
 

  

 

 
ท่ีตั้ง         55/2 หมู ่8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2            1 / 5 
                55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110 Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 
 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited. 

ท่ี AIE 010/2564            วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 (แกไ้ข) 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

2. สรุปรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
    ของบริษทั คร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 

 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงจดัขึ้น
เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2564 มีมติท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. มีมติอนุมติั และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้ 

 
2. มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทนุส ารองตาม

กฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ดงัต่อไปน้ี 
- จดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนดไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2563 จ านวน 

25,000,000 บาท ส่งผลให้บริษทัฯมีเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 25,000,000 บาท ซ่ึงคดิเป็นอตัราร้อยละ 1.91 
ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้  

- จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 261,614,596.40 บาท คิด
เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 52.66 ของเงินก าไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจากส่วนของก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2563 ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และไม่สามารถขอ
เครดิตภาษีเงินปันผลคนืได ้

โดยท่ีประชุมมีมติก าหนดให้วนัท่ี 16 เมษายน 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2564  

ทั้งน้ี การให้สิทธิเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
ท่ีจะจดัขึ้นในวนัท่ี 5 เมษายน 2564 
 

3. มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระในปี 2564 โดยมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์  รองประธานกรรมการบริษทั  
3. นายด ารงค ์จงูวงศ ์   กรรมการบริษทั 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพ้ิจารณาแลว้ว่ากรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่นท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทัฯ อีกทั้ง นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ จะด ารง
ด าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ังน้ี (ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี 9 
เมษายน 2556) แตค่ณะกรรมการบริษทัเห็นว่าท่านไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามมาตรา 89/7 ของพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มีคุณสมบติัของกรรมการอิสระครบถว้น ตั้งแต่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัไม่เคยมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ตดัสินใจในวาระตา่งๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและผูถื้อหุ้นมาโดยตลอด การรักษากรรมการอิสระท่ีมี
ความรู้ความสามารถไวก้บับริษทัฯ ส่งผลใหบ้ริษทัฯไดรั้บประโยชน์ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
เลือกตั้งให้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง 
โดยให้ นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ และนายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์มีต าแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีเคยด ารงต าแหน่งอยูก่่อนหนา้แลว้ทุก
ประการ และแต่งตั้ง นายด ารงค ์จูงวงศ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้องคป์ระกอบ
คณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูและกิจการท่ีดี ในกรณีท่ีบริษทัฯมีประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
เป็นครอบครัวเดียวกนั และประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ซ่ึงองคป์ระกอบคณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่าก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี ผูท่ี้ไดรั้บ
การเสนอช่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระทุกรายมีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระ 
 

4. มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท  

 
5. มีมติอนุมติั และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สยาม 

ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั ซ่ึงมีรายช่ือตามท่ีปรากฎดา้นล่าง เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ 
2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปะมงคลกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ 
3. นางสาวเขมนนัท ์ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8260 หรือ 
4. นางสาวอรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 11145 หรือ 

และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท  
 
6. มีมติอนุมติัให้บริษทัฯรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวนรวมไม่เกิน 10 ฉบบัรวมเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 200,000,000 บาท มีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 
2.5 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีเสนอขายวงจ ากดั (เสนอขายบคุคลเฉพาะเจาะจง ซ่ึงอาจเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯ) เพื่อเป็นการรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทัฯ และ/ หรือ ใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ 
จึงถือว่าเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินและเขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี 
ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 ซ่ึงมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 0.23 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของงบ
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การเงินรวมของบริษทัฯ โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ทั้งน้ี ไม่มีรายการ
รับความช่วยเหลือทางการเงินอื่นซ่ึงเกิดกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัในช่วงระหว่าง 6 เดือนท่ีผา่นมาก่อนวนัท่ีมีมติอนุมติั รายการน้ี
จึงเป็นรายการท่ีมีขนาดมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000,000 บาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่นอ้ยกว่า ร้อยละ 3.00 
ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ (NTA) บริษทัฯจึงมีหนา้ท่ีขออนุมติัคณะกรรมการบริษทัฯ และเปิดเผยรายการ
ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ทั้งน้ี รายละเอียดของการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 
7. มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (AIE-W2) จ านวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน
การถือหุ้นในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในราคาใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ
เท่ากบั 0.25 บาท ต่อหุ้น ทั้งน้ี รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สรุปรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั) 

