้ งั แต่ตน้ ทาง ดิฉนั ไม่เข้าใจว่า
ทาไมไม่เห็นปั ญหานี้ต้ งั แต่แรก นอกเหนือจากว่าผูส้ อบบัญชีสอบแบบไหน สอบเพื่อเอาเงินตอน
สุดท้าย ไม่มีการให้คาแนะนา ไม่มีระยะเวลาในการตรวจสอบเลยหรื ออย่างไร ถ้าเผื่อเรายังไม่เห็น
หรื อเรายังไม่ยอมรับ ว่าจุดอ่อนที่ทาให้สถานะของบริ ษทั เราเป็ นแบบนี้ มาจากอะไร เราไปมองแต่
ว่าเราจะรับคนใหม่หาคนใหม่ หรื อรับไม่รับ ดิฉนั คิดว่าเราน่าจะรู ้ก่อนนะคะว่าเราป่ วยด้วยโรค
อะไร และทาไมเราถึงป่ วย การลงบันทึกบัญชีผิด ถ้ารู ้วา่ ก็ควรจะเห็นตั้งแต่แรก ไม่ใช่ขา้ มมาเป็ น
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หลายๆปี 2557 2558 2559 และ 2560 เพราะฉะนั้นดิฉนั อยากทราบก่อนว่า ท่านเห็นหรื อยังว่า
ปั ญหาของท่านจริ งๆคืออะไร และการที่สานักงาน กลต. บอกว่าไม่รับและให้มีการตรวจสอบใหม่
ดิฉนั เห็นด้วยนะ และคิดว่าควรจะมีมาตรการอะไรที่เข้มกว่านี้ดว้ ย เพราะมันไม่ควรเกิดขึ้น เรา
ควรจะเห็นตั้งแต่แรกๆและรี บแก้ไข การเงินก็ไม่ใช่วา่ ลงไปโดยที่ไม่มีความตระหนักรู ้ในสาย
วิชาการของตนเอง ดิฉนั ยังไม่เห็นภาพตรงนี้ชดั เลยว่าท่านเห็นหรื อไม่วา่ จุดอ่อนของท่านตรงนี้มนั
อยูท่ ี่ไหนกันแน่ ก่อนที่จะมาขอนุมตั ิเราว่าให้ช่วยรับรองหน่อยจะหาผูส้ อบบัญชีใหม่
คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ : ในปี 2557 นั้น ตามที่ท่านประธานฯได้เกริ่ นเอาไว้วา่ เกิดจากความไม่เข้าใจกันระหว่างฝ่ ายจัดการ
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
ของบริ ษทั และผูส้ อบบัญชีเดิม ในเรื่ องของการบันทึกบัญชีในรายการรับจ้างผลิตดังกล่าว เป็ นเหตุ
ให้ตอนที่ปิดงบการเงินปี 2557 ในช่วงต้นปี 2558 ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นบนงบการเงิน
เนื่องจากทางฝ่ ายจัดการได้จดั ทางบการเงินขึ้นมามีการบันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์และผิดหลักการทาง
มาตรฐานบัญชี และหากถามว่าทางคณะกรรมการทราบจุดอ่อนหรื อปั ญหา ณ วันนี้หรื อไม่น้ นั ขอ
ตอบว่าไม่ใช่นะคะ คือจริ งๆเราทราบตั้งแต่ในปี 2558 แล้วและเราได้พยายามแก้ไขมาโดยตลอด
ทางฝ่ ายจัดการได้ทาการปรับปรุ งงบการเงินปี 2557 ใหม่ซ่ ึงได้มีการเปิ ดเผยและบันทึกผลพลอย
ได้ที่ได้รับจากการรับจ้างผลิตเป็ นรายได้ของบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว และได้เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินปี
2558 ที่ ANS เป็ นผูส้ อบบัญชีและตรวจรับรองประจาปี 2558 ซึ่งได้นายอดยกมาจากปี 2557
เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินปี 2558 ที่ ANS เป็ นผูต้ รวจสอบ แต่ ANS ไม่ได้รับรองยอดยกมาของปี
2557 และได้ระบุในหมายเหตุของผูส้ อบบัญชีอยูแ่ ล้วว่าในส่วนของยอดยกมานั้นเป็ นการจัดทา
และรับผิดชอบโดยฝ่ ายจัดการบริ ษทั ทั้งนี้ การที่จะทาให้งบการเงินปี 2557 ฉบับปรับปรุ งที่ทาง
ฝ่ ายจัดการได้ทาการแก้ไขและปรับปรุ งเรี ยบร้อยแล้วในช่วงไตรมาส 2-3 ของปี 2558 ให้สามารถ
นาไปใช้ได้และนาส่งตลาดหลักทรัพย์ฯและสานักงาน กลต. นั้น งบการเงินฉบับดังกล่าวจะต้อง
ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และ ณ วันนั้นเราก็ได้กลับไปหาผูส้ อบบัญชีเดิม และได้ส่ง
จดหมายเทียบเชิญให้ผสู ้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายชื่อของสานักงาน กลต. ทั้งหมด เพื่อพิจารณารับงาน
ปี 2557 ฉบับปรับปรุ ง ได้หรื อไม่ ก็ไม่มีเจ้าไหนที่ตอบรับกลับมา และผูส้ อบบัญชีที่มีความเป็ นไป
ได้ที่จะรับงานมากที่สุดทั้งในวันนั้นและวันนี้คือ ANS เนื่องจากเป็ นผูส้ อบบัญชีปี 2558 และปี
ปั จจุบนั อยูแ่ ล้ว แต่ที่ไม่สามารถตอบรับงานได้เนื่องจากผูส้ อบบัญชีหลายๆเจ้า รอผลการ
ตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบตลาดทุน สานักงาน กลต. ว่าผลจะออกมาเป็ นอย่างไร AIE ในฐานะ
นิติบุคคลจะมีผลกระทบอย่างไร หรื อจะถูกกล่าวโทษเฉพาะรายบุคคล และผลที่ออกมาก็เป็ นการ
กล่าวโทษในส่วนของรายบุคคลเท่านั้นนะคะ นิติบุคคลจะไม่ได้รับผลกระทบอะไร ดังนั้น ทาง
ANS ก็พร้อมที่จะรับงานเป็ นผูส้ อบบัญชีงบการเงินปี 2557 ฉบับปรับปรุ ง ที่ทางฝ่ ายจัดการได้
จัดทาในส่วนของรายการปรับปรุ งเรี ยบร้อยแล้ว และภายหลังจากที่เราทราบว่าปั ญหาของเราคือ
อะไร เรากาหนดให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ที่เข้มข้นขึ้น เพื่อที่ป้องกัน
ไม่ให้ปัญหาในแง่ของการบันทึกบัญชี หรื อการควบคุมภายในของระบบสิ นค้าและ
วัตถุดิบคงเหลือไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น และทั้งหมดนี้คือสิ่ งที่บริ ษทั ได้ทาไปตั้งแต่ปี 2558
ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ้นมา
คุณมธุรส สาราณี ยะธรรม :
ขออนุญาตพี่ๆผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านนะคะ เหตุการณ์เกิดขึ้นในปี 2557 และขออนุญาตให้ทุกๆท่าน
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
ทราบอีกครั้งว่า APM ไม่ได้เข้าไปเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ APM เข้ามา
ช่วยดูในปี 2558 ในเรื่ องนี้เฉพาะว่าจะกลับเข้าซื้อขายอีกครั้งได้อย่างไร สิ่ งที่พบทาง APM ไม่ได้มี
ส่วนได้เสี ยใดๆ สิ่ งที่ทราบคือเหตุการณ์ในวันนั้น เหมือนบริ ษทั ทาลงไปโดยเจตนาตามที่เกิดขึ้น
จริ ง ไม่ได้มีเจตนาทุจริ ตหรื อไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆที่ขดั กับทางผูส้ อบบัญชีเดิมตอนนั้น แต่
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีเดิมตอนออกงบการเงินปี 2557 ซึ่งเขาจะตรวจในปี 2558 กลายเป็ นว่า
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ความเห็นของบริ ษทั กับความเห็นของผูส้ อบบัญชีเดิมไม่ตรงกัน ผูส้ อบบัญชีก็งบว่าปี 2557 ไม่
แสดงความเห็นทั้งในงบดุลและงบกาไรขาดทุน เรื่ องราวอยูท่ ี่วา่ บริ ษทั ก็ได้กลับเข้าไปคุยกับทาง
ผูส้ อบบัญชีรายเดิม แต่ดว้ ยเหตุผลอะไรทางที่ปรึ กษาทางการเงินก็ไม่ทราบแล้วว่าทางผูส้ อบบัญชี
เดิมมีความเห็นอย่างไรถึงไม่รับเซ็นและเข้าไปตรวจงบ 2557 อีกครั้ง จากความเห็นของผูส้ อบ
บัญชีมองว่าต้องมีการแก้ไข ระหว่างปี 2558 เรื่ อยมาจนกระทั้งถึงปี 2559 ทางบริ ษทั เองรวมถึง
APM และ ANS ได้พยายามที่จะเข้าไปคุยกับทางสานักงาน กลต. ถามถึงแนวทางที่จะแก้ไข
รวมถึงบริ ษทั เองภายในก็ได้มีการจ้างผูต้ รวจสอบภายในเข้าไป Special Audit เฉพาะปี 2557 แบบ
100% ทั้งหมดได้ออกมาเป็ น Report ของผูต้ รวจสอบภายในของช่วงปลายปี 2559 ผูต้ รวจสอบ
ภายในได้ออกความเห็นมาแล้วว่าจากการตรวจสอบ 100% ว่าประเด็นที่พบเกิดจากอะไรบ้าง และ
คาถามว่าแล้วทาไม ANS ถึงไม่รับตรวจปี 2557 ขอถามกลับไปที่พี่ๆนักลงทุน สมมุติทางบริ ษทั
รับรองประวัติดิฉนั ว่า Clean มากและต่อมาบอกพี่ๆนักลงทุนว่าทางบริ ษทั ไม่รับรองประวัติดิฉนั
แล้ว และขอให้พี่มารับรองประวัติดิฉนั แทน คาถามคือพี่กล้าหรื อไม่ พี่ไม่กล้าแน่นอน ถูกมั้ยคะพี่
ต้องมา Due Diligence ดิฉนั ว่าบ้านอยูไ่ หน พ่อแม่ชื่ออะไร จบการศึกษาอะไรมา นี่คือหน้าที่
ผูส้ อบบัญชีใหม่ตอ้ งทา เพราะเป็ นมาตรฐานวิชาชีพของทางผูส้ อบบัญชี เขาต้องเข้ามาดูใหม่หมด
เพราะว่า ณ วันนั้นในปี 2557 ทาง ANS ไม่ได้มาดู คาถามกลับไปเมื่อกี้ที่บอกรายงานผูต้ รวจสอบ
ภายในออกปลายปี 2559 ซึ่งได้ยอ้ นเวลากลับไปตรวจสอบ 100% ของปี 2557 และหลังจากนั้นเรา
ก็เอารายงานดังกล่าวไปหาผูส้ อบบัญชี และขอเรี ยนว่าผูส้ อบบัญชีในรายชื่อของสานักงาน กลต.
บริ ษทั ส่งจดหมายเชิญทั้งหมดและไม่ได้ส่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 2560 แต่ส่งไป
ทันทีในต้นเดือนมกราคม นับตั้งแต่ที่ได้รายงาน Special Audit 2557 100% จากผูต้ รวจสอบ
ภายใน ก็ขอเรี ยนว่าทาง APM ก็เป็ นคนเขาไปพบเป็ นส่วนใหญ่ ทุกเจ้าต่างกังวลในประเด็นที่
สานักงาน กลต. ยังไม่กล่าวโทษออกมา ว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากบุคคลหรื อนิติบุคคล ประเด็นนี้
คือประเด็นที่เราคุยกันในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในเดือนเมษายน 2560 ที่ผา่ นมา จนกระทั้ง
เดือนมิถุนายน 2560 ทางสานักงาน กลต. มีการกล่าวโทษออกมาชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเป็ นที่บุคคล
ซึ่งตามข่าวของสานักงาน กลต. จะเขียนชัดเจนว่า กล่าวโทษบุคคลซึ่งเป็ นอดีตกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของ AIE ในฐานะที่ท่านไปสัง่ การให้ AIE จัดทาตัวงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์ ในแง่ของ
บุคคลก็จบไป หากถามว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เราได้ทาอะไรไปบ้างต้องเรี ยนว่าผูส้ อบบัญชี
เองก่อนรับงาน ท่านก็ตอ้ งพิจารณารับงานตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดเช่นกัน จึงเป็ นที่มาของ
วันนี้ แต่หากถามว่าปี 2558 และ 2559 เราอยูเ่ ฉยๆหรื อไม่ดว้ ยความเคารพค่ะ APM เข้ามาเกี่ยวข้อง
ในเรื่ องนี้ของการกลับเข้ามาซื้อขาย เราไม่ได้เพิกเฉยเลย เราเข้าหาสานักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯตลอดเวลา แต่ท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่ง สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯนั้นก็
คนทางานเหมือนกัน ในแง่ของความถูกต้องและสมบูรณ์ที่ทางสานักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯจะนาไปเสนอได้ก็ตอ้ งมาจากบริ ษทั มาจากทางผูส้ อบบัญชีและขึ้นไปทางตลาด
หลักทรัพย์ฯและสานักงาน กลต. เพราะฉะนั้น อยากจะขอยืนยันและอยากให้ความเชื่อมัน่ กับพีๆ่
นักลงทุนทุกท่านว่าที่ผา่ นมาไม่ได้มีความนิ่งเฉย ระยะเวลาจนถึงปัจจุบนั ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2558
เริ่ มที่ทางผูส้ อบบัญชี สานักงาน ดร.วิรัชฯ ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินก็อยูป่ ระมาณ 2 ปี เศษ
กว่าๆ แต่อย่างที่ได้เรี ยนไปเมื่อตอนเช้าว่า 2 ปี เศษ หรื อ 1 เดือนไม่ใช่ปัญหามันเป็ นปั ญหาอยูแ่ ล้ว
และวันนี้ก็คงไม่มีใครอยากจะมานัง่ อย่างนี้ รวมถึงทางฝั่งนี้ดว้ ยที่ไม่ใช้ทางฝั่งบริ หาร แต่เราเจตนา
จะมาเรี ยนให้ท่านทราบว่าที่ผา่ นมาเราไม่ได้นิ่งเฉย และทราบว่าทางฝ่ ายบริ หารทราบประเด็นของ
ระบบควบคุมภายในที่ขาดประสิ ทธิภาพในปี 2557 เรี ยบร้อยแล้ว จึงเป็ นที่มาของวันนี้วา่ หลังจาก
สานักงาน กลต. กล่าวโทษบุคคลจบ นิติบุคคลไม่ได้มีความผิดใดๆ การกล่าวโทษของสานักงาน
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คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล :

