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 รำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2559 

ของ 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั (มหำชน) 

วนั เวลำ และสถำนที ่
 ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ส านกังานบริษทั เอเชียน อินซูเล
เตอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร บริษทัฯขอแจง้มติท่ีประชุมให้
ทราบ ดงัต่อไปน้ี  
 
รำยนำมกรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1. นายณรงค ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์   ประธานกรรมการ 

2. นายธนิตย ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์   รองประธานกรรมการ 

3. นายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวบูิลย ์   กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายนพพล  ธารีรัตนาวบูิลย ์   กรรมการ / เลขานุการบริษทั 

5. นายด ารงค ์จูงวงศ ์    กรรมการ 

6. ดร.กวพีงษ ์หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

8. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 
รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุม   

1. นายวชิยั รุจิตานนท ์   ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 

2. นายกระเษม กณัฑมณี   ท่ีปรึกษากฎหมาย 

3. นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร   ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

4. นางสาวปิยนาฏ นามไพโรจน ์  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

เร่ิมกำรประชุม 
      นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม โดยประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับและขอบคุณผู ้
ถือหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีไดม้าเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อคร้ังท่ี 1/2559   

    ประธานฯ แถลงวา่ ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ เม่ือวนัท่ี  29 ธนัวาคม 2558  บริษทัฯมีจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 5,368 
ราย มีจ านวนหุน้สามญัทั้งส้ิน 4,520,000,000 หุน้ จดัแบ่งตามหมวดผูถื้อหุน้ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

http://www.assetpro.co.th/


 

ท่ีตั้ง         55/2 หมู ่8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2           2 of 24 
               55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110  Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 
 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 

AI Energy Public Company Limited                        

  1 )  นิติบุคคลต่างประเทศ  จ านวน                -               หุน้ 
 2 )  นิติบุคคลในประเทศ  จ านวน      2,721,916,740    หุน้ 
 3 )  บุคคลต่างประเทศ  จ านวน               155,600     หุน้ 
  4 )  บุคคลในประเทศ  จ านวน      1,797,927,660     หุน้ 

      โดยทั้งนีเ้ป็นหุ้นสำมญัทีม่สิีทธ์ิออกเสียงจ ำนวนทั้งส้ิน   4,520,000,000  หุ้น 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 คร้ังน้ี  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน
จ านวน 97 ราย มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 48 ราย 15,568,248 หุน้ มาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 49 ราย 3,303,636,628 หุน้
ไม่มาร่วมประชุม 1,200,795,124 หุน้  นบัรวมเป็นจ านวนหุน้มาร่วมประชุม มากกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด และ
กรรมการของบริษทัเขา้ร่วมประชุมรวมจ านวน 8 ท่าน ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ประธานฯ จึงเปิด
การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 โดยเชิญผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ รับฟังค าช้ีแจงเร่ืองวธีิการออกเสียงลงคะแนน
และการนบัคะแนนเสียง โดยสรุปดงัน้ี 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การออกเสียงลงคะแนนจะนบัหุน้ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุน้ 1 ราย สามารถออก
เสียงในแต่ละวาระวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
              การลงมติในแต่ละวาระ ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และจดัส่งใบลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯท่ี
ยนือยูด่า้นขา้ง จากนั้นทางบริษทัฯจะบนัทึกและประมวลผลการลงคะแนนเสียงและเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือการตรวจสอบ การ
นบัผลการลงคะแนนเสียง จะใชม้ติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
                   บริษทัฯไดใ้ชบ้ริการระบบจดัการประชุมผูถื้อหุน้ของ บริษทั ควดิแลบ จ ากดั ซ่ึงไดน้ าระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการ
ลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนบัคะแนนเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไดล้งคะแนนเสียงเป็น
การล่วงหนา้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษทัฯไดร้วม
คะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ดงักล่าวไวแ้ลว้ 
                   หลงัจากประมวลผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดย
แบ่งเป็น คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละของผูถื้อหุน้ และเพ่ือเป็นการปฏิบติัตาม
แนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เก่ียวกบัการนบัคะแนนเสียงในการประชุมวา่ บริษทัฯควรมีผูน้บัคะแนนท่ีเป็นกลางเป็นสกัขีพยานในการนบั
คะแนน บริษทัฯจึงไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั ส านกักฎหมาย เคพีเอ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั มาเป็นผูต้รวจสอบ
การนบัคะแนนเสียงร่วมกบัผูถื้อหุน้อีก 1 ท่าน ในการน้ี มีผูถื้อหุน้ 1 ท่านยนิดีอาสาสมคัรเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนตลอด
การประชุม 
 
 ต่อจากนั้น ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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  วำระที ่1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 เม่ือวนัที ่21 เมษำยน 2558 
 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21

เมษายน 2558    โดยมีรายละเอียด ตามส าเนารายงานการประชุมท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึง
คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 
มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถามก่อนนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

คุณปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ : ก่อนอ่ืนท่านควรจะถามวา่มีใครอยากจะแกไ้ขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ คือผมเห็นในหนา้ท่ี 8 มีท่านผูถื้อ
หุน้ท่านหน่ึง คุณวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์เรียนถามวา่เราใชเ้รือ Capacity เท่าไหร่ แต่ผมยงัไม่เห็น
ค าตอบ ไม่ทราบวา่จริง ๆแลว้ลงไม่ครบหรือไม่ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: เร่ือง Capacity ของเรือนะครับ ในการประชุมคร้ังท่ีแลว้เราไดต้อบค าถามไปแลว้นะครับแต่
ค  าตอบอาจจะไม่ชดัเจนเท่าไหร่นกั คือเรามีเรืออยู ่2 ล า ล าแรกส่วนใหญ่จะใชบ้รรทุกน ้ ามนัปาลม์
จากจงัหวดัชุมพรไปยงัจงัหวดัสมุทรสาคร ส่วนอีกล าหน่ึง บางคร้ังรับจา้งวิง่งานต่างประเทศ ถา้
ถามวา่เราใชเ้รือเตม็ Capacity หรือไม่นั้น อาจจะตอบไดว้า่ขณะน้ีเรายงัใชไ้ม่เตม็ Capacity ครับ 
ซ่ึงเราคาดวา่ในปี 2559 เราจะใชว้ิง่งานใหเ้ตม็ Capacity ของเรือทั้ง 2 ล า โดยส่วนใหญ่จะวิง่รับ
งานภายในประเทศครับ ท่านใดมีค าถามเพ่ิมเติมสืบเน่ืองจากการประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อนอีก
หรือไม่ครับ 

คุณปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ : จากท่ีคุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัคลงัน ้ ามนัท่ีดอนสกั จงัหวดัสุราษฎร์ธานีนั้น 
ผมไม่แน่ใจวา่เป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯหรือไม่ เพราะวา่ก่อนการประชุมมีผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงแจง้
ผมวา่บริษทัฯมีทรัพยสิ์นอยูท่ี่ดอนสกั แต่จริง ๆแลว้เป็นของลูกคา้ใช่หรือไม่ครับ ช่วยท่าน
ประธานฯช้ีแจงดว้ยครับ เพราะวา่อาจจะมีบางท่านเขา้ใจผิด 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: คลงัน ้ ามนัท่ีดอนสกัไม่ใช่ทรัพยสิ์นของบริษทัฯครับ แต่เราไดมี้การลงนามในขอ้ตกลง (MOU) ไว้
กบัลูกคา้ท่ีซ้ือน ้ ามนัเขา้เก็บท่ีคลงัน ้ ามนัดอนสกั วา่เขาจะใหเ้รารับจา้งวิง่ขนส่งน ้ ามนัจากคลงั
น ้ ามนัท่ีดอนสกัมายงักรุงเทพมหานครครับ แต่วา่ขณะน้ีคลงัน ้ ามนัท่ีดอนสกัยงัไม่เรียบร้อยดีนะ
ครับ 
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 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,299,049,076 99.96 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 1,200,000 0.04 

 

วำระที ่2 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2558 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ 
นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 3495 หรือ นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใด ๆ กบั
บริษทัจดทะเบียน หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
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AI Energy Public Company Limited                        

 ประธานไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557 และ 2558 

ตำรำงแสดงเปรียบเทยีบค่ำสอบบญัชี 2557 2558 

ผู้สอบบัญชี 
บริษัท ส ำนักงำน ดร.วรัิช แอนด์ แอส

โซซิเอทส์ จ ำกดั 
บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั 

กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ำกดั (มหำชน) 
งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี 

รวม 
งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี 

รวม 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน)       
       

งบการเงินรวม 180,000 80,000 260,000    
    960,000 650,000 1,610,000 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 480,000 500,000 980,000    
 

ตรวจสอบขอ้มูลในแบบค าขอใชสิ้ทธิและ
ประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (จ านวน 
2 บตัร) 

- 30,000 30,000 - 80,000 80,000 

รวมยอดเฉพำะบริษัทฯ 660,000 610,000 1,270,000 960,000 730,000 1,690,000 

       
บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 165,000 105,000 270,000 150,000 180,000 330,000 
       
บริษทั เอไอ  พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ 
จ ากดั 

240,000 200,000 440,000 240,000 230,000 470,000 

       

ยอดรวมทุกบริษัท 1,065,000 915,000 1,980,000 1,350,000 1,140,000 2,490,000 
 

มีผูถื้อหุน้มีประเด็นค าถามก่อนนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ขอสอบถามวา่รายช่ือท่ีเสนอมา 4-5 ท่านไดผ้า่นความเห็นชอบจากส านกังาน กลต. หรือยงัครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: ไดรั้บความเห็นชอบครับ 
คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: คือเห็นวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ีแลว้ ไดมี้การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 แลว้ ไม่ทราบ

วา่มีปัญหาอะไรถึงผูส้อบบญัชีไม่ท าการตรวจสอบแลว้ครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์: คราวท่ีแลว้ เราไดมี้การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีไปแลว้ครับ คร้ังน้ี เราขอเปล่ียนผูส้อบบญัชีเป็นบริษทั 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 

AI Energy Public Company Limited                        

 เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ครับ  
คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: สอบถามเพ่ิมเติมครับ การเปล่ียนผูส้อบบญัชีเป็นชุดน้ี แต่ลงในรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุม

วา่แต่งตั้งผูส้อบรายน้ีเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปี 2558 แต่งบการเงินท่ีมีปัญหาอยู่
คืองบการเงินประจ าปี 2557 ไม่ทราบวา่มีแผนการจะท าอยา่งไรครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ขอเชิญประธานกรรมการตรวจสอบช้ีแจงครับ 
คุณกวพีงษ ์หิรัญกสิ :    ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ผมไดเ้ขา้ไปดูแลในเร่ืองของงบการเงิน

ประจ าปี 2557 นะครับ เดิมเราไดอ้นุมติัแต่งตั้งบริษทั ส านกังาน ดร.วรัิช แอนดแ์อสโซซิเอทส์ 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557 จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ ซ่ึงเราจะไม่เปล่ียนแปลงครับ ใน
ส่วนของปี 2558 นั้นเน่ืองจากวา่ผูส้อบบญัชีรายเดิมไม่ประสงคท่ี์จะเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 
ของบริษทัฯ ในวนัน้ีจึงมีการขออนุมติัเปล่ียนแปลงเป็นผูส้อบบญัชีรายใหม่ประจ าปี 2558  
          ในส่วนของงบการเงินประจ าปี 2557 ท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นนั้น ทาง
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบก็คงตอ้งท าหนา้ท่ีดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อ
หุน้รายยอ่ยและไดเ้ขา้ไปดูรายละเอียดทุก ๆเร่ือง รวมถึงเจรจากบัทางผูส้อบบญัชีในเร่ืองเก่ียวกบั
ประเด็นต่าง ๆท่ีเกิดข้ึน ท่ีทางผูส้อบบญัชีไดแ้สดงไวใ้นรายงานขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี รวมไป
ถึงการพดูคุยกบัลูกคา้ของบริษทัฯบางรายท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับางขอ้ในรายงานขอ้สงัเกตของ
ผูส้อบบญัชี และไดท้ าสรุปออกมาเพื่อใหท้างผูส้อบบญัชีน าไปพิจารณาอีกคร้ัง   ขณะเดียวกนัทาง
เราก็เป็นห่วงในเร่ืองของเวลาในการส่งงบการเงิน เราไดเ้ขา้ไปปรึกษาหารือกบัทางส านกังาน 
กลต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือขอค าแนะน าในการด าเนินการใด ๆต่อ ซ่ึงไดรั้บ
ค าแนะน าวา่ใหก้ลบัไปเจรจากบัผูส้อบบญัชีอีกคร้ังหน่ึงครับ  สุดทา้ยแลว้ผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีจะ
เขา้มานั้นตอ้งเขา้มาดูเอกสารก่อนจะมีประเด็นอะไรหรือไม่ ณ ปัจจุบนังบการเงินประจ าปี 2558 
คงจะไม่มีประเด็นอะไร ในส่วนของงบการเงินประจ าปี 2557 อยูร่ะหวา่งพิจารณาวา่จะเป็นผู ้
ตรวจสอบรายเก่าและรายใหม่ ซ่ึงจะตอ้งปรึกษาหารือกนัวา่ใครจะเขา้ไปท า Special Audit ซ่ึง
ตามท่ีเราปรึกษากบัทางส านกังาน กลต. การท า Special Audit นั้นจะเป็นผูส้อบบญัชีรายเก่าหรือ
รายใหม่ก็ได ้ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งตดัสินใจวา่ใครจะเขา้มาท า Special Audit นอกจากน้ี เรามีความ
กงัวลเก่ียวกบัขอ้มูลต่าง ๆ ทางเราจึงอาศยั Internal Audit ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเรา Outsource มา
ด าเนินการตรวจสอบภายใน และไดล้งไปช่วยดูในหลายๆจุดท่ีเราคาดวา่อาจจะเป็นประเด็น หรือ
บางจุดท่ีเรามองวา่การควบคุมภายในท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และบริษทัฯก็ไดท้ าการ
แกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน าของ Internal Audit ดงันั้น การควบคุมภายในต่าง ๆท่ีมีประเด็น
ไดรั้บการแกไ้ขและปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ ขอ้มูลของปี 2558 น่าจะไม่มีประเด็น 
          ในส่วนของประเดน็การควบคุมภายในปี 2557 ท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพในบางจุดใน ทางเรา
ไดท้ าการแกไ้ขและปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ และอยูร่ะหวา่งเสนอใหท้างผูส้อบบญัชีรายใหม่และ
รายเก่าพิจารณา และตกลงท่ีจะเขา้ด าเนินการ Special Audit ครับ 
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 คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: เท่าท่ีจบัใจความ คือวนัน้ีเราลงมติเลือกผูต้รวจสอบบญัชีใช่หรือไม่ครับ พอเลือกผูต้รวจสอบบญัชี
ไดแ้ลว้ อนัดบัต่อไปคือผูต้รวจสอบบญัชีจะเป็นตวัแทนของบริษทัผูส้อบบญัชีใหม่ และจะ
ประสานงานกบับริษทั ส านกังาน ดร.วรัิช แอสโซซิเอทส์ จ ากดั เพ่ือจะก าหนดวนัท า Special 
Audit ใช่หรือไม่ครับ 

