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ท่ี AIE 200/2562             วนัท่ี  26 สิงหาคม 2562 

เร่ือง    การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการ  
            ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

            บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 
15 สิงหาคม 2562 ณ ส านักงานบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯออกตัว๋สัญญาใช้เงินให้แก่บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั จ านวนไม่เกิน 10 ฉบบัรวมเป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 300,000,000 บาท มีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีเสนอขายวงจ ากดั 
(เสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง ซ่ึงอาจเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯ) เพื่อเป็นการรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทัฯ และ/
หรือ ใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ โดยการท ารายการดงักล่าวน้ีถือเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินและเขา้ข่ายเป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัโดยมีสารสนเทศ ดงัน้ี 

1. วันเดือนปี ท่ีเกิดรำยกำร 

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดวนัออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและระยะเวลาในการออกท่ีเหมาะสม โดยแต่ละใบจะมี
ระยะเวลาครบก าหนดภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริหารมีมติให้ออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

ทั้งน้ี ตามอ านาจอนุมติัของบริษทั คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรับความช่วยเหลือทางการเงินไดไ้ม่เกิน 500,000,000 
บาท (ห้าร้อยลา้นบาท) และไม่เกินเกณฑ์รายการขนาดเล็กจากการค านวนขนาดรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลเก่ียวโยง
กนั ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี 
 

เลขที่ตั๋วสัญญำ วันที่ท ำสัญญำ วันที่ครบก ำหนด จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

อัตรำดอกเบีย้ 
(%) 

วันที่คณะกรรมกำร
บริหำรอนุมัต ิ

1. AIE008 / 2562 11/06/2562 30/09/2562 50,000,000.00 2.840% 10/6/2562 
2. AIE010 / 2562 11/07/2562 10/10/2562 50,000,000.00 3.050% 5/7/2562 
3. AIE011 / 2562 23/07/2562 22/10/2562 50,000,000.00 3.750% 19/7/2562 
4. AIE012 / 2562 2/08/2562 1/11/2562 30,000,000.00 3.750% 1/8/2562 
5. AIE013 / 2562 7/08/2562 6/11/2562 30,000,000.00 3.750% 1/8/2562 

   ยอดรวมตั๋วสัญญำ ณ 15 ส.ค. 2562      210,000,000.00  บาท (สองร้อยสิบลา้นบาท) 
 

หมำยเหตุ: ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 5 ฉบบัขา้งตน้  เม่ือครบก าหนดสามารถต่ออายรุะยะเวลาออกไปได ้แตร่วมแลว้ไม่เกิน 1 ปี 
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2. คู่กรณีท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน                : บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั 
     (มหาชน) และ/หรือ  นายณรงค ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์  โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีออก
     ปัจจุบนั 210,000,000 บาท ออกให้ บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั  

(มหาชน) ส่วนท่ีเหลือ 90,000,000 บาท อาจจะออกให้ บริษทั เอเชียน  
อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ  นายณรงค ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์

ผู้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน            : บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
(ผู้ออกตั๋วสัญญำใช้เงิน)   

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรำยกำร 

ประเภทรำยกำร             : เป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีเสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง อตัราดอกเบ้ีย
   ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี (พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินท่ีบริษัทได้รับจาก
   สถาบนัการเงินและเง่ือนไขหลกัประกนัวงเงินเงินกูยื้มการค ้าประกนัการเงิน
   ต่าง ๆ ท่ีสถาบนัการเงินเรียกเก็บจากผูข้อสินเช่ือ) จ านวนไม่เกิน 10 ฉบบั เป็น 

ตัว๋สัญญาใช้เงิน มีอายุไม่เกิน 1 ปี เพื่อเป็นการรองรับโอกาสทางธุรกิจ  และ/
หรือ เสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั 

         เกณฑ์ที่ใช้พจิำรณำ             : เกณฑม์ูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 
ขนำดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน            : ขนาดกลาง  (ร้อยละ 0.8433 ของ NTA งบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2562) 

4. รำยละเอียดของกำรรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

ผูอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งิน             : บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
ประเภท              : ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีเสนอขายบคุคลเฉพาะเจาะจง (ไม่มีหลกัประกนั) 
มูลค่าท่ีออก              : 10 ฉบบัรวมกนัไม่เกิน 300,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย              : ไม่เกิน ร้อยละ 5 ต่อปี (ขึ้นอยูก่บัสภาวะดอกเบ้ียในตลาดเงิน ณ ขณะนั้น) 
การจ่ายดอกเบ้ีย             : ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
ระยะเวลา              : ไม่เกิน 1 ปี (อายตุัว๋สัญญาใชเ้งิน) 

5. รำยละเอียดของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

-   บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ล าดบัท่ี 1  สัดส่วนการถือหุ้น   61.77% 
-   นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์  ประธานกรรมการบริษทั    สัดส่วนการถือหุ้น     0.57% 
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6. มูลค่ำรวมและเกณฑ์ท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำรวมของรำยกำร 

มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน            : ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงินรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยลา้น 
บาท) ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยอัตราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี มูลค่า
ดอกเบ้ียจ่ายรวมขึ้นอยู่กับระยะเวลาของตัว๋สัญญาใช้เงิน แต่มีมูลค่าดอกเบ้ีย
จ่ายรวมประมาณ 15,000,000 บาท (สิบห้าลา้นบาท) 

รายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000,000 บาท 
หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่นอ้ยกว่า ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ
ของบริษทั (NTA) เขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน  โดยบ ริษัทฯต้องขออนุมั ติ เข้าท ารายการจาก ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย แต่ไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

เกณฑ์ท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำรวมของรำยกำร  :   มูลค่าของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 

มูลค่ำรวมของรำยกำร   =  จ านวนเงินกูย้ืมสูงสุด x อตัราดอกเบ้ียสูงสุด x ระยะเวลากูย้ืมเงินสูงสุด 
     = 300,000,0000 x 5% x 1 ปี 
     = 15,000,000.00 บาท (สิบห้าลา้นบาท) 

ขนำดของรำยกำร             :   ขนาดของรายการมีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.8433 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
(Net Tangible Assets) โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ และ                             
บริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บการสอบทาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  

        ขนำดของรำยกำร   = (มูลค่าของรายการ / มูลค่าสินทรัพยมี์ตวัตนสุทธิ) x100 
      = (15,000,000 บาท / 1,778,811,000 บาท) x 100 
      = 0.8433%  

วิธีกำรช ำระเงิน             : ช าระเป็นเงินสดซ่ึงเป็นทุนหมุนเวียนของบริษทั   

7. แผนกำรใช้เงินที่ได้จำกกำรออกตัว๋สัญญำใช้เงิน 

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ และ/หรือกิจการอื่นตามท่ีคณะกรรมการ 

บริษทัเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้ขา้ลงทุนโครงการเพื่อขยายธุรกิจใด บริษทัฯจะปฏิบติัตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งต่อไป 
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8. ควำมเห็นของกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่ารายการดงักล่าวท าให้บริษทัฯมีเงินทนุเพื่อรองรับการขยายกิจการ และใชเ้ป็นเงินทนุ
หมุนเวียน โดยไมเ่สียโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯมีการเติบโตทางธุรกิจ อนัเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุ้น โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ี
เหมาะสม ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนทางการเงินท่ีบริษทัไดรั้บจากสถาบนัการเงิน โดยรายการดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลเฉพาะเจาะจง จ านวน 2 ราย เม่ือเทียบกบัสถาบนัการเงิน คือ สามารถด าเนินการไดอ้ยา่ง
คล่องตวั โดยมิตอ้งรอระยะเวลาพิจาณาอนุมติัจากสถาบนัการเงิน รวมถึงเง่ือนไขท่ีมีมากกว่าอีกดว้ย 

 ทั้งน้ี นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ประธานกรรมการ กรรมการ และผูบ้ริหาร เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนั เป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียจึงไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและงดออกเสียงในมติน้ี 

9. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือกรรมกำรของบริษัท ท่ีแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 

-ไม่มี- 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 
   

            นางสาวพมิพว์รรณ  ธารีรัตนาวิบูลย ์ 
                                                                                                               กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการโทร. 034-877-485-8 ต่อ 500 
Email: ir@aienergy.co.th 


