ที่ elth 003/2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เรือ่ ง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล)
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามทีบ่ ริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564
เมื่ อ วัน ที่ 23 กุม ภาพัน ธ์ 2564 นั้น บริษั ท ฯ ขอแจ้ง มติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในส่ว นที่ เป็ น สาระสาคัญ
ดังต่อไปนี:้ 1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี 2563 สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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 2563 โดยจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
เป็ น จ านวนเงิ น รวมทั้ง สิ น้ 96,689,374.30 บาท โดยจ่ า ยจากก าไรสุท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ ประจ าปี 2563
คิดเป็ นร้อยละ 42.24 ทัง้ นี ้ ไม่ตอ้ งจัดสรรเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรเงินสารอง
ตามกฏหมายครบตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึง่ ต้องจัดสรรผลกาไรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ รบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกาหนด
จ่ายเงิ นปั นผลภายในวัน ที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทัง้ นี ้ สิทธิ รบั เงิ นปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเดิมที่ออก
จากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อดังต่อไปนี:้ 1) นายประเสริฐ ตปนียางกูร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
2) นายมงคล
กิตติภมู ิวงศ์
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3) นางสาวปณิตา ควรสถาพร
กรรมการและกรรมการบริหาร
4. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
ชุดย่อย ประจาปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึง่ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม และค่าบาเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี:้ -
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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
5. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิ 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
6. มีมติกาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ห้องประชุมเดอะไบรท์ ชัน้ 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ เข้า ร่วมประชุม สามัญผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
7. มีมติอนุมตั ิวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี:้ วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินผลกาไรและการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรือ่ ง หุน้ และผูถ้ ือหุน้ (ข้อที่ 6)
ข้อบังคับบริษัท : หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรือ่ ง หุน้ และผูถ้ ือหุน้ (ข้อ 6)
จากเดิม
“ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชอื่ ผู้ถอื หุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึง่
(1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทงั้ นีค้ ณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูล้ งหรือ
2

พิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึง่ การลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดงั กล่าวนัน้ ให้เป็ นไปตามที่
นายทะเบียนหุน้ กาหนด”
แก้ไขใหม่
“ข้อ 6. หุ้นของบริษัทเป็ นหุ้นชนิดระบุชอื่ ผู้ถอื หุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึง่
(1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทงั้ นีค้ ณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียน
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูล้ งหรือพิมพ์ลายมือชื่อ
แทนก็ได้ ซึง่ การลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดงั กล่าวนัน้ ให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุน้ กาหนด”
วาระที่ 9 เรือ่ งอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
_______________________
(นายพนม ควรสถาพร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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