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

คุณมธุรส สาราณี ยะธรรม :
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)

คุณจิรวัฒน์ คงดี :

กลต.เป็ นการกล่าวโทษในเรื่ องของการจัดทางบการเงินที่ไม่ถูกต้องในปี 2557 และโยงมาถึงปี
2558 จนกระทั้งในวันนี้ทางคุณวิชยั รุ จิตานนท์ ต้องขอบอกว่าพี่เขาเข้ามาช่วยนะคะ มาช่วยย้อน
เวลากลับไปในปี 2557 เพื่อตรวจสอบในสิ่ งที่ไม่มีใครเห็น ทางที่ปรึ กษาทางการเงินก็ไม่เห็น ทาง
ANS ก็ไม่เห็น ที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหา วันนี้เองทาง ANS ก็สบายใจที่อย่างน้อยสามารถเข้าไปดู
งบการเงินปี 2557 ว่าเกิดอะไรขึ้น และจะให้ความเห็นและรับรองงบตัวนี้ออกมาค่ะ ขอบคุณค่ะ
ในนามชมรมผูถ้ ือหุน้ ไทยภายใต้สมาคมผูถ้ ือหุน้ ไทยครับ ผมมีประเด็นคาถาม 2 คาถามสั้นๆ
คาถามแรกคือเมื่อสานักงาน กลต. กล่าวโทษบุคคลไปแล้วนั้น บทลงโทษของสานักงาน กลต. มี
ว่าอย่างไร ช่วยชี้แจงให้ผมทราบด้วย และเรื่ องที่ 2 แนวทางปฏิบตั ิต่อไป คือ AIE ผูกกับ AI
แนวทางปฏิบตั ิที่เราจะกอบกู้ AIEให้ตลาดหลักทรัพย์ฯและสานักงาน กลต. เปิ ดให้เรากลับมาซื้อ
ขายได้ ขอคาชี้แจงชัดๆ แล้วอย่าเอาเรื่ องเมื่อเช้านี้มาเล่า เพราะผูถ้ ือหุน้ คนละบริ ษทั หลายคนต่อ
เรื่ องราวไม่ติด ผมต้องขอบคุณน้องเมื่อเช้านี้เป็ นคนตอบคาถามได้ดีมาก และบ่ายนี้นอ้ งก็ตอบ
โจทย์ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ AIE ได้อีก แต่ผบู ้ ริ หารต้องตอบครับว่า ตัวบุคคลที่ถูกกล่าวโทษ ถูก
บทลงโทษของสานักงาน กลต. อย่างไร แนวทางแก้ไขให้ AIE หลังจากตรวจสอบงบการเงินปี
2557 แล้วงบทั้งหมด 2559 และ 2560 จะเป็ นอย่างไร ช่วยชี้แจงให้ละเอียดด้วยครับ เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้ มีผถู ้ ือหุน้ หลายคนติดกับดักหุน้ ไม่สามารถขายได้ หุน้ AI ถึงแม้เป็ นหุน้
Inactive แต่เป็ นหุน้ มีปันผล แต่ถามว่าต้นทุนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดนี้ ต่างกันหรื อไม่ ต่างกันครับ บางคน
เงินหนึ่งแสนก็เดือดร้อน คนเงินหนึ่งหมื่นเดือดร้อน บางคนเงินหนึ่งล้านไม่เดือดร้อน ฉะนั้น
ความจาเป็ นที่จะให้บริ ษทั AI และ AIE กลับมาซื้อขายได้ใหม่จะมีแนวทางอย่างไร ขอให้ท่าน
ประธานฯและผูส้ อบบัญชีช่วยชี้แจงด้วย ขอบคุณครับ
ผมขอตอบประเด็นที่ 1 ก่อนนะครับ เมื่อสานักงาน กลต. กล่าวโทษผูบ้ ริ หารแล้วจะเป็ นอย่างไร
คงจะต้องเป็ นไปตามกฎหมายนะครับ ซึ่งคงจะต้องส่งเรื่ องไปที่ DSI และดาเนินการสอบสวนและ
ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งคงมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการตามกฎหมายที่ผมไม่
ทราบนะครับ ส่วนประเด็นที่ 2 คือแนวทางในการบริ หารจัดการในส่วนของ AI ผลประกอบการก็
ไปได้ดีอยูแ่ ล้วนะครับ ในส่วนของ AIE เนื่องจากในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมาอาจจะมีปัญหาในเรื่ องของ
งบการเงินที่เราเผชิญอยูน่ ะครับ เพราะฉะนั้นแผนงานการตลาดที่เราได้เคยวางแผนไว้ถูกเลื่อน
ออกไป ยกตัวอย่างเช่น เรื่ อง Strategic partner เข้ามาซึ่งทุกอย่างต้องชะลอไปหมด ทุกฝ่ ายต้องรอ
ว่าเมื่อไหร่ งบจะเรี ยบร้อย และเมื่องบเรี ยบร้อยแล้วค่อยมาคุยกันนะครับ ทาให้เราสูญเสี ยโอกาส
ทางการค้าไปพอสมควร แต่ผมมัน่ ใจว่าหลังจากนี้ หลังจากที่ทุกอย่างได้เดินไปได้เรี ยบร้อยแล้ว
คือถ้างบเราได้มีการส่งให้ทางสานักงาน กลต. และงบเป็ นที่ยอมรับเรี ยบร้อยแล้ว ผมมัน่ ใจนะครับ
ว่าไม่วา่ จะเป็ นด้วยวิธีทางการตลาดหรื อว่าทาง Strategic partner ของเราทุกอย่างก็คงกลับเข้ามา
เหมือนเดิม และเมื่อกลับเข้ามาแล้วทาง AIE ก็คงจะมีผลประกอบการที่ดีไม่แพ้ AI นะครับ ส่วน
เรื่ องที่วา่ จะสามารถกลับเข้ามาซื้อขายได้อีกครั้งอย่างไร ขอให้ทางที่ปรึ กษาทางการเงินช่วยตอบ
อีกครั้งนะครับ
สาหรับเกณฑ์ในการพ้นเหตุการณ์เพิกถอน กรณี ที่กิจการส่งงบการเงินล่าช้าอันเกิดจากการที่
ได้รับคาสัง่ จากสานักงาน กลต. ให้แก้ไขงบการเงินจะระบุไว้ชดั เจนว่า หลังจากส่งงบการเงินที่
แก้ไขแล้ว บริ ษทั ต้องส่งงบการเงินอีก 2 งวดบัญชีกบั ทางตลาดหลักทรัพย์ฯและสานักงาน กลต.
โดยงบการเงินที่ส่งให้จะต้องไม่เป็ นงบการเงินที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และต้อง
ไม่เป็ นงบการเงินที่ไม่แสดงความเห็นกรณี ถูกจากัดขอบเขตโดยฝ่ ายบริ หาร และก็ตอ้ งไม่เป็ นงบ
การเงินที่ไม่ถูกต้องค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอถามความมัน่ ใจของ ANS ที่เข้ารับตรวจปี 2557 ท่านมีความมัน่ ใจขนาดไหนว่าจะสามารถ
19

