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ท่ี AIE 149/2564         วนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 
         
เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 
เอกสารแนบท่ีส่งมาดว้ย  

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 
2. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
3. เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  (E-EGM) และรายละเอียด

กรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 
4. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและคะแนนเสียงส าหรับวาระการประชุม      
5. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข  
7. แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-EGM)

         

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนั
องัคารท่ี 21 กนัยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีกฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพจิารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วำระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  
วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัฯจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 วนัท่ี 5 เมษายน 2564โดยมีส าเนา
รายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  
 

วำระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อพจิารณาลดทุนจดทะเบียนจ านวน 5,413 บาท ซ่ึงเกิดจากการจดัสรร AIE-W2 
เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2564 ไดไ้ม่ครบตามจ านวน จึงยงัคงเหลือ AIE-W2 จ านวน 21,652 หน่วย ส่งผลให้มี
หุ้นสามญัคงเหลือจ านวน 21,652 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย และ
ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพย ์โดยปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

รำยละเอียด ก่อนกำรลดทุน 
(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 

หลังกำรลดทุน 
(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 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 านวนหุน้จดทะเบียนเพื่อ 1,046,458,386 หุน้ 1,046,436,734 หุน้ 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited 
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รำยละเอียด ก่อนกำรลดทุน 
(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 

หลังกำรลดทุน 
(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 

รองรับการใชสิ้ทธิ AIE-W2 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

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 (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 (--) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาก จ านวน 
5,413 บาท ซ่ึงเกิดจากการจดัสรร AIE-W2 ไดไ้ม่ครบตามจ านวน จึงยงัคงเหลือ AIE-W2 จ านวน 21,652 
หน่วย ส่งผลให้มีหุ้นสามญัคงเหลือจ านวน 21,652 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท และอนุมติัแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้. 4 เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน และให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษทั
หรือกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 

เง่ือนไขกำรลงมติ  วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วำระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อรองรับการการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 
บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัรุ่นท่ี 2 
(AIE-W2) และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น 
เป็น 1.00 บาทต่อหุน้ โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) ทั้งน้ี เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุน้ภายหลงัการรวมหุ้น 
(รายละเอียดเอกสารแนบ 2) โดยปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

รำยละเอียด ก่อนกำรเพิมุ่ทุน 
(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 
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รำยละเอียด ก่อนกำรเพิมุ่ทุน 
(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 

หลังกำรเพิม่ทุน 
(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 

จ านวนหุน้จดทะเบียนเพื่อรองรับ
การปรับสิทธิ AIE-W2 

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

และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

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

หม่ืนหน่ึงพนัเกา้ร้อยยีสิ่บแปดหุ้น) 
 จ านวนหุน้จดทะเบียนเพื่อ

รองรับการปรับสิทธิ AIE-
W2 

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

 จ านวนหุ้นบุริมสิทธิ  -- หุ้น (--) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 
0.50 บาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัรุ่นท่ี 2 (AIE-W2) และสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุน้ และอนุมติั
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้. 4 เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และใหบุ้คคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าส่ังของนาย
ทะเบียน 

เง่ือนไขกำรลงมติ  วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วำระที่ 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2 หุ้น มลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพือ่รองรับ
การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัรุ่นท่ี 2 (AIE-W2) และสอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุน้ เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดย
การรวมหุ้น (Reverse Stock Split) เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลงัการรวมหุ้น 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ
จ านวน 2 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัรุ่นท่ี 2 (AIE-W2) และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par 
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Value) จากปัจจบุนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) เพื่อไม่ให้
เกิดเศษหุ้นภายหลงัการรวมหุ้น 

เง่ือนไขกำรลงมติ  วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
วำระที่ 5 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาท

ต่อหุ้น โดยการรวมหุน้ (Reverse Stock Split) และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  การรวมมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นของบริษทัฯ คาดว่าการรวมหุ้นจะช่วยสร้าง
เสถียรภาพ และลดความผนัผวนของราคาหุ้น จึงเสนอท่ีประชุมพจิารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock 
Split) ซ่ึงส่งผลให้จ านวนหุ้นของบริษทัฯ ลดลงจ านวน 4,709,046,498 หุ้น จากปัจจุบนั 6,278,728,664 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไว ้0.25 บาทต่อหุ้น เป็น จ านวน 1,569,682,166 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาทต่อหุ้น โดยหากมีเศษ
หุ้นเดิมในจ านวนท่ีไม่เพียงพอท่ีจะรวมหุ้นไดล้งตวัให้ปัดทิง้ไป โดยปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

รำยละเอียด 
ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำท่ีตรำ
ไว้ (หลังกำรเพิม่ทุนในวำระท่ี 3) 
(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 

หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ 
(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 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 านวนหุน้จดทะเบียนเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิ AIE-W2 

1,046,436,736 หุน้ 261,609,184 หุ้น 

 

และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(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 (--) 

 
ทั้งน้ี การค านวณเพ่ือเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯ จากปัจจบุนั 0.25 บาทต่อหุน้ 

เป็น 1.00 บาทต่อหุน้ จะส่งผลใหผู้ถื้อหุ้นบางรายมีเศษหุน้เดิมในจ านวนท่ีไม่เพียงพอท่ีจะรวมหุน้ไดล้ง
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ตวั ซ่ึงเศษหุ้นเดิมในจ านวนดงักล่าวจะถูกปัดทิ้งไป (ผูถื้อหุ้นอาจพิจารณาซ้ือหุ้น AIE เพ่ิม หรือขายหุ้น 
AIE ออกเพื่อใหจ้ านวนหุ้นมีเพียงพอท่ีจะรวมหุ้นไดล้งตวั ในอตัรา 4 หุ้นสามญัท่ีราคาพาร์เดิม : 1 หุ้น
สามญัท่ีราคาพาร์ใหม่) โดยในการค านวณการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวแ้ละการปัดเศษหุน้เดิมนั้น 
บริษทัฯจะมอบหมายให้ TSD ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ เป็นผูด้  าเนินการตามระบบงานของ 
TSD ทั้งน้ี เพ่ือรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นบางรายท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปัดเศษหุน้เดิมดงักล่าว ผูถื้อหุ้น
อาจซ้ือ หรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อให้มีจ านวนหุ้นเพียงพอส าหรับการค านวณ
การรวมหุ้นให้ลงตวัก่อนวนัท่ีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯจะมีผลใชบ้งัคบั 
อยา่งไรก็ดี ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอท่ีจะรวมหุ้นไดล้งตวั ซ่ึงโดนปัดทิ้งภายหลงัจากการ
ค านวณนั้น บริษทัฯยนิดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมท่ีถูกปัดทิง้ในราคาต่อหุ้นเท่ากบัราคาปิดถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัของหุ้นของบริษทัฯในตลาดหลกัทรัพยฯ์ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ดว้ยการโอนเงินสดเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูถื้อหุ้นซ่ึงไดแ้จง้ไวต้่อ
บริษทัฯตามวิธีการดา้นล่าง 

ขั้นตอนกำรขอรับเงินชดเชยค่ำเศษหุ้น 
1. จดัเตรียมเอกสารดงัต่อไปน้ี 

1.1 เอกสารยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
กรณีบุคคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาบตัรขา้ราชการ ส าเนาบตัรพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุณ วนัขอรับ
เงินชดเชย  

กรณีนิติบุคคล : (1) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์หรือส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการจดัตั้งนิติบคุคล 
(กรณีนิติบคุคลต่างชาติ) ซ่ึงออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัขอรับเงินชดเชย 
และ 
(2) ส าเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรับรองความ
ถูกตอ้งของส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล (ตามท่ีระบุไวส้ าหรับกรณี
บุคคลธรรมดา) 

1.2 ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีประสงคใ์ชรั้บโอนเงิน  โดยช่ือเจา้ของบญัชีเงินฝากธนาคารดงักล่าว
ตอ้งตรงกบัช่ือของผูถื้อหุ้น 

ทั้งน้ี ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1. ทั้งหมด ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถื้อหุ้น หรือ
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามพร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) (แลว้แต่กรณี) 

2. น าส่งเอกสารตามขอ้ 1. ถึงบริษทัฯ ณ ส านกังานของบริษทัฯ เลขท่ี 55/2 หมูท่ี่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบล
คลองมะเด่ือ อ าเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 ดว้ยตนเอง หรือทางไปรษณีย ์ภายใน 1 เดือนนบั
แตว่นัแรกท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัฯเร่ิมซ้ือขายดว้ยมูลค่าท่ีตราไวใ้หม่ กล่าวคือ เร่ิมนบัวนัท าการถดัจาก
วนัแรกท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัฯเร่ิมซ้ือขายดว้ยมูลค่าท่ีตราไวใ้หมเ่ป็นวนัแรกของระยะเวลาในการ
ขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้น 

 
ทั้งน้ีบริษทัฯจะโอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้นให้แก่ผูถื้อหุน้เม่ือบริษทัฯไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง

ครบถว้นของขอ้มูลและเอกสารท่ีน าส่งแลว้ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีไดรั้บเอกสาร และขอ้มูลครบถว้น
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ถูกตอ้ง ในกรณี หากผูถื้อหุ้นรายใดไม่ไดแ้สดงความจ านงในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นภายในก าหนด
ระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัฯจะถือว่าผูถื้อหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นดงักล่าว 

อน่ึง การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ะเขา้เง่ือนไขการปรับสิทธิของ AIE–W2 ตามขอ้ก าหนด
สิทธิในขอ้ 6.1 “เม่ือบริษทัมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการ
รวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทั” บริษทัฯจึงตอ้งปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใช้
สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อ AIE–W2 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี  

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 

                        หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตั้งแต่วนัที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทับนกระดานซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ในการน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบคุคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจ
ในการด าเนินการใดๆอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวโ้ดยการรวมมูลค่าท่ีตราไวทุ้ก
ประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการก าหนดเง่ือนไขและรายละเอยีดอื่น  ๆการแจง้หรือขออนุญาตตอ่หน่วยงาน
ใดๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยปฏิบติัใหเ้ป็นตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้
(Par Value) จากปัจจบุนั 0.25 บาทต่อหุน้ เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) และ
การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ และให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายใน
การจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและ
เพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 

เง่ือนไขกำรลงมติ  วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วำระที่ 6  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 6 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  แกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 6 เพื่อให้สอดคลอ้งตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง
การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาด
หลกัทรัพยเ์อม็ 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 
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 ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 6 ใน
การน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจใน
การด าเนินการใดๆอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการการแกไ้ขขอ้บคบับริษทั ซ่ึงรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียง
การก าหนดเง่ือนไขและรายละเอยีดอื่นๆ การแจง้หรือขออนุญาตตอ่หน่วยงานใดๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยปฏิบติัให้
เป็นตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

เง่ือนไขกำรลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วำระที ่7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 
ทั้งน้ี การพิจารณาวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 และ วาระท่ี 5 ถือเป็นเง่ือนไขต่อเน่ืองกนั โดยหากวาระวาระหน่ึงไม่ไดรั้บ

การอนุมติั จะถือว่าเร่ืองอื่นๆท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมติั
ในเร่ืองต่างๆไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 

บริษทัฯ ก าหนดให้วนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดตอ่เช้ือไวรัส COVID-19 
อยา่งรุนแรงในปัจจบุนั บริษทัฯ มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพของผูถื้อหุ้นและผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัประชุมเป็นอยา่งย่ิง 
ดว้ยเหตุน้ีบริษทัฯจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) 
เพียงรูปแบบเดียว ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

ทั้งน้ี ส าหรับผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) ขอใหท้่านผูถื้อหุน้
หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
7 หรือดาวน์โหลดไดท่ี้ www.aienergy.co.th พร้อมกบัส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามรายละเอียดที่ระบใุนเอกสารแนบ 3 มายงับริษทัฯ 
ภายในวนัท่ี 17 กนัยำยน 2564 ผา่นช่องทาง  

- Email: ir@aienergy.co.th หรือ  
- ทางไปรษณียโ์ดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซ่ึงบริษทัฯ จดัส่งให้พร้อมกนัน้ี  

โดยเม่ือบริษทัฯ ไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุ้นตามขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดท่ีไดเ้ปิดเผย และไดรั้บการอนุมติัแลว้ 
ทางบริษทัฯจะส่งช่ือผูใ้ช ้(USERNAME) และรหสัผา่น (Password ) รวมถึงคู่มือการเขา้ใชง้านระบบ ไปยงัอีเมลท่ี์ไดแ้จง้ลงทะเบียน
มา เพื่อใชใ้นการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) ผา่นระบบของบริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีสอดคลอ้ง
ตามขอ้ก าหนด สพธอ. 

หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว บริษทัฯ ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ตามเอกสารแนบ 3 

 
 หนงัสือเชิญประชุมน้ีออก ณ วนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 

                   โดยมติของคณะกรรมการ 
        ขอแสดงความนบัถือ  

                                                                    
(นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 

                                  กรรมการผูจ้ดัการ 

http://www.aienergy.co.th/
mailto:ir@aienergy.co.th
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เอกสำรแนบ 1 

 

  รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
ของ 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน) 

ประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 นำฬิกำ 

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

เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 

เร่ิมกำรประชุม 

      พิธีกรแถลงว่า ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 5,932 ท่าน มี
จ านวนหุน้สามญัทั้งส้ิน 5,232 ลา้นหุ้น จดัแบง่ตามหมวดผูถื้อหุ้นไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  นิติบคุคลต่างประเทศ  จ านวน -               หุ้น 
2)  นิติบคุคลในประเทศ  จ านวน 3,284,400,168 หุน้ 
3)  บุคคลต่างประเทศ  จ านวน 8,080 หุ้น 
4)  บุคคลในประเทศ  จ านวน 1,947,883,680 หุน้ 
 โดยเป็นหุ้นสำมัญท่ีมีสิทธิออกเสียงจ ำนวนท้ังส้ิน 5,232,291,928 หุ้น 

     
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 คร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบ E-AGM ดว้ยตนเองและโดยการ

มอบฉนัทะในขณะเปิดการประชุมรวม 44 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 4,044,550,750 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 77.30 
ของจ ำนวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงมีจ านวน 5,232,291,928 หุน้ ระหว่างการประชุมมี
ผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองอีก 1 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นเพ่ิมขึ้นไดท้ั้งส้ิน 4,845,500 หุ้น รวมการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุ้น
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 45 รำย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 77.39 ของจ ำนวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงมีจ านวน 5,232,291,928 หุน้ ซ่ึง
มากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมี นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์
ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม จ านวน 6 ท่ำน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
86  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 / กรรมการบริหาร

ความ 

เส่ียง / เลขานุการบริษทั 
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4. นายด ารงค ์จงูวงศ ์    กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

โดยการประชุมวนัน้ีนอกจากคณะกรรมการแลว้ ยงัมีผูบ้ริหารบริษทัฯซ่ึงด ารงต าแหน่งก ากบัดูแลสายงานฝ่ายบญัชีและ
การเงิน และไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย เขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย ดงัมีรายนาม ดงัน้ี 

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

2. นายวิชยั รุจิตานนท ์   ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 

3. นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (ท่ี

ปรึกษา 

ทางการเงิน) 

4. ว่าท่ีร้อยตรี ศานตไ์ท หุ่นพยนต ์  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมาย ดิ อาร์ท ออฟ ลอว ์

จ ากดั 

บริษทัฯไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั คือ นายวิชยั รุจิตานนท ์มาร่วมประชุมเพือ่
ตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯให้กบัผูถื้อหุ้น 

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

ผูถื้อหุ้นรับฟังค าช้ีแจงเร่ืองวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงจากพิธีกร ดงัน้ี 

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่ง Web Link  Username และ Password ไปให้กบัทา่นพร้อมคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM 
ไปพร้อมกนัขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านโดยละเอียดจากอีเมล ์ท่ีบริษทัฯไดส่้งให้ท่าน ทั้งน้ี บริษทัขอแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุก
ท่านทราบขอ้ก าหนดและปฏิบติัก่อนการประชุม ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมในวนัน้ี ให้ถือว่าผูถื้อหุน้แต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดย
นบัคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ยกเวน้กรณีของผูรั้บมอบฉนัทะ จากผูถื้อหุ้นต่างประเทศ ท่ีแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนเสียงใหเ้ป็นไปตามท่ีผูถื้อหุ้นระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

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

3. ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไวแ้ลว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ บริษทัฯ ไดท้  าการ
นบัคะแนนของท่านจากใบมอบฉนัทะเรียบร้อบแลว้เพื่อความสะดวกของผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมอีก  

http://www.assetpro.co.th/
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4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะด าเนินไปเป็นรายบคุคล ซ่ึง
กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง และน าคะแนนเสียงของกรรมการรายดงักล่าวออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงท่ีเขา้ประชุมและท่ีมอบฉนัทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบคุคล 

5. ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบองคป์ระชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระท่ีปิดไปแลว้ไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม และ
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้บริษทัจะเผยแพร่รายงานการประชุม
ผา่นเวป็ไซดข์องบริษทัภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชุม 

6. ส าหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผูแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่
ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมทั้งมาประชุมดว้ยตนเองและ
การมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ 

7. ประธานฯจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามไดภ้ายหลงัจากวาระสุดทา้ยของการประชุม โดยผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถาม
ดว้ยการพิมพข์อ้ความ หรือการส่งขอ้ความเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นตอ้งคลิกเขา้ไปที่เมนูค าถาม พิมพข์อ้ความในกล่องขอ้ความ หากผูถื้อ
หุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จ ากดั ไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์02-
0134322 หรืออีเมล ์ info@quidlab.com 

8. ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ เสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าสมควรบรรจเุป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผูถื้อหุน้ส่งค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ นบัตั้งแต่
วนัท่ี 4 มกราคม – 5 กุมภาพนัธ์ 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเขา้มาท่ีบริษทัในช่วงเวลาดงักล่าวแต่อยา่งใดค่ะ 

โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัจดัให้มีการบนัทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผา่นทางเวบ็ไซดบ์ริษทั  
ภายหลงัจากวนัประชุม 3 วนัท าการ เพื่อให้บริการผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม  

 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 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 2563 เม่ือวันที่ 18 มถิุนำยน 2563 

เลขานุการบริษทั ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมท่ีส่งใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึง
คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
มติรับรองจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 ดว้ย

คะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,049,396,250  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 

วำระท่ี 2  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

เลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี  2563 โดยมีรายละเอียด
ดงัท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยสังเขปดงัน้ี 

ในปี 2563 บริษทัฯมีรายไดร้วมจ านวน 5,519 ลา้นบาท มีตน้ทุนรวมจ านวน 4,902  ลา้นบาท มีค่าใชจ้่ายในการขายและ
บริหาร 122  ลา้นบาท บริษทัฯมีผลประกอบการก าไรสุทธิจ านวน 489 ลา้นบาท โดยภาพรวมแลว้ บริษทัมีรายไดร้วมในปี 2563 
เพ่ิมขึ้นจากรายไดร้วมในปี 2562 จ านวน 3,522 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 176 เป็นการเพ่ิมขึ้นทั้งเชิงปริมาณและราคาขายจากการ
ขายไบโอดีเซล ซ่ึงปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นท าให้บริษทัสามารถบริหารตน้ทุนขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รับรู้ผลก าไรสุทธิใน
ปี 2563 เท่ากบั 489 ลา้นบาท ทั้งน้ี ปริมาณขายไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการปรับเพ่ิมสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซล
จาก B7 เป็น B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐาน ประกอบกบัราคาขายไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองในไตรมาส 1 และ 4 ปี 2563 ตาม
ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ หรือ CPO ท่ีปรับตวัสูงขึ้น ซ่ึงการปรับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองของราคา CPO นั้นถือว่าเป็นอีกหน่ึงปัจจยับวก
และแรงผลกัดนัใหบ้ริษทัฯมีผลประกอบการท่ีดีขึ้น 

 
จากภาพท่ีแสดง จะเห็นว่า ในปี 2563 ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ ผนัผวนและปรับตวัสูงขึ้นช่วงตน้ปีและปลายปี และลดลงอยา่ง

รุนแรงระหว่างปี มีราคาเฉล่ียต่อเดือนต ่าสุดท่ี 19.18 บาทต่อกิโลกรัมในเดือนสิงหาคม 2563 และมีราคาเฉล่ียสูงสุดท่ี 38.75 บาทต่อ
กิโลกรัมในเดือนธนัวาคม 2563 ซ่ึงการปรับตวัสูงขึ้นในช่วงตน้ปี 2563 นั้นเกิดจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่เผชิญภยัแลง้ส่งผลให้
ปริมาณผลปาลม์ออกสู่ตลาดนอ้ยลง และไดรั้บอานิสงส์จากมาตรการสนบัสนุนภาครัฐ เช่น การน า CPO ไปผลิตกระแสไฟฟ้า และ
การประกาศให้ B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานใหม่ เป็นตน้ 

ต่อมาในเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 อยา่งรุนแรง ทางรัฐบาลไดป้ระกาศ
ภาวะฉุกเฉิน ตั้งแต่การส่ังปิดร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้ ห้ามการออกนอกเคหะสถานภายในเวลาท่ีก าหนด และลดการให้บริการหรือ
ยกเลิกชัว่คราวของขนส่งมวลชน รวมถึงการขนส่งในภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว ซ่ึงทั้งหมดลว้นส่งผลกระทบต่อ
ความตอ้งการใชน้ ้ามนัดีเซลและไบโอดีเซล และในขณะเดียวกนัผลปาลม์และน ้ามนัปาลม์ดิบเร่ิมออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกิน
กว่าความตอ้งการ ส่งผลให้ในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2563 ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบเร่ิมลดต ่าลงจนถึงปลายไตรมาส 3 ปี 2563 ท่ีน ้ามนั
ปาลม์ดิบเร่ิมออกสู่ตลาดนอ้ยลง เน่ืองจากฝนตกชุกและน ้าท่วมในหลายพ้ืนท่ีในเดือนตุลาคม 2563 และมาตรการผลกัดนัการส่งออก 

(ท่ีมา : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย)์  

ราคาน ้ามันปาลม์ดิบ (CPO) เฉล่ียรายเดือน 
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CPO ปริมาณกว่า 3 แสนตนัของภาครัฐ ท าให้สต๊อก CPO ของทั้งประเทศ ณ ส้ินปี 2563 ลดลงมาอยูท่ี่ 180,000 ตนั ซ่ึงต ่ากว่าระดบั
ท่ีเหมาะสม 200,000-250,000 ตนั ส่งผลให้ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบปรับตวัสูงขึ้นอยา่งตอ่เน่ืองในช่วงปลายปี 2563 

 

 

จากภาพท่ีแสดง จะเห็นว่าปริมาณการขายปรับตวัเพ่ิมขึ้น ซ่ึงในปี 2563 มีปริมาณการจ าหน่ายไบโอดีเซลจ านวน 149,659 
ตนั เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 73,425 ตนั จาก 76,234 ตนัหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 96.32 ซ่ึงเป็นผลมาจากการประกาศให้ B10 เป็น
น ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ ส่งผลให้ในปี 2563 บริษทัฯ มีปริมาณขายไบโอดีเซลเกิน 120 ลา้นลิตร และไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูค้า้
น ้ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543  

ในขณะท่ีราคาขายไบโอดีเซลในปี 2563 มีราคาขายเฉล่ีย เท่ากบั 33.26 บาท/กิโลกรัม และในปี 2562 มีราคาขายเฉล่ีย
เท่ากบั 21.66 บาท/กิโลกรัม หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 53.55 เน่ืองจากราคาตน้ทนุวตัถุดิบหลกั คือ น ้ามนัปาลม์ดิบ ซ่ึงเป็นราคาตั้งตน้ใน
การก าหนดราคาขายไบโอดีเซลมีการปรับตวัขึ้นในปี 2563 ส่งผลให้บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

 

 
 
ส าหรับโรงกลัน่กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ บริษทัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีปริมาณขายในปี 2563 

จ านวน 9,818 ตนั เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 9,743 ตนั จาก 75 ตนั และมีราคาขายท่ีเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.99 โดยในปี 2563 บริษทั
มีการขายอยา่งต่อเน่ืองจากแนวโนม้ความตอ้งการใชก้ลีเซอรีนเพ่ิมมากขึ้นในผลิตภณัฑท์ าความสะอาดเพ่ือสุขอนามยั และช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการท าก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯไดดี้ขึ้น 

ในปี 2563 บริษทัมีสัดส่วนขายในประเทศร้อยละ 65.76 และส่งออกร้อยละ 34.24 โดยส าหรับการขายในประเทศบริษทั
เนน้ขายให้กบัอุตสาหกรรมเคมีตอ่เน่ืองและผลิตภณัฑท์ าความสะอาดเป็นหลกั และส่งออกไปยงักลุ่มลูกคา้ในฐานกลุ่มประเทศ
ต่างๆท่ีหลากหลายและเพียงพอตอ่การผลิตของบริษทั 

(ท่ีมา : ขอ้มูลบริษทั)  
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ปัจจุบนั Utilization อยูท่ี่ 50% ของก าลงัการผลิตสูงสุดท่ี 3,000 ตนักลีเซอรีนบริสุทธ์ิต่อเดือน ซ่ึงถือว่าเป็นจดุคุม้ทุนในเชิง
ปริมาณขาย ทั้งน้ี การ Utilize ท่ี 50% นั้นเป็นการผลิตตามปริมาณกลีเซอรีนดิบท่ีไดรั้บจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษทั
เองเท่านั้น ซ่ึงในปี 2564 บริษทัอยูร่ะหว่างจดัหาและน าเขา้จากตา่งประเทศ เพื่อให้มีวตัถุดิบที่เพียงพอส าหรับ Utilization ท่ี 70-80% 

 
ส ำหรับภำวะตลำด และแนวโน้มในปี 2564 

- ตั้งแตป่ระกาศใหน้ ้ามนั B10 เป็นดีเซลพ้ืนฐานของประเทศแทน B7 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2563 
เป็นตน้มานั้น ปัจจุบนัน ้ามนัดีเซล B7 ยงัคงมีสัดส่วนการใชง้านโดยรวมมากท่ีสุด แต่คาดว่าจะทยอยปรับ
สัดส่วนการใชง้านมาท่ี B10 มากขึ้นเร่ือยๆ 

- การเติบโตของปริมาณการใชไ้บโอดีเซลยงัไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ เป็นผลมาจากความตอ้งการใชดี้เซล
ลดนอ้ยลง ซ่ึงเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอยา่งหนกัของโรคระบาดไวรัส COVID-19 
ในช่วงตน้ปี 2564 

- คาดว่าหากสถานการณ์ COVID-19 คล่ีคลายลงอุปสงคแ์ละอุปทานของไบโอดีเซลจะสามารถปรับเขา้สู่
สมดุลมากขึ้น และเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรไดดี้ขึ้น เน่ืองจากสามารถบริการตน้ทุนผลิตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- จากขอ้มูลการตรวจสอบสต๊อกน ้ามนัปาลม์คงเหลือทั้งระบบของกรมการคา้ภายใน ณ กุมภาพนัธ ์2564 มี 
CPO ประมาณ 103,058 ตนั ซ่ึงยงัต ่ากว่า Safety Stock ท่ีเหมาะสมท่ี 200,000 – 250,000 ตนั แต่อยา่งไรก็ดี 
ปัจจุบนั CPO ยงัคงออกสู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง และเพียงพอต่อความตอ้งการของทั้งภาคพลงังานและบริโภค  

- ความตอ้งการกลีเซอรีนบริสุทธ์ิในตลาดคาดว่ายงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ซ่ึงกลีเซอรีนบริสุทธ์ิจะถูกน าไปเป็นส่วนผสมหลกัของผลิตภณัฑท์ าความสะอาดเพื่อ
สุขอนามยั 
 

ในวาระน้ีเป็นการรายงานแก่ผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วำระที ่3 พจิำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสดประจ ำปี 2563 ส้ินสุด วนัที่ 31 

ธันวำคม 2563  

เลขานุการบริษทั รายงานเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปีส้ินสุด 
วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ต่อท่ีประชุมว่า ดงัรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2563 
ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ขอน าเสนอรายการในงบการเงินรวมท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
โดยสังเขปดงัน้ี 

ในปี 2563 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมจ านวนทั้งส้ิน 2,558 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 231 ลา้นบาท สินทรัพยข์อง
บริษทัโดยหลกัๆ ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,460 ลา้นบาท, สินคา้คงเหลือจ านวน 417 ลา้นบาท, ลูกหน้ีการคา้ 518 
ลา้นบาท, และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 106 ลา้นบาท และบริษทัฯมีหน้ีสินจ านวน 386 ลา้นบาท โดยหลกัๆ 
ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้จ านวน 372 ลา้นบาท และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ านวน 11 ลา้นบาท และมีส่วนของ
ผูถื้อหุ้นจ านวน 2,172 ลา้นบาท มีผลประกอบการก าไรสุทธิประจ าปี 489 ลา้นบาท 

 
ในส่วนของงบก าไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2563 มีรายการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
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- บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2563 จ านวน 5,514 ลา้นบาท  โดยเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 3,533 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นการเพ่ิมขึ้นเชิงปริมาณขายในส่วนของไบโอดีเซลเป็นหลกัท่ีร้อยละ 96.32 ในส่วนท่ีราคาขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
53.55 เน่ืองจากมีปริมาณขายเพ่ิมขึ้นจากการก าหนดให้ B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ โดยลูกคา้กลุ่มผูค้า้
น ้ามนัตามมาตรา 7 ไดมี้การส่ังซ้ือเพ่ิมขึ้นตามมาตราการของภาครัฐตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2562 ประกอบกบัราคาขายท่ี
เพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากราคาน ้ามนัปาลม์ดิบปี 2563 มีราคาเฉล่ียสูงกว่าปี 2562 

- บริษทัมีรายไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน 5,519 ลา้นบาท และมีตน้ทนุขายจ านวน  4,902 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนขาย
ระหว่างปี 2563 และปี 2562  บริษทัมีตน้ทุนขายไบโอดีเซล อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายเท่ากบั ร้อยละ 89.14 และ ร้อย
ละ 100.24  ซ่ึงลดลง ร้อยละ 11.07  ส่งผลให้บริษทัฯรับรู้ก าไรขั้นตน้ อนัเป็นผลมาจากท่ีบริษทัสามารถบริหารตน้ทุน
ผลิตไดมี้ประสิทธิภาพมากขึ้นจากปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตวัจากปีก่อน อีกทั้ง ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบทีใ่ชใ้นการผลิต
ปรับตวัเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและกา้วกระโดด ส่งผลให้ราคาตน้ทนุเฉล่ียของน ้ามนัปาลม์ดิบของบริษทัฯ ต ่ากว่าราคา
น ้ามนัปาลม์ดิบในตลาด เป็นเหตใุห้ราคาขายของบริษทัฯสูงกว่าตน้ทุนขายค่อนขา้งมาก อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯยงัคงใช้
วิธีการบริหารจดัการวตัถุดิบและสินคา้ให้มีอตัราการหมนุเวียนของสินคา้ท่ีเร็วขึ้นและเก็บสตอ็กไวใ้ห้นอ้ยกว่า 20-30 
วนั เพื่อป้องกนัความผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ 

- บริษทั มีคา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร 129 ลา้นบาท และมีผลประกอบการก าไรสุทธิ 489 ลา้นบาท  คิดเป็นก าไรต่อ
หุ้นเท่ากบั 9 สตางค ์

 
ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2563 บริษทัฯมียอดกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจ านวน 9 ลา้นบาท โดยเป็นผล
จากกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ีดงัน้ี 

- กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 407 ลา้นบาท เน่ืองจากมีก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น และมี
เจา้หน้ีการคา้ลดลงจากการรักษาอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ 20-30 วนั ส่งผลให้ในปี 2563 บริษทัฯมีกระแสเงินสด
เป็นบวก และมีสภาพคล่องเพ่ิมขึ้นมากกว่าปี 2562 

- กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 116 ลา้นบาท โดยเป็นเงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค ้าประกนั และเงิน
สดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นส าหรับปรับปรุงกระบวนการผลิต อาคารและระบบสาธารณูปโภคท่ีเพ่ิมขึ้น และไดรั้บเงินสดจาก
การขายเรือเดินทะเลของบริษทัยอ่ย 

- กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 300 ลา้นบาท เกิดจากการจ่ายช าระคืนเงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลและ
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั และสถาบนัการเงิน พร้อมดอกเบ้ีย 
    
มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2563 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 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 
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วำระท่ี 4 พจิำรณำอนุมัตจัิดสรรก ำไรสุทธิเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 

เลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แตท่ั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลอาจมีการ
เปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต และจะตอ้ง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั 

บริษทัฯมีผลประกอบการก าไรจากการด าเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563 จ านวน 497 ลา้นบาท จึงเห็นควร
ให้จดัสรรก าไร ดงัน้ี 

1. จดัสรรก าไรไวเ้ป็นเงินทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนดไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ จนกว่าทนุส ารองตามกฎหมายมี

จ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ จ านวน 25,000,000 บาท ส่งผลให้บริษทัฯมีเงินทนุ

ส ารองตามกฎหมายจ านวน 25,000,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.91 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ 

2. จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน  261,614,596.40 บาท เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อย

ละ 52.66 ของเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

และไมส่ามารถขอเครดิตภาษเีงินปันผลคืนได ้

โดยก าหนดให้วนัท่ี 16 เมษายน 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2564  

ตามนโยบายของบริษทัในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ใน
ระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเสนอเป็นอตัราท่ีคณะกรรมการของบริษทัพจิารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษทัจะยงัคงมี
เงินทนุหมนุเวียนท่ีสามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย และจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2563 

 
มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ 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 

 
วำระท่ี 5 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2564 

เลขานุการบริษทัแถลงใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 
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ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจถกูเลือกเขา้มารับต าแหน่งใหม่ก็ได ้ทั้งน้ี เน่ืองจาก นายกวีพงษ ์
หิรัญกสิ ซ่ึงด ารงต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นหน่ึงในกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในปีน้ีไดแ้จง้ลาออกจากต าแหน่งทั้งหมดในบริษทัเน่ืองจากเหตผุลส่วนตวั เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2564 ดงันั้น ใน
วาระน้ีจึงมีการเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการท่ีคณะกรรมการเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานท่ีสุดท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จากเดิมจ านวน 3 ท่าน เป็น 2 ท่าน ซ่ึงในการเลือกตั้งกรรมการคร้ังน้ี 
คณะกรรมการยกเวน้กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง พิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 
68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และไม่พบลกัษณะตอ้งห้ามแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และมีคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้และประสบการณ์ ท่ีเหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทัฯ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษทัท่ีตนเป็นกรรมการไดอ้ยา่ง
เพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยให้ นายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์มีต าแหน่ง
หนา้ท่ีตามท่ีเคยด ารงต าแหน่งอยูก่่อนหนา้แลว้ทุกประการ และแต่งตั้ง นายด ารงค ์จูงวงศ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้นตามนิยาม
กรรมการอิสระ ซ่ึงทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวติัของกรรมการทั้ง 2 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระไดจ้าก เอกสารแนบ 4 
ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไปให ้

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดก้ าหนดให้ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล บริษทัฯ
ขอแบ่งการลงมติเป็น 2 วาระยอ่ย โดยจะไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 5.1 เน่ืองจาก นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ ไดล้าออกจาก
ต าแหน่งไปแลว้เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2564 และเร่ิมการลงคะแนนเสียงท่ีวาระ 5.2 เป็นตน้ไป คือ 

  วาระท่ี 5.1 ไม่มีการเปิดให้ลงคะแนนเสียง 

  วาระท่ี 5.2 เลือกตั้งนายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์     กรรมการบริษทั  

