ที่ elth 003/2563
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรือ่ ง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล)
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามทีบ่ ริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563
เมื่ อ วัน ที่ 20 กุม ภาพัน ธ์ 2563 นั้น บริษั ท ฯ ขอแจ้ง มติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในส่ว นที่ เป็ น สาระสาคัญ
ดังต่อไปนี:้ 1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี 2562 สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาจัด สรรเงิ น ผลก าไรและจ่ า ยปั น ผล
จากผลการดาเนินงานปี 2562 โดยจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์)
(ราคาพาร์ 0.25 บาท) เป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 174.04 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิ ของบริษัท ฯ
ปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 86.14 ทัง้ นีไ้ ม่ตอ้ งจัดสรรเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรเงิน
สารองตามกฏหมายครบตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งต้องจัดสรรผลกาไรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ รบั เงิ นปั นผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 และ
กาหนดจ่ายเงิ นปั นผลภายในวัน พุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ทัง้ นีส้ ิทธิ รบั เงิ นปั นผลดังกล่าวยังมีความ
ไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ อพิจารณาอนุมตั ิยกเลิกมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้
ที่ตราไว้ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
4. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ ป ระชุม สามัญ ผูถ้ ื อหุ้น เพื่ อพิจารณาอนุมัติ ลดทุนจดทะเบีย น จากจานวน
483,447,437 บาท เป็ น 483,446,871.75 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้ออกจาหน่าย จานวน
2,261 หุ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.25 บาท และพิ จ ารณาแก้ไขหนัง สือ บริคณห์สนธิ ข ้อ 4 เรื่อ งทุน จด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น โดยให้ใช้ขอ้ ความใหม่ดงั ต่อไปนี:้ -
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“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

483,446,871.75 บาท (สีร่ อ้ ยแปดสิบสามล้านสีแ่ สนสีห่ มื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท
เจ็ดสิบห้าสตางค์)
1,933,787,487 หุน้
(หนึง่ พันเก้าร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสีร่ อ้ ย
แปดสิบเจ็ดหุน้ )
0.25 บาท
(ยี่สบิ ห้าสตางค์)
1,933,787,487 หุน้
- หุน้

(หนึง่ พันเก้าร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสีร่ อ้ ย
แปดสิบเจ็ดหุน้ )
(-หุน้ )”

ทัง้ นีใ้ ห้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ ัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไป
ตามคาสั่งของนายทะเบียน
5. มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้เ สนอต่อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท
จากจานวน 483,446,871.75 บาท เป็ น 483,446,871.50 บาท โดยการลดจานวนหุน้ สามัญเพพาะส่วน
ที่ถือโดย นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร จานวน 1 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท เพื่อการรวมมูลค่าหุน้
ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนดังกล่าว โดยให้ใช้ขอ้ ความใหม่ ดังต่อไปนี:้ “ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน

483,446,871.50 บาท

แบ่งออกเป็ น

1,933,787,486 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

0.25 บาท

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้

1,933,787,486 หุน้

(สีร่ อ้ ยแปดสิบสามล้านสีแ่ สนสีห่ มื่นหกพันแปดร้อย
เจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
(หนึง่ พันเก้าร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันสีร่ อ้ ยแปดสิบหกหุน้ )
(ยี่สบิ ห้าสตางค์)
(หนึง่ พันเก้าร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันสีร่ อ้ ยแปดสิบหกหุน้ )
(-หุน้ )”

ทัง้ นีใ้ ห้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ ัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไป
ตามคาสั่งของนายทะเบียน
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6. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อ หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
จากเดิมหุน้ ละ 0.25 บาท เป็ น 0.50 บาท การรวมหุน้ ใช้วิธีการคานวณในอัตราหุน้ เดิม 2 หุน้ เป็ น 1 หุน้ ใหม่
ซึ่งการรวมหุน้ ดังกล่าว อาจทาให้เกิดเศษหุน้ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีที่มีเศษหุน้ เหลือ
จากการคานวณ ให้ปัดเศษหุน้ ทิง้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ดังกล่าว จะทาให้
จานวนหุน้ เปลีย่ นแปลงไปดังนี:้

ทุนจดทะเบียน (บาท)
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาทต่อหุน้ )
จานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

ก่อนการเปลีย่ นแปลง

หลังการเปลีย่ นแปลง

มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

483,446,871.50
0.25
1,933,787,486

483,446,871.50
0.50
966,893,743

และพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ ดังต่อไปนี:้ “ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน

483,446,871.50 บาท

แบ่งออกเป็ น

966,893,743 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

0.50 บาท

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้

966,893,743 หุน้

(สีร่ อ้ ยแปดสิบสามล้านสีแ่ สนสีห่ มื่นหกพันแปดร้อย
เจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
(เก้าร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
สีส่ บิ สามหุน้ )
(ห้าสิบสตางค์)
(เก้าร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
สีส่ บิ สามหุน้ )
(-หุน้ )”

ทัง้ นีใ้ ห้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ ัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไป
ตามคาสั่งของนายทะเบียน
7. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเดิมที่ออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี:้ 1) นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร
กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท
2) นายพนม ควรสถาพร
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานกรรมการบริหาร
3) นายพนัส ควรสถาพร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
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8. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
ชุดย่อย ประจาปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึง่ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม และค่าบาเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี:้ ก. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่าน
จานวน 25,000 บาท และเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 25,000 บาท
ข. กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจานวน 18,000
บาท และเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 18,000 บาท
9. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ น ผู้สอบบัญ ชี และก าหนดค่าสอบบัญ ชี ป ระจาปี 2563 เป็ น จ านวนเงิ น 1,600,000 บาท (หนึ่ง ล้าน
หกแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนี:้ 1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4501 หรือ
2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5238 หรือ
3) นางสาววิสสุดา จริยธนากร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3853
ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
10. มีมติกาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ห้องประชุมเดอะไบรท์ ชัน้ 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระราม 2 แขวงท่า
ข้าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 (Record Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
11. มีมติอนุมตั ิวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี:้ วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินผลกาไร และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562
พิจารณาอนุมตั ิยกเลิกมติเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้นาออก
จาหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจานวน 483,446,871.75 บาท
เป็ นจานวน 483,446,871.50 บาท โดยการลดจานวนหุน้ สามัญเพพาะส่วนที่ถือโดย
นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร จานวน 1 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท เพื่อการรวมมูลค่า
หุน้ ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการทุนจดทะเบียนดังกล่าว
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการ
รวมหุน้
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
วาระที่ 12 เรือ่ งอื่นๆ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

_______________________
( นายพนม ควรสถาพร )
กรรมการผูจ้ ดั การ
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