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AI ENERGY Public Company Limited

บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ  ากดั (มหาชน)

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2558

วนัท่ี 21 เมษายน 2558
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การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.

ณ  อาคารบริษัท เอเชียน อินซเูลเตอร ์จ ากดั (มหาชน )
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จ  านวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิออกเสียง

จ านวนผูถื้อหุ้นทัง้ส้ิน 5,511 ราย

จ านวนหุ้นสามญัทัง้ส้ิน 1,130,000,000 หุ้น

แบง่ตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดงัต่อไปน้ี

                                                  - นิติบุคคลต่างประเทศ               -              หุ้น
                                                  - นิติบุคคลในประเทศ       679,758,660      หุ้น
                                                  - บคุคลต่างประเทศ                   36,900      หุ้น
                                                  - บคุคลในประเทศ             450,204,440     หุ้น

จ านวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิออกเสียง 1,130,000,000 หุ้น

ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว

วาระท่ี 1

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2557 วนัท่ี 24 มีนาคม 2557
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วาระท่ี 2

รบัทราบรายงานประจ  าปี 2557 และรายงานของ

คณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั

ประจ าปี 2557

งบการเงินรวม ปี 2557 ปี 2556

รายได้รวม 4,441,439,477 4,235,780,909

ต้นทนุรวม 4,175,162,527 3,841,219,661

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 169,399,927 199,406,291

ก าไรสทุธิ 96,877,023 195,154,957
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วาระท่ี 3

พิจารณารบัรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็ และงบกระแสเงินสดประจ  าปีส้ินสุด

วนัที่  31 ธนัวาคม 2557

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2557 ปี 2556

สินทรพัยร์วม 2,458,594,421 2,022,898,407

หน้ีสินรวม 609,124,528 270,305,537

ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,849,469,893 1,752,592,870

งบการเงินรวม
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วาระท่ี 3  (ตอ่)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ปี 2557 ปี 2556

รายได้จากการขาย 4,425,088,222 4,222,576,894

รายได้รวม 4,441,439,477 4,235,780,909

ต้นทนุขาย 4,175,162,527 3,841,319,661

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 169,399,927 199,406,291

ก าไรสทุธิ 96,877,023 195,154,957
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วาระท่ี 3  (ตอ่)

งบกระแสเงินสด ปี 2557 ปี 2556

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 68,455,693 687,582,694

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (163,653,267) (576,487,520)

ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 211,669,208 (56,816,244)

กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) 116,471,434 54,278,930
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พิจารณารบัรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็ และงบกระแสเงินสดประจ  าปีส้ินสุด

วนัที่  31 ธนัวาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรพิจารณารบัรองงบการเงินประจ าปี 2557

วาระท่ี 3  (ตอ่)
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วาระท่ี 4

พิจารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิประจ  าปี 2557 ของ

บริษทัเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงิน

ปันผล

หลกัการและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 

40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั

การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557 ของบริษัทเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ

งดการจา่ยเงินปันผล



11

วาระท่ี 5

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระ

ประจ าปี 2558
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ

และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต  าแหน่งใหม่

อายุ 57 ปี

ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ

สดัส่วนการถือหุ้น 19,715,720 หุ้น

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (บธ ม.)   
หลกัสตูรนานาชาติ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD)

-DAP : Directors Accreditation 
Program
- DCP : Director Certification 
Program 47/2547

       จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ
บริษทั

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้: 
4 ต.ค. 2549
(7 ปี 3 เดือน) 

นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย์
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ

และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่

นายกวีพงษ์ หิรญักสิ

อายุ 65 ปี

ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

สดัส่วนการถือหุ้น - ไม่มี - 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ ปริญญาเอก    สาขาสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมารก์สั ประเทศอินเดีย

การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD)

-DAP : Directors Accreditation 
Program 100/2556
- DCP : Director Certification 
Program 168/2556

       จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ
บริษทั

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้: 
9 เม.ย. 2556
(2 ปี ) 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ

และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่

นายสมัพนัธ ์หุ่นพยนต์

อายุ 62 ปี

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

สดัส่วนการถือหุ้น - ไม่มี - 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ ปริญญาโท  บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD)

-DAP : Directors Accreditation 
Program 100/2556
- DCP : Director Certification 
Program 110/2551

       จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ
บริษทั

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้: 
9 เม.ย. 2556
(2 ปี ) 
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั

แต่งตั้งนายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์นายกวีพงษ์ หิรญักสิ และ

นายสมัพนัธ ์หุน่พยนต ์กรรมการท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้เป็น

กรรมการอีกครั้งหน่ึง

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม

วาระประจ  าปี 2558

วาระท่ี 5 (ตอ่)
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัจิา่ยค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ  าปี 2558

