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ท่ี AIE 081/2564            วนัท่ี 5 เมษายน 2564 
 
เร่ือง แจง้มติการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามท่ีบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือ
วนัท่ี 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลกัเกณฑท่ี์
กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ 
จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร นั้น มีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง
และท่ีมอบฉนัทะรวมจ านวน 45 ราย เป็นจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจ านวน 4,049,396,250 หุ้น บริษทัฯขอแจง้มติท่ี
ประชุมใหท้ราบ ดงัต่อไปน้ี  
 
วำระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 

 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม     โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 ดว้ย
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- เห็นดว้ย 4,049,396,250  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     รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 

วำระท่ี 3    พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน   งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2563 ส้ินสุด 
    วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

     โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม   โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2563 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์
ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,049,396,250  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 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

                   โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2563 ดงัน้ี 

1. จดัสรรก าไรไวเ้ป็นเงินทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนดไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ จนกว่าทุน
ส ารองตามกฎหมายมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ จ านวน 
25,000,000 บาท ส่งผลให้บริษทัฯมีเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 25,000,000 บาท ซ่ึงคดิเป็นอตัรา
ร้อยละ 1.91 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้  

2. จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน  261,614,596.40 บาท เป็นอตัรา
การจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 52.66 ของเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทนุ ซ่ึงผูถื้อ
หุ้นจะไม่ถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได ้

 โดยก าหนดให้วนัท่ี 16 เมษายน 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการรับ
เงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,049,396,250  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คดิเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
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วำระที ่5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 

เน่ืองจาก นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ ซ่ึงด ารงต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็น
หน่ึงในกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปีน้ีไดแ้จง้ลาออกจากต าแหน่งทั้งหมดในบริษทัเน่ืองจากเหตุผลส่วนตวั 
เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2564 ดงันั้นในวาระน้ี จึงมีการเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการท่ีคณะกรรมการเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 จากเดิมจ านวน 3 ท่าน 
เป็น 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์และนายด ารงค ์จูงวงศ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหน่ึง 
และแต่งตั้ง นายด ารงค ์จงูวงศ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดก้ าหนดให้ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล ซ่ึงจะ
ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 5.1 เน่ืองจาก นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ ไดล้าออกจากต าแหน่งไปแลว้เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2564 
และเร่ิมพิจารณาลงคะแนนเสียงจากวาระท่ี 5.2 

 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั อีกวาระหน่ึง
และแต่งตั้ง นายด ารงค ์จงูวงศ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของแต่ละท่านดงัน้ี  

5.1 นำยกวีพงษ์ หิรัญกสิ 
- ไม่มีการลงคะแนนเสียง 

5.2 นำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบูลย์ 
- เห็นดว้ย 3,952,226,694  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     1,574,100    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

5.3 นำยด ำรงค์ จูงวงศ์ 
- เห็นดว้ย 4,049,396,250  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    พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
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 ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 (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 

               โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 
ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

 วำระที่ 7   พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 

อนุมติัแต่งตั้งแตกต่างจากท่ีคณะกรรมการเสนอ เน่ืองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 1 ท่านยงัอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกบั
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

รายช่ือท่ีคณะกรรมการเสนอ: 
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ 
2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปะมงคลกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ 
3. นางสาวเขมนนัท ์ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8260 หรือ 
4. นางสาวอรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 11145   

รายช่ือท่ีผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั: 
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ 
2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปะมงคลกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ 
3. นางสาวเขมนนัท ์ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8260  

แห่งบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2564 ซ่ึง
ผูส้อบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทมหาชนจ ากัดและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนดและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท 

 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีขา้งตน้เป็นผูส้อบประจ าปี 2564 และอนุมติัค่าตอบแทน
ของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 4,049,042,250  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      354,000    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 
วำระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 

จ านวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญั
เดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุ้น 

 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทั คร้ังท่ี 2 (AIE-W2)  ตามท่ีประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 4,049,042,250  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   99.9913 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0087 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 261,614,596.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-
W2) และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงัน้ี  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,569,687,578.50 บาท (หน่ึงพนัห้าร้อยหกสิบเกา้ลา้นหกแสนแปดหม่ืนเจ็ดพนั

ห้าร้อยเจด็สิบแปดบาทห้าสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น : 6,278,750,314 หุ้น (หกพนัสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสาม

ร้อยสิบส่ีหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค)์ 

โดยแบ่งออกเป็น 
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 หุ้นสามญั : 6,278,750,314 หุ้น (หกพนัสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสาม

ร้อยสิบส่ีหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ :           -ไม่มี-   

 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัขอ้ 4. ให้สอดคลอ้งกบั
การเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามท่ีประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 4,049,042,250  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   99.9913 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0087 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 10  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 

 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-
W2) ตามท่ีประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ก่ึงหน่ึง ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 4,049,042,250  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9913 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ   0.0000  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง       354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0087 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คดิเป็นร้อยละ   0.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 11  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) – ปิดประชุมเวลา 11.07 น. 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

                                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
                              
 

                  (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
                                                   กรรมการผูจ้ดัการ 

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


