สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ดังนี ้
- ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 412,912,826.00 บาท เป็ น 412,029,445.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียน
ที่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายจานวน 3,533,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท และ
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 412,029,445.50 บาท เป็ น 453,232,390.05 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 164,811,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวม 41,202,944.55 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนใน
ลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
ประเภทหุ้น
จานวนหุ้น
มูลค่ าที่ตรา
รวม
ไว้
(บาท)
(บาทต่ อหุ้น)
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
หุ้นสามัญ
164,811,778
0.25
41,202,944.55
การใช้ เงินทุน
หุ้นบุริมสิทธิ
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
จานวนหุ้น
อัตราส่ วน
ราคาขาย
วัน เวลา จองซือ้ และ
หมายเหตุ
(เดิม : ใหม่ ) (บาทต่ อหุ้น)
ชาระเงินค่ าหุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิม
164,811,778
10 : 1
บริ ษัทจ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ู เพื่อรองรับการ
ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 10 หุ้น
จ่ายปั นผล
เดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล
หมายเหตุ : บริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 16 มีนาคม 2561 และกาหนดวันจ่ายปั นผล
ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทังนี
้ ้การให้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิ
จากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
2.1.1 การดาเนินการของบริษัท กรณีทมี่ ีเศษของหุ้น
ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปั นผลคานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริ ษัทจะจ่ายเงินสดให้ แทน
การจ่ายหุ้นปั นผลสาหรับหุ้นเดิมในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท
2.1.2 จานวนหุ้นคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
-ไม่มี-
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2.2 แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
-ไม่มี3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น เพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้ าเดอะ
ไบรท์ ห้ อ งประชุม เดอะไบรท์ ชัน้ 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้ า ม เขตบางขุน เที ย น
กรุงเทพมหานคร โดย

กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2561
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
(ถ้ ามี)
4.1 การอนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
4.2 การดาเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัท
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ในการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนทีอ่ อกใหม่เข้ าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นการตอบแทนการลงทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยจ่ายหุ้นปั นผลแทนการ
จ่ายเงินสด
6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิที่เหลือหลังจากหัก
เงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใด
และการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นปั นผล และผู้ที่ใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทจะมี
สิทธิได้ รับเงินปั นผลของบริ ษัทในอนาคต และมีสทิ ธิเทียบเท่ากับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัททุกประการ
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-
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9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1. วันประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2561
2. วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2561
3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
4. วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ผู้มีสทิ ธิรับเงินปั นผล
5. วันจ่ายเงินปั นผล

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

( นายพนม ควรสถาพร)
กรรมการผู้จดั การ
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วัน เดือน ปี
26 กุมภาพันธ์ 2561
16 มีนาคม 2561
27 เมษายน 2561
16 มีนาคม 2561
ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม
2561

