วันที่ 26 มีนาคม 2561
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2561
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
2. รายงานประจาปี 2560 ของบริ ษัท พร้ อมด้ วยงบการเงินประจาปี และรายงานของผู้สอบบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (CD-ROM)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
5. ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2561
6. ข้ อบังคับบริ ษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. นิยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. แผนที่สถานที่ประชุม
โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ บริ ษัทขอเรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัททราบโดยทัว่ กันว่า บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ขึ ้นในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้ าเดอะไบรท์ ห้ องประชุมเดอะ
ไบรท์ ชัน้ 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้:วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 นันมี
้ ความถูกต้ องครบถ้ วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2560 ที่ได้ จัด ส่งให้ แ ก่ ผ้ ูถือ หุ้น พร้ อมกับ หนัง สือ เชิ ญ ประชุม ในครั ง้ นี ้ โดยมี
รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
คะแนน

การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ซึง่ ได้ จดั ส่ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วนัน้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 สรุปสาระสาคัญดังนี ้:รายการ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560

2559

สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)

4,180.90

4,090.08

3,887.88

3,837.77

หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)

2,763.32

2,670.20

2,604.24

2,546.51

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ านบาท)

1,417.58

1,419.88

1,283.64

1,291.26

รายได้ รวม (ล้ านบาท)

5,949.34

4,658.67

5,868.96

4,662.18

กาไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)

120.51

153.66

107.64

57.06

กาไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น (บาท)

0.0731

0.0932

0.0653

0.0346

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2560
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : งบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ของบริ ษัทที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีเรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ งบ
การเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษัท และลงนามรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ดังปรากฏใน
รายงานประจาปี ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินผลกาไร และการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2560

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไร
สุทธิที่เหลือหลังจากหักสารองต่างๆ ทุกประการตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจาก
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท และคานึงถึงผลประกอบการ สถานะทางการเงิน แผนการลงทุน ตลอดจนความสม่าเสมอในการ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในปี นี ้ การจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท

2

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำ�กัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณางบการเงินประจาปี ของบริ ษัทแล้ วเห็นว่า ปี 2560 บริ ษัทมี
ผลกาไรจากการดาเนินงาน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ การจัดสรรเงินผลกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี
2560 ดังนี ้:ก. จ่ายเป็ นหุ้นปั นผล จานวน 164,811,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั น
ผล รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 41,202,944.55 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผล
ในส่วนของเศษหุ้นนี ้เป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท
ข. จ่ายเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0028 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงิน 4,578,104.95 บาท
รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลทังในรู
้ ปแบบของหุ้นปั นผลและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน
รวมทังสิ
้ ้น 45,781,049.50 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิของบริ ษัทปี 2560 และคิดเป็ นร้ อยละ 42.49 ทังนี
้ ้ ไม่ต้อง
จัดสรรเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย เนื่องจากจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายครบตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึ่ง
ต้ องจัดสรรผลกาไรเป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยเงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี
ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
โดยมีข้อมูลการเปรี ยบเทียบการจ่ายปั นผลในปี ที่ผา่ นมาดังนี:้ รายละเอียดการจ่ ายปั นผล
กาไรสุทธิ (ขาดทุน) (ล้ านบาท)
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นปั นผล (บาท/หุ้น)
จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด (บาท/หุ้น)
รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560
2559
107.74
57.06
1,648.11
1,648.11
0.025
0.0028
0.07
45.78
115.37
42.49
202.19

โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 23
พฤษภาคม 2561 ทังนี
้ ้ สิทธิ ในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในครัง้ นี ้
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริษัท
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน 412,912,826.00 บาท มีห้ นุ สามัญที่ยงั มิได้
ออกจาหน่าย 3,533,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท จากจานวน 412,912,826.00 บาท เป็ น 412,029,445.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายจานวน

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำ�กัด (มหาชน)