คุณกวพีงษ ์หิรัญกสิ :    ค าถามน้ีของปี 2557 ใช่หรือไม่ครับ 
คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ใช่ครับ ในส่วนของปี 2558 ผมไม่พดูถึงอยูแ่ลว้ เพระวา่ไม่น่าจะมีประเด็นอะไร แตปี่ 2557 นั้นผม

มีความสงสยัอยา่งมากครับ ท าไมตอนอ่านรายงานการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังก่อน เหมือนกบัวา่ทาง
ผูบ้ริหารมองวา่ประเด็นของงบการเงินปี 2557 นั้นสามารถจดัการไดง่้ายๆ ในการประชุมวนัท่ี 21 
เมษายน 2558 ท่ีมีการประชุมผูถื้อหุน้แจง้ผูถื้อหุน้วา่เราจะส่งงบการเงินประจ าปี 2557 ไปก่อน 
เด๋ียวเราจะท า Special Audit แต่พอถึงก าหนดปรากฏวา่บริษทัฯไดแ้จง้ขอเล่ือนคร้ังท่ี 1 และต่อมา
ก็ไดข้อเล่ือนอีก มนัท าใหพ้วกผม ผูถื้อหุน้รายยอ่ยขาดความเช่ือมัน่ วา่จริง ๆแลว้ปัญหามนัหนกั
หนาขนาดไหน หรือวา่มีอะไรซ่อนไวห้รือไม่ครับ 

คุณกวพีงษ ์หิรัญกสิ :    ตามท่ีไดเ้รียนนะครับวา่ ขณะน้ีเราไดท้ าการรวบรวมประเด็นขอ้สงสยัของผูส้อบบญัชีทั้งหมด
และเขา้ไปตรวจสอบในประเดน็ต่าง ๆท่ีคาดวา่อาจจะมีขอ้สงสยั ซ่ึงผมไม่สามารถน ามาบอกใน
เวลาน้ีไดว้า่อะไรท่ีถูกหรือผดิ ตราบใดท่ีทาง Special Audit ยงัไม่รับรองตรงนั้นมา แต่อยา่งไรก็
ตามเราไดเ้ขา้ไปตรวจสอบและหาขอ้มูลในประเดน็ต่าง ๆเพ่ือใชป้ระกอบการจดัท า Special Audit 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: หลงัจากท่ีเราเลือกผูส้อบบญัชีแลว้ คาดวา่ระยะเวลาคร่าว ๆ ประมาณเดือนไหน เพราะวา่การ
ท างานท่ีผา่นมานั้นค่อนขา้งท่ีจะชา้มาก ๆ ฉะนั้นผมวา่การท างานปี 2558 เราตอ้งเร่ง เพราะวา่อีก
ไม่ก่ีเดือนบริษทัฯก็ตอ้งส่งงบการเงินประจ าปี 2558  

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ขออนุญาต นะครับ ผมสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร ครับ จาก บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
วนัน้ีมาในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินนะครับ เรียนท่านผูถื้อหุน้ครับ ตั้งแต่เกิดประเด็นปัญหาเร่ือง
งบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นนะครับ ทางฝ่ายบริหารไดม้อบหมายใหท้าง บริษทั 
แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เขา้มาประสานงาน วา่จะด าเนินการแกปั้ญหาและตอบโจทยใ์น
หลาย ๆเร่ืองอยา่งไร ผมขอยอ้นความจากท่ีทางประธานกรรมการตรวจสอบไดใ้หข้อ้มูลกบัทางผู ้
ถือหุน้ไป ผมจบัประเด็นและจะเรียนใหทุ้กท่านเขา้ใจตรงกนันะครับ เพราะเด๋ียวความหมาย
อาจจะเปล่ียนนะครับ งบการเงินท่ีวนัน้ีเราจะท าการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี คือทางบริษทั เอเอน็เอส 
ออดิท จ ากดั เป็นในเร่ืองของ 12 เดือนท่ีผา่นมา ถามวา่ไดเ้กิดอะไรข้ึนบา้งนั้น ทางผมก็เป็นส่วน
หน่ึงท่ีไดเ้ขา้ไปช่วยประสานงาน สืบเน่ืองจากงบการเงินประจ าปี 2557 ท่ีผูส้อบบญัชี บริษทั 
ส านกังาน ดร.วรัิช แอสโซซิเอทส์ จ ากดั ไม่แสดงความเห็น หลงัจากนั้นทางบริษทัฯก็พยายามไป
แกป้ระเดน็จุดบกพร่อง ณ วนันั้นในการประชุมผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน 2558 ทางผมไดเ้ขา้
มาร่วมสงัเกตการณ์ดว้ย ในรายงานการประชุมก็จะเขียนเอาไวว้า่ ไดมี้ผูถื้อหุน้ซกัถามกรรมการ
และทางคุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลยไ์ดต้อบค าถามในประเด็น และไดไ้ป focus กนัในเร่ืองของ

http://www.assetpro.co.th/
http://www.assetpro.co.th/
http://www.assetpro.co.th/
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AI Energy Public Company Limited                        

