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เรือง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้

สิงทีส่งมาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ประชุมเมือวันที 26 เมษายน 2561
จํานวน 1 ฉบับ
2. รายงานประจําปี 2561 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ของบริษทั สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ QR-CODE)
3. รายนามและประวัตขิ องกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ และได้รบั การเสนอชือให้ได้รบั
การเลือกตังเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัวไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกําหนดรายการต่างๆ
ทีจะมอบฉั น ทะทีละเอีย ดชัด เจน) และหนั ง สือ มอบฉั น ทะแบบ ค. (เฉพาะกรณี ผู้ ล งทุ น
ต่างประเทศทีแต่งตังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
5. ข้อมูลประวัตผิ สู้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2562
6. ข้อมูลประวัตกิ รรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ และนิยามกรรมการอิสระ
7. คําชีแจงวิธกี ารลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานทีผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องนํ ามา
แสดงในวันประชุม
8. สําเนาข้อบังคับของบริษทั เรือง การประชุมผูถ้ อื หุน้ และ
9. แผนทีสถานทีจัดประชุม : ห้องประชุม THE BRIGHT ชัน 3 อาคาร A

โดยหนังสือฉบับนี บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยทีประชุม
คณะกรรมการของบริษทั ครังที 1/2562 ได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 ในวันที 26 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชัน 3 อาคาร A ตังอยู่เลขที 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 เมือวันที 26 เมษายน 2561 โดยบริษทั
ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่ง
มาด้วย 1 ทีได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562

1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ซึงประชุมเมือวันที
26 เมษายน 2561 ได้มกี ารบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ซึงประชุมเมือวันที
26 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 1

การลงมติ

มติในวาระนีจะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้
ถือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที 2

พิ จารณารับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษทั ประจําปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทั ได้สรุปผลการดําเนินงานและการเปลียนแปลงทีสําคัญทีเกิดขึนในรอบปี 2561
ไว้ในรายงานประจําปี 2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 2 ทีได้จดั ส่ง
ให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี
สรุปสาระสําคัญดังนี
รายการ

งบการเงิ นรวม
31 ธ.ค. 61

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 2560

สิ นทรัพย์รวม (ล้านบาท)

648

808

563

706

หนี สิ นรวม (ล้านบาท)

408

655

324

555

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)

239

153

239

150

Y-61

Y-60

Y-61

Y-60

1,298.21

1,246.06

1,116.54

1,155.37

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (ล้านบาท)

(35.96)

15.42

(34.65)

7.95

กําไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (ล้านบาท)

(31.15)

15.63

(34.65)

7.95

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (บาทต่ อหุ้น)

(0.108)

0.074

(0.120)

0.037

รายได้รวม (ล้านบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานและการ
เปลียนแปลงทีสําคัญทีเกิดขึนในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 2

การลงมติ

วาระนีเป็ นวาระแจ้งเพือทราบจึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง

วาระที 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิ น และบัญชี กาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2561 สําหรับปี สิ นสุด
วันที 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

มาตรา 112 ของ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 กําหนดให้
คณะกรรมการจะต้องจัดให้มกี ารทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสินสุดของรอบปี
บัญชีเพือเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี
ในการนี บริษัทได้จดั ทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2561
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2561

2

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

ของบริษทั ตามสิงทีส่งมาด้วย 2 ทีได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน
และบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2561 สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว
ได้ผ่ านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญ าตของบริษัท ซึงได้รบั การแต่ ง ตังจากที
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ของบริษทั และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุ มผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุ ม ัติงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2561 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนสุ
ิ ด
วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษัท
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ
แล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนีจะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้
ถือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที 4

พิ จารณาอนุ มตั ิ การงดจัดสรรกําไรเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิ นปั นผล
ประจําปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และ
ข้อบังคับของบริษทั กําหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึงไว้ เป็ นทุน
สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้า
มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึงปั จจุบนั
บริษทั มีทุนสํารองตามกฎหมาย 6,100,000 บาท
นอกจากนี บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกําไร สุทธิทเหลื
ี อหลังจากหักสํารองต่างๆ ทุกประการตามทีได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษทั และตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษทั และคํานึงถึง
ผลประกอบการ สถานะทางการเงิน แผนการลงทุน ตลอดจนความสมําเสมอในการจ่ายเงิน
ปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ทังนี เนืองจากบริษทั มีผลขาดทุนจากผลการดําเนินงานของบริษทั สําหรับปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ดณ
วันที 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ดังนี
1. งดการจัดสรรเงินกําไรเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และ
2. งดการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั แล้วเห็นว่า ปี 2561 บริษทั มี
ผลขาดทุนจากการดําเนินงานจํานวน 34,654,953 บาท (สามสิบสีล้านหกแสนห้าหมืนสี
พันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) ดังนันจึงเห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิงดการ
จ่ายเงินปั นผล จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 และงดการจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุน
สํารองตามกฎหมาย ประจําปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561

3

การลงมติ

มติในวาระนีจะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

วาระที 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17
กําหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง
จํานวนหนึงในสาม ( / ) เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วนหนึงในสาม ( / ) กรรมการทีจะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปี แรกและปี ทสองภายหลั
ี
งจดทะเบียนบริษทั นัน ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการซึงพ้น
จากตําแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี 2562 ของบริษัท มีก รรมการทีจะต้อ งออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 ราย ดังนี

รายชือ
กรรมการที
จะต้องออก
จากตําแหน่ ง
ตามวาระ

ตําแหน่ ง

1.

นางสาวธิญาดา
ควรสถาพร

กรรมการ/กรรมการ
ผูจ้ ดั การ/

5/5

2/2*
12/12**

พ้นจาก
ตําแหน่งตาม
วาระ

2.

ดร.สฤษดิ
โชคชัยนิรนั ดร์

กรรมการ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

5/5

-

พ้นจาก
ตําแหน่งตาม
วาระ

ลําดับ

จํานวนครังที จํานวนครังทีเข้า
เข้าร่วมประชุม
ร่วมประชุม
คณะกรรม
คณะกรรมการชุด
การในปี 2561
ย่อยในปี 2561

หมายเหตุ

หมายเหตุ : * การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
** การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทังนี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ อง
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562
ทัง 2 ท่านแล้ว ซึงมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 3 เห็นว่าบุคคลทัง 2 ท่านนี
เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และความเชียวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษทั และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาตาม
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทัง 2 ท่านมีคุณสมบัตแิ ละไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจํากัด และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้มกี ารแก้ไขเพิมเติม) ตลอดจนประกาศที
เกียวข้อง
อนึง บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือบุคคล เพือรับเลือกตังเป็ นกรรมการสําหรับ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 ของบริษทั ฯล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
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ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที 28 ธันวาคม 2561 ทังนีเพือเป็ นการส่งเสริมการ
ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรืองการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรืองดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

จึงเห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาแต่งตังให้กรรมการทัง 2 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ต่งตังให้กรรมการทีจะต้องออก
จากตําแหน่ งตามวาระ ทัง 2 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง โดยมี
รายชือดังนี
1. นางสาวธิญาดา
2. ดร.สฤษดิ

การลงมติ

วาระที 6

ควรสถาพร
โชคชัยนิรนั ดร์

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

มติในวาระนีจะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถือ หุ้น ทีมาประชุ ม และออกเสีย งลงคะแนน (ในการพิจ ารณาเลือ กตังกรรมการแทน
กรรมการที ออกจากตํ า แหน่ ง ตามวาระ บริ ษั ท จะพิ จ ารณาอนุ ม ัติ เ ป็ นรายบุ ค คล)
พิ จารณาอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษั ท มหาชนจํ า กัด และข้อ บัง คับ ของบริษั ท ข้อ 22
กําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณากลันกรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษทั และขนาด
ธุรกิจของบริษทั โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าทีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทั โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย
เห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี มอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของ
บริษทั ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 5,000,0000 บาท โดยมีรายละเอียดของ
ค่าตอบแทนดังนี