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

20

ตรวจสอบปี 2557 ได้แล้วไปสัมพันธ์กบั ปี 2558, 2559 และ 2560 ได้ ผมถามความมัน่ ใจนะครับ
ซึ่งผูส้ อบบัญชีเก่าไม่รับแล้วคุณจะทาได้อย่างไร แล้วถ้าดาเนินการไปแล้วและไม่สามารถทาได้ นี่
ผมเผื่อนะครับประมาณ 1% ว่าเมื่อตรวจไปแล้วก็ยงั เหมือนเดิมทาอะไรไม่ได้ สมมุตินะครับ แต่
ผมมัน่ ใจว่า 99% น่าจะได้แต่ผมเผื่อไว้ก่อนแล้วกันว่า 1% ไม่ได้หรื อมีปัญหาจะด้วยสาเหตุใดก็
ตามว่าปี 2557 เขายังไม่รับตรวจแล้วคุณไปรับตรวจ ข้อนี้ผมขอถาม ANS ที่จะมารับตรวจด้วย
ครับว่าคุณมีความมัน่ ใจขนาดไหนว่าจะสามารถแก้ปัญหาปี 2557
ผมขออธิบายให้ผถู ้ ือหุน้ มีความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับ คือเกณฑ์ของงบการเงินที่สานักงาน
กลต. ก็คืองบการเงินที่ผสู ้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นและถูกจากัดขอบเขตโดยฝ่ ายบริ หาร ดังนั้น
ถ้าเป็ นกรณี อื่นทางสานักงาน กลต. จะพิจารณารับงบได้ คาว่ากรณี อื่นๆก็ข้ ึนอยูก่ บั ว่างบการเงินปี
2557 ที่ทางฝ่ ายบริ หารได้มีการปรับปรุ งใหม่ และทางผูส้ อบบัญชีได้เข้าไปตรวจสอบแล้วได้
หลักฐานที่เหมาะสมและเพียงพอหรื อไม่ ถ้าไม่ได้ และฝ่ ายบริ หารให้ความร่ วมมือในการให้
ผูส้ อบบัญชีตรวจและใช้ดุจพินิจในการแสดงความเห็น หรื ออาจจะมีเงื่อนไขกับงบการเงินใน
ลักษณะที่งบการเงินปี 2557 ที่สานักงาน กลต.ยอมรับได้ ซึ่งขั้นตอนตรงนี้ระหว่างการตรวจสอบ
ทาง ANS หรื อฝ่ ายบริ หารถ้าเจอประเด็นอะไรในระหว่างทางก็คงต้องกลับไปหารื อกับทางที่
ปรึ กษาทางการเงิน หรื อแม้แต่ทางสานักงาน กลต. ก็จาเป็ นเพื่อที่จะหารื อหาวิธีการแก้ปัญหางบ
การเงินปี 2557 และปี 2558 ที่สานักงาน กลต. เห็นว่าเข้าเกณฑ์ในการรับงบการเงิน พยายามที่จะ
ประสานงานกับทางผูส้ อบบัญชี ทางฝ่ ายบริ หารได้ให้ความร่ วมมือกับผูส้ อบบัญชีในการตรวจปี
2557 งบการเงินที่ปรับปรุ งขึ้นใหม่ ให้ผสู ้ อบบัญชีได้หลักฐานที่เพียงพอเหมาะสมสาหรับการ
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขหรื อมีเงื่อนไข หรื อเงื่อนไขอะไรก็ตามแต่ที่สานักงาน กลต. เขา
รับได้ ถ้างบการเงินปี 2557 และ 2558 สานักงาน กลต. เขารับได้กจ็ ะเดินหน้าอย่างที่ท่านที่ปรึ กษา
ทางการเงินบอกนะครับ ว่าทางสานักงาน กลต. ก็จะมีข้ นั ตอนของเขาในกาติดตามงบการเงินอีก 2
ไตรมาส ซึ่งก็คืองบการเงินของไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2561 ซึ่งฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่จดั ทาให้
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบให้ท้ งั 2 ไตรมาสเป็ นงบการเงินที่ปกติ ปัจจุบนั งบการเงินปี 2559 และ 2560
ทุกอย่างที่ส่งให้ทางสานักงาน กลต. เป็ นงบการเงินที่สานักงาน กลต. รับได้ไม่ตอ้ งแก้ไขแล้ว แต่
งบการเงินในอดีตปี 2557 และ 2558 เป็ นงบการเงินที่สานักงาน กลต. ท่านสัง่ ให้แก้ไขซึ่งปั จจุบนั
ทาง ANS กาลังจะมารับงานตัวนี้ และการแสดงความเห็นอย่างไรขึ้นอยูก่ บั หลักฐานที่ทางบริ ษทั
จะพิสูจน์ให้เราเห็นซึ่งผูบ้ ริ หารก็ให้ความร่ วมมือนะครับ เพราะฝ่ ายบริ หารชุดเดิมท่านได้ลาออก
ไปแล้ว และทางบริ ษทั ก็ได้นางบการเงินปี 2557 ที่ได้ปรับปรุ งขึ้นมาใหม่และมีการตรวจสอบ
ภายใน Special Audit มาและทางสานักงาน กลต.เองนั้น ถ้าหากท่านเคยได้เข้าร่ วมประชุมครั้ง
ก่อน ผมเคยกล่าวว่า การที่จะมีใครเข้ามาตรวจปี 2557 บางทีผสู ้ อบบัญชีใหม่ไม่ได้มีอานาจหรื อ
ขอบเขตในเชิงลึกที่จะเข้าไปตรวจสอบปี 2557 ได้บางทีเราไม่สามารถไปสอบถามผูส้ อบบัญชีเดิม
ปี 2557 ว่าท่านเจออะไรในปี นั้นทาไมท่านถึงไม่แสดงความเห็นนั้น เขามีสิทธิที่จะไม่ตอบเรา แต่
สานักงาน กลต. มีอานาจหน้าที่ในการเรี ยกผูส้ อบบัญชีเดิม หรื อเรี ยกผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อมีอปุ กรณ์
หรื อช่องทางตรวจสอบเชิงลึกที่ผสู ้ อบบัญชีทวั่ ไปจะไม่มี ในจังหวะนั้นจึงต้องให้ทางสานักงาน
กลต. ท่านเรี ยกคนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินปี 2557 มาตรวจสอบในเชิงลึก ตอนนั้นแต่ละผูส้ อบ
บัญชีก็คงรอผลของสานักงาน กลต. อย่างที่ฝ่ายบริ หารท่านบอก เพราะผูส้ อบบัญชีโดยทัว่ ไปที่จะ
เข้าขณะที่ผสู ้ อบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็นนั้น เราต้องระวังเป็ นพิเศษว่ามีอะไรเกิดขึ้น แล้วเราไม่
มีวธิ ีการตรวจสอบในเชิงลึกและเครื่ องมือในการตรวจสอบงบการเงิน ตรวจสอบช่องทางการเงิน
ซึ่งสานักงาน กลต. ท่านอาจจะมี ณ วันนั้นทุกคนก็รอให้ทางสานักงาน กลต. ท่านใช้อานาจ
ขอบเขตที่ท่านมี สามารถที่จะเข้าไปตรวจ ซึ่งปัจจุบนั ท่านได้ตรวจมาแล้ว เราก็เลยอาศัยข้อมูลตรง
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นั้นในการพิจารณาในการรับงานงบการเงินปี 2557 และขอความร่ วมมือฝ่ ายบริ หารให้การ
สนับสนุนวิธีการตรวจสอบของเราให้ได้งบการเงินที่อาจจะแสดงความเห็นแบบไหนก็ตามแต่ๆ
ต้องเป็ นความเห็นที่ทางสานักงาน กลต. ท่านเห็นว่ารับงบได้ หากติดขัดอะไรตรงนี้ก็เป็ นหน้าที่
ของผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายบริ หาร ที่ปรึ กษาทางการเงิน และสานักงาน กลต. ต้องหารื อร่ วมกันว่ามันติด
อะไรแล้วก็แก้ไขตรงนั้นในระหว่างทาง ซึ่งตรงนี้เรายังยืนยัน 100% อย่างที่ท่านพูดคงไม่ได้ แต่
เราก็อาศัยจากสิ่ งที่เราเคยตรวจปี ที่ผา่ นมา 2558, 2559 และ 2560 เราอาจจะพอทราบว่าทัศนคติ
ของฝ่ ายบริ หารที่มีต่องบการเงินท่านเป็ นอย่างไร กระบวนการรับงานของเราก็ผา่ นมาถึงวันนี้ที่
นาเสนอเป็ นผูส้ อบบัญชีปี 2557 ฉบับปรับปรุ งให้ท่านเพื่อพิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่นะครับ
โอเคครับ ที่คุณอธิบายมาผมเข้าใจ ผมอยากจะขอถามผูบ้ ริ หารว่ากรณี สานักงาน กลต. ชี้มาแล้วว่า
คุณจะต้องปฏิบตั ิอย่างนี้ ผมขอความมัน่ ใจจากผูบ้ ริ หารว่าข้อมูลที่สานักงาน กลต. แจ้งมา คุณ
สามารถที่จะชี้แจงให้กบั เจ้าหน้าที่บญั ชีปฏิบตั ิได้จริ งหรื อไม่ ขอบคุณครับ เพราะตอนนี้คุณรู ้แล้ว
ว่าทางสานักงาน กลต. ต้องการอะไรทางฝ่ ายบริ หารจัดการได้หรื อไม่ครับ
เราจัดการได้ครับ เราได้คุยกันเบื้องต้นแล้ว

ผมขอทราบรายละเอียดได้ม้ ยั ครับว่า สานักงาน กลต. เขามีเหตุผลตรงไหนที่ผถู ้ ือหุน้ จะรับทราบ
สิ่ งที่คุณต้องปฏิบตั ิได้หรื อไม่ครับ มันต้องรู ้ร่วมกันครับว่าปั ญหาที่สานักงาน กลต. ต้องการให้คุณ
ทาฝ่ ายบริ หารจะจัดการได้หรื อไม่ หากจัดการไม่ได้จะเป็ นอย่างไร
ผมเข้าใจว่าทางสานักงาน กลต. คงไม่ได้บอกเรานะครับ เขากล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หาร
และเราเองก็มีหน้าที่ๆจะต้องหาผูส้ อบบัญชีและส่งงบการเงินให้เขาให้ถูกต้อง นั้นคือประเด็น
เดียวที่เขาต้องการ
ผูส้ อบบัญชีสามารถบอกอะไรได้บา้ งว่าทางสานักงาน กลต. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
งบการเงินปี 2557 ผูส้ อบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็นและถูกจากัดขอบเขตโดยฝ่ ายบริ หาร ซึ่งท่าน
ได้ให้เหตุผลไว้ในหน้ารายงานถูกมั้ยครับ ทางสานักงาน กลต. มองว่างบการเงินปี 2557 เป็ นงบที่
ไม่สามารถยอมรับได้ตอ้ งจัดทางบใหม่ ปี 2558 ก็ได้รับผลจากงบการเงินปี 2557 ที่ต่อเนื่องมา ซึ่ง
งบปี 2558 ทางสานักงาน กลต. ก็มีคาสัง่ ว่าให้จดั ทาใหม่และเสนอผูส้ อบบัญชีเพื่อผ่านการ
ตรวจสอบโดยงบที่สานักงาน กลต. ไม่ยอมรับคืองบการเงินที่ไม่แสดงความเห็นและถูกจากัด
ขอบเขตโดยฝ่ ายบริ หาร หมายความว่าผูบ้ ริ หารเองเป็ นผูท้ ี่ยอมให้งบการเงินถูกไม่แสดงความเห็น
เราจึงถูกจากัดขอบเขต ซึ่งทางสานักงาน กลต. บอกว่าไม่ได้ ต้องตรวจให้จนไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้
ส่วนเงื่อนไขอื่นอาจจะเป็ นเงื่อนไขที่ทางสานักงาน กลต. มองว่าเป็ นเงื่อนไขที่รับได้และปี 2557 ก็
จบไปและงบการเงินปี 2558 ที่ทาใหม่มีผสู ้ อบบัญชีมาตรวจสอบและออกความเห็นที่ไม่มีเงื่อนไข
หรื อมีเงื่อนไขที่สานักงาน กลต. ท่านรับได้งบปี 2558 ก็จบไป สาหรับปี 2559 หรื อปี 2560 ที่กาลัง
จัดทาอยู่ ทุกวันนี้บริ ษทั ดาเนินการตามปกติ ที่บริ ษทั ยังไม่สามารถกลับมาซื้อขายได้เพราะว่า
เงื่อนไขในงบการเงินปี 2557 และ 2558 ในอดีตยังถือว่าเป็ นการเงินที่ยงั ไม่ได้จดั ทาให้ถูกต้อง
เพราะว่าผูส้ อบบัญชีเองตรวจสอบและไม่แสดงความเห็นโดยถูกจัดขอบเขตโดยฝ่ ายบริ หาร
ปั จจุบนั บริ ษทั กาลังจะปรับปรุ งงบการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ เข้าใจว่าหากเราอ่านรายงานการประชุม
ปี ก่อน ทางฝ่ ายบริ หารเองหรื อแม้แต่ที่ปรึ กษาทางการเงินเองก็ได้ช้ ีแจงถึงกระบวนการในอดีตว่า
ทางสานักงาน กลต. เรี ยกกรรมการเข้าไปสอบสวน ต้องส่งเอกสารอย่างไร ตรวจสอบอย่างไร จน
สานักงาน กลต. ได้กล่าวโทษออกมาแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และการกล่าวโทษตรงนั้นก็
เป็ นการกล่าวโทษในส่วนของบุคคล และเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับที่ท่านบอกว่าปรับปรุ งในเรื่ องของ
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คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ :

คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ :

งบที่ปรับปรุ งใหม่ ทางบริ ษทั เองก็มีหน้าที่ในการแสดงรายการปรับปรุ ง พร้อมกับหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง
เคยหารื อกับทางสานักงาน กลต. หรื อไม่ค่ะ ที่บอกว่ามีอะไรเดี๋ยวเราไปปรึ กษาเขา ที่ปรึ กษา
การเงินหรื อใครก็ตาม ทาง ANS เคยเอางบที่ปรับปรุ งแล้วและจะเสนอเข้าไปใหม่ ได้นาไปหารื อ
สานักงาน กลต. มั้ยว่าตามเกณฑ์หรื อยัง หรื อจะต้องมีการปรับอะไรเพิ่มเติมอีก
การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะต้องได้รับการแต่งตั้งก่อนที่จะออกผลการตรวจสอบบัญชี ซึ่งปัจจุบนั เรา
กาลังเข้าไปตรวจสอบอยู่ ผลที่ได้ก็อยูท่ ี่หลักฐานที่จะได้จากการตรวจสอบที่เพียงพอและ
เหมาะสม ซึ่งทางสานักงาน กลต. ก็จะทราบบ้างอยูแ่ ล้วว่าการปรับปรุ งเป็ นในเรื่ องของอะไร
ตอนนี้เข้าไปตรวจสอบแล้วหรื อยังคะ แล้วพบอะไรบ้างเท่าที่อยูร่ ะหว่างเข้าไปตรวจสอบ

