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AI ENERGY Public Company Limited

บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ  ากดั (มหาชน)

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2559

วนัท่ี 18 มกราคม 2559
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การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2559

เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น.

ณ  อาคารบริษัท เอเชียน อินซเูลเตอร ์จ ากดั (มหาชน )
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จ  านวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิออกเสียง

จ านวนผูถื้อหุ้นทัง้ส้ิน 5,420 ราย

จ านวนหุ้นสามญัทัง้ส้ิน 4,520,000,000 หุ้น

แบง่ตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดงัต่อไปน้ี

                                                  - นิติบุคคลต่างประเทศ               -              หุ้น
                                                  - นิติบุคคลในประเทศ       2,721,916,740   หุ้น
                                                  - บคุคลต่างประเทศ                    155,600   หุ้น
                                                  - บคุคลในประเทศ            1,797,927,660   หุ้น

จ านวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิออกเสียง 4,520,000,000 หุ้น

ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว

วาระท่ี 1

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2558 วนัท่ี 21 เมษายน 2558
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วาระท่ี 2

พิจารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่า

สอบบญัชี ประจ  าปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งนายวชิยั 
รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นางสาวกลุธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 9445 แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบญัชี เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 1,700,000 บาท ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่ไดม้ีความสมัพนัธท์างธุรกิจใดๆ 

กบับริษัทจดทะเบียน หรือผูบ้ริหารของบริษัท
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วาระท่ี 2 (ตอ่)
ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 2557 2558

ผูส้อบบญัชี
บริษทั ส านักงาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิ

เอทส ์จ ากดั
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั

กลุ่มบริษทั เอไอ เอนเนอรจี์ จ ากดั (มหาชน)
งบประจ าไตร

มาส
งบประจ าปี รวม

งบประจ า
ไตรมาส

งบประจ าปี รวม

บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ ากดั (มหาชน)

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

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 480,000 500,000 980,000

ตรวจสอบขอ้มลูในแบบค าขอใชส้ทิธแิละประโยชน์
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล (จ านวน 1 บตัร)

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

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

บรษิทั เอไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั 165,000 105,000 270,000 150,000 180,000 330,000

บรษิทั เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรม์นิลัส ์จ ากดั 240,000 200,000 440,000 240,000 230,000 470,000

ยอดรวมทุกบริษทั 1,065,000 915,000 1,980,000 1,350,000 1,140,000 2,490,000
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วาระท่ี 2 (ตอ่)

พิจารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่า

สอบบญัชี ประจ  าปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้ง

นายวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 4054 หรืออธิพงศ ์อธิพงศส์กุล 

ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 3500 หรือนายเสถียร วงศส์นันท ์ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 3495

หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ 

เชื้ อเมืองพาน ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 และก าหนดคา่สอบบญัชี เป็น

จ านวนเงินไมเ่กิน 1,700,000 บาท ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไมไ่ดมี้

ความสมัพนัธท์างธุรกิจใดๆ กบับริษัทจดทะเบียน หรือผูบ้ริหารของบริษัท
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วาระท่ี 3

พจิารณาเร่ืองอื่นๆ ( ถ้ามี )
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ค าถาม - ค าตอบ
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ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน