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ตําแหน่ ง

ค่าเบียประชุมกรรมการ/ครัง

ค่าตอบแทนกรรมการ/
เดือน

ประธานกรรมการ

25,000 บาท/คน/ครัง

25,000 บาท/คน/เดือน

กรรมการ

20,000 บาท/คน/ครัง

20,000 บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั )

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
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ตําแหน่ ง

ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบ/ครัง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท/คน/ครัง

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/คน/ครัง

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั )
ตําแหน่ ง

ค่าเบียประชุมกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่าตอบแทน/ปี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

25,000 บาท/คน/ปี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

20,000 บาท/คน/ปี

นอกจากนี ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจําปี 2562 เปรียบเทียบกับ
ปี 2561 มีรายละเอียดดังนี
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ปี 2562 (ปี ทีเสนอ)

ปี 2561

- ประธานกรรมการ

25,000 บาท/คน/เดือน

25,000 บาท/คน/เดือน

- กรรมการ

20,000 บาท/คน/เดือน

20,000 บาท/คน/เดือน

- ประธานกรรมการ

25,000 บาท/คน/ครัง

25,000 บาท/คน/ครัง

- กรรมการ

20,000 บาท/คน/ครัง

20,000 บาท/คน/ครัง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท/คน/ครัง

25,000 บาท/คน/ครัง

- กรรมการ

20,000 บาท/คน/ครัง

20,000 บาท/คน/ครัง

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าเบียประชุมกรรมบริษทั

ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบ

ค่าเบียประชุมกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

25,000 บาท/คน/ปี

25,000 บาท/คน/ปี

- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

20,000 บาท/คน/ปี

20,000 บาท/คน/ปี

ทังนี ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยข้างต้น จะมีวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000
บาท และบริษัท ไม่ มีก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนและสิท ธิป ระโยชน์ อืนๆ ให้กรรมการบริษัท
นอกเหนือจากทีระบุไว้ขา้ งต้น
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทั โดยกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
เป็ นจํานวนวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนีจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
เสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม

วาระที 7

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารแต่ ง ตังผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท และการกํา หนดค่ า ตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี
ประจําปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 กําหนดให้บริษัทแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบ
บัญชีประจําปี ของบริษทั และ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด มาตรา 120 ประกอบกับ
หลักเกณฑ์เงือนไขการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทีห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปี บญ
ั ชีบริษัท
ติดต่อกัน แต่ไม่หา้ มแต่งตังผูส้ อบบัญชีรายใหม่ทสัี งกัดสํานักงานสอบบัญชีเกียวกับผูส้ อบ
บัญชีรายเดิม
ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 1/2562 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้
พิจารณาคุณสมบัตขิ องผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ ายจัดการถึงความน่ าเชือถือ ความเป็ นอิสระ
ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี การให้คําปรึกษาในมาตรฐาน
บัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทนั เวลา มีความเห็นว่าควรเสนอผูส้ อบบัญชีดงั นี
รายชือผูส้ อบบัญชี

ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที

(1) นาย วิรชั อภิเมธีธาํ รง

1378

(2) นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิ ตพิ งษา

3196

(3) นาย อภิรกั ษ์ อติอนุวรรตน์

5202

(4) นาย ปรีชา สวน

6718

จากบริษทั สํานักงาน ดร. วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ประจําปี 2562 เป็ นปี ทสอง
ี
โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพือเสนอที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ต่งตังผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจาก บริษทั สํานักงาน ดร. วิรชั แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นรอบบัญชีบริษทั ปี ทสอง
ี
อนึง ในกรณีทผูี ส้ อบบัญชีทมีี รายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้ ให้สาํ นักงาน ดร.
วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด แต่งตังผูส้ อบบัญชีรายอืนของสํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จํากัด ซึงมีคุณสมบัตเิ หมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษทั เข้าทํา
หน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั แทนได้
ทังนี ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยประจําปี 2562 จํานวน
3 บริษทั (1) บริษทั ภาประภัส จํากัด (2) บริษทั สถาพรธนาพัฒน์
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(3) บริษทั เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด ทังนีข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์การทํางานของ
ผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 5
ส่วนบริษทั ย่อยอืนในต่างประเทศ จะแต่งตังผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีอนื ให้เป็ น
ผูส้ อบบัญชีประจําปี 2562 ของบริษทั ย่อยนันเอง โดยคณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้
สามารถจัดทํางบการเงินได้ทนั ตามกําหนด
นอกจากนี คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชีประจําปี และค่าสอบทานรายไตรมาส สําหรับปี 2562 สําหรับงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิน 1,655,000 บาท ทังนี ค่าสอบ
บัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าบริการอืนๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ลําดับ

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี

ปี 2562 (ปี ทีเสนอ)

ปี 2561

1.

ค่าสอบบัญชีของบริษทั

1,655,000 บาท

1,600,000 บาท

2.

ค่าบริการอืน ๆ
(Non-Audit Services)

ไม่มี

ไม่มี

รวม

1,655,000บาท

1,600,000 บาท

ทังนี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 เพิมขึนจากระยะเวลาบัญชีทผ่ี านมา 5,000
บาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.3 เนืองจากปริมาณงานทีเพิมขึน ทังนี ค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชีขา้ งต้น ไม่รวมค่าบริการอืน ๆ (Non-Audit Services)
การแต่งตังผูส้ อบบัญชีของบริษทั และการกําหนดค่าสอบบัญชีขา้ งต้นได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาถึงคุณสมบัติ
และประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าสํานักงาน ดร. วิรชั
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีทมีี ความเป็ นอิสระ มีความเชียวชาญ
ในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีทเสนอมี
ี
ความเหมาะสม ทังนี ผู้สอบบัญชีทงั 4 ท่าน
ดังกล่าว ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษทั ย่อยของบริษัท กรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผูส้ อบบัญชีซงมี
ึ
รายชือดังต่อไปนี จากสํานักงาน ดร. วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
รายชือผูส้ อบบัญชี
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ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที

(1) นาย วิรชั อภิเมธีธาํ รง

1378

(2) นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิ ตพิ งษา

3196

(3) นาย อภิรกั ษ์ อติอนุวรรตน์

5202
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(4) นาย ปรีชา สวน

6718

และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
1,655,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ

มติในวาระนีจะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที 8 พิ จารณารับทราบเปลียนแปลงการใช้เงิ นเพิ มทุนทีได้รบั จากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที สจ.63/2561
เรือง การเปลียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่างหนังสือชีชวน (“ประกาศ สจ. 63/2561 ข้อ 2 การเกลียวงเงินลงทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายระหว่างรายการทีมีการเปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล”) การ
อนุ มตั ิเปลียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิมทุนทีได้รบั จากการเสนอขายหุน้ สามัญต่อ
ประชาชนทัวไปอย่างไม่เป็ นนัยสําคัญ ได้เมือได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว ให้
รายงานให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ณ วันที 29 มกราคม 2562 บริษทั ฯ ได้รายงานข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรืองการใช้เงินเพิมทุนทีได้รบั จากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน สินสุด ณ
วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษทั จะนําเสนอขอเปลียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินลงทุน
ในข้อ 1 และ ข้อ 2 ทียังไม่ได้นําเงินจํานวนดังกล่าวมาใช้ตามวัตถุประสงค์ทได้
ี แจ้งไว้ใน
หนังสือชีชวนของบริษทั โดยเกลียวงเงินลงทุนจากหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการทีมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล
วัตถุประสงค์ขอ้ ที . เพือลงทุนในการขยายพืนทีเก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ มเติ ม
ในประเทศอิ นโดนี เซียและมาเลเซีย
วงเงินทีขอ 30.00 ล้านบาท
มติ
วัตถุประสงค์ขอ้ 1 เกลียไปเป็ นวัตถุประสงค์ขอ้ ที 4 เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจ จํานวน 30.00 ล้านบาท
เหตุผลและความจําเป็ น
เนืองจากสถานการณ์ทเปลี
ี ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนใน
ภูมภิ าคส่งผลให้บริษัทต้องเพิมความระมัดระวังในการใช้เงินจากการเพิมทุน ในขณะที
ปั จจุบนั บริษทั ยังสามารถรวบรวมและจัดหากะลาปาล์มได้จากหลายแหล่งและคลังสินค้าที
มีอยู่ยงั เพียงพอต่อคามต้องการใช้ของบริษทั อยู่แล้ว
ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิ ดขึนต่อการประกอบธุรกิ จของบริษทั
ไม่มผี ลกระทบ เนืองจาก บริษทั ยังคงซือกะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซีย โดยการซือ
ตรงจากซัพ พลายเออร์ ซึงมีต้น ทุ น ตํ ากว่ า การจัด เก็บ รวบรวมกะลาปาล์ม เอง และมี
ศักยภายในการรวบรวมสินค้า และบริษทั สามารถคัดคุณภาพของสินค้าทีจะนําเข้ามา และ
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ลดความเสียงจากการรวบรวมและจัดเก็บได้และในมาเลเซียบริษทั จะใช้พนที
ื เดิมเพือเก็บส
ต๊อกสินค้า โดยให้เป็ นไปตามแผนการขาย
วัตถุประสงค์ขอ้ ที 2. เพือลงทุนจัดตังโรงงานผลิ ตชีวมวลอัดแท่งกับบริษทั ร่วมทุน
บริเวณภาคใต้
วงเงินทีขอ 31.00 ล้านบาท
มติ
วัตถุประสงค์ขอ้ 2 เกลียไปเป็ นวัตถุประสงค์ขอ้ ที 3 เพือลงทุนจัดตังโรงงานผลิตไม้สบั
และ โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งทีตําบลบางกุง้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
จํานวน 20 ล้านบาท และ ใช้ในวัตถุประสงค์ขอ้ ที 4 เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจ จํานวน 11 ล้านบาท
เหตุผลและความจําเป็ น
เนืองจากบริษทั แฟนซี วู๊ด อินดัส ตรีส จํากัด (มหาชน) ซึงได้รายงานการเผยแพร่ข่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์ ในวันที 15 พฤษภาคม 2561 โดยคณะกรรมการบริษทั มีมติให้ยกเลิก
การจัด ตังบริษัทร่ วมทุน กับ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ก็ไ ด้
เผยแพร่ข่าวต่ อตลาดหลักทรัพย์เพือชีแจงและรายงานการยกเลิก จัดตังบริษัทร่วมทุน
เรียบร้อยแล้ว เมือวันที 8 มิถุนายน 2561
ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิ ดขึนต่อการประกอบธุรกิ จของบริษทั
ไม่มผี ลกระทบ เนืองจาก บริษทั มีแผนการสร้างโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งเป็ นของตนเอง
และ แผนความร่วมมือกับกลุ่มโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง
หน่วย : ล้านบาท
วัตถุประสงค์

วงเงินทีขอ

วงเงินทีขอ
เปลียนแปลง

1. เพือลงทุนในการขยายพืนทีเก็บรวบรวมกะลาปาล์ม
เพิมเติมในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย

30.00

-

2. เพือลงทุนจัดตังโรงงานผลิต
ชีวมวลอัดแท่งกับบริษทั ร่วมทุนบริเวณภาคใต้

31.00

-

3. เพือลงทุนจัดตังโรงงานผลิตไม้สบั และโรงงานผลิต
ชีวมวลอัดแท่งทีตําบลบางกุง้ อําเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
รวม

ระยะเวลาทีใช้เงิน

20.00

40.00

ภายในปี 2562

41.84

82.84

ภายในปี 2562

122.84

122.84

จากการเปลียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามทีเคยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทและประมาณการใด ๆ เนืองจากข้อมูลทีได้เปิ ดเผยไว้เป็ นเพียงส่วนของโครงการใน
อนาคตทีไม่ได้ถูกนําไปคํานวณรายได้
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ความเห็นคณะกรรมการ

การลงมติ
วาระที 9

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ รับทราบการเปลียนแปลงวัตถุประสงค์
การใช้เงินข้างต้น เป็ นการเกลียวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการทีมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึงคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ น
การเปลียนแปลงวัตถุ ประสงค์การใช้เงินเพิมทุนทีได้รบั จากการเสนอขายหุ้นสามัญต่ อ
ประชาชนทัวไปอย่ า งไม่ เ ป็ น นั ย สํา คัญ ตามประกาศสํา นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที สจ. 63/2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี
วัตถุประสงค์

วงเงินทีขอ
เปลียนแปลง

ระยะเวลาทีใช้เงิน
โดยประมาณ

1. เพือลงทุนจัดตังโรงงานผลิตไม้สบั และ
โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งทีตําบลบางกุ้ง
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

40.00

ภายในปี 2562

2. เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนิ นธุรกิจ

82.84

ภายในปี 2562

รวม

122.84

วาระนีเป็ นวาระแจ้งเพือทราบจึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
พิ จารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรทีจะเปิ ดโอกาสให้กบั ผู้ถือหุ้น ทีประสงค์จ ะเสนอเรืองอืนที
นอกเหนือจากวาระการประชุมทีคณะกรรมการกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการ
เสนอเรืองอืนใดนันให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีกฎหมายกําหนด
บริษทั กําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ประจําปี 2562 ในวันที
18 มีนาคม 2562
อนึง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษทั ที http://www.asiabiomass.com/ ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2562 ในวันที 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชัน 3 อาคาร A ตังอยู่เลขที 15/6 ถนน
พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 รายละเอียดแผนทีของสถานทีประชุม ปรากฏตาม
สิงทีส่งมาด้วย 9
ในกรณีทผูี ้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อนเข้
ื า
ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง ส่วนผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติซงึ
แต่งตังให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิงทีส่งมาด้วย 4
และเพือเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะโดยใช้
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษทั ดังมีรายชือ และรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 5 เพือ
เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผูถ้ อื หุน้ ได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายัง
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที 273/2 ถนนพระรามที 2 แขวงแสมดํา เขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์: (662) 415-0054 และเพือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอ
ความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถงึ บริษทั ภายในวันที 24 เมษายน 2562
ทังนี ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคําชีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานทีผู้เข้าร่วม
ประชุมต้องนํามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 6 โดยบริษทั จะดําเนินการประชุมตาม
ข้อบังคับบริษทั หมวดที 6 เรืองการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 7
เพือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2562 เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
และเรียบร้อย บริษัทจะเปิ ดให้ท่านผู้ถอื หุน้ และผู้รบั มอบฉันทะลงทะเบียนได้ตงแต่
ั เวลา 12.00 น. ของวันประชุม ณ
ห้องประชุม THE BRIGHT ชัน 3 อาคาร A ตังอยู่เลขที 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150 และเนืองจากบริษทั จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม
ครังนี ดังนัน จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบอืนๆ ตามรายละเอียดสิงทีส่งมาด้วย 6
อนึง บริษทั ได้จดั ทํารายงานประจําปี 2561 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ของ
บริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR-CODE จัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างไรก็ดี
หากท่านผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2561 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไร
ขาดทุน ของบริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ทฝ่ี าย
ประชาสัมพันธ์ บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เลขที เลขที 273/2 ถนนพระรามที 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์: (662) 415-0054
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิสทิ ธิ รุจเิ กียรติกาํ จร)
ประธานกรรมการ
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สิงทีส่งมาด้ วย 1
Asia Biomass Public Company Limited
บริษ ัท เอเชีย ไบโอแมส จําก ัด (มหาชน)
เลขที 273/2 ถนนพระรามที 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุน เทีย น กรุง เทพมหานคร 10150
โทรศัพ ท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102
www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที : 0107560000061
ABM/AGM01/2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2561
ของ
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประชุมเมือวันที 26 เมษายน 2561 เวลา 14.06 น. ณ ห้ องประชุม THE BRIGHT ชัน 3 อาคาร A ตังอยูเ่ ลขที 15/6
ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร เป็ นประธานทีประชุม
(“ประธาน”) ในการประชุมครังนี
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวนทังสิน
36 ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั น 212,278,206 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 70.7594 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัท ครบเป็ น
องค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33. ซึงกําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม จึง
จะเริ มประชุมได้ ดังนัน ประธานจึงกล่าวเปิ ดการประชุมเวลา 14.06 น.
กรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นายอภิสทิ ธิ
รุจิเกียรติกําจร
2. นางณัชปภา
ควรสถาพร
3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
4. นายพนม
5. ดร.สฤษดิ
6. นายวิชยั

