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ที่ ABM-EL 002/2019
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เรื่องอนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2561 การงดจ่ายเงินปั นผลและกาหนด
วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อ วัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562 ได้มมี ติอนุมตั ใิ นเรื่องสาคัญต่างๆ ดังนี้
1.

มีมติอนุ มตั แิ ละเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน
และบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว

2.

มีมติอนุมตั แิ ละเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั งิ ดจัดสรร
กาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561

3.

มีมติอนุมตั แิ ละเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
ทัง้ 2 ท่าน ซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง
ลำดับ

รำยชื่อกรรมกำร

1.

นางสาวธิญาดา ควรสถาพร

2.

ดร.สฤษดิ ์ โชคชัยนิรนั ดร์

ตำแหน่ ง
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่าบุคคลทีม่ รี ายชื่อข้างต้นซึง่ ต้อง
ออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการตามวาระทัง้ 2 ท่าน เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มี
ลัก ษณะต้อ งห้า มตามพระราชบัญญัติบ ริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ไ ด้มีก ารแก้ไข
เพิม่ เติม) และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) ตลอดจนประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
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อนึ่ง บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการสาหรับการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ของบริษทั ฯล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่องการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรื่อง
ดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด
4. มีมติอนุ มตั แิ ละเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุม สามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2562 พิจารณาอนุ มตั กิ าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมชุดย่อยของบริษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ตำแหน่ ง

ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร/ครัง้

ประธานกรรมการ
กรรมการ

25,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้

ค่ำตอบแทนกรรมกำร/
เดือน
25,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั )
ตำแหน่ ง
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรตรวจสอบ/ครัง้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท/คน/ครัง้
กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท/คน/ครัง้
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั )
ตำแหน่ ง
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสรรหำและ
พิ จำรณำค่ำตอบแทน/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
25,000 บาท/คน/ปี
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท/คน/ปี
นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจาปี 2562 เปรียบเทียบกับปี
2561 มีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมบริษทั
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
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ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2561

25,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน

25,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน

25,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้

25,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้

25,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้

25,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้
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องค์ประกอบค่ำตอบแทน
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและ
25,000 บาท/คน/ปี
พิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
20,000 บาท/คน/ปี
ค่าตอบแทน

ปี 2561
25,000 บาท/คน/ปี
20,000 บาท/คน/ปี

ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยข้างต้น จะมีวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท และ
บริษทั ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ ให้กรรมการบริษทั นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้
ข้างต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณามอบอานาจ
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูจ้ ดั สรรเงินจานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่
ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงิน ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
5. อนุ มตั ิให้เสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท
สานักงาน ดร. วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริษทั สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
รายชื่อผูส้ อบบัญชี
(1) นาย วิรชั

ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่

อภิเมธีธารง

1378

(2) นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิ ตพิ งษา

3196

(3) นาย อภิรกั ษ์ อติอนุวรรตน์

5202

(4) นาย ปรีชา

6718

สวน

โดยกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี และค่าสอบทานรายไตรมาส สาหรับปี 2561 สาหรับ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ และงบการเงิ น รวมเป็ นจ านวนเงิ น รวมทัง้ สิ้น 1,655,000 บาท
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีทงั ้ 4 ท่านดังกล่าว ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษทั บริษทั ย่อยของ
บริษทั กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
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6. อนุ ม ัติก ารเปลี่ย นแปลงวัต ถุ ป ระสงค์ก ารใช้เ งิน เพิ่ม ทุ น ที่ไ ด้ร ับ จากการเสนอขายหุ้น สามัญ ต่ อ
ประชาชนทัวไปอย่
่
างไม่เป็ นนัยสาคัญตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ท่ี สจ.63/2561 เรื่อ ง การเปลี่ย นแปลงวัต ถุ ป ระสงค์ก ารใช้เ งินตามแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“ประกาศ สจ. 63/2561 ข้อ 2 การ
เกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการ
ข้อมูล”)
ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 บริษทั ฯ ได้รายงานข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การใช้เงินเพิม่ ทุนทีไ่ ด้รบั จากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 บริษัทจะนาเสนอขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินลงทุน ในข้อ 1 และ ข้อ 2 ที่ยงั
ไม่ได้นาเงินจานวนดังกล่าวมาใช้ตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้แจ้งไว้ในหนังสือชีช้ วนของบริษทั โดยเกลีย่
วงเงินลงทุนจากหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการ
ข้อมูล
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1. เพื่อลงทุนในการขยายพืน้ ทีเ่ ก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิม่ เติมในประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย
วงเงินทีข่ อ 30.00 ล้านบาท
จากมติทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ใิ ห้เกลีย่ วงเงินลงทุนดังนี้
วัตถุประสงค์ขอ้ 1 เกลีย่ ไปเป็ นวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
จานวน 30 ล้านบาท
เหตุผลและควำมจำเป็ น
เนื่องจากสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในภูมภิ าค
ส่งผลให้บริษัทต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เงินจากการเพิม่ ทุน นอกจากนี้ ยังสามารถลด
ความเสีย่ งด้านสต๊อกกะลาปาล์มทีอ่ าจจะสูญหายจากหลาย ๆ ปั จจัย
ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิ ดขึน้ ต่อกำรประกอบธุรกิ จของบริษทั
ไม่มผี ลกระทบ เนื่องจาก บริษทั ยังคงซือ้ กะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซีย โดยการซือ้ ตรงจากซัพ
พลายเออร์ ซึ่งมีต้นทุนต่ ากว่าการจัดเก็บรวบรวมกะลาปาล์มเอง และมีศกั ยภายในการรวบรวม
สินค้า และบริษทั สามารถคัดคุณภาพของสินค้าทีจ่ ะนาเข้ามา และลดความเสี่ยงจากการรวบรวมและ
จัดเก็บได้และในมาเลเซียบริษทั จะใช้พน้ื ทีเ่ ดิมเพื่อเก็บสต๊อกสินค้า โดยให้เป็ นไปตามแผนการขาย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อลงทุนจัดตัง้ โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งกับบริษทั ร่วมทุนบริเวณภาคใต้
วงเงินทีข่ อ 31.00 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ขอ้ 2 เกลีย่ ไปเป็ นวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อลงทุนจัดตัง้ โรงงานผลิตไม้สบั และ
โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งทีต่ าบลบางกุง้ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 20
ล้านบาท และ ใช้ในวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ จานวน
11 ล้านบาท
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เหตุผลและควำมจำเป็ น
เนื่องจากบริษทั แฟนซี วู๊ด อินดัส ตรีส จากัด (มหาชน) ซึ่งได้รายงานการเผยแพร่ข่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยคณะกรรมการบริษทั มีมติให้ยกเลิกการจัดตัง้ บริษัท
ร่วมทุนกับบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) และ บริษทั ก็ได้เผยแพร่ขา่ วต่อตลาดหลักทรัพย์
เพื่อชีแ้ จงและรายงานการยกเลิก จัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิ ดขึน้ ต่อกำรประกอบธุรกิ จของบริษทั
ไม่มผี ลกระทบ เนื่องจาก บริษทั มีแผนการสร้างโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งเป็ นของตนเอง และ แผน
ความร่วมมือกับกลุ่มโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง
หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อลงทุนในการขยายพืน้ ทีเ่ ก็บรวบรวมกะลา
ปาล์มเพิม่ เติมในประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย
2. เพื่อลงทุนจัดตัง้ โรงงานผลิต
ชีวมวลอัดแท่งกับบริษทั ร่วมทุนบริเวณภาคใต้

วงเงินทีข่ อ

วงเงินทีข่ อ
เปลีย่ นแปลง

30.00

-

31.00

-

ระยะเวลาทีใ่ ช้เงิน

3. เพื่อลงทุนจัดตัง้ โรงงานผลิตไม้สบั และ
โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งทีต่ าบลบางกุง้
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20.00

40.00

ภายในปี 2562

4. เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ

41.84

41.84+30+11 =
84.84
122.84

ภายในปี 2562

รวม

122.84

จากการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามทีเ่ คยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลจะไม่
ส่ง ผลกระทบใดๆ ต่ อ การประกอบธุร กิจของบริษัทและประมาณการใด ๆ เนื่ อ งจากข้อ มูลที่ได้
เปิ ดเผยไว้เป็ นเพียงส่วนของโครงการในอนาคตทีไ่ ม่ได้ถูกนาไปคานวณรายได้
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น เป็ นการเกลีย่ วงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่าง
รายการทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึง่ คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็ นการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็ นนัยสาคัญ ตามประกาศ สจ.
63/2561 โดยบริษทั สามารถเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็ นนัยสาคัญได้เมื่อ
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และให้บริษทั รายงานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เพื่อทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในครัง้ ถัดไป
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7. อนุมตั กิ าหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม The Bright ชัน้ 3 อาคาร A เลขที่ 15/6 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารของบริษทั มีอานาจในการ
พิจารณาแก้ไข วาระการประชุม วัน เวลา และสถานทีส่ าหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2562 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบทีม่ ตี ่อบริษทั เป็ นสาคัญ โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2561
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั งิ ดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2561

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั
ประจาปี 2562

วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี
2562

วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รบั จากการเสนอขายหุ้นสามัญ
แก่ประชาชน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. อนุ มตั กิ าหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
(Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2562
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ _______________________
(นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
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