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 รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 

ของ 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน) 

ประชุมเม่ือวันอังคำรที่ 21 กันยำยน 2564 เวลำ 10.00 นำฬิกำ 

ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพยีงรูปแบบเดียว ณ ช้ัน 5 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 

 
เร่ิมกำรประชุม 

      พิธีกรแถลงว่า ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 บริษทัฯมีจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 22,918 ท่าน มี
จ านวนหุน้สามญัทั้งส้ิน 5,232 ลา้นหุ้น จดัแบง่ตามหมวดผูถื้อหุ้นไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  นิติบคุคลต่างประเทศ  จ านวน   1,710,900 หุ้น 
2)  นิติบคุคลในประเทศ  จ านวน 3,289,475,343 หุน้ 
3)  บุคคลต่างประเทศ  จ านวน 8,080 หุ้น 
4)  บุคคลในประเทศ  จ านวน 1,941,097,605 หุน้ 
 โดยเป็นหุ้นสำมัญท่ีมีสิทธิออกเสียงจ ำนวนท้ังส้ิน 5,232,291,928 หุ้น 

     
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 คร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมผา่นระบบ E-EGM ดว้ยตนเองและโดยการ

มอบฉนัทะในขณะเปิดการประชุมรวม 36 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 3,771,118,177 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 72.07 
ของจ ำนวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงมีจ านวน 5,232,291,928 หุน้ ระหว่างการประชุมมีผู ้
ถือหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองอีก 3 ราย นบัรวมจ านวนหุน้เพ่ิมขึ้นไดท้ั้งส้ิน 152,000 หุน้ รวมการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 39 รำย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 3,771,270,177 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 
72.08 ของจ ำนวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงมีจ านวน 5,232,291,928 หุ้น ซ่ึงมากกว่า 1 ใน 
3 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมี นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ประธานกรรมการ 
เป็นประธานท่ีประชุม และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม จ านวน 6 ทำ่น จากทั้งหมด 6 ท่าน คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมกำร 
บำงท่ำนไดด้ ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดยอ่ยของบริษทัฯดว้ย ซ่ึงปัจจบุนับริษทัฯมีคณะกรรมกำรชุดยอ่ย จ ำนวน 3 คณะ คือ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีรายนามกรรมการ ดงัน้ี  

1. นายณรงค ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์   ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธนิตย ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์   รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

3. นางสาวพมิพว์รรณ  ธารีรัตนาวิบูลย ์  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ 

เส่ียง / เลขานุการบริษทั 
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 4. นายด ารงค ์จงูวงศ ์    ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

5. นายสัมพนัธ ์หุ่นพยนต ์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
โดยการประชุมวนัน้ีนอกจากคณะกรรมการแลว้ ยงัมีผูบ้ริหารบริษทัฯซ่ึงด ารงต าแหน่งก ากบัดูแลสายงานฝ่ายบญัชีและ

การเงิน และไดเ้รียนเชิญ ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย เขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย ดงัมีรายนาม ดงัน้ี 

1. นางสาวปิยนาฏ นามไพโรจน ์  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

2. นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (ท่ีปรึกษา 

ทางการเงิน) 

3. ว่าท่ีร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมาย ดิ อาร์ท ออฟ ลอว ์จ ากดั 

 
บริษทัฯไดเ้รียนเชิญประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของ 

เขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) โดยการรวมหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น 

บริษทัไดเ้รียนเชิญ ว่าท่ี ร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
ในท่ีประชุม เพื่อให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั   

ผูถื้อหุ้นรับฟังค าช้ีแจงเร่ืองวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงจากพิธีกร ดงัน้ี 