 สินคา้คงเหลือและก็เขา้ใจวา่หลงัจากแกป้ระเด็นปัญหาแลว้ ทางผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน ดร.
วรัิช แอสโซซิเอทส์ จ ากดั จะเขา้ไป Specail Audit อีกคร้ังหน่ึงและปัญหาจะจบนะครับ แต่ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนก็คือ ภายหลงัจากท่ีบริษทั ส านกังาน ดร.วรัิช แอสโซซิเอทส์ จ ากดั ไดเ้ขา้ไปอีกรอบนั้น 
ปัญหายงัไม่จบ เน่ืองจากวา่ปัญหาท่ีทางฝ่ายบริหารเขา้ใจกบัท่ีผูส้อบบญัชีตั้งขอ้สงัเกตนั้น เป็นคน
ละเร่ืองกนัครับ ก็คือจริง ๆแลว้ ผูส้อบบญัชีมีประเด็นปัญหาในเร่ืองเก่ียวกบัระบบ Internal 
Control ในบางเร่ืองท่ีท าใหมี้ขอ้มูลบางอยา่งไม่สามารถท่ีจะท าใหท้างผูส้อบบญัชีมัน่ใจกบัตวัเลข
ท่ีแสดงออกมาในงบการเงินประจ าปี 2557 ได ้อนัน้ีคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนนะครับ เพราะฉะนั้นถามวา่ใน
รอบบญัชี 12   เดือนท่ีผา่นมา ทางบริษทั ส านกังาน ดร.วรัิช แอสโซซิเอทส์ จ ากดั ไดเ้ขา้มา
ตรวจสอบอีกคร้ังในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558 หรือไม่นั้น ค  าตอบคือไดเ้ขา้มานะครับ 
แต่ในรายงานท่ีออกมานั้นยงัมีความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั และเป็นท่ีมาท่ีท าใหก้ารเขา้ไป Special 
Audit นั้นก็มีการเขา้ไปพบหารือกบัทางส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ดว้ยนะครับ อยา่งท่ีทางประธานกรรมการตรวจสอบเรียนไดไ้ปนะครับ หลงัท่ีเกร่ินน าไปแลว้นั้น 
ก็จะเป็นท่ีมาวา่บริษทัฯพยายามเอาขอ้มูล หรือพดูง่าย ๆวา่พอทราบประเด็นก็ก าลงัจะพยายาม
พิสูจน์ใหท้างผูส้อบบญัชี เพื่อคลายขอ้สงสยัและประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีไม่มัน่ใจ โดยบริษทัได้
ด าเนินการจดัเตรียมพร้อมในช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน 2558  หลงัจากนั้นทาง บริษทั ส านกังาน 
ดร.วรัิช แอสโซซิเอทส์ จ ากดั ก็ส่งสญัญาณวา่ตอนน้ีไม่พร้อมท่ีจะเขา้มาดูใหอี้กนะครับ อาจจะ
ขาดความมัน่ใจอยา่งท่ีท่านขาดความมัน่ใจดว้ย วา่ถา้มาดูอีกคร้ังแลว้จะเป็นการเสียเวลาหรือวา่จะ
เป็นเหมือนเดิมอีกหรือไม่นะครับ ก็เลยเป็นท่ีมาวา่งบการเงินประจ าปี 2558 ทางบริษทั ส านกังาน 
ดร.วรัิช แอสโซซิเอทส์ จ ากดั ก็ส่งสญัญาณออกมาแลว้วา่จะไม่ตรวจดว้ยนะครับ ก็เลยพยายาม
แกปั้ญหาไปทีละเร่ือง ในปี 2558 ทางผมก็ไดมี้โอกาสไดช่้วยประสานงานกบัทางบริษทั เอเอน็
เอส ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีในรายช่ือผูส้อบบญัชีของทางส านกังาน กลต. มีจ านวนผูส้อบ
บญัชี 5 ท่าน ดงันั้นท่านสบายใจไดใ้นเร่ืองของงบการเงินประจ าปี 2558 ในส่วนตวัเลขท่ีทาง
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั จะใชใ้นการออกงบการเงินประจ าปี 2558 ยกมาก็คงยงัเป็นตวัเลขท่ี
ใชใ้นงบการเงินตวัล่าสุดของ บริษทั ส านกังาน ดร.วรัิช แอสโซซิเอทส์ จ ากดั เพราะฉะนั้นส่ิงท่ี
ท่านฝากไวน้ะครับ งบการเงินประจ าปี 2558 ตอนน้ีเขาท างานไปพอสมควรแลว้นะครับ ฉะนั้น
เป้าหมายของงบการเงินประจ าปี 2558 ไตรมาสท่ี 1, 2, 3 และงบการเงินประจ าปี 2558 คงจะ
ด าเนินการส่งใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ตามกรอบเวลา อนัน้ีคือเร่ืองปัญหาท่ี ณ 
วนัน้ีก าลงัมาขออนุมติัจากผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2558 เพ่ือตอบโจทยน้ี์นะครับ ส่วนปัญหาเดิมคืองบการเงินประจ าปี 2557 แน่นอน
ครับวา่จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขนะครับ และวนัน้ีบริษทัฯจดัท างบการเงินฉบบัแกไ้ขเรียบร้อยแลว้
นะครับ ซ่ึงมนัก็จะมีประเด็นในเร่ืองของการรับจา้งผลิตและประเด็นในเร่ืองของการซ้ือมาขายไป
ท่ีตอ้งมีการตีความ และก็ตอ้งมีเร่ืองของการหาเอกสารก็เป็นท่ีมาวา่ท าไมกรรมการตรวจสอบตอ้ง
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 ไปพบทางคู่คา้เพ่ือท าการรับรองประเด็นน้ี เพราะบางเร่ืองผมสามารถบอกท่านใหเ้พียงแค่เขา้ใจ
เด๋ียวท่านจะไดไ้ม่สงสยัวา่เกิดอะไรข้ึนนะครับ ผมขอเรียนท่านอยา่งน้ีแลว้กนัครับ มนัเป็นเร่ือง
ของการคา้ท่ีในบางคร้ังมีการขา้มขั้นตอนไป และท าใหดู้เหมือนกบัระบบควบคุมภายในของ
บริษทัฯนั้นไม่ดี และไปตีความกนัอีกวา่สรุปแลว้ควรจะบนัทึกเป็นรายการซ้ือมาขายไปหรือจะ
ควรเป็นการบนัทึกเป็นรายการรับจา้งผลิต เป็นตน้นะครับ อนัน้ีคือประเด็นปัญหาจริง ๆ เพียงแต่
วา่เร่ืองน้ีเองจะตอ้งมีผูส้อบบญัชีเขา้ไปรับรองวา่ตกลงแลว้ส่ิงท่ีบริษทัฯเช่ือและมัน่ใจวา่เน้ือหามนั
เป็นแบบน้ี แลว้ก็บนัทึกบญัชี แกไ้ขแลว้เป็นแบบน้ีมนัใช่หรือไม่ใช่โดยผูส้อบบญัชีท่ีเป็น Third 
Party ส่วนท่ีทางกรรมการตรวจสอบไดเ้รียนไปวา่ทางผูส้อบบญัชีทั้ง 2   ฝ่ายไดคุ้ยกนันั้น ผมขอ
เรียนวา่ทางผูส้อบบญัชีทั้ง 2 ฝ่ายไม่ไดคุ้ยกนันะครับ เด๋ียวผมขอแยกแบบน้ีนะครับ ฝ่ายประธาน
กรรมการตรวจสอบไดมี้การคุยกบัผูส้อบบญัชีเดิมซ่ึงไม่ตอ้งการท่ีจะเขา้มาตรวจสอบงบการเงิน
ใหเ้ป็นคร้ังท่ี 3 นะครับ ผูส้อบบญัชีใหม่ ณ วนัน้ีก็ยงัไม่ไดต้อบวา่จะเขา้มาช่วย Special Audit ให้
นะครับ และการ Special Audit น้ีเป็นไปไดท้ั้งผูส้อบบญัชีเดิม และใหม่ และเป็นไปไดท่ี้จะเป็น
ผูส้อบบญัชีอ่ืนนอกเหนือจาก 2   รายน้ี ซ่ึงวนัน้ีอยูร่ะหวา่งการท างาน อยูร่ะหวา่งการพดูคุยท า
ความเขา้ใจและก็ประสานงานกนัอยูน่ะครับ ผมเรียนท่านผูถื้อหุน้นะครับวนัน้ีในฐานะท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ตอ้งเรียนวา่ปัญหาผลกระทบนั้นรุนแรง หุน้หยดุท าการซ้ือขายมา 1 ปีแลว้ แต่การ
แกปั้ญหามนัเป็นเร่ืองของการสร้างความเช่ือมัน่ ความเช่ือใจ ความเช่ือถือกบั Stakeholders ก็เป็น
เร่ืองท่ีค่อนขา้งอ่อนไหวนะครับ ดูเหมือนปัญหาแกง่้ายแต่จริง ๆการท่ีจะหาผูท่ี้เขา้มาท าหนา้ท่ีก็
เป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายนะครับ และก็เป็นเร่ืองอยา่งท่ีเม่ือสกัครู่ผมไดเ้รียบเรียงไป เพราะฉะนั้นวนัน้ี
สรุปใหทุ้กกท่านเขา้ใจวา่ วนัน้ีเราก าลงัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 นะครับและก็จะส่งงบ
การเงินของทั้ง 3 ไตรมาสและงบประจ าปี 2558 ใหไ้ดภ้ายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ในส่วนงบ
การเงินประจ าปี 2557 คงจะมีการหาผูส้อบบญัชีท่ีจะเขา้มา Special Audit และจะท าการหารือกบั
ทางส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยควบคูก่นัไป และจะพยายามแกปั้ญหา
น้ีใหจ้บในเร็ววนัครับ ซ่ึงวนัน้ีผมไม่กลา้ตอบเวลาจริง ๆ แต่ผมเรียนท่านวา่โดยเง่ือนไขนะครับ 
งบการเงินประจ าปี 2557 บริษทัฯไดส่้งแลว้ และงบการเงินประจ าปี 2558 จะส่งใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในกรอบเวลาเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 นะครับ สมมุติปี 2557 ไม่มีประเด็นปัญหานะครับ 
อยา่งไรก็ดีตามเกณฑต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะตอ้งส่งอยา่งนอ้ย 2 ไตรมาส ฉะนั้น
บริษทัฯจะตอ้งส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2559 ตามกรอบเวลา ซ่ึงคิดวา่ไม่มีปัญหานะครับ ก็คง
จะตอ้งส่งงบนั้นก่อนท่ีหุน้จะกลบัมาซ้ือขายไดอี้กคร้ัง ก็คงจะอยูใ่นช่วงกลางปี 2559 นะครับ อนัน้ี
คือกรอบเวลา ดงันั้นช่วงเวลาตรงน้ีเราก็จะพยายามแกปั้ญหางบการเงินประจ าปี 2557 หาผูส้อบ
บญัชีท่ีจะเขา้มา Special Audit ใหแ้ลว้เสร็จควบคู่กนัไป และอนัน้ีคือแผนงานท่ีพยายามท าอยา่ง
สุดความสามารถ และเราก็คิดวา่เราจะเขา้มาช่วยประสานงานและท าใหผู้ส้อบบญัชีท่ีจะเขา้มา 
Special Audit มีความมัน่ใจและเขา้มาท าหนา้ท่ีตอบโจทยท์างผูถื้อหุน้ และวางเป้าหมายใหหุ้น้
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 กลบัมาซ้ือขายไดภ้ายหลงัจากการจดัส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2559 ส่วนการส่งงบปีผมขอเรียน
ท่านก่อนครับวา่ ส่งงบการเงินประจ าปี 2558 และงบรายไตรมาส 3 ไตรมาสนั้นอยา่งไรงบก็ยงัคง
ตอ้งมีหมายเหตุของตวัเลขยกมาของปี 2557 ซ่ึงยงัมีหมายเหตุอยูใ่นงบการเงินคร้ังน้ีนะครับ และ
ถึงแมว้า่งบการเงินประจ าปี 2557 ไม่มีปัญหา ก็ยงัคงกลบัมาซ้ือขายในทนัทีไม่ไดน้ะครับ เกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะตอ้งส่งอีกอยา่งนอ้ย 2 งวดบญัชีท่ีจะตอ้งท าตามกรอบ
ระยะเวลานะครับ เพราะฉะนั้นจะตอ้งมีงบการเงินไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 ตอ้งส่งใหไ้ดต้ามกรอบ
เวลา ซ่ึงจุดน้ีฝ่ายบริหารไดใ้หค้วามมัน่ใจกบัทางกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงวนันั้นผมไดเ้ขา้สงั
เหตุการณ์การประชุมดว้ย ก็คงจะไม่มีอะไรท่ีหนกัใจ วนัน้ีความหนกัใจอยูใ่นเร่ืองของการหา
ผูส้อบบญัชีเขา้มา Special Audit งบการเงินท่ีบริษทัฯแกไ้ขและจดัท าแลว้เสร็จแลว้นะครับ ตอนน้ี
หาแค่ผูส้อบบญัชีเขา้มา Special Audit ออกความเห็น และผลออกมาคงจะท าใหเ้ร่ืองทั้งหมดจบได้
ครับ ขอบพระคุณครับ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ผมขอสอบถามอีกอยา่งหน่ึง คือวา่เม่ือก้ีบอกวา่งบปี 2558 จะออกภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 
นั้นจะแจง้ไปทางส านกังาน กลต. และจะข้ึน Website ของทางส านกังาน กลต. เลยใช่หรือไม่ครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ตามแผนจะเป็นแบบนั้นนะครับ แต่วา่ขออนุญาตวา่ จะตอ้งหารือกบัทางคลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและทางส านกังาน กลต. ก่อนนะครับ เพราะวา่ถา้การส่งงบการเงิน ผมหมายถึงวา่การ
ส่งงบการเงินปี 2558 การแจง้ข่าวผา่นทาง website ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยยงัไม่เคลียร์ 2557 
นั้น ในช่วงเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 2559 ก่อนท่ีงบการเงินจะแลว้เสร็จ หลงัจากท่ีบริษทั เอเอน็
เอส ออดิท จ ากดั เขา้ไปตรวจสอบ เราคงจะพยายามหาผูส้อบบญัชีท่ีจะเขา้มา Special Audit งบ
การเงินประจ าปี 2557 ใหแ้ลว้เสร็จนะครับ  ผมขอเรียนแบบน้ีเลยวา่ ถา้ส่งงบการเงินประจ าปี 
2558 แลว้ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการท างบการเงินปี 2557 เราอาจจะตอ้งรอใหส่้งพร้อมกนั แต่ ณ 
เวลาน้ีตอ้งการส่งงบการเงินตามกรอบเวลาเดือนกมุภาพนัธ์ครับ ขอบคุณครับ    

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: สมมุติวา่ จากท่ีทางคุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร อธิบายเหมือนกบัวา่งบการเงินปี 2558 เราจะส่ง
ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 และเราก็จะส่งงบไตรมาส 1 ปี 2559 ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2559 และตอ้งส่งอีกงวดหน่ึงคือไตรมาส 2 ปี 2559 ใช่หรือไม่ครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

จริง ๆงบการเงินปี 2558 ถือวา่สส่งทนัแลว้ คือเป็นงวดท่ีหน่ึงแลว้ครับ  

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: และเม่ือส่งทนัครบ 2 งวดแลว้ แต่ทั้งท่ีงบการเงินปี 2557 เรายงัติดหมายเหตุอยู ่เราจะกลบัมาท า
การซ้ือขายไดห้รือครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

เร่ืองน้ีอยา่งท่ีเรียนนะครับ วา่ตอ้งหารือกบัทางส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ อีกคร้ังใน
รายละเอียดครับ ผมเรียนท่านวา่ตวัเลขจากท่ีประเมินจากงบการเงินท่ีบริษทัฯไดจ้ดัท าข้ึนมี
ผลกระทบกบัตวัเลขในทางบญัชีไม่มากครับ เท่าท่ีเห็นนะครับ แตท่ั้งน้ีทั้งนั้น ข้ึนอยูก่บัผูส้อบ
บญัชีท่ีจะมา Special Audit ดงันั้น วนัน้ีกรอบเวลาเรายงัตอบไม่ไดช้ดัเจนจริง ๆครับ 
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 คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ครับ ถา้อยา่งนั้น ฝากดว้ยนะครับ 
นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ครับ ขอบคุณครับ 

คุณปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ : ผมขอสอบถามครับ งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2558 บริษทัฯไดส่้งไปแลว้ใช่หรือไม่ครับ เห็นมีผูถื้อ
หุน้ฝากเรียนถามวา่จะส่งไปแตท่างตลาดหลกัทรัพยฯ์ไม่รับส่งงบครับ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

จริง ๆไม่เก่ียววา่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ไม่รับส่งงบการเงินครับ งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตร
มาส 3 ประจ าปี 2558 บริษทัฯปิดงบไดอ้ยูแ่ลว้นะครับ ท่ีผา่นมาบริษทัฯไดท้ าการปิดงบการเงินแต่
ไม่มีผูส้อบบญัชีเขา้มาสอบทาน เน่ืองจากตามท่ีผมไดเ้รียนวา่มีประเด็นท่ีจะตอ้งเคลียร์กบัทาง
ผูส้อบบญัชีเร่ืองงบการเงินปี 2557  

คุณปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ : เขา้ใจครับ คืองบน่ียงัไม่ไดส่้งใช่มั้ยครับ 
คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ยงัไม่ไดส่้งครับ คร้ังน้ีบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เขา้มาก็คงจะตั้งงบจากตวัเลขของปี 2557 ท่ีมี
อยูน่ะครับ และออกงบการเงินบนหมายเหตุนั้นไปก่อน ส่วนปี 2557 คงตอ้ง Special Audit ตามมา 

คุณปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ : ในประเดน็เก่ียวกบัการรับจา้งผลิตและการซ้ือมาขายไป ผมขอใหท่ี้ปรึกษาทางกฎหมายอธิบาย
หน่อยครับวา่มีปัญหาตรงไหนครับ 

ทนายกระเษม กณัฑมณี : 
(ท่ีปรึกษากฎหมาย)   

ในประเดน็รายละเอียดเร่ืองเอกสาร ผมยงัไม่ไดเ้ขา้ไปตรวจสอบครับ เพียงแต่วา่ท่ีทางท่ีปรึกษา
ทางการเงินกล่าวมานั้น มนัเป็นมาตรฐานการสอบบญัชี ในกรณีน้ี ค  าวา่ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บ
อนุญาต ผูส้อบบญัชีทุกท่านมีมาตรฐานการสอบบญัชีเท่าเทียมกนั ตามท่ีกฎหมายก าหนด เพียงแต่
วา่แต่ละท่านอาจจะมีความสงสยั ซ่ึงความสงสยัของแต่ละคนอยูบ่นมาตรฐานของแต่ละคน แต่
รายละเอียดผมเรียนวา่ผมไม่ไดเ้ขา้ไปตรวจสอบในส่วนนั้น ก็เป็นเร่ืองท่ีผูส้อบบญัชีของ บริษทั 
ส านกังาน ดร.วรัิช แอสโซซิเอทส์ จ ากดั และผูส้อบบญัชีของบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั วา่เขา
จะมีความเห็นและมีมาตรฐานตรงกนัแค่ไหน ซ่ึงจะตอ้งสรุปใหไ้ดว้า่จะตอ้งเป็นแบบไหน แต่
ทา้ยท่ีสุดแลว้ตอ้งเรียบร้อย ขอบคุณครับ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: วาระน้ีเป็นวาระสอบถามไปเลยแลว้กนันะครับ ผมอยากถามผูส้อบบญัชีวา่ ตอนน้ีเรารู้แลว้ใช่มั้ย
วา่เราผิดพลาดตรงไหน ก่อนท่ีจะท า Special Audit คือผมไม่อยากใหพ้ลาดอีกคร้ังครับ เพราะวา่
เราเคยพลาดมาแลว้คร้ังหน่ึง ผมวา่เราน่าจะรู้แลว้ครับวา่ปัญหาอยูท่ี่จุดไหนท่ีท าใหเ้ราพลาด 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

