
 

 

 เลขท่ีใบจอง/Form No. ……..…………..……………… 
แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 2 (AIE-W2)  คร้ังท่ี 1   

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE NEW ORDINARY SHARES OF AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED No. 2 (AIE-W2) 1st  
  วนัที่ยื่นความจ านงการใชส้ทิธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 

 ทะเบยีนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธเิลขที่/ Warrant holder registration No. …………………………….. 
เรียน    คณะกรรมการ บริษทั เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั(มหาชน) 
To       The Board of Directors of AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นติิบุคคล)……………………………………………………………..................................…………วนั/เดือน/ปีเกิด ...........................................…………… สญัชาติ .........................…………………. เพศ …...........………………….. 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                              Date or Birth                                                 Nationality                                                 Sex 
อาชีพ ………….......……......................... ที่อยู่เลขที่....................……......... ตรอก/ซอย .................................................….…….  ถนน …....................…............................... แขวง/ต าบล .......……............................. เขต/อ าเภอ ……....……….......………... 
Occupation                                       Address No.                       Lane/Soi                                             Road                                                  Sub-District                                              District 
จงัหวดั ...............…….….................................................... รหสัไปรษณีย ์.................................................................…................. โทรศพัท ์............................................................................................ ประเทศ…….....….............................................……. 
Province                                                   Postal Code                                  Telephone No.                                                Country                                                                
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสยีภาษี      หกัภาษี    ไม่หกัภาษี 
Tax ID No.                                                                                      Type of Tax Planning    Tax to be deduced    Tax not to be deduced 

โปรดระบุประเภทผูจ้องซือ้หุน้ พรอ้มแนบส าเนาหลกัฐานที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย    
Thai Individual  
 บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  
Alien Individual  
 นิติบุคคลสญัชาติไทย          
Thai Juristic Entity 
 นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว 
Alien Juristic Person  

เลขบตัรประจ าตวัเลขที่ ……………………………………………………………………………….. 
ID Card No. 
ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจ าตวัเลขที่ ……………………………………………….. 
Alien Card/Passport /ID Card No. 
เลขทะเบียนบริษัท …………………………………………………………………………………….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี …………………………………………………………... 
Company Registration No. /Tax ID No.       

ในฐานะผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 2 ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทั เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
As a warrant holder of AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED no.2, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase new ordinary shares of AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED as stated below: 

1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใชส้ิทธ…ิ………………………………………..……...หน่วย 
Amount of the warrants to exercise                                                                                    unit(s) 

2. อตัราการใชส้ิทธเิท่ากบัใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย: 0.25 หุน้สามญั หรือ ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท หรือตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิหากมกีารปรบัราคาการใชส้ิทธิและ/หรืออตัราการใชส้ทิธิตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ที่ 6 

           The exercise ratio is warrant 1 unit: common share 0.25 share(s) with the exercise price of Baht 1.00 per share or adjusted price and ratio as refer in the Terms and Conditions of Warrant clause 6                                                                                                                                                   
3. รวมเป็นเงินที่ตอ้งช าระในการจองซือ้หุน้สามญั………………….........…..บาท (............................................................................................................................) และค่าอากร.................บาท (……………………...………) 

Totaling of payment                                                                            Baht                                                                                                                               and duty stamps         Baht 
4. ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าว ที่สามารถเรียกเกบ็เงนิในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดย 
            I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only: by 
  เงินโอน / Cash Transfer     เช็คธนาคาร / Cashier Cheque      ดร๊าฟท ์/ Draft      เช็คบุคคล / Cheque    
สั่งจ่าย “บมจ.เอไอ เอนเนอรจ์ี เพื่อการรบัช าระเงนิจากการใชส้ิทธซิือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 (AIE-W2)”  Payable to “Warrants for rights to purchase ordinary shares of AI Energy Plc. No. 2 (AIE-W2)”  
เลขที่เช็ค /Cheque No. ................……………................. วนัที่ /Dated ........…………………............ ธนาคาร /Bank ……......….....………….............…...........สาขา/Branch…………..….................................…………….. 

5. ขา้พเจา้ไดส้่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี ้
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the remaining warrants, which are not exercised (if any) as follows:  

 ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธจิ านวน ….………………………....…..ใบ  ตามรายละเอียด ดงันี ้
เลขที่ใบส าคญัแสดงสทิธิ ...................……….…........ จ านวนหนว่ย ...........….……..…...หน่วย 
เลขที่ใบส าคญัแสดงสทิธิ ...................…….….……......จ านวนหน่วย................………….หน่วย 
รวมจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิที่ส่งมา ...............………………..……….......………หน่วย 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอรบัทอน (ถา้ม)ี............................….…….………หน่วย 

Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details: 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….………………………. units 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….………………………. units 
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units 
Amount of the remaining warrants which are not exercised (if any) ……………………………..…….... units 

6. หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผูจ้องซือ้หุน้เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
   If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (subscriber must choose one) 

       ใหอ้อกหุน้สามญัที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัท ................................................................…............. สมาชิกผูฝ้ากเลขที่ ….…................. น าหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิัท 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก เพือ่เขา้บญัชซีือ้ขายหุน้เลขที่ ……………....................................... ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษทันัน้ 

 Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ……………………………..………… participant No.……………..………., to deposit  those  common shares 
with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….…… that I/we have with the said Company. 