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่ง Web Link  Username และ Password ไปให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-EGM 
ไปพร้อมกนัขอให้ผูถื้อหุ้นโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านโดยละเอยีดจากอีเมล ์ท่ีบริษทัฯไดส่้งให้ ทั้งน้ี บริษทัฯไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทุก
ท่านทราบขอ้ก าหนดและปฏิบติัก่อนการประชุม ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมในวนัน้ี ให้ถือว่าผูถื้อหุน้แต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดย
นบัคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ยกเวน้กรณีของผูรั้บมอบฉนัทะ จากผูถื้อหุ้นต่างประเทศ ท่ีแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามท่ีผูถื้อหุ้นระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

2. ในการนบัคะแนนเสียง บริษทันบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จากการกดปุ่ ม
ลงคะแนนของทุกท่านโดยกดปุ่ มใดปุ่ มหน่ึงของ ปุ่ ม “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้
ตลอดเวลาท่ียงัไม่มีการปิดวาระ  หลงัจากปิดวาระไปแลว้หากผูถื้อหุ้นมิไดก้ดปุ่ มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผูถื้อหุ้นเห็นดว้ยโดย
อตัโนมติั และไม่สามารถเปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียงได ้และบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในทุกวาระท่ีมีการลงมติ
ให้ผูถื้อหุ้นทราบผลทนัทีส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ว่า เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษทัจะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมอีก 

http://www.assetpro.co.th/
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 3. ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไวแ้ลว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ บริษทัฯ ไดท้  าการ

นบัคะแนนของท่านจากใบมอบฉนัทะเรียบร้อบแลว้เพื่อความสะดวกของผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมอีก  

4. ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบองคป์ระชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระท่ีปิดไปแลว้ไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม และเพื่อให้
ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้บริษทัฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมผา่นเวป็ไซด์
ของบริษทัภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม 

5. ส าหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัฯจะเป็นผูแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมทั้งมาประชุมดว้ยตนเองและการ
มอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ 

6. ประธานฯจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามไดภ้ายหลงัจากวาระสุดทา้ยของการประชุม โดยผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามดว้ย
การพิมพข์อ้ความ หรือการส่งขอ้ความเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นตอ้งคลิกเขา้ไปที่เมนูค าถาม พิมพข์อ้ความในกล่องขอ้ความ หากผูถื้อหุ้นมี
ปัญหาในระหว่างการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จ ากดั ไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์02-0134322 หรือ
อีเมล ์ info@quidlab.com 

โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัจดัให้มีการบนัทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผา่นทางเวบ็ไซดบ์ริษทั  
ภายหลงัจากวนัประชุม 3 วนัท าการ เพื่อให้บริการผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม  

 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดงัน้ี 

 
ประธานฯกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

และขอขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่ามอบหมายให ้คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์
กรรมการผูจ้ดัการ / เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีด าเนินการรายงานการพิจารณาในแต่ละวาระ 

 
วำระท่ี 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 เม่ือวันที่ 5 เมษำยน 2564 

เลขานุการบริษทั ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
5 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึง
คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
มติรับรองจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2564 ดว้ยเสียง

ขา้งมาก ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,771,187,777  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 - ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ       0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง        400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 2  พจิำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธ ิ

เลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษทัฯจะมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้
บริษทัฯตอ้งลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามญัส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย และไม่ไดมี้ไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
หลกัทรัพย ์ดงันั้น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจ านวน 5,413 บาท ซ่ึงเกิดจากการจดัสรร AIE-W2 ในอตัรา 5 
หุ้นสามญั : 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2564 ไดไ้ม่ครบตามจ านวน จึงยงัคงเหลือ AIE-W2 จ านวน 21,652 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย และไม่ไดมี้ไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยโ์ดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

รำยละเอียด 
ก่อนกำรลดทุน 

(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 
หลังกำรลดทุน 

(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน 6,278,750,314 หุน้ 6,278,728,662 หุน้ 
จ านวนหุ้นช าระแลว้ 5,232,291,928 หุน้ 5,232,291,928 หุน้ 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิ AIE-W2 

