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18 เมษายน 2561
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
จานวน 1 ฉบับ
2. รายงานประจาปี 2560 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ของบริ ษัทสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ CD-ROM)
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่ อให้ ได้ รับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการอีกวาระหนึง่
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ ไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกาหนดรายการต่างๆ ที่จะ
มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผ้ ูลงทุนต่างประเทศที่
แต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
5. ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
6. คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องนามา
แสดงในวันประชุม
7. สาเนาข้ อบังคับของบริ ษัท เรื่ อง การประชุมผู้ถือหุ้น และ
8. แผนที่สถานที่จดั ประชุม : THE BRIGHT

โดยหนังสือฉบับนี ้ บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่า ด้ วยที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม THE BRIGHT ชัน้ 3 อาคาร A ตังอยู
้ ่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้ าม เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยบริ ษัทได้
จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มา
ด้ วย 1 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 หน้ า 1 จาก [●]
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
27 เมษายน 2560 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
27 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2560 ไว้ ใน
รายงานประจาปี 2560 แล้ ว รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้

สรุปสาระสาคัญดังนี ้

งบการเงินรวม
2559
2560
"ปรั บปรุ งใหม่ "
808.45
761.98

รายการ
สินทรั พย์ รวม (ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2560
"ปรั บปรุ งใหม่ "
705.51
743.07

หนี ้สินรวม (ล้ านบาท

655.53

628.71

555.46

603.89

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ านบาท)

152.92

133.27

150.06

139.19

1,246.06

1,294.83

1,155.37

1,170.12

กาไรสาหรั บปี (ล้ านบาท)

15.42

26.35

7.95

52.36

กาไรส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (ล้ านบาท)

15.63

26.18

7.95

52.36

กาไรต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (บาท)

0.074

0.172

0.037

0.344

รายได้ รวม (ล้ านบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น รั บ ทราบผลการด าเนิ นงานและการ
เปลีย่ นแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่
ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด”) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44 ซึ่ง
กาหนดให้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 หน้ า 2 จาก [●]
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ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561

เห็นว่าบริ ษัทมีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริ ษัทจึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่าบริ ษัทได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากกาไรสะสม ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงิ น
จานวน 33,750,000 บาท ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ตามรายละเอียดข้ างต้ น

หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2560 สาหรั บปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

มาตรา 112 ของ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39 กาหนดให้
คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชี
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี
ในการนี ้ บริ ษัทได้ จัดทางบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2560
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2560
ของบริ ษัท ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ โดยงบ
แสดงฐานะทางการเงิ น และบัญ ชี กาไรขาดทุน ประจาปี 2560 สาหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2560 ดังกล่าว ได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท ซึง่ ได้ รับ
การแต่งตังจากที
้
่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัทและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ ประจาปี 2560 สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรั บอนุญาตของบริ ษัท และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ ว ตาม
รายละเอียดข้ างต้ น

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรก าไรเพื่ อ เป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ า ยเงิน ปั นผล
ประจาปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 116 ของ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45 กาหนดให้
บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่ าร้ อยละ 5 ของกาไร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 หน้ า 3 จาก [●]
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สุทธิประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัทมีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 7,951,123 บาท และเนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทมีเงินทุนสารอง
ตามกฎหมายเป็ นจานวน 5,600,000 บาท ซึ่งยังไม่ครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
เพิ่มเป็ นจานวน 500,000 บาท รวมเป็ นเงินสารองตามกฎหมายในครัง้ นี ้ 6,100,000 บาท
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินเพื่อการขยายกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผล
การดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ตามรายละเอียดข้ างต้ น

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 ของ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กาหนดให้
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง จานวน1 ใน 3 เป็ นอัตรา
ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับมารับตาแหน่งอีกได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระจานวน 2 ราย ดังนี ้

ลาดับ รายชื่อกรรมการที่
จะต้ องออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระ

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ ที่ จานวนครัง้ ที่
เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วมประชุม
ประชุมคณะ
คณะกรรม
กรรม
การชุดย่ อยใน
การในปี 2560
ปี 2560

1.

นายพนม
ควรสถาพร

กรรมการ

2.

นางณัชปภา
ควรสถาพร

กรรมการและ
รองประธาน
กรรมการบริษทั

จานวนปี ที่
ดารง
ตาแหน่ ง
กรรมการ
ของบริษัท

8/8

3/3*

1

8/8

12/12**

1

หมายเหตุ : * การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
** การประชุมคณะกรรมการบริ หาร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 หน้ า 4 จาก [●]
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ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ทัง้
2 ท่านแล้ ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 เห็นว่าบุคคลทัง้ 2 ท่านนี ้ เป็ นผู้มี
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของบริ ษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์
และกระบวนการสรรหา โดยพิ จารณาว่าบุค คลทัง้ 2 ท่า นมี คุณสมบัติ แ ละไม่มี ลักษณะ
ต้ อ งห้ า มตาม พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชนจ ากัด และพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็น
ควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังให้
้ กรรมการทัง้ 2 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึง่
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังให้
้ กรรมการที่จะต้ องออก
จากตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 2 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อ
ดังนี ้
1. นายพนม

ควรสถาพร

2. นางณัชปภา ควรสถาพร
หมายเหตุ

วาระที่ 7

กรรมการ
กรรมการและรองประธานกรรมการบริ ษัท

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการ
้
ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ บริ ษัทจะพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล)
พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 22 กาหนดให้
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทและขนาดธุรกิจ
ของบริ ษัท โดยคานึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงอัตราค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเห็นสมควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี
2561 เป็ นจานวนเงิ น ไม่เกิ น 5,000,0000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดัง นี ้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 หน้ า 5 จาก [●]
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ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
ตาแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ/ครัง้

