บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน)

หนังสือบอกกลาว
เรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 31 มีนาคม 2551

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน)
Asian Insulators Public Company Limited.
ที่

AI 055/2551
วันที่ 10 มีนาคม 2551

เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551

เรียน

ทานผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 27 เมษายน 2550
2. รายงานประจําป 2550
3. รายละเอียดการจายเงินปนผล
4. ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ
5. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งแทนกรรมการ
ที่ตองออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
6. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทยอยที่ใชผูสอบบัญชีรายเดียวกัน
7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเขารวมประชุมผูถือหุน
8. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน)

ดวยคณะกรรมการบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ณ
หองประชุมชั้น 4 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 มีนาคม 2551 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550
วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 และ
ไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนดรวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทดวยแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามสิ่ง
ที่สงมาดวย 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองแลว
วาระที่ 2
รับทราบรายงานประจําป 2550 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2550
วัตถุประสงคและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2550 ซึ่งปรากฎในรายงาน
ประจําป 2550 ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2550
วาระที่ 3
พิจารณารับรองงบดุล งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดให
นิติบุคคลที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด จะตองทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชี
ของบริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่แสดงไวในรายงานประจําป 2550 และสรุป
ขอมูลทางการเงิน ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแลว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติรับรองงบดุล งบกําไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว รายละเอียดอยูในรายงานประจําป 2550 ตาม
สิ่งที่สงมาดวย 2 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลดําเนินการของบริษัทในป 2550 ที่ผานมา โดยสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
งบดุลรวมและบัญชีกําไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทยอย มีดังนี้
สินทรัพยรวม
2,074.93 ลานบาท
หนี้สินรวม
379.51 ลานบาท
รายไดจากการขาย
1,568.49 ลานบาท
กําไรสุทธิ
210.02 ลานบาท
กําไรตอหุน (คํานวณจากําไรสุทธิ)
0.42 บาท/หุน
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
รายไดจากการขาย
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (คํานวณจากําไรสุทธิ)

1,741.95 ลานบาท
57.28 ลานบาท
1,028.69 ลานบาท
229.43 ลานบาท
0.45 บาท/หุน

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูในงบการเงินของรายงานประจําป 2550 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุน
พรอมกับหนังสือบอกลาวนัดประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2550 และการจายเงินปนผล
วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2550 จํานวน 229.43 ลานบาท และไมมียอด
ขาดทุน สะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามพระราชบัญญัติมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 และตามขอบังคับของบริษัทซึ่งหามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร
โดยการจายเงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน นอกจากนี้ บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
อนึ่ง ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทจะคํานึงถึงผลประกอบการและ
ผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว การจายเงินปนผลในอัตราที่เสนอเปนอัตราที่คณะกรรมการของ
บริษัทพิจารณาเห็นวาเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโต
และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทไดอยางตอเนื่อง
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป
2550 และการจายเงินปนผล ดังนี้
• จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายเปนเงิน 5.68 ลานบาท และเปนการจัดสรรสํารองตามเต็มมูลคาหรือ
เทากับ 50 ลานบาทครบตามที่กฎหมายกําหนด
• จายเงินปนผลหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 0.45 บาท จากผลการดําเนินงาน ป 2550

ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท กําหนดใหจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นกรรมการจึงมีมติพิจารณาเสนอใหมีการจายเงินปนผลสําหรับในรอบป
2550 ในอัตราหุนละ 0.45 บาท ดังรายละเอียด ตารางแนบทาย

รายละเอียดการจายเงินปนผล
1 ) กําไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)
2 ) จํานวนหุนสามัญ
3 ) อัตราการจายเงินปนผลตอหุน
4 ) รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น
5 ) สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ

ป 2550
229,426,106 บาท
500,000,000 หุน
0.45 บาท
225,000,000 บาท
98.07%

ป 2549
44,406,458 บาท
500,000,000 หุน
งดจายเงินปนผล
ดูหมายเหตุประกอบ

หมายเหตุ : ในป 2549 บริษัทไดมีมติงดจายเงินปนผล เนื่องจากตองการสํารองไวเปนทุนหมุนเวียนในกิจการ

เนื่องจากบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550 ในอัตราหุนละ 0.20
บาท จึงจะจายเงินปนผลงวดสุดทายอีกในอัตราหุนละ 0.25 โดยบริษัทจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท
ที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลใน
วันที่ 16 เมษายน 2551
การจายเงินปนผลในอัตราดังกลาวขางตน เปนอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นวาเหมาะสม
โดยคิดเปนรอยละ 98.07 ลานบาท ของกําไรสุทธิป 2550 รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 225 ลานบาท จากจํานวน
หุนทั้งสิ้น 500 ลานหุน
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงคและเหตุผล คาตอบแทนกรรมการกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมี
การทบทวนทุกป ซึ่งป 2551 นี้ คณะกรรมการไดพิจารณาเสนออนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ในป 2551
ไมเกิน 2,800,000.- บาท รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการตามตารางแนบทาย
องคประกอบคาตอบแทนกรรมการ
ป 2551 (ปที่เสนอ)
1) คาตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
20,000 / ทาน / เดือน
- กรรมการ
17,000 / ทาน / เดือน
2) คาเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
20,000 / ทาน / ครั้ง
- กรรมการ
17,000 / ทาน / ครั้ง
หมายเหตุ : คาเบี้ยประชุมกําหนดจายเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่เขารวมประชุม