1,046,458,386 หุน้ 1,046,436,734 หุน้ 

    
และเสนอท่ีประชุมพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,569,682,165.50 บาท (หน่ึงพนัห้าร้อยหกสิบเกา้ลา้นหกแสนแปด
หม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบ
สตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น  6,278,728,662 หุน้ (หกพนัสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสน
สองหม่ืนแปดพนัหกร้อยหกสิบสองหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ   0.25 บาท (ยีสิ่บห้าสตางค)์ 
   โดยแยกออกเป็น  
 จ านวนหุ้นช าระแลว้  5,232,291,928 หุน้ (ห้าพนัสองร้อยสามสิบสองลา้นสองแสน

เกา้หม่ืนหน่ึงพนัเกา้ร้อยย่ีสิบแปดหุ้น) 
 จ านวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อ

รองรับการใชสิ้ทธิ AIE-W2 
 1,046,436,734 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีสิบหกล้านส่ีแสนสามหม่ืนหก

พนัเจ็ดร้อยสามสิบส่ีหุ้น) 
 จ านวนหุ้นบุริมสิทธิ  -- หุ้น (--) 

 
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเกิดจากการจดัสรร AIE-W2 ไดไ้ม่ครบตามจ านวน และ
อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้. 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ตลอดจนมอบหมายให้บคุคลท่ีคณะกรรมการ
บริษทัหรือกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มี
อ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพือ่ให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) 
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,771,250,177  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 3  พจิำรณำอนุมัติกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธ ิ

เลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯมีแผนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพจิารณาการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้
โดยการรวมหุ้น ในวาระท่ี 5 ของการประชุมในคร้ังน้ี จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 0.50 บาท 
โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 2 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ AIE-W2 และสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุน้ โดยการรวมหุ้น เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้น
ภายหลงัการรวมหุ้นโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รำยละเอียด 
ก่อนกำรเพิม่ทุน 

(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 
หลังกำรเพิม่ทุน 

(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 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 านวนหุน้จดทะเบียนเพื่อ

รองรับการปรับสิทธิ AIE-W2 

1,046,436,734 หุน้ 1,046,436,736 หุน้ 

 
และเสนอท่ีประชุมพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,569,682,166 บาท (หน่ึงพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนแปด
หม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยหกสิบหกบาท) 

 แบ่งออกเป็น  6,278,728,664 หุน้ (หกพนัสองร้อยเจ็ดสิบแปดลา้นเจ็ดแสนสอง
หม่ืนแปดพนัหกร้อยหกสิบส่ีหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ   0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค)์ 
   โดยแยกออกเป็น  
 จ านวนหุน้ช าระแลว้  5,232,291,928 หุน้ (ห้าพนัสองร้อยสามสิบสองลา้นสองแสนเก้า
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 หม่ืนหน่ึงพนัเกา้ร้อยยีสิ่บแปดหุ้น) 

 จ านวนหุน้จดทะเบียนเพื่อ
รองรับการปรับสิทธิ AIE-W2 

 1,046,436,736 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีสิบหกล้านส่ีแสนสามหม่ืนหกพนั
เจ็ดร้อยสามสิบหกหุ้น) 

 จ านวนหุ้นบุริมสิทธิ  -- หุ้น (--) 
 
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ AIE-W2 และสอดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้และอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้. 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตลอดจน
มอบหมายให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,771,269,777  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง        400  หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 4  พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ 

 เลขานุการบริษทั ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมพิจารณาการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัรุ่นท่ี 2 (AIE-W2) และสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุน้ โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) 
เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุน้ภายหลงัการรวมหุ้น 
 
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ก่ึงหน่ึง (1/2) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ

การปรับสิทธิของ AIE-W2 และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุ้น เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลงัการ

รวมหุ้น ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ก่ึงหน่ึง (1/2) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,771,269,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          400 หุ้น คดิเป็นร้อยละ  0.0000  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง            0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ       0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 - บตัรเสีย          0  หุ้น คดิเป็นร้อยละ       0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วำระท่ี 5 พจิำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ (Par Value) จำก 0.25 บำทต่อหุ้น เป็น 1.00 บำทต่อหุ้น โดยกำรรวม