ค่ าตอบแทนกรรมการ/
เดือน

ประธานกรรมการ

25,000 บาท/คน/ครัง้

25,000 บาท/คน/เดือน

กรรมการ

20,000 บาท/คน/ครัง้

20,000 บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท)
ตาแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ/ครัง้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท/คน/ครัง้

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/คน/ครัง้

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท)
ตาแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่ าตอบแทน/ปี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

25,000 บาท/คน/ปี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

20,000 บาท/คน/ปี

นอกจากนี ้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2561 เปรี ยบเทียบกับปี
2560 มีรายละเอียดดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2560

- ประธานกรรมการ

25,000 บาท/คน/เดือน

25,000 บาท/คน/เดือน

- กรรมการ

20,000 บาท/คน/เดือน

20,000 บาท/คน/เดือน

- ประธานกรรมการ

25,000 บาท/คน/ครัง้

25,000 บาท/คน/ครัง้

- กรรมการ

20,000 บาท/คน/ครัง้

20,000 บาท/คน/ครัง้

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท/คน/ครัง้

25,000 บาท/คน/ครัง้

- กรรมการ

20,000 บาท/คน/ครัง้

20,000 บาท/คน/ครัง้

ค่ าตอบแทนกรรมการ

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมบริษัท

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 หน้ า 6 จาก [●]
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ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561

องค์ ประกอบค่ าตอบแทน

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2560

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

25,000 บาท/คน/ปี

25,000 บาท/คน/ปี

- กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน

20,000 บาท/คน/ปี

20,000 บาท/คน/ปี

ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยข้ างต้ น จะมีวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000
บาท และบริ ษั ท ไม่ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ๆ ให้ ก รรมการบริ ษั ท
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ข้างต้ น
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทโดยกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
เป็ นจานวนวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ น

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั ง้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และการก าหนดค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี
ประจาปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36 กาหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชีของ
บริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ทังนี
้ ้ เนื่องจาก เกิดปั ญหาด้ านอัตรากาลังพลของบริ ษัทผู้สอบบัญชี รายเดิม จึงได้ มีการสรร
หาผู้สอบบัญชีรายใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาปี
2561 จากรายชื่อผู้สอบบัญชีซงึ่ ได้ เสนอราคาค่าสอบบัญชีมายังบริ ษัท ทังสิ
้ ้น จานวน 2 ราย
ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ทุกรายแล้ ว ได้ เสนอให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณา และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้น พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากสานักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ น
สานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยก าหนดให้ ผ้ ูส อบบัญ ชี ค นใดคนหนึ่ ง ดัง ต่ อ ไปนี ้ เป็ นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 หน้ า 7 จาก [●]
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รายชื่อผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่

(1) นาย วิรัช อภิเมธีธารง

1378

(2) นาย ชัยกรณ์ อุน่ ปิ ติพงษา

3196

(3) นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์

5202

(4) นาย ปรี ชา สวน

6718

อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ สานักงาน ดร.
วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่นของสานักงาน ดร. วิรัช แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชี ให้ แก่บริ ษัท เข้ าทา
หน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแทนได้
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในประเทศไทยของบริ ษัทจะเป็ นผู้สอบบัญชีจากสานักงาน
บัญชี เดียวกันบริ ษัท ส่วนบริ ษัทย่อยในต่างประเทศนัน้ คณะกรรมการจะดูแลให้ สามารถ
จัดทางบการเงินได้ ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชี ประจาปี และค่าสอบทานรายไตรมาส สาหรั บ ปี 2561 สาหรั บงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมเป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 1,650,000 บาท ทังนี
้ ้ ค่าสอบ
บัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ลาดับ

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2560

1.

ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท

1,650,000 บาท

1,600,000 บาท

2.

ค่าบริ การอื่น ๆ
(Non-Audit Services)

ไม่มี

ไม่มี

รวม

1,650,000บาท

1,600,000 บาท

ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 เพิ่มขึ ้นจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 50,000
บาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 3.12 เนื่องจากปริ มาณงานที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชีข้างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่น ๆ (Non-Audit Services)
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและการกาหนดค่าสอบบัญชีข้างต้ นได้ ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติและ
ประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าสานักงาน ดร. วิรัช แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการ
สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 ท่านดังกล่าว ไม่

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 หน้ า 8 จาก [●]
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มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยของบริ ษัท กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีซ่ึงมี
รายชื่อดังต่อไปนี ้ จากสานักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายชื่อผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่

(1) นาย วิรัช อภิเมธีธารง

1378

(2) นาย ชัยกรณ์ อุน่ ปิ ติพงษา

3196

(3) นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์

5202

(4) นาย ปรี ชา สวน

6718

และก าหนดค่า ตอบแทนผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ประจ าปี 2561 เป็ นจ านวนเงิ น ไม่เ กิ น
1,650,000 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็ น ว่า สมควรที่ จ ะเปิ ดโอกาสให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น ที่ ป ระสงค์ จ ะเสนอเรื่ อ งอื่ น ที่
นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการ
เสนอเรื่ องอื่นใดนันให้
้ อยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด

บริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจาปี 2561 ในวันที่ 3
เมษายน 2561
อนึง่ บริ ษัทได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
ที่ http://www.asiabiomass.com/ ด้ วยแล้ ว จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ใน
วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม THE BRIGHT ชัน้ 3 อาคาร A ตังอยู
้ ่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2
แขวงท่าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย
8
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ จะมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ า
ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่ง
แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 และ
เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้ หนังสือมอบ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 หน้ า 9 จาก [●]
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ฉันทะแบบ ข. ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 เพื่อเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้ อมเอกสารประกอบมายังบริ ษัท เอเชีย ไบโอ
แมส จากัด (มหาชน) ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150 โทรศัพท์: (662) 415-0054 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่ วมมือโปรดส่งเอกสารให้
ถึงบริ ษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561
ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษาคาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุม
ต้ องนามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6 โดยบริ ษัทจะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับ
บริ ษัท หมวดที่ 6 เรื่ องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วและ
เรี ยบร้ อย บริ ษัทจะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 12.00 น. ของวันประชุม ณ ห้ อง
ประชุม THE BRIGHT ชัน้ 3 อาคาร A ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
10150 และเนื่องจากบริ ษัทจะใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนัน้ จึง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้ อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตาม
รายละเอียดสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
อนึง่ บริ ษัทได้ จดั ทารายงานประจาปี 2560 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ของบริ ษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น อย่างไรก็ดี หากท่านผู้
ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2560 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ของ
บริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แบบรู ปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) เลขที่ เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ
10150 โทรศัพท์: (662) 415-0054
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร)
ประธานกรรมการ
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Asia Biomass Public Company Limited

สิง� ที�สง่ มาด้ วย 1.

บริษ ัท เอเชีย ไบโอแมส จำก ัด (มหำชน)

เลขที่ 273/2
ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทีย น กรุงเทพมหานคร 10150
www.asiabiomass.com
โทรศัพท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ : 0107560000061
ABM/AGM01/2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
ของ
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติ
กาจร เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ในการประชุมครัง้ นี ้
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวน
ทังสิ
้ ้น 27 ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 225,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33. ซึง่ กาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนผู้ถือ
หุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม จึงจะเริ่มประชุมได้ ดังนัน้ ประธานจึงกล่าวเปิ ดการประชุมเวลา 9.00 น.
เลขานุการกล่าวแนะนากรรมการ ผู้บริ หาร ที่เข้ าร่วมประชุม ตามลาดับดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายอภิสทิ ธิ์
รุจิเกียรติกาจร
2. นางณัชปภา
ควรสถาพร
3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
4. นายพนม
ควรสถาพร
5. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
6. นายวิชยั
พรกีรติวฒ
ั น์
7. นายสฤษดิ์
โชคชัยนิรันดร์

ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการ/กรรมการ
รองประธานกรรมการ/กรรมการ
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายลิขิต
เลาบวรเศรษฐี
2. นางอภิรตี
สกุลอินทร์
3. นางสาวรัชนี
ชาติบญ
ั ชาชัย
4. นางสาวเจิมจิต ลีลาสมานชัย
5. นายอนุชิต
ธนากรเมธา

ผู้อานวยการด้ านการเงินและสารสนเทศ
เลขานุการบริ ษัท / ผู้จดบันทึกการประชุม
ที่ปรึกษาทางการเงิน Sage Capital
ที่ปรึกษาทางการเงิน Sage Capital
ที่ปรึกษาทางการเงิน Sage Capital
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ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ ดาเนินการจดทะเบียนแปรสภาพจากบริ ษัทจากัดเป็ น
บริ ษัทมหาชนจากัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ทังนี
้ ้ โดย
ผลของกฎหมาย เมื่อนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดรับจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนแล้ ว บริ ษัทเอกชนเดิมจะ
หมดสภาพจากการเป็ นบริ ษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบริ ษัทมหาชนจากัดย่อมรับไปทังทรั
้ พย์สนิ
หนี ้ สิทธิ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจากัดเดิมทังหมด
้
ทังนี
้ ้เป็ นไปตามมาตรา 184 และมาตรา 185 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ม่ ีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
จากนัน้ ประธานได้ มอบหมายให้ นางสาวธิญาดา ควรสถาพร กรรมการผู้จดั การ นาเสนอผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 และแผนการดาเนินงานสาหรับปี 2560 ของบริ ษัทต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดใน
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
(รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท ประจาปี 2559) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี
2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย ประจาปี 2559
ประธานได้ ขอให้ นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี ผู้อานวยการด้ านบริ หารการเงิ นและสารสนเทศ ชี แ้ จง

รายละเอี ย ดงบการเงิ น ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยส าหรั บ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณางบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ง
ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว มีความเห็นว่างบการเงินของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
ได้ จดั ทาอย่างถูกต้ องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ บังคับใช้ กบั บริ ษัท
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจาปี 2559
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของบริ ษัท และการอนุมตั ิเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 (สาเนางบการเงิ นของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจาปี
2559 สิ้ นสุด ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2559)
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับรอบปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ ายเงินปั นผลและการจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
จากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักสารองตามกฎหมายแล้ ว แต่ทงนี
ั ้ ้ให้ พิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ ประกอบด้ วย เช่น
การขยายธุรกิจ ความต้ องการใช้ เงินทุน สภาพคล่องและปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีอานาจ
อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่า บริ ษัทฯ มีผลกาไรสมควรพอจะทาเช่นนันได้
้
จากนัน้ ประธานขอให้ นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี ผู้อานวยการด้ านบริ หารการเงินและสารสนเทศ เสนอ
ให้ ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดดังนี ้
บริ ษัทมีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ น
จานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 52,750,613 บาท อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ สาหรับการ
ดาเนินงานตามแผนการลงทุนของบริ ษัท ดังนัน้ จึงเห็นควรให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ
จากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นอกจากนี ้ ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุม
เพิ่มเติมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) (“พรบ.บริษัทมหาชนจากัด”) ซึง่ กาหนดว่า บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่ข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ ต้องมีทนุ สารองมากกว่า ดังนัน้ เนื่องจาก
ปั จจุบนั บริ ษัทมีเงินทุนสารองตามกฎหมายเป็ นจานวน 2,900,000 บาท ซึง่ ยังไม่ครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ จานวน 2,700,000 บาท
เพื่อให้ เป็ นไป ตามบทบัญญัติของพรบ.บริ ษัทมหาชนจากัด
ดังนัน้ จึง เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ งดการจ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดาเนินงานสาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน
2,700,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
มติท่ ปี ระชุม
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด และ ข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 17 กาหนดไว้ วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา
ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการที่ออก
จากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้ ทังนี
้ ้ กรรมการที่จะต้ องออก
จากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ถ้ าข้ อบังคับมิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ จบั สลาก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทได้ ดาเนินการจับฉลากและมีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 คน ดังนี ้
ลาดับ