ควรสถาพร
โชคชัยนิรันดร์
พรกีรติวฒ
ั น์

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

สกุลอินทร์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ/ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผู้จดั การ/รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร/ผู้อํานวยการอาวุโสด้ านบริ หารการเงินและ
สารสนเทศ
เลขานุการบริ ษัท/ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้ านทรัพยากรมนุษย์
และธุรการ
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สิงทีส่งมาด้ วย 1
Asia Biomass Public Company Limited
บริษ ัท เอเชีย ไบโอแมส จําก ัด (มหาชน)
เลขที 273/2 ถนนพระรามที 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุน เทีย น กรุง เทพมหานคร 10150
โทรศัพ ท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102
www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที : 0107560000061
ABM/AGM01/2561

4. นายธีรศักดิ

เพ็ชรไพบูลย์

5. นางสาวพัทธมน

พิสฐิ บัณฑูรย์

ทีปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทย
แลนด์) จํากัด
ทีปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทย
แลนด์) จํากัด

เลขานุการบริ ษัทชีแจงวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ ทีประชุมทราบเพือให้ การ
ประชุมเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ดังนี
1.
การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถื อ
โดยให้ นบั หนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
2.
กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบทีกฎหมายกําหนด ให้ ปฏิบตั ิการ
ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชือในบัตรลงคะแนนด้ วย ทังนี เพือให้
เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียงยกเว้ นวาระที 6 หากไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่า
ผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรื อเห็นด้ วย ตามจํานวนเสียงของท่าน ต่อมติทีนําเสนอ สําหรับผู้ถือหุ้นทีไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือ
หุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีบริ ษัทจัดให้ พร้ อมลงลายมือชือ และยกมือให้ เจ้ าหน้ าทีไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน
ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทังหมด และส่วนทีเหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้ วย สําหรั บผู้ทีออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ขอให้ เก็บบัตร
ลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท หลังเสร็ จสินการประชุม ทังนี การลงมติในการประชุมครังนี เป็ นการลงมติ
แบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมดเพือให้ เกิดความโปร่งใส
สําหรับวาระที 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระนัน ใน
วาระนีเพือให้ จํานวนหุ้นและจํานวนเสียงทีลงคะแนนตรงกัน บริ ษัทจะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพือเข้ าร่ วมประชุมเป็ นการ
ชัวคราว ตังแต่เริ มวาระที 6 เพือการนับฐานคะแนนเสียงทีชัดเจนและถูกต้ อง จนกว่าการดําเนินการประชุมในวาระนีจะเสร็ จ
สิน เพือให้ เป็ นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทีดี ทังนี ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะ
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง พร้ อมลงนามกํากับไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทเพือนับ
คะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นทีไม่สง่ มอบบัตรลงคะแนน จะถือว่างดออกเสียง
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
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1)

บัตรลงคะแนนทีมีการทําเครื องหมายเกินกว่าหนึงช่อง

2)

บัตรลงคะแนนทีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

3)

บัตรลงคะแนนทีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชือกํากับ
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4)

บัตรลงคะแนนทีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงทีมีอยู่

ในกรณีทีท่านต้ องการแก้ ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชือกํากับ ด้ วยทุกครัง
3.
กรณีผ้ ถู ือหุ้นทีทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่ วมประชุม หรื อมอบให้ กรรมการหรื อ
กรรมการอิสระออกเสียง และกําหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ
กรณี ผ้ ูถือ หุ้น ทีทํ า หนังสือ มอบฉัน ทะแบบ ค. ในกรณี ข องผู้ถือ หุ้น ต่า งประเทศ ซึงแต่ง ตังคัส
โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง คราวเดียวกัน
ในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงทีจะทําการลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ
4.
ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35 (1) กําหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็ น
เสียงชีขาด”
ดังนัน เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็น
ด้ วยในวาระนันๆ หรื อไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” และ “ไม่เห็นด้ วย” ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเท่านัน โดยในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริ ษัทจะไม่นบั การออกเสียงดังกล่าวเป็ นฐาน
ในการนับคะแนนเสียง
5.
สําหรับผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิ
ของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม
6.
คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนืองจากการทยอยเข้ าห้ องประชุม
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทําให้ จํานวนผู้เข้ าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7.
ในการนับคะแนนเสียงครังนีเพือความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และโปร่ งใสบริ ษัทจะมีตวั แทนจากบริ ษัท
ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง
8.
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นทีเกียวข้ อง
กับวาระนันๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีต้ องการซักถาม กรุ ณาแจ้ งชือและนามสกุลให้ ที
ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง
ในกรณีทีผู้ถือหุ้นมีคําถามหรื อความเห็นทีนอกเหนือจากวาระทีกําลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุ ณานําไป
สอบถาม หรื อให้ ความเห็นในวาระอืนๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรื อสอบถาม
อย่างกระชับ และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นทีซํากัน เพือเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอืนได้ ใช้ สิทธิด้วย จึง
ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ ความร่วมมือเพือให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยดีและเพือเป็ นการบริ หารการประชุมให้ อยู่ในเวลาที
กําหนด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

15

สิงทีส่งมาด้ วย 1
Asia Biomass Public Company Limited
บริษ ัท เอเชีย ไบโอแมส จําก ัด (มหาชน)
เลขที 273/2 ถนนพระรามที 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุน เทีย น กรุง เทพมหานคร 10150
โทรศัพ ท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102
www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที : 0107560000061
ABM/AGM01/2561

วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560

ประธานได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม
นําเสนอต่อทีประชุม ดังนี

เลขานุการบริ ษัทได้

บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมือวันที 27 เมษายน 2560 โดยบริ ษัทได้ จดั ทํารายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึงได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ทังนี คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึงประชุมเมือวันที 27
เมษายน 2560 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึงประชุมเมือวันที 27 เมษายน 2560
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิมเติม แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความ
คิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560
มติทีประชุม

ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึงประชุมเมือวันที 27
เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
มติทีลง

จํานวนเสียงทีลงมติ

เห็นด้ วย

212,372,106

ไม่เห็นด้ วย

16

100.0000
0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

212,372,106

100.0000

รวมผู้ถอื หุ้นจํานวน 37 ราย
หมายเหตุ

ร้ อยละของจํ า นวนหุ้ นซึ งมา
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เ สี ย ง
ลงคะแนน

มติในวาระนีจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ในวาระนีมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนจากตอนเริ มเปิ ดประชุมจํานวน 93,900 หุ้น
คิดเป็ น 93,900 เสียง ทําให้ ในวาระนี มีจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมดจํานวน 212,372,106 เสียง
วาระที 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2560
ประธานได้ มอบหมายให้ คุณธิญาดา ควรสถาพร กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม คุณธิญาดา ควรสถาพร ได้ นําเสนอต่อ
ทีประชุม ดังนี
บริ ษัทได้ สรุปผลการดําเนินงานและการเปลียนแปลงทีสําคัญทีเกิดขึนในรอบปี 2560 ไว้ ในรายงานประจําปี
2560 แล้ ว ซึงได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม รวมทังได้ นําเผยแพร่รายงานประจําปี ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ตังแต่
วันที 30 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นมา
โดยนําเสนอผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี 2560 โดยสังเขปให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านได้ ทราบดังนี
กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ รวมในปี 2560 ทังสิน 1,246 ล้ านบาท ซึงจํานวนมากกว่า 99% เป็ นรายได้ จากการขาย
สินค้ า ทีเหลือเป็ นรายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง ซึงกลุม่ บริ ษัทใช้ รถบรรทุกในการขนส่งสินค้ าของกลุม่ บริ ษัทเป็ นหลัก หากมี
กําลังการให้ บริ การเหลือในบางช่วงเวลา จึงจะรับจ้ างขนส่งแก่บริ ษัททีเกียวข้ องกันและบุคคลภายนอก นอกจากนัน เป็ นรายได้
อืนๆ ได้ แก่ กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ และดอกเบียรับ เป็ นต้ น
สําหรับรายได้ จากการขายสินค้ า ในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทได้ ขายสินค้ าในประเทศจํานวน 91.25% และส่งออก
ไปต่างประเทศจํานวน 8.75% ซึงส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าประเภทกะลาปาล์มจํานวน 6.28% ชีวมวลอัดแท่งจํานวน 2.31%
สําหรับรายได้ จากการขายสินค้ าของกลุม่ บริ ษัทในปี 2560 ส่วนใหญ่จํานวนกว่า 98% มาจากสินค้ าประเภท
เชือเพลิงชีวมวล ส่วนทีเหลือจํานวน 2% เป็ นการขายไม้ แปรรูป ซึงบริ ษัทได้ เริ มจําหน่ายไม้ แปรรูปมาตังแต่ปลายปี 2559
สําหรั บรายได้ จากการขายเชื อเพลิง ชี วมวลในปี 2560 นัน เป็ น จํ านวนเงิ น 1,208 ล้ านบาท ในขณะที
ปริ มาณการขายอยูท่ ี 0.57 ล้ านตัน
โดยทีผ่านมา กลุ่มบริ ษัทได้ มีสดั ส่วนมูลค่าการขายสินค้ าประเภทกะลาปาล์มมากทีสุดมาโดยตลอด แต่
สัดส่วนการขายกะลาปาล์มลดลงเหลือ 52% ในปี 2560 จากทีเคยมีจํานวนสูงกว่า 70% ในปี ก่อนๆ ในขณะทีสัดส่วนการขาย
สินค้ าประเภทไม้ และส่วนอืนๆ ของไม้ เพิมขึนเป็ นจํานวน 30% ในปี 2560 เนืองจากกลุม่ บริ ษัทมองเห็นโอกาสการเติบโตของ
ความต้ องการใช้ ไม้ สบั ทีสูงขึนอย่างต่อเนือง ประกอบกับเป็ นการเพิมทางเลือกให้ ลกู ค้ าและการเพิมกลุม่ ลูกค้ า อีกทังเป็ นการ
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กระจายความเสียงการขายสินค้ าไม่ให้ มีเพียงสินค้ าใดสินค้ าหนึง ซึงจะช่วยผลักดันให้ กลุม่ บริ ษัทมีศกั ยภาพในการเติบโตของ
ยอดขายได้ อย่างต่อเนือง
สําหรับกําไรขันต้ นจากการขายสินค้ าและบริ การในปี 2560 มีจํานวนทังสิน 294 ล้ านบาท คิดเป็ น 23.75%
และมีกําไรสุทธิ 15 ล้ านบาท หรื อ 1.24% เนืองจากในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทได้ รับผลกระทบจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
และตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงินรวม 6.7 ล้ านบาท ในขณะทีกลุม่ บริ ษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลียนและตราสารอนุพนั ธ์ ทาง
การเงินรวม 6.7 ล้ านบาท ในปี 2559
แผนการดําเนินในปี 2561 บริ ษัทได้ มีแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนือง ซึงส่วนใหญ่จะเน้ นไปทีธุรกิจต้ นนํา และ
การขยายตลาดต่างประเทศ ซึงหนึงในธุรกิจต้ นนํา คือ บริ ษัทมีแผนการทีจะตังโรงงานผลิตขีกบอัดแท่งร่ วมกับหุ้นส่วน คือ
บริ ษัท แฟนซีว๊ ดู อินดรัสตรี ส จํากัด (มหาชน) ซึงบริ ษัท แฟนซีว๊ ดู อินดรัสตรี ส จํากัด (มหาชน) จะถือหุ้น 51% และทางบริ ษัทจะ
ถือหุ้นอยูท่ ี 49% ซึงอยูร่ ะหว่างการวางแผนการดําเนินงาน และในส่วนของคลังสินค้ าบางกุ้งได้ ดําเนินการสร้ างแล้ วเสร็ จตังแต่
ปี ทีแล้ วและได้ ใช้ งานเป็ นปกติแล้ ว
ส่วนของตลาดต่างประเทศนัน บริ ษัทได้ เริ มมีการส่งออกสินค้ าไปยังประเทศเกาหลีใต้ โดยทีบริ ษัทเคย
ส่งออกสินค้ าไปแล้ วช่วงหนึง แต่ได้ ทําการหยุดส่งออกไป และในปี ทีผ่านมาจนถึงปั จจุบนั บริ ษัทได้ กลับมาทําการส่งออกสินค้ า
ไปยังประเทศเกาหลีใต้ อีกครัง และได้ ทําการส่งออกอย่างต่อเนือง
การบริ หารองค์กร พนักงานของกลุม่ บริ ษัททังหมด มีจํานวน

คน โดยมีทงที
ั เป็ นคนไทย มาเลเซีย และ

อินโดนีเซีย
ความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจให้ เติบโตอย่างยังยืนภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุง่ เน้ นการประกอบกิจการด้ วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มี
ส่วนได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล้ อมอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ซึงบริ ษัทหวังว่าการดําเนินธุรกิจ
ภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้ อมกับการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทควบคู่กนั ไปด้ วย โดยที
บริ ษัทได้ มีการเข้ าถึงชุมชน และทํากิจกรรมเพือประโยชน์ตอ่ สังคมและสิงแวดล้ อม

บริ ษัทได้ รับมาตรฐานและรางวัลจากองค์กรชันนํา ซึงได้ แก่ FSC Forest Stewardship Council, Chain of
Custody (CoC) เป็ นการรับรองมาตรฐานว่า บริ ษัทได้ นําไม้ หรื อผลิตภัณฑ์ทีใช้ ไม้ จากป่ าธรรมชาติหรื อป่ าปลูกทีมีการจัดการ
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ป่ าอย่างถูกต้ องตามหลักการทีเป็ นทียอมรับในระดับนานาชาติ รวมทังรางวัล CSR-DIW Beginner รางวัล Green Industry
ระดับที 2 และ รางวัลของสถาบันส่งเสริ มความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ระดับ Platinum
นอกจากนี บริ ษัทมีการจัดทํากฎบัตร หลักธรรมาภิบาล และนโยบายต่างๆ เพือให้ เป็ นไปตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และถือปฏิบตั ิเรื อยมาอย่างเคร่งครัด รวมทังได้ มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิ
เกียวกับการต่อต้ านทุจริ ตและการติดสินบนเพือกําหนดโครงสร้ างองค์กรให้ มีการแบ่งหน้ าทีความรับผิดชอบ กระบวนการ
ทํางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้ มีความชัดเจน เพือให้ มีการถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและเพือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิทีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความ
ยังยืน โดยนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกียวกับการต่อต้ านทุจริ ตและการติดสินบนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั วนั ที 7 มีนาคม
2561 เป็ นต้ นไป โดยปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเพือพิจารณาเข้ าร่ วมโครงการนโยบายเกียวกับการต่อต้ านการทุจริ ต
คอรัปชันกับองค์กรภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวข้ อง
นอกจากนี คุณธิญาดา ควรสถาพร เองยังได้ เข้ าอบรมในหลักสูตร ELP 11/2018 Ethical Leadership
Program (ELP) เมือวันที 8 มีนาคม 2561 ทําให้ เข้ าใจแนวทางการป้องกันการทุจริ ตในองค์กร รวมถึงบทบาทสําคัญในการ
วางนโยบาย มอบหมาย และผลักดันให้ เกิดการดําเนินธุรกิจทีโปร่งใส อันนํามาซึงความยังยืนในระยะยาวของบริ ษัท
ทังนี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานและการเปลียนแปลงที
สําคัญทีเกิดขึนในรอบปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2560
ประธานได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ที ประชุม แสดงแสดงความคิด เห็น หรื อ ซัก ถามข้ อ มูล เพิมเติ ม เกี ยวกับผลการ
ดําเนินงานและการเปลียนแปลงทีสําคัญทีเกิดขึนในรอบปี 2560 นายธนิต ผู้เจริ ญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้ วยตนเองสอบถามถึง
เหตุผลทีผลกําไรลดลงจากปี 2559
นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี ผู้อํานวยการอาวุโสด้ านการบริ หารการเงินและสารสนเทศ ชีแจงว่า
เหตุผลหลักๆ ในส่วนของกําไรทีลดลง จากในปี 2559 ทีบริ ษัทมีกําไรอยูท่ ี 26.35 ล้ านบาท และในปี 2560 ที
บริ ษัทมีกําไรอยู่ที 15.42 ล้ านบาท ซึงมีผลต่างประมาณ 10 กว่าล้ านนัน สาเหตุเนืองจากในปี 2559 บริ ษัทมีกําไรจากอัตรา
แลกเปลียนและตราสารทางการเงิน ซึงรวมอยูใ่ นกําไรสุทธิประมาน 6.7 ล้ านบาท ในขณะทีในปี 2560 บริ ษัทขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลียนประมาน 6.7 ล้ านบาท ซึงทําให้ ผลต่างของทังสองปี อยูท่ ีประมาณ 13 ล้ านบาท
นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผู้จดั การ และ รองประธานกรรมการบริ หารชีแจงเพิมเติมว่า
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บริ ษัทปรับตัวในแง่ของการบริ หารความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน ในไตรมาส 1 ทีมีผลขาดทุน บริ ษัทได้ มี
การปรับตัวเรื องการบริ หารความเสียงด้ านค่าเงินให้ ดีขนึ ซึงจะเห็นได้ วา่ บริ ษัทส่วนใหญ่ทงหมดในประเทศที
ั
มีการทํา Hedging
(การทําสัญญาประกันความเสียงซือ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า) ไว้ จะมี hedging loss หรื อผลขาดทุนจากการทํา
สัญญาประกันความเสียง เนืองจากค่าเงินทีผันผวนทีค่อนข้ างแรง และสิงทีบริ ษัทได้ ทําในไตรมาสที 2 เป็ นต้ นมา คือการที
บริ ษัทจะทําการปิ ดความเสียงของอัตราแลกเปลียนเป็ นรอบๆ และ per shipment ไป ดังนันในแง่ของ ผลกระทบของอัตรา
แลกเปลียนที จะเกิ ด ขึนในอนาคต บริ ษั ท คาดว่า จะไม่น่า จะมี จุด เสียงที จะเกิ ด ผลกระทบในเชิ ง บวก หรื อ ลบกับ บริ ษั ท
เหมื อ นเดิ ม อี ก และคาดว่า น่า จะสะท้ อ นผลการดํ า เนิ น งานทีเป็ น จริ ง และบริ ษั ท น่า จะบริ ห ารความเสียงในแง่ ของอัต รา
แลกเปลียนได้ ดีขนึ
หลังจากประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามข้ อมูลเพิมเติม และไม่มีผ้ ใู ดซักถามเพิมเติม ประธานจึงถือ
ว่าทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2560
หมายเหตุ

วาระนีเป็ นวาระแจ้ งเพือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที 3

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล

ประธานได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้นําเสนอรายละเอีย ดต่อทีประชุม เลขานุการบริ ษัทได้
นําเสนอต่อทีประชุม ดังนี
เพือให้ เป็ นไปตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44 ซึงกําหนดให้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง
คราว เมือเห็นว่าบริ ษัทมีกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนัน และเมือได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป
บริ ษัทจึงเสนอให้ ทีประชุมรับทราบว่าบริ ษัทได้ ดาํ เนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วันที
30 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินจํานวน 33,750,000 บาท ในวันที 26 มกราคม 2561 เป็ นที
เรี ยบร้ อยแล้ ว
ทังนี คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น รั บทราบการจ่า ยเงิ น ปั นผลระหว่างกาลตาม
รายละเอียดข้ างต้ น
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิมเติม แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความ
คิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิมเติม ประธานจึงถือว่าทีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
หมายเหตุ
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วาระที 4

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2560 สําหรับปี สินสุด
วันที 31 ธันวาคม 2560

ประธาน ได้ มอบหมายให้ คุณลิขิต เลาบวรเศรษฐี ผู้อํานวยการอาวุโสด้ านบริ หารการเงินและสารสนเทศ
เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม คุณลิขิต เลาบวรเศรษฐี ได้ นําเสนอต่อทีประชุม ดังนี
มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39 กําหนดให้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสินสุดของรอบปี
บัญชีเพือเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี
ในการนี บริษัทได้ จดั ทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2560 สําหรับปี สนสุ
ิ ด
วันที 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2560 ของบริ ษัท ทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2560 สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ดังกล่าว ได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึงได้ รับการแต่งตังจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ ว
ในการนี คุณลิขิต เลาบวรเศรษฐี เรี ยนนําเสนอสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนใน
ส่วนทีสําคัญให้ แก่ทา่ นผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนีดังนี

สําหรับผลดําเนินงานปี 2560 นัน บริ ษัทมียอดขายทังสิน 0.57 ล้ านตัน ซึงสูงกว่าปี 2559 เล็กน้ อย และคิด
เป็ นสัดส่วนส่งออกจํานวน 7% ในปี 2560 บริ ษัทมีมลู ค่าขายทังสิน 1,240 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 และอยูท่ ี 2.8% โดยคิด
เป็ นสัดส่วนมูลค่าการส่งออกที 9% ในปี 2560 ซึงส่วนใหญ่เป็ นการส่งออกสินค้ าประเภทกะลาปาล์มและชีวมวลอัดแท่ง
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บริ ษัทมีกําไรขันต้ นในปี 2560 เป็ นเงินจํานวน 295 ล้ านบาท ซึงคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้ น 24% ซึงสูงกว่าปี
2559 3%
บริ ษัทมีกําไรจากการดําเนินงานในปี 2560 เป็ นเงินจํานวน 25 ล้ านบาท ซึงคิดเป็ นอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานที 2% ซึงไม่เปลียนแปลงจากปี 2559
บริ ษัทมีกําไรสุทธิในปี 2560 จํานวน 15 ล้ านบาท ซึงคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิที 1% ตํากว่าปี 2559 ทีมีอตั รา
กําไรสุทธิที 2% ซึงสาเหตุหลักเกิดจากการทีในปี 2560 บริ ษัทมีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนและตราสารอนุพนั ธ์ทาง
การเงินรวม 6.7 ล้ านบาท ในขณะทีมีกําไรจากรายการดังกล่าวจํานวน 6.7 ล้ านบาท ในปี 2559 นอกจากนี ในปี 2560 บริ ษัท
มีกําไรจากการขายรถบรรทุกขนส่งลดลงจากปี 2559 จํานวน 5.8 ล้ านบาท

บริ ษัทมี ROA หรื อ Return on Assets (ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์) ในปี 2560 ที 2% ซึงตํากว่าปี 2559 อยู่
1.4% ในขณะทีบริ ษัทมี Return On Equity (ROE) หรื อ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ในปี 2560 ที 11.3% ตํากว่าปี 2559 อยู่
7.3% อันเป็ นผลมาจากกําไรสุทธิทีลดลงดังกล่าว
22
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิน 809 ล้ านบาท มีหนีสินรวม 656 ล้ านบาท และส่วน
ของผู้ถือหุ้น 153 ล้ านบาท โดยมีอตั ราส่วนหนีสินต่อทุนจํานวน 4.29 เท่า

โครงสร้ างของสินทรัพย์ในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าคงเหลือ ซึงมีสดั ส่วนที 42% ซึงเพิมขึนจากปี 2559
อยู่ 14% เป็ นส่วนของสินทรัพย์ถาวรจํานวน 34% ซึงเป็ นทีดิน อาคารและลานสินค้ า เครื องมือหนักและเครื องคัดร่อนสินค้ า
เป็ นต้ น
ส่วนของลูกหนีมีจํานวน 11% ซึงลดลงจากปี ก่อน 7% จากการจัดเก็บหนีทีทําได้ เร็วขึนจากเฉลีย 37 วัน
เหลือ 32 วัน
สําหรับอัตราส่วนสภาพคล่องของบริ ษัทอยูท่ ี 0.77 เท่า ซึงสูงกว่าปี ก่อนเล็กน้ อย

โครงสร้ างหนีสินของบริษัทส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้เพือการดําเนินงานจํานวน 86% เป็ นเจ้ าหนีจํานวน 7% และ
อืน ๆ ซึงอัตราส่วนใกล้ เคียงกับปี ก่อน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
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บริ ษัทมีอตั ราส่วนความสามารถชําระดอกเบียในปี 2560 ทีลบ 0.9 เท่า เนืองจากบริษัทมีกระแสเงินสดติด
ลบจากกิจกรรมการดําเนินงาน อันเนืองจากการเพิมสินค้ าคงเหลือทีคลังสินค้ าบางกุ้ง ซึงเป็ นคลังสินค้ าใหม่ทีเริมใช้ งานเต็มที
ในปี 2560 เพือรองรับการเติบโตของบริ ษัท

ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญสรุปได้ ดงั นี
ณ สินปี 2560 กลุม่ บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิน 808 ล้ านบาท หนีสินรวม 655 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวม 152 ล้ านบาท และในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ รวม 1,246 ล้ านบาท มีกําไรสุทธิ 15 ล้ านบาท ซึงเป็ นกําไรส่วนของผู้
ถือหุ้นใหญ่จํานวน 15 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ที 0.074 บาทต่อหุ้น
ทังนี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2560 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงได้ ผา่ นการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
แล้ ว ตามรายละเอียดข้ างต้ น
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิมเติม แต่ไม่มีผ้ ูใดแสดงความ
คิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และ
บัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2560 สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
มติทีประชุม
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ทีประชุม พิจ ารณาแล้ ว มีม ติอ นุมัติง บแสดงฐานะทางการเงิ น และบัญ ชี กํ าไรขาดทุน ประจํ า ปี 2560
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562

สิงทีส่งมาด้ วย 1
Asia Biomass Public Company Limited
บริษ ัท เอเชีย ไบโอแมส จําก ัด (มหาชน)
เลขที 273/2 ถนนพระรามที 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุน เทีย น กรุง เทพมหานคร 10150
โทรศัพ ท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102
www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที : 0107560000061
ABM/AGM01/2561

จํานวนเสียงทีลงมติ

ร้ อยละของจํานวนหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

212,372,106

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

212,372,106

100.0000

มติทีลง
เห็นด้ วย

รวมผู้ถอื หุ้นจํานวน 37 ราย
หมายเหตุ

มติในวาระนีจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนีมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนจากตอนเริ มเปิ ดประชุมจํานวน 93,900 หุ้น
คิดเป็ น 93,900 เสียง ทําให้ ในวาระนี มีจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมดจํานวน 212,372,106 เสียง

วาระที 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรกํา ไรเพื อเป็ นทุ น สํา รองตามกฎหมาย และการงดจ่ า ยเงิน ปั น ผล
ประจําปี 2560
ประธานมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ นําเสนอ