ทั้งน้ี ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 
ในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 (Record Date) และก าหนดวนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 
ในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 อยา่งไรก็ตาม การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน  
เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ท่ีจะจดัขึ้นในวนัท่ี 5 เมษายน 2564 

ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการ
พิจารณาและก าหนดรายละเอียดอ่ืนใด อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุน (AIE-W2) ซ่ึงรวมไปถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงแต่ (1) การพิจารณาก าหนด แกไ้ข เพ่ิมเติมรายละเอียดและเง่ือนไขใดๆท่ีจ าเป็น
และเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (AIE-W2) เท่าท่ีกฎหมายก าหนดให้กระท าไดห้รือใน
ส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคญั เช่น วนั เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน วิธีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิเป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ท าคาวมตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (AIE-W2) (3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบค าขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์
หุ้นสามญัของบริษทัท าการซ้ือ/ขายอยูใ่นขณะนั้น และด าเนินการอื่นใดตามท่ีจ าเป็นเพื่อการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
 

8. มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 
261,614,596.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 บาท เป็นจ านวน 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้0.25 บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) จ านวน 1,046,458,386 หน่วย และอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุดงัน้ี 

ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน จ านวน   1,569,687,578.50 บาท 
 แบ่งออกเป็น       6,278,750,314 หุ้น 



 

  

 

 
ท่ีตั้ง         55/2 หมู ่8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2            4 / 5 
                55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110 Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 
 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited. 

 มูลค่าหุ้นละ                    0.25 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั       6,278,750,314 หุ้น 
 หุ้นบุริมสิทธิ                  - หุ้น 

 
9. มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 

1,046,458,386 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 
 
10. มีมติให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุม

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการประชุมผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โดยก าหนดให้วนัศุกร์ท่ี 5 มีนาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2563  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (AIE-

W2) จ านวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน 5 
หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 0.25 
บาทต่อหุ้น 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 261,614,596.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน
จดทะเบียน 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 

วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

 ทั้งน้ี ส าหรับรายละเอียดของขั้นตอนการใชง้านระบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษทัฯจะแจง้

ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.aienergy.co.th และผา่นระบบ Set Link ของตลาดหลกัทรัพยฯ 
ต่อไป  

http://www.aienergy.co.th/
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

    (นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
         กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษทั โทร. 0-3487-7486-8 ต่อ 500 
Email: ir@aienergy.co.th 
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สำรสนเทศเกี่ยวกบักำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกัน 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯรับความช่วยเหลือทาง

การเงินจาก นายณรงค ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์(บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั) โดยเป็นการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวน 10 ฉบบั เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยลา้นบาท) มีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการรองรับโอกาสในการ
ขยายธุรกิจของบริษทัฯ และ/หรือ ใชเ้ป็นทุนหมนุเวียนของบริษทัฯ รายการขา้งตน้เขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ซ่ึง
จากการค านวนขนาดรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลเก่ียวโยงกนัขา้งตน้ เขา้เกณฑข์นาดรายการขนาดกลางท่ีตอ้ง
น าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัและเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่ตอ้งขอ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีเกณฑก์ารค านวนขนาดรายการท่ีจะตอ้งพิจารณารายละเอียด ดงัน้ี 

1. วันเดือนปี ท่ีเกิดรำยกำร 

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาระยะเวลาในการออกและเสนอขายท่ีเหมาะสม โดยจะเสนอขายภายในระยะเวลา 1 
ปี นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้ออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

2. คู่กรณีท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน   :  นายณรงค ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยลา้นบาท) 
ผู้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  :  บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
(ผู้ออกตั๋วสัญญำใช้เงิน) 

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรำยกำร 

ประเภทรำยกำร                  :   เป็นการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีเสนอขายบคุคลเฉพาะเจาะจง อตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อ
ปี (พิจารณาจากตน้ทุนทางการเงินท่ีบริษทัไดรั้บจากสถาบนัการเงิน และเง่ือนไขหลกัประกนั
วงเงินกูยื้มการค ้าประกนัการเงินต่างๆ ท่ีสถาบนัการเงินเรียกเก็บจากผูข้อสินเช่ือ) จ านวนไม่เกิน 
10 ฉบบั เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินมีอายไุม่เกิน 1 ปี เพื่อเป็นการรองรับโอกาสทางธุรกิจ และ/หรือ 
เสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษทัฯ 

เกณฑ์ที่ใช้พจิำรณำ :     เกณฑม์ูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 

ขนำดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  :  ขนาดกลาง หรือ ร้อยละ 0.23  ของ  NTA  (งบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2563) 
 = (มูลค่าของรายการ / มูลค่าสินทรัพยมี์ตวัตนสุทธิ) x100 

= (5,000,000 บาท / 2,171,113,538 บาท) x 100 
= 0.23%  
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4. รำยละเอียดของกำรรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

ผู้ออกตั๋วสัญญำใช้เงิน  :  บริษทั  เอไอ  เอนเนอร์จี  จ ากดั  (มหาชน)                                                    
ประเภท   :  ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีเสนอขายบคุคลเฉพาะเจาะจง (ไม่มีหลกัประกนั)                      
มูลค่ำท่ีออก   :  10 ฉบบัรวมกนัไม่เกิน 200,000,000 บาท                                                       
อัตรำดอกเบีย้   :  ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี (ขึ้นอยูก่บัสภาวะดอกเบ้ียในตลาดเงิน ณ ขณะนั้น)                                                                                     
กำรจ่ำยดอกเบีย้   :  ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน                                                                            
ระยะเวลำกำรกู้ยืม  :  มีอายไุม่ เกิน 1 ปี (อายตุัว๋สัญญาใชเ้งิน) 

5. รำยละเอียดของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

- นายณรงค ์ ธารีรัตนาวิบูลย ์     ประธานกรรมการบริษทั         สัดส่วนการถือหุ้น 0.57% 

6. มูลค่ำรวม และ เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำรวมของรำยกำร 

มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน : ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงินรวมไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยลา้นบาท) 
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี มูลค่าดอกเบ้ียจ่าย
รวมขึ้นอยูก่บัระยะเวลาของตัว๋สัญญาใชเ้งิน แต่มีมูลค่าดอกเบ้ียจ่ายรวมประมาณ 
5,000,000 บาท (ห้าลา้นบาท) 

รายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000,000 บาท หรือ
มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่า ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของ
บริษทั (NTA) เขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน
ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษทั
ฯต้องขออนุมัติเข้าท ารายการจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผย
รายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น 

เกณฑ์ท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำรวมของรำยกำร  :   มูลค่าของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 

มูลค่ำรวมของรำยกำร   =  จ านวนเงินกูย้ืมสูงสุด x อตัราดอกเบ้ียสูงสุด x ระยะเวลากูย้ืมเงินสูงสุด 
     = 200,000,0000 x 2.50% x 1 ปี 
     = 5,000,000.00 บาท (ห้าลา้นบาท) 

ขนำดของรำยกำร :    ขนาดของรายการมีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.23 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
(Net Tangible Assets) โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ และ                             
บริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ขนำดของรำยกำร    = (มูลค่าของรายการ / มูลค่าสินทรัพยมี์ตวัตนสุทธิ) x100 
     = (5,000,000 บาท / 2,171,113,538 บาท) x 100 
     = 0.23%  
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วิธีกำรช ำระเงิน             : ช าระเป็นเงินสดซ่ึงเป็นทุนหมุนเวียนของบริษทั   

7. แผนกำรใช้เงินที่ได้จำกกำรออกตัว๋สัญญำใช้เงิน 

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ และ/หรือกิจการอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้ขา้ลงทุนโครงการเพือ่ขยายธุรกิจใด บริษทัฯจะปฏิบติัตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งต่อไป 

8. ควำมเห็นของกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่ารายการดงักล่าวท าให้บริษทัฯมีเงินทนุเพื่อรองรับการขยายกิจการ และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน 
โดยไม่เสียโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัฯมีการเติบโตทางธุรกิจ อนัเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ี
เหมาะสม ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนทางการเงินท่ีบริษทัไดรั้บจากสถาบนัการเงิน โดยรายการดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู ้
ถือหุ้น ซ่ึงการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลเฉพาะเจาะจง จ านวน 1 ราย เม่ือเทียบกบัสถาบนัการเงิน คือ สามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งคล่องตวั โดยมิตอ้งรอระยะเวลาพิจาณาอนุมติัจากสถาบนัการเงิน รวมถึงเง่ือนไขท่ีมีมากกว่าอีกดว้ย 

ทั้งน้ี นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ประธานกรรมการ กรรมการ และผูบ้ริหาร เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนั เป็นผูมี้ส่วนได้
เสียจึงไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและงดออกเสียงในมติน้ี 

9. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือกรรมกำรของบริษัท ท่ีแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 

-ไม่มี- 
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สรุปรำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน) 
ท่ีจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 

