วันที่ 17 มีนาคม 2563
เรือ่ ง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
2. รายงานประจาปี 2562 ของบริษัทฯ พร้อมด้วยงบการเงินประจาปี และรายงานของผูส้ อบบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (QR Code)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2563
5. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อ นเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. นิยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระ ผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่ประชุม
ตามที่ มี ส ถานการณ์ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัส โคโรนาสายพัน ธ์ใ หม่ 2019 (COVID-19) แพร่ร ะบาด
ในปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัท มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงั กล่าวและตระหนักถึงความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการจัด
ประชุม จึงกาหนดมาตรการเพิ่มเติมสาหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ดังนี ้
(ก) ผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ม เสี่ ย ง เช่ น เพิ่ ง เดิ น ทางไปและกลั บ จากประเทศที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ ย ง
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้บคุ คล
อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังเลขานุการ
บริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ตามที่อยูด่ า้ นล่างนี ้
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
(ข) บริษัทฯ จะตัง้ จุดคัดกรองพร้อมทัง้ อุปกรณ์ตา่ งๆ ณ บริเวณหน้าห้องที่จดั ประชุม หากตรวจพบผูท้ ี่มีความ
เสี่ยง บริษัทฯ ต้องขอความกรุ ณาให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมดังกล่าวงดเว้นการเข้าร่วมประชุม โดยสามารถมอบ
ฉันทะให้บคุ คลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมได้
โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ บริษัท ฯ ขอเรียนให้ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกันว่า บริษัทฯ จะจัดให้มี
การประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 ขึ น้ ในวัน พุธ ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ศูน ย์ก ารค้า เดอะไบรท์
ห้องประชุมเดอะไบรท์ ชัน้ 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระ
การประชุมดังต่อไปนี:้ -

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุ ผล : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2562 ซึง่ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นัน้ มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรอง
รายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 ที่ ได้จัด ส่ง ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น พร้อ มกับ หนัง สือ เชิ ญ ประชุม ในครัง้ นี ้ โดยมี
รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 1
ความเห็ น คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว เห็ น สมควรให้ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น รับ รองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติ รบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ซึง่ ได้จดั ส่ง
ให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนัน้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2 สรุปสาระสาคัญดังนี:้ รายการ

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562

2561

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

4,732.08

4,934.97

4,242.78

4,596.32

หนีส้ นิ รวม (ล้านบาท)

2,916.46

3,391.38

2,668.14

3,222.66

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (ล้านบาท)

1,815.62

1,543.59

1,574.64

1,373.66

รายได้รวม (ล้านบาท)

6,209.53

7,910.73

5,801.94

7,530.51

กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ (ล้านบาท)

272.79

127.21

202.04

94.59

กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ต่อหุน้ (บาท)

0.1411

0.0702

0.1045

0.0522

ความเห็ น คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ รับ ทราบรายงาน
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562
การลงมติ : วาระนีไ้ ม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล : งบการเงิ น ประจ าปี สาหรับ รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562
ของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีเรียบร้อยแล้ว และได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงิ นประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และลงนามรับรองตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท สานักงาน
อีวาย จากัด ดังปรากฏในรายงานประจาปี ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินผลกาไรและการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุทธิที่เหลือหลังจากหักสารองต่างๆ ทุกประการตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจาก
ผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ และคานึงถึงผลประกอบการ สถานะทางการเงิน แผนการลงทุน ตลอดจนความสม่าเสมอ
ในการจ่ายปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในปี นีบ้ ริษัทฯ มีการจ่ายปั นผลในอัตราร้อยละ 86.14 ของกาไรสุทธิ ซึ่งเป็ นอัตราที่สงู กว่า
นโยบายของบริษัทฯ จึงเสนอจ่ายปั นผลในอัตราร้อยละดังกล่าวข้างต้น
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณางบการเงินประจาปี ของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าปี 2562 บริษัทฯ
มีผลกาไรจากการดาเนินงาน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจัดสรรเงินผลกาไรจากผลการดาเนินงาน ประจาปี
2562 ดังนี:้ - จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุน้ ละ 0.09 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 174.04 ล้านบาท โดยจ่าย
จากกาไรสุทธิ ของบริษัท ฯ ปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 86.14 ของกาไรสุทธิ ทัง้ นี ้ ไม่ตอ้ งจัดสรรเป็ นเงินสารอง
ตามกฎหมาย เนื่องจากจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งต้องจัดสรรผลกาไร
เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยเงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม
อัตราที่กฎหมายกาหนด
โดยมีขอ้ มูลการเปรียบเทียบการจ่ายปั นผลในปี ที่ผา่ นมาดังนี:้ รายละเอียดการจ่ายปั นผล
กาไรสุทธิ (ขาดทุน) (ล้านบาท)
จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ ปั นผล (บาท/หุน้ )
จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด (บาท/หุน้ )
รวมเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561
202.04
94.59
1,812.92
1,933.79
0.01667
0.09
0.00190
174.04
33.67
86.14
35.59

โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิรบั เงินปั นผล ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล ภายในวันที่
20 พฤษภาคม 2563 ทั้ง นี ้ สิท ธิ ใ นการรับ เงิ น ปั น ผลดังกล่า วยังมีค วามไม่แ น่นอนจนกว่าจะได้ร ับ การอนุมัติ จากผูถ้ ื อหุน้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในครัง้ นี ้

การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิยกเลิกมติเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 จากเดิมหุน้ ละ 0.25 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท ส่งผลให้จานวนหุน้
ของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 1,933,789,748 หุน้ เป็ นจานวน 966,894,874 หุน้ ซึง่ การเปลีย่ นเปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และจานวน
หุน้ ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะเป็ นผลให้จานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายที่ถืออยูล่ ดลงในอัตราส่วน 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ซึ่งฝ่ าย
บริหารของบริษัทฯ ได้ดาเนินการขอจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้ นที่ตราไว้ของบริษัทฯ
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ดังกล่าวแล้ว แต่นายทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถรับจดทะเบียน
เปลี่ยนเปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุน้ ละ 0.25 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาทได้ เนื่องจากมีเศษของหุน้ สามัญ
ภายหลังการจัดสรรหุน้ ปั นผลในเดือนพฤษภาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
อนุมตั ิยกเลิกมติเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นาออกจาหน่าย
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ปั จจุบนั บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 483,447,437 บาท มีหนุ้ สามัญที่ยงั มิได้
ออกจาหน่ายจานวน 2,261 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จากจานวน 483,447,437 บาท เป็ น 483,446,871.75 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้ออกจาหน่าย
จานวน 2,261 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ความเห็ น คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิ จารณาแล้ว เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุมผู้ถื อ หุ้น อนุ มัติลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิก หุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายจานวน 2,261 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 คงเหลือทุน
จดทะเบียน 483,446,871.75 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
คาสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ิอหุน้
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงทคะแนน

วาระที่ 7 พิ จ ารณาอนุ มั ติก ารลดทุ นจดทะเบีย นของบริ ษัทฯ จากจ านวน 483,446,871.75 บาท เป็ นจานวน
483,446,871.50 บาท โดยการลดจานวนหุ้นสามัญเฉพาะส่วนที่ถือโดย นายอภิสิทธิ์ รุ จิเกียรติกาจร
จานวน 1 หุ้น เพื่อการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าหุน้ ของบริษัทฯ จากเดิมหุน้ ละ 0.25 บาท เป็ น 0.50 บาท โดยใช้วิธีการคานวณ
ในอัตราหุน้ เดิม 2 หุน้ เป็ น 1 หุน้ ใหม่ แต่บริษัทฯ ไม่สามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยวิธีการคานวณ
ดังกล่าวได้ เนื่องด้วยจานวนทุน จดทะเบียนภายหลังการจ่ายหุน้ ปั นผลของบริษัทฯ ทาให้เกิดเศษหุน้ จากการคานวณ และ
บริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถปั ด เศษหุ้น นั้น ทิ ง้ ได้ เพราะจะท าให้ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ ไม่ ต รงกับ ทุน จดทะเบี ย นก่ อ น การ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ ดังนี ้
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (บาท)

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (หุน้ )

ก่อนการรวมมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

483,446,871.75

1,933,787,487

ภายหลังการรวมมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

483,446,871.75

966,893,743.50

บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนจานวน 1 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
483,446,871.75 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,933,787,487 หุน้ เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 483,446,871.50 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,933,787,486 หุน้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ การลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จากจานวน 483,446,871.75 บาท เป็ น 483,446,871.50 บาท โดยการลดจานวนหุน้ สามัญเฉพาะ
ที่ ถื อ โดยนายอภิ สิท ธิ์ รุ จิ เ กี ยรติกาจร จ านวน 1 หุ้น มูลค่า ที่ ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เพื่ อ ให้บริษัทฯ สามารถดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากเดิมหุน้ ละ 0.25 บาท เป็ น 0.50 บาท โดยการรวมมูลค่าหุน้ ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
คาสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ิอหุน้
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงทคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น
ข้ อ เท็จ จริ งและเหตุผล : เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่กาหนดให้มูลค่า หุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ จดทะเบียน มีมูลค่าเท่ากับ 0.50 บาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ จากเดิมหุน้ ละ 0.25 บาท เป็ น 0.50 บาท โดยการรวมหุน้ และใช้วิธีการคานวณ โดยกาหนดให้อตั ราหุน้
เดิม 2 หุน้ เท่ากับหุน้ ใหม่ 1 หุน้ ซึง่ การรวมหุน้ ดังกล่าวอาจจะทาให้เกิดเศษหุน้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีที่มีเศษ

หุน้ เหลือจากการคานวณดังกล่าว ให้ปัดเศษหุน้ ทิง้ และภายหลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ดงั กล่าวจะทาให้จานวนหุน้
ของบริษัทฯ เปลีย่ นแปลงไปดังนี:้ ก่อนการเปลีย่ นแปลง

หลังการเปลีย่ นแปลง

มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

ทุนจดทะเบียน (บาท)
483,446,871.50
483,446,871.50
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาทต่อหุน้ )
0.25
0.50
จานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
1,933,787,486
966,893,743
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563
อนุมตั ิเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ จากเดิมหุน้ ละ 0.25 บาท เป็ น 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไป
ตามคาสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงทคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุ ผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 19 กาหนดว่าในการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ โดยในปี แรกและปี ที่สองใช้วิธีจบั สลาก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั
เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ โดยในปี นีม้ ีกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ (1).นายอภิสทิ ธิ์
รุ จิเกียรติกาจร (2).นายพนม ควรสถาพร (3).นายพนัส ควรสถาพร จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิ จารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
กรรมการเดิมที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ จานวน 3 ท่าน ดังนี:้ 1. นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร
2. นายพนม ควรสถาพร
3. นายพนัส ควรสถาพร

กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ และกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
เป็ นการล่วงหน้า นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอ
รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อทัง้ 3 ท่านนีไ้ ด้ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ มีการปฏิบตั ิ

หน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้ขอ้ บังคับของบริษัทฯ และเป็ นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้ามาดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ ประจาปี 2563 ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่มีสว่ นได้เ สีย ในวาระนี ไ้ ม่ได้อ อกเสีย งลงคะแนน (รายชื่อ
และประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2563 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 3)
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยวิธีการแต่งตัง้ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 19
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 ซึง่ กาหนดให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่จากบริษัทฯ นัน้ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการให้สอดคล้องกับ
ผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละคน ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่
ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กบั ตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทัง้ เพียงพอที่จะจูงใจและรักษา
กรรมการที่ มี คุ ณ ภาพไว้ กั บ บริ ษั ท ฯ จึ ง เห็ น สมควรก าหนดงบประมาณค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
และคณะกรรมการชุด ย่อยของบริษัทฯ ประจาปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้ว น) ในอัตรา
ที่เท่ากับปี 2562 ซึ่งมีนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบของค่าตอบแทน รายเดือน เบีย้ ประชุมกรรมการ และ
ค่าบาเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี:้ ค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน
- กรรมการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ
3. คณะกรรมการบริหาร
- ประธาน
- กรรมการ
4. ค่าบาเหน็จกรรมการ
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
รายเดือน
เบีย้ ประชุม/ครั้ง