วาระท่ี 5.3 เลือกตั้งนายด ารงค ์จูงวงศ ์      กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
 

 มติอนุมติัอจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

วำระท่ี 5.1 ไม่มีการเปิดให้ลงคะแนนเสียง เน่ืองจาก นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ ไดล้าออกจากต าแหน่งไปแลว้เม่ือวนัท่ี 2 
เมษายน 2564 

 
วำระท่ี 5.2 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเลือกตั้ง นายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และ

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม อีกคร้ัง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยนายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์เป็นกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย จึงไดง้ด
ออกเสียงในส่วนของตนและน าคะแนนเสียงของตนออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งในท่ีประชุมและท่ี
มอบฉนัทะ ส าหรับนายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั มาแลว้ 14 ปี 6 เดือน หากไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ังน้ีจะ
ด ารงต าแหน่งในวาระน้ีไปอีก 3 ปี รวมเป็น 17 ปี 6 เดือน 

- 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 
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- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

วำระท่ี 5.3 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเลือกตั้ง นายด ารงค ์จูงวงศ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกคร้ัง และ
แต่งตั้ง นายด ารงค ์จูงวงศ ์ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้นตาม
นิยามกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ส าหรับ นายด ารงค ์จงูวงศ ์ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั มาแลว้ 7 ปี 11 เดือน 
หากไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ังน้ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ในวาระน้ีไปอีก 3 ปี รวม
เป็น 10 ปี 11 เดือน 

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

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 
วำระท่ี 6 พจิำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 

เลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทราบว่า  คณะกรรมการไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดย
อา้งอิงขอ้มูลจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยเปรียบเทียบอา้งองิ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษทั เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 ไม่เกิน 3,000,000 บาท ดงัต่อไปน้ี  

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

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

เลขานุการบริษทั แสดงใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 และสถิติการเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการแต่ละท่าน ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา ทางบริษทัฯได้
มีการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษทัจ านวนทั้งส้ิน 9 คร้ัง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 10 คร้ัง มี
ค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งส้ิน 1,788,000 บาท 
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มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามท่ี

เสนอ 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 

 
วำระท่ี 7 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2564 

 เลขานุการบริษทั ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2564 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และเน่ืองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
คณะกรรมการเสนอ มี 1 ท่านยงัอยูร่ะหว่างขึ้นทะเบียนกบัทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คร้ังน้ี 
จึงเห็นควรใหเ้สนอรายช่ือผูส้อบบญัชีฯใหม่จากเดิม 4 ท่าน เป็น 3 ท่าน ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพจิารณา ซ่ึงประกอบดว้ย ดงัน้ี 

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

ใหม ่
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ  
2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปะมงคลกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ  
3. นางสาวเขมนนัท ์ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8260 
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โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 3 เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆกบับริษทั 
บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทั 

 ทั้งน้ี ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืน
ของ บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน โดย
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท  

 บริษทัฯแสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของปี 2564 และปี 2563 ซ่ึงรายละเอียดใน เอกสารแนบ 6 ของหนงัสือเชิญ
ประชุมท่ีจดัส่งไปให้ ดงัน้ี 

ตำรำงแสดงเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี 2564 2563 

ผู้สอบบญัชี บริษัท สยำม ทรูธ สอบบัญชี จ ำกัด บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด 

กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด 
(มหำชน) 

งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี 

รวม 
งบประจ ำ
ไตรมำส 

งบ
ประจ ำปี 

รวม 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน)       
งบการเงินรวม 

1,350,000 1,550,000 2,900,000 1,740,000 1,450,000 3,190,000 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(Audit Fee)       
รายงานการตรวจสอบ BOI             

(จ านวน 2 บตัร) 
- 300,000 300,000 - 200,000 200,000 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - - - - - - 
รวมยอดเฉพำะบริษทัฯ 1,350,000 1,850,000 3,200,000 1,740,000 1,650,000 3,390,000 

บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด       
Audit Fee 30,000 100,000 130,000 201,000 209,000 410,000 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - - - - - - 

บริษัท เอไอ  พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ 
จ ำกัด 

      

Audit Fee 30,000 100,000 130,000 126,000 124,000 250,000 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - - - - - - 

ยอดรวมทุกบริษัท 1,410,000 2,050,000 3,460,000 2,067,000 1,983,000 4,050,000 
 

มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 

(Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,049,042,250  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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- ไม่เห็นดว้ย          0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      354,000    หุ้น คดิเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 
วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัท คร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 

จ ำนวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำส่วน 5 หุ้นสำมัญเดิม 
ต่อ 1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ ในรำคำใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิเท่ำกับ 0.25 บำทต่อหุ้น 

เลขานุการบริษทั แถลงต่อท่ีประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 2 
(AIE-W2) จ านวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม 
ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยมีอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 
จนถึงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2566 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 7 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไปให้ ดงัน้ี  

สรุปรำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอ
ขาย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 
(“AIE-W2”) 

จ านวนหน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

1,046,458,386 หน่วย 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2566) 

วตัถุประสงคก์ารออก ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  
วิธีการจดัสรร จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีมีเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง 
ในกรณีท่ีมีเศษใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือทั้งหมด (ถา้มี) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท (จดัสรรโดยไม่คิดมูลค่า) 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุ้น (เวน้แต่จะมีการปรับ

สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 0.25 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิในอนาคตตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
Record Date 16 เมษายน 2564 (กรณีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการออกและเสนอขาย AIE-W2) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ - คร้ังแรก ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

- คร้ังท่ีสอง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
- คร้ังท่ีสาม ณ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2566 

ตลาดรองของ AIE-W2 บริษทัจะน า AIE-W2 จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นAIE ท าการซ้ือ
ขายอยูใ่นขณะนั้น 
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ทางเลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงการค านวณ ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ หรือ Dilution Effect จากการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Control Dilution มีรายละเอยีดการค านวณในแต่ละกรณี ดงัน้ี  

 
กรณีที่ 1 ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิ AIE-W2 ทั้งจ านวน และไม่มีบุคคลอืน่ท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิ AIE-W2 จะเท่ากบั ศูนย ์

กรณีที่ 2 ผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิ AIE-W2 ทั้งจ านวน แต่มีบุคคลอืน่ท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิ AIE-W2 ทั้งจ านวน จะ
ท าให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบง่ก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม ลดลงร้อยละ 16.67 

2. การลดลงของราคา หรือ Price Dilution มีรายละเอียดการค านวณในกรณีท่ี 1 และ 2 ดงัน้ี 

 
เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ท่ีเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุ้น ต ่ากว่าราคาตลาดท่ี 0.95 บาทต่อหุน้ ซ่ึง
ค านวณจากราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัเป็น
ระยะเวลา 15 วนัท าการต่อเน่ืองก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 จะท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อการลดลงของราคาลดลงร้อยละ 12.28 

3. การลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น หรือ Earnings per Share Dilution มีรายละเอียดการค านวณในกรณีท่ี 1 และ 2 ดงัน้ี 
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บริษทัมีก าไรจ านวน 488,517,125 บาท คดิเป็นก าไรต่อหุ้นส าหรับปี 2563 เท่ากบั 0.093 บาทต่อหุน้ และมีก าไรต่อ
หุ้นหลงัการเสนอขายเท่ากบั 0.078 บาทต่อหุ้น ซ่ึงจะท าให้เกิดผลกระทบต่อการลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้นร้อยละ 
16.67 

 
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 

2 (AIE-W2) ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 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 พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิม่ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 261,614,596.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 บำท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้น
ละ 0.25 บำท เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัทคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) และ
แก้ไขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ. 4 ให้สอดคล้องกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบียน 

เลขานุการบริษทั แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั
ฯ คร้ังท่ี 4 (AIE-W2) และเพื่อใหห้นงัสือบริคณห์สนธิขอ้. 4 มีความสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน คณะกรรมการเห็นควร
เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 261,614,596.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
1,569,687,578.50 บาท 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-   

 
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ 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 มลู
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้. 4 ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่า สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 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 

 
วำระท่ี 10 พจิำรณำอนุมตัิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนจ ำนวน 1,046,458,386 หุ้น เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษทัคร้ังที่ 2 (AIE-W2) 

เลขานุการบริษทั แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพจิาณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ AIE-W2 และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมถึงด าเนินการอืน่ใดตามท่ีจ าเป็นเพ่ือการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
  
 มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ก่ึงหน่ึง (1/2) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ก่ึงหน่ึง (1/2) 
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 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 

 
 



   

25 

 

วำระท่ี 11 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี  

ทางบริษทัฯไม่มีวาระใด ๆ เพ่ิมเติม ในส่วนของวาระน้ีจึงไม่มีเร่ืองใดตอ้งพจิารณาเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทั จึงขออนุญาต
จบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่าน้ี และเขา้สู่การถาม-ตอบ  

ไม่มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะส่งค าถามใดๆผา่นทางระบบ E-AGM ดงันั้น เม่ือไม่มีค าถามแต่อยา่งใดอีก ประธาน
กรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 11.07 น.  

 
 
 
 
 
 
 

       (นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
                                         ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 

 

 
 
 
 
 

         (นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
       เลขานุการบริษทั / ผูด้  าเนินการประชุม / ผูบ้นัทึกการประชุม 
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                   เอกสำรแนบ 2 
 
ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที่  2:  พจิำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

และ 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที่  3:  พจิำรณำอนุมัติกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

(F53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 13 สิงหำคม 2564 

ขา้พเจา้บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 
เก่ียวกบัการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 

1. กำรลดทุน/กำรเพิม่ทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติ ดงัน้ี 
1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,569,687,578.50 บาท เป็น 1,569,682,165.50 บาท ซ่ึงเกิดจากการ

จัดสรร AIE-W2 เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2564 ได้ไม่ครบตามจ านวน จึงยงัคงเหลือ AIE-W2 จ านวน 
21,652 หน่วย ส่งผลให้คงเหลือหุ้นสามญัจ านวน 21,652 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท (ก่อนรวม 
Par เป็น 1 บาทต่อหุน้) รวม 5,413 บาท 

1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 1,569,682,165.50 บาท เป็น 1,569,682,166 บาท โดยออกหุ้นสามญั 
จ านวน 2 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท (ก่อนรวม Par เป็น 1 บาทต่อหุ้น) รวม 0.50 บาท โดยเป็นการ
เพิ่มทุนในลกัษณะดงัน้ี 

กำรเพิม่ทุน ประเภทหลักทรัพย์ จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่ำที่ตรำไว้ 
(บำทต่อหุ้น) 

รวม 
(บำท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน หุน้สามญั 2 0.25 0.50 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................... 

2. กำรจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
     2.1 แบบก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จ ำนวนหุ้น 
 

อัตรำส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

รำคำขำย 
(บำทต่อหุ้น) 

วัน เวลำ จองซ้ือ   
และช ำระเงินค่ำหุ้น 

หมำยเหตุ 

1. เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนของบริษทัรุ่นท่ี 2 
(AIE-W2) และ

2 1 : 1 (อตัราใช้
สิทธิเดิม) 

 
1 : 0.25 หรือ 
4 : 1 (อตัราใช้

- 31 มี.ค.65 
30 ก.ย.65 
4 พ.ค.66 
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จัดสรรให้แก่ จ ำนวนหุ้น 
 

อัตรำส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

รำคำขำย 
(บำทต่อหุ้น) 

วัน เวลำ จองซ้ือ   
และช ำระเงินค่ำหุ้น 

หมำยเหตุ 

สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ี
ตราไว ้(Par Value) จาก
ปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น 
เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น 
โดยการรวมหุน้ 
(Reverse Stock Split) 
ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหเ้กิดเศษ
หุน้ภายหลงัการรวมหุ้น 

สิทธิหลงัปรับ
สิทธิจากการ
รวม Par) 

หมายเหตุ : กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ไม่เต็มจ านวน 1 หน่วยจากการค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือทิ้งทั้งจ านวน 

3.  ก ำหนดวันประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติกำรเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ ท่ีกฎหมายก าหนดเก่ียวกับการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) โดย 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (Record date) ในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 
 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 

................................ จนกว่าการประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

4.  กำรขออนุญำตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไข กำรขออนุญำต (ถา้มี)         
บริษทัจะท าการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1,569,682,166 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 2 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ก่อนรวม Par เป็น 1 บาทต่อหุ้น) ต่อกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์และจดทะเบียนช าระ
เปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือมีการเรียกช าระทุน 

5. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุน และกำรใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัรุ่นท่ี 2 (AIE-W2) และสอดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุน้ โดยการรวมหุ้น (Reverse 
Stock Split) เพื่อไม่ใหเ้กิดเศษหุ้นภายหลงัการรวมหุ้น 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลงัการรวมหุ้น 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 7.1 นโยบายเงินปันผล: บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ

ท่ีเหลือหลงัหักเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัผลประกอบการ ฐานะการเงินของบริษทั แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง รวมถึง
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และเหมาะสมอ่ืนๆในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
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 7.2 ผูจ้องซ้ือหุ้นเพิ่มทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
ช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
  7.3 อ่ืน ๆ: ไม่มี 

8.  รำยละเอียดอ่ืนใดที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรอนุมัติกำรเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
- ไม่มี - 

9. ตำรำงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 วนัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2564 13 สิงหาคม 2564 
2 ก าหนดวนั Record Date เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผู ้

ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 
27 สิงหาคม 2564 

3 ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 21 กนัยายน 2564 
 
 
บริษทัฯขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 

                                                                           
    ลายมือช่ือ.................................................. กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
      (นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย)์ 

                                                    ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
                                      (กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั) 
 
 
                                                                                     
    ลายมือช่ือ.................................................. กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
                 (น.ส.พิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
                                                      ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 
                                       (กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั) 
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เอกสำรแนบ 3 
 

เง่ือนไข ข้อปฏิบัติ และวิธีกำรลงทะเบียน ส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)  
 

1. ผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุม E-EGM : 
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) ท่ีเอกสาร (เอกสารแนบ 7) 

โดยขอใหท้่านระบุอีเมล ์(e-mail) และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่าน ใหช้ดัเจนส าหรับใชใ้นการลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุม และแนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-EGM ดงัน้ี  
1.1.1 บุคคลธรรมดำ 

•  ผูถื้อหุน้สัญชาติไทย  
- บตัรประจ าตวัผูถื้อหุ้น (บตัรประจ าตวั ประชาชน/บตัรขา้ราชการ/บตัรรัฐวิสาหกิจ) 
- ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะและบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ 

- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ- ช่ือสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
• ผูถื้อหุน้สัญชาติต่างประเทศ  

- หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
- ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ 

1.1.2 นิติบุคคล 
• นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

- หนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ
ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีไดอ้อกใหไ้ม่เกิน 30 วนั ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ านาจ
ลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทบัตราบริษทั ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดย
กรรมการดงักล่าวและ 

-  บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
• นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  

- หนงัสือรับรองนิติบุคคล โดยส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ี
จดัท าขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค หรือหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจ
หนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ใหน้ า
หนงัสือมอบฉันทะฉบบันั้นให้เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ านาจของสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือ
เจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดงักล่าว หรือบุคคลซ่ึงสามารถให้การรับรองท่ี
สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองเอกสาร (โนตารีพบัลิค) อีกชั้นหน่ึง 

- บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

บริษทัฯ ขอใหท้่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และหลกัฐานแสดงตวัตนดวั
กล่าวขา้งตน้ใหก้บับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 ผา่นช่องทางดงัน้ี 
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- ช่องทาง E-mail: ir@aienergy.co.th  
- ช่องทางไปรษณีย ์(โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับท่ีบริษทัฯจดัส่งใหพ้ร้อมกนัน้ี) 

ถึง: เลขานุการบริษทั 
ท่ีอยู ่: 55/2 หมู่ 8 ถนนเศษฐกิจ 1 ต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 

1.2 เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเอกสาร ตามขอ้ (1.1) จากท่าน บริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยนืยนัสิทธิเขา้ ร่วม
ประชุม โดยเม่ือผา่นการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัฯ จะจดัส่ง ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) 
พร้อม Web Link ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-EGM ทั้งน้ี ขอความกรุณาใหท้่านผูถื้อหุน้ งดใหช่ื้อผูใ้ช ้
(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่านแก่ผูอ่ื้นกรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของ
ท่านสูญหาย หรือยงัไม่ไดรั้บภายในวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 กรุณาติดต่อ บริษทัฯโดยทนัที (อีเมล:์ 
ir@aienergy.co.th / โทร.034-877-485-8) 

1.3 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-EGM ท่ีแนบไปพร้อมกบั ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหสั ผูใ้ช ้
(Password) โดยรายละเอียดจากอีเมล ์(e-mail) ท่ีบริษทัฯ ไดส่้งใหท่้าน ทั้งน้ี ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียน เขา้
ร่วมประชุมล่วงหนา้ 1 ชัว่โมงก่อนเร่ิมการประชุม อยา่งไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเร่ิมเม่ือ ถึงเวลาประชุมเท่านั้น 

1.4 ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดย ลงคะแนน 
“เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนน
ของทา่นเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

1.5 กรณีท่ีทา่นประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-EGM ก่อน หรือระหวา่งการประชุมกรุณา
ติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯจะระบุช่อง
ทางการติดต่อกบับริษทั ควิดแลบ จ ากดั ไวใ้นอีเมลท่ี์ไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท้่าน  
 

2. ผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะเพ่ือเข้ำร่วมประชุม E-EGM: 
ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมการ
อิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึง เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออก
เสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะเพื่อใหอ้อกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉันทะ ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือ
ใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ก.หรือ แบบ ข.ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 หรือ 6 หนงัสือมอบฉันทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่ง
หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 ผา่นช่องทางดงัน้ี 

