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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562
ของ
บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชัน้ 3 อาคาร A ตัง้ อยู่เลขที่
15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอภิสทิ ธิ ์ รุจเิ กียรติกาจร เป็ นประธาน
ทีป่ ระชุม (“ประธาน”) ในการประชุมครัง้ นี้
เลขานุ การบริษทั ได้แจ้งให้ประชุมทราบว่ามีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวน
ทัง้ สิน้ 28 ราย นับจานวนหุน้ ได้ทงั ้ สิน้ 211,779,105 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.593 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ข้อ 33 ซึง่ กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผู้
ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2)
ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม จึงจะเริม่ ประชุมได้ ดังนัน้ ประธานจึงกล่าวเปิ ดการประชุมเวลา 14.00 น.
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิสทิ ธิ ์
รุจเิ กียรติกาจร
2. นางณัชปภา
ควรสถาพร
3. นางสาวธิญาดา
ควรสถาพร
4. นายพนม

ควรสถาพร

5. ดร.สฤษดิ ์
6. นายวิชยั

โชคชัยนิรนั ดร์
พรกีรติวฒ
ั น์

7. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
ผูบ้ ริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม
1. นายปองธรรม
แดนวังเดิม
2. นางสาวอรมล
3. นางอภิรตี
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ดุลยเกษม
สกุลอินทร์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผู้จ ัด การ/รองประธานกรรมการบริห าร/
ผูอ้ านวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เลขานุ การบริษทั /ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการด้านทรัพยากรมนุษย์
และธุรการ
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ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั จาก บริษทั สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด โดย นายชัยกรณ์ อุ่นปิ ตพิ งษา
และทีป่ รึกษากฎหมาย จาก บริษทั เกียรติธรรม ทนายความ จากัด โดย นายศราวุธ สินสัจธรรม
เลขานุ ก าร ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ป ระชุมให้ทราบว่า ด้ว ยคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ ากัด
(มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE
BRIGHT ชัน้ 3 อาคาร A ตัง้ อยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัท ณ ปั จจุบนั ใน
เบือ้ งต้นดังนี้
-

บริษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน

150,000,000

บาท

-

ทุนชาระแล้ว

150,000,000

บาท

-

แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน

300,000,000

หุน้

-

มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ

0.50

บาท

บริษัทได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
(Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2562
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ หมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถอื หุน้ ข้อที่ 33 กาหนดไว้ว่า “ในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม” ขณะนี้ มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุม ดังนี้
มาด้วยตนเอง เป็ นจานวน

9 ราย ถือหุน้ จานวน 121,147,503 หุน้

และผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 19 ราย ถือหุน้ จานวน

90,631,602 หุน้

รวมจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะ จานวน 28 ราย ถือหุน้ รวมกัน
ทัง้ สิน้ 211,779,105 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.593 ซึง่ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด ครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
ทัง้ นี้ ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) และ ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 34 กาหนดให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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ประธานแจ้งให้ มีผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉั นทะเข้าร่ วมประชุ มครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของบริษทั แล้ว จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
เลขานุ การบริษัท ชี้แจงวิธกี ารปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ท่ปี ระชุมทราบ
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
1.
การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ น
ถือ โดยให้นบั หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2.
กรณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รบั มอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้
ปฏิบตั กิ ารลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทัง้ นี้
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 5 หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถอื
ว่าผูถ้ อื หุน้ เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจานวนเสียงของท่าน ต่อมติทน่ี าเสนอ สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้ เจ้าหน้ าที่ไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากท่าน
ในการรวมผลคะแนน บริษทั จะนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนน
เสียงทัง้ หมด และส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย สาหรับผูท้ อ่ี อกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้
เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั หลังเสร็จสิน้ การประชุม ทัง้ นี้ การลงมติในการประชุมครัง้
นี้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มกี ารเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส
สาหรับวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
นัน้ ในวาระนี้เพื่อให้จานวนหุ้นและจานวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน บริษัทจะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมเป็ นการชัวคราว
่
ตัง้ แต่เริม่ วาระที่ 5 เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชดั เจนและถู กต้อง จนกว่าการดาเนินการ
ประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิน้ เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีด่ ี ทัง้ นี้ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายลงคะแนน
เสียง ในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกากับไว้และส่งมอบบัตรลงคะแนน
ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สง่ มอบบัตรลงคะแนน จะถือว่างดออกเสียง
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
1)

บัตรลงคะแนนทีม่ กี ารทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

2)

บัตรลงคะแนนทีม่ กี ารออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

3)

บัตรลงคะแนนทีม่ กี ารขีดฆ่าและไม่มลี ายมือชื่อกากับ

4)

บัตรลงคะแนนทีล่ งคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงทีม่ อี ยู่

ในกรณีทท่ี ่านต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับ ด้วยทุกครัง้
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3.
กรณีผถู้ อื หุน้ ทีท่ าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผอู้ ่นื เข้าร่ วมประชุม หรือมอบให้กรรมการ
หรือกรรมการอิสระออกเสียง และกาหนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุ้นหรือผู้
มอบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะ
กรณีผถู้ อื หุน้ ทีท่ าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถ้ อื หุน้ ต่างประเทศ ซึง่ แต่งตัง้ คัส
โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราว
เดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงทีจ่ ะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
4.
ภายใต้ขอ้ บังคับของบริษทั ข้อ 35 (1) กาหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีก
หนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด”
ดังนัน้ เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้
ว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผถู้ อื หุน้ มีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษทั จะไม่นับการออกเสียง
ดังกล่าวเป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง
5.
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผูถ้ อื หุน้ สามารถ
ใช้สทิ ธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ก่อนออกจากห้องประชุม
6.
คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้อง
ประชุม ของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ทาให้จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7.
ในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสบริษทั จะมีตวั แทนจาก
บริษทั ฮันตัน แอนด์ วิลเลีย่ มส์ (ไทยแลนด์) จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบในการนับคะแนนเสียง
8.
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิ ดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีต่ ้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและ
นามสกุลให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครัง้
ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นมีคาถามหรือความเห็นทีน่ อกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณา
นาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้ อื หุน้ ให้ความเห็น
หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นทีซ่ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ อื หุน้ ราย
อื่นได้ใช้สทิ ธิดว้ ย จึงขอความกรุณาผูถ้ อื หุน้ โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยดีและเพื่อเป็ นการบริหาร
การประชุมให้อยู่ในเวลาทีก่ าหนด
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วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561
ประธานได้นาเสนอต่อทีป่ ระชุม ดังนี้

บริษทั ขอเสนอ รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดย
บริษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
26 เมษายน 2561 ได้มกี ารบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิง่ ทีส่ ่ง
มาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติม แต่ไม่มผี ใู้ ดแสดง
ความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติ ที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ

เห็นด้วย

211,779,107

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

211,779,107

100.0000

รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 29 ราย
หมายเหตุ
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มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุน เทีย น กรุง เทพมหานคร 10150
โทรศั พ ท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102 www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ : 0107560000061
ABM/AGM01/2562

ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเริม่ เปิ ดประชุมจานวน 2 หุน้
คิดเป็ น 2 เสียง ทาให้ในวาระนี้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รบั มอบฉันทะ
ทัง้ หมดจานวน 211,779,107 เสียง
วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ประจาปี 2561

ประธานได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า บริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานประจาปี ทอ่ี ยู่ในรูปแบบของ QR-CODE
และได้จดั ส่งให้ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดสิง่ ที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้ ได้นาเผยแพร่รายงาน
ประจาปี ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มีนาคม 2562 เป็ นต้นมา และในวาระนี้ ประธานได้เชิญคุณธิญาดา
ควรสถาพร กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานสรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561
กลุ่มบริษทั มีรายได้รวมในปี 2561 ทัง้ สิน้ 1,298 ล้านบาท ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า 4.18% จาก
รายได้รวมปี 2560 ที่ 1,246 ล้านบาท ซึง่ รายได้เกือบทัง้ หมดเป็ นรายได้จากการขายสินค้าเชื่อเพลิงชีวมวลมากกว่า
99% ทีเ่ หลือเป็ นรายได้จากการให้บริการขนส่ง ซึง่ กลุ่มบริษทั ใช้รถบรรทุกรองรับการส่งสินค้าของกลุ่มบริษทั เป็ นหลัก
และหากมีก าลังการให้บ ริก ารเหลือ ในบางช่ วงเวลาก็จะรับ จ้า งขนส่งแก่บ ริษัท ที่เ กี่ยวข้อ งกัน และบุ ค คลภายนอก
นอกจากนี้เป็ นรายได้อ่นื ๆ ได้แก่ การจาหน่ายทรัพย์สนิ และดอกเบีย้ รับ
รายได้จากการขายสินค้าสามารถแยกได้เป็ นรายได้จากการขายสินค้าในประเทศ และรายได้จากการ
ส่งออกไปต่างประเทศ โดยในปี 2561 กลุ่มบริษทั ได้ขายสินค้าในประเทศ 73% และส่งออกไปต่างประเทศ 27% ซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็ นสินค้าประเภทกะลาปาล์ม 4.6% ชีวมวลอัดแท่ง 22.5% โดยสัดส่วนการส่งออกไปต่างประเทศของกลุ่มบริษทั
ปรับตัวสูงขึน้ จากปี 2560 ทีก่ ลุ่มบริษทั มีรายได้จากการส่งออกคิดเป็ น 9% ของรายได้จากการขายสินค้ารวม เป็ นผลมา
จากการส่งออกกะลาปาล์ม และ ชีวมวลอัดแท่งทีเ่ พิม่ สูงขึน้
รายได้จากการขายชีวมวลไม่รวมรายได้ค่าขนส่งและรายได้อ่นื ๆ ในปี 2561 บริษทั มีรายได้จากการ
ขายเชือ้ เพลิงชีวมวลทัง้ สิน้ 1,285 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึน้ 3.72% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าที่ 1,239 ล้านบาท ในขณะที่
ปริมาณขายชีวมวลในปี 2561 อยู่ท่ี 0.5 ล้านตันลดลงจาก 0.57 ล้านตันในปี ก่อนหน้าหรือลดลง 12% y-y โดยกะลา
ปาล์มและชีวมวลอัดแท่งเป็ น ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทคิดเป็ นสัดส่ว น 53% และ 25% ของปริมาณขายรวม
ตามลาดับ
ผลการดาเนินงาน บริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้นในปี 2561 ที่ 16.11% ของรายได้รวม ลดลงจากปี ก่อน
หน้าอย่างมีนัยสาคัญที่ 23.75% ของรายได้รวม ส่งผลให้บริษทั มีผลขาดทุน 35.96 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าทีม่ ี
กาไร 15.42 ล้านบาท
อัตรากาไรทีล่ ดลงมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายชีวมวลมีการปรับตัวลดลง โดยเฉพาะราคาขายไปยัง
ต่างประเทศลดลงตามภาวะตลาด ในขณะทีต่ น้ ปี 2561 กลุ่มบริษทั สต๊อกสินค้าในต่างประเทศเป็ นจานวนมากส่งผลให้
เกิดผลขาดทุนจากการขายสินค้าดังกล่าวในช่วงครึง่ ปี หลัง
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สาหรับผลการดาเนินงานด้านอื่น ๆ
บริษทั ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารและปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษทั ปั จจุบนั บริษทั มีพนักงาน 158 คน
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั
และบริษทั ย่อย ในการบริหารกิจการบนพืน้ ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมันในหลั
่
กการการกากับดูแลกิจการ และ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยบริษทั ได้กาหนดโครงสร้างองค์กร
ให้มกี ารแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ กระบวนการทางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่ วยงานให้มคี วามชัดเจน
เพื่อให้มกี ารถ่วงดุลอานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
ปั จจุบนั บริษัทอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ และแต่ในปี ทผ่ี ่านมาไม่พบเห็นการกระทาที่เข้า
ข่ายคอร์รปั ชัน่ หรือมีการแจ้งในเรื่องทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและชุมชน รวมถึงการ
ดูแลความปลอดภัยให้กบั พนักงาน และปลูกฝั งให้พนักงานทุกคนในองค์กร ยึดมันในหลั
่
กการด้านจริยธรรมและธรร
มาภิบาลทีด่ ี ควบคู่กบั การใส่ใจดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและสังคม ทัง้ ภายในองค์กรและชุมชน รวมทัง้ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
อื่น ๆ
ผลงานและรางวัลที่ได้รบั
ในปี 2561 บริษทั ได้รบั การรับรอง ISO14001 ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม , ISO9001 ระบบการ
จัดการคุณภาพ และ FSC ระบบการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ น เป็ นการ upgrade Version และเพิม่ ขอบข่ายการรับรอง
เพื่อรองรับการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทได้รบั ประกาศเกียรติคุณเกี่ยวกับการจัดทาระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย ระดับ Platinum และได้รบั เกียรติบตั รกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิตอิ ุบตั เิ หตุจากการทางานให้
เป็ นศูนย์อกี ด้วย ซึง่ รางวัลและความสาเร็จทีผ่ ่านมาช่วยเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้เติบโตอย่างมันคงและ
่
ยังยื
่ น
