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ท่ี AIE 141/2564            วนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2564 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2564 ซ่ึงจดัขึ้น
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 มีมติท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. มีมติอนุมติัการยา้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัฯ จากตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (mai) เขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) โดยปัจจุบนัอยูร่ะหว่างด าเนินการยื่นค าขอเขา้จดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) ซ่ึงบริษทัฯจะสามารถด าเนินการเขา้จดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้ภายหลงัจากท่ีไดรั้บ
การอนุมติัจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

 
2. มีมติอนุมติั และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาลดทนุจดทะเบียนจ านวน 5,413 บาท ซ่ึง

เกิดจากการจดัสรร AIE-W2 เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2564 ไดไ้ม่ครบตามจ านวน จึงยงัคงเหลือ AIE-W2 จ านวน 21,652 หน่วย 
ส่งผลให้มีหุ้นสามญัคงเหลือจ านวน 21,652 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย และไม่ไดมี้ไว้
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รำยละเอียด ก่อนกำรลดทุน 
(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 

หลังกำรลดทุน 
(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 

จ านวนหุน้จดทะเบียน 6,278,750,314 หุน้ 6,278,728,662 หุน้ 
จ านวนหุน้ช าระแลว้ 5,232,291,928 หุน้ 5,232,291,928 หุน้ 
จ านวนหุน้จดทะเบียนเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิ AIE-W2 

1,046,458,386 หุน้ 1,046,436,734 หุน้ 

 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน จ านวน    1,569,682,165.50 บาท 
 แบ่งออกเป็น        6,278,728,662 หุ้น 
 มูลค่าหุ้นละ                     0.25 บาท 
      โดยแยกออกเป็น 
 จ านวนหุ้นช าระแลว้       5,232,291,928 หุ้น 
 จ านวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับ      1,046,436,734 หุ้น 

การใชสิ้ทธิ AIE-W2 
หุ้นบุริมสิทธิ                   - หุ้น 
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3. มีมติอนุมติั และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 0.50 

บาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัรุ่นท่ี 2 (AIE-W2) และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จาก
ปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุน้ (Reverse Stock Split) ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลงัการ
รวมหุ้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รำยละเอียด ก่อนกำรเพิมุ่ทุน 
(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 

หลังกำรเพิม่ทุน 
(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 

จ านวนหุน้จดทะเบียน 6,278,728,662 หุน้ 6,278,728,664 หุน้ 
จ านวนหุน้ช าระแลว้ 5,232,291,928 หุน้ 5,232,291,928 หุน้ 
จ านวนหุน้จดทะเบียนเพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิ AIE-W2 

1,046,436,734 หุน้ 1,046,436,736 หุน้ 

 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน จ านวน    1,569,682,166 บาท 
 แบ่งออกเป็น      6,278,728,664 หุ้น 
 มูลค่าหุ้นละ                     0.25 บาท 
      โดยแยกออกเป็น 
 จ านวนหุ้นช าระแลว้     5,232,291,928 หุ้น 
 จ านวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับ    1,046,436,736 หุ้น 

การใชสิ้ทธิ AIE-W2 
หุ้นบุริมสิทธิ                   - หุ้น 

 
4. มีมติอนุมติั และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 พิจารณาการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2 หุน้ มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัรุ่นท่ี 2 (AIE-
W2) และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุน้ เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดย
การรวมหุ้น (Reverse Stock Split) เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลงัการรวมหุ้น 

 
5. มีมติอนุมติั และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้

(Par Value) จากปัจจบุนั 0.25 บาทต่อหุน้ เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) ซ่ึงส่งผลให้จ านวนหุน้
ของบริษทั ลดลงจ านวน 4,709,046,498 หุน้ จากปัจจบุนั 6,278,728,664 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้0.25 บาทต่อหุน้ เป็น จ านวน 
1,569,682,166 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาทต่อหุน้ โดยหากมีเศษหุ้นเดิมในจ านวนท่ีไม่เพียงพอท่ีจะรวมหุ้นไดล้งตวัให้ปัดทิง้ไป 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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รำยละเอียด ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ 
(หลังกำรเพิม่ทุน) 

(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 

หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ 
(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) 

