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AI ENERGY Public Company Limited

บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ  ำกดั (มหำชน)

ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564

วนัท่ี 21 กนัยำยน 2564
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การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564

วนัท่ี 21 กนัยายน 2564

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)

ณ บริษัท เอเชียน อินซเูลเตอร ์จ ากดั (มหาชน)

หอ้งประชุมชั้น 5
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จ ำนวนหุน้สำมัญทีม่ีสิทธิออกเสียง ปิดสมุด ณ 27 ส.ค. 64

จ ำนวนผูถื้อหุ้นทัง้ส้ิน 22,918 รำย

จ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้ส้ิน 5,232,291,928 หุ้น

แบง่ตำมหมวดผูถื้อหุ้นได้ดงัต่อไปน้ี

- นิติบคุคลต่ำงประเทศ            1,710,900 หุ้น
- นิติบคุคลในประเทศ       3,289,475,343 หุ้น
- บคุคลต่ำงประเทศ                        8,080 หุ้น
- บคุคลในประเทศ             1,941,097,605 หุ้น

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีมีสิทธิออกเสียง 5,232,291,928 หุ้น

ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรอง

รายงานการประชุมดงักล่าว

วำระที ่1

พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้
ประจ ำปี 2564 วันที ่5 เมษำยน 2564
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วำระที ่2
พจิำรณำอนุมัตกิำรลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทและแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิ 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : เพ่ือพิจารณาลดทนุจดทะเบียนจ านวน 5,413 บาท ซึง่เกิดจากการ
จดัสรร AIE-W2 เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2564 ไดไ้ม่ครบตามจ านวน จึงยงัคงเหลือ AIE-W2 จ านวน 
21,652 หน่วยสง่ผลใหมี้หุน้สามญัคงเหลือจ านวน 21,652 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ซึง่
เป็นหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่าย และไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพหลกัทรพัย ์โดยปรากฏ
รายละเอียดดงันี ้

รำยละเอียด ก่อนกำรลดทนุ
(มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 0.25 บำท)

หลังกำรลดทนุ
(มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 0.25 บำท)

จ านวนหุน้จดทะเบียน 6,278,750,314 หุน้ 6,278,728,662 หุน้

จ านวนหุน้ช าระแลว้ 5,232,291,928 หุน้ 5,232,291,928 หุน้

จ านวนหุน้จดทะเบียนเพ่ือ
รองรบัการใชส้ิทธิ AIE-W2

1,046,458,386 หุน้ 1,046,436,734 หุน้
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วำระที ่2 (ต่อ)
พจิำรณำอนุมัตกิำรลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทและแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิ 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุ
จดทะเบียน ดงันี ้

รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบยีน

ขอ้ 4     ทนุจดทะเบียน 1,569,682,165.50 บาท (หนึ่งพนัหา้รอ้ยหกสิบเกา้ลา้นหกแสนแปดหม่ืน
สองพนัหนึ่งรอ้ยหกสิบหา้บาทหา้สิบสตางค)์

แบ่งออกเป็น 6,278,728,662 หุน้ (หกพนัสองรอ้ยเจ็ดสิบแปดลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืน
แปดพนัหกรอ้ยหกสิบสองหุน้)

มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท (ย่ีสิบหา้สตางค)์

โดยแยกออกเป็น

จ านวนหุน้ช าระแลว้ 5,232,291,928 หุน้ (หา้พนัสองรอ้ยสามสิบสองลา้นสองแสนเกา้
หม่ืนหนึ่งพนัเกา้รอ้ยย่ีสิบแปดหุน้)

จ านวนหุน้จดทะเบียนเพ่ือ
รองรบัการใชส้ิทธิ AIE-W2

1,046,436,734 หุน้ (หนึ่งพนัส่ีสิบหกลา้นส่ีแสนสามหม่ืนหกพนัเจ็ด
รอ้ยสามสิบสี่หุน้)