จริง ๆผมไม่อยากตอบแทนนะครับ แต่ก็ขอเรียนแบบน้ีแลว้กนัครับ จากท่ีผมไดเ้ขา้ไปร่วม
สงัเกตการณ์การประชุม ผมคิดวา่รู้แลว้วา่เป็นอะไร แต่ความยากอยูต่รงท่ีวา่ผูส้อบบญัชีท่ี คือผม
เรียนท่านวา่ผูส้อบบญัชีเดิมอาจจะมีความง่ายกวา่ผูส้อบบญัชีใหม่ในแง่ของการท างานเพราะวา่
ผูส้อบบญัชีใหม่เขา้มา ในแง่ของธุรกรรมท่ีตอ้งตีความก็คือธุรกรรมการท่ีตอ้งมีความเขา้ใจ 
บางคร้ังลายลกัษณ์อกัษรกบัเน้ือหาอาจจะไม่ไดไ้ปในทิศทางท่ีมนัสอดคลอ้งกนั 100% ดงันั้น
ผูส้อบบญัชีใหม่ ส่ิงท่ีเขากงัวลคือเขาจะเช่ือไดอ้ยา่งไร เพราะวา่เขาไม่ไดท้ราบถึงเหตุการณ์ใน
เวลานั้น เหมือนกบัท่านไม่ไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์ ณ วนันั้นแต่ท่านตอ้งมายนืยนัวา่เหตุการณ์ในวนั
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
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 นั้นมนัคือซา้ยหรือขวา เพราะฉะนั้นมนัยงัอยูร่ะหวา่งการพดูคุยและยากครับ ผมพยายาม
ยกตวัอยา่งใหท่้านไดเ้ห็นภาพนะครับ ส่วนถา้ถามวา่รู้ปัญหาแลว้หรือยงั ผมคิดวา่รู้ปัญหาแลว้นะ
ครับ แต่ส่ิงท่ีผมไม่กลา้ยนืยนัและก็ยงัไม่มีผูส้อบบญัชีเขา้ไป Special Audit คือส่ิงท่ีบริษทัฯไดใ้ห้
เอกสารและไดอ้ธิบายวา่มนัเป็นมนัเป็นซา้ยหรือวา่เป็นขวานั้น มนัจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่ ตรง
น้ียงัถือวา่ยงัเป็นค าถามท่ีคา้งอยูน่ะครับ ยกตวัอยา่งเช่น ถา้บริษทัฯก าลงัยนืยนัวา่รายการดงัล่าว
เป็นการรับจา้งผลิตแต่ผูส้อบท่ีจะเขา้ไป Special Audit จะเช่ือวา่มนัเป็นการรับจา้งผลิตหรือไม่ 
หรือวา่มนัเป็นเร่ืองของการซ้ือมาขายไปอยา่งน้ีเป็นตน้ เร่ืองเวลาก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีเม่ือก้ีผมเรียน
ย  ้านะครับ เป็นแผนท่ีเราก าหนดไวว้า่จะท า และทั้งหมดทั้งส้ินบริษทัฯพยายามครับเพราะ
เก่ียวเน่ืองกบั Third Party ดว้ย งบการเงินทั้งปี 2558 และ 2557 เหมือนกนัครับ เวลาบริษทัฯท า
เสร็จ ก็ข้ึนอยูก่บัผูส้อบบญัชีวา่เม่ือเขา้ไปดูแลว้พอใจหรือไม่ ปัจจยัเวลามีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
พวกน้ีครับ ขอบคุณครับ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ผมขอสอบถามอีกเร่ืองเก่ียวกบัราคาน ้ ามนัท่ีตกต ่าในเวลาน้ีนะครับ มีผลอยา่งไรเก่ียวกบัน ้ ามนัไบ
โอดีเซลครับ คือโดยส่วนตวัผมประเมินเองวา่ ถา้น ้ ามนัราคาถูกโดยธรรมชาติมนัจะถูกใชม้ากข้ึน 
เราจะใชฟุ้่ มเฟือยมากข้ึน ผมไม่ทราบวา่ราคาและปริมาณการใชม้นัมีผลกระทบอยา่งไรกบับริษทั
ฯ คือมียอดขายมากข้ึนหรือไม่  

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    เร่ืองราคาน ้ ามนัท่ีถูกลงนั้น เร่ืองแรกจะท าใหเ้รามียอดขายท่ีมากข้ึน เร่ืองท่ีสองคือราคาน ้ ามนัท่ีถูก
ลงไม่มีผลกระทบต่อราคาน ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีเราผลิตและจ าหน่ายนะครับ เพราะวา่ราคาน ้ ามนัไบ
โอดีเซลท่ีกระทรวงพลงังานก าหนดใหเ้ราใชสู้ตรนั้น เป็นสูตรยกมาจากราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบใน
ปัจจุบนั  

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: ครับ รับทราบครับ อีกอยา่งท่ีจะสอบถามคือ ทาง ปตท.เขา้ไดป้ระเมินไปแลว้วา่ราคาน ้ ามนัจะลง
ถึง $20 นั้นผมถามวา่น ้ ามนัไบโอดีเซลมีโอกาสลงหรือไม่ครับ เน่ืองจากวา่หากน ้ ามนัมนัถูกลง
มากก็มีโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะไม่เลือกใชน้ ้ ามนัไบโอดีเซลและไปใชน้ ้ ามนัดีเซลแทนเป็นไปได้
หรือไม่ครับในจุดน้ี 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ก็คงเป็นไปไม่ไดน้ะครับ เพราะวา่เร่ืองน ้ ามนัไบโอดีเซลนั้นเป็นวาระแห่งชาติแลว้นะครับ ท่ีเป็น
นโยบายท่ีจะตอ้งเดินหนา้ต่อ คือตอนน้ีเป็น B7 เป็นการผสมน ้ ามนัไบโอดีเซลเขา้ไป 7% และในปี 
2559-2560 ทางกระทรวงพลงังานไดแ้ถลงอยา่งชดัเจนแลว้วา่เขาจะน านโยบาย B20 มาใชก้บั
รถบรรทุกครับ เพราะฉะนั้นแนวโนม้ท่ีกงัวลวา่น ้ ามนัไบโอดีเซลจะใชน้อ้ยลงในช่วงท่ีราคาน ้ ามนั
ดีเซลถูกนั้น ก็คงไม่เก่ียวกนัครับ 

คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: และขอสอบถามเร่ืองอุบติัเหตท่ีุเกิดข้ึนเม่ือ 2-3 เดือนท่ีแลว้ วา่ท่ีเกิดระเบิดข้ึน และบริษทัฯแจง้วา่มี
ประกนัภยัประเภท All-risks ไวแ้ลว้นั้น และแจง้วา่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายไดห้มดทุกอยา่ง
นั้น สรุปแลว้เร่ืองน้ีจบหรือยงัครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    จบแลว้ครับ 
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 คุณอุดมศกัด์ิ เจียรวชิญ ์: และขอสอบถามวา่ในปี 2558 น้ีมีแนวโนม้วา่จะมีปันผลหรือไม่ครับ 
คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ขอใหเ้ร่ืองงบการเงินเรียบร้อยก่อนแลว้กนันะครับ 
คุณธารา ชลปราณี : ขออนุญาตกลบัมาท่ีวาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชีนะครับ เร่ืองท่ี 1 คือในเดือนเมษายนท่ีแลว้ เรามีการ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 ไปแลว้ ไม่ทราบวา่ผูส้อบบญัชีเดิมไดด้ าเนินการสอบบญัชีไป
บา้งหรือยงัครับ 

คุณปิยนาฏ นามไพโรจน์ : 
(ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน) 

ยงัไม่ไดเ้ขา้มาตรวจสอบ และยงัไม่ไดมี้การช าระเงินค่ะ 

คุณธารา ชลปราณี : ครับ คือผมมีเร่ืองท่ีสงสยัวา่ เม่ือสกัครู่ท่ีทางประธานกรรมการตรวจสอบไดอ้ธิบาย ผมนัง่งงตั้ง
นาน จนกระทัง่คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร อธิบายถึงจะเขา้ใจ ผมวา่คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร 
อธิบายไดดี้กวา่นะครับ ท่านควรจะอธิบายตามล าดบัอยา่งท่ี คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร ไดอ้ธิบาย
ไปนะครับจะไดช้ดัเจนข้ึน ส่ิงท่ีผมสงสยัคือ ตอนแรกท่านพดูวา่ทางบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
จะเขา้มา Special Audit ผมก็นัง่งงเพราะวา่เรายงัไม่ไดแ้ต่งตั้ง หรือแจง้ใหเ้ราทราบวา่จะมี Special 
Audit และผมยงัสงสยัอีกวา่ในเม่ือทางเขาจะเป็นผูส้อบบญัชีของเราแลว้ ท าไมเขาถึงไม่กลา้
รับปากท่ีจะเป็น Special Audit คือผมไม่เขา้ใจตรงน้ีครับ ในเม่ือเขารับปากท่ีจะมาสอบบญัชีปี 
2558 เขาควรจะท าบญัชีปี 2557 ใหมี้ความชดัเจนไปเลย ท าไมเขาถึงไม่กลา้รับปากตรงน้ี ผมไม่
เขา้ใจช่วยอธิบายไดม้ั้ยครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    คงไม่ใช่วา่ไม่กลา้นะครับ แตใ่นทางปฏิบติัเขาควรจะท าปี 2558 ใหเ้รียบร้อยก่อน ในส่วนของปี 
2557 นั้นตามท่ีทางประธานกรรมการตรวจสอบเรียนไปนะครับวา่ เราไดเ้ขา้ไปปรึกษาหารือกบั
ทางส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ หลาย ๆ รอบนะครับ และในช่วงน้ีก็เป็นช่วงท่ีเรา
ก าลงัประสานงานอยูว่า่จะใหใ้ครเขา้มาท า Special Audit งบการเงินปี 2557 ในส่วนของบริษทั เอ
เอน็เอส ออดิท จ ากดัคงเขา้มาท างบการเงินปี 2558 ใหเ้รียบร้อยก่อนนะครับ 

คุณธารา ชลปราณี : ตามท่ีแจง้วา่เราไดมี้การจดัท างบไตรมาส 1, 2, 3 และงบปี 2558 เรียบร้อยแลว้ และก าลงัรอการ
ตรวจสอบและรอการสอบทานตา่ง ๆ ผมสงสยัวา่ ขณะน้ีคือกลางเดือน มกราคม 2559 เราตอ้งส่ง
งบการเงินประจ าปี 2558 ภายในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 ผมสงสยัวา่เวลาเพียงแค่ 1 เดือนคร่ึง 
ตอ้งท าสอบทานงบไตรมาส 1, 2, 3 และตรวจสอบงบการเงินทั้งปี 2558 และงบการเงินรวมดว้ย
อีก ภายในเวลา 1 เดือนคร่ึง ผมแปลกใจวา่สามารถท าไดท้นัหรือครับ เพราะปกติแลว้ งบไตรมาส 
1 ออกมาแลว้ตอ้งรออีก 1 เดือนคร่ึงถึงจะแจง้ผล ไตรมาส 2 ออกมาแลว้ตอ้งรออีก 1 เดือนคร่ึงถึง
จะแจง้ผล ไตรมาส 3 ออกมาแลว้ตอ้งรออีก 1 เดือนคร่ึงถึงจะแจง้ผล ถา้คิดตรงน้ีคือ 4 เดือนคร่ึง 
แต่ท่านบอกวา่ใชเ้วลา 1 เดือนคร่ึงในการสอบทานงบไตรมาส 1-3 และตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการประจ าปี งบการเงินรวมประจ าปี ท าไดอ้ยา่งไร คือผมงงครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ผมขออนุญาตใหคุ้ณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตรใหร้ายละเอียดต่อเม่ือสกัครู่เลยนะครับ 
คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : ใหผู้ส้อบบญัชีดีกวา่ครับ เชิญครับ 
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 (ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   
คุณวชิยั รุจิตานนท ์ : 
(ผูส้อบบญัชี)   