หุ้น และกำรแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธ ิ

เลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการไดพ้ิจารณาประโยชน์ของการรวมมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นของบริษทัฯ
ในปัจจบุนั เห็นว่าการรวมหุ้นจะช่วยสร้างเสถียรภาพ และลดความผนัผวนของราคาหุ้น ซ่ึงวิธีน้ียงัจะช่วยบริษทัฯในการจดัโครงสร้าง
ผูถื้อหุ้นอีกทางหน่ึง กล่าวคือ บริษทัฯจะไดก้ลุ่มผูล้งทนุระยะยาวท่ีไม่ชอบความผนัผวน และมีลกัษณะการลงทุนเป็น Buy & Hold 
เพ่ิมขึ้น จึงเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว ้จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุน้ เป็น 1.00 บาทต่อ
หุ้น ดว้ยวิธีการรวมหุ้น ซ่ึงส่งผลให้จ านวนหุ้นของบริษทัฯ ลดลงจ านวน 4,709,046,498 หุน้ จากปัจจุบนั 6,278,728,664 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว ้0.25 บาทต่อหุ้น เป็น จ านวน 1,569,682,166 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาทต่อหุ้น โดยหากมีเศษหุ้นเดิมในจ านวนท่ีไม่เพียงพอท่ีจะ
รวมหุ้นไดล้งตวัให้ปัดทิ้งไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รำยละเอียด 
ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ 

(หลังกำรเพิม่ทุนในวำระท่ี 3 
(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 

หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ 
(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) 

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

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

จ านวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อ

รองรับการใชสิ้ทธิ AIE-W2 

1,046,436,736 หุน้ 261,609,184 หุ้น 

 
และเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตรา

ไว ้ดงัน้ี 

ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,569,682,166 บาท (หน่ึงพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนแปด
หม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยหกสิบหกบาท) 

 แบ่งออกเป็น  1,569,682,166 หุน้ (หน่ึงพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนแปด
หม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยหกสิบหกหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ  1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
   โดยแยกออกเป็น  
 จ านวนหุ้นช าระแลว้  1,308,072,982 หุน้ (หน่ึงพนัสามร้อยแปดลา้นเจ็ดหม่ืนสองพนัเกา้

ร้อยแปดสิบสองหุ้น) 
 จ านวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อ

รองรับการใชสิ้ทธิ AIE-W2 
 261,609,184 หุ้น (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าพนัหน่ึง

ร้อยแปดสิบส่ีหุ้น) 
 จ านวนหุ้นบุริมสิทธิ  -- หุ้น (--) 
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 ทั้งน้ี การค านวณเพ่ือเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯ จากปัจจบุนั 0.25 บาทต่อหุน้ เป็น 1.00 บาทต่อหุน้ จะ

ส่งผลให้ผูถื้อหุ้นบางรายมีเศษหุน้เดิมในจ านวนท่ีไม่เพียงพอท่ีจะรวมหุ้นไดล้งตวั ในอตัรา 4 หุ้นสามญัท่ีราคาพาร์เดิม : 1 หุ้นสามญัท่ี

ราคาพาร์ใหม่ ซ่ึงเศษหุน้เดิมในจ านวนดงักล่าวจะถูกปัดทิ้งไป โดยในการค านวณการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวแ้ละการปัดเศษหุ้น

เดิมนั้น บริษทัฯจะมอบหมายให้ TSD ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ เป็นผูด้  าเนินการตามระบบงานของ TSD ดงันั้น เพ่ือรักษา

สิทธิของผูถื้อหุ้นบางรายท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปัดเศษหุ้นเดิม ผูถื้อหุ้นอาจด าเนินการ ดงัน้ี 

- ผูถื้อหุ้นอาจพิจารณาซ้ือหุ้น AIE เพ่ิม หรือขายเศษหุ้น (odd lot) AIE ออกในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อให้จ านวนหุ้นมีเพียง