        ใหอ้อกใบหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีทีจ่ะมอบหมายใหบ้ริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุน้สามญัและการส่งมอบใบหุน้สามญัมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัที่ใชส้ิทธซิือ้หุน้ 
 Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made and delivered to me within 

15 business days after the exercise date. 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุน้สามญัจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนที่ท่านจดัให ้และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้สามญันี ้แตห่ากข้าพเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ย พรอ้มเชค็ / ดร๊าฟท ์/ แคชเชยีรเ์ช็ค /เงนิสด  มาถึง
บริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิหรือเช็ค / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียรเ์ช็คไม่ผ่านการช าระเงนิจากธนาคาร ใหถ้ือว่าขา้พเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ิทธกิารขอซือ้หุน้ 
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely fitted in and cheque/ draft 
/ cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants. 
 
 ลงชื่อ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผูจ้องซือ้หุน้สามญั (Subscriber) 

                    ( ..……............….................................….........................................) 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีดว้ย/Subscribers please also fill in this section) 

วนัที่รบัใบจอง/Date ……..……………………....…….                                                                       เลขที่ใบจอง / Form No. ………………………................................. 

บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก  .................................................................................................เพื่อจองซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน)  รุ่นที่ 2 
AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from                                                                                         for a subscription of common shares which exercised from AIE-W2.  
จ านวนหุน้สามญัที่ไดจ้ากการขอใชส้ิทธิ ……………..……………. หุน้ ในราคาหุน้ละ .......... บาท รวมเป็นเงินทีช่  าระ ……….............….. บาท (……..............…......................................................……..……………………..……….) 
Amount of common shares received from the exercising ...................... shares.  At the price of Baht/share ...............Baht. Totaling amount of Baht ………………… (Baht ………………………………..………...….…...…)                                           
  เงินโอน / Cash Transfer     เช็คธนาคาร / Cashier Cheque      ดร๊าฟท ์/ Draft      เช็คบุคคล / Cheque เลขที่เช็ค / Cheque No.…………….…...................…........... วนัที่ /Dated ………..…............................. 
ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..… 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรบัทอน (ถา้ม)ี / Amount of the remaining warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..….หน่วย / units. 
 

                                                         เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(                                                                                               ) 

 



 

 

 
 

AI Energy Public Company Limited 
Documents supporting the notification to excercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares 
1. Warrants Certificates (AIE-W2) or Substitution of Warrant Certificates 
2. The notification form to exercise of rights to purchase of the Company’s ordinary shares No. 2 which is filled in correctly, clearly and completely in all 

aspects and duly signed by the AIE-W2 Holder. The form can download from; 
www.aienergy.co.th / Investor Relations / News Room / Latest News  

3. Verification of identification 
3.1 Thai Individuals 

• a certified true copy of valid identification card, government officer identification card or state enterprise officer identification card that has 
not expired; 

3.2 Foreign Individuals 

• a certified true copy of valid alien certificate or passport that has not expired; 
3.3 Thai Juristic persons 

• a copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce for not more than 6 months prior to that particular Exercise Date, certified by 
authorized director(s) of the juristic person as shown in the affidavit, together with a certified true copy of identification document of such 
authorized director(s) pursuant to Clause 3.1) or 3.2) above; 

3.4 Foreign Juristic persons 

• a copy of the certificate of incorporation or corporate affidavit of the juristic person certified true copy by the authorized person(s) of the 
juristic person, and certified true copy of identification document of such authorized person(s) pursuant to Clause 3.1) or 3.2) above, and 
all documents are notarized, within 6 months prior to that particular Exercise Date, by notary public of the country issuing such documents; 

3.5 Custodian 

• a copy of the certificate of incorporation of the custodian and custodian appointment document together with copy of identification document 
of its authorized person(s) pursuant to Clause 3.1 )  or 3.2 )  above certified true copy by such authorized person(s) and notarized, within 6 
months prior to that particular Exercise Date, by notary public of the country issuing such documents. 

4. Payment document / Proof of payment 
If the Warrant Holders do not provide Verification of identification as follows, The Company will consider that the Warrant Holders do not exercise of rights 

to purchase of the Company’s ordinary shares. 
 
Payment Method 
1. Paid by cheque / draft / bank draft / bank payment order to “Warrants for rights to purchase ordinary shares of AI Energy Plc. No. 2 (AIE-W2)” which 

can be collected within Bangkok district within two working days from the date each notification of intention to exercise which must be dated no later 
than March 28, 2022 and must submit complete documents to exercise and submit the intention to exercise between March 24-25 and March 28-30, 
2022. 

2. Payment by bank transfer to the account named;  
“Kasikorn Bank”, Thanon Serithai 46 (Suan Siam) Branch 
Saving Account Number 104-3-47373-1 Account Name “Warrants for rights to purchase ordinary shares of AI Energy Plc. No. 2 (AIE-W2)”  
must transfer within March 24-25, and March 28-30, 2022 but not later than March 30, 2022 prior 3.30 p.m. and submit the intention to exercise 
between March 24-25 and March 28–30, 2022. 
 

In addition, the warrant holder will pay duty stamp and bank fees which derives from that subscription.  If you require any further information about exercise of 
warrants to purchase ordinary share, please contact above mentioned in place to send documents on working days and office hours (MON-FRI during time 
09.00 a.m.- 3.30 p.m.). 
 
Notification of AIE-W2’s 1st exercise date 
1. Submit the intention to exercise between March 24-25 and March 28-30, 2022 (on working days and office hours)   
2. 1st exercise date on March 31st, 2022 
 
Place for the exercise and documents submission  
IR 
Contact Person:  Miss Pimwan Thareratanavibool (EMS only) 
AI Energy Public Company Limited  
55/2 Moo 8 Setthakit 1 Rd., Khlongmaduea, Krathumbaen, Samut Sakhon 74110 
Tel: 0-3487-7485-8 ex 500  Email:  ir@aienergy.co.th Website:  www.aienergy.co.th   

http://www.aienergy.co.th/
mailto:ir@aienergy.co.th