องคป์ระกอบค่าตอบแทน
กรรมการ

ปี 2558 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2557

1) ค่าตอบแทนรายเดือน  

                 - ประธานกรรมการ
                 - กรรมการ

18,000 บาท / ท่าน / เดือน
15,000 บาท / ท่าน / เดือน

18,000 บาท / ท่าน / เดือน
15,000 บาท / ท่าน / เดือน

2) ค่าเบีย้ประชมุ

                 - ประธานกรรมการ
                 - กรรมการ

18,000 บาท / ท่าน / ครัง้
15,000 บาท / ท่าน / ครัง้

18,000 บาท / ท่าน / ครัง้
15,000 บาท / ท่าน / ครัง้

หมายเหต ุ: ค่าเบี้ยประชมุก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ
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วาระที่ 6 (ตอ่) ค่าตอบแทนกรรมการและการเขา้รว่มประชุม

ประจ  าปี 2557

รายช่ือกรรมการ

คณะกรรมการ
บริษทั และประชมุ

สามญั
ผูถ้ือหุ้น (ครัง้)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ครัง้)

ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2557 (บาท)

1. นายณรงค ์ธารีรตันาวิบูลย์ 5/5 - 306,000.00

2. นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบูลย์ 5/5 - 255,000.00

3. นายอนุรกัษ์ ธารีรตันาวิบูลย์ 5/5 - 255,000.00

4. นายนพพล ธารีรตันาวิบูลย์ 5/5 - 255,000.00

5. นายด ารงค ์จงูวงศ์ 5/5 - 255,000.00

6. ดร.กวีพงษ์ หิรญักสิ 5/5 6/6 414,000.00

7. ผศ.สมัพนัธ ์หุ่นพยนต์ 5/5 6/6 345,000.00

8. นายโชติ สนธิวฒันานนท์ 5/5 6/6 345,000.00

รวม 2,430,000.00
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 จ านวนไมเ่กิน 

2,700,000 บาท

พิจารณาอนุมตัจิา่ยค่าตอบแทนกรรมการประจ า  

ปี 2558

วาระท่ี 6 (ตอ่)
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วาระท่ี 7

พิจารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่า

สอบบญัชี ประจ  าปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั

แต่งตั้งดร.วิรชั อภิเมธีธ ารง ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 1378 หรือนายชยักรณ ์

อุน่ปิติพงษา ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 3196 หรือนายอภิรกัษ์ อติอนุวรรตน์ 

ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 5202 แห่งส านักงาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 และก าหนดคา่สอบบญัชี เป็น

จ านวนเงินไมเ่กิน 2,500,000 บาท ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไมไ่ดมี้

ความสมัพนัธท์างธุรกิจใดๆ กบับริษัทจดทะเบียน หรือผูบ้ริหารของ

บริษัท
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วาระท่ี 7 (ตอ่)
ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 2557 2558

ผูส้อบบญัชี
บริษทั ส านักงาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิ

เอทส ์จ ากดั
บริษทั ส านักงาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซ

ซิเอทส ์จ ากดั

กลุ่มบริษทั เอไอ เอนเนอรจี์ จ ากดั (มหาชน)
งบประจ าไตร

มาส
งบประจ าปี รวม

งบประจ า
ไตรมาส

งบประจ าปี รวม

บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ ากดั (มหาชน)

งบการเงนิรวม 180,000 80,000 260,000
960,000 650,000 1,610,000

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 480,000 500,000 980,000

ตรวจสอบขอ้มลูในแบบค าขอใชส้ทิธแิละประโยชน์
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล (จ านวน 1 บตัร)

- 30,000 30,000 - 80,000 80,000

รวมยอดเฉพาะบริษทัฯ 660,000 610,000 1,270,000 960,000 730,000 1,690,000

บรษิทั เอไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั 165,000 105,000 270,000 150,000 180,000 330,000

บรษิทั เอไอ พอรต์ส ์แอนด ์เทอรม์นิลัส ์จ ากดั 240,000 200,000 440,000 240,000 230,000 470,000

ยอดรวมทุกบริษทั 1,065,000 885,000 1,950,000 1,350,000 1,140,000 2,490,000
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วาระท่ี 7 (ตอ่)

พิจารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่า

สอบบญัชี ประจ  าปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั

แต่งตั้งดร.วิรชั อภิเมธีธ ารง ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 1378 หรือนายชยักรณ ์

อุน่ปิติพงษา ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 3196 หรือนายอภิรกัษ์ อติอนุวรรตน์ 

ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 5202 แห่งส านักงาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 และก าหนดคา่สอบบญัชี เป็น

จ านวนเงินไมเ่กิน 2,500,000 บาท ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไมไ่ดมี้

ความสมัพนัธท์างธุรกิจใดๆ กบับริษัทจดทะเบียน หรือผูบ้ริหารของ

บริษัท
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วาระท่ี 8 

พิจารณาอนุมตัเิปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมอนุมติัเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ี

ตราไวข้องหุน้สามญั

เพื่อรองรบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนรองรบัสิทธิการแปลงสภาพของใบส าคญั