รายชื่อกรรมการที่จะต้ องออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระ

1.

นายอภิสทิ ธิ์

2.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

3.

นายวิชยั

รุจิเกียรติกาจร

พรกีรติวฒ
ั น์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ/กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ/
กรรมการอิสระ

ดังนัน้ จึงเห็นควรขอนาเสนอให้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน กลับมา เข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ คือ
ลาดับ
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รายชื่อกรรมการที่ขออนุมัติแต่ งตัง้
ให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่ ง

1.

นายอภิสทิ ธิ์

2.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

3.

นายวิชยั

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561

รุจิเกียรติกาจร

พรกีรติวฒ
ั น์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ/กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ/
กรรมการอิสระ

Asia Biomass Public Company Limited
บริษ ัท เอเชีย ไบโอแมส จำก ัด (มหำชน)

เลขที่ 273/2
ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทีย น กรุงเทพมหานคร 10150
www.asiabiomass.com
โทรศัพท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ : 0107560000061
ABM/AGM01/2560

้
งสามท่
้
านดังกล่าว เข้ าดารงตาแหน่ง
ประธานจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการทั
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตังให้
้ กรรมการทังสามท่
้
าน ได้ แก่
1.
นายอภิสทิ ธิ์
รุจิเกียรติกาจร
ประธานกรรมการ/กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ/กรรมการอิสระ
2.
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
3.
นายวิชยั
พรกีรติวฒ
ั น์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ/กรรมการอิสระ
ซึง่ ครบกาหนดต้ องออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัทตามกาหนดวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ

วาระที่ 5

พิจ ารณาอนุ มั ติก ารก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่ อยของบริ ษั ท
ประจาปี 2560

ประธานเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท ประจาปี 2560 โดยในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนัน้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ
กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคานึงถึงความเหมาะสม และ
สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงอัตราค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษัท ในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนัน้
ประธานจึงเห็นสมควรเสนอให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2560 ภายใต้ วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้ าล้ านบาทถ้ วน) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท (หากเป็ นกรรมการในระหว่างเดือนให้ คานวณตาม
สัดส่วนของเดือน)
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ค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการ
(บาท/คน/เดือน)

ประธานกรรมการ
25,000

กรรมการ
20,000

ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
(บาท/คน/ครัง้ )

25,000

20,000

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่ าตอบแทน
ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
(บาท/คน/ครัง้ )

ประธานกรรมการ

กรรมการ

25,000

20,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ค่ าตอบแทน
ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
(บาท/คน/ปี )

ประธานกรรมการ

กรรมการ

25,000

20,000

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทสาหรับรอบปี
2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560

ประธานฯ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อ ให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพรบ.บริ ษัทมหาชนจากัดและ
ข้ อบังคับ บริ ษั ท ข้ อ 36 ที่ก าหนดให้ ที่ ประชุม สามัญผู้ถื อหุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี แ ละก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี
ของบริ ษัท ทุกปี ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิ เ อท จ ากั ด ซึ่ ง เป็ นผู้ สอบบัญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านัก งานก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้

16
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1. นายเมธี

รัตนศรี เมธา

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3425 และ/หรื อ

2. นายพิศิษฐ์

ชีวะเรื องโรจน์

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรื อ

3. นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5389 และ/หรื อ

4. นายกรมัณฑ์ จตุรพรพรหม

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6210

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
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ผู้สอบบัญชี นาเสนอข้ อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2559

ค่ า ตรวจสอบและสอบทาน
บัญชีของบริ ษัท

จานวนไม่เกิน 1,690,000
บาท

จานวนไม่เกิน 1,475,000
บาท

โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็ นจานวนไม่เกิน 1,690,000 บาท ซึง่ อัตราดังกล่าวเพิม่ ขึ ้น จาก
ระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา 215,000 บาท หรื อคิดเป็ น 14.58% และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ให้ ทางผู้สอบบัญชีชี ้แจง
สาเหตุที่คา่ ตรวจสอบและสอบทานบัญชีเพิม่ ขึ ้นจากปี 2559 ซึง่ เกิดจาก 1) มีการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี
และรายงานการสอบบัญชีใหม่ 2) รายการบัญชีของบริษัทสูงขึ ้นจากประมาณการรายได้ ที่สงู ขึ ้น 3) บริ ษัทมีแผนจะจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้ วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ ผ้ สู อบบัญชีประเมินระยะเวลาของการตรวจสอบบัญชี
และสอบทานที่มากขึ ้น ส่งผลให้ คา่ บริ การตรวจสอบและสอบทานบัญชีสงู ขึ ้นตามลาดับ จากการประเมินร่วมกับผู้สอบ
บัญชี จึงได้ ตกลงปรับลดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีลงมาเป็ น 1,600,000 บาท คิดเป็ นอัตราทีเ่ พิ่มขึ ้น 8.47 %
โดยขอนาเสนอข้ อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560 ดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัท

ปี 2560

ปี 2559

จานวนไม่ เกิน 1,600,000 บาท

จานวนไม่เกิน 1,475,000 บาท

(เพิ่มขึ ้น 8.47 % หรื อ125,000 บาท)

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจาปี 2560 ข้ างต้ น มีความเหมาะสมและสอดคล้ องต่อแผนการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริ ษัท
ดังนัน้ จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตประจาปี 2560 สาหรับการจัดทางบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2560 สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจานวนไม่เกิน 1,600,000 บาท และค่าใช้ จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ ้นจริ งแต่ไม่เกิน 80,000 บาท
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิเอท จากัด ซึง่ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
1.
2.
3.
4.

นายเมธี
นายพิศษิ ฐ์
นายอัครเดช
นายกรมัณฑ์

รัตนศรี เมธา
ชีวะเรื องโรจน์
เปลีย่ นสกุล
จตุรพรพรหม

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่

3425 และ/หรื อ
2803 และ/หรื อ
5389 และหรื อ
6210

และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2559 เป็ นจานวนไม่เกิน 1,600,000 บาท และค่าใช้ จ่าย
อื่นตามที่เกิดขึ ้นจริ งแต่ไม่เกิน 80,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
- ไม่ มี -

ประธานได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติมหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมอื่นใด ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

18

(นางอภิรตี สกุลอินทร์ )
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(นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร)

เลขานุการบริ ษัท/ผู้จดบันทึกการประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561

ประธานที่ประชุม

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3.
รายนามและประวัตขิ องกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
และได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
ตาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:
:

นายพนม ควรสถาพร
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท/กรรมการสรรหา
67 ปี
ไทย
ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี

ประวัติการอบรม

: Director Accreditation Program รุ่ นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 8/2016

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท

: ของตนเอง : 10.67%
: คูส่ มรส
นางณัชปภา ควรสถาพร 6.65 %
: บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายณฐภัทร ควรสถาพร 8.62 %
นายอธิภทั ร ควรสถาพร 8.62 %

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริ ษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
การดารงตาแหน่งกรรมการ/
ผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่น
ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

: 1 ปี
: คูส่ มรสของนางณัชปภา ควรสถาพร
บิดาของนางสาวธิญาดา ควรสถาพร
: - กรรมการ /กรรมการผู้จดั การ /ประธานกรรมการบริ หาร
บมจ. เอเชีย กรี น เอนเนอจี
: - ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริ หาร
บจก. เอจีอี มารี น โลจิสติกส์
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3.
- ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริ หาร
บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
- ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริ หาร
บจก. เปี ยน กรี น เพาเวอร์
- ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริ หาร
บจก. สะบ้ าย้ อย กรี น เพาเวอร์
- ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริ หาร
บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ ง คอนซัลแตนท์
- กรรมการ กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริ หาร
บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ ้ง
- กรรมการ กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริ หาร
บจก. เอจีอี เทอร์ มินอล
- ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริ หาร
บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ ต
- กรรมการ
บจก. นาดี แอสเซท
- กรรมการ
บจก. ก๊ กฮวด พร็ อพเพอร์ ตี ้
- กรรมการ
บจก. สินทรัพย์สถาพร
- กรรมการ กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริ หาร
บจก. ณฐภัทร พัฒนา
- กรรมการ กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริ หาร
บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้ นท์
การดารงตาแหน่งกรรมการ/
ผู้บริ หารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้ มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
การเข้ าประชุมในปี ที่ผ่านมา
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: ไม่มี

: 8/8 คิดเป็ นร้ อยละร้ อย

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3.
รายนามและประวัตขิ องกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
และได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
ตาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริ ษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
การดารงตาแหน่งกรรมการ/
ผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่น
ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งกรรมการ/
ผู้บริ หารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้ มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
การเข้ าประชุมในปี ที่ผ่านมา

: นางณัชปภา ควรสถาพร
: กรรมการบริ ษัท
: กรรมการ/รองประธานกรรมการบริ ษัท
: 57 ปี
: ไทย
: ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเกริ ก
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 119/2015
: ของตนเอง : 6.65 %
: คูส่ มรส
นายพนม ควรสถาพร 10.67 %
: บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายณฐภัทร ควรสถาพร 8.62 %
นายอธิภทั ร ควรสถาพร 8.62 %
: 1 ปี
: คูส่ มรสของนายพนม ควรสถาพร
มารดาของนางสาวธิญาดา ควรสถาพร
: ไม่มี
: - กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ ษัท
: ไม่มี

บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้ นท์
บจก. ภาประภัส
บจก. พรปรี ชา
บจก. สถาพรธนาพัฒน์

: 8/8 คิดเป็ นร้ อยละร้ อย
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 4.

Enclosure 4.

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายและไม่ ซับซ้ อน)
(General and Simple Form)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

(2)

(3)

ข้าพเจ้า
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month
สัญชาติ
Nationality

ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

อยูเ่ ลขที่
Residing/located at no.