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญทีเ่ กิดขึน้ ใน
รอบปี 2561 รายละเอียดรายงานประจาปี 2561 ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 ในรูปแบบ QR-CODE ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื
หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (และแสดง QR-CODE ในหน้าจอ Presentation)
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ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลการ
ดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปี 2561
นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย และเป็ น “อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิ
ผูถ้ อื หุน้ ” ได้มขี อ้ ซักถาม ดังนี้
1. บริษทั มีแผนหรือกลยุทธ์ขององค์กรอย่างไร จากการศึกษาในรายงานประจาปี
2. บริษทั มีการวางแผน Inventory ของบริษทั อย่างไร
นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผูจ้ ดั การ รองประธานกรรมการบริหาร และ ผูอ้ านวยการ
ด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ ได้ชแ้ี จงดังนี้ ปั จจุบนั ความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียน เพิม่ ขึน้ ประมาณ 10 %
ซึง่ เป็ นการเอาพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมรวมอยู่ดว้ ย สาหรับพลังงานชีวมวลไม่ได้ขยายตัวในระดับเดียวกัน
กับพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ โดยการเติบโตอยู่ในกลุ่มทีจ่ ากัด เช่นกลุ่มโรงงานน้าตาล ทีใ่ ช้โมลาสและชานอ้อย สาหรับตัว
บริษทั เอเชียไบโอแมส ดาเนินธุรกิจในพืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ หลือของชีวมวล ก็คอื เราจะมีขเ้ี ลื่อยขีก้ บกะลาปาล์มและ wood
pellets เราเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน เราอยู่ในธุรกิจของ Trading เราต้องโฟกัสก็เราต้องโฟกัสที่ 2 ปั จจัยหลักๆ คือ
โลจิสติกส์ และคลังเราอยูใ่ นโลเคชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ อยูใ่ กล้เคียงลูกค้าเราทาให้ตน้ ทุนค่าขนส่งต่อหน่วยลดลงก็จะทา
ให้ตน้ ทุนต่อหน่วยของการบริหารและการจัดการสินค้าชีวมวลลดลดของเราไปด้วย เรามีการเพิม่ ประสิทธิภาพคลังโดย
เรามีการย้ายคลัง ลดคลัง แล้วก็ปรับปรุง inventory ซึง่ นาไปสูค่ าถามข้อที่ 2 จะเรียนให้ทราบว่าเรามีการปรับ Inventory
ลดลงอย่างต่อเนื่องไม่ได้เพิม่ ขึน้ ในปี 60 Inventory ของเราอยูท่ ป่ี ระมาณ 337.4 ล้านบาท ในปี 61 เราอยู่ท่ี 139.2 ล้าน
บาท เรามีการบริหารจัดการ Inventory ได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ทาให้ Inventory on hand เราก็ลดลงไม่ได้เพิม่ ขึน้
นายยุทธนา วาฤทธิ ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามเพิม่ เติมว่า การขาดทุนส่วนใหญ่ของบริษทั จะ
เป็ นกะลาปาล์ม เรามีสดั ส่วนทางการตลาดขนาดไหน ถึงทาให้เราขาดทุนทัง้ ไตรมาส 3 และ 4 และจะมีเกิดขึน้ ในปี
2019 อีกหรือไม่
นายปองธรรม แดนวังเดิม ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่าสัดส่วนการขายกะลาปาล์มของเราอยู่ในสัดส่วนทีส่ งู กว่า
50 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลีย่ ของผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดของบริษทั กะลาปาล์มเป็ นวัตถุดบิ ทีเ่ ป็ นสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าโภคภัณฑ์
หมายความว่าบริษทั ยังไม่มคี วามสามารถในการควบคุมราคาสินค้า นะครับก็มนั มีราคาตลาดของมันซึ่ง ใกล้เคียงกับ
ราคาน้ามันปาล์ม ย้อนหลังไป 2-3 ปี ทผ่ี ่านมา ผลผลิตปาล์มของประเทศไทยแล้วก็ประเทศข้างเคียงมีการปรับตัวสูงขึน้
อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ทาตัว Demand ของน้ ามันปาล์ม เติบโตอัตราทีช่ ะลอตัวลง ทาให้ราคาน้ ามันปาล์มหรือแม้แต่
by product ของของผลผลิตปาล์มเองมันมีแนวโน้มราคาทีป่ รับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สาหรับของเราธุรกิจทีม่ ผี ลขาดทุน
เป็ นกะลาปาล์มเพื่อขายลูกค้ากลุ่มเกาหลีกบั ญีป่ ่ นุ นะครับหลักๆ คือญีป่ ่ นุ นะครับซึง่ ปี ทแ่ี ล้วหรือ 2 ปี ก่อน มีการชะลอซือ้
ตัวผลิตภัณฑ์กะลาปาล์มในตลาดโลกค่อนข้างเยอะ แล้วก็ลกู ค้ากลุ่มเดิมๆทีเ่ คยมีกล็ ดลงไปทาให้ราคาขายปรับตัวลดลง
แล้วเป็ นสาเหตุทาให้ต้องมีการบริหารจัดการสต๊อกก็คอื เราต้องทายังไงก็ได้ให้ สต๊อกเราหมุน แล้วก็มกี ารหมุน Stock
ออก ทาให้ช่วงทีท่ าส่วนใหญ่เป็ นช่วงครึง่ ปี หลังของปี ทแ่ี ล้ว ตรงนี้กก็ เ็ ป็ นทีม่ าของทีเ่ ราขาดทุนไป ในส่วนของ Looking
Forward ปั ญหาถูกจัดการไปเรียบร้อยเพราะฉะนัน้ ต้นทุนกะลาปาล์มทีอ่ ยู่ในคลังเราในปั จจุบนั ต้นทุนทีใ่ กล้เคียงกับราคา
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ตลาด และ ณ ปั จจุบนั ไม่ได้ลงไปมากกว่านี้ทาให้เรามองว่าผลขาดทุน ถ้าราคาราคาตามไม่ได้ลงไปมากกว่านี้กค็ งไม่ได้
เกิดอีก
นายยุทธนา วาฤทธิ ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามเพิม่ เติมว่า ราคาปาล์มสามารถชีน้ าราคากะลา
ปาล์มได้ไหม
นายปองธรรม แดนวังเดิม ชี้แจงเพิ่มเติม ว่า ราคาปาล์มถือว่าเป็ น good benchmark ที่ดี เรา
สามารถเช็คได้ จริงๆราคาทีม่ าเลเซียจะมีแนวโน้มทีส่ อดคล้องแต่กไ็ ม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเสมอไปกับราคากะลา
ปาล์ม และก็มีปั จ จัย เฉพาะตัว คือ Demand และ Supply ของผลิต ภัณ ฑ์นัน้ ๆ ก็คือ ตัว demand ยัง คงผัน ผวนอยู่
หมายความว่าถ้าราคาน้ามันปาล์มเป็ นขาขึน้ ผลิตภัณฑ์กะลาปาล์มก็มแี นวโน้มทีจ่ ะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในระยะยาว
หลัง จากประธานได้เ ปิ ด โอกาสให้ท่ีประชุ มซัก ถามข้อ มูลเพิ่มเติม และไม่ มีผู้ใ ดซัก ถามเพิ่มเติม
ประธานจึงถือว่าทีป่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561