จ านวนหุน้จดทะเบียน 6,278,728,664 หุน้ 1,569,682,166 หุน้ 
จ านวนหุน้ช าระแลว้ 5,232,291,928 หุน้ 1,308,072,982 หุน้ 
จ านวนหุน้จดทะเบียนเพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิ AIE-W2 

1,046,436,736 หุน้ 261,609,184 หุ้น 

 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน จ านวน    1,569,682,166 บาท 
 แบ่งออกเป็น      1,569,682,166 หุ้น 
 มูลค่าหุ้นละ                     1.00 บาท 
      โดยแยกออกเป็น 
 จ านวนหุ้นช าระแลว้     1,308,072,982 หุ้น 
 จ านวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับ       261,609,184 หุ้น 

การใชสิ้ทธิ AIE-W2 
หุ้นบุริมสิทธิ                   - หุ้น 

 
 ทั้งน้ี การค านวณเพ่ือเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั จากปัจจบุนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น 
จะส่งผลให้ผูถื้อหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจ านวนท่ีไม่เพียงพอท่ีจะรวมหุ้นไดล้งตวั ซ่ึงเศษหุ้นเดิมในจ านวนดงักล่าวจะถูก
ปัดทิง้ไป (ผูถื้อหุ้นอาจพิจารณาซ้ือหุ้น AIE เพ่ิม หรือขายหุ้น AIE ออกเพื่อใหจ้ านวนหุ้นมีเพียงพอท่ีจะรวมหุ้นไดล้งตวั ใน
อตัรา 4 หุ้นสามญัท่ีราคาพาร์เดิม : 1 หุ้นสามญัท่ีราคาพาร์ใหม)่ โดยในการค านวณการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวแ้ละการปัด
เศษหุ้นเดิมนั้น บริษทัจะมอบหมายให้ TSD ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทั เป็นผูด้  าเนินการตามระบบงานของ TSD ทั้งน้ี 
เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นบางรายท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปัดเศษหุ้นเดิมดงักล่าว ผูถื้อหุ้นอาจซ้ือ หรือขายเศษหุ้น (odd lot) 
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือให้มีจ านวนเพียงพอส าหรับการค านวณการรวมหุ้นให้ลงตวัก่อนวนัท่ีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้
ของหุน้ของบริษทัจะมีผลใชบ้งัคบั อยา่งไรก็ดี ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอท่ีจะเปล่ียนแปลงเป็นหุน้ใหม่ซ่ึงโดน
ปัดทิง้ภายหลงัจากการค านวณนั้น บริษทัยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมท่ีถูกปัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากบัราคาปิดถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัของหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2564 ดว้ยการโอนเงินสดเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูถื้อหุ้นซ่ึงไดแ้จง้ไวต้่อบริษทัตามวิธีการดา้นล่าง 

ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้น 
1. จดัเตรียมเอกสารดงัต่อไปน้ี 

1.1 เอกสารยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
กรณีบุคคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาบตัรขา้ราชการ ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนา

หนงัสือเดินทาง ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุณ วนัขอรับเงินชดเชย  
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กรณีนิติบุคคล : (1) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
หรือส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการจดัตั้งนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลต่างชาติ) ซ่ึงออกไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวนัขอรับเงินชดเชย และ 
(2) ส าเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรับรองความถูกตอ้งของ
ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (ตามท่ีระบุไวส้ าหรับกรณีบุคคลธรรมดา) 

1.2 ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีประสงคใ์ชรั้บโอนเงิน  โดยช่ือเจา้ของบญัชีเงินฝากธนาคารดงักล่าวตอ้งตรงกบัช่ือ 
 ของผูถื้อหุ้น 

 ทั้งน้ี ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1. ทั้งหมด ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถื้อหุ้น หรือกรรมการผูมี้อ  านาจลง
นามพร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) (แลว้แต่กรณี) 

2. น าส่งเอกสารตามขอ้ 1. ถึงบริษทั ณ ส านกังานของบริษทั เลขท่ี 55/2 หมู่ท่ี 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลคลองมะเด่ือ 
อ าเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร ดว้ยตนเอง หรือทางไปรษณีย ์ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัแรกท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัเร่ิม
ซ้ือขายดว้ยมูลค่าท่ีตราไวใ้หม่ กล่าวคือ เร่ิมนบัวนัท าการถดัจากวนัแรกท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัเร่ิมซ้ือขายดว้ยมูลค่าท่ี
ตราไวใ้หม่เป็นวนัแรกของระยะเวลาในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้น 
 

