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ท่ี AIE 157/2564            วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 
 
เร่ือง การจดทะเบียนลดทนุ การจดทะเบียนเพ่ิมทุน การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุ้น (Reverse  

Stock Split) และการเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ตามท่ีบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2564 ไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองส าคญัดงัน้ี  

1. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 5,413 บาท ซ่ึงเกิดจากการจดัสรร AIE-W2 เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2564 ไดไ้ม่ครบ
ตามจ านวน จึงยงัคงเหลือ AIE-W2 จ านวน 21,652 หน่วย ส่งผลใหค้งเหลือหุน้สามญัจ านวน 21,652 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย และไม่ไดมี้ไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพย ์และ
อนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงัน้ี  

รำยละเอียด 

ก่อนกำรลดทุน 

(มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 

0.25 บำท) 

หลังกำรลดทุน 

(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 

0.25 บำท) 

จ านวนหุ้นจดทะเบียน 6,278,750,314 หุน้ 6,278,728,662 หุน้ 

จ านวนหุ้นช าระแลว้ 5,232,291,928 หุน้ 5,232,291,928 หุน้ 

จ านวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ AIE-W2 1,046,458,386 หุน้ 1,046,436,734 หุน้ 

 
2. อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,569,682,165.50 บาท เป็น 1,569,682,166 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัรุ่นท่ี 2 (AIE-W2) และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจบุนั 0.25 บาทต่อ
หุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลงัการรวมหุ้น และอนุมติั
การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนดงัน้ี 

รำยละเอียด 

ก่อนกำรเพิม่ทุน 

(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ  

0.25 บำท) 

หลังกำรเพิม่ทุน 

(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 

0.25 บำท) 

จ านวนหุ้นจดทะเบียน 6,278,728,662 หุน้ 6,278,728,664 หุน้ 

จ านวนหุ้นช าระแลว้ 5,232,291,928 หุน้ 5,232,291,928 หุน้ 
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รำยละเอียด 

ก่อนกำรเพิม่ทุน 

(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ  

0.25 บำท) 

หลังกำรเพิม่ทุน 

(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 

0.25 บำท) 

จ านวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ AIE-W2 1,046,436,734 หุน้ 1,046,436,736 หุน้ 

 
3. อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจบุนั 0.25 บาทต่อหุน้ เป็น 1.00 บาทตอ่หุ้น โดยการรวม

หุ้น (Reverse stock Split) ซ่ึงส่งผลให้จ านวนหุ้นของบริษทั ลดลงจ านวน 4,709,046,498 หุ้น จากปัจจบุนั 
6,278,728,664 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้0.25 บาทต่อหุน้ เป็น จ านวน 1,569,682,166 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาทต่อหุ้น โดย
หากมีเศษหุ้นเดิมในจ านวนท่ีไม่เพียงพอท่ีจะรวมหุ้นไดล้งตวัใหปั้ดทิ้งไป และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ขอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวด้งัน้ี 

รำยละเอียด 

ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ

ที่ตรำไว้  

(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ  

0.25 บำท) 

หลังกำรเปลี่ยนแปลง

มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

(มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ  

1 บำท) 

จ านวนหุ้นจดทะเบียน 6,278,728,664 หุน้ 1,569,682,166 หุน้ 

จ านวนหุ้นช าระแลว้ 5,232,291,928 หุน้ 1,308,072,982 หุน้ 

จ านวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ AIE-W2 1,046,436,736 หุน้ 261,609,184 หุ้น 

 

4. มีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 6. โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ข้อบงัคับข้อ 6 เดิม ข้อบงัคับข้อ 6 ใหม่ 

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุช่ือผูถื้อหุ้น และมีลายมือ
ช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพิมพล์ายมือ
ช่ือไว ้แต่ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทน
ก็ได ้ซ่ึงการลงลายมือช่ือหรือพิมพด์งักล่าวนั้นให้
เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยก์ าหนด 

หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนดิระบุช่ือผูถื้อหุ้น และมี
ลายมือช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือ
พิมพล์ายมือช่ือไว ้แต่ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถ
มอบหมายให้นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือ
พิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้ซ่ึงการลงลายมือช่ือหรือ
พิมพด์งักล่าวนั้นให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียน
หลกัทรัพยก์ าหนด 
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ในการน้ี บริษทัฯขอแจง้ว่าบริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุน การจดทะเบียนเพ่ิมทุน การจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) และการเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทัฯต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

                                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
                              
 

                  (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
                                                   กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษทัฯ     โทร. 034-877-486-8 ต่อ 500 
Email: ir@aienergy.co.th 


