บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited.
ที่ AIE 141/2564

วันที่ 13 สิ งหาคม 2564

เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2564

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)

บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 3/2564 ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2564 มีมติที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. มีมติอนุมตั ิการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) โดยปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างดาเนินการยื่นคาขอเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) ซึ่งบริ ษทั ฯจะสามารถดาเนินการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ภายหลังจากที่ได้รับ
การอนุมตั ิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
2. มีมติอนุมตั ิ และให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนจานวน 5,413 บาท ซึ่ง
เกิดจากการจัดสรร AIE-W2 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้ไม่ครบตามจานวน จึงยังคงเหลือ AIE-W2 จานวน 21,652 หน่วย
ส่งผลให้มีหุ้นสามัญคงเหลือจานวน 21,652 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นที่ยงั ไม่ได้จาหน่าย และไม่ได้มีไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รำยละเอียด
จานวนหุน้ จดทะเบียน
จานวนหุน้ ชาระแล้ว
จานวนหุน้ จดทะเบียนเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ AIE-W2

ก่อนกำรลดทุน
(มูลค่ำที่ตรำไว้ห้ ุนละ 0.25 บำท)
6,278,750,314 หุน้
5,232,291,928 หุน้
1,046,458,386 หุน้

หลังกำรลดทุน
(มูลค่ำที่ตรำไว้ห้ ุนละ 0.25 บำท)
6,278,728,662 หุน้
5,232,291,928 หุน้
1,046,436,734 หุน้

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
จานวนหุ้นชาระแล้ว
จานวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ AIE-W2
หุ้นบุริมสิ ทธิ

ที่ต้งั

1,569,682,165.50
6,278,728,662
0.25
โดยแยกออกเป็ น
5,232,291,928
1,046,436,734
-

บาท
หุ้น
บาท
หุ้น
หุ้น
หุ้น
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3. มีมติอนุมตั ิ และให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 0.50
บาท โดยออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั รุ่ นที่ 2 (AIE-W2) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จาก
ปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็ น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุน้ (Reverse Stock Split) ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการ
รวมหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
รำยละเอียด
จานวนหุน้ จดทะเบียน
จานวนหุน้ ชาระแล้ว
จานวนหุน้ จดทะเบียนเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ AIE-W2

ก่อนกำรเพิม่ ุทุน
(มูลค่ำที่ตรำไว้ห้ ุนละ 0.25 บำท)
6,278,728,662 หุน้
5,232,291,928 หุน้
1,046,436,734 หุน้

หลังกำรเพิม่ ทุน
(มูลค่ำที่ตรำไว้ห้ ุนละ 0.25 บำท)
6,278,728,664 หุน้
5,232,291,928 หุน้
1,046,436,736 หุน้

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
จานวนหุ้นชาระแล้ว
จานวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ AIE-W2
หุ้นบุริมสิ ทธิ

1,569,682,166
6,278,728,664
0.25
โดยแยกออกเป็ น
5,232,291,928
1,046,436,736
-

บาท
หุ้น
บาท
หุ้น
หุ้น
หุ้น

4. มีมติอนุมตั ิ และให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 2 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั รุ่ นที่ 2 (AIEW2) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุน้ เป็ น 1.00 บาทต่อหุ้น โดย
การรวมหุ้น (Reverse Stock Split) เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น
5. มีมติอนุมตั ิ และให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุน้ เป็ น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) ซึ่งส่งผลให้จานวนหุน้
ของบริ ษทั ลดลงจานวน 4,709,046,498 หุน้ จากปัจจุบนั 6,278,728,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ เป็ น จานวน
1,569,682,166 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุน้ โดยหากมีเศษหุ้นเดิมในจานวนที่ไม่เพียงพอที่จะรวมหุ้นได้ลงตัวให้ปัดทิง้ ไป
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ต้งั
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รำยละเอียด

ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้
(หลังกำรเพิม่ ทุน)
(มูลค่ำที่ตรำไว้ห้ ุนละ 1 บำท)
(มูลค่ำที่ตรำไว้ห้ ุนละ 0.25 บำท)
จานวนหุน้ จดทะเบียน
6,278,728,664 หุน้
1,569,682,166 หุน้
จานวนหุน้ ชาระแล้ว
5,232,291,928 หุน้
1,308,072,982 หุน้
จานวนหุน้ จดทะเบียนเพื่อรองรับ
1,046,436,736 หุน้
261,609,184 หุ้น
การใช้สิทธิ AIE-W2
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) เป็ นดังนี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
จานวนหุ้นชาระแล้ว
จานวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ AIE-W2
หุ้นบุริมสิ ทธิ

1,569,682,166
1,569,682,166
1.00
โดยแยกออกเป็ น
1,308,072,982
261,609,184
-

บาท
หุ้น
บาท
หุ้น
หุ้น
หุ้น

ทั้งนี้ การคานวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริ ษทั จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็ น 1.00 บาทต่อหุ้น
จะส่งผลให้ผถู ้ ือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจานวนที่ไม่เพียงพอที่จะรวมหุ้นได้ลงตัว ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจานวนดังกล่าวจะถูก
ปัดทิง้ ไป (ผูถ้ ือหุ้นอาจพิจารณาซื้อหุ้น AIE เพิม่ หรื อขายหุ้น AIE ออกเพื่อให้จานวนหุ้นมีเพียงพอที่จะรวมหุ้นได้ลงตัว ใน
อัตรา 4 หุ้นสามัญที่ราคาพาร์เดิม : 1 หุ้นสามัญที่ราคาพาร์ใหม่) โดยในการคานวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และการปัด
เศษหุ้นเดิมนั้น บริ ษทั จะมอบหมายให้ TSD ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั เป็ นผูด้ าเนินการตามระบบงานของ TSD ทั้งนี้
เพื่อรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบจากการปัดเศษหุ้นเดิมดังกล่าว ผูถ้ ือหุ้นอาจซื้อ หรื อขายเศษหุ้น (odd lot)
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีจานวนเพียงพอสาหรับการคานวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ของหุน้ ของบริ ษทั จะมีผลใช้บงั คับ อย่างไรก็ดี สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็ นหุน้ ใหม่ซ่ ึงโดน
ปัดทิง้ ภายหลังจากการคานวณนั้น บริ ษทั ยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิ ดถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่
1/2564 ด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูถ้ ือหุ้นซึ่งได้แจ้งไว้ต่อบริ ษทั ตามวิธีการด้านล่าง
ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้น
1. จัดเตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 เอกสารยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
กรณี บุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประชาชน สาเนาบัตรข้าราชการ สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อสาเนา
หนังสื อเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันขอรับเงินชดเชย

ที่ต้งั
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กรณี นิติบุคคล :

(1) สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
หรื อสาเนาหนังสื อสาคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล (กรณี นิติบุคคลต่างชาติ ) ซึ่ งออกไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันขอรับเงินชดเชย และ
(2) สาเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองความถูกต้องของ
สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล (ตามที่ระบุไว้สาหรับกรณีบุคคลธรรมดา)

1.2 สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อ
ของผูถ้ ือหุ้น
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารตามข้อ 1. ทั้งหมด ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหุ้น หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามพร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) (แล้วแต่กรณี )
2.

นาส่งเอกสารตามข้อ 1. ถึงบริ ษทั ณ สานักงานของบริ ษทั เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบลคลองมะเดื่อ
อาเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร ด้วยตนเอง หรื อทางไปรษณี ย ์ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั แรกที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั เริ่ ม
ซื้อขายด้วยมูลค่าที่ตราไว้ใหม่ กล่าวคือ เริ่ มนับวันทาการถัดจากวันแรกที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั เริ่ มซื้อขายด้วยมูลค่าที่
ตราไว้ใหม่เป็ นวันแรกของระยะเวลาในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้น