 ทั้งน้ีบริษทัจะโอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือบริษทัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลและ
เอกสารท่ีน าส่งแลว้ ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีไดรั้บเอกสาร และขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้ง ในกรณี หากผูถื้อหุ้นรายใดไม่ได้
แสดงความจ านงในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นภายในก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะถือว่าผูถื้อหุ้นรายนั้นสละสิทธิ
ในการรับเงินชดเชยค่าเศษหุน้ดงักล่าว 

 อน่ึง การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ะเขา้เง่ือนไขการปรับสิทธิของ AIE–W2 ตามขอ้ก าหนดสิทธิในขอ้ 6.1 “เม่ือ
บริษทัมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ของบริษทั” บริษทัจึงตอ้งปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อ AIE–W2 โดยมี
รายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ (เดิม) 0.25 บาทต่อหุ้น (ใหม)่ 1.00 บาทต่อหุ้น 
 สิทธิเดิมของ AIE-W2 สิทธใิหม่ของ AIE-W2 
ราคาใชสิ้ทธิ 0.25 บาทต่อหุน้ 1.00 บาทต่อหุน้ 
อตัราการใชสิ้ทธิ AIE-W2 จ านวน 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั AIE จ านวน 1 หุ้น AIE-W2 จ านวน 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั AIE จ านวน 0.25 หุ้น 

หรือ 
AIE-W2 จ านวน 4 หน่วย ต่อหุน้สามญั AIE จ านวน 1 หุ้น 

หมายเหตุ : การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตั้งแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทับนกระดานซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์

 
 ในการน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบคุคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวโ้ดยการรวมมูลค่าท่ีตราไวทุ้กประการ ซ่ึงรวมถึง
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited. 

แต่ไม่จ ากดัเพียงการก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอืน่ๆ การแจง้หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใดๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยปฏิบติัให้
เป็นตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 
6. มีมติอนุมติั และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 6 โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

ข้อบงัคับข้อ 6 เดิม ข้อบงัคับข้อ 6 ใหม่ 

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุช่ือผูถื้อหุ้น และมี
ลายมือช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือ
พิมพล์ายมือช่ือไว ้แต่ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถ
มอบหมายให้นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือ
พิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้ซ่ึงการลงลายมือช่ือหรือ
พิมพด์งักล่าวนั้นให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียน
หลกัทรัพยก์ าหนด 

หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนดิระบุช่ือผูถื้อหุ้น และมีลายมือ
ช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพิมพล์ายมือ
ช่ือไว ้แต่ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหน้าย
ทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้
ซ่ึงการลงลายมือช่ือหรือพิมพด์งักล่าวนั้นให้เป็นไป
ตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
7. มีมติให้ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ในวนัองัคารท่ี 21 กนัยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุม

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการประชุมผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) โดยก าหนดให้วนัศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ  
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อ

หุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 6 
วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

  
 ทั้งน้ี การพิจารณาวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 และ วาระท่ี 5 ถือเป็นเง่ือนไขต่อเน่ืองกนั โดยหากวาระวาระหน่ึงไม่ได้
รับการอนุมติั จะถือว่าเร่ืองอื่นๆท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆต่อไป โดยถือว่าการพิจารณา
อนุมติัในเร่ืองต่างๆไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 

 อนุมติัมอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ดัการ มีอ านาจก าหนดหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในการประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เฉพาะในส่วนท่ีไม่กระทบสิทธิผูถื้อหุ้น รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การเปล่ียนแปลง วนั เวลา และสถานท่ีประชุม 
ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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 นอกจากน้ี รายละเอียดของขั้นตอนการใชง้านระบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) นั้น บริษทัฯจะแจง้

ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.aienergy.co.th หวัขอ้ : นกัลงทุนสัมพนัธ์ และผา่นระบบ SET 
Link ของตลาดหลกัทรัพยฯ ต่อไป  

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

    (นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
         กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษทั โทร. 0-3487-7486-8 ต่อ 500 
Email: ir@aienergy.co.th 



(F53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 

ขา้พเจา้บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2564 
เกี่ยวกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