หมายเหตุ

วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิ น และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2561 สาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณปองธรรม แดนวังเดิม เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม ดังนี้

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไข
เพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีเ้ พื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี
บริษทั ได้จดั ทางบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2561 สาหรับปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2561 ของบริษทั ทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2561 สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษทั ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ของบริษทั และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการแล้ว
นาเสนอสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนในส่วนทีส่ าคัญให้แก่ท่านผูถ้ ือหุน้
โดยมีรายละเอียดดังนี้ดงั นี้
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ตามที่ได้ช้แี จงไปแล้วในวาระที่ 2 บริษัทมียอดขายในปี 2561 ทัง้ สิน้ 0.5 ล้านตันลดลงจากปี
ก่อนที่ 0.57 ล้านตัน โดยมีสดั ส่วนการส่งออกปรับตัวสูงขึน้ เป็ น 18% จากปี ก่อนที่ 7% โดยรวมบริษทั มีมลู ค่าขาย
ในปี 2561 ทัง้ สิน้ 1,285 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึน้ เล็กน้อยจากปี ก่อนหน้าที่ 1,240 ล้านบาท หรือปรับตัวสูงขึน้ 3.6%
Year on Year
กลุ่มบริษัทมีอตั รากาไรขัน้ ต้นในปี 2561 ที่ 16% คิดเป็ นจานวนเงิน 207.61 ล้านบาท ลดลง
จากปี ก่อนที่ 24% หรือ 294.68 ล้านบาท หรือกาไรขัน้ ต้นลดลง 29.5% y-y เป็ นผลมาจากราคาขายเฉลีย่ ทีป่ รับตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะการแข่งขันด้านราคาที่สูงโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ และปริมาณการขายที่
ปรับตัวลดลงจากผลิตภัณฑ์ไม้สบั และส่วนอื่นๆของไม้ ส่งผลให้มผี ลขาดทุนจากการดาเนินงาน 52.67 ล้านบาท
และมีผลขาดทุนสุทธิ 36.96 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนทีม่ กี าไรจากการดาเนินงาน 24.98 ล้านบาท และ
กาไรสุทธิ 15.42 ล้านบาท
บริษทั มี ROA และ ROE ที่ -4.4% และ -18.3% ตามลาดับเนื่องจากปี น้บี ริษทั มีผลประกอบการ
ขาดทุน อย่างไรก็ตามฐานะทางการเงินของบริษทั ปรับตัวดีขน้ึ จากหนี้สนิ รวมทีป่ รับตัวลดลงจากการคืนหนี้และการ
บริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับเพิ่มขึน้ จากการเพิ่มทุน ส่งผลให้
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั ปรับตัวลดลงจาก 4.29 เท่า ในปี ก่อนหน้า เป็ น 1.7 เท่า
สินทรัพย์รวมของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 647.64
ล้านบาท และ 808.20 ล้านบาท มีหนี้สนิ รวม 408.2 ล้านบาท และ 655.28 ล้านบาท และบริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
239.44 ล้านบาท และ 152.92 ล้านบาท ตามลาดับ
โครงสร้างหนี้สนิ ของบริษทั ส่วนใหญ่เป็ นเงินกูเ้ พื่อการดาเนินงาน 87% เป็ นเจ้าหนี้ 11% และอื่น ๆ
ซึง่ อัตราส่วนใกล้เคียงกับปี ก่อน บริษทั มีอตั ราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ ในปี 2561 ที่ 11.6 เท่า เนื่องจากบริษทั
มีการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ทีด่ ขี น้ึ โดยมุ่งเน้นกระแสเงินจากกิจกรรมดาเนินงาน มีการปรับตัวดีขน้ึ เมื่อ
เทียบกับปี ก่อนหน้าซึง่ ติดลบ เป็ นผลมาจากมีการจัดการเงินทุนหมุนเวียนดีขน้ึ เราเน้นเรื่องกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดาเนินงานให้เป็ นบวก บริษทั ประสบกับปั ญหาราคาขายลดลง และการบริหารสินค้าคงคลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ทาให้ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนและการคืนหนี้ดขี น้ึ
สรุ ปข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2560

สินทรั พย์ รวม (ล้ านบาท)

648

808

563

706

หนีส้ นิ รวม (ล้ านบาท)

408

655

324

555

ส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวม (ล้ านบาท)

239

153

239

150

Y-61

Y-60

Y-61

Y-60

1,298.21

1,246.06

1,116.54

1,155.37

(35.96)

15.42

(34.65)

7.95

กาไร (ขาดทุน) ส่ วนของผู้ถอื หุ้นใหญ่ (ล้ านบาท)

(31.15)

15.63

(34.65)

7.95

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นส่ วนของผู้ถอื หุ้นใหญ่ (บาทต่ อหุ้น)

(0.108)

0.074

(0.120)

0.037

รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กาไร (ขาดทุน) สาหรั บปี (ล้ านบาท)
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบ
กาไรขาดทุน ประจาปี 2561 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าตของบริษัท และผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ร ับ การอนุ ม ัติจ าก
คณะกรรมการแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติม แต่ไม่มผี ใู้ ดแสดง
ความคิดเห็นหรือซัก ถามข้อมูลเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะทาง
การเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2561 สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2561
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

211,779,107

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

211,779,107

100.0000

มติ ที่ลง
เห็นด้วย

รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 37 ราย
หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเริม่ เปิ ดประชุมจานวน 2 หุน้
คิดเป็ น 2 เสียง ทาให้ในวาระนี้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รบั มอบฉันทะ
ทัง้ หมดจานวน 211,779,107 เสียง

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิ นปั น
ผลประจาปี 2561

ประธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่
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น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุทธิท่เี หลือหลังจากหักสารองต่างๆ ทุกประการ ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดย
พิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษทั และคานึงถึงผลประกอบการ สถานะทางการเงิน แผนการลงทุน ตลอดจน
ความสม่าเสมอในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั มีผลขาดทุนจากผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 จานวน 34,654,953 บาท และปั จจุบนั บริษทั มีทุนสารองตามกฎหมาย 6,100,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั แล้วเห็นว่า ปี 2561 บริษทั มีผลขาดทุน
จากการดาเนินงานจานวน 34,654,953 บาท (สามสิบสีล่ า้ นหกแสนห้าหมื่นสีพ่ นั เก้าร้อยห้าสิบสามบาท) ดังนัน้ จึงเห็น
ควรเสนอที่ประชุมผู้ถอื หุน้ อนุ มตั งิ ดการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และงดการจัดสรรเงินไว้
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ประจาปี 2561
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกีย่ วกับการงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ น
ทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 หลังจากประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมซักถาม
ข้อมูลเพิม่ เติม และไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรร
กาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561
มติ ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิการงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

211,779,107

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

211,779,107

100.0000

มติ ที่ลง
เห็นด้วย

รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 29 ราย
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หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเริม่ เปิ ดประชุมจานวน 2 หุน้
คิดเป็ น 2 เสียง ทาให้ในวาระนี้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รบั มอบฉันทะ
ทัง้ หมดจานวน 211,779,107 เสียง

วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ

ประธานชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมให้ทราบว่า ในวาระนี้เพื่อให้จานวนหุน้ และจานวนเสียงทีล่ งคะแนนตรงกัน ใน
วาระนี้บริษทั จะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็ นการชัวคราวจนกว่
่
าการดาเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จ
สิน้ เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงทีช่ ดั เจนและถูกต้อง
โดยเชิญกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเริม่ พิจารณาวาระนี้ ได้แก่
1. นางสาวธิญาดา
2. ดร.สฤษดิ ์

ควรสถาพร
โชคชัยนิรนั ดร์

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และ กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตามมาตรา 71 ของ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 กาหนดให้ ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง จานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ ะต้อง
ออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคน
ที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดนัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับ
ตาแหน่งอีกได้
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ จานวน 2 ราย ดังนี้