ทั้งนี้บริ ษทั จะโอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้นให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเมื่อบริ ษทั ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและ
เอกสารที่นาส่งแล้ว ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับเอกสาร และข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ในกรณี หากผูถ้ ือหุ้นรายใดไม่ได้
แสดงความจานงในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นภายในกาหนดระยะเวลาที่กาหนด บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือหุ้นรายนั้นสละสิ ทธิ
ในการรับเงินชดเชยค่าเศษหุน้ ดังกล่าว
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิของ AIE–W2 ตามข้อกาหนดสิทธิในข้อ 6.1 “เมื่อ
บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้วของบริ ษทั ” บริ ษทั จึงต้องปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือ AIE–W2 โดยมี
รายละเอียดต่างๆ ดังนี้
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ราคาใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ

(เดิม) 0.25 บาทต่อหุ้น
สิทธิเดิมของ AIE-W2
0.25 บาทต่อหุน้
AIE-W2 จานวน 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ AIE จานวน 1 หุ้น

(ใหม่) 1.00 บาทต่อหุ้น
สิทธิใหม่ ของ AIE-W2
1.00 บาทต่อหุน้
AIE-W2 จานวน 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ AIE จานวน 0.25 หุ้น
หรื อ
AIE-W2 จานวน 4 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ AIE จานวน 1 หุ้น

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริ ษทั บนกระดานซื้ อ
ขายหลักทรัพย์

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจในการ
ดาเนินการใดๆอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง

ที่ต้งั

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

4/6

บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited.
แต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอืน่ ๆ การแจ้งหรื อขออนุญาตต่อหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบตั ิให้
เป็ นตามกฎหมาย และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. มีมติอนุมตั ิ และให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 6 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ข้ อบังคับข้อ 6 เดิม
ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผูถ้ ือหุ้น และมี
ลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรื อ
พิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ท้งั นี้ คณะกรรมการสามารถ
มอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูล้ งหรื อ
พิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรื อ
พิมพ์ดงั กล่าวนั้นให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียน
หลักทรัพย์กาหนด

ข้ อบังคับข้อ 6 ใหม่
หุ้นของบริษัทเป็ นหุ้นชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหุ้น และมีลายมือ
ชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรื อพิมพ์ลายมือ
ชื่อไว้ แต่ท้งั นี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูล้ งหรื อพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
ซึ่งการลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ดงั กล่าวนั้นให้เป็ นไป
ตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กาหนด

7. มีมติให้กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรู ปแบบการประชุม
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรู ปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกาหนดให้วนั ศุกร์ที่ 27 สิ งหาคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้า
ร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
พิจารณาอนุมตั ิการการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็ น 1.00 บาทต่อ
หุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) และการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 6
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ การพิจารณาวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และ วาระที่ 5 ถือเป็ นเงื่อนไขต่อเนื่องกัน โดยหากวาระวาระหนึ่งไม่ได้
รับการอนุมตั ิ จะถือว่าเรื่ องอื่นๆที่ได้รับอนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆต่อไป โดยถือว่าการพิจารณา
อนุมตั ิในเรื่ องต่างๆไม่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564
อนุมตั ิมอบอานาจให้กรรมการผูจ้ ดั การ มีอานาจกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุ้นครั้งที่ 1/2564 เฉพาะในส่วนที่ไม่กระทบสิ ทธิผถู ้ ือหุ้น รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ที่ต้งั
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited.
นอกจากนี้ รายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นั้น บริ ษทั ฯจะแจ้ง
ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.aienergy.co.th หัวข้อ : นักลงทุนสัมพันธ์ และผ่านระบบ SET
Link ของตลาดหลักทรัพยฯ ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั โทร. 0-3487-7486-8 ต่อ 500
Email: ir@aienergy.co.th
ที่ต้งั
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(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)
วันที่ 13 สิ งหาคม 2564
ข้าพเจ้าบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
เกี่ยวกับการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุน/การเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติ ดังนี้
1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,569,687,578.50 บาท เป็ น 1,569,682,165.50 บาท ซึ่งเกิดจากการจัดสรร
AIE-W2 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้ไม่ครบตามจานวน จึงยังคงเหลือ AIE-W2 จานวน 21,652 หน่ วย ส่งผลให้
คงเหลือหุ้นสามัญจานวน 21,652 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท (ก่อนรวม Par เป็ น 1 บาทต่อหุน้ ) รวม 5,413

