Revise I
ที elth 00 /2562
วันที 27 กุมภาพันธ์ 2562
เรื อง แจ้ งมติทประชุ
ี มคณะกรรมการบริ ษัท (กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 และการจ่ายหุ้นปันผล)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามทีบริษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังที 1/2562
เมื อวัน ที 27 กุม ภาพัน ธ์ 2562 นัน บริ ษั ท ขอแจ้ ง มติที ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ในส่ว นที เป็ น สาระสํา คัญ
ดังต่อไปนี:1. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2561 สินสุด ณ
วันที 31 ธันวาคม 2561
2. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาจัดสรรเงินผลกํ าไรและจ่า ยปั นผล ตาม
รายละเอียดดังนี:ก. จ่ายเป็ นหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น จํานวน 120,861,860 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ในอัตรา 15
หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิน 30,215,465 บาท (สามสิบล้ านสองแสนหนึงหมืนห้ าพันสี
ร้ อยหกสิบห้ าบาท) หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.01660 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิม ในกรณีทีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว บริ ษัทฯ จะจ่ายเงิน
ปันผลในส่วนของเศษหุ้นนีเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01660 บาท
ข. จ่ายเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00190 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงิน 3,444,562.99 บาท
ค. รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลทังในรู ปแบบของหุ้นปั นผลและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01850 บาท คิด
เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิน 33,660,027.99 บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิบริษัทปี 2561 และ คิดเป็ นร้ อย
ละ 35.49% ทังนีไม่ต้องจัดสรรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย เนืองจากบริ ษัทฯ จัดสรรเงินสํารองตาม
กฎหมายครบตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึงต้ องจัดสรรผลกําไรเป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน โดยเงินปันผลทังหมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย ตามอัตราทีกฎหมายกําหนด
ง. โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิรับเงินปั นผล ในวันที 15 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปั นผล
ภายในวันที 16 พฤษภาคม 2562 ทังนีให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
3. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จาก
จํา นวน 453,232,390 บาท เป็ น 453,231,972 บาท โดยการตัด หุ้นจดทะเบีย นที ยัง มิ ไ ด้ ออกจํ า หน่ า ย
จํานวน1,672 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท และพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4
เรื องทุนจดทะเบียน เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทข้ างต้ น โดยให้ ใช้ ข้อความใหม่
ดังต่อไปนี:1

ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น

453,231,972 บาท

(สีร้ อยห้ าสิบสามล้ านสองแสน

สามหมืนหนึงพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบสองบาทถ้ วน)
1,812,927,888 หุ้น
(หนึงพันแปดร้ อยสิบสองล้ าน
เก้ าแสนสองหมืนเจ็ดพันแปดร้ อยแปดสิบแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.25 บาท (ยีสิบห้ าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1,812,927,888 หุ้น

(หนึงพันแปดร้ อยสิบสองล้ าน

เก้ าแสนสองหมืนเจ็ดพันแปดร้ อยแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ

-ไม่ม-ี

ทังนีให้ บคุ คลทีคณะกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิทกรมพั
ี
ฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไป
ตามคําสังของนายทะเบียน
4. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั เิ พิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จาก
จํานวน 453,251,972 บาท เป็ น 483,447,437 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 120,861,860
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และพิจารณาอนุมตั ิ
แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เรื องทุนจดทะเบียน เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ข้ างต้ น โดยให้ ใช้ ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี:
ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน

483,447,437 บาท

(สีร้ อยแปดสิบสามล้ านสีแสน

แบ่งออกเป็ น

สีหมืนเจ็ดพันสีร้ อยสามสิบเจ็ดบาทถ้ วน)
1,933,789,748 หุ้น
(หนึงพันเก้ าร้ อยสามสิบสาม

มูลค่าหุ้นละ

ล้ านเจ็ดแสนแปดหมืนเก้ าพันเจ็ดร้ อยสีสิบแปดหุ้น)
0.25 บาท (ยีสิบห้ าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1,933,789,748 หุ้น

(หนึงพันเก้ าร้ อยสามสิบสาม

ล้ านเจ็ดแสนแปดหมืนเก้ าพันเจ็ดร้ อยสีสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ

-ไม่ม-ี

ทังนีให้ บคุ คลทีคณะกรรมการบริษัทหรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิทกรมพั
ี
ฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไป
ตามคําสังของนายทะเบียน
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5. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิมทุน
จดทะเบียน 120,861,860 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิม
6. คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติแต่งตัง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ เป็ น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยจะมีผลในวันที เมษายน
(แทนนายอําพัน ยศอมรสุนทร กรรมการตรวจสอบทีจะครบวาระ
และไม่ต่ออายุ)
7. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาเลือกตังกรรมการเดิมทีออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง จํานวน 1 ท่าน คือ นางสาวปิ นมณี เมฆมัณฑนา
และแต่งตังกรรมการใหม่ คือ นายอนันต์ สิริแสงทักษิ ณ แทนนายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ทีครบตามวาระและไม่ต่ออายุ รายชือกรรมการทีนําเสนอมีรายละเอียดดังนี:1) นายอนันต์ สิริแสงทักษิ ณ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นางสาวปิ นมณี เมฆมัณฑนา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ดังนัน รายชือของคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะประกอบด้ วย
1) นายอนันต์ สิริแสงทักษิ ณ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายมงคล กิตติภมู ิวงศ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3) นางสาวปิ นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
ชุดย่อย ประจําปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้ านบาทถ้ วน) ซึงประกอบด้ วย ค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือน ค่าเบียประชุม และค่าบําเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี:ก. ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่าน
จํานวน 25,000 บาท และเบียประชุมครังละ 25,000 บาท
ข. กรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจํานวน 18,000
บาท และเบียประชุมครังละ 18,000 บาท
9. มีมติเห็นชอบให้ เสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึงล้ านห้ า
แสนบาทถ้ วน) โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี:1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4501 หรื อ
2) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 5238 หรื อ
3) นางสาววิสสุดา จริยธนากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 3853
ในกรณี ทีผู้สอบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ บริ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทําหน้ าทีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้
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10. มีมติเห็นชอบให้ เสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ ของบริ ษัท
จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็ น 0.50 บาท การรวมหุ้นใช้ วิธีการคํานวณในอัตราหุ้นเดิม 2 หุ้น เป็ น 1 หุ้น
ใหม่ ซึงการรวมหุ้นดังกล่าว อาจจะทําให้ เกิดเศษหุ้น ซึงบริษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ในกรณีทีมีเศษหุ้น
เหลือจากการคํานวณ ให้ ปัด เศษหุ้นทิง ภายหลัง การเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ ด ังกล่าว จะทํา ให้
จํานวนหุ้นเปลียนแปลงไปดังนี:-

ทุนจดทะเบียน (บาท)
มูลค่าหุ้นทีตราไว้ (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

ก่อนการเปลียนแปลง

หลังการเปลียนแปลง

มูลค่าหุ้นทีตราไว้

มูลค่าหุ้นทีตราไว้

483,447,437

483,447,437

0.25

0.50

1,933,789,748

966,894,874

และพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้
ของบริ ษัทฯ โดยการรวมหุ้น ดังต่อไปนี:ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน
483,447,437 บาท
(สีร้ อยแปดสิบสามล้ านสีแสน
แบ่งออกเป็ น

สีหมืนเจ็ดพันสีร้ อยสามสิบเจ็ดบาทถ้ วน)
966,894,874 หุ้น
(เก้ าร้ อยหกสิบหกล้ านแปด
แสนเก้ าหมืนสีพันแปดร้ อยเจ็ดสิบสีหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
966,894,874 หุ้น

(เก้ าร้ อยหกสิบหกล้ านแปด

แสนเก้ าหมืนสีพันแปดร้ อยเจ็ดสิบสีหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
-ไม่ม-ี
ทังนีให้ บคุ คลทีคณะกรรมการบริษัทหรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิทกรมพั
ี
ฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้
เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
11. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิการเพิมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท จาก
เดิม 33 ข้ อ เป็ น 34 ข้ อ และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณธ์ สนธิข้อ 3 เพือให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ใหม่
ของบริ ษัท ดังต่อไปนี:เพิมเติม
“ประกอบธุรกิจเป็ นผู้ค้านํามันเชือเพลิง ซึงหมายความรวมถึง นํามันปิ โตรเลียมดิบ นํามันเบนซิน นํามัน
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เชือเพลิงสําหรับเครื องบิน นํามันก๊ าด นํามันดีเซล นํามันเตา นํามันหล่อลืน ก๊ าซธรรมชาติ ก๊ าซธรรมชาติ
เหลว ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (ก๊ าซหุงต้ มหรื อแอลพีจ)ี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอืนๆ ที
ใช้ เป็ นเชือเพลิง หรื อเป็ นสิงหล่อลืน สารพลอยได้ จากปิ โตรเลียมทุกชนิด ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปของแข็ง
ของเหลว โดยซือหรื อได้ มาไม่วา่ ด้ วยประการใดๆ เพือจําหน่าย และประกอบธุรกิจเป็ นผู้ทําการขนส่งนํามัน
เชือเพลิงและผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวนัน”
ทังนีให้ บคุ คลทีคณะกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไป
ตามคําสังของนายทะเบียน
12. มีมติกําหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันจันทร์ ที 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณณ ณณ ศูนย์การค้ าเดอะไบรท์ ห้ องประชุมเดอะไบรท์ ชัน 3 อาคาร A เลขที 15/9 ถนนพระรามที2 ณ
ศูนย์การค้ าเดอะไบรท์ ห้ องประชุมเดอะไบรท์ ชัน 3 อาคาร A เลขที 15/9 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้ าม
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 (Record Date) ในวันที 15 มีนาคม 2562
13. มีมติอนุมตั ิวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี:วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมือวันที 27 เมษายน 2561
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561
วาระที 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินผลกําไร และการจ่ายปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2561
วาระที 5 พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ ไขบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัท เพือให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที 6 พิจารณาอนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนบริ ษัท และแก้ ไขบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัท เพือให้
สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
วาระที 7 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิมทุนจดทะเบียน
วาระที 8 พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ, แต่งตัง
กรรมการใหม่แทนตําแหน่งทีครบตามวาระ
วาระที 9 พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
วาระที 10 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562
วาระที 11 พิจารณาอนุมตั ิการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น และแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ ของบริษัทฯ โดยการ
รวมหุ้น
วาระที 12 พิจารณาอนุมตั เิ พิมเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท จากเดิม 33 ข้ อ เป็ น 34 ข้ อ และแก้ ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้ อ 3 เพือให้ สอดคล้ องวัตถุประสงค์ใหม่
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วาระที 13 เรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
_______________________
( นายพนม ควรสถาพร )
กรรมการผู้จดั การ
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