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :

กาลังอยูร่ ะหว่างการเข้าไปตรวจครับ ก็ยงั ดาเนินการได้ตามปกติอยู่ เพราะเราเพิ่งจะเข้าไป

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)
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ธุรกิจการรับจ้าง เพราะฉะนั้นทางสานักงาน กลต. เมื่อท่านได้สอบสวนกรรมการหรื ออาจจะ
สอบสวนผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อแม้แต่ผสู ้ อบบัญชีเดิมที่ผมได้บอกว่าสานักงาน กลต. ท่านมีอานาจ ซึ่ง
ผูส้ อบบัญชีโดยทัว่ ไปไม่ได้มีอานาจขนาดนั้น จึงรอการกล่าวโทษจากสานักงาน กลต. และผลการ
สื บสวนก่อนว่ามีประเด็นอะไรที่เราต้องให้ความสาคัญและต้องระมัดระวังในแง่ของการพิจารณา
ในการรับงาน ถูกมั้ยครับ ปัจจุบนั ที่เราเข้ามาตรวจปี 2557 ที่ปรับปรุ งใหม่ ก็เป็ นตัวเลขที่เรา
เผยแพร่ ไปแล้วสาหรับงบการเงินปี 2558 เปรี ยบเทียบกับงบการเงินปี 2557 และทางสานักงาน
กลต. เองท่านก็ได้เรี ยกผูท้ ี่เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายบัญชี กรรมการชุดเดิม หรื อเอกสารต่างๆที่
สานักงาน กลต. ท่านมีอานาจในการเรี ยกสอบสวน ซึ่งกระบวนการตรงนี้ผมไม่รู้ในรายละเอียด
ซึ่งทางที่ปรึ กษาทางการเงินและฝ่ ายบริ หารท่านได้สรุ ปชี้แจงไปแล้วในการประชุมครั้งก่อน ว่า
ท่านได้เข้าไปชี้แจงสานักงาน กลต. อย่างไรและรอผลสรุ ปของสานักงาน กลต. เมื่อได้ผลสรุ ป
ออกมาแล้ววันที่ 20 มิถุนายน ผลออกมาก็คือกล่าวโทษบุคคล และไม่ได้มีประเด็นอื่นที่
นอกเหนือจากตรงนั้น ทางผูส้ อบบัญชีก็พิจารณาดูจากรายการปรับปรุ งที่บริ ษทั ได้ปรับปรุ งใหม่
พร้อมกับ Special Audit โดยผูต้ รวจสอบภายในที่บริ ษทั จ้าง Outsource มาตรวจประกอบกับสิ่ งที่
สานักงาน กลต. ได้เข้ามาตรวจสอบแล้วและมีความเห็นว่าอะไรบ้างที่เป็ นประเด็น เราก็ได้รับการ
ทาบทามจากทางบริ ษทั ให้เข้ามารับงานปี 2557 และปี 2558 ที่ปรับปรุ งใหม่ ซึ่งปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง
การตรวจสอบรวบรวมหลักฐานที่ทางบริ ษทั ปรับปรุ ง รวมถึงหลักฐานที่เราต้องตรวจสอบใหม่
ทั้งหมด ถึงแม้ผสู ้ อบบัญชีเดิมท่านตรวจมาแล้วในบางเรื่ อง แต่เราก็อธิบายว่าเมื่อเราเข้ามาตรวจปี
2557 ใหม่เราต้องตรวจทั้งหมดไม่ได้ตรวจเฉพาะเรื่ องที่ปรับปรุ งหรื อเรื่ องที่แก้ไขเท่านั้น มันต้อง
ตรวจใหม่ท้ งั หมด ซึ่งตอนนี้อยูร่ ะหว่างทางการตรวจ ถ้าเราติดขัดอะไร ไม่ได้หลักฐาน หรื อไม่
ได้รับความร่ วมมืออะไรก็ตามแต่ เราก็ตอ้ งชี้แจงไปยังฝ่ ายบริ หารเพื่อให้ช่วยเราแก้ปัญหาตรงนั้น
ถ้าได้ช่วยเราอย่างเต็มที่แล้วแม้รายงานความเห็นที่ออกไปไม่ได้ถูกจากัดขอบเขตโดยฝ่ ายบริ หาร
แล้ว ทางสานักงาน กลต. ท่านก็มองว่าเป็ นงบการเงินที่ยอมรับได้ มันก็จะเข้าเกณฑ์ที่สานักงาน
กลต. รับเข้าไปพิจารณาในการที่จะให้บริ ษทั กลับเขาซื้อขายได้อีกครั้ง ส่วนจังหวะไหนก็อย่างที่
ท่านที่ปรึ กษาทางการเงินอธิบายนะครับ ก็คืองบการเงินไตรมาส 1 และ 2 ปี 2561 และสานักงาน
กลต. อาจจะเรี ยกเราเข้าไปเพื่อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของปี 2557 หรื อไม่น้ นั ก็เป็ นอะไรที่เรา
ไม่สามารถจะคาดการณ์ได้ เราก็ตอ้ งเตรี ยมตัวมีกระดาษทาการสาหรับปี 2557 และ 2558 เผื่อทาง
สานักงาน กลต. เรี ยกดูอีกครั้ง
งบที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี คิดว่าสานักงาน กลต. จะผ่านหรื อไม่คะ

(ผูส้ อบบัญชี)
คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ :
คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)
คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ :

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)
คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ :
คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)
คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ :

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)
คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ :

คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)
คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ :
คุณวิชยั รุ จิตานนท์ :
(ผูส้ อบบัญชี)

ตรวจสอบ
ขอถามท่านประธานฯค่ะ ว่าทางผูส้ อบบัญชีเดิมได้ทราบมั้ยว่าการไม่แสดงความเห็น เขาได้ทราบ
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ของเรา ในการที่เราเป็ นผูท้ ี่เลือกเขาเข้ามาเป็ นผูส้ อบบัญชี
ผมไม่ทราบครับ
ท่านเคยไปพบกับเจ้าของหรื อผูท้ ี่เป็ นผูส้ อบบัญชีเดิม และถามว่าทาไมถึงไม่เซ็นให้ ได้ถาม
ความเห็นมั้ยว่าเพราะอะไร เพราะท่านเป็ นประธานฯของบริ ษทั มหาชนนี้ เขาเป็ นผูส้ อบบัญชี หาก
ต่างฝ่ ายต่างพูดกันตรงไปตรงมาไม่ได้ ผูถ้ ือหุน้ ลาบากค่ะ ทาไมถึงไม่มีการแนะนาให้มีการแก้ไข
ตั้งแต่ตอนแรก
การที่จะไปพบผูส้ อบบัญชีรายเดิมเป็ นหน้าที่ของผมอยูแ่ ล้ว ผมไปพบครับ แต่บางเรื่ องมันไกล
เกินไปแล้วที่เขาจะกลับมาตรวจให้เราใหม่นะครับ
แล้วก่อนที่มนั จะไปไกล ตอนที่ใกล้ๆ เขาไม่บอกให้เราแก้ละคะ
ผมขอให้เป็ นเรื่ องส่วนตัวมากกว่านะครับ ผมคงไม่ตอบแทนเขานะครับ
เราจ่ายเงินให้เขามั้ยคะ คืออันนี้เป็ นความเสี ยหายนะคะ มันเสี ยทั้งเงินและความรู ้สึก ความ
น่าเชื่อถือด้วย เพราะว่าผลกระทบมีมากมาย ทาให้คนอื่นจะเข้าไปก็เข้าไม่ได้ บริ ษทั จะดาเนิน
กิจการต่อก็ทาไม่ได้ หุน้ จะมีการซื้อขายก็ทาไม่ได้ผถู ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะรายย่อยหรื อรายอะไรก็ทาไม่ได้
เพราะเกิดจากความไม่โปร่ งใสชัดเจน จากการกระทาของผูท้ ี่มีหน้าที่โดยตรงกลุ่มหนึ่ง ใน
ขณะเดียวกันผูต้ รวจสอบก็มีส่วนตรงนี้ดว้ ย เพราะฉะนั้นดิฉนั เป็ นห่วงว่าการที่จะขออนุมตั ิเพื่อจะ
ให้ทาง ANS เข้ามา และทาง ANS บอกว่าเพิ่งเข้ามาตรวจสอบ พบอะไรก็ยงั ไม่เห็นชัด ถ้าเห็นจะ
ขอความร่ วมมือไปที่ผบู ้ ริ หาร ว่าผูบ้ ริ หารจะให้ความร่ วมมือมากน้อยแค่ไหน ดิฉนั เชื่อว่าผูบ้ ริ หาร
ยังไงก็ตอ้ งให้ เพราะไม่อยากติดกับดักแบบนี้ แต่ในขณะเดียวกันความมัน่ ใจอย่างที่ผถู ้ ือหุน้ ท่าน
หนึ่งถาม ก็คือว่า เราเป็ นผูถ้ ือหุน้ เช่นกัน เราก็ตอ้ งการรู ้วา่ แนวทางตามวิชาชีพตามที่ท่านเป็ น
ผูช้ านาญการอยู่ ท่านจะสามารถที่จะนาพาให้ปัญหาอุปสรรคนี้มนั หมดไปได้ม้ ยั และจะสามารถ
เข้าไปสู่กระบวนการที่สานักงาน กลต. จะยอมรับได้ เมื่อเขารับ 2557 และ 2558 ได้ ปั จจุบนั 2559
และ 2560 ใครเป็ นผูส้ อบบัญชีคะ
ANS ครับ

เพราะฉะนั้น ทาง 2559 และ 2560 บอกว่าไม่มีปัญหา สานักงาน กลต. รับได้ ดิฉนั ก็จะถาม
ย้อนกลับว่าปี 2557 และ 2558 ท่านเข้ามาทางานตรงนี้ให้ท่านต้องเหนื่อยแน่ แต่ความมัน่ ใจเราก็
อยากจะได้เช่นกัน วิธีการหารื อกับทางสานักงาน กลต. ถามว่าอะไรอีกที่อยากได้ อะไรอีกที่จะทา
ให้ AIE หลุดพ้น มันคงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและท้าทายกับเวลาด้วย
คือวิชาชีพของผูส้ อบบัญชี ไม่สามารถจะบอกถึงผลได้ ถ้าผูส้ อบบัญชีเองยังไม่ได้รับหลักฐานที่
เพียงพอและเหมาะสม หากงานเรายังไม่แล้วเสร็ จ ยังไม่ได้ผา่ นการประเมินผลจากที่เราได้
ตอนนี้ทางานมาได้กี่เดือนแล้วคะ
ถ้าในส่วนของปี 2557 เราเพิง่ เสนอรับงานเข้าไปตอนต้นเดือนธันวาคม 2560 ครับ
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คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ :
คุณชาตรี เจริ ญเนือง :

คุณธารา ชลปราณี :

คุณศานต์ไท หุ่นพยนต์ :
(ที่ปรึ กษากฎหมาย)

คุณธารา ชลปราณี :

