ที elth 003/2561
วันที 26 กุมภาพันธ์ 2561
เรื อง แจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท (กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 และการจ่ายเงินปั นผล
เป็ นหุ้นปั นผลและเงินสด)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามทีบริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ได้ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังที 1/2561
เมื อวัน ที 26 กุม ภาพัน ธ์ 2561 นัน บริ ษั ท ขอแจ้ งมติ ที ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ในส่ว นที เป็ นสาระสํ า คัญ
ดังต่อไปนี:1. มีม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ สนอต่อ ที ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื อพิ จ ารณาจัด สรรเงิ น ผลกํ า ไรและจ่ า ยปั น ผล ตาม
รายละเอียดดังนี:ก. จ่ายเป็ นหุ้นปั นผล จํานวน 164,811,778 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ปั นผล รวมมูลค่าทังสิน 41,202,944.55 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0250
บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ในกรณีทีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว บริ ษัท
จะจ่ายเงินปั นผลในส่วนของเศษหุ้นนีเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท
ข. จ่ายเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0028 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงิน 4,578,104.95 บาท
รวมเป็ นการจ่า ยเงินปั นผลทังในรู ปแบบของหุ้น ปั นผลและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท คิดเป็ น
จํานวนเงินรวมทังสิน 45,781,049.50 บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิของบริ ษัทปี 2560 และคิดเป็ นร้ อยละ
42.49 ทังนี ไม่ต้องจัดสรรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย เนืองจากบริ ษัทฯ จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
ครบตามข้ อ บังคับ ของบริ ษั ทฯ ซึงต้ องจัด สรรผลกําไรเป็ นทุนสํ ารองไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน โดยเงินปั นผลทังหมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย ตามอัตราทีกฎหมายกําหนด
โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที 16 มีนาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปั นผล ใน
วันที 23 พฤษภาคม 2561ทังนี ให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
2. มีม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ สนอต่อ ที ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพือพิ จ ารณาลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากจํ า นวน
412,912,826.00 บาท เป็ น 412,029,445.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้ ออกจําหน่ายจํานวน
3,533,522 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
3. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เรื องทุนจด
ทะเบียน เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทข้ างต้ น โดยให้ ใช้ ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี:ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน
412,029,445.50 บาท (สีร้ อยสิบสองล้ านสองหมืนเก้ าพันสี
ร้ อยสีสิบห้ าบาทห้ าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
1,648,117,782 หุ้น (หนึงพันหกร้ อยสีสิบแปดล้ านหนึงแสน
หนึงหมืนเจ็ดพันเจ็ดร้ อยแปดสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.25 บาท (ยีสิบห้ าสตางค์)
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โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
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5.

6.
7.

8.

1,648,117,782 หุ้น (หนึงพันหกร้ อยสีสิบแปดล้ านหนึงแสน
หนึงหมืนเจ็ดพันเจ็ดร้ อยแปดสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
-ไม่ม-ี
ทังนี ให้ บคุ คลทีคณะกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไปตามคําสังของ
นายทะเบียน
มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากจํานวน
412,029,445.50 บาท เป็ น 453,232,390.05 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 164,811,778 หุ้น มูล
ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เรื องทุนจด
ทะเบียน เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทข้ างต้ น โดยให้ ใช้ ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี:ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน
453,232,390.05 บาท (สีร้ อยห้ าสิบสามล้ านสองแสนสาม
หมืนสองพันสามร้ อยเก้ าสิบบาทห้ าสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
1,812,929,560 หุ้น (หนึงพันแปดร้ อยสิบสองล้ านเก้ าแสนสอง
หมืนเก้ าพันห้ าร้ อยหกสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.25 บาท (ยีสิบห้ าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
1,812,929,560 หุ้น (หนึงพันแปดร้ อยสิบสองล้ านเก้ าแสนสอง
หมืนเก้ าพันห้ าร้ อยหกสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
-ไม่ม-ี
ทังนี ให้ บคุ คลทีคณะกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไปตามคําสังของ
นายทะเบียน
มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิมทุนจด
ทะเบียน 164,811,778 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาเลือกตังกรรมการเดิมทีออกตามวาระ เข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง จํานวน 2 ท่าน และแต่งตังกรรมใหม่แทนกรรมการทีครบตามวาระ
จํานวน 1 ท่าน คือ พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ รายชือกรรมการตามรายละเอียดดังนี:1) นางสาวปณิตา ควรสถาพร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
2) นายประเสริ ฐ ตปนียางกูร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
3) นายมงคล กิตติภมู ิวงศ์
กรรมการ และกรรมการอิสระ
มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด
ย่อย ประจําปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้ านบาทถ้ วน) ซึงประกอบด้ วย ค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือน ค่าเบียประชุม และค่าบําเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี:2