หมายเหตุ : * การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
** การประชุมคณะกรรมการบริหาร
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษทั ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ทัง้ 2 ท่านแล้ว ซึง่ รายละเอียดได้จดั ส่งให้
ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เห็นว่าบุคคลทัง้ 2 ท่านนี้ เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชีย่ วชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณา
ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทัง้ 2 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุม
พิจารณาแต่งตัง้ ให้กรรมการทัง้ 2 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
อนึ่ง บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการสาหรับการประชุ ม
สามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562 ของบริษัทฯล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่
28 ธันวาคม 2561 ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่องการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
อย่างเท่าเทียมกัน ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด
สาหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตาม
วาระ บริษทั จะพิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นรายบุคคล
ทัง้ นี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ต่งตัง้ ให้กรรมการทีจ่ ะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 2 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวธิญาดา

ควรสถาพร

2. ดร.สฤษดิ ์

โชคชัยนิรนั ดร์

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ให้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 2 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติม แต่ไม่มผี ใู้ ดแสดง
ความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการ
แทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ
มติ ที่ประชุม
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระ
ดังนี้

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

เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุน เทีย น กรุง เทพมหานคร 10150
โทรศั พ ท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102 www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ : 0107560000061
ABM/AGM01/2562

นางสาวธิญาดา
ควรสถาพร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ/ กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ด้วยด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

211,779,107

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

211,779,107

100.0000

มติ ที่ลง
เห็นด้วย

รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 29 ราย

ดร.สฤษดิ ์

โชคชัยนิรนั ดร์

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

211,779,107

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

211,779,107

100.0000

มติ ที่ลง
เห็นด้วย

รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 29 ราย
หมายเหตุ
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ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเริม่ เปิ ดประชุมจานวน 2 หุน้
คิดเป็ น 2 เสียง ทาให้ในวาระนี้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รบั มอบฉันทะ
ทัง้ หมดจานวน 211,779,107 เสียง
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562

ประธานมอบหมายให้ คุณ วิชยั พรกีรติวฒ
ั น์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม คุณ วิชยั พรกีรติวฒ
ั น์ ได้นาเสนอต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 22 กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณากลันกรองอย่
่
างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ
กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคานึงถึงความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเห็นสมควรเสนอให้
ทีป่ ระชุมอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
5,000,0000 บาท ในอัตราเท่าเดิ มเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนราย
เดือน เบีย้ ประชุม และค่าบาเหน็จ ซึง่ มีรายละเอียดของค่าตอบแทน ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการ ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนจานวน 25,000 บาท ต่อเดือน และเบีย้ ประชุม
จานวน 25,000 บาท ต่อครัง้
- รองประธานและคณะกรรมการบริษทั ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนจานวน 20,000 บาท ต่อ
เดือน และเบีย้ ประชุมจานวน 20,000 บาท ต่อครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รบั เบีย้ ประชุมจานวน 25,000 บาท ต่อครัง้
- รองประธานและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั เบีย้ ประชุมจานวน 20,000 บาท ต่อครัง้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้รบั เบีย้ ประชุมจานวน 25,000 บาท ต่อปี
- รองประธานและคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้รบั เบีย้ ประชุมจานวน
20,000 บาท ต่อปี
คณะกรรมการบริหาร ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ ประชุมใดๆ
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่อยข้างต้น จะมีวงเงินรวม 5,000,000 บาท และบริษทั
ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ ให้ กรรมการบริษทั นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
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สาหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม และ
ค่าบาเหน็จ รวมเป็ นจานวน 2,960,000 บาท
ทัง้ นี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2562
หลัง จากประธานได้เปิ ด โอกาสให้ท่ปี ระชุมซัก ถามข้อ มูลเพิ่มเติม และไม่ มีผู้ถือ หุ้น มีข้อซักถาม
เพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุม

211,779,107

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

-

211,779,107

100.0000

มติ ที่ลง
เห็นด้วย

รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 29 ราย
หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเริม่ เปิ ดประชุมจานวน 2 หุน้
คิดเป็ น 2 เสียง ทาให้ในวาระนี้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รบั มอบฉันทะ
ทัง้ หมดจานวน 211,779,107 เสียง

วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2562

ประธานมอบหมายให้ ดร.สฤษดิ ์ โชคชัยนิรนั ดร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อทีป่ ระชุม คุณสฤษดิ ์ โชคชัยนิรนั ดร์ ได้นาเสนอต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
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เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 ซึง่ กาหนดให้บริษทั แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่า
สอบบัญชีประจาปี ของบริษทั และ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี หา้ มมิให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินห้ารอบปี บญ
ั ชีบริษัทติดต่อกัน แต่ ไม่ห้ามแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายใหม่ท่สี งั กัดสานักงานสอบบัญชี
เกีย่ วกับผูส้ อบบัญชีรายเดิม
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อ วัน ที่ 25 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 ได้พิจ ารณา
คุ ณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่ วมกับฝ่ ายจัด การถึง ความน่ าเชื่อ ถือ ความเป็ น อิสระ ความรู้แ ละประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี การให้คาปรึกษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทนั เวลา มีความเห็นว่าควร
เสนอผูส้ อบบัญชี
จากบริษัท สานักงาน ดร. วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี
2562 เป็ นปี ทส่ี อง ดังนี้
รายชื่อผูส้ อบบัญชี

ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่

(1) รศ.ดร. วิรชั อภิเมธีธารง

1378

(2) นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิ ตพิ งษา

3196

(3) นาย อภิรกั ษ์ อติอนุวรรตน์

5202

(4) นาย ปรีชา สวน

6718

โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพื่อเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
ดังกล่าวจาก บริษทั สานักงาน ดร. วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด และ ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีทม่ี รี ายนามข้างต้น ไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีท่านอื่นของสานักงานฯ
ซึง่ มีคุณสมบัตเิ หมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษทั เข้าทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั แทนได้
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยประจาปี 2562 จานวน 3 บริษทั
(1) บริษทั ภาประภัส จากัด (2) บริษทั สถาพรธนาพัฒน์ (3) บริษทั เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จากัด ทัง้ นี้ขอ้ มูลประวัตแิ ละ
ประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5 ส่วนบริษทั ย่อยอื่นในต่างประเทศ จะแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีอ่นื ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ของบริษทั ย่อยนัน้ เอง โดยคณะกรรมการ
บริษทั จะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนด
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจาปี และค่าสอบทานรายไตรมาส สาหรับปี 2562 สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมเป็ นจานวน
เงินรวมทัง้ สิน้ 1,655,000 บาท ทัง้ นี้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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ลาดับ

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2561

เปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึน้ 5,000 บาท
( 0.3% )

1.

ค่าสอบบัญชีของบริษทั

1,655,000 บาท

1,650,000 บาท

2.

ค่าบริการอื่น ๆ
(Non-Audit Services)

ไม่มี

ไม่มี

รวม

1,655,000บาท

1,650,000 บาท

ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 เพิม่ ขึน้ จากระยะเวลาบัญชีทผ่ี ่านมา 5,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.3
เนื่องจากปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีขา้ งต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)
การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกาหนดค่าสอบบัญชีขา้ งต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาถึงคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์การทางานของ
ผูส้ อบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าสานักงาน ดร. วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีทม่ี คี วาม
เป็ นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีท่เี สนอมีความเหมาะสม ทัง้ นี้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 ท่าน
ดังกล่าว ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือมีสว่ นได้เสียกับบริษทั บริษทั ย่อยของบริษทั กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิม่ เติม แต่ไม่มผี ใู้ ดแสดง
ความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั และการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562
มติ ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกาหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
จานวนเสียงที่ ลงมติ

ร้อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

211,779,107

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

211,779,107

100.0000

มติ ที่ลง
เห็นด้วย

รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 29 ราย
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หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเริม่ เปิ ดประชุมจานวน 2 หุน้
คิดเป็ น 2 เสียง ทาให้ในวาระนี้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รบั มอบฉันทะ
ทัง้ หมดจานวน 211,779,107เสียง

วาระที่ 8

พิ จ ารณารับ ทราบเปลี่ ย นแปลงการใช้ เ งิ น เพิ่ ม ทุ น ที่ ไ ด้ ร บั จากการเสนอขายหุ้น สามัญ
แก่ประชาชน

โดยในวาระนี้ ประธานฯ ขอเชิญ นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผู้จดั การ รองประธาน
กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียด
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
วัตถุ ประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ( “ประกาศ สจ.
63/2561 ข้อ 2 การเกลีย่ วงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการ
ข้อมูล”) การอนุ มตั เิ ปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนทีไ่ ด้รบั จากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทัวไป
่
อย่างไม่เป็ นนัยสาคัญ ได้เมื่อได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้รายงานให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 บริษทั ฯ ได้รายงานข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การใช้เงินเพิม่ ทุนที่ได้รบั จากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจะ
นาเสนอขอเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินลงทุน ในข้อ 1 และ ข้อ 2 ทีย่ งั ไม่ได้นาเงินจานวนดังกล่าวมาใช้ตาม
วัตถุประสงค์ทไ่ี ด้แจ้งไว้ในหนังสือชีช้ วนของบริษทั โดยเกลีย่ วงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการทีม่ กี ารเปิ ดเผย
ข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล
หน่วย : ล้านบาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลงทุนในการขยายพืน้ ทีเ่ ก็บรวบรวมกะลา
ปาล์มเพิม่ เติมในประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย
2. เพื่อลงทุนจัดตัง้ โรงงานผลิต
ชีวมวลอัดแท่งกับบริษทั ร่วมทุนบริเวณ
ภาคใต้
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วงเงินทีข่ อ

วงเงินทีข่ อ
เปลีย่ นแปลง

30.00

-

31.00

-

ระยะเวลาทีใ่ ช้เงิน
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วัตถุประสงค์
3. เพื่อลงทุนจัดตัง้ โรงงานผลิตไม้สบั และ
โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งทีต่ าบลบางกุง้
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิน
ธุรกิจ
รวม

วงเงินทีข่ อ

วงเงินทีข่ อ
เปลีย่ นแปลง

ระยะเวลาทีใ่ ช้เงิน

20.00

40.00

ภายในปี 2562

41.84

82.84

ภายในปี 2562

122.84

122.84

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อลงทุนในการขยายพืน้ ที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ่ มเติ ม ในประเทศอิ นโดนี เซียและ
มาเลเซีย
วงเงินทีข่ อ 30.00 ล้านบาท
จึงมีความเห็นว่า
วัตถุประสงค์ขอ้ 1 เกลีย่ ไปเป็ นวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ จานวน 30.00
ล้านบาท
เหตุผลและความจาเป็ น
เนื่องจากสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในภูมภิ าคส่งผลให้บริษทั ต้องเพิม่
ความระมัดระวังในการใช้เงินจากการเพิม่ ทุน ในขณะทีป่ ั จจุบนั บริษทั ยังสามารถรวบรวมและจัดหากะลาปาล์มได้จาก
หลายแหล่งและคลังสินค้าทีม่ อี ยู่ยงั เพียงพอต่อความต้องการใช้ของบริษทั อยู่แล้ว
ผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั
ไม่มผี ลกระทบ เนื่องจาก บริษทั ยังคงซือ้ กะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซีย โดยการซือ้ ตรงจากซัพพลาย-เออร์ ซึง่ มี
ต้นทุนต่ ากว่าการจัดเก็บรวบรวมกะลาปาล์มเอง และมีศกั ยภายในการรวบรวมสินค้า และบริษทั สามารถคัดคุณภาพ
ของสินค้าทีจ่ ะนาเข้ามา และลดความเสีย่ งจากการรวบรวมและจัดเก็บได้และในมาเลเซียบริษทั จะใช้พน้ื ทีเ่ ดิมเพื่อเก็บส
ต๊อกสินค้า โดยให้เป็ นไปตามแผนการขาย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อลงทุนจัดตัง้ โรงงานผลิ ตชีวมวลอัดแท่งกับบริษทั ร่วมทุนบริเวณภาคใต้
วงเงินทีข่ อ 31.00 ล้านบาท
จึงมีความเห็นว่า
วัตถุประสงค์ขอ้ 2 เกลีย่ ไปเป็ นวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อลงทุนจัดตัง้ โรงงานผลิตไม้สบั และ โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง
ทีต่ าบลบางกุง้ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 20 ล้านบาท และ ใช้ในวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 เพื่อ
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ จานวน 11 ล้านบาท
เหตุผลและความจาเป็ น
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เนื่องจากบริษทั แฟนซี วู๊ด อินดัส ตรีส จากัด (มหาชน) ซึง่ ได้รายงานการเผยแพร่ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่
15 พฤษภาคม 2561 โดยคณะกรรมการบริษทั มีมติให้ยกเลิกการจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนกับบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด
(มหาชน) และ บริษัทก็ได้เผยแพร่ข่าวต่ อตลาดหลักทรัพย์เพื่อชี้แจงและรายงานการยกเลิก จัดตัง้ บริษัทร่วมทุน
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั
ไม่มผี ลกระทบ เนื่องจาก บริษทั มีแผนการสร้างโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งเป็ นของตนเอง และ แผนความร่วมมือกับ
กลุ่มโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งจากการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามทีเ่ คยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลจะไม่สง่ ผลกระทบใดๆ ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั และประมาณการใด ๆ เนื่องจากข้อมูลทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้เป็ น
เพียงส่วนของโครงการในอนาคตทีไ่ ม่ได้ถูกนาไปคานวณรายได้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับทราบการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น
เป็ นการเกลีย่ วงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลซึง่
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนทีไ่ ด้รบั จากการเสนอขาย
หุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไปอย่
่
างไม่เป็ นนัยสาคัญ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ท่ี สจ .63/2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลงทุนจัดตัง้ โรงงานผลิตไม้สบั และ
โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งทีต่ าบลบางกุง้
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
2. เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิน
ธุรกิจ
รวม

