วันที่ 24 มีนาคม 2560
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ประจาปี 2560
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
2. รายงานประจาปี 2559 ของบริ ษทั พร้อมด้วยงบการเงินประจาปี และรายงานของผูส้ อบบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (CD-ROM)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2560
5. ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. เอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. นิยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระ ผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้
8. หนังสื อมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่ประชุม
โดยหนังสื อเชิ ญประชุ มฉบับนี้ บริ ษทั ขอเรี ยนให้ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ทราบโดยทั่วกันว่าบริ ษทั จะจัดให้มีการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์
ห้องบอลรู ม ชั้น 4 เลขที่ 28 ซอยเจริ ญกรุ ง 70 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร โดยมีวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้:วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2559

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี
2559 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นั้นมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลง
คะแนน
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผู ้
ถือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้วนั้น (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2) สรุ ปสาระสาคัญดังนี้:รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559

2558

2559

2558

สิ นทรัพย์รวม (ล้านบาท)

4,090.08

2,707.71

3,837.77

2,560.26

หนี้สินรวม (ล้านบาท)

2,670.20

1,360.13

2,546.51

1,243.65

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (ล้านบาท)

1,419.88

1,347.58

1,291.26

1,316.61

รายได้รวม (ล้านบาท)

4,667.93

4,317.71

4,671.45

4,369.89

กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ (ล้านบาท)

153.66

110.49

57.06

136.61

กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ต่อหุน้ (บาท)

0.09324

0.06719

0.03462

0.08308

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ของบริ ษทั ที่ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
เรี ยบร้อยแล้ว และได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ประจาปี สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2559 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั และลงนามรับรองและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ดังปรากฏในรายงาน
ประจาปี (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลง
คะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินผลกาไร และการจ่ ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2559

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
ที่เหลือหลังจากหักสารองต่างๆ ทุกประการตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั และคานึงถึงผลประกอบการ สถานะทางการเงิน แผนการลงทุน ตลอดจนความสม่าเสมอในการจ่ายเงิน
ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในปี นี้ การจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั
2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณางบการเงินประจาปี ของบริ ษทั แล้วเห็นว่า ปี 2559 บริ ษทั มีผล
กาไรจากการดาเนินงาน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการจัดสรรเงินผลกาไรจากผลการดาเนิ นงาน โดยจ่าย
เป็ นเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) คิดเป็ นจานวนเงินรวม 115,368,244.74 บาท (หนึ่ งร้อยสิ บ
ห้าล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่ สิบสี่ บาทเจ็ดสิ บสี่ สตางค์) โดยจ่ายจากกาไรสุ ทธิ และกาไรสะสมของบริ ษทั ปี 2559
ทั้งนี้ ไม่ตอ้ งจัดสรรเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษทั ฯ จัดสรรเงินสารองตามกฎหมายครบตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ซึ่งต้องจัดสรรผลกาไรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยมีขอ้ มูลการเปรี ยบเทียบการจ่ายปั นผลในปี ที่
ผ่านมาดังนี้:รายละเอียดการจ่ ายปันผล

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
57.06
136.61
354.48
379.83
1,648.11
1,648.11
0.07
0.05
115.37
82.40
202.19
60.32

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)
กาไร (ขาดทุน) สะสม (ล้านบาท)
จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

บริ ษทั ฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบี ยน ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ สิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ในครั้งนี้
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลง
คะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีพ่ ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทน
ตาแหน่ งทีว่ ่ าง

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 19 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุก
ครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนั้น โดยในปี แรกและปี ที่สองใช้วธิ ีจบั สลาก และ
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่ งอีกได้ ซึ่ งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งนี้
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ดังนี้:-

3

1. นายอภิสิทธิ์ รุ จิเกียรติกาจร
2. นายพนม ควรสถาพร
3. นายพนัส ควรสถาพร

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

และเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนตาแหน่งที่วา่ ง จานวน 1 ท่าน คือ นายประเสริ ฐ ตปนียางกูร
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เป็ นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอ
รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้
พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ ได้เสนอชื่ อให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้ และ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ผถู ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารง
ตาแหน่ งกรรมการอี กวาระหนึ่ ง ได้แ ก่ นายอภิ สิท ธิ์ รุ จิเกี ยรติ กาจร นายพนม ควรสถาพร และนายพนัส ควรสถาพร และ
เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายประเสริ ฐ ตปนี ยางกูร เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ทดแทนตาแหน่งที่วา่ ง ตามที่
เสนอดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ ประวัติ และคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ อนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 19

