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ท่ี AIE 110/2563          วนัท่ี 10 เมษายน 2563 

เร่ือง แจง้เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 (แกไ้ข) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ได้
มีมติอนุมติัก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด ์บอลรูม ชั้น 3 
โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัเปล่ียนแปลงสถานท่ีจดัประชุมฯจากเดิมเป็น ณ ส านกังานใหญ่ บริษทั เอไอ 
เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) อาคารโรงอาหาร ชั้น 2 เลขท่ี 55/2 หมูท่ี่ 8 ถนนเศรษฐกิจ1 ต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั
สมุทรสาคร 74110 นั้น 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นโรคติดต่ออนัตรายตาม
พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีการแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและกระจายในวงกวา้งมากขึ้น โดยไม่อาจคาดการณ์ไดว่้าจะมี
แนวโนม้รุนแรงขึ้นหรือไม่เพียงใดในช่วงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั แมบ้ริษทัจะจดัเตรียมมาตรการรับมือเพียงใดก็อาจไม่
สามารถลดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดไดอ้ยา่งเพียงพอ ประกอบกบันโยบายจากภาครัฐภายใตก้ารประกาศใชพ้ระราชก าหนดบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย “ขอ้ 5 เร่ือง ห้ามมิให้มีการชุมนุม การท ากิจกรรม หรือการมัว่สุมกนั ณ ท่ีใดๆในสถานท่ีแออดัหรือ
กระท าการดงักล่าวอนัเป็นการยยุงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ทั้งน้ี ภายใน เขตพ้ืนท่ีท่ีหวัหนา้ผูรั้บผิดชอบในการแกไ้ขสถานการณ์
ฉุกเฉินในส่วนท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงประกาศก าหนด ลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2563” และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางตามหนงัสือของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กลต.จท.-1 (ว.) 9/2563 เร่ืองการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัจด
ทะเบียน ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบบัลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 ซ่ึงจดัท าโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยผ์า่นการหารือร่วมกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัตระหนกัถึงความรุนแรงของสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ดงันั้น เพ่ือความปลอดภยัของท่านผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่าน 
และเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 จึงมีมติ
อนุมติัเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ออกไปอยา่งไม่มีก าหนด โดยยกเลิกก าหนดวนัประชุมฯ และสถานท่ีประชุมฯ ท่ีได้
ก าหนดไวใ้นวนัท่ี 24 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมฯ (Record Date) ท่ีได้
ก าหนดไวเ้ดิม คือ วนัท่ี 17 มีนาคม 2563 แต่ยงัคงงดจ่ายปันผลตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 24 
กุมภาพนัธ์ 2563 

บริษทั ขออภยัท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีตอ้งเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 อยา่งกะทนัหนั และไม่มีก าหนด 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะติดตามสถา นการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยา่งใกลชิ้ด โดยพจิารณาประกาศ
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จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข และมาตรการอื่นใดของภาครัฐเป็นส าคญั หากสถานการณ์ดีขึ้น บริษทัจะไดจ้ดัให้มีการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 และจะด าเนินการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ โดยเร็วต่อไป 

 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 
                        บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                                                                                               

            (นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวิบูลย)์ 

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


