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AI ENERGY Public Company Limited

บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ  ำกดั (มหำชน)

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ  ำปี 2564

วนัท่ี 5 เมษำยน 2564
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การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564

วนัท่ี 5 เมษายน 2564

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น.

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)

ณ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร ์จ ากดั (มหาชน)

หอ้งประชุมชั้น 5
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จ ำนวนหุน้สำมัญทีม่ีสิทธิออกเสียง ปิดสมุด ณ 5 มี.ค. 64

จ ำนวนผูถื้อหุ้นทัง้ส้ิน 5,932 รำย

จ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้ส้ิน 5,232,291,928 หุ้น

แบง่ตำมหมวดผูถื้อหุ้นได้ดงัต่อไปน้ี

- นิติบคุคลต่ำงประเทศ                    - หุ้น
- นิติบคุคลในประเทศ       3,284,400,168 หุ้น
- บคุคลต่ำงประเทศ                        8,080 หุ้น
- บคุคลในประเทศ             1,947,883,680  หุ้น

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีมีสิทธิออกเสียง 5,232,291,928 หุ้น

ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรอง

รายงานการประชุมดงักล่าว

วำระที ่1

พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้
ประจ ำปี 2563 วันที ่18 มิถุนำยน 2563
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วำระที ่2
รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกีย่วกับผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

งบกำรเงินรวม ปี 2563 ปี 2562

รำยได้รวม 5,519,031,504 1,997,193,372

ต้นทนุรวม (4,901,624,593) (2,046,235,370)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (122,127,729) (99,343,307)

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ 488,517,125 (156,496,219)
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วำระที ่2 (ต่อ)

(ท่ีมา : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย)์ 

รำคำน ้ำมันปำลม์ดบิ (CPO) เฉล่ียรำยเดอืน
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วำระที ่2 (ต่อ) Biodiesel (PME)
ปรมิาณการขายน า้มนัไบโอดเีซล
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(ทีม่า : ขอ้มลูบรษัิทฯ) 

• ในปี 2563 มีปริมาณการจ าหน่าย 149,659 ตนั เพ่ิมขึ้ นจากปี 2562 จ านวน 73,425 ตนั จาก 

76,234 ตนัหรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 96.32

• ราคาขายน ้ามนัไบโอดีเซลเฉล่ีย เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 53.55 เน่ืองจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบหลกั คือ น ้ามนั

ปาลม์ดิบ ซ่ึงเป็นราคาตั้งตน้ในการก าหนดราคาขายน ้ามนัไบโอดีเซลมีการปรบัตวัสงูสุดในช่วงไตร

มาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 ส่งผลใหบ้ริษัทฯมีมูลค่าขายเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 201.45
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วำระที ่2 (ต่อ) Refined Glycerine (RG)

ปริมำณกำรขำย VS รำคำขำยกลีเซอรีนบริสุทธิ์

ตัน

(ท่ีมา : ขอ้มลูบรษัิทฯ) 

สัดส่วนขำยในประเทศและส่งออก ปี 2563

Local

65.76%

Export

34.24%

บำท / ตัน

75 

9,818 

14,190 

14,334 

 50

 2,050

 4,050

 6,050

 8,050

 10,050

 12,050

 14,100

 14,150

 14,200

 14,250

 14,300

 14,350

2562 2563

ปรมิาณขาย (ตนั) ราคาขาย (บาท)



9

วำระที ่2 (ต่อ)  2021 Outlook
• ปัจจุบนัน ้ำมนัดเีซล B7 ยงัคงมสีดัสว่นกำรใชง้ำนโดยรวมมำกทีสุ่ด แต่

คำดว่ำจะทยอยปรบัสดัสว่นกำรใชง้ำนมำที ่B10 มำกขึน้เรือ่ยๆ
• หำกสถำนกำรณ์ COVID-19 คลีค่ลำยลงอุปสงคแ์ละอุปทำนของไบโอ

ดเีซลจะสำมำรถปรบัเขำ้สูส่มดุลมำกขึน้ และมปีรมิำณใชไ้บโอดเีซล
เป็นไปตำมทีค่ำดกำรณ์ 