ผมวชิยั รุจิตานนท ์นะครับ ขอขอบคุณผูถื้อหุน้นะครับท่ีถามตรงจุดน้ี เพราะไม่อยา่งนั้นแลว้ท่าน
ผูถื้อหุน้อาจจะเขา้ใจผูส้อบบญัชีปี 2558 คาดเคล่ือนไปนะครับ ตอนท่ีเรามารับงานงบการเงินปี 
2558 ก็อยา่งท่ีท่านเขา้ใจวา่ทางบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขปัญหาของงบการเงินปี 2557 ซ่ึง
ผูส้อบบญัชีและผูถื้อหุน้คาดหมายวา่ปี 2557 น่าจะแกไ้ขปัญหาได ้โดยท่ีผูส้อบบญัชีปี 2557 ไม่
แสดงความเห็นโดยอาจจะมีประเด็นตามท่ีผูส้อบบญัชีปี 2557 รายงานอยูท่ี่หนา้รายงาน และทาง
บริษทัฯก็อยูร่ะหวา่งติดตามผูส้อบบญัชีมาแกไ้ขความเห็นตรงน้ี ก็คือมาตรวจเพ่ิมเติมเพ่ือให้
ความเห็นจนเป็นท่ีพอใจนะครับ การ Special Audit เป็นส่วนหน่ึงของการแกไ้ขปัญหางบการเงิน
ปี 2557 โดยท่ีผูส้อบบญัชีปี 2557 นั้นทางผมจะไม่ใชดุ้ลพินิจในเร่ืองของความเห็นของเขานะครับ 
เพียงแต่ผมไดคุ้ยความเห็นทัว่ ๆไปวา่ การท่ีมีผูส้อบบญัชีปี 2557 ไดต้รวจสอบงบปี 2557 ทั้งงบ
และก็ติดอยูบ่างประเด็นท่ีมีขอ้สงสยัท าใหท่้านไม่แสดงความเห็นตอ่งบการเงินนั้น คนท่ีจะแกไ้ข
ปัญหางบการเงินปี 2557 ไดดี้ท่ีสุดก็น่าจะเป็นผูส้อบบญัชีเดิม คือเราตอ้งท าหนา้ท่ีช้ีแจงใน
ประเด็นเพ่ือท าใหเ้ขาหายสงสยัใช่มั้ยครับ การท า Special Audit ก็เป็นการท า Special Audit ใน
ส่วนท่ีเขาสงสยั เม่ือเขาหายสงสยัในส่วนนั้นแลว้ การใชดุ้ลพินิจของผูส้อบบญัชี ระหวา่งผูส้อบ
บญัชีเดิมและผูส้อบบญัชีใหม่นั้นจะต่างกนั เน่ืองจาก ผูส้อบบญัชีเดิมจะมีขอ้มูลเดิมเก่ียวกบั
รายการอ่ืน ๆในงบการเงินปี 2557 ท่ีท่านไดต้ั้งขอ้สงสยั ท่ีท่านไดต้รวจสอบไปตามปกติของการ
ตรวจสอบงบการเงิน ท่านก็เพียงแต่ขอหลกัฐานท่ีมีความเหมาะสมในส่วนท่ีเพ่ิมเติมท่ีคิดวา่ผูส้อบ
บญัชีเองตอ้งการใหท้างฝ่ายบริหารท าอะไรท าเพ่ือปิดในส่วนท่ีเขาหายสงสยัหรือใหเ้ขาท า Special 
Audit ในส่วนท่ีเขาสงสยันะครับ ซ่ึงดูแลว้น่าจะดีกวา่หรือเหมาะสมกวา่ผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีตอ้งท า
ทั้งหมด คือถึงแมว้า่ผูส้อบบญัชีปี 2558 หรือใครก็ตามแตท่ี่เราแต่งตั้งข้ึนมาท า Special Audit นั้น
ท่านก็จะแตง่ตั้งเขาท า Special Audit เฉพาะส่วนท่ีผูส้อบบญัชีเดิมท่านสงสยัในงบการเงินท่ีเขาได้
เขียนในหนา้รายงานงบการเงินไว ้ถา้ผูส้อบบญัชีอ่ืนมาดูและ Special Audit แลว้ท่านก็ยงัตอ้งไป
ตรวจรายการอ่ืนมนัก็เหมือนกบัเป็นการท าซ ้ ากบัผูส้อบบญัชีเดิมเพราะวา่ท่านตอ้งรับรองทั้งงบ 
ท่านไม่ไดรั้บรองเฉพาะส่วนท่ีสงสยัถูกหรือไม่ครับ ผมจึงอยากจะแนะน าวา่ใหท้างฝ่ายบริหาร
เจรจากบัทางผูส้อบบญัชีเดิมปี 2557 เท่านั้นเองนะครับในส่วนท่ีเขายงัติดประเด็นอยูถู่กมั้ยครับ 
ท่านก็ท าหนา้ท่ีตรงนั้นไป แต่ระหวา่งท่ีด าเนินการตรงน้ี ท่านก็มีค าถามท่ี 2 วา่ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่
ของผูส้อบบญัชีปี 2558 นั้นจะเพียงพอส าหรับการออกงบการเงินปี 2558 หรือไม่นั้น การออกงบ
ผมขอเรียนวา่ ก็เป็นการออกงบท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งแสดงความเห็นหรือไม่แสดงความเห็นเป็นไป
ตามหลกัฐานท่ีเพียงพอหรือเหมาะสมท่ีเราจะได ้เวลาท่ีเราไดเ้ราก็มีการวางแผนคู่ขนานกบัปี 2557 
โดยท่ีไม่ไดค้าดวา่ปี 2557 จะเกิดปัญหาใน ณ ตอนนั้น ตอนน้ีเราไดด้ าเนินการไปตามสมควรท่ี
เห็นวา่งบปี 2557 ด าเนินการไปถึงแค่ไหน เวลาท่ีเหลืออยูเ่ราก็วางแผนเอาของปี 2558 ซ่ึง
ความเห็นของผูส้อบบญัชีปี 2558 นั้นก็ยงัตอ้งเป็นความเห็นท่ีเอาไปใชป้ระโยชน์ปี 2558 ตามปกติ
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 ไดห้รือไม่ อาจจะไดห้รือไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัหลกัฐานท่ีเราได ้เพราะฉะนั้นถา้เราเห็นวา่งบการเงินปี 
2558 มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนก็ตามแต่ท่ีจะตอ้งออกใหท้นัในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 ผูส้อบบญัชีปี 
2558 ก็เพียงแต่รายงานไปตามขอ้สรุปท่ีเราไดจ้ากหลกัฐานท่ีเราไดม้าวา่เพียงพอและเหมาะสมใน
การออกความเห็นอยา่งไร ก็ยงัสงวนความเห็นของหนา้รายงานของเราอยูน่ะครับ ซ่ึงวนัน้ีเราก็
ตอ้งวางแผนการตรวจของเราใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีเราไดว้างไวก้บัทีมงาน แตข้ึ่นอยูก่บัวา่เวลา
ท่ีเหลืออยูน่ั้นจะไดรั้บหลกัฐานท่ีเพียงพอและเหมาะสม หรือการแกไ้ขปัญหาของปี 2557 นั้นท่ีมนั
จะไปเก่ียวโยงกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีปี 2558 อยา่งไรนั้น ก็คือส่วนท่ีทางฝ่ายบริหารนั้น
ก าลงัด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีมีตรงน้ีอยู ่ซ่ึงปัญหาตรงน้ีมนัมีการติดตามมาอยา่งต่อเน่ือง และ
จนถึงวนัน้ีปัญหาตรงน้ีก็ยงัมีอยูจ่นถึงวนัท่ีเราประชุมในวนัน้ี ก็ยงัไม่มีขอ้สรุป เพราะฉะนั้นค าถาม
ของท่านผมตอ้งขอขอบคุณมากเลยท่ีช่วยเราไดมี้โอกาสพดูคุย เพราะเกรงวา่เด๋ียวท่านจะ
คาดหมายวา่งบการเงินปี 2558 ท่ีจะส่งในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 จะเป็นงบการเงินประจ าปี 
2558 ท่ีท่านพอใจหรือผูบ้ริหารหรือทุกอยา่งจะเป็นไปตามขอ้มูลนะครับ ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานท่ีเรา
จะไดจ้นถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 วา่ส่ิงท่ีเราไดม้นัเพียงพอและเหมาะสมอยา่งไรในการท่ีเรา
ตอ้งแสดงความเห็นตามวชิาชีพและตามหลกัการบญัชีของผูส้อบบญัชีปี 2558 นะครับ 

คุณธารา ชลปราณี : ยงัไม่ไดต้อบค าถามของผมเลย ค าถามของผมคือเวลาท่ีเก่ียวขอ้งในการสอบทานงบการเงินไตรมา
สละ 1 เดือนคร่ึง ท่านบอกวา่ 4 เดือนคร่ึงสามารถลดลงมาเหลือนิดเดียว แต่คุณตอ้งตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมทั้งหมดภายใน 1 เดือนคร่ึง ค าถามของผมคือท าได้
อยา่งไร 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์ : 
(ผูส้อบบญัชี)   

ถา้อยา่งนั้นตอ้งขออภยันะครับ ผมอาจจะพดูขา้มขั้นตอนไป คือจงัหวะท่ีงบการเงินปี 2557 ยงัอยู่
ระหวา่งท่ีการด าเนินการแกไ้ข ทางเราก็อาจจะมีการเขา้ไปเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการสอบ
ทานงบไตรมาสและรอผลสรุปของปี 2557 คือเราท าแบบคู่ขนานเพ่ือเราอยากจะใหล้กัษณะการ
ออกงบได ้เม่ืองบการเงินปี 2557 แกไ้ขปัญหาไดท้นั เวลาท่ีเราใชส้ าหรับงบไตรมาสจะไดไ้ม่ได้
นบัจากศูนย ์คือไดเ้ร่ิมตน้บางส่วนในปี 2558 นั้นควรจะท าไปแลว้บางส่วนนะครับ ส่วนในวนัท่ี 
29 กมุภาพนัธ์ 2559 งบไตรมาส 1-3 และงบการเงินประจ าปี 2558 นั้นจะออกทนัมั้ย ผมบอกวา่ถา้
ความหมายมนัมีอะไรท่ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกใหท้นั เราก็จะออกรายงานเป็นไปตามขอ้เทจ็จริงท่ีเรา
ได ้สมมุติวา่งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2558 ก็ยงัติดขดัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังบการเงินปี 2557 ท่ีมนัจะ
พนัมามีผลต่อขอ้สรุปของไตรมาส 1 ปี 2558 ดว้ยถูกมั้ยครับ ซ่ึงปัจจุบนัมนัยงัมีปัญหาอยู ่การท่ีจะ
ออกงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2558 ออกไปในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 นั้นก็อยูท่ี่ขอ้สรุปของผูส้อบ
บญัชี อาจจะเป็นขอ้สรุปท่ีอาจจะถูกจ ากดัขอบเขตในเร่ืองของเวลา วา่เวลาท่ีเราท าอยูอ่าจจะไม่
เพียงพอ และความจริงท่ีไดม้นัไดเ้พียงแค่น้ี เราก็จะสรุปไปตามตรงน้ี หมายความวา่เราก็ส่งไป
ตามกรอบเวลาท่ีทางฝ่ายบริหารบอกวา่ตอ้งออกงบการเงินแลว้ ไดข้อ้สรุปอยา่งไรตามขอ้มูลตรง
นั้นนะครับ เราก็ออกไปตามขอ้เท็จจริงท่ีเราได ้ซ่ึงอาจจะเป็นงบการเงินท่ีเป็นขอ้สรุปแบบไม่มี
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 

AI Energy Public Company Limited                        

 ขอ้สรุปอีกเหมือนกนัก็ไดค้รับ แต่ถา้ระยะเวลามนัยดืออกไปไดต้ามขอ้เท็จจริงท่ีรอไดว้า่ สุดทา้ย
ถา้คุณออกไปแลว้ก็ตอ้งออกใหม่อยูดี่นั้น จะออกไปเป็นคร้ังท่ี 1 ก่อนมั้ยเพ่ือใหไ้ดต้ามท่ีคุณบอก 
และค่อยไปตรวจอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปใหม่ เหมือนกบัท่ีผูส้อบบญัชีปี 2557 คือออกไป
ก่อนเพ่ือท่ีจะประชุมผูถื้อหุน้ และสุดทา้ยก็ตอ้งตรวจใหม่อยูดี่ งบไตรมาสท่ีท่านถามก็เหมือนกนั 
วา่จะเสร็จทนัช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 หรือไม่ ก็อยูท่ี่วา่ขอ้มูลท่ีได ้ณ วนัน้ียงัไม่สามารถจะออก
ขอ้สรุปไดต้ามงบท่ีส านกังาน กลต. เขาบอก เพราะวา่จริง ๆเราอยูร่ะหวา่งการสอบทานอยูแ่ละก็
รอผลของปี 2557 วา่จะเป็นอยา่งไร รอผลของผูส้อบบญัชีปี 2557 ท่ีเขาใหค้  าตอบมาวา่เขาจะรับ
ตรวจตรงน้ีต่อหรือไม่อยา่งไร อนัน้ีคือส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนันะครับ 

คุณธารา ชลปราณี : สรุปง่าย ๆคือ ท่านไดด้ าเนินการไปแลว้ใช่หรือไม่ครับ 
คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ใช่ครับ 

คุณธารา ชลปราณี : แสดงวา่ผูส้อบบญัชีไดด้ าเนินการสอบทาน ตรวจสอบ บางส่วนไปแลว้ แปลวา่มีการปฏิบติังาน
ไปเรียบร้อยแลว้ วนัน้ีเราจะพิจารณาอนุมติั จริง ๆแลว้ท่านควรจะใชพิ้จารณาการใหส้ตัยาบนั 
ไม่ใช่การอนุมติั ส่ิงน้ีท่ีผมพดูคือวาระน้ีไม่ถูกตอ้ง เพราะวา่การอนุมติัคือการยงัไม่ด าเนินการจดั
จา้งหรือแตง่ตั้งหรืออะไรก็แลว้แต่ แต่ขณะน้ีจริง ๆแลว้ท่านไดจ้ดัจา้งแต่งตั้งไปแลว้ใหม้า
ด าเนินการ แต่ผมไม่ไดบ้อกวา่ผิด 100% นะครับ เพียงแต่วา่มนัควรจะใชค้  าวา่พิจารณาใหส้ตัยบนั
เพ่ือจะด าเนินการใหจ้บส้ินโดยตรงน้ี แลว้วนัน้ีทางผูส้อบบญัชีไดม้าอธิบายใหเ้ราฟังวา่ หลงัจาก
เขา้ไปด าเนินการสอบทานแลว้ มีประเด็นอะไรท่ียงัไม่ค่อยชดัเจนใหเ้รารับรู้ น่ีคือส่ิงท่ีผมคิดวา่มนั
ควรจะเป็นอยา่งนั้นมากกวา่ ตั้งแต่พอมาอ่านวาระพิจารณาอนุมติัและยิง่มาฟังวา่ท่านจะพยายาม
ออกงบการเงินภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงผมคิดวา่ถา้ยงัไม่ไดด้ าเนินการใด ๆทั้งส้ินไม่มีทาง
ทนัในระยะเวลา 1 เดือนคร่ึง ท่านตอ้งด าเนินการเรียบร้อยแลว้ถึงจะท าไดท้นั คร้ังน้ีผมไม่ได้
ขดัแยง้นะครับ ผมเพียงแต่มองวา่ทางผูบ้ริหารควรจะพิจารณาวาระใหช้ดัเจนวา่วาระนั้นไม่ใช่
วาระอนุมติั แต่ผมไม่ไดข้ดัขอ้งนะครับ ไม่ไดค้ดัคา้น เพียงแต่อยากจะช้ีใหเ้ห็นวา่จริง ๆแลว้ปัญหา
มนัมี ปัญหานั้นเกิดจากผูส้อบบญัชีเก่า แต่ผมยงัสงสยัวา่ถา้หากเขาอยากจะท า เขาคงท าเสร็จไป
นานแลว้ตามท่ีท่านวา่ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ครับ ผมขออนุญาตนะครับ ขอเรียงล าดบัจะไดไ้ม่สบัสนนะครับ ตามท่ีผมไดเ้รียนท่านไปวา่ตาม
แผนเราจะใหง้บการเงินจบในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 แตเ่ม่ือสกัครู่ท่านก็เตรียมจะถามวา่จะส่ง
หรือไม่ส่ง ผมบอกวา่ตอ้งหารือกบัส านกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางผูส้อบบญัชี บริษทั 
เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ก็ไดบ้อกแลว้วา่งบท่ีออกมา ณ วนันั้นหมายถึง ณ ส้ินเดือนกมุภาพนัธ์ 
2559 ถา้มนัยงัเป็นงบการเงินท่ีมนัยงัไม่ชดัเจน และถา้การ Special Audit ท่ีเราก าลงัพยายามหาผูท่ี้
จะเขา้มาท าไม่วา่จะเป็นผูส้อบบญัชีใหม่ หรือบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั หรือเป็นผูส้อบบญัชี
อ่ืนก็ตาม ถา้มนัจบไดท้นั หรือจ าเป็นจะตอ้งรอเพ่ือจะท าใหง้บการเงินปี 2558 ท่ีออกมนัจะได้
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 

AI Energy Public Company Limited                        

 เคลียร์ใหจ้บไปในคราวเดียวกนั ก็เป็นอีกทางเลือก วนัน้ีไม่ไดบ้อกนะครับวา่งบการเงินตอ้งส่งให้
ได ้เพราะหากส่งแลว้ไม่แกปั้ญหา ส่งแลว้เพ่ิมอุปสรรคก็อาจจะไม่ส่งแต่แค่เรียนผูถื้อหุน้วา่การ
ท างาน ซ่ึงเม่ือสกัครู่ท่านไดบ้อกวา่ อนุมติัสตัยาบนัเด๋ียวใหท้างท่ีปรึกษาทางกฎหมายตอบนะครับ 
แต่วา่ ผมเรียนท่านก่อนวา่ ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีวนัน้ีอยูดี่ ๆ เราโทรหาบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
แลว้มานะครับ และก็ไม่ใช่บอกวา่เราท างานโดยไม่เคารพผูถื้อหุน้แต่เป็นการด าเนินการท่ียงัไม่มี 
Commitment ทางบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เขา้มาเป็นผูส้อบบญัชีใหม่ก็ตอ้งเขา้มาดูวา่เกิด
อะไรข้ึนและจะท าไดข้นาดไหน ขอ้สรุปท่ีทางบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เขา้มาจริง ๆ เขา้มา
ตั้งแต่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 ท่ีคาดวา่ทางบริษทั ส านกังาน ดร.วรัิช แอนดแ์อสโซซิเอทส์ 
จ ากดั น่าจะเรียบร้อย เราก าลงัวางวา่ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั จะเขา้มาใชต้วัเลข Special 
Audit เพ่ือใหบ้ริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ใชต้วัเลขดงักล่าวต่อยอดเลย จึงเป็นท่ีมาวา่เราไดมี้
ประกาศแผนไปก่อนวา่จะเราจะส่งงบการเงินในช่วง 2-3 ไตรมาสท่ีผา่นแลว้จะจบนะครับ เอาเป็น
วา่อนันั้นคือผา่นไปแลว้ เอาเป็นวา่ผิดแผนมนัไม่ไดเ้ป็นอยา่งท่ีเราคาด แต่บริษทั เอเอน็เอส ออดิท 
จ ากดั คือเขา้มาท างาน และก็ตอ้งรอดูวา่งบปี 2557 นั้นคุณเคลียร์หรือไม่ ถา้เขา้มาแลว้เขาไม่ตอบ
โจทยก็์เป็นภาระ ซ่ึงจุดน้ีเป็นเร่ืองท่ีช่วยกนัท างานและรวมตวัเพ่ือท่ีจะท าใหม้นัตอบโจทย ์
เพราะฉะนั้นจึงเป็นท่ีมาวา่ไม่ใช่เพ่ิงเขา้มาท างานในวนัน้ี และไม่ไดบ้อกวา่ก่อนหนา้น้ีตกลงวา่
อยา่งไรก็จะตรวจปี 2558 ใหก็้ไม่ใช่นะครับ เป็นเร่ืองวา่วนัน้ีมีทางออกวา่งบการเงินปี 2558 จะดู
ในภาพไหน กรณีน้ีเราคงจะไม่ไดใ้หม้นัเขา้สูตรท่ีวา่ตามมีตามเกิดนะครับ สุดทา้ยตอ้ง De-listed 
นั้นตอ้งไม่ขนาดนั้นแน่นอนนะครับ แต่ส่ิงท่ีเราตอ้งการวนัน้ีคือตอ้งการเวลา และตอ้งการพดูคุย
กบั Stakeholders ต่าง ๆ เพ่ือใหต้อบโจทยว์า่ปัญหาท่ีมนัเกิดข้ึนนั้นมนัจะหาขอ้สรุปไดส้กัที เพราะ
ปัญหาท่ีเกิดทางบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ไดพ้ดูอยูแ่ลว้วา่จริง ๆ เราปรารถนาใหผู้ส้อบบญัชี
เดิมเขา้มา Special Audit แต่ส่ิงท่ีเขาเขา้มารอบท่ี 2 เขาก็ผิดหวงัจากการเขา้ตรวจ อนันั้นก็เป็น
ปัญหาในการส่ือสาร เอาเป็นวา่ยงัไม่ไดอ้ยูใ่นเวลาท่ีท าการขดุคุย้วา่ปัญหาคืออะไร วนัน้ีทราบแลว้
วา่ปัญหาคืออะไร ขอ้บกพร่องคืออะไร ทางคณะกรรมการตรวจสอบเขา้มามีบทบาทแกไ้ขปัญหา
เรียบร้อยแลว้ แต่คร้ังท่ี 3 คงตอ้งพดูคุยใหเ้กิดความเขา้ใจ การท่ีใหเ้ขามาตอบในส่ิงท่ีเขาตั้ง
ขอ้สงัเกตเองน่าจะดีท่ีสุด ก็จะท าให ้บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั สบายใจดว้ยในการท่ีจะเซ็นงบ
การเงินตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2558 มากกวา่ท่ีทาง บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั จะตอ้งไปเป็นคนช้ี
วา่อนัน้ีคือปัญหา แต่อีกคนหน่ึงเป็นคนมาบอกไม่มีปัญหา มนัเป็นเร่ืองท่ีอึดอดัใจส าหรับ บริษทั 
เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั และเป็นผูส้อบบญัชีใหม่ ซ่ึงจะไดต้อบค าถามท่านดว้ยวา่ท าไมถึงไม่ตอบ
รับหรือปฏิเสธ มนัไม่ง่ายแบบนั้นนะครับ มนัก็เป็นเร่ืองของวชิาชีพท่ีตอ้งเขา้มารับผดิชอบ เรา
ท างานเคารพซ่ึงกนัและกนั และเคารพในกรอบวชิาชีพใบอนุญาตวชิาชีพซ่ึงกนัและกนั คงไม่
สามารถท่ีจะเอาปืนไปบงัคบัหรือไปจ่อวา่ยงัไงคุณตอ้งมา Special Audit และทุกส่ิงทุกอยา่งมนั
เกิดจากศกัด์ิศรี ความรับผิดชอบท่ีมีรวมทั้งผูส้อบบญัชีเดิมดว้ย เราก็ตอ้งเคารพการตดัสินใจ และ
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 ส่ิงท่ีเขาจะตดัสินใจวา่เขาจะเขา้มาช่วยและรับผิดชอบไดข้นาดไหน แต่ปัญหาท่ีมนัเกิดข้ึนมนั
กระทบกบัผูถื้อหุน้ อนัน้ีคือทุกคนทราบ ผมถึงมาช่วยประสานงานและร่วมประสานงานในเร่ืองน้ี
นะครับ ก็คงไม่ปล่อยใหปั้ญหามนัเป็นไปตามมีตามเกิดนะครับ ขอบพระคุณครับ 

คุณธารา ชลปราณี : คือผมเขา้ใจครับ เขา้ใจปัญหาจากการอธิบายวา่มนัเป็นปัญหาน้ี  ผมก าลงัสงสยัวา่ถา้อออกงบ
การเงินภายในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 จริง ๆงบนั้นจะตอ้งมีปัญหาและงบนั้นท่ีจะน ามาใชใ้น
การประชุมประจ าปีเพ่ือรับรอง ผมก็ยงัสงสยัวา่มนัก็ยงัเกิดปัญหาคารังคาซงัไปเร่ือย ๆไม่จบส้ิน 
ผมวา่ควรจะจดัการปี 2557 ใหจ้บพอจบงบการเงินปี 2557 และ 2558 ก็สามารถออกมาไดเ้ลย
พร้อมกนั ไม่ใช่วา่ออก 2558 แต่ 2557 ยงัคา้งคาไว ้พอ 2558 ออกมาก็ตอ้งน ามาแกม้าปรับปรุง
ใหม่อีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงตรงจุดน้ีคือจุดท่ีผมคิดวา่มีปัญหาในการออกงบและท าใหค้นอ่านงงวา่ตกลง
จะเอางบไหนแน่ 

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

เอาเป็นวา่วนัน้ีขออนุมติัผูถื้อหุน้เน่ืองจากวา่ตอ้งการประหยดัเวลา และก าลงัท าหลาย ๆเร่ืองควบคู่
กนั และตอ้งการท าใหต้อบโจทยเ์ร็วท่ีสุด แต่ถา้ท่านบอกวา่ไปทีละขั้นตอน คือใหแ้ก ้2557 ใหจ้บ
ก่อน ผมวา่มนัจะกดดนัทุกฝ่ายแลว้ก็ตอบอะไรผูถื้อหุน้ก็ไม่ได ้ใหข้่าวอะไรก็ไม่ได ้จะช้ีแจงก็
ไม่ไดเ้พราะวา่สุดทา้ยขอ้เท็จจริงมนัยงัไม่ไดมี้บุคคลท่ี 3 เขา้มารับรอง พดูไปเด๋ียวไปท าความ
เขา้ใจคาดเคล่ือนไปเปล่า ๆวนัน้ีตั้งใจท่ีจะท าหนา้ท่ีน้ีเพราะวา่เรามีการพดูคุยกนัและจะไดท้ าให้
แต่ละฝ่ายท างานแบบควบคู่กนัไป ทางคุณวชิยั รุจิตานนท ์ก็ยงัไดใ้หข้อ้มูลต่อวา่ มนัก็ยงัมีโอกาส
นะครับ ปัญหามนัทราบแลว้ท าตอบสนองแลว้ แต่ยงัไม่ไดเ้ขา้มาดู เพราะฉะนั้นมนัมีโอกาสนะ
ครับท่ีจะจบไปพร้อมกนั ณ ส้ินเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 นั้นคือบทสรุปท่ีดีท่ีสุด นั้นคือหมายถึงวา่ 
งบปี 2557 ก็เคลียร์ งบปี 2558 ก็ออกงบได ้หากถามวา่วนัน้ีเป็นไปไดม้ั้ย ไม่ใช่เป็นไปไม่ไดน้ะ
ครับ แต่ยงัตอบอะไรไม่ไดแ้ค่นั้นแองครับ ทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นไปไดแ้ละวนัน้ีท่ีท าคือตอ้งการให้
เร็วท่ีสุดในแง่ของกรอบเวลา อะไรท่ีท าแลว้เดินหนา้ไปก่อนได ้เช่น ทางผูส้อบบญัชีใหม่ท างบ
ไตรมาสรอ ตวัท่ีปรับปรุงคือยอดตวัเลขท่ีจะถูกยกมาถา้เกิดมนัมีประเด็น หรืออาจจะไม่ผลกระทบ
กบัตวัเลขเลยแต่แคเ่คลียร์เร่ืองหมายเหตุถา้เอกสารตอบโจทยผ์ูส้อบบญัชีก็เป็นไปไดอี้กเหมือนกนั 
คือความเป็นไปไดม้นัมีหลายดา้น ท่ีไม่ใหร้ายละเอียดมากเพราะวา่ขอ้เทจ็จริงยงัไม่ปรากฏนะครับ 
แลว้ถา้เราไปพดูตรงนั้นตรงน้ี อุปมาอุปไมยยกตวัอยา่งไปโน่นไปน่ีมนัจะยิง่บานปลายไปกนัใหญ่
นะครับ ก็ตอ้งเคารพทางผูถื้อหุน้ทุกท่านวา่พยายามแกปั้ญหาและท าใหเ้วลามนักระชบัมากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้เพราะวนัน้ีล่วงเลยมาแลว้เป็นปีครับ ขอบพระคุณครับ 

คุณธารา ชลปราณี : ค าถามสุดทา้ยนะครับ หวงัวา่ผูส้อบบญัชีใหม่คงไม่ถอนตวันะครับ เพราะวา่วนัน้ีเราแต่งตั้งแลว้ 
เด๋ียวพอท า ๆไปขอถอนตวัแบบผูส้อบบญัชีท่านเดิมขอถอนตวัไม่ท า อนัน้ีคือส่ิงท่ีจะเป็นปัญหา
ต่อเน่ือง ท่านแน่ใจแลว้นะวา่จะรับเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 ในส่วนของปี 2557 นั้นไม่พดู
ถึงครับ เพราะเราทราบกนัดีแลว้วา่ปี 2557 นั้นไม่ไดมี้การตกลงกนั แต่ปี 2558 ท่านไม่ยกเลิกหรือ
ถอนตวัในภายหลงันะครับ 
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 คุณวชิยั รุจิตานนท ์ : 
(ผูส้อบบญัชี)   

