(F 53-4)
แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
วันที 26 กุมภาพันธ์ 2561
ข้าพเจ้า บริ ษทั เอเชีย กรี น เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครังที 1/2561 เมือวันที 26
กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. เกียวกับการเพิมทุนและจัดสรรหุ ้นเพิมทุนดังต่อไปนี
1. การเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกียวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังนี
- ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 412,912,826.00 บาท เป็ น 412,029,445.50 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนทียังมิได้
ออกจําหน่ายจํานวน 3,533,522 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และ
- เพิมทุนจดทะเบี ยนจาก 412,029,445.50 บาท เป็ น 453,232,390.05 บาท โดยการออกหุ ้น สามัญเพิมทุนจํานวน
164,811,778 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 41,202,944.55 บาท โดยเป็ นการเพิมทุนในลักษณะดังนี
การเพิมทุน

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน หุ ้นสามัญ
การใช้เงินทุน
หุ น้ บุริมสิทธิ
2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
จํานวนหุ้น
อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
ผูถ้ ือหุ ้นเดิม
164,811,778
10 : 1

164,811,778

มูลค่ าทีตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
0.25

รวม
(บาท)
41,202,944.55

วัน เวลา จองซือ และชําระ
หมายเหตุ
เงินค่ าหุ้น
บริ ษทั จ่ายหุน้ ปันผลให้แก่ผู ้ เพือรองรับการ
ถือหุ ้นเดิม ในอัตรา 10 หุ ้น
จ่ายปั นผล
เดิม ต่อ 1 หุ ้นปั นผล
หมายเหตุ : บริ ษทั กําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที 16 มีนาคม 2561 และกําหนดวันจ่ายปั นผลภายใน
วันที 23 พฤษภาคม 2561 ทังนีการให้สิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื องจากต้องรอการอนุมตั ิจากทีประชุม
ผูถ้ ือหุ ้น
2.1.1

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
-

การดําเนินการของบริ ษทั กรณี ทีมีเศษของหุ ้น

ในกรณี ทีหุน้ สามัญทีเกิดจากการจ่ายหุ ้นปั นผลคํานวณได้ออกมาเป็ นเศษของหุ ้น บริ ษทั จะจ่ายเงินสดให้แทนการ
จ่ายหุ ้นปั นผลสําหรับหุ ้นเดิมในอัตราหุ ้นละ 0.0250 บาท
2.1.2

จํานวนหุน้ คงเหลือทียังไม่ได้จดั สรร

-ไม่มี
2.2 แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate)
-ไม่มี-

3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือขออนุมัตกิ ารเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ในวันที 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ห้อง
ประชุมเดอะไบรท์ ชัน 3 อาคาร A เลขที 15/9 ถนนพระรามที แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร โดย


กําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ในวันที 16 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้ อง และเงือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 การอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561
4.2 การดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิมทุนต่อกระทรวงพาณิ ชย์ และแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของ
บริ ษทั
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ในการนําหุ ้นสามัญเพิมทุนทีออกใหม่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิมทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเพิม
5.1 เพือจัดสรรหุ ้นปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อันเป็ นการตอบแทนการลงทุนแก่ผถู ้ ือหุ ้นโดยจ่ายหุ ้นปั นผลแทน
การจ่ายเงินสด
6. ประโยชน์ ทีบริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
6.1 เพือเพิมสภาพคล่องในหุน้ ของบริ ษทั
6.2 เพือรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
7. ประโยชน์ ทีผู้ถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
. นโยบายเงินปั นผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ทีเหลือหลังจากหักเงิน
สํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาํ เป็ นอืนใดและการ
จ่ายเงินปั นผลนันไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
.2 สิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น
ผูถ้ ือหุ ้นทีได้รับการจัดสรรหุน้ ปั นผล และผูท้ ีใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ ้นสามัญของบริ ษทั จะมีสิทธิ
ได้รับเงินปั นผลของบริ ษทั ในอนาคต และมีสิทธิเทียบเท่ากับหุ ้นสามัญเดิมของบริ ษทั ทุกประการ
8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ไม่มี
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ลําดับ
ขันตอนการดําเนินการ
วัน เดือน ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการครังที 1/2561
26 กุมภาพันธ์ 2561
2. วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
16 มีนาคม 2561
ประจําปี 2561
3. วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
27 เมษายน 2561
4. วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ผูม้ ีสิทธิรับเงินปันผล
16 มีนาคม 2561
5. วันจ่ายเงินปั นผล
ภายในวันที 23 พฤษภาคม 2561

บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

( นายพนม ควรสถาพร)
กรรมการผูจ้ ดั การ