• ขอ้มลูกำรตรวจสอบสต๊อกน ้ำมนัปำลม์คงเหลอืทัง้ระบบของกรมกำรคำ้
ภำยใน ณ กุมภำพนัธ ์2564 ม ีCPO ประมำณ 103,058 ตนั และ
CPO ยงัคงออกสูต่ลำดอยำ่งต่อเน่ืองตำมฤดกูำล และเพยีงพอต่อ
ควำมตอ้งกำรส ำหรบัภำคพลงังำนและภำคกำรบรโิภค 

• ควำมตอ้งกำรกลเีซอรนีบรสิทุธิใ์นตลำดคำดวำ่ยงัคงมอียำ่งต่อเน่ือง
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พจิำรณำอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ และงบกระแสเงนิสดประจ ำปี 2563 สิน้สุด
วันที ่31 ธันวำคม 2563

วำระที ่3

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ปี 2563 ปี 2562

สินทรพัยร์วม 2,557,663,333 2,326,388,897

หน้ีสินรวม 385,855,629 643,098,318

ส่วนของผูถื้อหุ้น 2,171,807,704 1,683,290,579

งบกำรเงินรวม
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วำระที ่3 (ต่อ)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ ปี 2563 ปี 2562

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 5,514,079,190 1,980,670,764

รำยได้รวม 5,519,031,504 1,997,193,372

ต้นทนุขำยและบริกำร (4,901,624,593) (2,046,235,370)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (128,566,926) (103,049,252)

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ 488,517,125 (156,496,219)
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วำระที ่3 (ต่อ)

งบกระแสเงินสด ปี 2563 ปี 2562

ได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 407,185,689 (227,698,104)

ได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทนุ (116,016,096) (57,652,527)

ได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจดัหำเงิน (299,997,089) 289,851,944

กระแสเงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) (8,827,496) 4,501,313
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พจิำรณำและอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงนิสด
ประจ ำปี 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบ

การเงินประจ าปี 2563

วำระที ่3 (ต่อ)
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วำระที ่4
พจิำรณำอนุมัตจิัดสรรก ำไรสุทธิเป็นเงนิทุนส ำรองตำม
กฎหมำย และจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

ใหจ้ดัสรรก าไร ดงัน้ี

1.  จดัสรรก าไรไวเ้ป็นเงินทุนส ารองตามท่ีกฎหมายรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ

จ านวน 25,000,000 บาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 1.91 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ออกและช าระแลว้ 

2.  จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน  

261,614,596.40 บาท เป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลรอ้ยละ 52.66 ของ

เงินก าไรสุทธิประจ าปี 2563 โดยก าหนดใหว้นัท่ี 16 เมษายน 2564 เป็น

วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการรบัเงินปันผล 

และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2564
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วำระที ่5

พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรซึง่
พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2564
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของกรรมกำรทีค่รบก ำหนดตำมวำระ
และได้รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่

อำยุ 63 ปี

ต ำแหน่ง รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

สดัส่วนกำรถือหุ้น 1.83% (95,595,456 หุ้น) 
ณ 5 มี.ค. 2564

คณุวฒิุกำรศึกษำสงูสดุ ปริญญำโท บริหำรธรุกิจ (บธ ม.) หลกัสตูร
นำนำชำติ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

กำรผ่ำนหลกัสตูรอบรมของ
สมำคมส่งเสริมสถำบนั

กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

DCP : Director Certification Program 
47/2547

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร
บริษทั

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้: 
4 ต.ค. 2549
(14 ปี 6 เดือน ) 

นำยธนิตย ์ธำรีรตันำวิบลูย์
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของกรรมกำรทีค่รบก ำหนดตำมวำระ
และได้รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่

อำยุ 75 ปี

ต ำแหน่ง กรรมกำร

สดัส่วนกำรถือหุ้น ไม่มี
ณ 5 มี.ค. 2564

คณุวฒิุกำรศึกษำสงูสดุ ปริญญำโท พฒันบริหำรศำสตร์
มหำบณัฑิต (พบ.ม), สถำบนั
บณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร ์(นิด้ำ)