พ.ศ.
Year

จังหวัด
Province

ซอย
Soi

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
Being a shareholder of Asia Biomass Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

เสี ยง ดังนี้
votes as follows
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลื อกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ
If you make proxy by choosing No. 1,
please mark  at  1. and give the
details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณี เลื อกข้อ 2. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark  at  2. and choose
one of these members of the
Independent Directors.
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 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริ ษทั คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นาย สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ Mr. Sarit Chokchainirand หรื อ/or
 นาย วิชยั พรกีรติวฒั น์ Mr. Wichai Pornkeratiwat หรื อ/or
 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ Miss Patrawan Manutsathit
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 5. of the
Notice of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders)
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่
ไม่สามารถเข้าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent
Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่ าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2018 at 2.00 p.m.
at THE BRIGHT Meeting Room, 3rd Floor, Building A, 15/6 Rama 2 Road, Thakarm Sub-district, Bangkhunthian District, Bangkok 10150, or
such other date, time and place as the meeting may be held.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified
herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู้ ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to
different proxies to vote separately.
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 4.

Enclosure 4.

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบทีก่ าหนดรายการต่ างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

(2)

(3)

ข้าพเจ้า
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month
สัญชาติ
Nationality

ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

อยูเ่ ลขที่
Residing/located at no.

จังหวัด
Province

พ.ศ.
Year
ซอย
Soi

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
Being a shareholder of Asia Biomass Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

เสี ยง ดังนี้
votes as follows
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลือกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ

If you make proxy by choosing
No. 1, please mark  at  1. and
give the details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณี เลือกข้อ 2. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing
No. 2, please mark  at  2. and
choose one of these members of
the Independent Directors.
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 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริ ษทั คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นาย สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ Mr. Sarit Chokchainirand หรื อ/or
 นาย วิชยั พรกีรติวฒั น์ Mr. Wichai Pornkeratiwat หรื อ/or
 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ Miss Patrawan Manutsathit
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 5. of
the Notice of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders)
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ ง ไม่สามารถเข้าประชุ มได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา
14.00 น. ณ ห้ องประชุ ม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่ าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2018 at 2.00
p.m. at THE BRIGHT Meeting Room, 3rd Floor, Building A, 15/6 Rama 2 Road, Thakarm Sub-district, Bangkhunthian District, Bangkok
10150, or such other date, time and place as the meeting may be held.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
Agenda item no. 1
To consider and certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of the Shareholders
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2
Agenda item no. 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560
To consider and acknowledge the operation results for the year 2017
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3
Agenda item no. 3

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาล
To consider and acknowledge the payment of interim dividend
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4
Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2560 สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
To consider and approve the Statement of Financial Position and the Profit and Loss Statement for the year 2017 for fiscal
year ended 31 December 2017
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 5
Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเพือ่ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2560
To consider and approve the appropriate of profit as capital reserve as prescribed by the laws and suspension of the payment
of dividend for the year 2017
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
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วาระที่ 6
Agenda item no. 6

วาระที่ 7
Agenda item no. 7
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พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the reappointment of directors retired by rotation
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
A.
Election of entire nominated directors
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายพนม ควรสถาพร
Director’s name Mr. Panom Kuansataporn
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ นางณัชปภา ควรสถาพร
Director’s name Mrs. Natpapha Kuansataporn
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
To consider and approve the 2018 remuneration of directors
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 8
Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษทั และการกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
To consider and approve the appointment of the auditors and 2018 auditor fee
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 9
Agenda item no. 9

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (If any)
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(5)

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not
made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
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กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้น
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her
votes to different proxies to vote separately.
2. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.
provided.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Asia Biomass Public Company Limited
ในประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยูเ่ ลขที่ 15/6 ถนน
พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2018 at 02.00 p.m. at THE BRIGHT Meeting Room, 3rd Floor, Building A, 15/6
Rama 2 Road, Thakarm Sub-district, Bangkhunthian District, Bangkok 10150, or such other date, time and place as the meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 4.

Enclosure 4.

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(ใช้ เฉพาะกรณีทผี่ ้ถู ือหุ้นทีป่ รากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่ านั้น)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in
Thailand to be a share depository and keeper)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

(2)

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

พ.ศ.
Year

ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูเ่ ลขที่
I/We
Nationality
Residing/located at no.
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
Province
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น (Custodian) ให้กบั
As the custodian of
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
Being a shareholder of Asia Biomass Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

ซอย
Soi

เสี ยง ดังนี้
votes as follows
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลือกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ

If you make proxy by choosing
No. 1, please mark  at  1. and
give the details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณี เลือกข้อ 2. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing
No. 2, please mark  at  2. and
choose one of these members of
the Independent Directors.

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริ ษทั คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นาย สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ Mr. Sarit Chokchainirand หรื อ/or
 นาย วิชยั พรกีรติวฒั น์ Mr. Wichai Pornkeratiwat หรื อ/or
 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ Miss Patrawan Manutsathit
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 5. of the
Notice of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders)
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่
ไม่สามารถเข้าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent
Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00
น. ณ ห้ องประชุ ม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่ าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2018 at 2.00 p.m.
at THE BRIGHT Meeting Room, 3rd Floor, Building A, 15/6 Rama 2 Road, Thakarm Sub-district, Bangkhunthian District, Bangkok 10150, or
such other date, time and place as the meeting may be held.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
 มอบฉันทะบางส่ วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:
 หุ้นสามัญ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
เสี ยง
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
เสี ยง
preference share
shares and have the rights to vote equal to
votes
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนทั้งหมด
เสี ยง
Total voting right
votes
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดงั นี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda item no. 1
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พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
To consider and certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of the Shareholders
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain

เสี ยง
Votes

วาระที่ 2
Agenda item no. 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560
To consider and acknowledge the operation results for the year 2017
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3
Agenda item no. 3