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

เพิง่ จะเริ่ มทางานเดือนธันวาคม 2560 หรื อคะ ถ้างั้นดิฉนั ขออภัยที่เชิงรุ กกับท่านมากเกินไป ดิฉนั
นึกว่าท่านเริ่ มงานปี 2557 มาเป็ นปี แล้วแต่ไม่รู้อะไรเลยหรื อ ขออภัยค่ะ
เหตุที่เรามาคุยกันวันนี้ วาระนี้ เนื่องจากเม็ดเงินที่เสี ยไปใครจะรับผิดชอบ ความจริ งผมว่าเราขอ
ปรึ กษาทนายความว่าเราจะฟ้องผูส้ อบบัญชีเดิมได้ม้ ยั ครับที่ไม่ลงความเห็น เราฟ้องเลยในฐานะผู ้
ถือหุน้ เป็ นผูเ้ สี ยหาย และทางบริ ษทั ก็ฟ้องผูบ้ ริ หารเก่าว่าบริ หารงานผิดพลาด
คาถามผมท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านอื่นได้ถามไปนิดหนึ่งแล้ว ผมขอขยายความนะครับ ตอนนี้สานักงาน
กลต. ได้มีการกล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หาร แสดงว่ามีความผิดซึ่งเป็ นความผิด 2 ส่วน
ส่วนหนึ่งเป็ นความผิดทางอาญาก็รับโทษตามกฎหมาย อีกส่วนหนึ่งคือความผิดทางแพ่ง ขณะนี้
ความผิดทางแพ่ง บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ของ AIE รวมทั้งบริ ษทั AI และผูถ้ ือหุน้ ของ AI ก็ได้รับความ
เสี ยหายตามไปด้วย ถ้าเป็ นอย่างนั้นจริ งๆก็มีความเสี ยหายทางแพ่งเกิดขึ้น ทาไมบริ ษทั ถึงไม่
ดาเนินการหรื อเตรี ยมการอย่างไรในการฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากผูบ้ ริ หารที่ทาให้เกิดความ
เสี ยหายนั้นคือเรื่ องแรก เรื่ องที่สองคือความผิดทางแพ่งมีอายุความหรื อไม่ถา้ มีหมดเมื่อไหร่ และ
ถ้าไม่มีเราจะชะลอหรื อจะเริ่ มดาเนินการในเรื่ องนี้อย่างไรเมื่อไหร่ ครับ
ในฐานะที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ในส่วนเรื่ องคดีอาญาอยูใ่ นการสื บสวนของทาง DSI ส่วน
คดีแพ่งโดยหลักทัว่ ไปคดีแพ่งที่เป็ นการละเมิดมีอายุความ 10 ปี นับจากที่รู้ตวั ผูล้ ะเมิดครับแต่จะมี
การดาเนินการฟ้องร้องหรื อไม่ข้ นึ อยูก่ บั ว่าสามารถพิสูจน์ความเสี ยหายได้หรื อไม่ ว่าใครเป็ นผูก้ ่อ
ความเสี ยหายและใครเป็ นผูไ้ ด้รับความเสี ยหายแค่ไหน ส่วนบริ ษทั สอบบัญชีจากมุมมองผม ไม่ได้
เป็ นบริ ษทั ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย เขาไม่ให้ความเห็นเพราะว่าถูกจากัดขอบเขตโดยฝ่ ายบริ หาร
จึงไม่ใช่ความผิดของผูส้ อบบัญชีครับ
จริ งๆผมก็เห็นตามท่านที่ปรึ กษากฎหมาย คือผูส้ อบบัญชีท่านทาตามหน้าที่ทุกอย่างแล้วแต่ถูก
จากัดขอบเขตโดยหน้าที่จึงไม่สามารถทาหน้าที่ได้เลย นั้นคือเรื่ องนึง ความผิดตอนนี้ที่ผมมอง
น่าจะอยูท่ ี่ลกั ษณะการกระทาของอดีตกรรมการ ตรงนี้ก็จะเป็ นหน้าที่ๆปรึ กษากฎหมายไปจัดหา
หลักฐานข้อมูลถึงความเสี ยหายที่เกิดขึ้น และคานวณออกมาเป็ นเม็ดเงิน ขอให้บริ ษทั ช่วย
ดาเนินการด้วยนะครับ
ครับก็รับทราบไว้นะครับ

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี 2557 ฉบับปรับปรุ ง
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี 2557 ฉบับปรับปรุ ง เป็ นจานวนเงินไม่
เกิน 2,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที่ 3
24

จำนวน (เสียง)
3,341,242,120
2,101,676
220,000
-

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9306
0.0629
0.0066
-

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ฉบับ
ปรับปรุง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

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

แห่งบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯประจาปี 2558 ฉบับปรับปรุ ง ซึ่ ง
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริ ษทั มหาชนจากัดและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2558 ฉบับปรับปรุ ง เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 1,050,000 บาท ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี
ดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริ ษทั ฯ หรื อกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ประธานฯแสดงตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2558 และปี 2558 ฉบับปรับปรุ ง ดังนี้

งบประจำ
ไตรมำส

2558
(ฉบับปรับปรุง)
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
งบ
งบประจำ
งบ
รวม
รวม
ประจำปี
ไตรมำส ประจำปี

960,000

650,000

1,610,000

ตำรำงแสดงเปรียบเทียบค่ ำสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2558

1,050,000

1,050,000

ตรวจสอบข้ อมูลในแบบคำขอใช้ สิทธิและ
ประโยชน์ ยกเว้ นภำษีเงินได้ นิตบิ ุคคล (จำนวน
2 บัตร)
รวมยอดเฉพำะบริษัทฯ

-

80,000

80,000

960,000

730,000

1,690,000

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด

150,000

180,000

330,000

-

-

-

บริษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มนิ ัลส์ จำกัด

240,000

230,000

470,000

-

-

-

ยอดรวมทุกบริษัท

1,350,000

1,140,000 2,490,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

มีผถู ้ ือหุน้ มีประเด็นคาถาม ดังนี้
คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ :
ราคาที่เรี ยกมามีการต่อรองกันหรื อไม่คะ
คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ต่อรองเรี ยบร้อยครับ
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คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ :

เสนอมาเท่าไหร่ คะ ต่อรองแล้วเหลือเท่านี้

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)
คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ :

ราคาที่ต่อรองคือราคาที่เสนอมา และเราได้ต่อรองซึ่งทาง ANS ได้ช้ ีแจงว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
แล้ว
เราก็เลยต้องยอมเพราะเราไม่มีทางเลือกใช่หรื อไม่คะ ก็เข้าใจว่ามันเป็ นความยากลาบากขนาด
ไหน แต่ดิฉนั อยากจะเรี ยนว่าเราไม่ดูแลเรื่ องค่าใช้จ่ายต่อไปแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะ เพราะว่า
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตรงนี้มนั เป็ นความเสี ยหายแบบซ้ าซ้อน ไหนๆเราก็จะใช้ ANS ต่อไปเพราะเห็น
แนวทางมาในปี 2559 และ 2560 แล้วนะคะ เมื่อสักครู่ ได้ถามคุณวิชยั รุ จิตานนท์ ว่างานน่าจะเสร็ จ
เมื่อไหร่ ท่านบอกว่าน่าจะเสร็จในเดือนเมษายน 2561 และท่านคิดว่า AIE จะกลับเข้าซื้อขายได้
เมื่อไหร่
ผมขอให้ทางที่ปรึ กษาทางการเงินช่วยตอบนะครับ

คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)
คุณมธุรส สาราณี ยะธรรม :
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)

คุณประสงค์ ชินางกูรภิวฒั น์ :
คุณมธุรส สาราณี ยะธรรม :
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
คุณมาลี ตันติกลุ ถาวร :

คุณมธุรส สาราณี ยะธรรม :
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)

คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี :

คุณมธุรส สาราณี ยะธรรม :
(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
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พูดถึงเกณฑ์ เรื่ องของการพ้นเหตุแห่งการเพิกถอนอีกครั้งหนึ่ง หากงบการเงินฉบับแก้ไขจะ
สามารถส่งได้ในเดือนเมษายน 2561 ตามเกณฑ์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯเองก็ตอ้ งมีการส่งงบ
การเงินงวดถัดไปอีก 2 งวด ถ้าสมมุติส่งในเดือนเมษายน 2561 นะคะ ก็ตอ้ งส่งงบไตรมาส 1 และ
2 ของปี 2561 อีกครั้งก่อนถึงจะพิจารณาพ้นเหตุแห่งการเพิกถอนได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ถ้าเป็ นลักษณะนี้แปลว่างบในปี 2561 อีก 2 ไตรมาส แสดงว่าไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ใช่หรื อไม่
ครับที่สานักงาน กลต. จะรับพิจารณาให้กลับเข้าซื้อขายได้อีกครั้ง
งบไตรมาส 2 จะส่งภายในวันที่ 15 สิ งหาคม ซึ่งจะตกอยูใ่ นช่วงไตรมาส 3 ค่ะ แต่อย่างไรก็ข้ ึนอยู่
กับการพิจารณาของทางสานักงาน กลต. ด้วยว่ากระดาษทาการผูส้ อบบัญชีโอเคมั้ย งบมีความ
ถูกต้องตามเกณฑ์ที่รับได้โดยสานักงาน กลต. หรื อไม่ค่ะ
หุน้ AIE ที่เข้ามาซื้อขายในตลาด ท่านจาได้ม้ ยั คะว่าวันไหน และถูก SP ไปในวันไหนมันห่างกันกี่
เดือน และตัว Warrant ที่ได้มาและมีอายุแล้วมันจะหมดไปก่อนที่หุน้ AIE กลับเข้ามาหรื อไม่ หรื อ
ว่าอย่างไรสาหรับตัว Warrant ที่ได้ฟรี กนั มา ดิฉนั สงสัยในเรื่ องของ Warrant
ทาง APM เป็ นผูท้ ี่เตรี ยม AIE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯตอนปี 2556 และในวันที่ 6
มกราคม 2557 เป็ นวัน First Day Trade ส่วนถูกเครื่ องหมาย SP จาวันที่ชดั เจนไม่ได้ตอ้ งขออภัย
ค่ะ แต่ประเด็นในปี 2557 ถูกหยิบยกประเด็นขึ้นมาในช่วงต้นปี 2558 ดังนั้นการขึ้นครื่ องหมาย SP
จะอยูใ่ นช่วงไตรมาส 3 ของปี 2558 และสาหรับ Warrant เองตัวหุน้ แม่ AIE ไม่ได้ซ้ือขายอยูแ่ ล้ว
เมื่อ Warrant หมดอายุ ก็คงต้องหมดอายุไปตามระยะเวลาที่มี
ที่ปรึ กษาทางการเงินเราบอกว่าเข้า 2556 เริ่ มซื้อขายปี 2557 ก็คือที่สานักงาน กลต. ได้มีการ
ทักท้วงรายได้จากการ IPOของ AIE จานวนพันล้านไม่ถือเป็ นรายได้ที่โอนเข้าไปที่ AI แล้วมาจ่าย
ปั นผลหุน้ ละ 2 บาททาไม่ได้ มันไม่ได้เป็ นรายได้ ที่ตอนนั้นหุน้ เรา 20 กว่าบาทตัวแม่ 22 บาท แต่
จ่ายปั นผล 2 บาทหลังจากประกาศจ่ายหุน้ ร่ วงเลย ตัวแม่ไปตัวลูกไปตาม รายการนี้มนั จะต้องไป
อยูใ่ นส่วนเกินทุน ไม่สามารถโอนเข้าไปที่ตวั แม่ได้ ผมเข้าใจว่าทางนี้เขาท้วงติงมา แต่วา่ ไม่ได้
แก้ไขและปล่อยให้มนั ยืดเยื้อ น่าจะเป็ นแบบนี้มากกว่า ท่านพูดไม่หมด ท่านบอกแต่วา่ ปรับปรุ งแต่
ผมไม่เห็นว่าปรับปรุ งอะไร
ขออ้างอิงถึงคากล่าวโทษของสานักงาน กลต. ท่านก็จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องของการ
บันทึกบัญชีที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับสิ นค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างผลิต ซึ่ง

เป็ นประเด็นที่สานักงาน กลต. แจ้งผลการกล่าวโทษออกมาแล้วว่าประเด็นปี 2557 เกิดจากอะไร
คาถามว่าท่านเอาอะไรมากล่าวโทษ ต้องเรี ยนว่าตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาท่านเรี ยกทั้งผูส้ อบบัญชี
เดิม ทั้งทางฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ไปตรวจสอบและสอบถามถึง Supplier และลูกค้าที่ท่านจะ
สามารถเข้าสื บค้นข้อมูล ประเด็นก็ได้ปรากฏตามที่ทางสานักงาน กลต. ได้กล่าวโทษไว้ ขอบคุณ
ค่ะ
ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี 2558 ฉบับปรับปรุ ง
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี 2558 ฉบับปรับปรุ ง เป็ นจานวนเงินไม่
เกิน 1,050,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จำนวน (เสียง)
3,342,085,920
1,257,876
220,000
-

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9558
0.0376
0.0066
-

วำระที่ 4 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
ทางบริ ษทั ฯไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่ องใดต้องพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯจึงขออนุญาตจบการ
พิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ
มีผถู ้ ือหุน้ มีประเด็นคาถาม ดังนี้
คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล :

ในนามชมรมผูถ้ ือหุน้ ไทย ก็คงกราบเรี ยนท่านประธานฯด้วยความเคารพ ขอบคุณผูส้ อบบัญชี
ขอบคุณทุกฝ่ าย ในวันนี้เป็ นบทพิสูจน์เรื่ องหนึ่ง ผมอยากจะฝากเสียงขอสมาคมผูถ้ ือหุน้ ไทยผ่าน
ไปยังสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษทั จดทะเบียนได้เข้ามา Listed ในตลาด
หลักทรัพย์ไทยเดือนนี้เป็ นประวัติศาสตร์ติดต่อกัน 4-5 วัน 4-5 บริ ษทั ในเดือนธันวาคม เป็ น
ผลงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯภูมิใจ แต่ความภูมิใจของตลาดหลักทรัพย์ฯและการทางานของ
สานักงาน กลต. ที่มีเงื่อนไข การยืดเยื้อสื บเนื่องจากการดาเนินการด้านกฎหมาย ผลกระทบเกิดกับ
นักลงทุน ที่สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้ AIEกลับเข้าซื้อขาย อย่างที่มีผถู ้ ือ
หุน้ บางท่านถามเรื่ อง Warrant เอาไว้เวลาเรากลับเข้าซื้อขายได้แล้ว ผมยืนยันว่าทางชมรมฯจะเป็ น
แกนหลักในการขอชดเชยในอนาคตถ้า AIE สามารถกลับมาซื้อขายได้ ถ้า Warrant หมดอายุ จะ
ขอให้เสนอ Warrant กับผูถ้ ือหุน้ เดิมใหม่ แต่ตอ้ งการจะติงกับทางสานักงาน กลต. ว่าเป็ นไปได้ม้ ยั
ว่ากฎหมายที่ผถู ้ ือหุน้ ร้องเรี ยน คดีต่างๆเร่ งให้กระชับขึ้น ทางสมาคมผูถ้ ือหุน้ ไทยเป็ นแกนหลักใน
การต่อสูใ้ นหลายๆบริ ษทั ที่เอาเปรี ยบผูถ้ ือหุน้ รายย่อย และหลายบริ ษทั ที่ผมใช้เงินส่วนตัวไป
ฟ้องร้องเพื่อปกป้ องสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ รายย่อยแทนตลาดหลักทรัพย์ฯและสานักงาน กลต. เพราะรอไม่
ไหว วันนี้ผมฝากเสี ยงดังๆว่าท่านต้องเร่ งดาเนินการข้อกฎหมายเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนัก
ลงทุนรายย่อยที่เป็ นนักลงทุนค้ าตลาดฯอยู่ ท่านไม่ทราบหรอกครับนักลงทุนรายย่อยแต่ละท่าน
นั้นมีเงิน 1 ล้านบาท ซื้อขายเดือนหนึ่ง 100-200 ล้านบาท นี่คือเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงตลาดฯมา
โดยตลอด ผมเรี ยกร้องเรื่ องจริ ยธรรมและธรรมาภิบาลครับ และคาดหวังว่าผูบ้ ริ หารชุดใหม่จะให้
ความร่ วมมือกับทางผูส้ อบบัญชีและทาให้ AIE กลับมาซื้อขายได้เร็วที่สุด และสัญญาครับหาก
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Warrant หมดอายุผมจะมาเรี ยกร้องให้ออก Warrant ใหม่ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมเพื่อชดเชยความ
เสี ยหาย

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิ ดประชุม ปิ ดการประชุมเวลา 16.00 น.

(คุณณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์)
ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(คุณพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
เลขานุการบริ ษทั / ผูบ้ นั ทึกการประชุม

28

Attachment No. 2
Agenda 2

To Acknowledge the Company’s Annual Report and the Board of Director’s Report for 2017

Details in the attachment No. 2 (Annual Report 2017 in CD-ROM)

Agenda 3
To consider and approve the Company and Consolidates Financial Statements, Balance Sheet
and Statement of Income for the year ended December 31, 2017 with Qualified Opinion.

Details in the attachment No. 2 (Annual Report 2017 in CD-ROM)

Remark:

Shareholders can request hard copy of Annual Report 2017 by using form in the attachment No. 10.
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Attachment No. 3
Agenda 4
To consider and approve the omission of Legal Reserve and the omission of the dividend
payment based on the Company’s operations for year 2017
Dividend Policy
 The Company’s dividend policy
The company has a policy to pay the dividend to the shareholder in each operation year, and not less than 40%
of the net profit after tax and legal reserved. The dividend payout is depending on company’s cash flow, regulations, and
the investment of the new project in the future. The dividend payout should not significantly effect on company’s
financial operation. The Board of Directors’ decision to payout the dividend is subjected to approval of shareholder at the
General Annual Meeting, except the interim dividend payout if the board of directors considers that it is appropriate and
shall not affect the operation of the company. The Board of Directors has authorized to approve the interim dividend
payout, and inform the shareholders at the next shareholder meeting. The company has to legal reserves at least 5% of net
profits until legal reserves equal 10% of company’s registered capital.
 Subsidiaries’ dividend policy
The company has not fixed a dividend payment ratio for our subsidiaries. Their dividend payments shall depend
on the operating results of each company. Dividend payments of subsidiaries to the company must be made accordance
with each company’s regulation on dividend payment that must be approved by a resolution of their general meeting of
shareholders. Interim dividend payments are allowed. In paying dividends subsidiary companies shall record some profit.
If there is an operating loss, dividend payments are barred until such losses are recovered. In additional, at least 5% of all
profits must be set aside as legal reserves until legal reserves reach 10% of companies’ registered capitals.
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Attachment No. 4
Agenda 5 To Consider and Approve the Election of Directors in place of those whose terms are to be expired in
2018
The Directors who were elected as directors in place of those whose terms are to be expired in 2018 are
Mr.Thanit Thareratanavibool, Mr.Kaweephong Hirankasi, and Mr.Damrong Jungwong, who knowledgeable, competent
and qualified to conduct the business of the Company, were approved by the Board of Directors at the Board of Directors
Meeting No. 1/2018.
In this agenda, one of the three directors was nominated to be the independent director replacing one that term is
to be expired. The Board of Director has carefully considered that such person has no conflict of interest in the Company
and can express opinion independently in accordance with the relevant guidelines. Details of the director's history are as
follows:

Remark: No Shareholders proposed the nominated director to the Board of Directors
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5.1 Mr. Thanit Thareratanavibool, age 60 years old

Position:
Education :

Date of first appointment: 4 October
2006
No. of Years in Director Position: 11
years and 2 months
Shareholding in the Company as of
6 December 2017: 1.76% (79,662,880
shares)

Vice Chairman / Executive Director
- MBA, Kasetsart Internaltional, Kasetsart University
- Bachelor of Engineering (Mechanics), Northeastern
University, USA
Trainings / Certifications :
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association
(IOD) No. 47/2004
Professional experiences:
2006 – 2008 Director
PPC Asian Insulators Co., Ltd.
1998 – 2003 Vice Managing Director Asian Insulators Co., Ltd.
Other directorship positions / other positions at present :
- Subsidiaries/Related Company
2007 – Present Director AI Ports and Terminals Co., Ltd.
2006 – Present Director AI Logistics Co., Ltd.
2004 – Present CEO Asian Insulators Public Company Limited
1995 – Present Director AI Engineering Service Co., Ltd.
- Other listed companies
- None - Non-listed companies
Present
Director Digital Screen Play Co., Ltd.
Present
Director Digit Brain Co., Ltd.
Relation among family with other directors:
- Mr.Narong Thareratanavibool’s brother

Meeting Attendance: There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 8 times, attended 8 times.

Remark: The above director did not hold positions as directors / executives in other companies which may cause a conflict of
interest.
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5.2 Kaweephong Hirankasi, age 68 years old

Date of first appointment: 9 April 2013
No. of Years in Director Position: 4 years
and 11 months
(If appointed, he will be in position for 3
years, in total of 7 years and 11 months)
Shareholding in the Company as of
6 December 2017: None

Position :
Education :

Chairman of Audit Committee / Independent Director
- Doctor of Social Science, Marcus University, India
- MBA, International Program, Kasetsart University
- Bachelor of Commerce (Accounting), Thammasart
University
Trainings / Certifications :
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association
(IOD) No. 168/2013
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director Association
(IOD) No. 100/2013
Professional experiences :
1984 – 2010 MEA Assistant Governor MEA
Other directorship positions / other positions at present :
- Subsidiaries/Related Company
- None - Other listed companies
2008 – Present Independent Director New City (Bangkok) Public
Company Limited
- Non-listed companies
- None Relation among family with other directors :
- None -

Meeting Attendance: - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 8 times, attended 8 times.
- There was the Audit Committee meeting 15 times, attended 15 times.

Remark: The Board of Director has carefully considered that the above director was nominated to be the independent director
has no conflict of interest in the Company and can express opinion independently in accordance with the relevant guidelines and
did not hold positions as directors / executives in other companies which may cause a conflict of interest.
33

5.3 Mr. Damrong Joongwong, age 72 years old

Position :
Education :

Director
Master of Public Administration, NIDA

Trainings / Certifications :
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association
(IOD) No. 168/2013
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director Association
(IOD)
Professional experiences :
2008 – 2013 Advisor Asian Insulators Public Company Limited

Date of first appointment: 31 May 2013
No. of Years in Director Position: 4 years
and 9 months
Shareholding in the Company as of
6 December 2017: None

1982-2008 PEA Assistant Governor PEA
Other directorship positions / other positions at present :
- Subsidiaries/Related Company
- None - Other listed companies
- None - Non-listed companies
- None Relation among family with other directors :
- None -

Meeting Attendance: - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 8 times, attended 8 times.

Remark: The above director did not hold positions as directors / executives in other companies which may cause a conflict of
interest.
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Definition of Independent Committee
Independent Directors must not in the management position of the Company, affiliates and subsidiaries and are
independent from management and the controlling shareholders which can directly affect independent decision, and must
have the following qualities.
1. Hold less than 1% of the total ordinary shares of the Company, subsidiaries, and affiliated. The count must be
inclusive of shares belong to the independent director’s associates.
2. Has not involve in management, or has never held position as executive director, employee, consultant with
fixed salary or controlling shareholders of the Company and was received salary, subsidiary’s, joint venture’s,
same level subsidiary’s authorized person, majority shareholders or the Company’s authorized person, except
being exempt from the above characteristic for at least 2 years prior to submitting the permit to the Securities
and Exchange Commission Office. The above prohibited characters exclude the independent director who is a
government employee or consultant who is majority shareholders or authorized director of the Company.
3. Don’t have a relationship directly or legally married to executives, majority shareholders, authorized person or
person who has been nominated an executive position or subsidiary, including not being parents, siblings,
children, and being in-law of such person as stated above.
4. Never or used to have business relationship with the Company, corporation, subsidiary, majority shareholders,
joint venture, majority shareholders or the Company’s authorized person of which obstructed independent
judgment, including not being or used to be significant shareholders or an authorized person having business
relationship with corporation, subsidiary, joint venture, majority shareholders or the Company’s authorized
person, except being exempt from the above characteristics at least two years before submitting application to
Securities and Exchange Commission Office.
5. Never or used to be the Company’s, joint venture’s, major shareholders’ auditor or the authorized person of the
Company and not a significant shareholder, authorized person or partner of the auditing firm that the Company,
subsidiary, joint venture, major shareholder auditor or authorized person of the Company belong, except for
being exempt from the above characteristic for at least 2 years before submitting application to Securities and
Exchange Commission Office.
6. Never or used to be a professional service provider whose business includes legal or financial consultation, who
receives more than 2 million baht per annual service fee from the Company, parent company, subsidiary, joint
venture, major shareholders or authorized person of the Company and not a significant shareholders, authorized
person or partner of the professional service provider, except for being exempt from the above characteristic for
at least 2 years before submitting application to Securities and Exchange Commission Office.
7. Not an appointed committee by the representative of the Company’s director, major shareholders or
shareholders who associate with majority shareholders of the Company.
8. Not operate the same business and a significant competitive business with the Company or subsidiary or not a
significant partner in partnership or an executive director of such business, employees who earn fixed salary or
hold more than 1% of the overall ordinary share of another company which operates the same business and be a
significant competitor with the Company or subsidiary.
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9. No other characteristics preventing the independent opinion on the Company’s operation.
10. The independent directors may be assigned by the committee to decide on the operation of the Company, the
parent company, and subsidiary, and joint venture, subsidiary of the same level, major shareholders or
authorized person of the company in Collective Decision form.
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Attachment No. 5