- ช่องทาง E-mail: ir@aienergy.co.th  
- ช่องทางไปรษณีย ์(โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับท่ีบริษทัฯจดัส่งใหพ้ร้อมกนัน้ี) 

ถึง: เลขานุการบริษทั 
ท่ีอยู ่: 55/2 หมู่ 8 ถนนเศษฐกิจ 1 ต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 

โดยผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงแทน สามารถมอบฉนัทะ
ใหแ้ก่กรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใดๆในทุกวาระการประชุม ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

mailto:ir@aienergy.co.th
mailto:ir@aienergy.co.th
mailto:ir@aienergy.co.th
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1. นำยด ำรงค์ จูงวงศ์ อำยุ 76 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 17/149 ม.กฟภ นิเวศน์ 2 ถนนประชำช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหำนคร 

 
 

ต ำแหน่งในบริษัท : - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ : ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (พบ.ม), สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
ประวัติกำรอบรม : 
      - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
         กรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 168/2556 
      - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั  
        กรรมการบริษทัไทย (IOD)  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
       2552 – 2556    ท่ีปรึกษา         บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
       2525 – 2551    ผูช่้วยผูว่้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ต ำแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน : 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 
- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดับเดียวกัน 

             - ไม่มี -       
 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน มีจ ำนวน 1 กิจกำร 
              - ไม่มี -       

- กจิกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน มีจ ำนวน  3 กิจกำร 
         - ไม่มี -        

 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
- ไม่มี -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  
5 มีนำคม 2564: ไม่มี 
 
กำรมีส่วนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 
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2. นำยสัมพนัธ์ หุ่นพยนตร์ อำยุ 68 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 88/23/1 หมู่ท่ี 2 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

 
 

ต ำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
คุณวุฒกิำรศึกษำ : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายและการพฒันา, สถาบนัสังคมศึกษา 
(ISS) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด ์

 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติกำรอบรม : 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 110/2551 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 100/2556  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
       2545 – 2553    คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
       2552 – 2554    ประธานกรรมการด าเนินโครงการปริญญาโท ส าหรับผูบ้ริหาร          
                               มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
       2552 – 2554    กรรมการ                                     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
       2551 – 2554    ประธานกรรมการตรวจสอบ       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ต ำแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน : 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดับเดียวกัน 
             - ไม่มี -       

 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน มีจ ำนวน 1 กิจกำร 
 2556 - ปัจจบุนั   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากดั  

(มหาชน) 
- กจิกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน มีจ ำนวน  3 กิจกำร 

2556 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ บริษทั สเปซเมด จ ากดั  
2557 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ บริษทั วุฒิศกัด์ิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั  
2557 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ บริษทั วุฒิศกัด์ิ คอสเมติก จ ากดั  

 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
- ไม่มี -  

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  
5 มีนำคม 2564: ไม่มี 
 
กำรมีส่วนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 
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3. นำยโชติ สนธิวัฒนำนนท์ อำยุ 65 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 51 หมู่ 8 ต ำบลบำงกร่ำง อ ำเภอเมืองนนทบรีุ จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

ต ำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยั 
   รามค าแหง 

ประวัติกำรอบรม : 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 178/2556 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
       2555 – 2556    ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี   บริษทั ริช่ีเพลซ 2002 จ ากดั 
       2553 – 2555    ผูจ้ดัการโรงงาน                               บริษทั จอมพนัธ์กรุ๊ป จ ากดั 
       2534 – 2553    สมุห์บญัชี                                        บริษทั วชัรพล จ ากดั 
ต ำแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน : 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

 - บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดับเดียวกัน 
              - ไม่มี -       

 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
              - ไม่มี -       

- กิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
             - ไม่มี -        

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 
              - ไม่มี -        

กำรออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุน้หน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น 

ให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปน้ี 
-    ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน      
      ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
-    ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินการ     
      ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหท้ราบผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม 
      รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

2.     การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะ  
        ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
3.     ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ี 
        ประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุน้นั้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราวก็ได ้
4. การลงคะแนนลบั อาจจะท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้มี    
        การลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการลงคะแนนลบันั้น และแจง้ให ้
        ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  
5 มีนำคม 2564: 0.0067% (348,000 หุน้) 

กำรมีส่วนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 
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เอกสำรแนบ 4 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพำะที่เกีย่วข้องกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงส ำหรับวำระกำรประชุม 

หมวดท่ี 2  
หุ้นและผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 5. หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญัมีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กนั และเป็นหุ้นชนิดท่ีตอ้งช าระค่าหุ้นเตม็จ านวนมูลคา่ของหุ้น  และ/หรือ
เป็นหุ้นท่ีช าระค่าหุน้ดว้ยทรัพยสิ์นอื่นนอกจากตวัเงิน  หรือให้ใชลิ้ขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม  ศิลปะ  หรือวิทยาศาสตร์  
สิทธิบตัร  เคร่ืองหมายการคา้  แบบหรือหุ่นจ าลอง  แผนผงั  สูตร หรือกรรมวิธีลบัใดๆ หรือให้ใชข้อ้สนเทศเก่ียวกบั
ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม  การพาณิชย ์หรือวิทยาศาสตร์ 

บริษทัมีสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายหุ้น  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นกู ้ หุ้นกูแ้ปลงสภาพ  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 
หรือหลกัทรัพยอ์ืน่ใดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นบคุคลใดๆ หรือ
ประชาชนทัว่ไปได ้ และการแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้กูส้ามญั  การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุน้สามญั
ให้กระท าได ้ ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 6. ใบหุน้ทุกใบของบริษทัจะระบุช่ือผูถื้อหุ้น และมีลายมือช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพมิพล์ายมือช่ือไว ้แต่

ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็น
ผูล้งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้ ซ่ึงการลงลายมือช่ือหรือพิมพด์งักล่าวนั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพย์
ก าหนด 

หมวดท่ี 5  
คณะกรรมการ 

ขอ้ 17. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยห้า (5) คน โดย
กรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  และกรรมการของบริษทั
จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 18. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบคุคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียง
ช้ีขาด 

ขอ้ 19. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
(1/3) 

   กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้
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   กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปี
หลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 20. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั หรือกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออกตามขอ้ 22  
(5) ศาลมีค าส่ังให้ออก 

ขอ้ 22. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 24. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพจิารณาและลงมติอนุมติั โดยอาจ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอื่นกไ็ด ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง
และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังาน หรือ ลูกจา้ง
ของบริษทั ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

หมวดท่ี 6 
การประชุมผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้น
จ านวนไมน่อ้ยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพือ่พิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุน้
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์
(3) วนัติดต่อกนั และไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมดว้ย  

ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญข่องบริษทั หรือท่ีอื่นใดตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
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ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้น
ร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ใหน้ดั
ประชุมใหม ่และในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุม
คร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

ขอ้ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน
เร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอื่นมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอืน่ใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั  
(ช) การออกหุ้นกูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอื่น 

ขอ้ 40. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6) กิจการอื่น ๆ 
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เอกสำรแนบ 5 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ำยไม่ซับซ้อน) 

ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ  
เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี  
 วนัท่ี  เดือน พ.ศ  

  
 (1)   ขา้พเจา้        สัญชาติ     
 อยูบ่า้นเลขท่ี             

  (2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง  ดงัน้ี 
   
  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
                          หุ้นบุริมสิทธิ                                 - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  - เสียง  

 (3) ขอมอบฉนัทะให้  

                                                                               อายุ                       ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี                                              
 ถนน                                     ต าบล/แขวง                                    อ าเภอ/เขต                                                                                                                      
 จงัหวดั                                      รหสัไปรษณีย ์                      หรือ 

     นายด ารงค ์จงูวงศ ์ อาย ุ   76      ปี     อยูบ่า้นเลขท่ี    17/149 ม.กฟภ. นิเวศน์ 2    
ถนน ประชาช่ืน     ต าบล/แขวง            ทุ่งสองห้อง      อ าเภอ/เขต  หลกัส่ี    จงัหวดั   กรุงเทพฯ     รหสัไปรษณีย ์            10210  
หรือ 
     นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์ อาย ุ   68      ปี     อยูบ่า้นเลขท่ี    88/23/1 หมู ่2    ถนน 
 -   ต าบล/แขวง            บางเขน           อ าเภอ/เขต  เมืองนนทบุรี    จงัหวดั   นนทบุรี     รหสัไปรษณีย ์            11000          
หรือ 
      นายโชติ สนธิวฒันานนท ์ อาย ุ           65        ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี  51 หมู่ 8  
ถนน  -   ต าบล/แขวง  บางกร่าง        อ าเภอ/เขต  เมืองนนทบุรี   จงัหวดั         นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 11000    

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในผูจ้องหุ้น / การประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี / วิสามญัผูถื้อหุ้น (คร้ังท่ี 1/2564 ) ในองัคารท่ี  21 กนัยายน 2564   เวลา 10.00  น.  ในรูปแบบการประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอื่นดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ                                                            ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( )  (                             ) 

  ลงช่ือ                                                                ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ                                                               ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   ( )   (   ) 

หมำยเหตุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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เอกสำรแนบ 6       

