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ท่ี AIE 148/2563            วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 
 
เร่ือง แจง้มติการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามท่ีบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (AIE) ไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 18 
มิถนุายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ชั้น 5 เลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขต
คนันายาว กรุงเทพมหานคร นั้น มีผูถื้อหุ้นท่ีมีดว้ยตนเองและท่ีมอบฉนัทะรวมจ านวน 64 ราย เป็นจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดจ านวน 4,014,165,785 หุน้ บริษทัฯขอแจง้มติท่ีประชุมใหท้ราบ ดงัต่อไปน้ี  
 
วำระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 วนัท่ี 26 เมษายน 2562 

 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม     โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 วนัท่ี 26 เมษายน 2562 ดว้ย
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- เห็นดว้ย 4,013,518,580  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ       0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 2     รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 

มติท่ีประชุม    ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 
 

วำระท่ี 3    พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน   งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2562 ส้ินสุด 
    วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

     โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ประธานกรรมการสรุปมติท่ีประชุมอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
ประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  
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ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์
ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,014,146,985  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 
วำระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ของบริษทัเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล 
 ประจ าปี 2562 

                    โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ประธานกรรมการสรุปมติท่ีประชุมอนุมัติงดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ของบริษทัเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ของบริษทัเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติั
งดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,014,146,985  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระที ่5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 

เสนอเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายณรงค ์ธารี
รัตนาวิบูลย ์และนางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ต่อไปอกีวาระหน่ึง 

 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั อีกวาระหน่ึง
ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องแตล่ะท่านดงัน้ี  

5.1 นำยณรงค์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ 

- เห็นดว้ย 3,984,359,208  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

5.2 นำงสำวพมิพ์วรรณ ธำรีรัตนำวิบูลย์ 
- เห็นดว้ย 4,001,646,985  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระที ่6    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมเติม 

ตามท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับ
การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ระหว่างวนัท่ี 6 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 7 
กุมภาพนัธ์ 2563 ปรากฎว่ามีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือตนเอง ไดแ้ก่ นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั
เพ่ิมเติม 1 ท่านจากเดิมท่ีมีอยู ่7 ทา่นเป็น 8 ท่าน 

 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติไม่แต่งตั้ง นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์เขา้ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการบริษทั ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมาก 

- เห็นดว้ย     16,522,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.4117 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย 3,996,812,479 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.5883 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      21,000    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 
วำระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 (คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ) ดงัต่อไปน้ี 

▪ ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อท่านต่อ
เดือน และไดรั้บเบ้ียประชุม 18,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 

▪ กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน และไดรั้บเบ้ีย
ประชุม 15,000 บาท ต่อท่านต่อคร้ัง 

 โดยทางประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่าทางคณะกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย 3 ท่าน; 
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1. นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์
2. นายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์
3. นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2563 และในส่วนของกรรมการท่านอื่นและคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ย 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายด ารงค ์จูงวงศ ์   กรรมการ 
2. นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการตรวจสอบ 
4. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการตรวจสอบ 

ยงัคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2563 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 3,000,000 บาท และ ส าหรับกรรมการชุดย่อยอ่ืน ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ไม่มีค่าตอบแทน 

              โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 
ตามท่ีประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 4,014,151,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

 วำระที่ 8   พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 

อนุมติัแต่งตั้ง  
1. นายวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ  
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ  
3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ  
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ  
5. นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445  

แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2563 ซ่ึง
ผูส้อบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทมหาชนจ ากัดและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนดและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท 

 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีขา้งตน้เป็นผูส้อบประจ าปี 2563 และอนุมติัค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2563 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท ตามท่ีประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 4,014,074,986  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      76,799    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 
วำระท่ี 9   พิจารณาอนุมติัโอนทุนส ารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 

ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัโอนทุนส ารองตามกฎหมายมูลค่า 8,226,574 บาท และทุนส ารอง
ส่วนล ้ามูลค่าหุ้นเท่ากบั 315,318,801 บาท รวมมูลค่าเท่ากบั 323,545,375 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม บริษทัฯจะมีผล
ขาดทุนสะสมคงเหลือเป็นศูนย ์และมีทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นคงเหลือเท่ากบั 289,794,916 บาท 

 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัทุนส ารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
ของบริษทั ตามท่ีประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ก่ึงหน่ึง ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 4,014,151,785  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 
 
วำระที่ 10  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ 

ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงค์บริษทัฯ เพื่อ
“ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั และผลิตภณัฑ์โอลีโอเคมิคอล 
เช่น เมทิลเอสเทอร์ แฟทต้ีแอลกอฮอลส์ แฟทต้ีแอซิด เอทิลเอสเทอร์ และผลิตภณัฑ์พลอยไดอ่ื้นๆ อนัไดแ้ก่ กลีเซอรีน ซ่ึง
รวมถึงผลิตภณัฑ์อื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลีเซอรีน เช่น กลีเซอรีนเรซิดูลและสวีทวอเตอร์ เป็นตน้ และเคมีภณัฑ์ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ในการผลิตผลิตภณัฑ์โอลีโอเคมิคอล เช่น น ้ามนั เมทานอล หรือไขมนัจากพืช อนัไดจ้ากการสกดัและกลัน่จากพืชต่างๆ และ
น ้ามนัหรือไขมนัจากสัตว”์  จ านวน 1 ขอ้ จากเดิมทั้งหมด 29 ขอ้ เป็น 30 ขอ้ 
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 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วตัถุประสงค์บริษัทฯ ตามท่ี
ประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 4,014,088,986  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9981 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง       76,799 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0019 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คดิเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 11  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) – ปิดประชุมเวลา 12.29 น. 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
                              
 

                  (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
                                                   กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษทัฯ     โทร. 034-877-486-8 ต่อ 500 
Email: ir@aienergy.co.th 