1. การลดทุน/การเพ่ิมทุน 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการไดม้มีต ิดงันี้ 
1.1 ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจาก 1,569,687,578.50 บาท เป็น 1,569,682,165.50 บาท ซึ่งเกิดจากการจดัสรร 
AIE-W2 เมื่อวนัที่ 16 เมษายน 2564 ได้ไม่ครบตามจ านวน จงึยงัคงเหลอื AIE-W2 จ านวน 21,652 หน่วย ส่งผลให้
คงเหลอืหุ้นสามญัจ านวน 21,652 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ก่อนรวม Par เป็น 1 บาทต่อหุน้) รวม 5,413 
บาท 

1.2 เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 1,569,682,165.50 บาท เป็น 1,569,682,166 บาท โดยออกหุน้สามญั จ านวน 
2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ก่อนรวม Par เป็น 1 บาทต่อหุ้น) รวม 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนใน
ลกัษณะดงันี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหลกัทรพัย ์ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทุน หุน้สามญั 2 0.25 0.50 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ ..................... ..................... ..................... 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
     2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ   
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. เพื่อรองรบัการปรบัสทิธิ
ของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
จะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัรุ่นที ่2 (AIE-
W2) และสอดคลอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงมลูค่า
หุน้ทีต่ราไว ้(Par Value) 
จากปัจจุบนั 0.25 บาท
ต่อหุน้ เป็น 1.00 บาทต่อ
หุน้ โดยการรวมหุน้ 
(Reverse Stock Split) 
ทัง้นี้เพื่อไมใ่หเ้กดิเศษหุน้
ภายหลงัการรวมหุน้ 

2 1 : 1 (อตัรา
ใชส้ทิธเิดมิ) 

 
1 : 0.25 หรอื 
4 : 1 (อตัรา
ใชส้ทิธหิลงั
ปรบัสทิธจิาก
การรวม Par) 

- 31 ม.ีค.65 
30 ก.ย.65 
4 พ.ค.66 

 

หมายเหตุ : กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ไม่เต็มจ านวน 1 หน่วยจากการค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือท้ิงทัง้จ านวน 

3.  ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 



หนา้ 2 จาก 3 

 ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 21 กนัยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) โดย 

 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ (Record date) ในวนัที ่27 สงิหาคม 2564 
 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ตัง้แต่วนัที ่................................ 

จนกว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 

4.  การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถา้ม)ี         
บรษิทัจะท าการจดทะเบยีนเพิม่ทุนเป็น 1,569,682,166 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 2 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 0.25 บาท (ก่อนรวม Par เป็น 1 บาทต่อหุน้) ต่อกรมพฒันาธุรกจิ กระทรวงพาณิชย ์และจดทะเบยีนช าระเปลีย่นแปลงทนุ
ช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชยเ์มื่อมกีารเรยีกช าระทุน 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 
เพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัรุ่นที ่2 (AIE-W2) และสอดคลอ้งกบั

การเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุน้ เป็น 1.00 บาทตอ่หุน้ โดยการรวมหุน้ (Reverse 
Stock Split) เพื่อไม่ใหเ้กดิเศษหุน้ภายหลงัการรวมหุน้ 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
เพื่อไม่ใหเ้กดิเศษหุน้ภายหลงัการรวมหุน้ 

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 7.1 นโยบายเงนิปันผล: บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธทิี่

เหลอืหลงัหกัเงนิส ารองตามกฎหมายตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษิทั และกฎหมาย อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผล
ดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผลประกอบการ ฐานะการเงนิของบรษิทั แผนการขยายธุรกจิ สภาพคล่อง รวมถงึ
ปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในการบรหิารงาน ความจ าเป็น และเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

 7.2 ผูจ้องซื้อหุน้เพิม่ทุนครัง้นี้จะมสีทิธริบัเงนิปันผลจากการด าเนินงานเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุน
ช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชยเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
  7.3 อื่น ๆ: ไม่ม ี

8.  รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
- ไม่ม ี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดอืน ปี 

1 วนัทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 13 สงิหาคม 2564 
2 ก าหนดวนั Record Date เพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมวสิามญั

ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 
27 สงิหาคม 2564 

3 ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 21 กนัยายน 2564 
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บรษิทัฯขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 

                                                                                           
     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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