บาท
1.2 เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 1,569,682,165.50 บาท เป็ น 1,569,682,166 บาท โดยออกหุน้ สามัญ จานวน
2 หุ้น มู ลค่ าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ก่ อนรวม Par เป็ น 1 บาทต่อหุ้น) รวม 0.50 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุ นใน
ลักษณะดังนี้
การเพิ่ มทุน
ประเภทหลักทรัพย์
จานวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
รวม
(หุ้น)
(บาทต่อหุ้น)
(บาท)
2
0.25
0.50
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
.....................
.....................
.....................
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิ นทุน
จัดสรรให้แก่
จานวนหุ้น อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)
1. เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
2
1 : 1 (อัตรา
ของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
ใช้สทิ ธิเดิม)
จะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั รุ่นที่ 2 (AIEW2) และสอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงมูลค่า
หุน้ ทีต่ ราไว้ (Par Value)
จากปั จจุบนั 0.25 บาท
ต่อหุน้ เป็ น 1.00 บาทต่อ
หุน้ โดยการรวมหุน้
(Reverse Stock Split)
ทัง้ นี้เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุน้
ภายหลังการรวมหุน้

ราคาขาย
วัน เวลา จองซื้อ
(บาทต่อหุ้น) และชาระเงิ นค่าหุ้น
31 มี.ค.65
30 ก.ย.65
4 พ.ค.66

หมายเหตุ

1 : 0.25 หรือ
4 : 1 (อัตรา
ใช้สทิ ธิหลัง
ปรับสิทธิจาก
การรวม Par)

หมายเหตุ : กรณี มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ AIE-W2 ไม่เต็มจานวน 1 หน่ วยจากการคานวณ ให้ปัดเศษใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ส่วนที่เหลือทิ้ งทัง้ จานวน

3. กาหนดวันประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน

กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุม
ผ่ านสื่ออิเล็ กทรอนิ กส์ (E-Meeting) เพี ย งรู ป แบบเดี ย ว ตามหลักเกณฑ์ ท่ี กฎหมายก าหนดเกี่ ย วกั บ การประชุ ม ผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดย
 กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุน้ (Record date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564
 กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่วนั ที่ ................................
จนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
4. การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
บริษทั จะทาการจดทะเบียนเพิม่ ทุนเป็ น 1,569,682,166 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 2 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 0.25 บาท (ก่อนรวม Par เป็ น 1 บาทต่อหุน้ ) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และจดทะเบียนชาระเปลีย่ นแปลงทุน
ชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อมีการเรียกชาระทุน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ ม
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั รุ่นที่ 2 (AIE-W2) และสอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (Par Value) จากปั จจุบนั 0.25 บาทต่อหุน้ เป็ น 1.00 บาทต่อหุน้ โดยการรวมหุน้ (Reverse
Stock Split) เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุน้ ภายหลังการรวมหุน้
6. ประโยชน์ ที่บริ ษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุน้ ภายหลังการรวมหุน้
7. ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล: บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิท่ี
เหลือหลังหักเงินสารองตามกฎหมายตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับบริษทั และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั ผลประกอบการ ฐานะการเงินของบริษทั แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง รวมถึง
ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจาเป็ น และเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
7.2 ผูจ้ องซื้อหุน้ เพิม่ ทุนครัง้ นี้จะมีสทิ ธิรบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานเริม่ ตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุน
ชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
7.3 อื่น ๆ: ไม่มี
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
- ไม่มี 9. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
1
วันทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2564
13 สิงหาคม 2564
2
กาหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ
27 สิงหาคม 2564
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
3
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
21 กันยายน 2564
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บริษทั ฯขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.................................................. กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
(นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์)
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั )

ลายมือชื่อ.................................................. กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
(น.ส.พิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั )

หน้า 3 จาก 3