แสดงสิทธิของบริษัทรุ่นท่ี 1 (AIE-W1) จากเดิม 1 บาทต่อหุน้ เปล่ียนเป็น 

0.25 บาทต่อหุน้
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วาระท่ี 9 

พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้. 4 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว”้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมอนุมติัแกไ้ขหนังสือบริคณห์

สนธิขอ้. 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้สามญั

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 1,130,000,000 บาท (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยสามสบิลา้นบาท)

แบ่งออกเป็น : 4,520,000,000 หุน้ (สีพ่นัหา้รอ้ยยีส่บิลา้นหุน้)

มลูคา่หุน้ละ : 0.25 บาท (ยีส่บิหา้สตางค)์

โดยแบ่งออกเป็น

หุน้สามญั : 4,520,000,000 หุน้ (สีพ่นัหา้รอ้ยยีส่บิลา้นหุน้)

หุน้บุรมิสทิธิ : (-) หุน้ -ไมม่-ี

เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่

สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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วาระท่ี 10 

พิจารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบรษิทัฯ รุน่ท่ี 1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมตามสดัสว่น
สรปุรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอไอ เอนเนอรจี์ จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ (AIE-W1)

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย์ บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ ากดั (มหาชน)  

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ี
จ ากดั (มหาชน) รุน่ที ่1 (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “AIE-W1”)

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อก ไมเ่กนิ 904,000,000 หน่วย (เกา้รอ้ยสีล่า้นหน่วย)

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย 0.00 บาท (ศนูยบ์าท)

ราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 0.25 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณมีกีารปรบัสทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธทิี่
ก าหนด)



25

วาระท่ี 10 (ตอ่) 

สรปุรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอไอ เอนเนอรจี์ จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ (AIE-W1)

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 3 ปี นบัแตว่นัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ตัง้แต่วนัที ่8 พฤษภาคม 2558 
จนถงึวนัที ่7 พฤษภาคม 2561)  

วธิกีารจดัสรร จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้กผู่ถ้อืหุน้สามญัเดมิของบรษิทั ตามสดัสว่น
การถอืหุน้ (Right Offering) ในอตัรา 5 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 ใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ

Record Date วนัที ่6 พฤษภาคม 2558 

ปิดสมดุทะเบยีนและพกัการโอนหุน้ วนัที ่7 พฤษภาคม 2558

ระยะเวลาการใชส้ทิธิ เมือ่ครบก าหนด 1 ปี นบัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและสามารถใช้
สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธไิดใ้นวนัท าการสดุทา้ยของ เดอืนมถุินายน 
และเดอืนธนัวาคม ของแต่ละปีปฏทินิ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ
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วาระท่ี 10

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมอนุมติัการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิม

เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่

สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พิจารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน

ของบริษทัฯ รุ่นที่ 1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น (ตอ่)

ผลกระทบ

การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) รอ้ยละ 16.67

การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) รอ้ยละ 15.72

การลดลงของก าไรต่อหุน้ (Earnings Per Share Dilution : 
EPS Dilution)

รอ้ยละ 10.00
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วาระท่ี 11 

พิจารณาอนุมตัเิพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,130,000,000

บาท เป็น 1,356,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุน

จ  านวน 904,000,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25

บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ รุน่ท่ี 1 (AIE-W1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมอนุมติั เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก

1,130,000,000 บาท เป็น 1,356,000,000 บาท มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท

เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่

สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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วาระท่ี 12 

พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษทัฯ

ขอ้. 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมอนุมติัแกไ้ขหนังสือบริคณห์

สนธิขอ้. 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 1,356,000,000 บาท (หนึ่งพนัสามรอ้ยหา้สบิหกลา้นบาท)

แบ่งออกเป็น : 5,424,000,000 หุน้ (หา้พนัสีร่อ้ยยีส่บิสีล่า้นหุน้)

มลูคา่หุน้ละ : 0.25 บาท (ยีส่บิหา้สตางค)์

โดยแบ่งออกเป็น

หุน้สามญั : 5,424,000,000 หุน้ (หา้พนัสีร่อ้ยยีส่บิสีล่า้นหุน้)

หุน้บุรมิสทิธิ : (-) หุน้ -ไมม่-ี

เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่

สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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วาระท่ี 13 

พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน

ความเห็นคณะกรรมการ : จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 904,000,000 หุน้ 

มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 904,000,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นท่ี 1 (AIE-W1)
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วาระท่ี 14 

พิจารณาอนุมตักิ  าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิไดร้บั

จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทั รุน่ที่ 1 (AIE-W1)

ความเห็นคณะกรรมการ : ใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัก าหนด

รายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 

รุ่นท่ี 1 ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 และใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด

สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 เพื่อก าหนดรายช่ือผู ้

ถือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 1 (AIE-W1)
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วาระท่ี 15

พจิารณาเร่ืองอื่นๆ ( ถ้ามี )
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ค าถาม - ค าตอบ
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ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน


