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ท่ี AIE 153/2564            วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 
 
เร่ือง แจง้มติการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามท่ีบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ใน
วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีกฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ 
จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร นั้น มีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง
และท่ีมอบฉนัทะรวมจ านวน 39 ราย เป็นจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจ านวน 3,771,270,177 หุ้น บริษทัฯขอแจง้มติท่ี
ประชุมใหท้ราบ ดงัต่อไปน้ี  
 
วำระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 

 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม     โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 ดว้ย
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- เห็นดว้ย 3,771,187,777  หุ้น คดิเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ       0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง         400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 

  เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทนุจ านวน 5,413 บาท ซ่ึงเกิดจากการจดัสรร AIE-W2 เม่ือวนัท่ี 
16 เมษายน 2564 ไดไ้ม่ครบตามจ านวน ส่งผลให้มีหุ้นสามญัคงเหลือจ านวน 21,652 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 
บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย และไม่ไดมี้ไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลกัทรัพย์ และแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. ให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ดงัน้ี  

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

หม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบ
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สตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น  6,278,728,662 หุน้ (หกพนัสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสน

สองหม่ืนแปดพนัหกร้อยหกสิบสองหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ   0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค)์ 

   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 (--) 

  
 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 
4. ให้สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ตามท่ีประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 3,771,250,177  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 3 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ  

  เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน เพื่อรองรับการการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไว ้(Par Value) โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ AIE-W2 และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) 
จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลงัการรวมหุ้น และแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงัน้ี  

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

หม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยหกสิบหกบาท) 

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

 มูลค่าหุ้นละ   0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค)์ 

   โดยแยกออกเป็น  

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

หม่ืนหน่ึงพนัเกา้ร้อยยีสิ่บแปดหุ้น) 

 จ านวนหุน้จดทะเบียนเพื่อ

รองรับการปรับสิทธิ AIE-W2 

 1,046,436,736 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีสิบหกลา้นส่ีแสนสามหม่ืนหกพนั

เจ็ดร้อยสามสิบหกหุ้น) 

 จ านวนหุ้นบุริมสิทธิ  -- หุ้น (--) 

  
 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั
ขอ้ 4. ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามท่ีประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี 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 
 
วำระที่ 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัรุ่นท่ี 2 (AIE-W2) และ
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น 
โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลงัการรวมหุ้น ตามท่ีประธานฯเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ก่ึงหน่ึง 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 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น 

โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ  

  เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการรวมมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นของบริษทัฯ คาดว่าการรวมหุ้นจะช่วย
สร้างเสถียรภาพ และลดความผนัผวนของราคาหุ้น จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) ซ่ึงส่งผล
ให้จ านวนหุ้นของบริษทัฯ ลดลงจ านวน 4,709,046,498 หุ้น จากปัจจุบนั 6,278,728,664 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้0.25 บาท
ต่อหุ้น เป็น จ านวน 1,569,682,166 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาทต่อหุ้น โดยหากมีเศษหุ้นเดิมในจ านวนท่ีไม่เพียงพอท่ีจะ
รวมหุ้นได้ลงตัวให้ปัดทิ้งไป และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) 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 (--) 

  
 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อ
หุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ตามท่ี
ประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี ดงัน้ี  

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

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

- บตัรเสีย          0  หุ้น คดิเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 6  

  เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคบับริษทัข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคบัตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ” พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

ข้อบงัคับข้อ 6 เดิม ข้อบงัคับข้อ 6 ใหม่ 

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุช่ือผูถื้อหุ้น และมีลายมือ

ช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพิมพล์ายมือ

ช่ือไว ้แต่ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทน

ก็ได ้ซ่ึงการลงลายมือช่ือหรือพิมพด์งักล่าวนั้นให้

เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยก์ าหนด 

หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนดิระบุช่ือผูถื้อหุ้น และมีลายมือ

ช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพิมพล์ายมือ

ช่ือไว ้แต่ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหน้าย

ทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้

ซ่ึงการลงลายมือช่ือหรือพิมพด์งักล่าวนั้นให้เป็นไป

ตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยก์ าหนด 

  
 โดยในวาระน้ี มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 6 ตามท่ีประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่า สามในส่ี ดงัน้ี  

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

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คดิเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 7  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) – ปิดประชุมเวลา 10.44 น. 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

                                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
                              
 

                  (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
                                                   กรรมการผูจ้ดัการ 

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