วาระที่ 6

ป 2550
18,000 / ทาน / เดือน
15,000 / ทาน / เดือน
18,000 / ทาน / เดือน
15,000 / ทาน / เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ในป 2551 เปน
จํานวนเงินไมเกิน 2,800,000. - บาท ตามขอเสนอของคณะกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 3
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทไดกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่ง
ในสาม ในการประชุมสามัญประจําป ซึ่งรายนามกรรมการที่ตองพนตําแหนงในปนี้ ไดแก นายธนิตย
ธารีรัตนาวิบูลย กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ และพลตํารวจเอกวิเชียร พจนโพธิ์ศรี กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง นายธนิตย ธารีรัตนาวิบูลย กรรมการผูมี
อํานาจลงลายมือชื่อ พลตํารวจเอกวิเชียร พจนโพธิ์ศรี กรรมการอิสระ ซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และไมมีลักษณะตองหามแตงตั้งใหเปนกรรมการ
ตามหลักเกณฑของบริษัทสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และทางการที่
เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรูความสามารถและประสบการณตรงตามที่บริษัทกําหนด
ทั้งนี้ประวัติกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด ตามสิ่งที่สงมาดวย 4
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2551
วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของ
บริษัท ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท
ทุกป คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีจํานวน 2 ราย ไดพิจารณากําหนดคา
สอบบัญชีสําหรับป 2551 และไดเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผูถือหุน แตงตั้ง
นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 1378 แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นตองบการเงินของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2551 เปนจํานวนเงิน
ไมเกิน 1,100,000.00 บาท และใหนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เนื่องจาก
พิจารณาวาผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจํากัดและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และมีผลปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ ซึ่งบริษัทไดใหความเห็นชอบ
กับผูสอบบัญชี ทั้ง 2 รายแลว โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2551 เปนจํานวน
เงินไมเกิน 1,100,000.- บาท รายละเอียดคาสอบบัญชี ตามตารางแนบทาย
ตารางแสดงเปรียบเทียบคาสอบบัญชี
กลุมบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด
(มหาชน)

2550
งบประจํา
ไตรมาส **

งบประจําป

2551
รวม

งบประจํา
ไตรมาส **

งบประจําป

รวม

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมยอดเฉพาะบริษัท เอเชียนฯ
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอรวิเซส จํากัด
บริษัท เอไอ โลจิสติกส จํากัด
บริษัท เอไอ เอนเนอรจี จํากัด
บริษัท เอไอ พอรตส แอนด เทอรมินัลส
จํากัด
ยอดรวมทุกบริษัท

300,000.00

300,000.00

600,000.00

360,000.00

340,000.00

700,000.00

210,000.00

100,000.00

310,000.00

270,000.00

130,000.00

400,000.00

510,000.00

400,000.00

910,000.00

630,000.00

470,000.00

1,100,000.00

180,000.00

150,000.00

330,000.00

210,000.00

150,000.00

360,000.00

135,000.00

90,000.00

225,000.00

150,000.00

100,000.00

250,000.00

180,000.00

120,000.00

300,000.00

210,000.00

170,000.00

380,000.00

45,000.00

40,000.00

85,000.00

120,000.00

80,000.00

200,000.00

1,050,000.00
800,000.00 1,850,000.00 1,320,000.00 970,000.00 2,290,000.00
** หมายเหตุ : งบประจําไตรมาสคํานวณจากยอดรวมคาตรวจสอบของงบประจําไตรมาส 3 ไตรมาส ยกเวนของบริษัทเอไอ พอรตส แอนด
เทอรมินัลส จํากัด ในป 2550 มีการตรวจสอบเพียง 2 ไตรมาส เนื่องจากเริ่มกอตั้งในเดือนเมษายน 2550

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แหงสํานักงาน ดร.วิรัช
แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
สําหรับ ป 2551 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,100,000.- บาท ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 5
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน) เขารวมประชุมตาม วัน
เวลา และสถานที่ดังกลาว สําหรับทานผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเองในครั้งนี้ กรุณานําบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม
หากทานผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นใหเขารวมประชุมและออกเสียงในการประชุม
กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และสงหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปดอากร
แสตมปโดยถูกตองเรียบรอยดังกลาว ตอประธานที่ประชุม หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม
กอนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม โดยผูรับมอบฉันทะจะตองนําเอกสารดังตอไปนี้มาแสดงตอบริษัทเพื่อสิทธิ
ในการเขารวมประชุม
กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา ใหผูรับมอบฉันทะนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัว
ขาราชการ ซึ่งรับรองความถูกตองโดยผูมอบฉันทะมาแสดงดวย
กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล ใหแสดงสําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคล
ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท และผูรับมอบฉันทะจะตองนํา
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการมาแสดงดวย
ทั้งนี้ ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
ณ สถานที่ประชุม กอนเวลาประชุมได ตั้งแตเวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. หากทานผูถือหุนทานใด
ประสงคจะมอบฉันทะแกบุคคลที่ทานเห็นสมควรเขารวมประชุม และออกเสียงแทน โปรดดําเนินการมอบ
ฉันทะโดยกรอกขอความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นายธนิตย ธารีรัตนาวิบูลย)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

สิ่งที่สง มาดวย 1
-4ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร
ครั้งที่ 1/2550
วันที่ 27 เมษายน 2550
ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคารสํานักงานบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน) เลขที่ 254
ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
1.

นายณรงค ธารีรัตนาวิบูลย

2.

นายธนิตย ธารีรัตนาวิบูลย

3.

นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย

4.

ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ

5.

รองศาสตราจารย ดร.พรอนงค บุษราตระกูล

เริ่มการประชุม
นายณรงค ธารีรัตนาวิบูลย ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ไดกลาวตอนรับและขอบคุณ
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานที่เขารวมประชุม
ประธานฯ แถลงวา ณ วันปดสมุดทะเบียนหุน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. บริษัทมีจํานวนผูถือหุน
ทั้งสิ้น 1, 750 ราย มีจํานวนหุนสามัญทั้งสิ้น 500 ลานหุน จัดแบงตามหมวดผูถือหุนไดดังตอไปนี้
1 ) นิติบุคคลตางประเทศ
จํานวน
62,172,700 หุน
2 ) นิติบุคคลในประเทศ
จํานวน
1,417,800 หุน
3 ) บุคคลตางประเทศ
จํานวน
70,000 หุน
4 ) บุคคลในประเทศ
จํานวน
436,339,500 หุน
โดยเปนหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจํานวนทั้งสิ้น
499,933,300 หุน
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ครั้งนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะรวม
ทั้งสิ้นจํานวน 44 ทาน นับรวมเปนจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 434,864,700 หุน คิดเปนรอยละ 86.97 ของจํานวนหุนทั้งหมด และ
กรรมการของบริษัทเขารวมประชุมรวมจํานวนหาคนครบองคประชุมตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทแลว ประธานฯ
จึงกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําป 2549 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2549
ประธานฯ ไดแถลงใหผูถือหุนในที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2549 โดยมีรายละเอียด
ดังที่ปรากฏในรายงานประจําป 2549 ที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ในป 2549 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานดังนี้ รายไดรวมจํานวน 647.49 ลานบาท ตนทุนขาย 492.48 ลานบาท
คาใชจายในการขายและบริหาร 85.90 ลานบาท โดยมีผลกําไรสุทธิทั้งสิ้นจํานวน 30.99 ลานบาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏ
ในรายงาน ที่ประชุมไดพิจารณาแลว รับทราบรายงานประจําปซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2549 ตามที่
ประธานฯไดเสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจําป 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท
และบริษัทยอย ที่ไดรับการตรวจสอบแลว

ประธานฯ ไดขอใหนายธนิตย ธารีรัตนาวิบูลย ประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบดุล งบกําไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสด ประจําป 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัทและบริษัทยอย ที่ไดรับการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชีและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว นายธนิตย ธารีรัตนาวิบูลย ไดแจงตอที่ประชุมวา ดังรายละเอียด
ตามรายงานประจําป ที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว ขอนําเสนอรายการในงบการเงินที่สําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยสังเขปดังนี้
บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวนทั้งสิ้น 1,599.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 29 ลานบาท โดยหลัก ๆ เปน
การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ ในสวนของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
ในสวนของงบกําไรขาดทุน ดังที่ไดแจงในวาระที่ 2 บริษัทมีรายไดรวมในป 2549 จํานวน 647.49 ลานบาท
มีตนทุนขายทั้งสิ้น 492.48 ลานบาท มีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 85.90 ลานบาท
จากงบกระแสเงินสด บริษัทมียอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ใชไปจํานวน
63.52 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากกระแสเงินสดของกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
1 ) กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 97.80 ลานบาท โดยหลัก ๆ เปนการไดรับชําระคาขายสินคา
2 ) กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 161.28 ลานบาท โดยเปนการลงทุนในบริษัทยอย คือ บริษัท เอไอ
เอนเนอรจี จํากัด และ บริษัท เอไอ โลจิสติกส จํากัด
3 ) กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 0.04 ลานบาท

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจําป
2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษทั และบริษัทยอย และรับรองการตั้งสํารองตามกฎหมายที่เพิม่ ขึ้นใน
ป 2549 เปนเงินจํานวน 1.93 ลานบาท
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจําป 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัทและบริษทั ยอย ที่ไดรับการตรวจสอบแลวตามที่
ประธานฯ เสนอ

-6-

วาระที่ 4

รับทราบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2549 และงดจายเงินปนผล
ประธานฯ ไดแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมทราบวา จากผลการดําเนินงานประจําป 2549 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ
จํานวนทั้งสิ้น 30.99 ลานบาท บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักสํารอง
ตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจําเปน และ แผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งในป 2549 ที่ผานมาบริษัท
ไมไดมีประกาศจายเงินปนผล
เนื่องจากบริษัทตองการกันสํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อรองรับ
แผนการลงทุนขยายกิจการของกลุมบริษัทในเครือหลายแหงในป 2550 ทางคณะกรรมการจึงไดพิจารณาเห็นสมควร
อนุมัติงดจายเงินปนผลประจําป 2549 และ บริษัทฯ ไดทําการตั้งสํารองตามกฎหมายเปนเงินจํานวน 1.93 ลานบาท ดังที่ได
กลาวแลวในวาระที่ 3
ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2549 และงดจายเงินปนผล ตามที่ประธานฯ
แจงใหทราบ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ และ พิจารณาอนุมัติการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทนั้น กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษทั ตองออกจากตําแหนงในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําปทุกครั้ง ประธานฯ จึงแจงตอที่ประชุมวา
กรรมการซึ่งตองออกตามวาระในครั้งนี้คือ นายณรงค ธารีรัตนาวิบูลย และศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ และ
ขอใหที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้ เสนอ
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000.00 บาท
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งให นายณรงค ธารีรัตนาวิบูลย และศาสตราจารยประยูร
จินดาประดิษฐ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการ ประจําป 2550 เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000.00 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตรวจสอบบัญชี ประจําป 2550
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196
หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูทําการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2550 เปน
จํานวนเงินไมเกิน 1,000,000.00 บาท โดยทั้งนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวไมไดมีความสัมพันธทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัท หรือกับ
ผูบริหารของบริษัท ซึ่งมีคาสอบบัญชีเพียงอยางเดียวในป 2549 ที่ผานมา เปนจํานวนเงิน855,000 บาทและใหนายชัยกรณ
อุนปติพงษา ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบัน เปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย
ของบริษัท ดังตอไปนี้
- บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอรวิเซส จํากัด
- บริษัท เอไอ โลจิสติกส จํากัด
- บริษัท เอไอ เอนเนอรจี จํากัด

-7ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งนายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปน
ผูทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งกําหนดคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีประจําป 2551 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,000,000.00 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงคในหนังสือรับรองบริษัทฯ
ประธานฯ แจงเรื่อง บริษัทฯ มีความประสงคที่จะจดวัตถุประสงคในหนังสือรับรองบริษัทฯเพิ่มเติม 5 ขอจากเดิม
13 ขอ รวมเปน18 ขอ เพื่อใหครอบคลุมการดําเนินธุรกิจที่บริษัทมีการขยายการลงทุนในบริษัทยอยหลายแหง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
14) ประกอบธุรกิจการรับค้ําประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของนิติบุคคลอื่นหรือ
บุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ําประกันบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปตางประเทศตามกฎหมาย
วาดวยคน เขาเมือง กฎหมายวาดวยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
15) ประกอบกิจการคา หรือผลิตเพื่อจําหนาย แร ดินผสม โลหะประกอบ และวัตถุดิบอื่นในอุตสาหกรรม
16) ประกอบกิจการ ผลิต จําหนาย น้ํามันเชื้อเพลิง ถานหิน ผลิตภัณฑอยางอื่นที่กอใหเกิดพลังงาน และ
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
17) ประกอบกิจการขนสงคนโดยสาร สินคา พัสดุภัณฑ และวัตถุอยางอื่น ทั้งทางบก ทางน้ํา ทางทะเล
และทางอากาศ
18) การใหบริการของกิจการทาเรือ กิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการทาเรือ และการใหบริการอื่นใน
ลักษณะทํานองเดียวกันกับกิจการทาเรือ การรับเรือเขาเทียบทา การเก็บรักษาสินคา การขนถายสินคา หรือการ
ใหบริการยกขน เคลื่อนยายสินคา ทั้งที่บรรจุตูสินคาและไมไดบรรจุตูสินคา การใหบริการใหเชาสังหาริมทรัพยสําหรับ
ยกหรือขนสินคา เชน การใหเชาเครื่องจักร รถยก ฯลฯ การจัดการคาและการจัดการอื่น ๆ ทั้งในทาเรือและบริเวณที่
เกี่ยวกับทาเรือ ใหแกเจาของเรือหรือตัวแทนเจาของตูสินคา ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูรองขอทําการ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจดวัตถุประสงคในหนังสือรับรองบริษัทฯเพิ่มเติม 5
ขอตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา แตมีคําถามจากผูถือหุนซึ่งสรุปประเด็นคําถาม-คําตอบที่สําคัญได
โดยสังเขปดังนี้
คําถาม แนวโนมของผลประกอบการการลงทุนในบริษัทยอย จะเปนอยางไรครับ
คําตอบ ปจจุบันเรามีบริษัทในกลุมทั้งหมด เริ่มจาก บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน) AI ประกอบกิจการผลิตและ
จําหนายลูกถวยไฟฟาแรงต่ํา แรงสูง ทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท มีบริษัทในเครือ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอรวิเซส จํากัด (AIES)
รับงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา บริษัท เอไอ เอนเนอรจี จํากัด (AIE) เปนโรงงาน ผลิต Biodiesel ทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท ใน
ปนี้เรามีการจัดตั้ง บริษัท เอไอ พอรตส แอนด เทอรมินัลส จํากัด(AIP) ทําธุรกรรมดานบริการคลังน้ํามันกับทาเทียบเรือ ทุนจด
ทะเบียน 120 ลานบาท บริษัท เอไอ โลจิสติกส จํากัด(AIL) ประกอบธุรกิจขนสงทางทะเลและทางบก บริษัท พีพีซี เอเชียนอินซูเล
เตอร จํากัด (PPCAI) บริษัทรวมทุนระหวาง PPC กับ AI ผลิตลูกถวยไฟฟาสงออกทั้งหมด ไมมีจําหนายในประเทศไทย กอนอื่น
ตองขอเลาคราวๆ ใหฟงวาบริษัทในเครือแตละบริษัทประกอบธุรกิจไปถึงไหนบาง และในอนาคตจะเปนอยางไร

-8- AI ระบบสายสง สายจําหนายในประเทศ ทุกขั้นตอนจะมีลูกถวยไฟฟาเขาไปเกี่ยวของ ปจจุบันในประเทศไทยใชลูกถวย
ไฟฟาของ AI 60% ดังนั้นไปที่ไหนในประเทศ 60 % ของลูกถวยไฟฟาที่ติดตั้งอยูบนเสาไฟเปนผลผลิตจาก AI นี่เปนภาพลักษณะ
การใชงาน ปจจุบันมีกําลังการผลิต 9,000 ตัน/ป ใชกําลังการผลิตอยูที่ 95%ทํางาน 3 กะ 24 ชม. ปนี้มี Order เขามาเปนจํานวนมาก ป
ที่แลวมีเรื่องงบประมาณจากภาครัฐ ทําใหงานของปที่แลวมาเกิดขึ้นในปนี้ ตองเดินกําลังการผลิต 100 % จึงจะผลิตทัน supply ใหกับ
ลูกคา มีจํานวนพนักงานประมาณ 500 คน เปนกิจการที่ไดรับสิทธิในบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(BOI) ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป และยกเวน 50 % สําหรับอีก 5 ปถัดจากนั้น จากภาพเปนสินคาของบริษัทสวนหนึ่ง
แสดงใหเห็นถึงโครงสรางที่แฝงไปดวยเทคโนโลยี ลูกถวยชนิดนี้ สามารถรับแรงดึงไดถึง 16 ตัน
โดยที่ไมมีผลกระทบ และรับแรงดันไฟฟาไดถึง 20,000 โวลท นี่เปนบางสวนของลูกถวยไฟฟาที่ผลิต บริษัทสามารถผลิตไดทุก
ชนิดที่ประเทศไทยตองการใช ดังนั้น ประเทศไทยไมจําเปนตองนําเขาลูกถวยไฟฟาอีกตอไป นี่เปนภาพการติดตั้งการใชงานลูกถวย
ไฟฟา สายสงไฟฟาแรงสูง แรงต่ํา และ แรงปานกลาง ดูภาพกระบวนการผลิตคราว ๆ ลูกถวยไฟฟากวาจะออกมาเปนแตละชิ้นงาน
ใชเวลาในการผลิตและมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซอนมาก ตั้งแตเริ่มนําวัตถุดิบเขามาผลิตจนถึงผลิตเสร็จออกมาเปนสินคาสําเร็จรูป
จนถึงสงออกใหลูกคาได ใชระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ๆ หรือประมาณ 30 วัน
- AIES ทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท รับงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา ติดตั้งสถานีไฟฟายอย สายสงไฟฟาแรงสูง ขามเขา
ขามบึง ขามทุงนา ทําทั่วประเทศไทย มีจํานวนพนักงานประมาณ 20 คน ทํางานดานออกแบบ supply และ ติดตั้ง high voltage substation สถานีไฟฟายอย สายสงไฟฟาแรงสูง สาย publical fiber สายไฟใตดิน สายไฟใตทะเล มีสํานักงาน ที่โคราช 4 แหง อีกแหง
หนึ่งคือ ที่โรจนะ จ.อยุธยา งานกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูง ติดตั้งสถานีไฟฟายอย แตละโครงการจะมีมูลคางานตั้งแต 150 ลานบาท
ขึ้นไป ใชเวลากอสรางประมาณ 15 เดือน ลูกคาหลัก ๆ ของบริษัท จะเปน การไฟฟาสวนภูมิภาค เพราะวากระจายไปทั่วประเทศไทย
- AIL ทําธุรกรรมขนสงทางทะเล มีเรือ tanker เรือบรรทุกน้ํามัน ใชบรรทุกน้ํามันไดทุกอยางที่เปนของเหลวรวมทั้ง
สารเคมี ปจจุบันมีเรือ 3 ลํา ลําแรกบรรทุกได 2 ลานลิตร/เที่ยว เรือลําที่ 2 บรรทุกได 5 แสนลิตร/เที่ยว เรือลําที่ 3 บรรทุกได 3 ลาน
ลิตร/เที่ยว ทุนจดทะเบียน 80 ลานบาท มีจํานวนพนักงานประมาณ 20 คน AI ถือหุนอยู 84.50 %บริษัทไดรับ BOI ไมเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลเปนเงินจํานวน 107 ลานบาทในระยะ 8 ป เรือที่ดําเนินธุรกิจ จะวิ่งอยูในอาวไทย ตั้งแตอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม
กัมพูชา ฟลิปปนส ถาจะถามวาทําไมถึงมีเรือ 3 ลํา สาเหตุที่ตองมีเรือ 3 ลําเพราะ
เรือลําที่ 1 ใชขนสงน้ํามัน Palm ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใชผลิต Biodiesel ขนจาก Tank Farm ที่ จ.ชุมพรเขามาที่
จ.สมุทรสาครเพื่อสงใหโรงงาน AIE ผลิต Biodiesel
เรือลําที่ 2 ใชบรรทุกน้ํามัน Biodiesel ที่ AIE ผลิตไดแลวครั้งละ 5 แสนลิตรสงขายให ปตท.กับบางจาก การขนสงทาง
ทะเลเปนการขนสงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตนทุนต่ําที่สุด
เรือลําที่ 3 บรรทุกไดครั้งละ 3 ลานลิตร ใชในการขนสง Methanol เปนวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่ใชผลิต Biodiesel ประเทศไทย
ไมมีผูผลิต เราจึงตองนําเขา เรือลํานี้จะไปขน Methanol จากมาเลเซียเขามาไทย ใชเองบางสวนประมาณ 50 %ที่เหลืออีก 50 %ขาย
ใหกับโรงงานผลิตรถยนตที่ใชไปในการอบสี ทําสีรถยนต สวนหนึ่งก็จะขายใหผูผลิต Biodiesel รายอื่น
- AIP ทําธุรกรรมดานบริการคลังน้ํามันกับทาเทียบเรือ มีการจัดตั้ง Tank Farm เก็บน้ํามันเปนทาเรือมี Jetty ยื่นไปในทะเล
มีที่เก็บน้ํามัน Palm ใหบริษัทน้ํามันเชาTankเพื่อเก็บ diesel หรือน้ํามันเบนซิน มีคลังน้ํามันอยูที่ จ.ชุมพร บรรจุได 16 ลานลิตรมี
Jetty ยื่นไปในทะเลยาวประมาณ 800 เมตร เรือที่มีขนาด 5,000 ตัน สามารถเขาจอดได รับสินคา ถายสินคาได ที่ จ.สมุทรสาคร มี
คลังน้ํามันบรรจุได 8 ลานลิตร บริษัทมีทุนจดทะเบียน 120 ลานบาท เพิ่งจะดําเนินการจดทะเบียน แลวเสร็จ เมื่อสัปดาหที่ผานมา มี
จํานวนพนักงานเบื้องตนขั้นต่ําประมาณ 20 คน จะยื่นขอใชสิทธิ BOI เบื้องตนไดมีการเจรจากับ BOI แลวไมนาจะมีปญหาอะไร
คาดวาจะไดรับการสนับสนุนจาก BOI เทียบเทาเงินลงทุน คือ ไมเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับจํานวนเงินลงทุน

-9- PPCAI ทุนจดทะเบียน 165 ลานบาท เปนบริษัทรวมทุนระหวาง AI กับ PPC Insulators Holding GmbH(PPC) ผลิตสินคา
สงไปขายที่สหรัฐอเมริกากับยุโรป โรงงานนี้ตั้งอยู ติดกับโรงงานของ AI ที่ จ.สิงหบุรี ปจจุบันมีกําลังการผลิต 3,500 ตัน/ป มีจํานวน
พนักงานประมาณ 250 คน เปนกิจการที่ไดรับสิทธิในบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) เชนกัน
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป และเสีย 50 % สําหรับอีก 5 ปถัดไป นี่เปนภาพสินคาที่ PPCAI ผลิต สวนมากเปนลูกถวย
ไฟฟาขนาดใหญ เปนมาตรฐานของยุโรป หรือ IEC สินคาทั้งหมดสงออก ไมมีจําหนายในประเทศไทย
- AIE โรงงานใชในการผลิต Biodiesel เปนโรงกลั่น ตั้งอยูที่ จ.สมุทรสาคร มีกําลังการผลิตในเบื้องตน 5 แสนลิตร/วัน ใน
อนาคตคาดวาจะเพิ่มกําลังการผลิตไดถึง 7 แสนลิตร/วัน มีจํานวนพนักงานประมาณ 100 คน เดินเครื่องจักร 24 ชม.การทํางานเปน
3 กะ ทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท วัตถุดิบที่ใชในการผลิต Biodiesel ก็คือน้ํามัน Palm , Palm Stearine เปนผลผลิตจาก
การกลั่นน้ํามัน Palm จะได Palm Stearine ออกมา ซึ่งนําไปใชในการผลิต Biodiesel ได ปจจุบันนี้ทางกระทรวงพลังงานไดประกาศ
เปนกฎขอบังคับ ใหบริษัทน้ํามันที่จําหนายน้ํามัน diesel ตองผสม Biodiesel ลงไป 2%ในdiesel ซึ่งคาดวาจะมีผลตั้งแตสัปดาหหนา
เปนตนไป บริษัทผูคาน้ํามัน เชน เชลล ปตท.บางจาก เอสโซ ตองซื้อน้ํามัน Biodiesel จากผูผลิต เชน AIE หรือผูผลิตรายอื่นไป
ผสม 2 %ใน diesel แลวจําหนายใหกับตามสถานีน้ํามันตาง ๆ บริษัทน้ํามันจะไดสวนชดเชยกลับมาให ซึ่งเปนการกระตุนใหผูคา
น้ํามัน ใชน้ํา Biodiesel ผสมลงไปใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได 1 เม ย.51 จะมีกฎหมายบังคับใหทุกหยดน้ํามัน diesel ที่จําหนายใน
ประเทศไทยจะตองมี Biodiesel ผสมอยูไมนอยกวา 2% ใหใสไดเต็มที่ไมเกิน 5% จะทําใหความตองการใช Biodiesel ในประเทศ
ไทย เปนวันละ 1 ลานลิตร ตั้งแตเดือนหนาเปนตนไป และเพิ่มเปน 2.5 ลานลิตรในปถัดไป ตามโครงการทั้งหมด จะเพิ่มเปน 10%
ในอนาคต ความตองการใช Biodiesel จะเปน 8.5 ลานลิตร/วัน ปจจุบันนี้มีผูผลิตใช Biodiesel ไดอยูแคประมาณ 4 ราย AIE เปน
โรงงานที่มีกําลังการผลิตใหญที่สุดในประเทศไทย และใหญที่สุดในเอเชีย ที่มาเลเซีย โรงงานหนึ่งจะมีกําลังการผลิตประมาณวัน
ละ 3 แสนลิตรเทานั้นเอง ในประเทศไทย AIE 500,000 ลิตร, ปทุมปาลมออยล 80,000 ลิตร,ไบโอเอนเนอยีพลัส 10,000 ลิตร
บางกอก เซเนอวอล เอนเนอยี 100,000 ลิตร ไทยมีกําลังการผลิตในประเทศรวม 690,000ลิตร แตความตองการใช Biodiesel วันละ 1
ลานลิตร ดังนั้นเราจึงตองเดินกําลังการผลิตเต็มที่ วัตถุดิบตองพรอม เรือตองทํางานเต็มที่ในการขนวัตถุดิบจากภาคใต อาจตอง
นําเขาวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งคือ Palm Stearine จากอินโดนีเซีย หรือมาเลเซียเขามา ซึ่งขนสงทางเรือจะเปนวิธีการที่ดีที่สุด สวนผล
ประกอบการของบริษัทในกลุมทั้งหมดขอพูดภาพรวม ป49 เรามีรายไดรวม 800 กวาลานบาท แตป 50 คาดวา จะมีรายไดรวม
ประมาณถึง 3,000 ลานบาทจะโตประมาณเกือบ 4 เทา โดยรายไดหลักจะมาจาก Biodiesel ถาเราผลิตไดถึง 5 แสนลิตร/วัน มหาศาล
มาก AIE มีรายไดประมาณ 2,000 ลานบาท และอีก 1,000 ลานบาท มาจาก ลูกถวยไฟฟาของ AI, AIL ทางดานวิศวกรรม AIES,
สวน AIP ที่เปน Tank Farm นาจะกอสรางเสร็จไตรมาส 4 ปนี้ จะรับรูรายได เฉพาะไตรมาส 4 ไตรมาสเดียว
คําถาม ถาตองการขอเยี่ยมชมโรงงาน
คําตอบ บริษัทไดรับเรื่องจากนักวิเคราะห กองทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ขอใหจัดทํา company visit เพื่อเยี่ยมชมโรงงาน
เนื่องจากบริษัทมีโรงงานอยูที่ จ.สิงหบุรี และ จ.สมุทรสาคร ซึ่งไดถามจากนักวิเคราะห กองทุนทั้งในประเทศและตางประเทศแลว
เขาอยากจะไปดู โรงงานที่อยู จ.สมุทรสาคร มากกวาก็คือโรงงานที่ผลิต Biodiesel เพราะวาหาดูที่อื่นไมได และใกลดวย ใชเวลา
เดินทางประมาณ 30-45 นาที ในเบื้องตนกําหนดวาจะจัดทํา company visit เพื่อใหนักลงทุน
กองทุน และนักวิเคราะหไปเยี่ยมชมโรงงาน ชมกระบวนการผลิต Biodiesel ประมาณปลายเดือน พค. หรือตนเดือน มิย. ตองถาม
ความพรอมกับทางนักวิเคราะหดวย จะแจงใหทราบ โดยจะแจงไปทางตลาดหลักทรัพย เว็ปไซดของบริษัท ผานไปทางสมาคม
นักวิเคราะห จัดเปน Trip ใหญ มีนักวิเคราะหไปประมาณ 15 คน กองทุนที่แจงความประสงคมาแลวประมาณ 7-8 แหง และเปด
โอกาสใหกับนักลงทุนทั่วไปที่มีความประสงคจะไปเยี่ยมชม จัดใหไปดูพรอมกันเลย

-10คําถาม ทําไมนักวิเคราะหบอกวา AI จะมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,000 %
คําตอบ ตามที่นักวิเคราะหเขียน เขา Base จากขอมูลที่ไดไปจากบริษัทซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับ presentation ที่ทานไดดูอยูใน
ขณะนี้ มีประมาณการของรายไดของบริษัทวาทั้งกลุมวาจะมีรายไดเติบโตจากปที่แลวประมาณเทาไร ปที่แลว บริษัทมีรายไดเขามา
จาก 3 บริษัทเทานั้นเอง คือ AI, AIES, AIL แตปนี้ บริษัทจะมีรายไดเขามาถึง 5 บริษัท จะทําใหรายไดเติบโตในสวนที่จะเขามา
จํานวนมากจะมาจาก AIE ซึ่งผลิต Biodiesel คาดวา จะทําใหมีรายไดรวมประมาณ 3,000 ลานบาท นักวิเคราะห ก็นําขอมูลนี้ไป
เปรียบเทียบกับป 49 แลวก็ประมาณผลกําไรออกมา ป 49 บริษัทมีกําไรเพียง 31 ลานบาท เทานั้นเอง ถาคิด กําไรตอหุน (EPS) เทากับ
0.06 บาท ถาคิดของป 50 ทําประมาณการออกมา Earning Per Share (EPS) จะกระโดดขึ้นสูงมาก ถาเปรียบเทียบกับป 49 อาจจะถึง
1,000 % ยกตัวอยาง ป 48 กําไรสุทธิ 200 กวาลานบาทมาจากกําไรที่มาจากลูกถวยไฟฟาเพียงอยางเดียว แตป 50 จะมีกําไรจากสวน
ของ Biodiesel ของ AIE, AIL, AIES เขามา กลายเปนเสริมกําไรของ AI ปกติกําไรจากลูกถวยไฟฟาจะอยูที่ประมาณ 250 - 280 ลาน
บาทอยูแลว ยกเวนปที่แลว ดังนั้น Earning Per Share (EPS) จะออกมาสูงมาก เขาจึงเขียนเปนบทวิเคราะหดังกลาว
ปดการประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ
(นายณรงค ธารีรัตนาวิบูลย)
ประธานที่ประชุม
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วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจําป 2550 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2550

รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 (รายงานประจําป 2550)

วาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบดุล งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 (รายงานประจําป 2550)

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2550 และการจายเงินปนผล
ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท กําหนดใหจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นกรรมการจึงมีมติพิจารณาเสนอใหมีการจายเงินปนผลสําหรับในรอบป 2550 ในอัตรา
หุนละ 0.45 บาท ดังรายละเอียดในตารางแนบทาย
รายละเอียดการจายเงินปนผล
1 ) กําไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)
2 ) จํานวนหุนสามัญ
3 ) อัตราการจายเงินปนผลตอหุน
4 ) รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น
5 ) สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ

ป 2550
229,426,106 บาท
500,000,000 หุน
0.45 บาท
225,000,000 บาท
98.07%

หมายเหตุ : ในป 2549 บริษัทไดมีมติงดจายเงินปนผล เนื่องจากตองการสํารองไวเปนทุนหมุนเวียนในกิจการ

ป 2549
44,406,458 บาท
500,000,000 หุน
งดจายเงินปนผล
ดูหมายเหตุประกอบ
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-13ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2551 ไดพิจารณาอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆแลว โดย
เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แลว
เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2551 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจํานวนรวมกัน
ทั้งสิ้นไมเกิน 2,800,000 บาท
ตารางองคประกอบคาตอบแทนกรรมการ
องคประกอบคาตอบแทนกรรมการ
1) คาตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2) คาเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ป 2551 (ปที่เสนอ)

ป 2550

20,000 / ทาน / เดือน
17,000 / ทาน / เดือน

18,000 / ทาน / เดือน
15,000 / ทาน / เดือน

20,000 / ทาน / ครั้ง
17,000 / ทาน / ครั้ง

18,000 / ทาน / เดือน
15,000 / ทาน / เดือน

หมายเหตุ : คาเบี้ยประชุมกําหนดจายเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่เขารวมประชุม
การเขาประชุมของคณะกรรมการประจําป 2550
การเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
และประชุมสามัญ
ผูถือหุน (ครั้ง)

การเขารวม
ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ครั้ง)

นายณรงค ธารีรัตนาวิบูลย

9/9

-

นายธนิตย ธารีรัตนาวิบูลย

9/9

-

นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย

9/9

-

ศาสตราจารย ประยูร จินดาประดิษฐ

9/9

4/4

พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี

8/9

4/4

รศ.ดร.อรอนงค บุษราตระกูล

9/9

4/4

รวม

คาตอบแทน
กรรมการป
2550 (บาท)
351,000.00
273,000.00
273,000.00
420,000.00
333,000.00
345,000.00
1,995,000.00

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ – สกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

นายธนิตย ธารีรัตนาวิบูลย
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
ประธานเจาหนาที่บริหาร และ Investor Relation
50 ป
ไทย
: - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล
Northeastern University, U.S.A.
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การอบรม
: - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุน
: จํานวน 49,823,885 คิดเปน 9.96% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จํานวนปที่เปนกรรมการ : 22 ป
ตําแหนงในบริษัท
: 4 แหง คือ – กรรมการผูจัดการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอรวิสเซส จํากัด
- กรรมการ บริษัท เอไอ พอรตส แอนด เทอรมินัลส จํากัด
- กรรมการ บริษัท เอไอ โลจิสติกส จํากัด
- กรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอรจี จํากัด
ตําแหนงในกิจการอื่น
: ไมมี
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน : ไมมี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
การเขารวมประชุม
: - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผูถือหุนรวม 9 ครั้ง เขาประชุม 9 ครั้ง
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ชื่อ – สกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรม

:
:
:
:
:
:

:

พลตํารวจเอกวิเชียร พจนโพธิ์ศรี
กรรมการที่เปนอิสระ ที่มีคุณสมบัติเปนไปตามนิยาม
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
55 ป
ไทย
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตํารวจ)
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
- Overseas Command Course ที่ The Police Staff College เมือง Bramshell แควน Hampshire
ประเทศสหราชอาณาจักร
- F.B.I. National Academy เมือง Quatico มลรัฐ Verginia ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไมมี
4 ป
1 แหง คือ – กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุป (มหาชน) จํากัด
ไมมี
ไมมี

การถือหุน
:
จํานวนปที่เปนกรรมการ :
ตําแหนงในบริษัท
:
ตําแหนงในกิจการอื่น :
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผล
ประโยชน
ประสบการณ
: - กรรมการ มูลนิบุณยะจินดาเพื่อขาราชการตํารวจและครอบครัว
- ผูอํานวยการ ศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอยการเลือกตั้ง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
การเขารวมประชุม
: - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผูถือหุนรวม 9 ครั้ง เขาประชุม 8 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง

-16นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทฯ กําหนดใหคําวา “กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการที่ไมทําหนาที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
รวม เปนกรรมการที่เปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม และเปนผูซึ่งไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ใน
ลักษณะที่จะทําใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นที่เปนอิสระ และกําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เขมงวดกวา
หลักเกณฑกําหนด โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
1. ไมเปนกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม
2. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ บริษัทที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับรวมถึงหุนที่ถืออยูโดยผูที่เกี่ยวของดวย
3. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือไมไดเปนผูใหบริการ
ดานวิชาชีพผูสอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทําใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นที่เปนอิสระแกบริษัท บริษัท
ในเครือ บริษัทรวม หรือไมเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และตองพนจากสถานะหรือตําแหนงที่
อาจเกิดความขัดแยงดังกลาวแลวเปนเวลา 1 ป
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ในลักษณะที่เปนการจํากัดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงกรรมการ ซึ่งมี
จํานวนเงินหรือมีมูลคาที่มีนัยสําคัญเปนสัดสวนกับรายไดของธนาคารตามเกณฑที่กําหนดและ ไมมีผลประโยชน
หรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ
บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ
5. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารระดับสูง ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูถือหุนราย
ใหญ
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-17ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทขอ 28 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม
สามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 โดยเสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอส
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีสํานักงานอยูในประเทศ และมีประสบการณและความเชี่ยวชาญใสระดับมาตรฐานสากล เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท โดยไดความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนาม
ดังตอไปนี้
รายนาม
เลขที่ใบอนุญาต
จํานวนปที่สอบบัญชี่ใหบริษัทฯ
นายวิรัช อภิเมธีธํารง
1378
นายชัยกรณ อุนปติพงษา
3196
5
โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชี
ประจําป 2551 รวมทั้งสิ้น 1,100,000.- บาท ซึ่งประกอบดวย งบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจํางวดและประจําป
เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 100,000.- บาท หรือประมาณรอยละ 10
สําหรับคาตอบแทนของผูสอบบัญชีในปที่ผานมา นอกจากคาสอบบัญชีแลว บริษัท และบริษัทยอยมิไดมีการจาย
คาตอบแทนในบริการอื่นแตอยางไร
ทั้งนี้สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีบริษัท และบริษัท
ยอยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาวในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติ หนาที่อยางเปนอิสระแตอยางไร และไมไดเปนผูสอบบัญชีในบริษัทที่
ถือหุนเกินกวารอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกลาวนั้นไดแตงตั้งผูสอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัท โดยบริษัทไมมีอํานาจควบคุมบริษัทดังกลาวตาม ตารางแสดงเปรียบเทียบคาสอบบัญชี
ตารางแสดงเปรียบเทียบคาสอบบัญชี

2550

2551

งบประจํา
ไตรมาส **

งบประจําป

รวม

งบประจํา
ไตรมาส **

งบ
ประจําป

รวม

งบการเงินรวม

300,000.00

300,000.00

600,000.00

360,000.00

340,000.00

700,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

210,000.00

100,000.00

310,000.00

270,000.00

130,000.00

400,000.00

รวมยอดเฉพาะบริษัท เอเชียนฯ

510,000.00

400,000.00

910,000.00

630,000.00

470,000.00 1,100,000.00

บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอรวิเซส จํากัด

180,000.00

150,000.00

330,000.00

210,000.00

150,000.00

360,000.00

บริษัท เอไอ โลจิสติกส จํากัด

135,000.00

90,000.00

225,000.00

150,000.00

100,000.00

250,000.00

บริษัท เอไอ เอนเนอรจี จํากัด

180,000.00

120,000.00

300,000.00

210,000.00

170,000.00

380,000.00

บริษัท เอไอ พอรตส แอนด เทอรมินัลส จํากัด

45,000.00

40,000.00

85,000.00

120,000.00

80,000.00

200,000.00

กลุมบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน)

ยอดรวมทุกบริษัท
1,050,000.00
800,000.00 1,850,000.00 1,320,000.00 970,000.00 2,290,000.00
** หมายเหตุ : งบประจําไตรมาสคํานวณจากยอดรวมคาตรวจสอบของงบประจําไตรมาส 3 ไตรมาส ยกเวนของบริษัทเอไอ พอรตส แอนด เทอรมินัลส
จํากัด ในป 2550 มีการตรวจสอบเพียง 2 ไตรมาส เนื่องจากเริ่มกอตั้งในเดือนเมษายน 2550
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เงื่อนไขหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
1.

2.

กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง :
- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการผูถือ
หุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแกไขชื่อ- ชื่อสกุล ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
กรณีมอบฉันทะ:
- ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบเพียงรายเดียวเปนผูรับมอบฉันทะ โดยเขารวมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้
- ผูมอบฉันทะอาจแสดงความประสงคที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดในแตละวาระของการประชุมวาเห็นดวยไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยกําหนดไวในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคของผูมอบฉันทะ
- ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะไวตอประธานที่ประชุมและ/หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานที่
ประชุมกอนเวลาประชุม โดยกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อใหครบถวน หากมีการแกไข หรือขีดลบขอความที่
สําคัญ ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหง หนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20 บาท
เอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ
• หนังสือที่มีบารโคดที่บริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม
• กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
ขาราชการ / ของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
• กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทาง
- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่มีอํานาจ
รับรอง ที่ไดออกใหไมเกิน 1 ป ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติ
บุคคลนั้นๆ พรอมประทับตราบริษัท ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกตองโดยกรรมการดังกลาว
- นิติบุคคลสัญชาติตางดาว : ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา
บริษัทในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) หรือ
หนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ และภายหลังจากการลง
นามดังกลาวแลวใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทย หรือ
สถานกงสุลไทย หรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือบุคคลซึ่ง
สามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทําการรับรองเอกสาร
(โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง
• กรณีใชการพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซายและเขียนขอความกํากับไว
“ลายพิมพหัวแมมือซายของ........” และตองมีพยาน 2 คน รับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น
และตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยาน ซึ่งพยานตองลงลายมือชื่อรับรอง และตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการของพยานพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองแนบไปพรอมกันดวย

-19ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนอาจเลือก
มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุนเปนผูรับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเปนผูออกเสียงลงคะแนนแทนได ตามรายชื่อดังตอไปนี้
- ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ อายุ 80 ป อยูบานเลขที่ 225/1 ถนนริมคลองประปาฝงซาย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
- พลตํารวจเอกวิเชียร พจนโพธิ์ศรี อายุ 55 ป อยูบานเลขที่ 88/128 หมู 3 ตําบลศรีษะจรเขใหญ
กิ่งอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
- รองศาสตราจารย ดร. พรอนงค บุษราตระกูล อายุ 41 ป อยูบานเลขที่ 9/64 หมู 2 ตําบลทาทราย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
• ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะโปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ได
จัดทําขึ้น และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน ไปยังเลขานุการ บริษัทฯ พรอมเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน
• ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะเขารวมประชุม จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/ บัตรประจําตัว
ขาราชการ/หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3.
กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม : ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน
โดยจะตองมีเอกสารคําสั่งศาล แตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน กอน
วันประชุมมาแสดงเพิ่มดวย
4.
กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว : ใหบิดา- มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะให
ผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองนําสําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย
5.
กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ : ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวย
ตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงตั้งใหเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ
ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย
การลงทะเบียน
เจาหนาที่บริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หรือตั้งแตเวลา 8.30 น. เปนตนไป
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น
ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
- ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และขอบังคับบริษัทฯ กําหนด ไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ใหดําเนินการ
ใหเปนไปตามที่กําหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหทราบผูถือหุนในที่ประชุม
รับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะ
ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น
3. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และ ประธานในที่
ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนนั้นออกนอกหองประชุมชั่วคราวก็ได
4. การลงคะแนนลับ อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ และที่ประชุมลงมติใหมี
การลงคะแนนลับดังกลาว โดยประธานในที่ประชุมจะเปนผูกําหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจงให
ที่ประชุมทราบกอนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกลาว
•
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หมวดที่ 2
หุนและผูถือหุน
ขอ 5. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญมีมูลคาหุนเทาๆ กัน และชําระคาหุนเต็มมูลคาหุนดวยตัวเงินหรือทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน
บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุน หุนบุริมสิทธิ หุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยอื่นใดก็ไดตามที่กฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอนุญาต
ขอ 6. ใบหุนทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผูถือหุนและมีลายมือชื่อกรรมการอยางนอยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพลายมือชื่อไว แตทั้งนี้
คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหนายทะเบียนหลักทรัพย ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนผูลงหรือพิมพ
ลายมือชื่อแทนก็ได
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ขอ 16. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน แตไมเกินสิบ
หาคน (15) คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
กรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถอื หุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใด
ไมได
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