จ านวนหุน้บรุมิสิทธิ -- หุน้ (--)
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ควำมเหน็คณะกรรมกำร : เหน็ควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจด
ทะเบียนจาก จ านวน 5,413 บาท ซึง่เกิดจากการจดัสรร AIE-W2 ไดไ้มค่รบตามจ านวน 
จงึยงัคงเหลือ AIE-W2 จ านวน 21,652 หน่วย สง่ผลใหมี้หุน้สามญัคงเหลือจ านวน 
21,652 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท และอนมุตัิแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้. 4
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน และใหบ้คุคลท่ีคณะกรรมการบรษัิทหรอื
กรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
ค าสั่งของนายทะเบียน

เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ สามในส่ี 

(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พจิำรณำอนุมัตกิำรลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทและแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิ 

วำระที ่2 (ต่อ)
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วำระที ่3
พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัทและแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิ 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : เพ่ือรองรบัการการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้(Par Value) จาก
ปัจจบุนั 0.25 บาทตอ่หุน้ เป็น 1.00 บาทตอ่หุน้ โดยการรวมหุน้ (Reverse Stock Split) จึงเสนอใหท่ี้
ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 0.50 บาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 2 
หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั
เพ่ิมทนุของบรษัิทรุน่ท่ี 2 (AIE-W2) และสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้(Par Value) 
จากปัจจบุนั 0.25 บาทตอ่หุน้ เป็น 1.00 บาทตอ่หุน้ โดยการรวมหุน้ (Reverse Stock Split) ทัง้นี ้เพ่ือ
ไม่ใหเ้กิดเศษหุน้ภายหลงัการรวมหุน้ โดยปรากฏรายละเอียดดงันี ้

รำยละเอียด ก่อนกำรเพิม่ทนุ
(มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 0.25 บำท)

หลังกำรเพิม่ทนุ
(มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 0.25 บำท)

จ านวนหุน้จดทะเบียน 6,278,728,662 หุน้ 6,278,728,664 หุน้

จ านวนหุน้ช าระแลว้ 5,232,291,928 หุน้ 5,232,291,928 หุน้

จ านวนหุน้จดทะเบียนเพ่ือ
รองรบัการใชส้ิทธิ AIE-W2

1,046,436,734 หุน้ 1,046,436,736 หุน้
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วำระที ่3 (ต่อ)
พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัทและแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิ 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียน ดงันี ้

รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบยีน

ขอ้ 4     ทนุจดทะเบียน 1,569,682,166 บาท (หนึ่งพนัหา้รอ้ยหกสิบเกา้ลา้นหกแสนแปดหม่ืน
สองพนัหนึ่งรอ้ยหกสิบหกบาท)

แบ่งออกเป็น 6,278,728,664 หุน้ (หกพนัสองรอ้ยเจ็ดสิบแปดลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืน
แปดพนัหกรอ้ยหกสิบสี่หุน้)

มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท (ย่ีสิบหา้สตางค)์

โดยแยกออกเป็น

จ านวนหุน้ช าระแลว้ 5,232,291,928 หุน้ (หา้พนัสองรอ้ยสามสิบสองลา้นสองแสนเกา้
หม่ืนหนึ่งพนัเกา้รอ้ยย่ีสิบแปดหุน้)

จ านวนหุน้จดทะเบียนเพ่ือ
รองรบัการปรบัสิทธิ AIE-W2

1,046,436,736 หุน้ (หนึ่งพนัส่ีสิบหกลา้นส่ีแสนสามหม่ืนหกพนัเจ็ด
รอ้ยสามสิบหกหุน้)

จ านวนหุน้บรุมิสิทธิ -- หุน้ (--)
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ควำมเหน็คณะกรรมกำร : เหน็ควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนจ านวน 0.50 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 2 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 
บาท เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทรุน่ที่ 2 
(AIE-W2) และสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไว ้(Par Value) จากปัจจบุนั 0.25 
บาทตอ่หุน้ เป็น 1.00 บาทตอ่หุน้ และอนมุตัิแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้. 4 เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และใหบ้คุคลที่คณะกรรมการบรษัิทหรอืกรรมการผูจ้ดัการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน

เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ สามในส่ี 

(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัทและแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิ 

วำระที ่3 (ต่อ)
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วำระที ่4
พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ

ควำมเหน็คณะกรรมกำร :เหน็ควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 2 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพ่ือรองรบัการปรบั
สิทธิของใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทรุน่ท่ี 2 (AIE-W2) และ
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจบุนั 0.25 บาท
ตอ่หุน้ เป็น 1.00 บาทตอ่หุน้ โดยการรวมหุน้ (Reverse Stock Split) เพ่ือไมใ่หเ้กิดเศษ
หุน้ภายหลงัการรวมหุน้

เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ก่ึงหน่ึง 

(1/2) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน
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วำระที ่5
พจิำรณำอนุมัตกิำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ (Par Value) จำก 0.25 บำท
ต่อหุ้น เป็น 1.00 บำทต่อหุ้น โดยกำรรวมหุ้น และกำรแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิ 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : การรวมมลูคา่ท่ีตราไวต้อ่หุน้ของบรษัิทฯ คาดวา่การรวมหุน้จะชว่ยสรา้ง
เสถียรภาพ และลดความผนัผวนของราคาหุน้ จงึเสนอใหพ้ิจารณาเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้(Par 
Value) จากปัจจบุนั 0.25 บาทต่อหุน้ เป็น 1.00 บาทต่อหุน้ โดยการรวมหุน้ (Reverse Stock Split) ซึง่
สง่ผลใหจ้  านวนหุน้ของบรษัิทฯ ลดลงจ านวน 4,709,046,498 หุน้ จากปัจจบุนั 6,278,728,664 หุน้ มลู
คา่ท่ีตราไว ้0.25 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวน 1,569,682,166 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไว ้1 บาทต่อหุน้ โดยหากมีเศษ
หุน้เดิมในจ านวนท่ีไมเ่พียงพอท่ีจะรวมหุน้ไดล้งตวัใหปั้ดทิง้ไป โดยปรากฏรายละเอียดดงันี ้

รำยละเอียด ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำทีต่รำไว้ 
(หลังกำรเพิม่ทนุในวำระที ่3)

(มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 0.25 บำท)

หลังกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำทีต่รำไว้

(มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 1 บำท)

จ านวนหุน้จดทะเบียน 6,278,728,664 หุน้ 1,569,682,166 หุน้

จ านวนหุน้ช าระแลว้ 5,232,291,928 หุน้ 1,308,072,982 หุน้

จ านวนหุน้จดทะเบียนเพ่ือ
รองรบัการใชส้ิทธิ AIE-W2

1,046,436,736 หุน้ 261,609,184 หุน้
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วำระที ่5 (ต่อ)
พจิำรณำอนุมัตกิำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุน้ทีต่รำไว้ (Par Value) จำก 0.25 บำท
ต่อหุน้ เป็น 1.00 บำทตอ่หุน้ โดยกำรรวมหุน้ และกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ  
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : และแกไ้ขเพ่ิมเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตรา
ไว ้(Par Value) ดงันี้

รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ทีต่รำไว้

ขอ้ 4     ทนุจดทะเบียน 1,569,682,166 บาท (หนึ่งพนัหา้รอ้ยหกสิบเกา้ลา้นหกแสนแปดหม่ืน
สองพนัหนึ่งรอ้ยหกสิบหกบาท)

แบ่งออกเป็น 1,569,682,166 หุน้ (หนึ่งพนัหา้รอ้ยหกสิบเกา้ลา้นหกแสนแปดหม่ืน
สองพนัหนึ่งรอ้ยหกสิบหกหุน้)

มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

จ านวนหุน้ช าระแลว้ 1,308,072,982 หุน้ (หนึ่งพนัสามรอ้ยแปดลา้นเจ็ดหม่ืนสองพนัเกา้
รอ้ยแปดสิบสองหุน้)

จ านวนหุน้จดทะเบียนเพ่ือ
รองรบัการใชส้ิทธิ AIE-W2

261,609,184 หุน้ (สองรอ้ยหกสิบเอ็ดลา้นหกแสนเกา้พนัหนึ่งรอ้ย
แปดสิบส่ีหุน้)

จ านวนหุน้บรุมิสิทธิ -- หุน้ (--)
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วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ทัง้นี ้การค านวณเพ่ือเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้ จากปัจจบุนั 0.25 บาทตอ่
หุน้ เป็น 1.00 บาทตอ่หุน้ จะสง่ผลใหผู้ถื้อหุน้บางรายมีเศษหุน้เดิมในจ านวนที่ไม่เพียงพอท่ีจะรวมหุน้ไดล้งตวั ใน
อตัรา 4 หุน้สามญัท่ีราคาพารเ์ดิม : 1 หุน้สามญัท่ีราคาพารใ์หม ่ซึง่เศษหุน้เดิมในจ านวนดงักลา่วจะถกูปัดทิง้ไป 
ดงันัน้ เพื่อรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้บางรายท่ีไดร้บัผลกระทบจากการปัดเศษหุน้เดิม ผูถื้อหุน้อาจด าเนินการ ดงันี ้

- ผูถื้อหุน้อาจพิจารณาซือ้หุน้ AIE เพ่ิม หรอืขายหุน้ AIE ออกเพื่อใหจ้  านวนหุน้มีเพียงพอที่จะรวมหุน้ไดล้งตวั 
ก่อนวนัท่ีการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้จะมีผลใชบ้งัคบั หรอื

- หลงัจากวนัท่ีเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้ หากผูถื้อหุน้ยงัมีเศษหุน้เดิมไม่เพียงพอท่ีจะรวมหุน้ไดล้งตวั 
สามารถขอย่ืนรบัเงินชดเชยคา่เศษหุน้เดิมท่ีถกูปัดทิง้หลงัจากการค านวณจากบริษัทฯในราคาตอ่หุน้เทา่กบั
ราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษัิทฯในตลาดหลกัทรพัยฯ์ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนั
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 โดยมีระเบียบและขัน้ตอนการขอรบัเงินชดเชย
คา่เศษหุน้ระบไุวใ้นหนา้ท่ี 6 ของหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้

พจิำรณำอนุมัตกิำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ (Par Value) จำก 0.25 บำท
ต่อหุ้น เป็น 1.00 บำทต่อหุ้น โดยกำรรวมหุ้น และกำรแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิ  

วำระที ่5 (ต่อ)
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วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : การย่ืนขอเงินชดเชย ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าสง่เอกสารใหก้บับรษัิทฯ ภายใน 1
เดือนนบัแตว่นัแรกท่ีหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯเริ่มซือ้ขายดว้ยมลูคา่ท่ีตราไวใ้หม ่โดยเริ่มนบัวนัท าการถดัจากวนัแรก
ที่หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯเริ่มซือ้ขายดว้ยมลูคา่ท่ีตราไวใ้หมเ่ป็นวนัแรกของระยะเวลาในการขอรบัเงินชดเชยคา่เศษ
หุน้ หากผูถื้อหุน้รายใดไมไ่ดแ้สดงความจ านงในการขอรบัเงินชดเชยค่าเศษหุน้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บรษัิทฯ
จะถือวา่ผูถื้อหุน้รายนัน้สละสิทธิในการรบัเงินชดเชยคา่เศษหุน้ดงักลา่ว

ทัง้นี ้บรษัิทฯจะโอนเงินชดเชยคา่เศษหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื่อบรษัิทฯไดต้รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของ
ขอ้มลูและเอกสารท่ีน าสง่แลว้ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีไดร้บัเอกสารจากผูถื้อหุน้

พจิำรณำอนุมัตกิำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ (Par Value) จำก 0.25 บำท
ต่อหุ้น เป็น 1.00 บำทต่อหุ้น โดยกำรรวมหุ้น และกำรแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิ  

วำระที ่5 (ต่อ)

มูลค่าหุน้ท่ีตราไว้ (เดิม) 0.25 บาทต่อหุน้ (ใหม่) 1.00 บาทต่อหุน้
สิทธิเดมิของ AIE-W2 สิทธิใหม่ของ AIE-W2

ราคาใชสิ้ทธิ 0.25 บาทต่อหุน้ 1.00 บาทต่อหุน้
อตัราการใชสิ้ทธิ AIE-W2 จ านวน 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 

AIE จ านวน 1 หุน้
AIE-W2 จ านวน 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั AIE จ านวน 0.25 หุน้
หรือ
AIE-W2 จ านวน 4 หน่วย ต่อหุน้สามญั AIE จ านวน 1 หุน้

อีกทัง้  การเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวจ้ะเขา้เง่ือนไขการปรบัสิทธิของ AIE–W2 เพ่ือรกัษาผลประโยชน์
ของผูถื้อ AIE–W2 โดยมีรายละเอียดตา่งๆ ดงันี ้
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ควำมเหน็คณะกรรมกำร : เหน็ควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้(Par Value) จากปัจจบุนั 0.25 บาทตอ่หุน้ เป็น 1.00 บาทตอ่หุน้ โดยการรวม
หุน้ (Reverse Stock Split) และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ และใหบ้คุคลที่คณะกรรมการ
บรษัิทหรอืกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิที่กรม
พฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
ค าสั่งของนายทะเบียน

เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ สามในส่ี 

(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พจิำรณำอนุมัตกิำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ (Par Value) จำก 0.25 บำท
ต่อหุ้น เป็น 1.00 บำทต่อหุ้น โดยกำรรวมหุ้น และกำรแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิ  

วำระที ่5 (ต่อ)
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วำระที ่6 
พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 6
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : แกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิทขอ้ 6 เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการ
เพิกถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ” พ.ศ. 2563 โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

ข้อบังคับข้อ 6 เดมิ ข้อบังคับข้อ 6 ใหม่

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบช่ืุอผูถื้อหุน้ และมีลายมือ
ช่ือกรรมการอย่างนอ้ยหนึ่ง (1) คน ลงหรอืพิมพล์ายมือช่ือ
ไว ้แต่ทัง้นี ้คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหน้าย
ทะเบียนหลกัทรพัย ์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นผูล้งหรอืพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้ซึ่ง
การลงลายมือช่ือหรอืพิมพด์งักลา่วนัน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีนาย
ทะเบียนหลกัทรพัยก์ าหนด

หุ้นของบริษัทเป็นหุน้ชนิดระบช่ืุอผูถื้อหุน้ และมีลายมือ
ช่ือกรรมการอย่างนอ้ยหนึ่ง (1) คน ลงหรอืพิมพล์ายมือช่ือ
ไว ้แต่ทัง้นี ้คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหน้าย
ทะเบียนหลกัทรพัย ์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นผูล้งหรอืพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้ซึ่ง
การลงลายมือช่ือหรอืพิมพด์งักลา่วนัน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีนาย
ทะเบียนหลกัทรพัยก์ าหนด
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วำระที ่6 (ต่อ)

พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 6 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร : เหน็ควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ข
ขอ้บงัคบับรษัิทขอ้ 6 ในการนี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืบคุคลท่ีไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจในการด าเนินการใดๆอนัจ าเป็นและ
สมควรเก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้บคบับรษัิท ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่  ากดัเพียงการก าหนด
เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ การแจง้หรอืขออนญุาตตอ่หน่วยงานใดๆท่ีเก่ียวขอ้งโดย
ปฏิบตัิใหเ้ป็นตามกฎหมาย และ/หรอืระเบียบที่เก่ียวขอ้งตอ่ไป

เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ สามในส่ี 

(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วำระที ่7

พจิำรณำเร่ืองอืน่ๆ ( ถ้ำมี )
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ค ำถำม - ค ำตอบ
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ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทุกท่ำน