วงเงินทีข่ อเปลีย่ นแปลง

ระยะเวลาทีใ่ ช้เงินโดยประมาน

40.00 ล้านบาท

ภายในปี 2562

82.84 ล้านบาท

ภายในปี 2562

122.84 ล้านบาท

นายยุทธนา วาฤทธิ ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง ได้ถามถึงสาเหตุการยกเลิกโครงการกับ บริษทั แฟนซี
วูด้ จากัด (มหาชน) ว่าทีเ่ ขายกเลิกร่วมทุนกับเรามาเป็ นเพราะว่ามีการแข่งขันสูงทีภ่ าคใต้หรือว่าเป็ นเพราะเหตุใด
นายปองธรรม แดนวังเดิม ชีแ้ จงว่า ทางบริษทั ไม่สามารถชีแ้ จงแทนบริษทั แฟนซีวดู้ จากัด
(มหาชน) ได้แต่เราสามารถให้ความคิดเห็นต่อธุรกิจของเราได้ ความเห็นของเราอันนี้เป็ นของบริษทั เราก็มองว่าส่วนตัว
ก็คดิ ว่าแบบนัน้ เป็ นธุรกิจต้องเรียนว่าทายาก แต่เรามีเป็ นผูค้ า้ ทีม่ มี ลู ค่าตลาดเป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยในปี ท่ี
แล้วทีถ่ ูกส่งออกจากประเทศไทยไป ญีป่ ่ นุ บริษทั เกินกว่าครึง่ นึงตรงนี้ทาให้เราค่อนข้างมันใจว่
่ าถึงแม้ว่าภาวะการ
แข่งขันมันสูง แต่มนั ก็ยงั ไปต่อได้ บริษทั เอเชียไบโอแมสเอง เป็ นบริษทั ทีเ่ ป็ นผู้ Supply วัตถุดบิ ในการผลิตชีวมวลอัด
แท่งให้แก่โรงงานส่วนใหญ่ในภาคใต้อยู่ ถ้าไม่นบั โรงงานทีเ่ ป็ นโรงเลื่อย เพราะฉะนัน้ จากการคานวณแหล่งไม้แหล่ง
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sourcing ทัง้ ตัวขีเ้ ลื่อยแล้วก็ขก้ี บทีจ่ ะมาผลิตชีวมวลอัดแท่ง size ทีจ่ ะผลิตของโรงงานทีบ่ ริษทั จะลงทุนอยูใ่ น scope ที่
บริษทั สามารถจัดหาวัตถุดบิ เพือ่ ทีจ่ ะ supply มันได้ สาหรับ Capacity ทีจ่ ะผลิตออกมาก็คดิ เป็ นสัดส่วนไม่มากเมื่อ
เทียบกับยอด wood pellets ไปต่างประเทศของบริษทั ในปั จจุบนั บริษทั ก็เลยเห็นว่าโครงการผลิต โครงการผลิตของ
บริษทั เควรเดินหน้าต่อ
นายยุทธนา วาฤทธิ ์ ผูถ้ อื หุน้ ถามต่อว่า ทีส่ รุ าษฎร์ทจ่ี ะเพิม่ 20 ล้านบาท ทีจ่ ะทาให้ Portion Wood
pellets ของเราในเพิม่ เพิม่ เป็ นจานวนเท่าไหร่ และเราขอเพิม่ ไปเท่าไหร่
นายปองธรรม แดนวังเดิม ชีแ้ จงว่า บริษทั มีแผนการผลิต Wood pellets เป็ นของตัวเองและ
Wood pellets เป็ น chain ต่อจากโรงงานไม้สบั
นายยุทธนา วาฤทธิ ์ ผูถ้ อื หุน้ ถามต่อว่า เครื่องจักรจะติดตัง้ เสร็จเมื่อไหร่ และหากติดตัง้ เครื่องแล้ว
เสร็จ Portion ของ Wood Pellets จะเป็ นอย่างไร
นายปองธรรม แดนวังเดิม ชีแ้ จงว่า ไม้สบั แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ต่อไตรมาสที่ 3 ภายในปี
นี้ Wood pellets กาลังจัดหาเครื่องจักรเพื่อนาเข้ามาในประเทศ ประมาณไตรมาสที่ 4 และคิดว่าสัดส่วนการขาย
Wood Pellets จะทรงตัว เพราะผลผลิตทีไ่ ด้จะไปชดเชยสัดส่วนของการซือ้ จากผูผ้ ลิตภายนอก
นายยุทธนา วาฤทธิ ์ ผูถ้ อื หุน้ ถามต่อว่า ต้นทุนของเราจะเป็ นอย่างไร เมื่อมีการดาเนินการผลิตเอง
นายปองธรรม แดนวังเดิม ชี้แจงว่า ในตัวโรงงาน WP จะทาภายใต้บริษัทลูก คือ ABM Pellets
ของการลงทุน ย่อมมี return เป็ นของตัวเองเพราะฉะนัน้ การที่บริษัทลูกจะขายพาเลทมาที่ ABM ควรจะเป็ นที่ราคา
ตลาด ซึ่ง มองในแง่ ข อง ABM ก าไรที่ไ ด้ เ พิ่ม ขึ้น จะได้ จ าก return จากก าไรของโรงงาน WP มัน ก็จ ะตอบแทน
ผลตอบแทนคืนกลับมา ธุรกิจ Trading ก็ซอ้ื ขายกันในราคาตลาดไม่ว่าจะบริษทั ในเครือหรือคู่คา้ แต่สงิ่ ทีจ่ ะกลับมาคือ
เรื่องการ return ของ investment
หลังจากประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิม่ เติม แต่ไม่มผี ใู้ ด
แสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติมอีก ประธานจึงถือว่าทีป่ ระชุมรับทราบเปลีย่ นแปลงการใช้เงินเพิม่ ทุนที่
ได้รบั จากการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชน
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบเปลีย่ นแปลงการใช้เงินเพิม่ ทุนทีไ่ ด้รบั จากการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชน

หมายเหตุ

วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 9

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ไม่มี)