 
1. รำยละเอียดเบื้องต้นของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

หัวข้อ รำยละเอียด 
ประเภท ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 

(“ใบส ำคัญแสดงสิทธ”ิ หรือ “AIE-W2”) 
วตัถุประสงค ์ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  
ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได ้
จ านวนหน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

1,046,458,386 หน่วย 

จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรร
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ 

1,046,458,386 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 5,232,291,928 หุ้น 

ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย (จดัสรรให้ผูถื้อหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า) 
วิธีการจดัสรร จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีมีเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง 
ทั้งน้ี บริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นสามัญของบริษทัท่ีมีสิทธิรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั ในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 (Record date) ในกรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการ
จดัสรรทั้งหมด บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือทั้งหมด (ถา้มี) 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุ้น เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 0.25 บาทต่อหุน้ เวน้แตจ่ะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนการปรับสิทธิ 
วนัท่ีออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ - คร้ังแรก ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

- คร้ังท่ีสอง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
- คร้ังท่ีสาม ณ วนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ คือ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2566 
ทั้งน้ี หากวนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท าการให้เล่ือนเป็นวนัท าการสุดท้ายก่อนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

ระยะเวลาแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั จะตอ้งแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ในระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. ในทุกวนัท าการ
ของบริษทัภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  ยกเวน้ระยะเวลา
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
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หัวข้อ รำยละเอียด 
ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุ้น
สามญัของบริษทัท าการซ้ือขายอยูใ่นขณะนั้น 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิด
จากการใชสิ้ทธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยท่ี์หุ้นสามญัของบริษทัท าการซ้ือขายอยูใ่นขณะนั้น 

เง่ือนไขการปรับสิทธิ บริษทัจะด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงต่อไปน้ี ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือ
รองรับการปรับสิทธิ ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้
ดอ้ยไปกว่าเดิม 

1. เม่ือบริษทัมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวม
หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

2. เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคล
ในวงจ ากดัในราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีค  านวณไดต้ ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั 

3. เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทัว่ไป
และ/หรือบุคคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัโดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพื่อรับรอง
สิทธิดงักล่าว ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั 

4. เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
5. เม่ือบริษทัจ่ายปันผลเป็นเงินในจ านวนเกินกว่าร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะของบริษทั หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลา
บญัชีใดๆ ในระหว่างอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

6. เม่ือมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบัที่ก าหนดไวต้ามขอ้ 1 - 5 ขา้งตน้ท่ีท าให้ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิม 

หมายเหตุ : การปรับราคาใชสิ้ทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวต้่อ
หุ้นได ้(Par Value) 

เง่ือนไขอืน่ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการ
พิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใด อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (AIE-W2) ซ่ึงรวมไปถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงแต่ (1) การพิจารณา
ก าหนด แกไ้ข เพ่ิมเติมรายละเอียดและเง่ือนไขใดๆท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (AIE-W2) เท่าท่ีกฎหมายก าหนดให้กระท าไดห้รือในส่วนท่ีไม่ใช่
สาระส าคญั เช่น วนั เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน วิธีการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ท าควมตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
และด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (AIE-W2) (3) 
ลงนามในแบบค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญั
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หัวข้อ รำยละเอียด 
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รวมถึงการติดต่อและย่ืนแบบค าขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสามญัของบริษทัท าการซ้ือขายอยู่ในขณะนั้น และด าเนินการอ่ืน
ใดตามท่ีจ าเป็นเพ่ือการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

นายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

2. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในคร้ังนี ้
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จากการออกและเสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีดงัต่อไปน้ี 

- กรณีที่ 1 ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ทั้งจ านวน 1,046,458,386 หน่วย และไม่มีบุคคล

อื่นท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 

- กรณีที่ 2 ผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 แต่มีบุคคลอื่นท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ทั้งจ านวน 1,046,458,386 หน่วย 
 

2.1. ด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) มรีำยละเอียดกำรค ำนวณในแต่ละกรณีดังนี ้

- กรณีที่ 1 เท่ากบัศูนย ์เน่ืองจากผูถื้อหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ทั้งจ านวน 1,046,458,386 

หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 

- กรณีที่ 2 ผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 แต่มีบุคคลอื่นท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ทั้งจ านวน 1,046,458,386 หน่วย จะท าให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือ

สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 16.67 โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 

Control Dilution  =                จ านวนหุ้นท่ีรองรับ AIE-W2 
(จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ + หุน้รองรับ AIE-W2) 