พอท่ีจะรวมหุ้นไดล้งตวั ก่อนวนัท่ีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้จะมีผลใชบ้งัคบั หรือ 

- หลงัจากวนัท่ีเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ หากผูถื้อหุน้ยงัมีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอท่ีจะรวมหุน้ไดล้งตวั สามารถขอยื่น

รับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมท่ีถูกปัดทิ้งหลงัจากการค านวณ จากบริษทัฯในราคาต่อหุ้นเท่ากบั ราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั

ของหุน้ของบริษทัฯในตลาดหลกัทรัพยฯ์ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 วนัท่ี 

21 กนัยายน 2564 โดยมีระเบียบและขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยคา่เศษหุ้นระบุไวใ้นหนา้ท่ี 6 ของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อ

หุ้นในคร้ังน้ี 

 

การยื่นขอเงินชดเชย ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าส่งเอกสารให้กบับริษทัฯ ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัแรกท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัฯเร่ิม

ซ้ือขายดว้ยมูลค่าท่ีตราไวใ้หม่ โดยเร่ิมนบัวนัท าการถดัจากวนัแรกท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัฯเร่ิมซ้ือขายดว้ยมูลค่าท่ีตราไวใ้หม่ เป็นวนั

แรกของระยะเวลาในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้น ทั้งน้ีบริษทัฯจะโอนเงินชดเชยค่าเศษหุน้ให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือบริษทัฯไดต้รวจสอบ

ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลและเอกสารท่ีน าส่งแลว้ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีไดรั้บเอกสาร และขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้ง หากผู ้

ถือหุ้นรายใดไม่ไดแ้สดงความจ านงในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นภายในก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัฯจะถือว่าผูถื้อหุ้นราย

นั้นสละสิทธิในการรับเงินชดเชยค่าเศษหุน้ดงักล่าว 

อีกทั้ง การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ะเขา้เง่ือนไขการปรับสิทธิของ AIE–W2 ตามขอ้ก าหนดสิทธิในขอ้ 6.1 “เม่ือ

บริษทัมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของ

บริษทั” บริษทัฯจึงตอ้งปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิเพื่อรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อ AIE–W2 โดยมีรายละเอียดท่ีแสดงใน

ตาราง 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ (เดิม) 0.25 บาทต่อหุ้น (ใหม)่ 1.00 บาทต่อหุ้น 

 สิทธิเดิมของ AIE-W2 สิทธใิหม่ของ AIE-W2 

ราคาใชสิ้ทธิ 0.25 บาทต่อหุน้ 1.00 บาทต่อหุน้ 

อตัราการใชสิ้ทธิ AIE-W2 จ านวน 1 หน่วย ต่อหุน้

สามญั AIE จ านวน 1 หุ้น 

AIE-W2 จ านวน 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั AIE จ านวน 0.25 หุ้น 

หรือ 

AIE-W2 จ านวน 4 หน่วย ต่อหุน้สามญั AIE จ านวน 1 หุ้น 

หมำยเหต:ุ การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่จะมีผลบงัคบัทนัที ตั้งแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์เปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น

สามญัของบริษทัฯ บนกระดานซ้ือขายหลกัทรัพย ์
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 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้จากปัจจบุนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น 
โดยการรวมหุ้น และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ  ตลอดจนมอบหมายให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูจ้ดัการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า
เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,771,270,177  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 6  พจิำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 6 

เลขานุการบริษทั ไดเ้สนอต่อท่ีประชุม พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 6 เพื่อให้สอดคลอ้งตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เร่ืองการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ” 
พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ข้อบงัคับข้อ 6 เดิม ข้อบงัคับข้อ 6 ใหม่ 

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุช่ือผูถื้อหุ้น และมีลายมือช่ือ
กรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือไว ้แต่
ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียน
หลกัทรัพย ์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้ซ่ึงการลง
ลายมือช่ือหรือพิมพด์งักล่าวนั้นให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียน
หลกัทรัพยก์ าหนด 

หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนดิระบุช่ือผูถื้อหุ้น และมีลายมือช่ือ
กรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือไว ้แต่
ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียน
หลกัทรัพย ์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้ซ่ึงการลง
ลายมือช่ือหรือพิมพด์งักล่าวนั้นให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียน
หลกัทรัพยก์ าหนด 

 
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 6   ตลอดจนมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือ

บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการด าเนินการใดๆอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการการแกไ้ขขอ้บงัคบั
บริษทั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการก าหนดเง่ือนไขและรายละเอยีดอื่นๆ การแจง้หรือขออนุญาตตอ่หน่วยงานใดๆท่ีเก่ียวขอ้งโดย
ปฏิบติัใหเ้ป็นตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 
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 - เห็นดว้ย 3,771,270,177  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 7 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี  

ทางบริษทัฯไม่มีวาระใด ๆ เพ่ิมเติม ในส่วนของวาระน้ีจึงไม่มีเร่ืองใดตอ้งพจิารณาเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทั จึงขออนุญาต
จบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่าน้ี และเขา้สู่การถาม-ตอบ  

 
มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งค าถาม ดงัน้ี 

 

คณุเกสรี ช านาญเดชากุล : การลดทุนในวาระท่ี 2 มีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นอยา่งไร 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ไม่มีผลกระทบใดกบัผูถื้อหุ้น เน่ืองจากเป็นการลดทุนในส่วนหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้
จ าหน่าย และไม่ไดมี้ไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพย ์

คุณสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร : 
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

ในวาระท่ี 2 เป็นหลกัการทางขอ้กฎหมายท่ีบริษทัฯจะมีการเปล่ียนแปลง เพ่ิมทุน หรือ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุน ก็จะตอ้งมีการปรับส่วนของทุนท่ีไม่ไดใ้ช ้หรือมีการเพ่ิมทุนไวแ้ต่
ยงัไม่ไดช้ าระ ให้ปรับลดลงไปก่อน ก็เป็นเร่ืองของประเดน็ทางกฎหมาย เพราะฉะนั้นโดยรวม
แลว้ก็ไม่มีผลกระทบใดกบัผูถื้อหุน้ 

คณุเกสรี ช านาญเดชากุล : โครงการปี 2564 คร่ึงปีแรกมีผลก าไรเท่าไหร่ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

เราผลก าไรใน 6 เดือนแรกประมาณ 180 ลา้นบาท 

คณุเกสรี ช านาญเดชากุล : โครงการในปีหนา้ มีการวางแผนอยา่งไร 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ในปีหนา้เรายงัไม่มีโครงการลงทุนใหม่ใดๆ ส าหรับปีหนา้ยงัเป็นการด าเนินธุรกิจตามแผนงาน
ปกติ 

คณุเกสรี ช านาญเดชากุล : AIE มีการร่วมทุนกบับริษทัต่างประเทศหรือไม่ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ไม่มีค่ะ 

คณุเกสรี ช านาญเดชากุล : เร่ืองงบการเงิน ท่ีส่งล่าชา้ ยงัมีปัญหาอยูห่รือไม่คะ 

คุณพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์: 
(กรรมการผูจ้ดัการ)   

ไม่มีปัญหาดงักล่าวตั้งแตปี่ 2559 และปัจจุบนัการส่งงบการเงินเป็นปัจจบุนัทุกงวดค่ะ 
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 ไม่มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะส่งค าถามใดๆ เพ่ิมเติมผา่นทางระบบ E-EGM ดงันั้น เม่ือไม่มีค าถามแต่อยา่งใดอีก 

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 10.44 น.  

 
 

                                                                              
       (นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย)์ 

                                         ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 

 

 
 
 

      
         (นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
       เลขานุการบริษทั / ผูด้  าเนินการประชุม / ผูบ้นัทึกการประชุม 