การรับงานของผูส้อบบญัชี เราก็จะมีขอบเขต วธีิการท างานของผูส้อบบญัชีและเราก็จะตอ้งออก
รายงานของเราไปตามหลกัฐานท่ีเราได ้เพราะฉะนั้นการรับงานเราก็ท าหนา้ท่ีของการรับงานโดย
แสดงความเห็นหรือใหข้อ้สรุปของเราเป็นไปตามงานท่ีเราตรวจ เพียงแต่วา่งานท่ีเราตรวจออกมา
นั้น จะไดข้อ้สรุปหรือความเห็นอยา่งท่ีฝ่ายบริหารหรือท่านผูถื้อหุน้พอใจมนัข้ึนอยูก่บัขอ้เทจ็จริง
ท่ีเราไดจ้ากการตรวจสอบ เราก็มีหนา้ท่ีท างานของเราไปตามวชิาชีพของเราตามขอบเขตหนา้ท่ี 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีบอกใหเ้ราท าอะไร เราก็ท าตามนั้น เราก็ใหค้วามเห็นหรือให้
ขอ้สรุปตามนั้น ก็คือหมายความวา่ทางผมเองนั้นไดรั้บการแต่งตั้งหรือไดรั้บงานมา เราก็มีหนา้ท่ี
ท าไปตามขอบเขตท่ีจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีตอ้งท า เราก็ท าของเราไปตรงนั้น อยูท่ี่วา่ผลงาน
ของเราท่ีออกมานั้นก็เป็นไปตามวชิาชีพของเราท่ีเราตอ้งท าตามวชิาชีพของเราโดยปกติ ไม่ใช่
อยา่งท่ีท่านเป็นห่วงวา่ จู่ ๆจะถอนตวัออกไปนั้น จะตอ้งมีเหตผุลเหมือนกนันะครับ ไม่ใช่อยากอยู่
ท่ีวา่อยากถอนก็ถอน มนัก็ตอ้งมีเหตุผลตามวชิาชีพท่ีตอ้งควบคุมเราในเร่ืองของการรับงาน ใน
เร่ืองของการปฏิเสธ การรับงานมาแลว้แต่ปฏิเสธดว้ยเหตผุลอะไรมนัจะมีวชิาชีพพวกน้ีรองรับ เรา
ก็ท าตามนั้นตามปกติครับ ตอบไม่ไดว้า่จะถอนหรือไม่ถอนเพราะวา่เรามีวชิาชีพตรงน้ีรองรับอยู ่
เราตอ้งท าไปตามตรงนั้นนะครับ 

คุณววิฒัน์ คูสกลุ : จากการประชุมคร้ังก่อน ดว้ยความเป็นห่วงในเร่ืองงบการเงินนะครับ คร้ังน้ีในประเด็นท่ีผม
อยากจะเรียนถามวา่ ถา้เราท า Special Audit โดยผูส้อบบญัชีท่ีไม่ใช่ผูส้อบบญัชีเดิม ค าถามก็คือวา่
เราตอ้งมาขอในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มั้ย เพราะวา่มนัเป็นการไปตรวจของปี 2557 มนัไม่ใช่ปี 2558 ซ่ึง
เราก าลงัแต่งตั้งอยู ่ณ ตอนน้ี ซ่ึงแน่นอนครับปัญหาปี 2558 ยงัไม่จบถา้งบการเงินปี 2557 ไม่จบ 
เพราะวา่ตวัเลขมนัเกียวพนักนัมาในทางบญัชี ซ่ึงในคร้ังท่ีแลว้ผมบอกวา่เรามองแค่สินคา้คงเหลือ
วา่มนัท าใหเ้กิดเง่ือนไข แต่ผมบอกวา่สินคา้คงเหลือไม่ใช่เหตผุลหลกัท่ีท าใหเ้กิดเง่ือนไข แต่
เหตผุลท่ีมนัท าใหไ้ปกระทบต่อเง่ือนไขจริง ๆมนัคือเร่ืองตน้ทุน เพราะวา่สินคา้คงเหลือนั้นเหลือ
แค่ไม่เท่าไหร่ แค่ 400 กวา่ลา้นเอง เม่ือเทียบกบังบโดยรวมแลว้มนัไม่ไดเ้ยอะ แต่ถา้ผลกระทบวา่
มนัไม่เท่ากบัจ านวนนั้น แต่มนักระทบกบัตน้ทุนซ่ึงมนัสามารถเปล่ียนก าไรใหเ้ป็นขาดทุนได ้ซ่ึง
ส่ิงน้ีละครับท่ีผูส้อบบญัชีโดยคนท่ีอยูใ่นวชิาชีพจะเป็นห่วงมาท่ีสุด เพราะการพลิกหนา้มือเป็น
หลงัมือ มนัคนละเร่ืองกนัเลยนะครับ ท่ีท่านจะจ่ายปันผลไปแต่จ่ายไม่ได ้และถา้มนัผิดเง่ือนไข
ทางกฎหมายมนัจะเป็นปัญหาเขา้มา น่ีคือส่ิงท่ีผมเป็นห่วงตั้งแต่คร้ังท่ีแลว้ แต่เราก็เขา้ใจวา่ทุกฝ่าย
พยายามท าใหม้นัดีท่ีสุดแลว้แต่จะท าไดแ้ค่ไหนนั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง วนัน้ีผมก็ไม่ถามวา่ท าไมเพ่ิง
มาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 ดว้ยเหตุผลผมก็เขา้ใจวา่ก่อนจะรับงานตอ้งเขา้มาดูงานใน
ระดบัหน่ึงก่อนและก็คงมัน่ใจในวชิาชีพพอสมควรวา่จะท าได ้แต่ก็คงไม่มีใครกลา้รับปากวา่
ออกมาไม่มีเง่ือนไขอะไรนะครับ เพราะวา่อยา่งไรก็ตามงบการเงินปี 2557 รับรองออกมาเม่ือไหร่ 
ไม่มีทางหรอกครับท่ีออกมาแบบไม่มีเง่ือนไขอยา่งท่ีเราอยากไดค้รับ เพราะทุกคนตระหนกั ผม
เช่ือวา่กรรมการก็ตระหนกั วา่ตอนน้ีผูถื้อหุน้เสียหายยบัเยนิมาก ไม่ใช่เสียหายท่ีวา่ซ้ือขายไม่ได ้
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 ท่านคิดถึงวา่คนท่ีใช ้margin ในการซ้ือหุน้เป็นอยา่งไรครับตอนน้ี และใครจะชดเชยความเสียหาย
ของท่านเหล่านั้นละครับ เพราะ margin นั้นดอกเบ้ียมนัเดินตลอด น่ียงัดีนะครับท่ีเขาพกัการซ้ือ
ขายและยงัใชร้าคาคร้ังสุดทา้ยอยู ่ไม่งั้นถา้ราคาลดลงไปเร่ือย ๆ แลว้โดนบงัคบัขายอีก จากส่ิงท่ีวา่
ขาดทุนยงัไม่เกิด มนัเกิดแน่นอนครับ ค าถามตรงน้ีละครับท่ีตอ้งถามกลบัมาวา่เกือบ 1 ปีท่ีเคลียร์
กนัไม่ได ้และความรับผิดชอบของผูถื้อหุน้ท่ีเขาเล่น margin และขายใครจะเป็นผูรั้บผดิชอบแก่เขา 
ซ่ึงแน่นอนครับคงไม่ใช่กรรมการมาควกัเงินรับผิดชอบ บริษทัฯก็คงรับผิดชอบใหไ้ม่ได ้แต่
อาจจะชดเชยในบางส่วนได ้ซ่ึงก็คงจะตอ้งดูต่อไปวา่จะเป็นแนวทางอยา่งไรในการท านะครับ ก็
วนัน้ีก็อยากจะฝากทุก ๆท่านวา่ก็คงจะตอ้งใหค้วามเห็นชอบ เพราะเวลางวดลง เราประชุมกนัแค่ 2   
วาระแต่ใชเ้วลาเกือบ 2 ชัว่โมงแลว้ ก็คงตอ้งใหโ้อกาสตอ้งรีบท าก่อนนะครับ ค าถามท่ีผมจะฝาก
ไวคื้อ ถา้ Special Audit ท่ีท านั้นถา้ไม่ใช่ผูส้อบบญัชีรายเดิม ตอ้งขอท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือไม่ 
ประเด็นมนัอยูต่รงน้ี และงบท่ีวา่ออกแลว้มีการแกไ้ขหลงัจากการท า Special Audit ผมก็ยงัยนืยนั
การถามวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ยงัตอ้งรับรองใหม่หรือไม่ เพราะวา่มนัจะตอ้งกระทบตวัเลขท่ีจะตอ้ง
ปรับปรุงยอ้นหลงั ซ่ึงมีแน่นะครับเร่ืองปรับปรุงยอ้นหลงั ผมกลา้พดูเลยวา่ตอ้งมีการปรับปรุง
ตวัเลขยอ้นหลงัแน่นอนครับ เพียงแต่วา่มากหรือนอ้ยเท่านั้นเองข้ึนอยูก่บัหลกัฐาน ซ่ึงวนัน้ีท่ี
ปรึกษาทางการเงินค่อนขา้งจะพดูชดัเจนแลว้นะครับวา่ประเด็นจริง ๆอยูท่ี่การตีความ เร่ืองท่ีวา่จะ
เป็นการรับจา้งผลิตหรือวา่รายการซ้ือมาขายไป ซ่ึงชดัเจนท่ีสุดคือการรับจา้งผลิตมนัจะรับรู้เป็น
รายไดไ้ดเ้ม่ืองานเสร็จส่งมอบเรียบร้อย แต่ถา้ผลิตแค่ส่งของออกเสร็จ ยงัไม่เก็บเงินก็เป็นรายได้
แลว้ น่ีมนัเก่ียวขอ้งถึงตน้ทุนทุกอยา่ง เม่ือส่งของเสร็จมนัก็จะถูกรับรู้เป็นรายได ้มนัก็ไปเก่ียวกบั
เร่ืองตน้ทุนและสินคา้คงเหลือซ่ึงคงเป็นเหตผุลตรงน้ีเองนะครับ และวนัน้ีก็ค่อนขา้งจะชดัเจนและ
ก็สบายใจข้ึนเลก็นอ้ยวา่ท่านก็พยายามท าแต่ท า 1 ปีเตม็ ๆเลยนะครับตั้งแตป่ระชุมคร้ังท่ีแลว้ 
ขอบคุณมากครับ 

ทนายกระเษม กณัฑมณี : 
(ท่ีปรึกษากฎหมาย)   

ขอเรียนท่านประธานฯ กรรรมการและท่านผูถื้อหุน้ท่ีเคารพครับ กรณีท่ี Special Audit นั้นก็คือ 
การท าความเห็นเป็นกรณีพิเศษ ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสืบเน่ืองจากความเห็นของผูส้อบบญัชี
เดิม คือบริษทั ส านกังาน ดร.วรัิช แอนดแ์อสโซซิเอทส์ จ ากดั ไม่แสดงความเห็น จึงเป็นท่ีมาของ
การท า Special Audit คร้ังน้ีผมตอ้งการจะบอกวา่ความเห็นก็คือความเห็น แต่ความเห็นน้ีมี
ความส าคญัต่อการซ้ือขาย ต่อตน้ทุน ต่อการเปล่ียนแปลงตวัเลขในทางบญัชี ดงันั้นในทาง
กฎหมาย ผมจะตอบวา่งบการเงินประจ าปี 2557 นั้นผูส้อบบญัชีไดล้งนามรับรองไปแลว้นะครับ 
และท่านผูถื้อหุน้ไดรั้บรองงบการเงินประจ าปี 2557 ไปแลว้ ดงันั้นต่อไปถา้ผูส้อบบญัชี บริษทั 
ส านกังาน ดร.วรัิช แอนดแ์อสโซซิเอทส์ จ ากดั กบั บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ท่ีจะเขา้มาดูแล
ความเห็นเร่ือง Special Audit ผมวา่มาตรฐานของเขาทั้ง 2 คงมีมาตรฐานการสอบบญัชีค ้าคออยู่
แลว้นะครับวา่เขา้จะท ากนัอยา่งไร ดงันั้นการท าความเห็นภายใต ้Special Audit ค าตอบก็คือไม่
ตอ้งมาขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกแลว้นะครับ เพราะงบการเงินนั้นไดผ้า่นการรับรองโดย
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 ชอบดว้ยกฎหมายไปแลว้ ขอใหทุ้กท่านไดส้บายใจวา่ ผูบ้ริหารทุกท่าน ผูส้อบบญัชีทุกท่านก็มี
ความระมดัระวงั ในการปฏิบติังานนะครับ เพราะวา่พวกเรามีพวกท่านเป็นผูท่ี้มาคอยเฝ้ามองเรา
อยู ่มนัก็เป็นเร่ืองของ Corporate Governance นะครับทุกคนท่ีท างานภายใตก้รอบการท างานน้ี 
และขอใหเ้ช่ือมัน่วา่ในทางกฎหมายแลว้ไม่จ าเป็นจะตอ้งไปอนุมติัใหม่เพียงแต่วา่มาดูความเห็น
เท่านั้นเอง ขอบคุณครับ 

คุณวทิยา เจนโชติสุวรรณ : ผมวา่เพ่ือเป็นการประหยดัเวลานะครับ ผมอยากจะเสนอใหผู้ส้อบบญัชีใหม่ เป็นผูส้อบ Special 
Audit เพราะทราบขอ้มูลปี 2558 อาจจะมีความเห็นเก่ียวกบัปี 2557 จะไดใ้ชเ้วลานอ้ย ถา้ไปจา้ง
ผูส้อบบญัชีใหม่ ซ่ึงไม่ใช่ผูส้อบบญัชีเดิมเขาก็ไม่รู้เร่ืองบริษทัฯนะครับ ผมอยากจะเสนอใหท้าง
ผูส้อบบญัชีปี 2558 เป็นผูส้อบ Special Audit เพื่อท าใหย้อดยกมาจากปี 2557 ถูกตอ้งครับ 