                                                  =                  1,046,458,386   
                   (5,232,291,928 + 1,046,458,386) 

  =                         16.67% 
 

2.2. ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) มีรำยละเอียดกำรค ำนวณในแต่ละกรณีดงันี ้

- กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 
เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ท่ีเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุ้น ต ่ากว่าราคาตลาดท่ี 0.95 

บาทต่อหุ้น ซ่ึงค านวณจากราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 15 วนัท าการต่อเน่ืองก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั จะท าให้เกิดผลกระทบต่อการ
ลดลงของราคา (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 12.63 โดยมีรายละเอียดค านวณดงัน้ี 
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Price Dilution      =    (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) 
                      ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

โดยราคาหลงัการเสนอขาย 
 = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บการใชสิ้ทธิ) 
                              จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

= (0.95 x 5,232,291,928) + (0.25 x 1,046,458,386)      = 0.83 
                                             5,232,291,928 + 1,046,458,386 

ดงันั้นการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)  = 0.95 – 0.83  =  12.63% 
                                                                                           0.95 
 

2.3. ด้ำนกำรลดลงของก ำไรสุทธต่ิอหุ้น (Earnings per Share Dilution) มีรำยละเอียดกำรค ำนวณในแต่ละกรณีดังนี ้

- กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 
- บริษทัฯมีก าไร (Earning) จ านวน 488,517,125 บาท จากก าไรสุทธิของบริษทัส าหรับปี 2563 
- EPS ก่อนเสนอขายเท่ากบั 0.093 บาทต่อหุ้น (Earning หารดว้ยจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้จ านวน   
  5,232,291,928 หุ้น) โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงัน้ี 

  EPS Dilution      =  (EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย) 
EPS ก่อนการเสนอขาย 

                                                              =      0.093 – 0.078        =  16.13% 
                                                             0.093 

โดยท่ี  EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสุทธิ / หุ้นเดิม เท่ากบั 0.093 บาทต่อหุ้น 
   EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสุทธิ / (หุ้นเดิม +หุ้นรองรับ AIE-W2) เท่ากบั 0.078 บาทต่อหุน้ 

 



 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2564 

 
ขา้พเจา้บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 เก่ียวกบั

การเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 1,308,072,982.00 บาท เป็น 1,569,687,578.50 บาท โดย
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25  บาท รวม 261,614,596.50 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

☒  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น หุ้นสามญั 1,046,458,386 0.25 261,614,596.50 

  
2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัรุ่นท่ี 2 
(AIE-W2) 

1,046,458,386 5 หุ้นสามญั ต่อ 
1 หน่วย

ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

จดัสรร โดยไม่
คิดมูลค่า 

ดูรายละเอียดใน
เอกสารแนบ 1 

เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ 
AIE-W2 

 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เตม็จ านวน 1 หน่วยจากการค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือทิ้ง
ทั้งจ านวน 

 
3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โดยก าหนดให้วนัศุกร์
ท่ี 5 มีนาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
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4. การขออนุญาตเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

บริษทัจะท าการจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น 1,569,687,578.50 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.25 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และจดทะเบียนช าระเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์เม่ือมีการเรียก
ช าระทุน 

 
5. วัตถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิม่ 

5.1 เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (AIE-W2)  
5.2 เพ่ิมทุนเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 
6. ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน 

เพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้บริษทัมีฐานเงินทุนท่ีแขง็แกร่ง ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และความ
พร้อมดา้นเงินทุนส าหรับรองรับการลงทุนในอนาคต อนัจะน ามาซ่ึงรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้น ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บริษทั และผูถื้อหุ้นของบริษทั 

 
7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 
บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ีเหลือหลงัหกัเงินส ารองตาม

กฎหมาย ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้
โดยขึ้นอยูก่บัผลประกอบการ ฐานะการเงินของบริษทั แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน 
ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
7.2 ผูจ้องซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ต่อ

กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
7.3 อืน่ ๆ   

   -ไม่มี- 
 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุน 

   -ไม่มี- 
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 วนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 18 กุมภาพนัธ์ 2564 
2 ก าหนดวนั Record Date เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 5 มีนาคม 2564 
3 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 5 เมษายน 2564 
4 ก าหนดวนั Record Date เพ่ือสิทธิในการรับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 
16 เมษายน 2564 

5 ก าหนดวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 
และจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ 

5 พฤษภาคม 2564 
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บริษทัฯขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 

                                                                                           
     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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