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาล
To consider and acknowledge the payment of interim dividend
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4
Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2560 สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
To consider and approve the Statement of Financial Position and the Profit and Loss Statement for the year 2017 for fiscal year
ended 31 December 2017
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes
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วาระที่ 5
Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเพือ่ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2560
To consider and approve the appropriate of profit as capital reserve as prescribed by the laws and suspension of the payment of
dividend for the year 2017
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 6
Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the reappointment of directors retired by rotation
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
A. Election of entire nominated directors
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายพนม ควรสถาพร
Director’s name Mr. Panom Kuansataporn
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
2. ชื่อกรรมการ นางณัชปภา ควรสถาพร
Director’s name Mrs. Natpapha Kuansataporn
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
Approve
Votes
Disapprove

วาระที่ 7
Agenda item no. 7

วาระที่ 8
Agenda item no. 8

วาระที่ 9
Agenda item no. 9

(5)

เสี ยง  งดออกเสี ยง
Votes Abstain

เสี ยง
Votes

เสี ยง
Votes

เสี ยง
Votes

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
To consider and approve the 2018 remuneration of directors
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain

เสี ยง
Votes

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษทั และการกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
To consider and approve the appointment of the auditors and 2018 auditor fee
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain

เสี ยง
Votes

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (If any)
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain

เสี ยง
Votes

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made
on my/our behalf as the Company’s shareholders.
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(6)

ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมี
สิ ทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified
herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เ ฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้ น ที่ ป รากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุ น ต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ ค สั โตเดี ยน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand
to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes
to different proxies to vote separately.
4. ในกรณี ที่ มีวาระที่ จะพิ จารณาในการประชุ ม มากกว่าวาระที่ ระบุ ไว้ข ้างต้น ผูม้ อบฉั นทะสามารถระบุ เพิ่ม เติ ม ได้ใ นใบประจาต่ อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Asia Biomass Public Company Limited
ในประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยูเ่ ลขที่ 15/6 ถนน
พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2018 at 02.00 p.m. at THE BRIGHT Meeting Room, 3rd Floor, Building A, 15/6 Rama
2 Road, Thakarm Sub-district, Bangkhunthian District, Bangkok 10150, or such other date, time and place as the meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

 วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

 วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

 วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5

ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1. นายสฤษดิ์ โชคชัยนิรันดิ์
อายุ

41 ปี

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ที่อยู่ปัจจุบัน

27 มกราคม 2558

1/3 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองตัน กรุ งเทพฯ
10110

วุฒกิ ารศึกษา

- ปริ ญญาเอก สาขาบริ หารธุรกิจ, Manchester Business
School, สหราชอาณาจักร, 2013
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน, London Business School,
สหราชอาณาจักร, 2001
- ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ , The University of
Melbourne, ออสเตรเลีย 1997

ประวัติการฝึ กอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 230/2016
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 118/2015

ตาแหน่ งในปั จจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

[วาระที่ 7]

สัดส่ วนการถือหุ้น

34

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561

-

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5

ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1. นายวิชัย พรกีรติวัฒน์
อายุ

65 ปี

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ที่อยู่ปัจจุบัน

26 ธันวาคม 2557

95/44 ซอยรามคาแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

วุฒกิ ารศึกษา

- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริ ญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาตร์

ประวัติการฝึ กอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 111/2008
- Asean Executive Program (AEP), GE Management
Development Institute
- Senior Executive Program (SEP), สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- NIDA-Wharton Executive Leadership Program, The
Wharton School, University of Pennsylvania, USA.

ตาแหน่ งในปั จจุบัน

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

[วาระที่ 7]

สัดส่ วนการถือหุ้น

-
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5

ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
อายุ

33 ปี

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ที่อยู่ปัจจุบัน
วุฒกิ ารศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

13 พฤษภาคม 2560

7 ซอย 3 ถนนเสรี 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10250
- ปริ ญญาโท Master of Business Administration,
London Business School, UK.
- ปริ ญญาตรี BBA (International Program), มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที140/2017
- หลักสูตร Chartered Financial Analyst, CFA Institute

ตาแหน่ งในปั จจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

[วาระที่ 7]

สัดส่ วนการถือหุ้น
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นิยามกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระเป็ นองค์ประกอบหรื อกลไกที่สาคัญในระบบการกากับดูแลกิจการทีด่ ีหรื อเรี ยกว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร
โดยนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้ วยคุณสมบัติ ดังนี ้
1. ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการหรื
้
อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
2. มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
4. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจาหรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
5. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่
น้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่อย
6. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้
เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทา เป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้
กู้ยืม คา้ ประกัน การให้ สินทรัพย์ เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อ
คูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตัง้ แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาท
ขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
7. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุ มของ
บริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5

9.
10.

11.
12.
13.
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ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เ ป็ นหุ้นส่วน
ที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้น
เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
เป็ นผู้ที่ได้ รับความเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้ าที่ของคณะกรรมการอิสระ
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6.
คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องนามาแสดงในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
การลงทะเบียน
บริ ษัทเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 12.00 น. ของวันที่
26 เมษายน 2561 ณ ห้ องประชุม THE BRIGHT ชัน้ 3 อาคาร A ตังอยู
้ ่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้ าม เขต
บางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม สิ่งที่สง่ มาด้ วย 8.
การมอบฉันทะ
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กบั บุคคลอื่นเข้ าประชุม
และออกเสียงแทนตนได้ โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้ กาหนด ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4.
วิธีการมอบฉันทะสามารถดาเนินการได้ ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นทัว่ ไป ให้ เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดย
บริ ษัทแนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังคั
้ สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ให้ เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5.
หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท บริ ษัทขอแนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ
ระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังฝ่ าย
นักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150 โทรศัพท์: 66
(0) 2-415-0054 และเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร ขอความร่ วมมือโปรดส่งเอกสารให้ ถึงบริ ษัท ภายใน
วันที่ 24 เมษายน 2561
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6.
5. ผู้ถือหุ้นกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะให้ ถูกต้ องและชัดเจน และให้ ผ้ ูถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบ
ฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิ ดอากรแสตมป์จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ ในส่วนของเอกสารที่
ต้ องนามาแสดงในวันประชุม ณ สถานที่ลงทะเบียนสาหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม
เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง :
ให้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ:
ให้ แสดง
1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ผู้รับมอบ
ฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้ วนแล้ ว
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึง่ ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
3) บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคลไทย
1. กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง:
ให้ แสดง
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6.
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึง่ ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม และรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคล พร้ อมประทับตราส าคัญ ของนิ ติบุคคล (ถ้ ามี) และมี
ข้ อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ มาประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ:
ให้ แสดง
1) หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับ
มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้ วนแล้ ว
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึง่ ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
3) บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
4) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม และรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และมี
ข้ อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึง่
เป็ นผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคลต่ างประเทศ
กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้ แต่งตังผู
้ ้ รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้ แสดงเอกสารดังนี ้
1) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1.1)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจ
กระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะพร้ อมประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้ วนแล้ ว
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6.
1.2)

สาเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ล งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian) ซึ่งรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)

1.3)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ ออกไม่เกิน 3 เดือน
ก่อนวันประชุม และรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้มีอานาจกระทาการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนคัส
โตเดียน (Custodian)

1.4)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

2) เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศ
2.1)

หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน

2.2)

สาเนาหนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และ
รั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิ ติบุคคล พร้ อมประทับตราสาคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ ามี ) และมี
ข้ อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบอานาจมีอานาจกระทาการแทนนิติ
บุคคลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น

2.3)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบคุ คล และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

โดยเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น ต้ องมีการรับรองเอกสารโดย Notary Public และมีอายุการรับรองเอกสารไม่เกิน
1 ปี ก่อนวันประชุม
ทังนี
้ ้ เอกสารใดที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้ วย
และให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนันลงนามรั
้
บรองความถูกต้ องของคาแปล พร้ อมประทับตราสาคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6.
3) เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
ให้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6

ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้นสามัญประจาปี 2561
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2561
ผู้ถอื หุ้น
เปิ ดลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

มาด้ วยตัวเอง

ผู้ได้ รับมอบฉันทะ

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้ อมสาเนาบัตร
ประจาตัวผู้มอบและบัตรประจาตัวผู้รับมอบ

แสดงบัตรประจาตัว

ลงนามในบัตรลงทะเบียน
เข้ าห้ องประชุม

ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 14.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ

กรณีท่ มี ีผ้ ทู ่ ตี ้ องการคัดค้ านหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ ชมู ือ
และกรอกบัตรลงคะแนน (สาหรับผู้คัดค้ านหรืองดออกเสียง)
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คัดค้ าน
หรืองดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน
ประธานกล่ าวสรุ ปผลคะแนนต่ อที่ประชุม
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ข้ อบังคับ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นในคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นจานวน
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมดจะเข้
้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้ องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่ นนี ้ คณะกรรมการต้ อง
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว
ข้ อ 32. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
ตามที่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25)
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้น ซึง่ มาเข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือ
หุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ใน
การประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
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ข้ อ 34. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยูใ่ น
ที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึง่ (1) มีเสียงหนึง่ (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ น
ได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น

(ข)

การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท

(ค)

การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท

(จ)

การเพิม่ หรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท

(ฉ)

การเลิกบริษัท

(ช)

การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท

(ซ)

การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น

ข้ อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี ้
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(1)

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา

(2)

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(3)

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล

(4)

พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ

(5)

พิจาณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6)

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7)

กิจการอื่นๆ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561

ฉันทะแบบ ข. ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 เพื่อเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้ อมเอกสารประกอบมายังบริ ษัท เอเชีย ไบโอ
แมส จากัด (มหาชน) ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150 โทรศัพท์: (662) 415-0054 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่ วมมือโปรดส่งเอกสารให้
ถึงบริ ษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561
ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษาคาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุม
ต้ องนามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6 โดยบริ ษัทจะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับ
บริ ษัท หมวดที่ 6 เรื่ องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วและ
เรี ยบร้ อย บริ ษัทจะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 12.00 น. ของวันประชุม ณ ห้ อง
ประชุม THE BRIGHT ชัน้ 3 อาคาร A ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
10150 และเนื่องจากบริ ษัทจะใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนัน้ จึง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้ อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตาม
รายละเอียดสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
อนึง่ บริ ษัทได้ จดั ทารายงานประจาปี 2560 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ของบริ ษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น อย่างไรก็ดี หากท่านผู้
ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2560 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ของ
บริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แบบรู ปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) เลขที่ เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ
10150 โทรศัพท์: (662) 415-0054
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร)
ประธานกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 หน้ า 10 จาก [●]

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8.

แผนทีส
่ ถานทีจ
่ ัดประชุม
ประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2561 ในว ันพฤห ัสบดีท ี่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
The 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 26th,2018 at 2.00 p.m.

ั้ 3 อาคาร A
ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชน

At THE BRIGHT Meeting Room, 3rd Floor, Building A

ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข ้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
No.15/6 Thakarm Sub-district, Bangkhunthian District, Bangkok 10150
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