คุณววิฒัน์ คูสกลุ : ขอโทษนะครับ เม่ือสกัครู่ประเดน็ท่ีถาม มีถามอยู ่2 ประเดน็ ประเด็นท่ี 1 ถา้เกิดมีการท า Special 
Audit ออกมางบการเงินมีการเปล่ียนแปลงอะไรไปแลว้ ผมก็ถามวา่เราตอ้งมีการประชุมรับรอง
กนัใหม่หรือไม่ อีกประเด็นหน่ึงก็คือวา่ ค  าถามท่ีบอกวา่ถา้ผูส้อบบญัชีเดิมไม่ไดเ้ป็นผูท้  า Special 
Audit เราจะตอ้งใหผู้ส้อบบญัชีใหม่มนัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้หรือไม่ ถา้จ าเป็น
เราก็จะไดท้ ามนัคร้ังเดียวเลยไดห้รือไม่วา่ กรณีท่ีผูส้อบบญัชีเดิมท่านไม่รับท า Special Audit ก็ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ก็ยนิดีท่ีจะใหผู้ส้อบบญัชีปี 2558 เขา้ไปท า Special Audit มนัจะไดไ้ม่มีปัญหา เกิด
พอท่านไม่รับและทางน้ีบอกวา่ยงัไม่ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ไปท าจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ กรณีท่ีการ
แต่งตั้ง Special Audit ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้นะครับ  เด๋ียวมนัจะเกิดปัญหาอีก 
ก็เผื่อไปเท่านั้นเองครับ ท่ีผมถามก็คือ 2 ประเด็นตรงน้ีนะครับ 

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ขอบคุณครับ ส าหรับเร่ืองท่ีท่านถามมานั้น ผมขอใหคุ้ณวชิยั รุจิตานนท ์เป็นผูต้อบนะครับ 
เพราะวา่เร่ืองน้ีเราไดห้ารือกบัทางส านกังาน กลต. 2-3 คร้ังในเร่ืองน้ีนะครับ เชิญคุณวชิยัครับ 

คุณวชิยั รุจิตานนท ์ : 
(ผูส้อบบญัชี)   

ผมขอทวนความเขา้ใจของเราดูนะครับ งบการเงินปี 2557 เป็นงบการเงินตรวจสอบส าหรับปี 
2557 การ Special Audit เป็นการหาขอ้เท็จจริงในบางเร่ืองท่ีมีขอ้สงสยัแลว้เราก็ใหไ้ปท า Special 
Audit เพียงแต่ Special Audit ตรงน้ีทางส านกังาน กลต. เกร่ินวา่ผูท่ี้ท า Special Audit ส าหรับงบ
การเงินในบริษทัจดทะเบียน ควรจะเป็นผูส้อบบญัชี กลต. ดว้ยเหมือนกนัซ่ึงไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็น
ผูส้อบบญัชีเดิม หรือ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั จะเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไหนก็ไดท่ี้อยูใ่นรายช่ือ
ของ ส านกังาน กลต. เพ่ือใหท้ าขอ้เทจ็จริงออกมา แต่สุดทา้ยแลว้เป็นการท าข้ึนมาเพ่ือแกง้บ
การเงินปี 2557 เพราะฉะนั้นการออกงบ Special Audit ออกมาไม่ไดห้มายความวา่เม่ือออกมาใน
ขอบของ Special Audit นั้นงบการเงินปี 2557 มนัหายดีแลว้ก็ไม่ใช่นะครับ มนัก็จะตอ้งมีอีกคน
หน่ึงเอา Special Audit ไปออกงบการเงินปี 2557 ใหม่ ทั้งน้ีผูท่ี้จะออกงบการเงินปี 2557 ใหม่อยา่ง
ท่ีผมไดอ้ธิบายไปแลว้วา่ ระหวา่งผูส้อบบญัชีเดิมซ่ึงเราจะไม่พาดพิงใด ๆนะครับ อาจจะตรวจงบ
การเงินบางส่วนแลว้แต่ติดขอ้เท็จจริงบางอยา่ง เม่ือมีการท า Special Audit ในบางอยา่งท่ีหาย
สงสยัและเราก็เช่ืออา้งอิงขอ้มูลตรงนั้น ก็จะน ามาพิจารณาในการออกงบการเงินปี 2557 ใหม่ โดย
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 ใชห้ลกัฐานเดิมท่ีมีอยูส่ าหรับส่วนอ่ืนกบั Special Audit ท่ีเขาใชดุ้ลพินิจวา่เพียงพอเหมาะสม
เพ่ิมเติม แกไ้ขส่ิงท่ีเขาสงสยัตรงน้ี ถา้ท าตรงน้ีไดก็้หวงัวา่งบการเงินปี 2557 จะไดต้รวจสอบ
ออกมาใหม่ แต่การท่ีเราจะมีผูส้อบบญัชีปี 2558 แลว้เกิดมาท า Special Audit ในส่วนตรงนั้นแลว้
ไม่ไดแ้กไ้ขปัญหาในงบการเงินปี 2557 นะครับ เพราะวา่งบการเงินปี 2557 นั้นยงัมีส่วนอ่ืนอีก ท่ี
ผูส้อบบญัชีท่ีจะเขา้มาท า Special Audit เขาท าเฉพาะส่วนท่ีก าหนดวา่ขอ้สงสยันั้นคืออะไร เขาก็
จะท าเฉพาะส่วนตรงนั้นนะครับ ไม่ไดไ้ปออกงบการเงินปี 2557 ใหม่ ผมขอใหเ้ราเขา้ใจตรงกนั
นะครับ 

คุณววิฒัน์ คูสกลุ : ผมขอถามวา่คนท่ีจะเขา้ไปท า Special Audit จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้หรือไม่ครับ 
คุณวชิยั รุจิตานนท ์ : 
(ผูส้อบบญัชี)   

ครับ การท่ีผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี เพ่ือเป็นผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2557 
และการท า Special Audit เป็นส่วนหน่ึงของการวา่จา้งอยา่งหน่ึงท่ีบริษทัเอง โดยคณะกรรมการ
บริษทั สามารถจะวา่จา้งใหท้ าเร่ืองอะไรซ่ึงไม่ใช่การตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2557 นะครับ
เป็นการท า Special Audit เพ่ือการหาขอ้เท็จจริงในบางเร่ืองตามท่ีมีขอ้สงสยั ไม่ใช่การตรวจสอบ
งบการเงินปี 2557 การท่ีไดรั้บการแต่งตั้งก็เป็นงบท่ีตรวจสอบประจ าปี ผมถึงไดแ้นะน าวา่การท า 
Special Audit ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมวา่ควรจะใหผู้ส้อบบญัชีรายใหม่เป็นคนท าเพื่อประโยชน์
ของทางบริษทัฯเอง และอาจจะเร่ืองของระยะเวลาดว้ย ความเหมาะสมดว้ย เร่ืองค่าใชจ่้ายดว้ย 
ทั้งน้ีการท า Special Audit ในปี 2558 แตเ่น่ืองจากรายการนั้นเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 ไม่ใช่
รายการท่ีเกิดข้ึนในปี 2558 เพราะฉะนั้นการท า Special Audit ปี 2557 ตรงนั้นตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การศึกษาใหม่ในอีกหลาย ๆเร่ืองต่าง ๆซ่ึงผูส้อบบญัชีเอง หรืออยา่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั
เองนั้น เราก็รับงานตรวจสอบงบการเงินปี 2558 เราก็วางแผนวา่ขอ้มูลท่ีเราจะตรวจสอบตอ้งใช้
บุคลากรจ านวนเท่าไหร่ในระยะเวลาท่ีก าหนดนะครับ เราไม่ไดว้างแผนไปวา่ในการตรวจสอบ
ยอ้นหลงัปี 2557 ซ่ึงการตรวจสอบยอ้นหลงัปี 2557 เราก็เคยไดคุ้ยกนัเป็นการภายใน บริษทั เอเอน็
เอส ออดิท จ ากดั เองระหวา่งผูส้อบบญัชีเองก็เขา้ใจวา่ผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปีของงบการเงินปี
ใดกบั Special Audit ตวันั้นน่าจะเป็นคนละทีมกนันะครับ อนัน้ีอาจจะไม่ใช่ขอ้กฎหมายนะครับ 
แต่อาจจะเป็นแนวทางปฏิบติันะครับท่ีเราพยายามปฏิบติักนัวา่ถา้เราตอ้งใชผ้ลงานของ Special 
Audit อยูแ่ลว้นั้นก็ไม่ควรจะเป็นผลงานของทีมเดียวกนั มนัจะขาดการเป็นอิสระของการเอาขอ้มูล
ตรงนั้นไปใชใ้นการออกความเห็น คร้ังน้ีก็เกร่ินใหฟั้งในเร่ืองของวชิาชีพและเร่ืองของความ
เหมาะสมท่ีท าไมผูส้อบบญัชีท่ีเป็นผูต้รวจสอบท าไมถึงไม่ควรจะเป็นผูส้อบบญัชีเดียวกนักบัท า 
Special Audit มนัควรจะเป็นคนละทีมกนัก็จะเหมาะสมท่ีสุด น่ีคือท่ีทางเราไดน้ ามาพิจารณากนั
ใน บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั แลว้การท า Special Audit ในปี 2557 นั้นไม่ควรจะเป็นผูส้อบ
บญัชีท่ีตรวจสอบงบการเงินปี 2558 เน่ืองจากเป็นการน าผลงานการท า Special Audit ซ่ึงเป็นของ
เราเองน ามาใชป้ระโยชน์เอง ตรงน้ีมนัจะขาดความเป็นอิสระในความเห็นของผมนะครับ 

คุณปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ : เม่ือสกัครู่ท่านบอกวา่งบการเงินปี 2557 ใหม่น้ีจะตอ้งท าใหม่นั้น ไม่ทราบวา่ใครจะเป็นคนรับรอง
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 งบการเงินครับ จะเป็นผูส้อบบญัชีเดิมหรือวา่ทางท่านเองครับ 
คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   

ผมของเรียนแบบน้ีนะครับวา่ ตอนน้ีจริง ๆมนัมีหลายแนวทางนะครับ ส่ิงท่ีผมพยายามบอกวา่ตอ้ง
หารือกบัทางส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก็จะมีขอ้สรุปวา่ กรณี บริษทั เอเอน็เอส 
ออดิท จ ากดั ก าลงัเขา้มาสอบทาน ซ่ึงผมขอยกตวัอยา่ง ไตรมาส 1 ปี 2558 จะตอ้งมีตวัเลขยกมา
จากส้ินปี 2557 ซ่ึงถา้น าตวัเลขท่ีมนัอยูใ่นงบการเงินท่ีมนัมีหมายเหตุ ซ่ึงแน่นอนทางน้ีก็ตอ้งมี
เหมายเหตุเหมือนกนั เพราะวา่มนัมีหมายเหตุอยู ่แต่ถา้เกิดมีการ Special Audit ตวัเลขปี 2557 โดย
ใครก็ตาม ออกมาแลว้ตวัเลขนั้นเขา Special Audit และมีความเห็นวา่มนัเคลียร์ เวลาบริษทั เอเอน็
เอส ออดิท จ ากดั เอามาผมก็เช่ือวา่ก็มีความเป็นไปไดว้า่ทางน้ีจะหมายเหตุไปวา่เอารายงานมา
อา้งอิง นั้นคือส่ิงท่ีเราพดูคุยนะครับ ทางบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เองก็อาจจะมีวธีิการ
นโยบายขั้นตอนในการรับงาน แต่วา่ผมเรียนท่านวา่เราเคยพดูคุยกบัทางส านกังาน กลต. ทางฝ่าย
ก ากบับญัชีก็บอกวา่กรณีท่ีบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั จะไป Special Audit เพื่อใหไ้ดต้วัเลขยก
มาโดยไม่มีขอ้สงสยั ซ่ึงอนัน้ีเราไดมี้การพดูคุยไปแลว้นะครับอนัน้ีเป็นวธีิการท างาน ซ่ึงอยา่งท่ีผม
เรียนวา่เคารพการท างาน เอาเป็นวา่ขออนุญาตหารือในรายละเอียดต่อไปนะครับวา่ ไม่วา่จะเป็น 
บริษทั ส านกังาน ดร.วรัิช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั ทางบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดัเอง หรือ
จะตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีอีกรายหน่ึงก็ตาม เราพยายามหาทางออกท่ีมนัตอบโจทยแ์ละเร็ว และท า
แลว้ทุกคนสบายใจในการเขา้มาท างานนะครับ ส่วนค าถามท่ีถามมาเขา้ใจวา่ไดต้อบไปแลว้นะ
ครับวา่ Special Audit ไม่ตอ้งขออนุมติัแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้แต่ในวนัน้ีผูถื้อหุน้อาจจะใหห้ลกัการไว้
บนัทึกในท่ีประชุมวา่ เผื่อวา่จะตอ้งมีการ Special Audit ท่านผูถื้อหุน้อาจจะไม่มีขอ้ขดัขอ้งในการ
ใหไ้ปด าเนินการทางตวัเลขนั้น แต่ส่ิงท่ีเราตอ้งการคือ เราตอ้งการมัน่ใจวา่ตวัเลขปี 2557 ท่ียกมา
ในส่วนของผูส้อบบญัชีเป็นตวัเลขท่ีปราศจากขอ้สงสยัแลว้โดยใครก็ตามท่ีเขา้มา Special Audit 
ครับ  

คุณณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์:    ถา้ไม่มีค าถามแลว้ผมขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัวาระน้ีเลยนะครับ ขอใหส่้งคะแนนให้
เจา้หนา้ท่ีดว้ยนะครับ 

 
ประธานฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2558 โดยท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติแตง่ตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,317,946,876 99.96 

ไม่เห็นด้วย 20,000 0.0006 

งดออกเสียง 1,238,000 0.04 
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 วำระที ่3 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี  

ในส่วนของวาระน้ี ทางบริษทัฯไม่ไดมี้วาระใด ๆ เพ่ิมเติม เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานกรรมการกล่าว

ขอบคุณและปิดประชุม    ปิดการประชุมเวลา 11.58 น. 

 
 
 

                                                             
   (นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย)์ 

                                                          ประธานกรรมการ 
 