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติม หรือมีขอ้ เสนอแนะ
ใด ๆ ให้บริษทั นาไปพิจารณา
ธวัชชัย บุปผรัตน์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง มีคาถามสองข้อดังนี้
1. แนวโน้มของธุรกิจ ในอีก 1 ปี หรือ 2 ปี 3 ปี ข้างหน้าของบริษทั จะเป็ นอย่างไร
2. ในปี น้มี โี อกาสทีจ่ ะขาดทุนอีกหรือไม่
นายอภิสทิ ธิ ์ รุจเิ กียรติกาจร ประธานกรรมการ ชีแ้ จงว่า ธุรกิจของบริษทั เป็ นธุรกิจทีม่ อี นาคตไกล
เนื่องจากว่า ปั จจุบนั เราใช้พลังงานฟอสซิลจานวนมากทาให้เกิดปั ญหาเรื่องก๊าซเรือนกระจก ทีเ่ กิดปั ญหาโลกร้อน ส่วน
ใหญ่ มาจากการใช้เป็ นเชื้อเพลิง น้ ามันส่งผลทาให้มีไนโตรเจนไดออกไซด์มากและมีซลั เฟอร์ไดออกไซด์มากในชัน้
บรรยากาศ ในการประชุม Paris Agreement ทีก่ รุงปารีส นานาประเทศได้ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ และมีความเห็น
ให้ชะลอการใช้เชือ้ เพลิงทีเ่ ป็ นฟอสซิล และหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึน้ และลดการใช้แทนเชือ้ เพลิงฟอสซิล และ
เราใช้พลังงานเพิม่ ขึน้ ทุกปี ไม่ว่าจะเป็ นปิ โตรเลียม ในปี 2548 ใช้ประมาณ 83 ล้านบาร์เรลต่อวัน จนถึงปั จจุบนั เพิม่ ขึน้
เป็ น 98 ล้านบาร์เรลต่ อวัน ด้วยการพัฒนาประเทศของประเทศกาลังพัฒนา ทาให้ความต้องใช้พลังงานเพิม่ ขึน้ ใน
รูปแบบต่างๆ เพิม่ ขึน้ ทัง้ พลังฟอสซิล และ พลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็ นพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีว
มวล พลังงานน้ า และ สิง่ ทีเ่ ชื่อว่าพลังงานทีเ่ ราสามารถเพิม่ ได้คอื พลังงานชีวมวล เนื่องจากต้นไม้ขน้ึ อยู่ตลอดเวลา
เราเอาไม้มาเป็ นเชือ้ เพลิงชีวมวลได้ ในหลาย ๆ ประเทศ กาหนดนโยบายการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่นประเทศเกาหลี
ที่ต้องเพิม่ การใช้พลังงานชีวมวล จึงทาให้อตั ราการเติบโตของพลังงานชีวมวลเพิม่ ขึน้ บริษัทในประเทศญี่ป่ ุน กาลัง
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวลจานวนมาก เนื่องจากเดิมเคยมีโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ แต่เนื่องจากเกิดเหตุระเบิดทาให้
ปั จจุบนั หยุดเดินเครื่องไปหลายแห่ง ถ้าจะไปเพิม่ พลังงานฟอสซิลอื่นก็จะกระทบต่อปั ญหาโลกร้อน จึงมีนโยบายการ
สร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวลเพิม่ ขึน้ ปั จจุบนั ยังไม่แล้วเสร็จ ในอนาคตอันใกล้ เมื่อโรงงานไฟฟ้ าญี่ป่ ุนแล้วเสร็จ ประเทศไทย
เป็ นประเทศหนึ่งทีม่ ศี กั ยภาพ ทีจ่ ะ supply เชือ้ เพลิงชีวมวลมากขึน้
สาหรับ กะลาปาล์ม เราได้มกี ารขายจานวนมาก เนื่องจากมันเป็ นผลพลอยได้จากการผลิตน้ามัน
ปาล์ม โอกาสในการเพิม่ สวนปาล์มน้อยลง แต่เปลีย่ นเป็ นการเพิม่ พืน้ ทีป่ ลูกไม้โตเร็ว บริษทั ก็ได้ให้ความสาคัญกับ
Wood Pellets มากขึน้ เราจึงขอเปลีย่ นการเพิม่ ทุนจากเดิมทีร่ ว่ มกับ Fancy Wood มาเป็ นการตัง้ โรงงานผลิตเอง เพราะ
เรามองว่า Wood Pellets มีอนาคต ปี ทแ่ี ล้วมีสถานการณ์ไม่เอือ้ อานวย เราอยู่ในธุรกิจนี้มานาน เรามองว่าเราไม่มคี วาม
เสีย่ งมาก การสร้างโรงงาน Wood Pellets ของเราเอง ประโยชน์ทเ่ี ราได้รบั ทีส่ าคัญทีส่ ดุ คือ ทาให้เรา Secure Supply
เวลาราคาสินค้าในตลาดปรับราคาสูงขึน้ เราจะต้องมีสนิ ค้าไว้สาหรับรองรับลูกค้าต่างประเทศ อีกประการหนึ่งคือมีการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซีย ทีม่ กี ารเก็บภาษีการส่งออกเพิม่ ขึน้ ทาให้ผสู้ ง่ ออกรีบขายสินค้าก่อนจะมี
การขึน้ ราคา เพราะถ้าเพิม่ ภาษีจะทาให้ความต้องการซือ้ ลดลง ราคาขายสูงขึน้ สาหรับกะลาปาล์มทีม่ าเลเซีย สภาพทาง
กายภาพ เม็ดเล็ก เปลือกบาง ทาให้มผี นู้ ิยมกะลาปาล์มอินโดนีเซียมากกว่า และ ณ ปั จจุบนั ทางบริษทั จึงหันมาเน้น
การส่งออก Wood Pellets เพิม่ มากขึน้
สาหรับคาถามข้อที่ 2 ในปี น้มี โี อกาสทีจ่ ะขาดทุนอีกหรือไม่นนั ้ นายอภิสทิ ธิ ์ รุจเิ กียรติกาจร ประธาน
กรรมการ ชีแ้ จงว่า ปี ทผ่ี ่านมาธุรกิจปาล์ม ได้รบั ผลกระทบจากราคาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เพราะราคาไหลลง กลายเป็ น
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ซือ้ แพงขายถูก มันจะอยูใ่ นกรณีตรงกันข้าม ถ้าเมื่อไหร่ราคาขาขึน้ และเมื่อไหร่ราคาขาลงก็มโี อกาสขาดทุน การขาย
เชือ้ เพลิงชีวมวล เรื่องราคา เราคุมไม่ได้ แต่เรามีการควบคุมเรื่องการวางแผนทีด่ ี และการลดค่าใช้จ่ายในส่วน
operation ต่างๆมากกว่า เชื่อว่าราคากะลาปาล์มลงมาถึงจุดต่าสุกแล้วมันคงถึงจุดต่าสุดแล้วและเราก็มกี ารจาหน่าย
สต๊อคเก่าไปหมดแล้วยังคงเหลือสต๊อคใหม่ทม่ี ตี น้ ทุนทีแ่ ข่งขันได้ เพราะฉะนัน้ โอกาสในการขาดทุนน้อยลง แต่อาจจะมี
ผลพวงทีเ่ กีย่ วเนื่องจากไตรมาส 4 มาถึงเดือนมกราคมบ้าง แต่เท่าทีด่ ใู นเดือนหลัง ๆ ทุกอย่างก็น่าจะดีขน้ึ
นายยุทธนา วาฤทธิ ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาด้วยตนเอง มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้ อยากให้ผบู้ ริหารไปออก
opportunity day อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้นกั ลงทุนจะได้รบั ข่าวสารและการดาเนินงานของบริษทั
นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผูจ้ ดั การ รองประธานกรรมการบริหาร และผูอ้ านวยการด้าน
บริหารการเงินและสารสนเทศ ชีแ้ จงว่า ทาง ABM ได้มกี ารจองห้องสาหรับ opportunity day ในช่วงไตรมาส 3 ไว้แล้ว
เพื่อจะได้นาเสนอผลการดาเนินงานและเปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนได้ซกั ถามข้อสงสัยต่าง ๆ
หลังจากประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามข้อมูลเพิม่ เติม และเมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม
เพิม่ เติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ประธานทีป่ ระชุม
(นายอภิสทิ ธิ ์ รุจเิ กียรติกาจร)

เลขานุการบริษทั /ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นางอภิรตี สกุลอินทร์)
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