ปี 2562 (ปี ที่ผา่ นมา)
รายเดือน
เบีย้ ประชุม/ครัง้

25,000 บาท
18,000 บาท

25,000 บาท
18,000 บาท

25,000 บาท
18,000 บาท

25,000 บาท
18,000 บาท

25,000 บาท
18,000 บาท

25,000 บาท
18,000 บาท

25,000 บาท
18,000 บาท

25,000 บาท
18,000 บาท

-

-

-

-

ประกันความรับผิดของกรรมการ

2,400,000* บาท
ประกันความรับผิดของกรรมการ

หมายเหตุ *ค่าบาเหน็จกรรมการประจาปี 2562 จานวน 2,400,000 บาท มีมติอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ความเห็ น คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษั ท ได้พิ จ ารณาความเหมาะสมกับ ภาระหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็น สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดงบประมาณ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ในปี 2562 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการ เป็ นจานวน 4,153,000 บาท (สี่ลา้ นหนึ่งแสน
ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้บริษัทฯ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่า สอบ
บัญชีประจาปี ของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียน
ผูส้ อบบัญชีของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่หา้ มมิให้ผสู้ อบบัญชี ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
ห้ารอบปี บญ
ั ชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่หา้ มแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิม
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบ
บัญชีรว่ มกับฝ่ ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็ นอิสระ ความรู แ้ ละประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี การให้
คาปรึกษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา มีความเห็นว่าควรเสนอผูส้ อบบัญชีคนหนึ่งคนใด ดังนี ้
(1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตเลขทะเบียน 3853) จากบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 เป็ นปี ที่สี่ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 อนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นรอบ
บัญชีบริษัทฯ ปี ที่เก้า โดยกาหนดค่า ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสาหรับช่วงปี
2563 รวมเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 1,600,000 บาท (หนึง่ ล้านหกแสนบาทถ้วน)
ทั้ง นี ้ ผู้สอบบัญ ชี ดัง กล่า วข้า งต้น ยัง เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริษั ท ย่อ ย ประจ าปี 2563 จ านวน 5 บริษั ท ดังนี ้
(1) บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จากัด (2) บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จากัด (3) ) บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทรดดิง้ (2020) จากัด
(4) บริษัท เอจี อี มารีน โลจิ สติกส์ จากัด (5) บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิ สติกส์ จากัด ทัง้ นี ้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์
การทางานของผูส้ อบบัญชี ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 4
ส่วนบริษัทย่อยอื่นนัน้ บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีอื่น ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2563 ของบริษัทย่อยนัน้ เอง โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนด
โดยผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่เ สนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือ มีส่ว นได้เ สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็ น
ต่องบการเงินของบริษัท
โดยมีขอ้ มูลการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปี ที่ผา่ นมา ดังนี:้ ค่าสอบบัญชีของบริษัท
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
ค่าบริการอื่น*
หมายเหตุ *ค่าบริการอื่นเป็ นค่าตรวจสอบรายงานประจาปี (56-2)

ปี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)
1,500,000 บาท
100,000 บาท

ปี 2562
(ปี ที่ผา่ นมา)
1,400,000 บาท
100,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 อนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ดังนี ้ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน
4501) หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3853) จาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด คนหนึ่งคนใดเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ฯ ประจาปี
2563 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจานวนเงิ น 1,600,000 บาท (หนึ่งล้า นหกแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น
สาหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึน้ ตามข้อกาหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอานาจให้ฝ่ายจัดการ
มีอานาจพิจารณาจ่ายค่าตรวจสอบตามความเหมาะสม
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ที่มาประชุมและมี สิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชีแ้ จงข้อซักถามหรือ
ข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนาเสนอเรือ่ งอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
ในกรณี ที่ ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้ บุคคลอื่ นเข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นีโ้ ดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. (ตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 8) หรือท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบ
กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผลู้ งทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้เท่านัน้
หรือท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนาม
ของผูถ้ ือหุน้ ได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิ ญประชุมในครัง้ นี ้ ทัง้ นี ้ ขอความ
ร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉัน ทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษั ทภายในวัน จัน ทร์ที่ 20 เมษายน 2563
โดยส่งมาที่สานักเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน) เลขที่ 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ
_______________________
(นายพนม ควรสถาพร)
กรรมการผูจ้ ดั การ