   (ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 

 เขียนท่ี      
เลขทะเบียนผูถ้อืหุ้น                                         Written at 

Shareholders’ Registration No.                                                    วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
                                   Date    Month                    Year 

 (1)   ขา้พเจา้  

            I/We                                                                                                                                                            

            อยูบ่า้นเลขท่ี                สัญชาติ                                                                                                                             

            Address        Nationality 
(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”)  

Being a shareholder of AI Energy Public Company Limited (“The Company”) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง  ดงัน้ี 
Holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
  หุ้นสามญั          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสียง  
     Ordinary share          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 
     Preference share         shares and have the right to vote equal to votes 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัก็ได ้โปรดใชข้อ้มูลตามหมายเหตุขอ้ 5) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please use details in Remark No.5) 
❑1.  ช่ือ ______________________________________ อาย ุ     ปี อยูบ่า้นเลขท่ี _____________________________              

Name                                    age      years, residing at  
ถนน       ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet    
จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์        หรือ 
Province    Postal Code   or 

❑2.  ช่ือ __นายด ารงค ์จูงวงศ_์_________________ อาย ุ    76      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี   17/149 ม.กฟภ นิเวศน์ 2        
Name Mr. Damrong Joongwong age 76 years, residing at 17/149 PEA Nivej 2 village, 
ถนน         ประชาช่ืน  ต าบล/แขวง   ทุ่งสองห้อง  อ าเภอ/เขต  หลกัส่ี 
Road   Pracha Chuen                                                 Tambol/Khwaeng Thung Song Hong Amphur/Khet Lak Si 
จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร      รหสัไปรษณีย ์ 10210        หรือ 

              Province Bangkok         Postal Code   10210  or 
❑3.  ช่ือ __นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต_์_________________ อาย ุ    68      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี   88/23/1 หมู่ท่ี 2        

Name Mr. Sampan Hunpayon age 68 years, residing at 88/23/1 Moo 2 
ถนน         -  ต าบล/แขวง   บางเขน   อ าเภอ/เขต  เมืองนนทบุรี 
Road   -                                                          Tambol/Khwaeng Bang Khen Amphur/Khet Muang Nonthaburi 
จงัหวดั    นนทบุรี      รหสัไปรษณีย ์ 11000        หรือ 
Province Nonthaburi Postal Code   11000  or 

❑4.  ช่ือ ___นายโชติ สนธิวฒันานนท_์______________ อาย ุ    65      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  51 หมู่ 8   
Name Mr. Choti Sontiwattananont age 65 years, residing at 51 Moo 8  
ถนน  -  ต าบล/แขวง     บางกร่าง  อ าเภอ/เขต      เมืองนนทบุรี  
Road -                                                           Tambol/Khwaeng Bang Krang Amphur/Khet Mueng Nonthaburi  
จงัหวดั  นนทบุรี     รหสัไปรษณีย ์ 11000         
Province Nonthaburi  Postal Code   11000   

คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 
21 กนัยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on September 21, 
2021, at 10.00 hours through Electronic Media (E-EGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.  
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
❑  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 
Agenda No. 1 To certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of shareholders, held on April 5, 2021. 
 

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑ ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes        Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
Agenda No. 2 To consider and Approve the Decrease in Registered Capital and Amendment of the Memorandum of Association 
 
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
          Approve votes      Disapprove votes      Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
Agenda No. 3 To consider and approve the Increase in Registered Capital and Amendment of the Memorandum of Association 
 
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
          Approve votes     Disapprove votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
Agenda No. 4 To consider and approve the Allotment of the Newly Issued Ordinary Shares 
 
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes       
           
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ (Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการ

รวมหุ้น (Reverse Stock Split) และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
Agenda No. 5 To consider and approve the Change in Par Value by Reverse Stock Split and Amendment of the Memorandum of 

Association  
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 6 
Agenda No. 6 To consider and approve the Amendment of Article of Association Clause 6  
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
Agenda No. 7 To consider other matters (if any).  
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes  
 
(5) ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ         

Other statements or evidences (if any) of the proxy 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลง

มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall 
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

 
 

ลงนาม/Signed          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                      (         ) 
 
 

ลงนาม/Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                      (         ) 
 
หมำยเหตุ / Remark 

1. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to 
many proxies for splitting votes. 

2. ผูถ้ือหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2)  โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) ได ้
 The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than 

those specified in Clause (2) to the proxy. 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ

ตามแบบ 
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 

4. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดให้ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ในกิจการเร่ืองใดท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (5) 
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in 
any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5). 

5. ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทั ดงัน้ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถ้ือหุ้น 
(1) นายด ารงค ์จูงวงศ์       หรือ 
(2) นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์     หรือ  
(3) นายโชติ สนธิวฒันานนท ์     (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3) 

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow; 
(1) Mr.Damrong Joongwong   or 
(2) Mr.Sampan Hunpayon   or 
(3) Mr.Choti Sontiwattananont    (Information of independent directors were shown in the attachment 3) 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน) 
The proxy is granted by a shareholder of AI Energy Public Company Limited. 

 

 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 21 กนัยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-
EGM)  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และ สถานท่ีอื่นดว้ย 
 

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 shall be held on September 21, 2021 at 10.00 
hours through Electronic Media (E-EGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re:  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 

           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re:  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 

           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re:  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 

           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re:  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 

           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re:  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 

           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
 (                                                 )  

วนัที่/ Date   
 

ลงช่ือ/ Signed  ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                                 )  

วนัที่/ Date   
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เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม 

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder 

Entitled to Attend the Meeting 
 

1. บุคคลธรรมดา/ Natural person 
1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สญัชาติไทย/ Thai nationality 

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถ้อืหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ) 
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or 
identification card of state enterprise officer); or 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบอ านาจ 
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the proxy. 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality 
(ก) หนังสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 

Passport of the shareholder; or 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนังสอืเดนิทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว 

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบอ านาจ 
In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the proxy. 

 

2. นิติบุคคล/ Juristic person 
2.1 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand 

(ก) หนังสอืรบัรองนิตบิุคคล ออกใหไ้ม่เกนิ 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; 
and 

(ข) บตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบ
ฉนัทะพรอ้มบตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy 
form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

2.2 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand 
(ก) หนังสอืรบัรองนิตบิุคคล 
  Corporate affidavit; and 
(ข) บตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบ

ฉนัทะพรอ้มบตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy 
form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 
 

ในกรณขีองส าเนาเอกสารจะตอ้งมกีารรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมกีารรบัรอง
ลายมอืชื่อโดยโนตารพีบัลคิ 

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed 
outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public. 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถเขา้ระบบเพื่อลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชัว่โมงก่อนเริม่การประชุม หรอืตัง้แต่
เวลา 9.00 น. ของวนัที ่21 กนัยายน 2564 อย่างไรกต็าม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริม่ในเวลา 10.00 น. เท่านัน้ 

A shareholder or a proxy may log-in to register for the meeting 1 hour prior to the meeting start or from 9.00 hours on 
September 21, 2021, however the streaming will only start at 10.00 hours. 
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เอกสำรแนบ 7 

แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564  
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน) 

 
เขียนท่ี................................................................... 

วนัท่ี......... เดือน..................................... พ.ศ.................... 
 

 ขา้พเจา้......................................................................................................สัญชาติ......................อยูบ่า้นเลขท่ี.......................

ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต.................................................... 

จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................อีเมล.์.......................................................เบอร์โทรศพัท.์............................. 

(กรุณำใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ เพ่ือให้บริษัทฯ ติดต่อท่ำนในกรณีที่ท่ำนใส่อีเมล์ไม่ถูกต้อง) 
 

เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ิน............................................หุน้ 
ขา้พเจา้ขอยนืยนัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 21 กนัยายน 
2564 เวลา 10.00 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) 

 กรุณาส่ง weblink ส าหรับเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM), ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้

(Password) มายงัอีเมล ์(e-mail) ของขา้พเจา้ ดงัน้ี อีเมล ์(email)........................................................................................ 

 
ลงช่ือ...............................................................................ผูถื้อหุ้น 

                                                                                                                (...............................................................................) 
 
 

    ลงช่ือ............................................................................พยาน 

                                                                                                                (..............................................................................) 
 

หมำยเหตุส ำคัญ: โปรดด าเนินการจดัส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) ฉบบัน้ี
ท่ีกรอกเรียบร้อยแลว้ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานยนืยนัตวัตน ตามท่ีระบุในเอกสารแนบ 3  เพื่อใชใ้นการตรวจสอบสิทธิ
ในการเขา้ร่วมประชุม E-EGM ใหแ้ก่บริษทัฯภายในวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 ผา่นช่องทางต่อไปน้ี 

- ช่องทาง E-mail: ir@aienergy.co.th  
- ช่องทางไปรษณีย:์ โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับท่ีบริษทัฯจดัส่งใหพ้ร้อมกนัน้ี 

ในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บ Username และ Password ภายในวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 กรุณาติดต่อบริษทัฯทาง อีเมล:์ 
ir@aienergy.co.th หรือ โทร. 034-877-485-8  

mailto:ir@aienergy.co.th
mailto:ir@aienergy.co.th%20หรือ