ก. ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่าน
จํานวน 25,000 บาท และเบียประชุมครังละ 25,000 บาท
ข. รองประธานกรรมการบริ ษัท ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจํานวน 20,000 บาท และเบีย
ประชุมครังละ 20,000 บาท
ค. กรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจํานวน 15,000 บาท
และเบียประชุมครังละ 15,000 บาท
9. มีมติเห็นชอบให้ เสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน 1,430,000 บาท (หนึงล้ านสีแสนสามหมืน
บาทถ้ วน) โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี:1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4501 หรื อ
2) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 5238 หรื อ
3) นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 3853
ในกรณีทีผู้สอบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ บริ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทําหน้ าทีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทน
ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้
10. มีมติเห็นชอบให้ เสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 35 (การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) เพือให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ ไขเพิมเติม
เมือวันที 4 เมษายน 2560) โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความใหม่รวมถึงให้ ดําเนินการยืนจดทะเบียน
แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อความเดิม
“ข้ อ 35 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือน นับแต่วนั สินสุดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึงมี ห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อ ยกว่าหนึงในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้น ทีจําหน่ายได้ ทังหมด หรื อผู้ถือหุ้น
จํานวนไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25) คน ซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่าย
ได้ ทงหมดจะเข้
ั
าชือกันทําหนังสือ ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่
ต้ องระบุเหตุผลในการทีขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้ อง
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง (1) เดือน นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือนันจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว”
แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 35 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือน นับแต่วนั สินสุดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
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ผู้ถือหุ้นคนหนึงหรื อหลายคนซึงมีห้ ุนนับรวมกัน ได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
ทังหมด จะเข้ าชือกันทําหนังสือ ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่
ต้ อ งระบุเ รื องและเหตุผ ลในการที ขอให้ เ รี ย กประชุ ม ไว้ ให้ ชั ด เจนในหนัง สื อ ดัง กล่า วด้ ว ย ในกรณี เ ช่ น นี
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีสิบห้ า (45) วัน นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีทีคณะกรรมการไม่ได้ จัดให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึง
เข้ าชือกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอืนๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามทีบังคับไว้ นนจะเรี
ั
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีสิบห้ า (45)
วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นทีคณะกรรมการ
เรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้ มีการประชุม และอํานวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทีเป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสีครังใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสีต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครังนันให้ แก่บริ ษัท”
11. มีมติกําหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันศุกร์ ที 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ
ศูนย์การค้ าเดอะไบรท์ ห้ องประชุมเดอะไบรท์ ชัน 3 อาคาร A เลขที 15/9 ถนนพระรามที 2 แขวงท่าข้ าม เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
(Record Date) ในวันที 16 มีนาคม 2561
12. มีมติอนุมตั ิวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 โดยมีวาระประชุมดังต่อไปนี:วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมือวันที 27 เมษายน 2560
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
วาระที 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินผลกําไร และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560
วาระที 5 พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท
เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
วาระที 6 พิจารณาอนุมตั เิ พิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท
เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
วาระที 7 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิมทุนจดทะเบียน
วาระที 8 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ และแต่งตังกรรมการ
ใหม่แทนกรรมการเดิมทีครบตามวาระ
วาระที 9 พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
วาระที 10 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561
วาระที 11 พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 35 (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพือให้ สอดคล้ องกับ
พระราชบัญญัตมิ หาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ ไขเพิมเติมเมือวันที 4 เมษายน 2560)
วาระที 12 เรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
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จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

_______________________
( นายพนม ควรสถาพร )
กรรมการผู้จดั การ
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