Agenda 6 To approve Directors’ Remuneration for year 2018.
The Board of Directors Meeting No. 1/2018 consider carefully the appropriateness of various aspects and
criteria for remuneration. By comparison, according to the same industry, including the expansion of the business of the
Company deems appropriate remuneration for the Board of Directors remuneration for the year 2018 not over amount of
3,000,000 Baht
Table of Directors remuneration for the year 2018 (Board of Directors and Audit Committee)
Remuneration

2018

2017

1) Standard monthly fees
-

Chairman

18,000 Baht / person / Month

18,000 Baht / person / Month

-

Director

15,000 Baht / person / Month

15,000 Baht / person / Month

2) Meeting Allowance
-

Chairman

18,000 Baht / person / time

18,000 Baht / person / time

-

Director

15,000 Baht / person / time

15,000 Baht / person / time

3) Other remuneration

-

None -

Remark: *Determine the meeting allowances will be paid only attended.
Directors attendance and remuneration in 2017
(Unit: Baht)
Name
Meeting Allowances
Total
Standard
(Standard Monthly
Monthly Shareholder
Board of
Audit
Fee and Meeting
Fee
Meeting
Director
Committee
Allowances)
1 Mr.Narong Thareratanavibool
2 Mr.Thanit Thareratanavibool
3
4
5
6

Miss Pimwan Thareratanavibool

Mr.Damrong Joongwong
Dr.Kaweephong Hirankasi
Assistant Professor Sampan
Hunpayon
7 Mr.Choti Sontiwattananont
Total

180,000.00
216,000.00
180,000.00

30,000
36,000
30,000

90,000.00
108,000.00
75,000.00

270,000.00
210,000.00

300,000.00
630,000.00
495,000.00

180,000.00

30,000

90,000.00

225,000.00

525,000.00

756,000.00

126,000

363,000.00

705,000.00

1,950,000.00
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Attachment No. 6
Agenda 7

To approved the appointment of Auditors and Remuneration for year 2018.

In compliance with Public Limited Companies Act, and Clause 40 of the Company’s Articles of Association,
the appointment of auditors and remuneration approved by Shareholders, proposing by audit committee in the Board of
Director meeting No. 1/2018. To appoint ANS Audit Company Limited who has offices in Thailand, experience and
expertise in international standards and qualified for the Public Limited Companies Act and Securities Commission and
the Stock Exchange regulation, as an external auditor of the Company and subsidiaries who were acknowledged by the
Audit Committee and the Board of Director as following;
Name
Mr. Vichai Ruchitanont
Mr. Atipong Atipongsakul
Mr. Sathien Vongsnan
Miss Kultida Pasurakul
Mr. Yuttapong Chuamuangpan

Certified Public Accountant No.
4054
3500
3495
5946
9445

Certified years
3 (2017)
-

ANS Audit Company Limited can appoint any one of the above auditors on the behalf of ANS Audit
Company Limited to perform their duties since they are all qualified for the Public Limited Companies Act and
Securities Commission and the Stock Exchange stipulated and has no relationship with the Company, Subsidiaries,
Management, Controlling Shareholders (holding share of the Company more than 20% but not over 50%), or related
party that preventing the independent opinion. In the event the above auditors are unable to perform their duties; ANS
Audit Company Limited is authorized to assign another of its auditors to perform the duties in place of them.
The Audit committee and the Board of Director agreed to appoint ANS Audit Company Limited to perform
their duties as auditor for the Company and its subsidiaries as of year 2018 and to approve the remuneration for year
2018 not over 2,950,000 baht, which consist of the audit fees for quarterly and yearly consolidated and company only
financial statement and BOI.
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In the previous year, there were no other fees other than audit fees has been paid.
Comparison of Audit fees
Auditor
AI Energy Plc’s Group
AI Energy Public Company Limited

2018
ANS Audit Company Limited
Quarter
Year
Total

2017
ANS Audit Company Limited
Quarter
Year
Total

Consolidated
1,500,000
Company Only
-

1,300,000 2,800,000 1,500,000 1,300,000 2,800,000
150,000

BOI (2 BOI)

150,000

-

150,000

150,000

Total AI Energy 1,500,000 1,450,000 2,950,000 1,500,000 1,450,000 2,950,000
Logistic Company Limited

195,000

205,000

400,000

195,000

205,000

400,000

AI Ports and Terminals Company
Limited

120,000

120,000

240,000

255,000

245,000

500,000

Total Group 1,815,000 1,775,000 3,590,000 1,950,000 1,900,000 3,850,000
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Attachment No. 7
Voting Rules and Condition in Attending the Meeting, Proxy, and Voting
1.

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

 If shareholders cannot attend the Annual General Meeting of Shareholders in person, they may
appoint any person as proxies, or appoint independent directors of the Company to vote as the
following list.
1. Dr. Kaweephong Hirankasi, age 68 years old. Address: 68/140 Perfect Place Village, Soi 6, Ramkhamhang rd. 164
Min buri Bangkok 10510
Chairman of Audit Committee / Independent Director
Position :
- Doctor of Social Science, Marcus University, India
Education :
- MBA, International Program, Kasetsart University
- Bachelor of Commerce (Accounting), Thammasart
University
Trainings / Certifications :
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association
(IOD) No. 168/2013
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director Association
(IOD) No. 100/2013
Professional experiences:
1984 – 2010 MEA Assistant Governor MEA
Date of first appointment:
Other directorship positions / other positions at present:
9 April 2013
- Subsidiaries/Related Company
- None Shareholding in the Company as of
- Other listed companies
6 December 2017: None
2008 – Present Independent Director New City (Bangkok) Public Company
Limited
Conflict of Interest: None
- Non-listed companies
- None Relation among family with other directors:
- None -
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2. Assistant Professor Sampan Hunpayon, age 65 years old. Address: 88/23/1 Moo 2, Bang Khen, Nonthaburi 11000
Position :
Education :

Date of first appointment:
9 April 2013
Shareholding in the Company as of
6 December 2017: None
Conflict of Interest: None
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Audit Committee / Independent Director
- MBA, Kasetsart University
- Certification of Law and Development, ISS, Hague,
Nederland
- Bachelor of Law, Chulalongkorn University
Trainings / Certifications :
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association
(IOD) No. 110/2008
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director Association
(IOD) No. 100/2013
Professional experiences:
2002 – 2010 Dean of Faculty of Business Administration Kasetsart
University
2009 - 2011 Chairman of Executive Master Program Kasetsart University
2009 – 2011 Director

PEA

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

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

Date of first appointment:
31 May 2013
Shareholding in the Company as of
6 December 2017: 0.0064159% (290,000
shares)
Conflict of Interest: None

3.
4.
5.

Audit Committee / Independent Director
- Executive MBA, Kasetsart University
- Bachelor of Business Administration (Accounting),
Ramkhamhaeng University
Trainings / Certifications:
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association
(IOD) No. 178/2013
Professional experiences:
2012 –2013 Director of Accounting & Finance, Richy Place 2002 Co., Ltd.
2010 – 2012 Factory Manager, Chomphan Group Co., Ltd.
1991 – 2010 Accountant, Watcharaphol Co., Ltd.
Other directorship positions / other positions at present:
- Subsidiaries/Related Company
- None - Other listed companies
- None - Non-listed companies
- None Relation among family with other directors:
- None -

 Shareholders, who appointed independent directors of the Company as their proxies, can complete
the provided proxy form and signed. Then send to the Company Secretary with required
documents at least one day prior to the meeting.
 Proxies must present their identification card or official identification card or passport (foreigner)
in the registration.
Shareholder’s decease: Trustee can self-attending or proxy to another person to attend. Present court order
that appointed him or her as trustee and certified by authorized person valid within 6 months in addition.
Minor: Parents or Legal guardian can self-attend or proxy to another person to attend by present minor’s
census registration in addition.
Quasi-incompetent person: Curator or proxy to another person to attend. Present court order that
appointed him or her as curator and certified by authorized person valid within 6 months in addition.

Registration
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the
meeting at least 1 hour before or from 08.30 hours.
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Voting

1. Voting is done openly by counting one share: one vote and resolutions of the shareholders' meeting

including votes of the following.
- Normal case, majority votes from shareholders who attended the meeting and has the right to vote. If
the votes are even, Chairman’s vote is a judgement.
- Other cases, there are laws and regulations governing the Company to follow in each unusual case.
The Chairman of the meeting is to inform the shareholders at the meeting acknowledged before
voting on each agenda.
2. Proxies must vote according to proxy specified only in proxy form.
3. Shareholders who has conflict of interest in any agenda, remain abstain. Also, Chairman can asked that
Shareholders temporary leave the meeting.
4. Secret ballot, upon the request of at least 5 shareholders and the meeting approved the secret ballot.
Chairman of the meeting will determine the secret ballot’s voting rules and inform the meeting before
start.
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Attachment No. 8
Article of Association: Shares and Shareholders and Meeting of Shareholders
Section 2
Shares and Shareholders
Article 5. The shares of the Company shall be ordinary shares with an equal par value and of the type which shall be
paid up in full at one single payment and/or shall be paid up by assets other than cash. Or use the copyright
in the literature, art or science, patent, trademark, design or model, diagram, formula, any secret of process
or use the information about the experience of the industry, commercial or science.
The Company has the right to issue and offer for sale any shares, preferred shares, debentures, convertible
bond, warrants or any securities as permitted by the laws governing securities and exchange to any
shareholder, any individual or the general public. And the conversion of convertible bonds into ordinary
bonds, conversion of preferred shares into ordinary shares shall be made under the law governing as of
public companies and the law governing Securities and Exchange.
Article 6. Every share certificate of the Company shall bear the name of the holder as well as an affixed or printed
signature of at least one (1) director, together with the Company seal. However, the directors may authorize
the securities registrar under the laws governing securities and exchange to sign or print its name on their
behalf.
Section 5
Board of Directors
Article 17. For carrying out its business operations, the Company shall have the board of directors comprising at least
five (5) directors. Not less than one-half of the total number of directors shall reside in the Kingdom of
Thailand.
A director may or may not be a shareholder of the Company.
Article 18. The shareholders meeting shall elect directors in accordance with the following rules and procedures:(1) A shareholder shall have one (1) vote per one (1) share;
(2) Each shareholder may exercise all the votes he/she has under (1) to elect one or more persons as director,
but may not divide his/her votes to any of such persons;
(3) The persons receiving the highest votes in respective order of the votes shall be elected as directors in the
number equal to the number of the directors required at such meeting. In case several persons receive
equal votes, causing the number of directors to exceed the required number, the chairman of the meeting
shall have a casting vote.
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Article 19. At every annual general meeting, one-third (1/3) of directors at that time shall retire from office. If the
number of directors is not a multiple of three, then the number of directors nearest to one-third (1/3) shall
retire from office.
The directors retiring from office may be re-elected.
The directors to retire from office in the first and second years after the registration of the Company
shall be selected by drawing lots. In subsequent years, the directors having held office longest shall retire.
Article 20. Apart from retirement by rotation, the directors shall vacate office upon:(1) Death;
(2) Resignation;
(3) Lack of qualifications, or possession of prohibited characteristics as specified by the laws governing
public limited companies and the laws governing securities and exchange;
(4) Removal by a resolution of the shareholders meeting under Article 20;
(5) Removal by a court order.
Article 22. The shareholders meeting may resolve to remove any director from office before the expiration of his/her
term of office by a vote of not less than three-fourth (3/4) of the total shareholders attending the meeting and
entitled to vote, and having an aggregate number of shares not less than one-half of the total shares held by
the shareholders attending the meeting and entitled to vote.
Article 24. The directors shall be entitled to receive remuneration from the Company in the form of reward, meeting
allowance, as considered and approved by the shareholders meeting. The remuneration may be fixed in a
certain amount, or be specified from time to time, or be in effect until a change by a resolution f the
shareholders meeting. The directors shall also be entitled to receive per diem allowances and other fringe
benefits in accordance with the Company’s regulations.
The provision in the first paragraph shall not prejudice the rights of the staff or employees of the
Company, who have been appointed as directors, to receive the remuneration or benefits as a staff or an
employee of the Company.
Section 6
Meeting of Shareholders
Article 35. The board of directors shall arrange for an annual general meeting of shareholders within four (4) months
from the last day of the accounting year of the Company.
Shareholders meetings other than that mentioned in the first paragraph shall be called extraordinary
meetings. The board of directors may call an extraordinary meeting of shareholders at any time it deems
appropriate.
Shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-fifth (1/5) of the total shares
sold, or not less than 25 shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-tenth (1/10) of
the total shares sold, may at any time jointly sign and submit a written request to the board of directors for
the convening of an extraordinary meeting, provided that the reasons for calling such meeting be clearly
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stated in such request. In this case, the board of directors shall arrange for the shareholders meeting within
one (1) month from the date of receiving the request from the shareholders.
Article 36. In calling shareholders meeting, the board of directors shall prepare a notice thereof specifying the place,
date and time, agendas of the meeting and the matters to be proposed to the meeting together with proper
details by indicating whether they are proposed for acknowledgement, approval or consideration, as the case
maybe, including opinions of the board of directors thereon. The notice of such meeting shall be sent to the
shareholders and the registrar not less than seven (7) days prior to the date of the meeting, and be published
in a newspaper for not less than three (3) consecutive days not less than three (3) days prior to the date of the
meeting.
The shareholders meeting may be held in the province in which the head office of the Company is
located or in any other place as specified by the board of directors.
Article 37. At a shareholders meeting, at least twenty-five (25) shareholders and proxies, or not less than one-half of the
total number of shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-third (1/3) of the total
shares sold, must attend the meeting to constitute a quorum.
At any shareholders meeting, in case where one (1) hour has passed since the time for which the
meeting is scheduled and the number of shareholders attending the meeting has not constituted a quorum, if
the meeting is called by a request of shareholders, such meeting shall be cancelled. If the meeting is not
called by the request of shareholders, another meeting shall be called and the notice of the meeting shall be
sent to the shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. At this subsequent
meeting, no quorum is required.
Article 38. The chairman of the board shall preside over the shareholders meeting. In case the chairman of the board is
absent or unable to perform his/her duties, the vice chairman shall act as the presiding chairman. If there is
no vice chairman, or the vice chairman is absent or unable to perform his/her duties, the meeting shall elect a
shareholder present at the meeting as the presiding chairman.
Article 39. In vote casting at the shareholders meeting, each share shall be counted as one vote. Any shareholder having
particular interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter, except for voting on the election
of directors. A resolution of the shareholders meeting shall require:(1) In a general case, a majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes. In
case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have an additional vote as a casting vote.
(2) A vote of not less than three-fourth (3/4) of the total votes of the shareholders attending the meeting and
entitled to vote, in the following cases:(a) Sale or transfer of the entire or partial material business of the Company to other person;
(b) Purchase or acceptance of transfer of the business of other private or public limited companies by
the Company;
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(c) Execution, amendment or termination of contracts in respect of the granting of a hire of the entire
or partial material business of the Company; empowerment of other person to manage business of
the Company; or merger of business with other person for the purpose of profit and loss sharing;
(d) Amendment to the Memorandum of Association or Articles of Association;
(e) Increase or decrease of the registered capital of the Company;
(f) Dissolution of the Company;
(g) Issuance of debentures of the Company;
(h) Merger of business with other company;
Article 40. Businesses to be duly transacted at an annual general meeting are as follows:(1) To acknowledge the report of the board of directors on the Company's business operations during the
previous year;
(2) To consider and approve the statement of financial position and the profit and loss account as at the
end of the accounting year of the Company;
(3) To approve the appropriation of profits and dividend payment;
(4) To elect directors in place of those retired by rotation, and to fix remuneration for directors;
(5) To appoint auditors and to fix audit fee; and
(6) To consider other businesses.
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PROXY FORM A: GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM)
According to Regulation of Department of Business Development
Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