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 24 ซึ่ งกาหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ จากบริ ษทั นั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผล
ประกอบการของบริ ษทั หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละคน ซึ่ งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยูใ่ น
ระดับ ที่ เหมาะสมเที ย บเคี ย งได้กับตลาดและบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ มีขนาดใกล้เคี ย งกัน รวมทั้งเพียงพอที่ จะจู งใจและรั กษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว้กบั บริ ษทั จึงเห็นสมควรกาหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริ ษทั ประจาปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิ บล้านบาทถ้วน) ในอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปี 2559 โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบของค่าตอบแทนรายเดื อน เบี้ ยประชุมกรรมการ และค่า
บาเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-
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ค่ าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่ อย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
- ประธาน
- รองประธาน
- กรรมการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ
3. คณะกรรมการบริ หาร
- ประธาน
- กรรมการ
4. ค่าบาเหน็จกรรมการ
5. สิ ทธิประโยชน์อื่นใด

ปี 2560 (ปี ทีเ่ สนอ)
รายเดือน
เบีย้ ประชุม/ครั้ง

ปี 2559 (ปี ที่ผา่ นมา)
รายเดือน
เบี้ยประชุม/ครั้ง

25,000
25,000
15,000

25,000
25,000
15,000

25,000
25,000
15,000

25,000
25,000
15,000

25,000
15,000

25,000
15,000

25,000
15,000

25,000
15,000

-

-

-

-

ประกันความรับผิดของกรรมการ

1,700,000*
ประกันความรับผิดของกรรมการ

หมายเหตุ *ค่าบาเหน็จกรรมการประจาปี 2559 จานวน 1,700,000 บาท มีมติอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิกาหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ตามที่
เสนอข้างต้น
ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการ เป็ นจานวน 2,635,000 บาท (สองล้านหกแสน
สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2559 (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้บริ ษทั แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี ของบริ ษทั และพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผูส้ อบ
บัญชีของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปี
บัญชีบริ ษทั ติดต่อกัน แต่ไม่หา้ มแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิม
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบ
บัญชีร่วมกับฝ่ ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็ นอิสระ ความรู ้และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี การให้
คาปรึ กษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทนั เวลา มีความเห็ นว่าควรเสนอผูส้ อบบัญชีคนหนึ่ งคนใด ดังนี้ (1)
นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรื อ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 5238) หรื อ (3) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวฒั น์ (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459) จาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย
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จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2560 เป็ นปี แรก แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมของบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ครบห้ารอบบัญชีบริ ษทั
ติดต่อกัน โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจาก บริ ษทั
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นรอบบัญชีบริ ษทั ปี ที่หก โดยกาหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจานวนเงิน 1,060,000 บาท (หนึ่ งล้านหก
หมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยประจาปี 2560 จานวน 3 บริ ษทั (1) บริ ษทั เอ.จี.
อี. ทรานสปอร์ ต จากัด (2) บริ ษทั เอจี อี เทอร์ มินอล จากัด (3) บริ ษทั เอจี อี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและ
ประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
ส่วนบริ ษทั ย่อยอื่นนั้น บริ ษทั ย่อยแต่ละแห่ งจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีอื่น ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2560 ของบริ ษทั ย่อยนั้นเอง โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนด
โดยผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั
โดยมีขอ้ มูลการเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้:ปี 2560
(ปี ทีเ่ สนอ)
1,060,000
100,000

ค่ าสอบบัญชีของบริษัท
บริ ษทั เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
ค่าบริ การอื่น*

ปี 2559
(ปี ที่ผา่ นมา)
780,000
100,000

หมายเหตุ *ค่าบริ การอื่นเป็ นค่าตรวจสอบรายงานประจาปี (56-2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560
อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรื อ (2) นาง
พูนนารถ เผ่าเจริ ญ (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรื อ (3) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวฒั น์ (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3459) จาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด คนหนึ่ งคนใดเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2560 โดยกาหนดค่าสอบ
บัญชีไว้ไม่เกินจานวนเงิน 1,060,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น สาหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมี
เพิ่มขึ้ นตามข้อ กาหนดทางการนอกเหนื อ จากการตรวจสอบข้างต้น ให้ม อบอ านาจให้ฝ่ายจัดการมี อานาจพิ จารณาจ่ ายค่ า
ตรวจสอบตามความเหมาะสม
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ อนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน

วาระที่ 8

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

วาระนี้ กาหนดไว้เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรื อเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ช้ ี แจงข้อซักถาม
หรื อข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนาเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้
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ในกรณี ที่ ท่านไม่ สามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุ ค คลอื่ นเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ย ง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ ง ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แนบหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ข. (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8) หรื อท่านผูถ้ ือหุ ้นสามารถ Download หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ ไป) แบบ ข. (แบบ
กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรื อแบบ ค. (เฉพาะกรณี ผลู ้ งทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คสั โตเดียนใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ) ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ ระบุไว้เท่านั้น
หรื อท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในนาม
ของผูถ้ ือหุ ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่ งแนบมากับหนังสื อเชิ ญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความ
ร่ วมมือโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยส่ งมาที่
สานักเลขานุการบริ ษทั บริ ษทั เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน) เลขที่ 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพมหานคร 10150

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
_______________________
(นายพนม ควรสถาพร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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