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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
ของ
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.06 น. ณ ห้ องประชุม THE BRIGHT ชัน้ 3 อาคาร A ตังอยู
้ เ่ ลขที่
15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร เป็ นประธานที่
ประชุม (“ประธาน”) ในการประชุมครัง้ นี ้
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวน
ทังสิ
้ ้น 36 ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 212,278,206 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 70.7594 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33. ซึ่งกาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม จึงจะเริ่ มประชุมได้ ดังนัน้ ประธานจึงกล่าวเปิ ดการประชุมเวลา 14.06 น.
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายอภิสทิ ธิ์
รุจิเกียรติกาจร
2. นางณัชปภา
ควรสถาพร
3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
4. นายพนม
5. ดร.สฤษดิ์
6. นายวิชยั

ควรสถาพร
โชคชัยนิรันดร์
พรกีรติวฒ
ั น์

7. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายปองธรรม
แดนวังเดิม
2. นายลิขิต
เลาบวรเศรษฐี
3. นางอภิรตี
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สกุลอินทร์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผู้จดั การ/รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร/ผู้อานวยการอาวุโสด้ านบริ หารการเงินและ
สารสนเทศ
เลขานุการบริ ษัท/ผู้ช่วยผู้อานวยการด้ านทรัพยากรมนุษย์
และธุรการ
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4. นายธีรศักดิ์

เพ็ชรไพบูลย์

5. นางสาวพัทธมน

พิสฐิ บัณฑูรย์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทย
แลนด์) จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทย
แลนด์) จากัด

เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ ที่ประชุมทราบเพื่อให้
การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
1.
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2.
กรณี ผ้ ูถือ หุ้น มาประชุม ด้ ว ยตนเอง และผู้รั บ มอบฉัน ทะตามแบบที่ก ฎหมายก าหนด ให้
ปฏิบตั ิการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่ อในบัตรลงคะแนนด้ วย ทัง้ นี ้
เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียงยกเว้ นวาระที่ 6 หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่า
ผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรื อเห็นด้ วย ตามจานวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นาเสนอ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้
ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริ ษัทจัดให้ พร้ อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจาก
ท่าน
ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สาหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้ เก็บบัตร
ลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้ การลงมติในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการ
ลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมดเพื
้
่อให้ เกิดความโปร่งใส
สาหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
นัน้ ในวาระนี ้เพื่อให้ จานวนหุ้นและจานวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน บริ ษัทจะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุม
เป็ นการชัว่ คราว ตังแต่
้ เริ่ มวาระที่ 6 เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชดั เจนและถูกต้ อง จนกว่าการดาเนินการประชุมในวาระ
นีจ้ ะเสร็ จสิน้ เพื่อให้ เ ป็ นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือ หุ้นที่ ดี ทัง้ นี ้ ให้ ผ้ ูถือ หุ้น ทุก รายลงคะแนนเสียง ในบัต ร
ลงคะแนน ไม่วา่ จะเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง พร้ อมลงนามกากับไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่
ของบริ ษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่สง่ มอบบัตรลงคะแนน จะถือว่างดออกเสียง
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
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1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง

2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
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3)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

4)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ทา่ นต้ องการแก้ ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับ ด้ วยทุกครัง้
3.
กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม หรื อมอบให้ กรรมการหรื อ
กรรมการอิสระออกเสียง และกาหนดให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้ มอบ
ฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ
กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตังคั
้ ส
โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง คราว
เดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
4.
ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35 (1) กาหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่ง
เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด”
ดังนัน้ เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นว่า
เห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ หรื อไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” และ “ไม่เห็นด้ วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริ ษัทจะไม่นบั การออกเสียงดังกล่าว
เป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง
5.
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม
6.
คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ อง
ประชุม ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทาให้ จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7.
ในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี ้เพื่อความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และโปร่ งใสบริ ษัทจะมีตวั แทนจาก
บริ ษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลีย่ มส์ (ไทยแลนด์) จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง
8.
ก่อนลงมติใ นแต่ละวาระ ประธานจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ ว มประชุมซัก ถามในประเด็น ที่
เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุ ณาแจ้ งชื่อและ
นามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีคาถามหรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานาไป
สอบถาม หรื อให้ ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และขอความกรุ ณาท่านผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรื อ
สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ ใช้
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สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ ความร่วมมือเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยดีและเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุม
ให้ อยูใ่ นเวลาที่กาหนด
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560

ประธานได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นาเสนอต่อที่ประชุม ดังนี ้

เลขานุการบริษัทได้

บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยบริ ษัทได้ จดั ทา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่
27 เมษายน 2560 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความ
คิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2560
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
27 เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติท่ ปี ระชุม

ร้ อยละของจ านวนหุ้ นซึ่ ง มา
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เ สี ย ง
ลงคะแนน

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ

เห็นด้ วย

212,372,106

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

212,372,106

100.0000

รวมผู้ถอื หุ้นจานวน 37 ราย
หมายเหตุ
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ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ น้ จากตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 93,900
หุ้น คิดเป็ น 93,900 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมดจ
้
านวน 212,372,106 เสียง
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560
ประธานได้ มอบหมายให้ คุณธิญาดา ควรสถาพร กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการสรร

หาและกาหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม คุณธิ ญาดา ควรสถาพร ได้
นาเสนอต่อที่ประชุม ดังนี ้
บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2560 ไว้ ในรายงาน
ประจาปี 2560 แล้ ว ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม รวมทังได้
้ นาเผยแพร่รายงานประจาปี ไว้ ในเว็บไซต์ของ
บริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 30 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นมา
โดยนาเสนอผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2560 โดยสังเขปให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านได้ ทราบดังนี ้
กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ รวมในปี 2560 ทังสิ
้ ้น 1,246 ล้ านบาท ซึ่งจานวนมากกว่า 99% เป็ นรายได้ จากการ
ขายสินค้ า ที่เหลือเป็ นรายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง ซึง่ กลุม่ บริ ษัทใช้ รถบรรทุกในการขนส่งสินค้ าของกลุม่ บริ ษัทเป็ นหลัก
หากมีกาลังการให้ บริ การเหลือในบางช่วงเวลา จึงจะรับจ้ างขนส่งแก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและบุคคลภายนอก นอกจากนัน้
เป็ นรายได้ อื่นๆ ได้ แก่ กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ และดอกเบี ้ยรับ เป็ นต้ น
สาหรับรายได้ จากการขายสินค้ า ในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทได้ ขายสินค้ าในประเทศจานวน 91.25% และ
ส่งออกไปต่างประเทศจานวน 8.75% ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าประเภทกะลาปาล์มจานวน 6.28% ชีวมวลอัดแท่งจานวน
2.31%
สาหรับรายได้ จากการขายสินค้ าของกลุ่มบริ ษัทในปี 2560 ส่วนใหญ่จานวนกว่า 98% มาจากสินค้ า
ประเภทเชื ้อเพลิงชีวมวล ส่วนที่เหลือจานวน 2% เป็ นการขายไม้ แปรรูป ซึง่ บริ ษัทได้ เริ่ มจาหน่ายไม้ แปรรู ปมาตังแต่
้ ปลายปี
2559
สาหรับรายได้ จากการขายเชือ้ เพลิงชีวมวลในปี 2560 นัน้ เป็ นจานวนเงิน 1,208 ล้ านบาท ในขณะที่
ปริ มาณการขายอยูท่ ี่ 0.57 ล้ านตัน
โดยที่ผา่ นมา กลุม่ บริ ษัทได้ มีสดั ส่วนมูลค่าการขายสินค้ าประเภทกะลาปาล์มมากที่สดุ มาโดยตลอด แต่
สัดส่วนการขายกะลาปาล์มลดลงเหลือ 52% ในปี 2560 จากที่เคยมีจานวนสูงกว่า 70% ในปี ก่อนๆ ในขณะที่สดั ส่วนการ
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ขายสินค้ าประเภทไม้ และส่วนอื่นๆ ของไม้ เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 30% ในปี 2560 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทมองเห็นโอกาสการ
เติบโตของความต้ องการใช้ ไม้ สบั ที่สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้ ลกู ค้ าและการเพิ่มกลุม่ ลูกค้ า
อีกทังเป็
้ นการกระจายความเสีย่ งการขายสินค้ าไม่ให้ มีเพียงสินค้ าใดสินค้ าหนึง่ ซึง่ จะช่วยผลักดันให้ กลุม่ บริ ษัทมีศกั ยภาพ
ในการเติบโตของยอดขายได้ อย่างต่อเนื่อง
สาหรั บกาไรขัน้ ต้ นจากการขายสินค้ าและบริ การในปี 2560 มีจานวนทัง้ สิ ้น 294 ล้ านบาท คิดเป็ น
23.75% และมีกาไรสุทธิ 15 ล้ านบาท หรื อ 1.24% เนื่องจากในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทได้ รับผลกระทบจากขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงินรวม 6.7 ล้ านบาท ในขณะที่กลุม่ บริ ษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและตรา
สารอนุพนั ธ์ทางการเงินรวม 6.7 ล้ านบาท ในปี 2559
แผนการดาเนินในปี 2561 บริ ษัทได้ มีแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้ นไปที่ธุรกิจต้ นน ้า
และ การขยายตลาดต่างประเทศ ซึง่ หนึง่ ในธุรกิจต้ นน ้า คือ บริ ษัทมีแผนการที่จะตังโรงงานผลิ
้
ตขี ้กบอัดแท่งร่วมกับหุ้นส่วน
คือบริ ษัท แฟนซีว๊ ดู อินดรัสตรี ส จากัด (มหาชน) ซึ่งบริ ษัท แฟนซีว๊ ดู อินดรัสตรี ส จากัด (มหาชน) จะถือหุ้น 51% และทาง
บริ ษัทจะถือหุ้นอยู่ที่ 49% ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนการดาเนินงาน และในส่วนของคลังสินค้ า บางกุ้งได้ ดาเนินการสร้ าง
แล้ วเสร็ จตังแต่
้ ปีที่แล้ วและได้ ใช้ งานเป็ นปกติแล้ ว
ส่วนของตลาดต่างประเทศนัน้ บริ ษัทได้ เริ่ มมีการส่งออกสินค้ าไปยังประเทศเกาหลีใต้ โดยที่บริ ษัทเคย
ส่งออกสินค้ าไปแล้ วช่วงหนึ่ง แต่ได้ ทาการหยุดส่งออกไป และในปี ที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั บริ ษัท ได้ กลับมาทาการส่งออก
สินค้ าไปยังประเทศเกาหลีใต้ อีกครัง้ และได้ ทาการส่งออกอย่างต่อเนื่อง
การบริ หารองค์กร พนักงานของกลุม่ บริ ษัททังหมด
้
มีจานวน 180 คน โดยมีทงที
ั ้ ่เป็ นคนไทย มาเลเซีย
และ อินโดนีเซีย
ความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุร กิจให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
ภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุง่ เน้ นการประกอบกิจการด้ วยความดูแลเอา
ใจใส่ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริ ษัทหวังว่าการ
ดาเนินธุรกิจภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้ อมกับการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทควบคู่
กันไปด้ วย โดยที่บริ ษัทได้ มีการเข้ าถึงชุมชน และทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม
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บริ ษัทได้ รับมาตรฐานและรางวัลจากองค์กรชันน
้ า ซึง่ ได้ แก่ FSC Forest Stewardship Council, Chain
of Custody (CoC) เป็ นการรับรองมาตรฐานว่า บริ ษัทได้ นาไม้ หรื อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ไม้ จากป่ าธรรมชาติหรื อป่ าปลูกที่มีการ
จัดการป่ าอย่างถูกต้ องตามหลักการที่เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทังรางวั
้
ล CSR-DIW Beginner รางวัล Green
Industry ระดับที่ 2 และ รางวัลของสถาบันส่งเสริ มความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน ระดับ
Platinum
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการจัดทากฎบัตร หลักธรรมาภิบาล และนโยบายต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และถือปฏิบตั ิเรื่ อยมาอย่างเคร่ งครัด รวมทังได้
้ มีการจัดทานโยบาย
และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตและการติดสินบนเพื่อกาหนดโครงสร้ างองค์กรให้ มกี ารแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ
กระบวนการทางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้ มีความชัดเจน เพื่อให้ มีการถ่วงดุลอานาจและมีความ
รัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่
องค์กรแห่งความยัง่ ยืน โดยนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกั บการต่อต้ านทุจริ ตและการติดสินบนดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ตังแต่
้ วนั ที่ 7 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป โดยปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อพิจารณาเข้ าร่ วมโครงการนโยบาย
เกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่ กับองค์กรภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ คุณธิญาดา ควรสถาพร เองยังได้ เข้ าอบรมในหลักสูตร ELP 11/2018 Ethical Leadership
Program (ELP) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ทาให้ เข้ าใจแนวทางการป้องกันการทุจริ ตในองค์กร รวมถึงบทบาทสาคัญใน
การวางนโยบาย มอบหมาย และผลักดันให้ เกิดการดาเนินธุรกิจที่โปร่งใส อันนามาซึง่ ความยัง่ ยืนในระยะยาวของบริ ษัท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นรั บ ทราบผลการด าเนิ น งานและการ
เปลีย่ นแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2560
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2560 นายธนิต ผู้เจริ ญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้ วยตนเองสอบถาม
ถึงเหตุผลที่ผลกาไรลดลงจากปี 2559
นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี ผู้อานวยการอาวุโสด้ านการบริ หารการเงินและสารสนเทศ ชี ้แจงว่า
เหตุผลหลักๆ ในส่วนของกาไรที่ลดลง จากในปี 2559 ที่บริ ษัทมีกาไรอยู่ที่ 26.35 ล้ านบาท และในปี
2560 ทีบ่ ริ ษัทมีกาไรอยูท่ ี่ 15.42 ล้ านบาท ซึ่งมีผลต่างประมาณ 10 กว่าล้ านนัน้ สาเหตุเนื่องจากในปี 2559 บริ ษัทมีกาไร
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จากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารทางการเงิน ซึ่งรวมอยู่ในกาไรสุทธิประมาน 6.7 ล้ านบาท ในขณะที่ในปี 2560 บริ ษัท
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นประมาน 6.7 ล้ านบาท ซึง่ ทาให้ ผลต่างของทังสองปี
้
อยูท่ ี่ประมาณ 13 ล้ านบาท
นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผู้จดั การ และ รองประธานกรรมการบริ หารชี ้แจงเพิ่มเติมว่า
บริ ษัทปรับตัวในแง่ของการบริ หารความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน ในไตรมาส 1 ที่มีผลขาดทุน บริ ษัท
ได้ มีการปรับตัวเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงด้ านค่าเงินให้ ดีขึ ้น ซึ่งจะเห็นได้ ว่าบริ ษัทส่วนใหญ่ทงหมดในประเทศที
ั้
่มีการทา
Hedging (การทาสัญญาประกันความเสี่ยงซื ้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า) ไว้ จะมี hedging loss หรื อผลขาดทุน
จากการทาสัญญาประกันความเสี่ยง เนื่องจากค่าเงินที่ผนั ผวนที่ค่อนข้ างแรง และสิ่งที่บริ ษัท ได้ ทาในไตรมาสที่ 2 เป็ นต้ น
มา คือการที่บริ ษัทจะทาการปิ ดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นรอบๆ และ per shipment ไป ดังนันในแง่
้
ของ
ผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต บริ ษัทคาดว่าจะไม่นา่ จะมีจดุ เสีย่ งที่จะเกิดผลกระทบในเชิงบวก หรื อ
ลบกับบริ ษัท เหมือนเดิมอีก และคาดว่าน่าจะสะท้ อนผลการดาเนินงานที่เป็ นจริ งและบริ ษัทน่าจะบริ หารความเสี่ยงในแง่
ของอัตราแลกเปลีย่ นได้ ดีขึ ้น
หลังจากประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม และไม่มี ผ้ ใู ดซักถามเพิ่มเติม ประธาน
จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2560
หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล

ประธานได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เลขานุการบริ ษัทได้
นาเสนอต่อที่ประชุม ดังนี ้
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44 ซึง่ กาหนดให้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริ ษัทจึงเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบว่าบริ ษัทได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสม ณ
วันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินจานวน 33,750,000 บาท ในวันที่ 26 มกราคม 2561
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตาม
รายละเอียดข้ างต้ น
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ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความ
คิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม ประธานจึงถือว่าที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2560 สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธาน ได้ มอบหมายให้ คุณลิขิต เลาบวรเศรษฐี ผู้อานวยการอาวุโสด้ านบริ หารการเงินและ
สารสนเทศ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม คุณลิขติ เลาบวรเศรษฐี ได้ นาเสนอต่อที่ประชุม ดังนี ้
มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39 กาหนดให้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี
ในการนี ้ บริษัทได้ จดั ทางบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2560 สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2560 ของบริ ษัท ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2560 สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ดังกล่าว ได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท ซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการแล้ ว
ในการนี ้ คุณลิขิต เลาบวรเศรษฐี เรี ยนนาเสนอสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน
ในส่วนที่สาคัญให้ แก่ทา่ นผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี ้ดังนี ้
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สาหรับผลดาเนินงานปี 2560 นัน้ บริ ษัทมียอดขายทังสิ
้ ้น 0.57 ล้ านตัน ซึง่ สูงกว่าปี 2559 เล็กน้ อย
และคิดเป็ นสัดส่วนส่งออกจานวน 7% ในปี 2560 บริ ษัทมีมลู ค่าขายทังสิ
้ ้น 1,240 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 และอยูท่ ี่
2.8% โดยคิดเป็ นสัดส่วนมูลค่าการส่งออกที่ 9% ในปี 2560 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการส่งออกสินค้ าประเภทกะลาปาล์มและชีว
มวลอัดแท่ง

บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นในปี 2560 เป็ นเงินจานวน 295 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ น 24% ซึง่ สูง
กว่าปี 2559 3%
บริ ษัทมีกาไรจากการดาเนินงานในปี 2560 เป็ นเงินจานวน 25 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นอัตรากาไรจากการ
ดาเนินงานที่ 2% ซึง่ ไม่เปลีย่ นแปลงจากปี 2559
บริ ษัทมีกาไรสุทธิในปี 2560 จานวน 15 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิที่ 1% ต่ากว่าปี 2559 ที่มี
อัตรากาไรสุทธิที่ 2% ซึง่ สาเหตุหลักเกิดจากการทีใ่ นปี 2560 บริ ษัทมีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นและตราสารอนุพนั ธ์
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ทางการเงินรวม 6.7 ล้ านบาท ในขณะที่มีกาไรจากรายการดังกล่าวจานวน 6.7 ล้ านบาท ในปี 2559 นอกจากนี ้ ในปี 2560
บริ ษัทมีกาไรจากการขายรถบรรทุกขนส่งลดลงจากปี 2559 จานวน 5.8 ล้ านบาท

บริ ษัทมี ROA หรื อ Return on Assets (ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์) ในปี 2560 ที่ 2% ซึง่ ต่ากว่าปี 2559
อยู่ 1.4% ในขณะที่บริ ษัทมี Return On Equity (ROE) หรื อ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ในปี 2560 ที่ 11.3% ต่ากว่าปี
2559 อยู่ 7.3% อันเป็ นผลมาจากกาไรสุทธิที่ลดลงดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 809 ล้ านบาท มีหนี ้สินรวม 656 ล้ านบาท และ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 153 ล้ านบาท โดยมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนจานวน 4.29 เท่า
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โครงสร้ างของสินทรัพย์ในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าคงเหลือ ซึง่ มีสดั ส่วนที่ 42% ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี
2559 อยู่ 14% เป็ นส่วนของสินทรัพย์ถาวรจานวน 34% ซึง่ เป็ นที่ดิน อาคารและลานสินค้ า เครื่ องมือหนักและเครื่ องคัด
ร่อนสินค้ า เป็ นต้ น
ส่วนของลูกหนี ้มีจานวน 11% ซึง่ ลดลงจากปี ก่อน 7% จากการจัดเก็บหนี ้ที่ทาได้ เร็วขึ ้นจากเฉลีย่ 37
วันเหลือ 32 วัน
สาหรับอัตราส่วนสภาพคล่องของบริ ษัทอยูท่ ี่ 0.77 เท่า ซึง่ สูงกว่าปี ก่อนเล็กน้ อย

โครงสร้ างหนี ้สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้เพื่อการดาเนินงานจานวน 86% เป็ นเจ้ าหนี ้จานวน 7%
และอื่น ๆ ซึง่ อัตราส่วนใกล้ เคียงกับปี ก่อน
บริ ษัทมีอตั ราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ยในปี 2560 ที่ลบ 0.9 เท่า เนื่องจากบริ ษัทมีกระแสเงินสด
ติดลบจากกิจกรรมการดาเนินงาน อันเนื่องจากการเพิ่มสินค้ าคงเหลือที่คลังสินค้ าบางกุ้ง ซึง่ เป็ นคลังสินค้ าใหม่ที่เริ่มใช้
งานเต็มทีใ่ นปี 2560 เพื่อรองรับการเติบโตของบริ ษัท
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
ณ สิ ้นปี 2560 กลุม่ บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 808 ล้ านบาท หนี ้สินรวม 655 ล้ านบาท และส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม 152 ล้ านบาท และในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ รวม 1,246 ล้ านบาท มีกาไรสุทธิ 15 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นกาไร
ส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่จานวน 15 ล้ านบาท คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ 0.074 บาทต่อหุ้น
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2560 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการแล้ ว ตามรายละเอียดข้ างต้ น
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความ
คิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน
และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2560 สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มติท่ ปี ระชุม

13/29 | P a g e

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2560
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

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

เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุน เทีย น กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพ ท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102
www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ : 0107560000061
ABM/AGM01/2561

จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้ อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

212,372,106

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

212,372,106

100.0000

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

รวมผู้ถอื หุ้นจานวน 37 ราย
หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ น้ จากตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 93,900
หุ้น คิดเป็ น 93,900 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมดจ
้
านวน 212,372,106 เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงินปั นผล
ประจาปี 2560

ประธานมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เลขานุการบริ ษัทได้
นาเสนอต่อที่ประชุม ดังนี ้
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ
5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน
เนื่องจากบริ ษัทมีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 7,951,123 บาท และเนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทมีเงินทุนสารองตามกฎหมายเป็ นจานวน
5,600,000 บาท ซึง่ ยังไม่ครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
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เงินกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเป็ นจานวน 500,000 บาท รวมเป็ นเงินสารองตามกฎหมายในครัง้ นี ้ 6,100,000
บาท
สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล บริ ษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักสารองตามกฎหมายแล้ ว แต่ทงนี
ั ้ ้ให้ พิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ ประกอบด้ วย
เช่น การขยายธุรกิจ ความต้ องการใช้ เงินทุน สภาพคล่องและปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริ ษัท มีอานาจ
อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่า บริ ษัทฯ มีผลกาไรสมควรพอจะทาเช่นนันได้
้ โดยจะรายงานให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นโยบายฉบับนี ้ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 7 มีนาคม 2560
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินเพื่อการขยายกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงด
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
นายธนิต ผู้เจริ ญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้ วยตนเองสอบถามถึงเหตุผลที่บริ ษัทงดจ่ายเงินปั นผล เนื่องจาก
บริ ษัทได้ มีกาไรในปี 2560
นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร ประธานกรรมการ ชี ้แจงดังนี ้
เนื่องจากเดิม บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทจากัด โดยได้ มีการดาเนินธุรกิจมา
มากกว่า 60 ปี เมื่อมีการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทจึงมีกาไรสะสม และได้ นาเอากาไรสะสมมาขยายกิจการอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยที่ผา่ นมามีทงการที
ั้
่บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลและงดจ่ายเงินปั นผล แล้ วแต่ความจาเป็ นในแต่ละปี เงิน
กาไรสะสมที่บริ ษัทได้ สะสมมาจากการดาเนินธุรกิจ จึงเป็ นเงินของผู้ถือหุ้นดังเดิ
้ ม ซึ่งเมื่อบริ ษัทได้ ขออนุญาตเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชน และนาหุ้นเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทอื่นๆ ก็ได้ มีการจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม เช่นเดียวกัน
เพื่อนาเอากาไรสะสมเดิม คืนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ก่อนที่จะทาการเริ่ มต้ นการสะสมกาไรใหม่หลังจากเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด
ในปี นี ้บริ ษัทมีกาไรเพียง 15 ล้ านบาท ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ นาเสนอไปว่าในปี นี ้ บริ ษัทได้ มี
แผนการขยายธุรกิจไปในทางต้ นน ้า ซึง่ หมายถึงบริ ษัทจะไม่ได้ เป็ นแค่ผ้ ซู ื ้อมาขายไป ซึง่ ใช้ แค่เงินทุนหมุนเวียน แต่จะลงทุน
15/29 | P a g e

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

เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุน เทีย น กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพ ท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102
www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ : 0107560000061
ABM/AGM01/2561

ทังในโรงงาน
้
เครื่ องจักร ที่ดิน และอื่นๆ ซึง่ จาเป็ นต้ องใช้ เงินจากสถาบันการเงิน ซึง่ ทางสถาบันการเงินจะพิจารณาถึงอัตรา
หนี ้สินต่อทุน ซึ่งหากทุน ของบริ ษัทมีไม่มากพอ ก็อาจจะทาให้ บริ ษัทสามารถกู้เงินได้ ในจานวนที่น้อยลง การสารองเงิน
ดังกล่าวไว้ จะทาให้ บริ ษัทมีโอกาสกู้เงินได้ มากขึ ้น และมีโอกาสที่จะลงทุนและทากาไรได้ มากขึ ้น
ปี นี ้เป็ นปี แรกของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจของบริ ษัทก็ยงั เป็ นธุรกิจที่เพิ่งจะเติบโต ไม่ได้ เป็ น
ธุรกิจที่มีระดับอุปสงค์สงู อยู่แล้ วในปั จจุบนั โดยยัง เป็ นช่วงเวลาการเริ่ มต้ นของการใช้ เชือ้ เพลิงชีวมวลตามข้ อตกลงของ
ปารี ส (Paris Agreement) เพราะฉะนันการใช้
้
เชือ้ เพลิงชีวมวลจะไม่ได้ กระทาได้ ในทันที แต่ต้องมีการเตรี ยมการ และ
บริ ษัทได้ เริ่ มเตรี ยมการมาหลายปี แล้ ว โดยบางส่วนเริ่ มทยอยแล้ วเสร็ จ จากการดังกล่าวข้ างต้ นจะทาให้ เกิดโอกาสในการ
แข่งขันทางตลาดมากขึ ้น เพราะฉะนันจึ
้ งเป็ นเหตุผลที่ทาให้ บริ ษัททาการเพิ่มการลงทุนดังกล่าว เพื่อความมัน่ คงของสินค้ า
ที่จะนาไปขายด้ วย
หลังจากประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผ้ ูถือหุ้น ซักถามเพิ่มเติม
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม ลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิน
ปั นผลประจาปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติท่ ปี ระชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้ อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

212,372,106

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

212,372,106

100.0000

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

รวมผู้ถอื หุ้นจานวน 37 ราย
หมายเหตุ
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มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากตอน
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เริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 93,900 หุ้น คิดเป็ น 93,900 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 212,372,106 เสียง
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เลขานุการบริ ษัทได้
นาเสนอต่อทีป่ ระชุม ดังนี ้
เพื่อให้ จานวนหุ้นและจานวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกันในวาระนี ้บริ ษัทจึงหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วม
ประชุมเป็ นการชัว่ คราวจนกว่าการดาเนินการประชุมในวาระนี ้จะเสร็ จสิ ้น เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชดั เจนและถูกต้ อง และ
ได้ เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากห้ องประชุมก่อนการเริ่ มพิจารณาวาระนี ้ ได้ แก่
1. นายพนม

ควรสถาพร

2. นางณัชปภา ควรสถาพร

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการบริ หาร

ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3
เป็ นอัต ราถ้ าจ านวนกรรมการที่ จะแบ่ง ออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจ านวนที่ ใกล้ ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับมารับตาแหน่งอีกได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 2 ราย ดังนี ้
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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

จานวนปี ที่
ดารง
ตาแหน่ ง
กรรมการ
ของบริษัท

1.

นายพนม
ควรสถาพร

กรรมการ และ
กรรมการสรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน

8/8

3/3*

1

2.

นางณัชปภา
ควรสถาพร

กรรมการ และ
รองประธาน
กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร

8/8

12/12**

1

หมายเหตุ : * การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
** การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ทัง้ 2 ท่านแล้ ว ซึ่งรายละเอียดได้ จดั ส่งให้ ผ้ ู
ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว เห็นว่าบุคคลทัง้ 2 ท่านนี ้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทัง้ 2 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
แต่งตังให้
้ กรรมการทัง้ 2 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังให้
้ กรรมการที่จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 2 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายชื่อดังนี ้
1. นายพนม

ควรสถาพร

2. นางณัชปภา ควรสถาพร

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการบริ หาร

ประธานได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ที่ ป ระชุม ซัก ถามข้ อ มูลเพิ่ ม เติ ม และไม่มี ผ้ ูถื อ หุ้น ซัก ถามข้ อ มูลเพิ่ ม เติ ม
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังให้
้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ ทัง้
2 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามรายละเอียดข้ างต้ น
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ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความ
คิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทน
้
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ดังนี ้

นายพนม ควรสถาพร ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ และ กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ด้ วยด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้ อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

212,372,106

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

212,372,106

100.0000

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

รวมผู้ถอื หุ้นจานวน 37 ราย

นางณัช ปภา ควรสถาพร ได้ รับ การแต่งตัง้ ให้ ดารงต าแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการและ
กรรมการบริ หาร ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้ อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

212,372,106

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

212,372,106

100.0000

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

รวมผู้ถอื หุ้นจานวน 37 ราย
หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ น้ จากตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 93,900
หุ้น คิดเป็ น 93,900 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมดจ
้
านวน 212,372,106 เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561

ประธานมอบหมายให้ คุณ วิชยั พรกีรติวฒ
ั น์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม คุณ วิชยั พรกีรติวฒ
ั น์ ได้ นาเสนอต่อที่ประชุม ดังนี ้
ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 22 กาหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทและขนาดธุรกิจของบริ ษัท โดยคานึงถึงความเหมาะสม
และสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบ
อ้ างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมอนุมัติก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด ย่อยของบริ ษั ท ประจ าปี 2561 เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น
5,000,0000 บาท
คณะกรรมการบริ ษัท
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-

ประธานกรรมการ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจานวน 25,000 บาท ต่อเดือน และเบี ้ยประชุมจานวน
25,000 บาท ต่อครัง้
รองประธานและคณะกรรมการบริ ษัท ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจานวน 20,000 บาท ต่อเดือน
และเบี ้ยประชุมจานวน 20,000 บาท ต่อครัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ รับเบี ้ยประชุมจานวน 25,000 บาท ต่อครัง้
- รองประธานและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รับเบี ้ยประชุมจานวน 20,000 บาท ต่อครัง้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ รับเบี ้ยประชุมจานวน 25,000 บาท ต่อปี
- รองประธานและคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ รับเบี ้ยประชุมจานวน 20,000
บาท ต่อปี
คณะกรรมการบริ หาร ไม่ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี ้ยประชุมใดๆ
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยข้ างต้ น จะมีวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท และ
บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ กรรมการบริ ษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ข้างต้ น
สาหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ประกอบด้ วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม และค่า
บาเหน็จ รวมเป็ นจานวน 3,435,000 บาท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการเห็น สมควรเสนอให้ ที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้นพิ จารณาอนุมัติก ารกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2561 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
ประธานได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุม แสดงความคิ ดเห็นหรื อซัก ถามเกี่ ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2561
นายธนิต ผู้เจริ ญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้ วยตนเองสอบถามว่า กรรมการที่ได้ รับเงินประจาทุกเดือน เป็ น
กรรมการบริ หารหรื อไม่
นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผู้จดั การ และ รองประธานกรรมการบริ หารชี ้แจงว่า
ในการอนุ มัติ ใ นวาระนี เ้ ป็ นการอนุ มัติ ค่ า ตอบแทนของกรรมการ โดย กรรมการบริ ห ารไม่ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริ หาร
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หลังจากประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อ ซักถามเพิ่มเติม
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้

มติท่ ปี ระชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้ อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุม

212,372,106

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

-

212,372,106

100.0000

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

รวมผู้ถอื หุ้นจานวน 37 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ น้ จากตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 93,900
หุ้น คิดเป็ น 93,900 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมดจ
้
านวน 212,372,106 เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และการกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2561

ประธานมอบหมายให้ คุณสฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม คุณสฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ ได้ นาเสนอต่อที่ประชุม ดังนี ้
ตามมาตรา 120 ของ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม )
และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่า
สอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
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ทังนี
้ ้ เนื่องจาก เกิดปั ญหาด้ านอัตรากาลังพลของบริ ษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม จึงได้ มีการสรรหาผู้สอบ
บัญชีรายใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 จากรายชื่อผู้สอบบัญชีซึ่งได้ เสนอ
ราคาค่าสอบบัญชีมายังบริ ษัท ทังสิ
้ ้น จานวน 2 ราย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีทกุ รายแล้ ว
ได้ เสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา และคณะกรรมการบริ ษั ทได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากสานักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชี ของบริ ษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
1) นายวิรัช

อภิเมธีธารง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรื อ

2) นายชัยกรณ์

อุน่ ปิ ติพงษา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรื อ

3) นายอภิรักษ์

อติอนุวรรตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรื อ

4) นายปรี ชา

สวน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718

อนึง่ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ สานักงาน ดร. วิรัช แอนด์
แอสโซซิ เอทส์ จ ากัด แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี ร ายอื่ นของสานักงาน ดร. วิรั ช แอนด์ แอสโซซิเ อทส์ จากัด ซึ่งมี คุณสมบัติ
เหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้ แก่บริ ษัท เข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแทนได้
ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชี ของบริ ษั ทย่อยในประเทศไทยของบริ ษัท จะเป็ นผู้สอบบัญชี จากสานักงานบัญ ชี
เดียวกันกับบริ ษัท ส่วนบริ ษัทย่อยในต่างประเทศนัน้ คณะกรรมการจะดูแลให้ สามารถจัดทางบการเงินได้ ทนั ตามกาหนด
ระยะเวลา
นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีประจาปี และค่าสอบทานรายไตรมาส สาหรับปี 2561 สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมเป็ นจานวน
เงินรวมทังสิ
้ ้น 1,650,000 บาท ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ (Non-audit fee)
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 เพิ่มขึ ้นจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 50,000 บาท หรื อ
เท่ากับร้ อยละ 3.12 เนื่องจากปริ มาณงานที่เพิ่มขึน้ ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ข้างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่น ๆ
(Non-Audit Services)
การแต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท และการกาหนดค่าสอบบัญ ชี ข้ า งต้ น ได้ ผ่า นความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทางานของ
ผู้สอบบัญชีจากการพิจารณาเห็นว่าสานักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มีความเป็ น
อิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 ท่านดังกล่าว
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ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยของบริ ษัท กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที่
มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของ
บริ ษัท และการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความ
คิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม ลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของ
บริ ษัท และการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติท่ ปี ระชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้ อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

212,372,106

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

212,372,106

100.0000

มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย

รวมผู้ถอื หุ้นจานวน 37 ราย
หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ น้ จากตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 93,900
หุ้น คิดเป็ น 93,900 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมดจ
้
านวน 212,372,106 เสียง