Attachment No. 9

Written at
Month
Date
(1) I / We

Year
Nationality

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

votes
-

as
votes
votes

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

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

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

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

Mr. Choti Sontiwattananont
District Mueng Nonthaburi Province Nonthaburi
with address at 51 Moo 8 Sub-District Bang Krang
Postal Code
11000
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting/ 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.
Shareholder
Signed
)
(
Proxy
Signed
(
)
Proxy
Signed
)
(
Proxy
Signed
)
(
Remarks: The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not
allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at

เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
Shareholders’ Registration No.
(1)

วันที่
Date

ข้าพเจ้า

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

I/We

(2)

(3)

อยู่บา้ นเลขที่
Address
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
Being a shareholder of AI Energy Public Company Limited (“The Company”)

สัญชาติ
nationality

เสียง ดังนี้
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Ordinary share
shares and have the right to vote equal to votes
เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Preference share
shares and have the right to vote equal to votes
ขอมอบฉันทะให้
(ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้ โปรดใช้ขอ้ มูลตามหมายเหตุขอ้ 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 อยู่บา้ นเลขที่ _____________________________
Name
age
years, residing at
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
ถนน
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
or
ปี อยู่บา้ นเลขที่ 68/140 หมูบ่ า้ นเพอร์เฟคเพลส ซอย6
2. ชือ่ __นายกวีพงษ์ หิรญ
ั กสิ____________________ อายุ 68
Name Mr.Kaweephong Hirankasi
age 67 years, residing at 68/140 Perfect Place Village
ถนน รามคาแหง 164
ตาบล/แขวง มีนบุร ี
อาเภอ/เขต มีนบุร ี
Road Ramkhamhaeng 164
Tambol/Khwaeng Min Buri
Amphur/Khet Min Buri
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์
10510
หรือ
Province Bangkok
Postal Code 10510
or
3. ชือ่ __นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์__________________ อายุ 65
ปี อยู่บา้ นเลขที่ 88/23/1 หมูท่ ่ี 2
Name Mr.Sampan Hunpayon
age 64 years, residing at 88/23/1 Moo 2
ถนน
ตาบล/แขวง บางเขน
อาเภอ/เขต เมืองนนทบุร ี
Road Tambol/Khwaeng Bang Khen Amphur/Khet Muang Nonthaburi
จังหวัด นนทบุร ี
รหัสไปรษณีย์
11000
หรือ
Province Nonthaburi
Postal Code 11000
or
4. ชือ่ ___นายโชติ สนธิวฒ
ั นานนท์_______________ อายุ 61
ปี อยู่บา้ นเลขที่ 51 หมู่ 8
Name Mr. Choti Sontiwattananont
age 61 years, residing at 51 Moo 8
ถนน ตาบล/แขวง บางกร่าง
อาเภอ/เขต เมืองนนทบุร ี
Road Tambol/Khwaeng Bang Krang Amphur/Khet Mueng Nonthaburi
จังหวัด
นนทบุร ี
รหัสไปรษณีย์
11000
หรือ
Province Nonthaburi
Postal Code 11000
or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องแกรนด์ รัชดา (ชัน้ 5
อาคารธารทิพย์) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื

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.
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ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนาหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:



วาระที่ 1
Agenda No. 1



พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2560
To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders No.1/2017, held on
December 21, 2017.
เสียง
votes

เสียง

Approve

votes

เสียง

Approve

votes

เสียง

Approve

votes

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 เห็นด้วย
Approve

เสียง

votes

votes

Abstain

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระประจาปี 2561
To approve the Election of Directors in place of those whose terms are to be expired in 2018.

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
To select each director individually
5.1 ชือ่ กรรมการ นายธนิ ตย์ ธารีรตั นาวิ บูลย์
5.1 Name of Director: Mr.Thanit Thareratanavibool
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
5.2 ชือ่ กรรมการ นายกวีพงษ์ หิ รญ
ั กสิ
5.2 Name of Director: Mr. Kaweepong Hirankasi
 เห็นด้วย
Approve

เสียง งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั งิ ดจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผล
To approve the omission of legal reserved and the omission of Dividend Payment based on the
Company’s operations for year 2017.

เห็นด้วย

วาระที่ 5
Agenda No. 5

Disapprove

พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาปี
2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
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.

เห็นด้วย

วาระที่ 4
Agenda No. 4

 ไม่เห็นด้วย

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2560
To acknowledge the 2017 Annual Performance report.

เห็นด้วย

Agenda No. 3



(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

Approve

วาระที่ 3



(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

เห็นด้วย

วาระที่ 2
Agenda No. 2



(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove
5.3 ชือ่ กรรมการ นายดารงค์ จูงวงศ์
5.3 Name of Director: Mr. Damrong Jungwong
 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
 งดออกเสียง
Abstain
 งดออกเสียง
Abstain
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วาระที่ 6
Agenda No. 6



เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

วาระที่ 7
Agenda No. 7



เสียง

Approve

votes



เสียง

Approve

votes



เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษทั ข้อ 9 และข้อ 15
To approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 3: objective of the
Company No. 9 and No. 15.

เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

วาระที่ 10
Agenda No. 10

Disapprove

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับบริษทั
To approve the amendment of the Company’s Articles of Association.

เห็นด้วย

วาระที่ 9
Agenda No. 9

 ไม่เห็นด้วย

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561
To approve the appointment of Auditors and Remuneration for year 2018.

เห็นด้วย

วาระที่ 8
Agenda No. 8



พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
To approve Directors’ Remuneration for year 2018.

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
To consider other matters (if any).

เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

(5)

คาแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผูร้ บั มอบฉันทะ

(6)

ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

Other statements or evidences (if any) of the proxy

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.

กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

หมายเหตุ / Remark

ลงนาม/Signed
(

)

ลงนาม/Signed
(

)

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนทีร่ ะบุไว้ในข้อ (2) ได้
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. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบ
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.
4. กรณีหากมีขอ้ กาหนดหรือข้อบังคับใดกาหนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นผูม้ สี ่วนได้
เสียในกิจการเรือ่ งใดทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
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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. ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษทั ดังนี้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้
(1) นายกวีพงษ์ หิรญ
ั กสิ
หรือ
(2) นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์
หรือ
(3) นายโชติ สนธิวฒ
ั นานนท์
(รายละเอียดประวัตกิ รรมการอิสระปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of AI Energy Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้อง
แกรนด์ รัชดา (ชัน้ 5 อาคารธารทิพย์) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่
อื่นด้วย

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.
วาระที่

เรื่อง

Agenda



Re :

เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

วาระที่

เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

votes

Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

Re :

เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

วาระที่

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

เรื่อง

Agenda

Re :

เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

วาระที่

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

เรื่อง

Agenda



votes

เรื่อง

Agenda



เสียง

Re :

วาระที่



Disapprove

เสียง งดออกเสียง

เรื่อง

Agenda



 ไม่เห็นด้วย

Re :

เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็ นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed
วันที่/ Date
ลงชื่อ/ Signed
วันที่/ Date
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(

)

(

)

ผูม้ อบฉันทะ/ Grantor

ผูร้ บั มอบฉันทะ/ Proxy

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder
Entitled to Attend the Meeting

1.
บุคคลธรรมดา/ Natural person
1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสญ
ั ชาติ ไทย/ Thai nationality
(ก)
บัตรประจาตัวของผูถ้ อื หุน้ (บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or
identification card of state enterprise officer); or
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจาตัวของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรือหนัง สือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบอานาจ
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)
หนังสือเดินทางของผูถ้ อื หุน้
Passport of the shareholder; or
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบอานาจ
In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a
foreigner) of the proxy.
2.
นิ ติบคุ คล/ Juristic person
2.1 นิ ติบคุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก)
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce;
and
(ข)
บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
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 นิ ติบคุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand
(ก)
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
Corporate affidavit; and
(ข)
บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
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.
ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ ในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพบั ลิค
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.
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ ระชุมได้ตงั ้ แต่เวลา
8.30 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
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.

55

Attachment No. 10

Request form: Hard copy of Annual Report 2017
To

Corporate Secretary

Shareholders account No.

I,
Address

Nationality

Please in

__ 2-Fold down __

1. Request
Annual Report 2017
2. Address
No. ________________ Moo _____ Soi _____________________________
Village__________________________ Road _________________________
Suburb ________________________ District ___________________ _____
Province ____________________ Post code ____________ Telephone __________

__
__
1 Fold up

Completed the form and send facsimile to 0-34877-491-2 or fold as business letter to the Company
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n __
ใบอนุญาตเลขที่
ปข.๗/๓๓๑
ฝากส่งลงทะเบียนในประเทศ ไม่ตอ้ ง
ผนึกตราไปรษณี ยากร

บริ การธุรกิจตอบรับ

Send To
AI Energy Public Company Limited

(Company Secretary)
55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua
Krathum Baen, Samut Sakhon
74110

__
p
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Meeting Location

Attachment No. 11

