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AI ENERGY Public Company Limited

บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ  ากดั (มหาชน)

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2560

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560
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การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2560

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.

ณ  โรงแรมเจา้พระยาปารค์ (กรุงเทพฯ) หอ้งเจา้พระยา

บอลรมู (ชั้น 2) อาคารโรงแรม
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จ  านวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิออกเสียง

จ านวนผูถื้อหุ้นทัง้ส้ิน 5,344 ราย

จ านวนหุ้นสามญัทัง้ส้ิน 4,520,000,000 หุ้น

แบง่ตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดงัต่อไปน้ี

                                                  - นิติบุคคลต่างประเทศ               356,000   หุ้น
                                                  - นิติบุคคลในประเทศ       2,721,439,940   หุ้น
                                                  - บคุคลต่างประเทศ                   155,600    หุ้น
                                                  - บคุคลในประเทศ             1,798,048,460  หุ้น

จ านวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิออกเสียง 4,520,000,000 หุ้น

ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว

วาระท่ี 1

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2560 วนัท่ี 28 เมษายน 2560
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วาระท่ี 2

พิจารณาอนุมตัแิตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด

ค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2557 ฉบบัปรบัปรุง
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้ง
         1. นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ 
         2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
         3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
         4. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
         5. นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 
        แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด เป็นผูส้อบบญัชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2557 ฉบบัปรับปรุง และ
ก าหนดค่าสอบบญัชี เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใด ๆ กบับริษทัจดทะเบียน หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ
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วาระท่ี 2 (ตอ่)

ตารางแสดงเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชี 2557 2558 2559 2560
2557 

(ฉบับปรับปรุง)
ผู้สอบบัญชี ดร.วิรัชฯ1 ANS2 ANS2 ANS2 ANS2

กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน)

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ  ากดั (มหาชน)

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบขอ้มูลในแบบค าขอใชสิ้ทธิและ
ประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

- 80,000 150,000 150,000 -

รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ 1,240,000 1,690,000 2,600,000 2,950,000 2,500,000

บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 270,000 330,000 400,000 400,000 280,000

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ  ากดั 440,000 470,000 500,000 500,000 300,000

ยอดรวมทุกบริษัท 1,950,000 2,490,000 3,500,000 3,850,000 3,080,000
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วาระท่ี 2 (ตอ่)

พิจารณาอนุมตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 

ประจ  าปี 2557 ฉบบัปรบัปรุง

ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง
1. นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ 

         2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
         3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
         4. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
         5. นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 

แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯประจ าปี 2557 ฉบบัปรับปรุง และก าหนดค่าสอบบญัชี เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 2,500,000 บาท
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วาระท่ี 3
พิจารณาอนุมตัแิตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด

ค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2558 ฉบบัปรบัปรุง
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้ง
         1. นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ 
         2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
         3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
         4. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
         5. นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 
        แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด เป็นผูส้อบบญัชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าไตรมาสและประจ าปี 2558 ฉบบั
ปรับปรุง และก าหนดค่าสอบบญัชี เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท ทั้งน้ีผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใด ๆ กบับริษทัจดทะเบียน หรือผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ
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วาระท่ี 3 (ตอ่)

ตารางแสดงเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชี 2558
2558 

(ฉบับปรับปรุง)
ผู้สอบบัญชี ANS1 ANS1

กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน)
งบประจ าไตร

มาส
งบประจ าปี รวม

งบประจ า
ไตรมาส

งบประจ าปี รวม

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ  ากดั (มหาชน)

งบการเงินรวม
960,000 650,000 1,610,000 1,050,000 1,050,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบขอ้มูลในแบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชน์
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (จ านวน 2 บตัร)

- 80,000 80,000 -

รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ 960,000 730,000 1,690,000 1,050,000 1,050,000

บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ  ากดั 150,000 180,000 330,000 - - -

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ  ากดั 240,000 230,000 470,000 - - -

ยอดรวมทุกบริษัท 1,350,000 1,140,000 2,490,000 1,050,000 1,050,000
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วาระท่ี 3 (ตอ่)

พิจารณาอนุมตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 

ประจ  าปี 2558 ฉบบัปรบัปรุง

ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง
1. นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ 

         2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
         3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
         4. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
         5. นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 

แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯประจ าไตรมาสและประจ าปี 2558 ฉบบัปรับปรุง และก าหนดค่าสอบ
บญัชี เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท
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วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ( ถา้มี )
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ค าถาม - ค าตอบ
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ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน