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม
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นายธนิต ผู้เจริ ญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้ วยตนเองสอบถามถึงรายได้ ประมาณการในปี 2561 ว่าอยู่ที่
เท่าไร
นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผู้จดั การ และ รองประธานกรรมการบริ หารชี ้แจง ดังนี ้
สาหรั บปี 2561 รายได้ ของบริ ษัทจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ ราคาขาย และปริ มาณขาย ซึ่งตามแผน 1)
ปริ มาณการขาย บริ ษัทคาดว่าปริ มาณการขายจะเติบโตประมาณ 30% คาดว่าจะมาจากการส่งออกในต่างประเทศที่
เพิ่มขึ ้น ทังในส่
้ วนของเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ( wood pellets) และ กะลาปาล์ม และ ยอดขายในประเทศ ซึ่งสินค้ าหลัก
คือไม้ สบั และกะลาปาล์ม บริ ษัทคาดว่ายอดขายของตัวกะลาปาล์มจะดีขึ ้นในไตรมาสที่ 2 เป็ นต้ นไป เนื่องจากผลิตผลของ
กะลาปาล์มที่ได้ ออกมาค่อนข้ างเยอะ และบริ ษัทเองมีสนิ ค้ าในคลังสินค้ าในปริ มาณมาก จึงมีปริ มาณกะลาปาล์มมากพอที่
สามารถแข่งขันได้ 2) ส่วนราคาขายกะลาปาล์มจะมีผลกระทบกับยอดขายของบริ ษัท ซึ่งในขณะนี ้ราคากะลาปาล์มลดลง
ตามราคาน า้ มัน ปาล์ ม ดิบ หรื อ ผลผลิต จากปาล์ ม จึ ง ทาให้ ย อดขายผัน ผวน อย่างไรก็ ดี ส่ว นต่า งมาร์ จิ น้ ยัง ไม่มี ก าร
เปลีย่ นแปลงจากเดิมมากนัก หากคิดเป็ นบาทต่อตัน แต่ในแง่ของราคาขายนันจะมี
้ การปรับเปลีย่ นตามแต่ละช่วงเวลาของ
ตลาด แต่ในส่วนของบริ ษัทที่สามารถจัดการได้ คือ ตัว Tonnage (หมายถึงการเพิ่มปริ มาณการขายหน่วยเป็ นตัน) ทาง
บริ ษัทสามารถเร่งยอดขาย และสามารถการทาการตลาดได้ และด้ วยทีมก็ทางานกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ บริ ษัทเติบโตไปกับ
แผนที่วางไว้
นายธนิ ต ผู้เ จริ ญ ผู้ถื อหุ้นผู้ม าประชุมด้ วยตนเองสอบถามเพิ่ มเติ มว่าแสดงว่า ในไตรมาส 1 ผล
ประกอบการนันยั
้ งไม่เป็ นไปตามเป้าใช่หรื อไม่
นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผู้จดั การ และ รองประธานกรรมการบริ หาร ชี ้แจงว่า
เนื่องจากในไตรมาส 1 นันเป็
้ นช่วงที่มีความต้ องการของสินค้ าทางการเกษตรในระดับที่ต่า ซึ่งบริ ษัทอยู่
ในธุรกิจทางการเกษตร จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ กบั เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ ้นกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะ
ปาล์ม ซึง่ ย้ อนไปเมื่อ 2 ปี ก่อนในช่วงไตรมาสที่ 1 บริ ษัทมีผลประกอบการขาดทุน และปี ที่แล้ วมีผลกาไรจากการดาเนินงาน
ในไตรมาสที่ 1 เพียงเล็กน้ อย ซึง่ ถ้ ามองเทียบกับอดีต ผลการประกอบกิจการในปั จจุบนั อยูใ่ นความสามารถที่พงึ พอใจได้
นอกจากนี ้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ บริ ษัทได้ มีการแจ้ งกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ ที่
คลังสินค้ าที่ Bintulu ของบริ ษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ซึ่งตรงนัน้ มีค วามเสียหายอยู่จานวนหนึ่งและทางบริ ษัทได้
เรี ยกร้ องค่าความเสียหายกับบริ ษัทที่ทาประกันภัยเกือบเต็มจานวน โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างการประเมินของผู้สอบบัญชีว่า
รายการนี ้ ซึง่ เป็ นรายการเพิ่มเติม บริ ษัทจะบันทึกลงไปในไตรมาส 1 ด้ วยวิธีแบบไหน
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คุณธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า
ตามกฎหมายนันผู
้ ้ สอบบัญชีรายเก่า หรื อ บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซสิเอท มีหน้ าที่ต้องเข้ าร่ วมการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในครัง้ นี ้เพื่อตอบคาถามแก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย แต่เนื่องจากบริ ษัทได้ รับแจ้ งจากบริ ษัท เอ็ม
อาร์ แอนด์ แอสโซสิเอท ถึง ปั ญหาเรื่ องสุขภาพของผู้สอบบัญชี จึงไม่สามารถมาเข้ าร่ วมประชุมในครั ง้ นี ้ได้ ทัง้ นี ้ ขอให้
บริ ษัทบันทึกเหตุดงั กล่าวไว้ ในรายงานการประชุมและแจ้ งสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ว่าบริ ษัทได้ ทาการเชิญทางผู้สอบ
บัญชีและจัดส่งเอกสารครบถ้ วนถูกต้ อง เพื่อไม่ให้ บริ ษัทถูกตัดคะแนนตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
นายปิ ยะนันท์ ผมทอง ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้ วยตนเองสอบถามว่าทางบริ ษัทมีมาตรการป้องกันไม่ให้ เกิด
สินค้ าเกิดเพลิงไหม้ หรื อการสูญหายระหว่างขนส่งอย่างไร
นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร ประธานกรรมการ ชี ้แจงว่า
โดยปกติ บริ ษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้ ว เนื่องจากบริ ษัทได้ ทาธุรกิจเชื ้อเพลิง จึงเป็ นที่
ทราบกันอยูแ่ ล้ วว่าเชื ้อเพลิงนันสามารถติ
้
ดไฟได้ ยกตัวอย่างเช่น กะลาปาล์ม หากกองอยูเ่ ฉยๆ จะสามารถเกิดเพลิงไหม้ ได้
เองจากการสันดาปภายใน เมื่อร้ อนถึงจุดชวาล โดยคลังสินค้ าบริ ษัทในประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็ นคลังสินค้ าที่อาเภอบางน ้า
จืด จังหวัดสมุทรสาคร คลังสินค้ าที่อาเภอบางประกง อาเภอชลบุรี และ คลังสินค้ าที่อาเภอบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
นันบริ
้ ษัทมีวิธีการจัดการกับสินค้ า เช่น การกลับกอง การพรมน ้าเพื่อรักษาอุณหภูมิเพื่อไม่ให้ เกิดความร้ อนจนเกิดการเผา
ไหม้ ในบางครัง้ หากมีอากาศร้ อน มีบางจุดที่มีความร้ อนสะสมและติดไฟ พนักงานจะสามารถเข้ าดับเพลิงได้ ทนั เวลา
นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผู้จดั การ และรองประธานกรรมการบริ หาร ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานความปลอดภัยชีวอนามัย และ ISO มี กระบวนการจัดการคลังสินค้ า
อย่างละเอียดในแง่ของการควบคุมเพลิง มาตรฐานการกลับกอง มาตรการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน ทังนี
้ ้ เหตุการณ์ไฟไหม้
ที่เกิดขึ ้นใน Bintulu เป็ นเหตุการณ์ครัง้ แรกในบริ ษัทที่เกิดขึ ้นที่ต่างประเทศ และเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ เกิดค่อนข้ างดึก ใน
เวลาประมาณตี 1 โดยไหม้ อยู่ในโกดัง ซึ่งเกิดเหตุในพื ้นที่โล่งกว้ าง ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวบริ ษัทได้ มีการทบทวนและปรับปรุงแผนใหม่เพื่อไม่ให้ เกิดเหตุซ ้าอีก ซึง่ แผนการใหม่และมาตรการใหม่นี ้นัน้ บริ ษัท
ได้ บงั คับใช้ กบั ทุกๆ คลังของบริ ษัท ไม่ใช่เพียงแค่คลังสินค้ าที่ Bintulu ซึ่งบริ ษัทคาดว่าน่าจะทาให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่าเหตุการณ์
ลักษณะนี ้จะเกิดขึ ้นน้ อยที่สดุ ต่อจากนี ้
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับมาตรการความปลอดภัย ในช่วงปี ที่ผ่านมามีพนักงานบริ ษัทบางรายที่ไม่
รักษากฎของบริ ษัท คือสูบบุหรี่ ในพื ้นที่ค ลังสินค้ า ซึ่งบริ ษัทได้ ทาการจัดการขันเด็
้ ดขาด ซึ่งคือการเลิกจ้ าง เนื่องจากธุรกิจ
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ของบริ ษัทเป็ นธุรกิจเชื ้อเพลิงทีม่ ีความเสีย่ งจากเพลิงไหม้ ดังนันบริ
้ ษัทจึงต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการ และบังคับใช้ มาตรการ
อย่างเข้ มงวด เพื่อป้องกัน ความเสี่ยง อย่างไรก็ ตามในส่วนของเหตุการณ์ เพลิง ไหม้ บริ ษัทได้ ทาประกันสาหรับความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นไว้ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวซึง่ สร้ างความเสียหายให้ กบั บริ ษัท บริ ษัทจะทาการเรี ยกค่าเสียหาย
กับบริ ษัทประกัน ทังนี
้ ้ คาดว่าความชัดเจนในการเรี ยกร้ องจากบริ ษัทประกันจะแล้ วเสร็ จประมาณปลายไตรมาสที่ 2 โดย
บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป
นายธนิต ผู้เจริ ญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้ วยตนเองสอบถามถึงความเห็นจากทางผู้สอบบัญชี ในเรื่ องของ
การบันทึกค่าใช้ จ่ายความเสียหาย ว่าจะบันทึกอย่างไร
นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร ประธานกรรมการ ชี ้แจงว่า
เรื่ องดังกล่าวเป็ นดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึง่ บริ ษัทยังไม่สามารถตอบได้
นายวีเรศมน โตวิกกัย ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้ วยตนเองสอบถามในเรื่ อง ดังต่อไปนี ้
1.
2.

บริ ษัทมีแผนที่จะฟื น้ ตัวทางธุรกิจอย่างไรในปี นี อ้ ย่างไร และ ในปี หน้ ามีโครงการใหม่ หรื อไม่
เพื่อให้ ราคาหุ้นเป็ นไปตามราคาตลาด
บริ ษัทมีความเสี่ยงด้ านอื่นอีก หรื อไม่ที่จะรายงานให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ และบริ ษัทมีการจัดการ
บริ หารความเสีย่ งเหล่านันอย่
้ างไร

นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผู้จดั การ และ รองประธานกรรมการบริ หาร ชี ้แจงว่า
ความเสี่ยงของบริ ษัทได้ มี การชี แ้ จงไว้ แล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ
หนังสือชี ้ชวน ของบริ ษัท ซึง่ ความเสีย่ งหลักๆ ของบริ ษัทมีประมาณ 3 ถึง 4 ข้ อ เช่น
ข้ อแรกคือ ธุรกิจของบริ ษัท คือ ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลเป็ นสินค้ าเกี่ยวเนื่องกับสินค้ าทางการเกษตร
ซึง่ ผู้บริ หารหรื อฝ่ ายจัดการ ไม่สามารถควบคุมราคาวัตถุดิบหรื อราคาผลิตภัณฑ์ได้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรงของราคา
ผลิตภัณฑ์ชีวมวล อาจจะส่งผลกระทบต่อประกอบการของบริ ษัท
ข้ อที่ 2 คือ ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริ ษัทมีการ
ดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ เวลาที่บริ ษัทบันทึกหรื อปิ ดงบ จะมีการแปลงค่าเงิน เป็ นเงินบาท จึงทาให้ มีผลกระทบในส่วนนี ้
ซึ่งบริ ษัทมีการประกันความเสี่ยงไว้ อย่างไรก็ ตามเนื่องจากบริ ษัทประเมินว่า ต้ นปี บริ ษัทได้ รับ ผลกระทบจากค่าเงิ น
ดอลลาร์ ประมาณหนึง่ และบริ ษัทจึงทาการประกันความเสีย่ งไว้ ไม่เกิน 50% ของผลกระทบนัน้ แต่ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่
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ผันผวนของรุนแรง จึงทาให้ ผลกระทบเกิดขึ ้นไตรมาสเดียวที่จะต้ องบันทึกตามมาตรฐานทางบัญชี ในขณะที่ สิ่งที่บริ ษัทจะ
ได้ รับถูกตัดออกตลอดทังปี
้
ความเสีย่ งอีกประการ คือความเสีย่ งจากการที่บริ ษัทขายสินค้ าประเภทเชื ้อเพลิง ซึง่ อาจจะทาให้ เกิดไฟ
ไหม้ และการขนส่งสามารถเกิดอุบตั ิเหตุได้ แต่ความเสี่ยงในด้ านไฟไหม้ และขนส่ง นัน้ บริ ษัทได้ ทาประกันความเสี่ยงไว้
อย่างรอบครอบและรอบด้ านแล้ ว โดยประเมินถึงความคุ้มค่าของเบี ้ยประกันที่บริ ษัทจะได้ รับ ส่วนความเสี่ยงด้ านอื่น
จัดเป็ นความเสีย่ งที่อยูใ่ นระดับต่า เช่น ความเสีย่ งทางด้ านการเงิน ซึ่งหลังจากที่บริ ษัทได้ รับเงินจากการเสนอขายหุ้นใหม่
แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering) แล้ วนันท
้ าให้ บริ ษัทกลับมาอยู่ในระดับที่ดีและอยู่ในระดับที่
บริ หารจัดการได้ บริ ษัทจึงคาดว่าความเสีย่ งข้ างต้ นอยูใ่ นระดับที่สามารถจัดการได้
ในเรื่ องของราคาหุ้น บริ ษัทขอเรี ยนว่าราคาหุ้นเป็ นสิง่ ที่ฝ่ายจัดการไม่มีอานาจหรื อความสามารถในการ
บริ หารจัดการได้ แต่ในสิ่งที่บริ ษัททาได้ คือ ฝ่ ายจัดการจะบริ หารจัดการและตังใจด
้ าเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตามแผนที่ได้ รับ
อนุมตั ิ ทังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริ ษัทเองเพื่อที่จะทาให้ ผลประกอบการของบริ ษัทมีการเติบโตและให้
ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ตามที่บริ ษัทแจ้ งไว้
ในส่วนของโครงการต่างๆ นัน้ ที่บริ ษัทได้ เปิ ดเผยไปในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และหนังสือชีช้ วน คือ บริ ษัทอยู่ระหว่างการจัดตังโรงผลิ
้
ตไม้ สบั ซึ่ง บริ ษัทได้ มีการลงทุนแล้ ว และคาดว่าโรงไม้ สบั ของ
บริ ษัทจะแล้ วเสร็ จในช่วงประมาณไตรมาสที่ 2 ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทมีรายได้ และมียอดขายไม้ สบั เพิ่มขึ น้ และเพิ่มส่วนต่าง
ราคาให้ แก่บริ ษัท โดยจะมีผลในไตรมาสที่ 2
นอกจากนี ้ บริ ษัทอยูใ่ นการจัดตังผลิ
้ ตเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) ซึง่ ตอนนี ้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่
ค่อนข้ างขาดแคลนในตลาด และมีความยากในการจัดหา จัดเก็บ และส่งออก ซึง่ ในช่วงประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 บริ ษัท
ได้ ประโยชน์ ค่อนข้ างมากจากยอดขายของเชือ้ เพลิงชี วมวลอัดเม็ด (wood pellets) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น โดยบริ ษัทมีการ
ส่งออก คิดเป็ นส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่า 50% ของการส่งออกเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) ในประเทศไทย
บริ ษัทได้ ร่วมทุนกับโรงเลื่อยบริ ษัท แฟนซีว๊ ดู อินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นโรงเลื่อยขนาดใหญ่ และมีขี ้เลื่อยซึ่งเป็ น
วัตถุดิบหลักในการจัดทาเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) โดยบริ ษัทคาดว่าจะจัดซื ้อ และจัดหา เชื ้อเพลิงชีวมวล
อัดเม็ด (wood pellets) จากบริ ษัทดังกล่าว โดยคาดว่าการจัดตังบริ
้ ษัทเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) จะเสร็ จ
ภายในปี นี ้ และคาดว่าจะทาให้ ผลประกอบการของบริ ษัทปรับตัวดีขึ ้น
หลังจากประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามข้ อมูลเพิม่ เติม และเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิม่ เติม
ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.56 น.
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ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร)

ลงชื่อ

เลขานุการบริ ษัท/ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางอภิรตี สกุลอินทร์ )
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