3

3,533,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียน
บริ ษัท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั มิได้ จาหน่าย จานวน 3,533,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียน
412,029,445.50 บาท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท
ทัง้ นี ้ ให้ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ กรรมการผู้จั ด การมอบหมายในการจดทะเบี ย นแก้ ไขหนัง สื อ
บริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคา หรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามคาสัง่ ของนายทะเบียนจนเสร็ จการ
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริษัท
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นปั นผล จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเพิ่ม
ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ท จากจานวน 412,029,445.50 บาท เป็ น 453,232,390.05 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
จานวน 164,811,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมตั ิเพิ่มทุนจด
ทะเบี ย นของบริ ษั ท เพื่ อรองรั บ การจ่ า ยหุ้น ปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ูถื อหุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวน
164,811,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทเป็ น 453,232,390.05 บาท และแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ทัง้ นี ้ ให้ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ กรรมการผู้จั ด การมอบหมายในการจดทะเบี ย นแก้ ไขหนัง สื อ
บริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคา หรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามคาสัง่ ของนายทะเบียนจนเสร็ จการ
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้ สอดคล้ องกับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นปั นผลและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทตามที่เสนอข้ างต้ น จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ จดั สรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จานวน 164,811,778 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
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ในการนี ้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อกรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคล
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อจากกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณากาหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลัก ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยต่อไป ทังนี
้ ้ได้ นาส่งแบบรายงาน
การเพิ่มทุน (F 53-4) มาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรหุ้น
สามัญใหม่จากการเพิ่มทุน และมอบอานาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ข้างต้ น
ลงคะแนน
วาระที่ 8

การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและและมีสทิ ธิออกเสียง
พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และแต่ งตัง้ กรรมการ
ใหม่ แทนกรรมการเดิมที่ครบตามวาระ

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 19 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ โดยในปี แรกและปี ที่สองใช้ วิธีจบั สลาก
และกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้ ในปี นี ้มีกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 ท่าน ได้ แก่ 1) พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ 2) นางสาวปณิตา ควรสถาพร 3) นายประเสริ ฐ ตปนียางกูร แต่
เนื่องจาก พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบวาระ และดารงตาแหน่งครบ 9 ปี จึง
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการเดิ
้
มที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทอีกวาระหนึง่ จานวน 2 ท่าน และแต่งตังกรรมใหม่
้
แทนกรรมการเดิมที่ครบตามวาระ จานวน 1 ท่าน รายชื่อกรรมการตาม
รายละเอียดดังนี ้:1) นางสาวปณิตา ควรสถาพร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
2) นายประเสริ ฐ ตปนียางกูร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
3) นายมงคล กิตติภมู ิวงศ์
กรรมการ และกรรมการอิสระ
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
เป็ นการล่วงหน้ า นับตังแต่
้ วนั ที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาโดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียไม่ได้ ร่วมพิจารณา ได้
พิจารณาแล้ ว ว่าบุคคลที่ได้ เสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ความรู้ และสามารถให้
ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็น สมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ ได้ แก่ นางสาวปณิตา ควรสถาพร นายประเสริ ฐ ตปนียางกูร และเห็นสมควรให้ แต่งตัง้ นายมงคล กิตติ
ภูมิวงศ์ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ แทนกรรมการเดิมที่ครบตามวาระ ตามที่เสนอดังกล่าว ทังนี
้ ้ ข้ อมูล
กรรมการ ประวัติ และคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการได้ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตังให้
้ เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 19
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำ�กัด (มหาชน)
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 24 ซึ่งกาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่จากบริ ษัทนัน้ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการให้ สอดคล้ องกับผล
ประกอบการของบริ ษัท หน้ าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละคน ซึ่ งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กับตลาดและบริ ษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทังเพี
้ ยงพอที่จะจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้ กบั บริ ษัท จึงเห็นสมควรกาหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริ ษัทประจาปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้ านบาทถ้ วน) ในอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2560 โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี ้ยประชุมกรรมการ และค่า
บาเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี ้:ค่ าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่ อย
1. คณะกรรมการบริ ษัท
- ประธาน
- รองประธาน
- กรรมการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ
3. คณะกรรมการบริ หาร
- ประธาน
- กรรมการ
4. ค่าบาเหน็จกรรมการ
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
รายเดือน
เบีย้ ประชุม/ครัง้

ปี 2560 (ปี ที่ผา่ นมา)
รายเดือน
เบี ้ยประชุม/ครัง้

25,000
20,000
15,000

25,000
20,000
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

1,800,000*
ประกันความรับผิดของกรรมการ

หมายเหตุ *ค่าบาเหน็จกรรมการประจาปี 2560 จานวน 1,800,000 บาท มีมติอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ความเห็ นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจ ารณาความเหมาะสมกับ ภาระหน้ า ที่แ ละความ
รับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิกาหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2561 ตามที่เสนอข้ างต้ น
ในปี 2560 ได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ แก่คณะกรรมการ เป็ นจานวน 4,545,000 บาท (สี่ล้านห้ าแสนสี่
หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดให้ บริ ษัทแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่า สอบบัญชี
ประจาปี ของบริ ษัท และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่ อนไขการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชีของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ ารอบปี
บัญชีบริ ษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบ
บัญชีร่วมกับฝ่ ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็ นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี การให้
คาปรึกษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบการเงิ นได้ ทนั เวลา มีความเห็นว่าควรเสนอผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใด ดังนี ้ (1)
นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรื อ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5238) หรื อ (3) นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบี ยน 3853) จาก บริ ษัท สานักงาน อี
วาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2561 เป็ นปี ที่สอง โดยได้ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีดงั กล่าวจาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นรอบบัญชีบริ ษัทปี ที่เจ็ด โดยกาหนดค่า
สอบบัญชีไว้ ไม่เกินจานวนเงิน 1,280,000 บาท (หนึง่ ล้ านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้ วน)
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ น ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยประจาปี 2561 จานวน 4 บริ ษัท (1) บริ ษัท เอ.
จี.อี. ทรานสปอร์ ต จากัด (2) บริ ษัท เอจีอี เทอร์ มินอล จากัด (3) บริ ษัท เอจีอี มารี น โลจิสติกส์ จากัด (4) บริ ษัท วินเนอร์ 789
โลจิสติกส์ จากัด ทังนี
้ ้ ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชีได้ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
ส่วนบริ ษัทย่อยอื่นนัน้ บริ ษัทย่อยแต่ละแห่งจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีอื่น ให้ เป็ นผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2561 ของบริ ษัทย่อยนันเอง
้ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ สามารถจัดทางบการเงินได้ ทนั ตามกาหนด
โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่ อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่ เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัท
โดยมีข้อมูลการเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีของบริ ษัทในปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้:ค่ าสอบบัญชีของบริษัท
บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
ค่าบริ การอื่น*

ปี 2561
(ปี ที่เสนอ)
1,280,000
100,000

ปี 2560
(ปี ที่ผา่ นมา)
1,060,000
100,000

หมายเหตุ *ค่าบริ การอื่นเป็ นค่าตรวจสอบรายงานประจาปี (56-2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี
2561 อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี ้ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรื อ
(2) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรื อ (3) นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร (ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3853) จาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด คนหนึ่งคนใดเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2561 โดย
กาหนดค่าสอบบัญชีไว้ ไม่เกินจานวนเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้ านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้ วน) ตามรายละเอียดข้ างต้ น

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำ�กัด (มหาชน)
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สาหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึน้ ตามข้ อกาหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้ างต้ น ให้ มอบอานาจให้ ฝ่าย
จัดการมีอานาจพิจารณาจ่ายค่าตรวจสอบตามความเหมาะสม
ลงคะแนน

การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง

วาระที่ 11 พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ข้ อ 35 (การประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น ) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ ไข
เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 35 (การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความใหม่รวมถึงให้ ดาเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับของ
บริ ษัท
ข้ อความเดิม
“ข้ อ 35 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อย
กว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกัน
ทาหนังสือ ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง
(1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว”
แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 35 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะ
เข้ าชื่อกันทาหนังสือ ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและ
เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้ จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกันหรื อ
ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วัน นับแต่วันครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัท
ต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุม และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิด
จากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท”
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บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำ�กัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ แก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 35 (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับ
แก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ข้างต้ น
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
วาระนี ้กาหนดไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อสงสัย และ/หรื อเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ชี ้แจงข้ อซักถามหรื อ
ข้ อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ ามี) โดยจะไม่มีการนาเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้
ในกรณี ที่ ท่านไม่สามารถเข้ า ร่ ว มประชุม ด้ วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้ บุค คลอื่ นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ
ข. (ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9) หรื อท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ ไป) แบบ ข. (แบบกาหนด
รายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรื อแบบ ค. (เฉพาะกรณีผ้ ลู งทุนต่างประเทศที่แต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
หรื อท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนาม
ของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้ อมูลกรรมการอิสระ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ ขอความ
ร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริ ษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยส่งมาที่
สานักเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน) เลขที่ 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร 10150
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น

ขอแสดงความนับถือ

_______________________
(นายพนม ควรสถาพร)
กรรมการผู้จดั การ
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