กำรผ่ำนหลกัสตูรอบรมของ
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร

บริษทัไทย (IOD)

DCP : Director Certification 
Program 168/2556

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร
บริษทั

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้: 
31 พ.ค. 2556
(7 ปี 11 เดือน) 

นำยด ำรงค ์จงูวงศ์
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั

แต่งตั้งนายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์และนายด ารงค ์จงูวงศ ์ซ่ึงพน้ต าแหน่งตาม

วาระกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกครั้งหน่ึง และแต่งตั้ง นายด ารงค ์จงูวงศ ์เขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวขา้งตน้

เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และไม่

พบลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และยงัมีคุณสมบติั ทกัษะ 

ความรูแ้ละประสบการณ ์ตามท่ีบริษัทก าหนด (กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออก

เสียง) 

พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรซึง่พน้จำก
ต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2564

วำระที ่5 (ต่อ)
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วำระที ่6 พจิำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ ำปี 2564

องคป์ระกอบค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัท /

คณะกรรมกรรตรวจสอบ
ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563

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

หมำยเหตุ : ค่ำเบีย้ประชุมก ำหนดจ่ำยเป็นรำยคร้ังเฉพำะคร้ังทีเ่ข้ำร่วมประชุม



20

วำระที ่6 (ต่อ) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกำรเข้ำ
ร่วมประชุมประจ ำปี 2563

รำยชือ่กรรมกำร
ประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทและประชุมผู้ถอืหุ้น
(คร้ัง)

ประชุม
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

(คร้ัง)

ค่ำตอบแทน
กรรมกำรปี 

2563
(บำท)

1. นายณรงค ์ธารรีตันาวิบลูย์ 9 / 9 - -

2. นายธนิตย์ ธารรีตันาวิบลูย์ 9 / 9 - -

3. นางสาวพิมพว์รรณ ธารรีตันาวิบลูย์ 9 / 9 - -

4. นายด ารงค ์จงูวงศ์ 8 / 9 - 300,000.00

5. ดร.กวีพงษ์ หิรญักสิ 9 / 9 10 / 10 558,000.00

6. นายสมัพนัธ ์หุน่พยนต์ 9 / 9 10 / 10 465,000.00

7. นายโชติ สนธิวฒันานนท์ 9 / 9 10 / 10 465,000.00

รวม 1,788,000.00

หมำยเหตุ : กรรมกำรชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ไม่มีค่ำตอบแทน
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั

คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาท

พจิำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจ ำปี 2564

วำระที ่6 (ต่อ)
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วำระที ่7
พจิำรณำอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2564
เน่ืองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีคณะกรรมการเสนอ มี 1 ท่านยงัอยู่ระหว่างขึน้ทะเบียนกบัทางส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ครัง้นี ้จงึเห็นควรใหเ้สนอรายช่ือผูส้อบบญัชีฯใหมใ่หท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา ดงันี ้

เดิม
1. นายบรรจง พิชญประสาธน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรอื 
2. นายไกรสทิธ์ิ ศิลปะมงคลกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9429 หรอื 
3. นางสาวเขมนนัท ์ใจชืน้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรอื 
4. นางสาวอรวรรณ สวุรรณหิรญัโชติ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 11145

ใหม่
1. นายบรรจง พิชญประสาธน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรอื 
2. นายไกรสทิธ์ิ ศิลปะมงคลกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9429 หรอื 
3. นางสาวเขมนนัท ์ใจชืน้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8260

แห่ง บรษัิท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งมีคณุสมบตัิตามท่ีบรษัิทมหาชนจ ากดัและส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯประจ าปี 2564 และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,200,000 บาท ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีดงักลา่วไมไ่ดม้ี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจใด ๆ กบับรษัิทจดทะเบียน หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทฯ
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วำระที่ 7 (ตอ่)

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2564 2563

ผู้สอบบัญชี บริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากดั บริษทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั

กลุ่มบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) งบประจ าไตรมาส งบประจ าปี รวม งบประจ าไตรมาส งบประจ าปี รวม

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน)
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) - - -
รวมยอดเฉพาะบริษทัฯ

1,350,000 1,850,000 3,200,000 1,740,000 1,650,000 3,390,000

บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั

Audit Fee 30,000 100,000 130,000 201,000 209,000 410,000
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - - - - - -

บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ ากดั

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

ยอดรวมทุกบริษทั
1,410,000 2,050,000 3,460,000 2,067,000 1,983,000 4,050,000
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วำระที ่7 (ต่อ)
พจิำรณำอนุมัตแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทน
ของผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2564
ขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้

1. นายบรรจง พิชญประสาธน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรอื 
2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปะมงคลกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9429 หรอื 
3. นางสาวเขมนนัท ์ใจชืน้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8260

แหง่ บรษัิท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบ
การเงินของบรษัิทฯประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 (Audit Fee) 
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,200,000 บาท 
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พจิำรณำอนุมัตกิำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะ
ซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนของบริษัทคร้ังที ่2 (AIE-W2)

สรุปรำยละเอยีดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย์ บรษัิท เอไอ เอนเนอรจี์ จ ากดั (มหาชน)

ประเภทหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย ใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท เอไอ เอนเนอรจี์ จ ากดั 
(มหาชน) รุน่ที่ 2 (“AIE-W2”)

จ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวนไมเ่กิน 1,046,458,386 หน่วย

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 2 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
(ตัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวนัที่ 4 พฤษภาคม 2566)

วตัถปุระสงคก์ารออก เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ

วิธีการจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท ในอตัราสว่น 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ในกรณีท่ีมีเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษ
ทิง้

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :

วำระที ่8
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วำระที ่8 พจิำรณำอนุมัตกิำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดง
สิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนของบริษัทคร้ังที ่2 (AIE-W2)

สรุปรำยละเอยีดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2

วิธีการจดัสรร
(ต่อ)

หมายเหต ุ: กรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการ
ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือทัง้หมด (ถา้มี)

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท (จดัสรรโดยไมค่ิดมลูค่า)

อตัราการใชส้ทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย สามารถใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุได้ 1 หุน้ (เวน้แต่จะ
มีการปรบัสทิธิในอนาคตตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ)

ราคาการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 0.25 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมีการปรบัสทิธิในอนาคตตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ)

Record Date 16 เมษายน 2564 (กรณีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการออกและเสนอขาย AIE-W2)

ระยะเวลาการใชส้ทิธิ (1) 31 มีนาคม 2565 (ครัง้แรก)
(2) 30 กนัยายน 2565 (ครัง้ท่ีสอง)
(3) 4 พฤษภาคม 2566 (ครัง้ท่ีสาม)

ตลาดรองของ AIE-W2 จะน า AIE-W2 จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท่ี์หุน้ AIE 
ท าการซือ้ขายอยู่ในขณะนัน้

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :
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กำรค ำนวณ Dilution Effects

ดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)

กรณีที่ 1 ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ิทธิ 

AIE-W2 ทั้งจ  ำนวน และไม่มี

บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมใช้

สิทธิ AIE-W2

กรณีที่ 2 ผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชส้ิทธิ

AIE-W2 ทั้งจ  ำนวน แตบุ่คคลอ่ืน

ที่มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ิทธิ AIE-

W2 ทั้งจ  ำนวน

เทำ่กบัศูนย์

Control Dilution = จ านวนหุน้รองรบั AIE-W2

(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + หุน้รองรบั AIE-W2)

16.67% = 1,046,458,386

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

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมัตกิำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดง
สิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนของบริษัทคร้ังที ่2 (AIE-W2)



28

กำรค ำนวณ Dilution Effects

ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution)

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมัตกิำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดง
สิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนของบริษัทคร้ังที ่2 (AIE-W2)

กรณีที่ 1 และ 2

Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย)

