Asia Biomass Public Company Limited
บริษ ัท เอเชีย ไบโอแมส จำก ัด (มหำชน)
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โทรศัพท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102 www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ : 0107560000061

ที่ ABM 005/2019
วันที่ 26 เมษายน 2562
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม THE BRIGHT ชัน้ 3 อาคาร A ตัง้ อยู่เลขที่
15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้ าม เขตบางขุน เที ยน กรุ งเทพมหานคร 10150 โดยที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น
ดังกล่าวได้ พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ ดงั นี ้
1.

รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

211,779,107

100%

ไม่เห็นด้ วย

0

0%

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

เห็นด้ วย

หมายเหตุ

1)

2)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
จ านวนเสี ย งทั ง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ นที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจาก
ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 2 หุ้น คิดเป็ น 2 เสียง ทาให้ ในวาระ
นี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมดจ
้
านวน 211,779,107 เสียง
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2.

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2561
หมายเหตุ

3.

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2561 สาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

211,779,107

100%

ไม่เห็นด้ วย

0

0%

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

เห็นด้ วย

หมายเหตุ

1)

2)

มติ ในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับอนุมัติด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
จ านวนเสี ย งทั ง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ นที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจาก
ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 2 หุ้น คิดเป็ น 2 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้
มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมดจ
้
านวน 211,779,107 เสียง
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4.

อนุมัติ ก ารงดจัด สรรก าไรเพื่ อ เป็ น ทุน สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงิ น ปั น ผล
ประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

211,779,107

100%

ไม่เห็นด้ วย

0

0%

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

เห็นด้ วย

หมายเหตุ

1)

2)

5.

-

มติ ในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับอนุมัติด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
จ านวนเสี ย งทั ง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ นที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจาก
ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 2 หุ้น คิดเป็ น 2 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้
มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมดจ
้
านวน 211,779,107 เสียง

อนุมัติการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 2 คนได้ แก่
(1) นางสาวธิ ญาดา ควรสถาพร และ (2) ดร.สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
5.1

นางสาวธิญาดา ควรสถาพร การแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ / กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้จดั การ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

211,779,107

100%

ไม่เห็นด้ วย

0

0%

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
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5.2

ดร.สฤษดิ์ โชคชัย นิ รั น ดร์ ได้ รับการแต่ งตัง้ ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ีลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

211,779,107

100%

ไม่เห็นด้ วย

0

0%

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

เห็นด้ วย

หมายเหตุ

1)

2)

6.

-

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
จ านวนเสี ย งทั ง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ นที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจาก
ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 2 หุ้น คิดเป็ น 2 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มี
จานวนเสี ย งของผู้ถื อ หุ้น ที่ เข้ าร่ ว มประชุม และผู้รั บ มอบฉัน ทะ
ทังหมดจ
้
านวน 211,779,107 เสียง

อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 5,000,000
บาท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมำ
ประชุม

211,779,107

100%

ไม่เห็นด้ วย

0

0%

งดออกเสียง

0

0%

บัตรเสีย

0

-

เห็นด้ วย
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หมายเหตุ

7.

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุม

2)

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจาก
ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 2 หุ้น คิดเป็ น 2 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้
มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมดจ
้
านวน 211,779,107 เสียง

อนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีจาก สานักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2562 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้
เป็ นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงิ นของบริ ษั ท ได้ แก่ 1. นายวิรัช
อภิ เมธี ธ ารง ผู้ สอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 1378 และ/หรื อ 2. นายชั ย กรณ์
อุ่น ปิ ติ พ งษา ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตทะเบี ย นเลขที่ 3196 และ/หรื อ 3. นายอภิ รั ก ษ์
อติ อนุวรรตน์ ผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรื อ 4. นายปรี ชา สวน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ สานักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีรายอื่นของสานักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ในการตรวจสอบบัญ ชีให้ แก่บริ ษัท เข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทแทนได้ และ
กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นจานวนไม่เกิน 1,655,000 บาท ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

211,779,107

100%

ไม่เห็นด้ วย

0

0%

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

หมายเหตุ

1)

-

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
จ านวนเสี ย งทั ง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ นที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
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2)

8.

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จาก
ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 2 หุ้น คิดเป็ น 2 เสียง ทาให้ ในวาระนีม้ ี
จ านวนเสี ย งของผู้ถื อ หุ้น ที่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม และผู้ รั บ มอบฉัน ทะ
ทังหมดจ
้
านวน 211,779,107 เสียง

รับทราบการเปลีย่ นแปลงการใช้ เงินเพิ่มทุนที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ธิญาดา ควรสถาพร (นางสาวธิญาดา ควรสถาพร)
กรรมการผู้จดั การ

6