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

โดยราคาเสนอขาย

= (ราคาตลาด X จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้) + (ราคาใชสิ้ทธิ X จ านวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการใชสิ้ทธิ)

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายครั้งน้ี

0.83333 = (0.95 X 5,232,291,928) + (0.25 X 1,046,458,386)

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

12. 28% = 0.95000 – 0.83333

0.95000
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กำรค ำนวณ Dilution Effects

ดา้นการลดลงของก าไรสุทธิตอ่หุน้ (Earnings per Share Dilution)

กรณีที่ 1 และ 2

บริษัทมีก าไรจ านวน 488,517,125 บาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้ส าหรบัปี 2563

เท่ากบั 0.093 บาทต่อหุน้ (EPS ก่อนการเสนอขาย)

EPS Dilution = (EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย)

EPS ก่อนการเสนอขาย

16.67%     = 0.093365 – 0.07780

0.093365

โดยท่ี

EPS กอ่นการเสนอขาย = ก าไรสุทธิ / จ านวนหุน้เดิม = 0.093 บาทต่อหุน้

EPS หลงัการเสนอขาย = ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุน้เดิม + หุน้รองรบั AIE-W2) = 0.078 บาทต่อหุน้

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมัตกิำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดง
สิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนของบริษัทคร้ังที ่2 (AIE-W2)
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พจิำรณำอนุมัตกิำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะ
ซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนของบริษัทคร้ังที ่2 (AIE-W2)
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจาณาอนุมติัการออกและ

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทครั้งท่ี 2 จ านวนไม่

เกิน 1,046,458,386 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ตลอดจน

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทมีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ

รายละเอียดอ่ืนๆ รวมทั้งด าเนินการต่างๆอนัจ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการ

ออกและเสนอขาย AIE-W2

เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ สามในส่ี 

(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วำระที ่8
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วำระที ่9
พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 261,614,596.50 บำท จำกทุนจด
ทะเบยีนเดมิ 1,308,072,982 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 1,569,687,578.50 บำท 
โดยกำรออกหุน้สำมัญเพิม่ทนุจ ำนวน 1,046,458,386 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไว้ 0.25 บำท 
เพือ่รองรับกำรใช้สทิธิของใบส ำคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทนุของบริษัท
คร้ังที ่2 (AIE-W2) และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. ให้
สอดคล้องกับกำรเพิม่ทนุจดทะเบยีน 
รำยละเอยีดกำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบยีน

ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,569,687,578.50 บาท

แบง่ออกเป็น 6,278,750,314 หุน้

มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท

โดยแยกออกเป็น

หุน้สามญั 6,278,750,314 หุน้

หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้
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วำระที ่9 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจาณาอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 

1,308,072,982 บาท เป็น 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 

1,046,458,386 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้0.25 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ AIE-W2 และอนุมติัการ

แกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี มอบหมายให้

คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจด าเนินการจด

ทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและ

เพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน

พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 261,614,596.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิ 
1,308,072,982 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บำท โดยกำรออกหุน้สำมัญเพิม่ทุน
จ ำนวน 1,046,458,386 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไว้ 0.25 บำท เพือ่รองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนของบริษัทคร้ังที ่2 (AIE-W2) และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษัทข้อ 4. ใหส้อดคล้องกับกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน

เงื่อนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ สามในส่ี 

(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วำระที ่10
พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทุนจ ำนวน 1,046,458,386 
หุน้ เพือ่รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญ
เพิม่ทุนของบริษัทคร้ังที ่2 (AIE-W2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจาณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน

จ านวน 1,046,458,386 หุน้ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ AIE-W2 และมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

บริษัทหรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดเงื่อนไข

และรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมถึงด าเนินการ

อ่ืนใดตามท่ีจ าเป็นเพื่อการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน

เง่ือนไขการลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ก่ึงหน่ึง 

(1/2) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วำระที ่11

พจิำรณำเร่ืองอืน่ๆ ( ถ้ำมี )
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ค ำถำม - ค ำตอบ
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ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่ำน