ต่อทีประชุม ดังนี
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน
เนืองจากบริ ษัทมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิน 7,951,123 บาท และเนืองจากปั จจุบนั บริ ษัทมีเงินทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวน 5,600,000
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บาท ซึ งยัง ไม่ ค รบร้ อยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จึ ง ขอเสนอให้ ที ประชุ ม พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารจั ด สรร
เงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเป็ นจํานวน 500,000 บาท รวมเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายในครังนี 6,100,000 บาท
สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ตํากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักสํารองตามกฎหมายแล้ ว แต่ทงนี
ั ให้ พิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ ประกอบด้ วย เช่น การ
ขยายธุรกิจ ความต้ องการใช้ เงินทุน สภาพคล่องและปั จจัยอืน ๆ ทีเกียวข้ อง ซึงการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการของบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงิน
ปั นผลได้ เป็ นครังคราวเมือเห็นว่า บริ ษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนันได้ โดยจะรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป นโยบายฉบับนีให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่วนั ที 7 มีนาคม 2560
อย่างไรก็ดี เนืองจากบริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินเพือการขยายกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560
ทังนี คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ ทีประชุม ผู้ถื อหุ้น พิ จารณาอนุมัติก ารจัด สรรกํ า ไรจากผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงิน
ปั นผลประจําปี 2560 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกียวกับการจัดสรรกําไรเพือเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560
นายธนิต ผู้เจริ ญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้ วยตนเองสอบถามถึงเหตุผลทีบริ ษัทงดจ่ายเงินปั นผล เนืองจาก
บริ ษัทได้ มีกําไรในปี 2560
นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการ ชีแจงดังนี
เนืองจากเดิม บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทจํากัด โดยได้ มีการดําเนินธุรกิจมามากกว่า
60 ปี เมือมีการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง บริ ษัทจึงมีกําไรสะสม และได้ นําเอากําไรสะสมมาขยายกิจการอย่างต่อเนืองมาโดย
ตลอด โดยทีผ่านมามีทงการที
ั
บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลและงดจ่ายเงินปั นผล แล้ วแต่ความจําเป็ นในแต่ละปี เงินกําไรสะสมทีบริ ษัท
ได้ สะสมมาจากการดําเนินธุรกิจ จึงเป็ นเงินของผู้ถือหุ้นดังเดิม ซึงเมือบริ ษัทได้ ขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และนําหุ้น
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทอืนๆ ก็ได้ มีการจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเช่นเดียวกัน เพือนําเอากําไรสะสมเดิม คืน
แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ก่อนทีจะทําการเริ มต้ นการสะสมกําไรใหม่หลังจากเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด
ในปี นบริ
ี ษัทมีกําไรเพียง 15 ล้ านบาท ซึงกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ นําเสนอไปว่าในปี นี บริ ษัทได้ มีแผนการ
ขยายธุรกิจไปในทางต้ นนํา ซึงหมายถึงบริ ษัทจะไม่ได้ เป็ นแค่ผ้ ซู ือมาขายไป ซึงใช้ แค่เงินทุนหมุนเวียน แต่จะลงทุนทังในโรงงาน
26
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เครื องจักร ทีดิน และอืนๆ ซึงจําเป็ นต้ องใช้ เงินจากสถาบันการเงิน ซึงทางสถาบันการเงินจะพิจารณาถึงอัตราหนีสินต่อทุน ซึง
หากทุนของบริ ษัทมีไม่มากพอ ก็อาจจะทําให้ บริ ษัทสามารถกู้เงินได้ ในจํานวนทีน้ อยลง การสํารองเงินดังกล่าวไว้ จะทําให้
บริ ษัทมีโอกาสกู้เงินได้ มากขึน และมีโอกาสทีจะลงทุนและทํากําไรได้ มากขึน
ปี นเป็
ี นปี แรกของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจของบริ ษัทก็ยงั เป็ นธุรกิจทีเพิงจะเติบโต ไม่ได้ เป็ นธุรกิจ
ที มี ร ะดับ อุป สงค์ สูง อยู่แ ล้ ว ในปั จ จุ บัน โดยยัง เป็ น ช่ ว งเวลาการเริ มต้ น ของการใช้ เชื อเพลิ ง ชี ว มวลตามข้ อตกลงของ
ปารี ส (Paris Agreement) เพราะฉะนันการใช้ เชือเพลิงชีวมวลจะไม่ได้ กระทําได้ ในทันที แต่ต้องมีการเตรี ยมการ และบริ ษัทได้
เริ มเตรี ยมการมาหลายปี แล้ วโดยบางส่วนเริ มทยอยแล้ วเสร็ จ จากการดังกล่าวข้ างต้ นจะทําให้ เกิดโอกาสในการแข่งขันทาง
ตลาดมากขึน เพราะฉะนันจึงเป็ นเหตุผลทีทําให้ บริ ษัททําการเพิมการลงทุนดังกล่าว เพือความมันคงของสินค้ าทีจะนําไปขาย
ด้ วย
หลังจากประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามข้ อมูลเพิมเติม และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิมเติม ประธาน
จึงเสนอให้ ทีประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2560
มติทีประชุม

ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั น
ผลประจําปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
จํานวนเสียงทีลงมติ

ร้ อยละของจํานวนหุ้นซึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

212,372,106

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

212,372,106

100.0000

มติทีลง
เห็นด้ วย

รวมผู้ถอื หุ้นจํานวน 37 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนีจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนีมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนจากตเริ ม
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เปิ ดประชุมจํานวน 93,900 หุ้น คิดเป็ น 93,900 เสียง ทําให้ ในวาระนี มีจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วม
ประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจํานวน 212,372,106 เสียง
วาระที 6

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม เลขานุการบริ ษัทได้
นําเสนอต่อทีประชุม ดังนี
เพือให้ จํานวนหุ้นและจํานวนเสียงทีลงคะแนนตรงกันในวาระนีบริ ษัทจึงหยุดการรับลงทะเบียนเพือเข้ าร่ วม
ประชุมเป็ นการชัวคราวจนกว่าการดําเนินการประชุมในวาระนีจะเสร็ จสิน เพือการนับฐานคะแนนเสียงทีชัดเจนและถูกต้ อง และได้
เชิญกรรมการทีต้ องออกตามวาระออกจากห้ องประชุมก่อนการเริ มพิจารณาวาระนี ได้ แก่
1. นายพนม

ควรสถาพร

2. นางณัชปภา ควรสถาพร

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการบริ หาร

ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 เป็ น
อัตราถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนทีใกล้ ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3กรรมการซึงพ้ น
จากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับมารับตําแหน่งอีกได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริ ษัท มีกรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 2 ราย ดังนี
ลําดับ
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รายชือกรรมการที
จะต้ องออกจาก
ตําแหน่ งตามวาระ

ตําแหน่ ง

จํานวนครังที
เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรม
การในปี 2560

จํานวนครังทีเข้ า
ร่ วมประชุมคณะ
กรรม
การชุดย่ อยในปี
2560

จํานวนปี ทีดํารง
ตําแหน่ ง
กรรมการของ
บริษัท

1.

นายพนม
ควรสถาพร

กรรมการ และกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

8/8

3/3*

1

2.

นางณัชปภา
ควรสถาพร

กรรมการ และรอง
ประธานกรรมการ และ
กรรมการบริ หาร

8/8

12/12**

1
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หมายเหตุ : * การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
** การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ทังนี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทีจะต้ อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ทัง 2 ท่านแล้ ว ซึงรายละเอียดได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว เห็นว่าบุคคลทัง 2 ท่านนี เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชียวชาญอันเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษัท และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
กระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทัง 2 ท่านมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มี
การแก้ ไขเพิมเติม) ตลอดจนประกาศทีเกียวข้ อง จึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาแต่งตังให้ กรรมการทัง 2 ท่าน กลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ทังนี คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ ทีประชุม ผู้ถือ หุ้น อนุมัติ แต่งตังให้ ก รรมการทีจะต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ ทัง 2 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง โดยมีรายชือดังนี
1. นายพนม

ควรสถาพร

2. นางณัชปภา ควรสถาพร

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการบริ หาร

ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามข้ อมูลเพิมเติม และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามข้ อมูลเพิมเติม ประธานจึง
เสนอให้ ทีประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังให้ กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ ทัง 2 ท่าน กลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ตามรายละเอียดข้ างต้ น
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิมเติม แต่ไม่มีผ้ ูใดแสดงความ
คิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการ
ทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
มติทีประชุม

ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ ดังนี

นายพนม ควรสถาพร ได้ รับ การแต่ง ตังให้ ดํา รงตํา แหน่ง กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกํ าหนด
ค่าตอบแทน ด้ วยด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
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มติทีลง
เห็นด้ วย

จํานวนเสียงทีลงมติ

ร้ อยละของจํานวนหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

212,372,106

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0.0000

งดออกเสียง

-

บัตรเสีย

-

รวมผู้ถอื หุ้นจํานวน 37 ราย

212,372,106

100.0000

นางณัช ปภา ควรสถาพร ได้ รั บ การแต่ ง ตังให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ รองประธานกรรมการและ
กรรมการบริ หาร ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
มติทีลง
เห็นด้ วย

จํานวนเสียงทีลงมติ

ร้ อยละของจํานวนหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

212,372,106

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0.0000

งดออกเสียง

-

บัตรเสีย

-

รวมผู้ถอื หุ้นจํานวน 37 ราย
หมายเหตุ

212,372,106

100.0000

มติในวาระนีจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนีมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนจากตอนเริ มเปิ ดประชุมจํานวน 93,900 หุ้น
คิดเป็ น 93,900 เสียง ทําให้ ในวาระนี มีจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมดจํานวน 212,372,106 เสียง
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วาระที 7

พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561

ประธานมอบหมายให้ คุณ วิชยั พรกีรติวฒ
ั น์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ น
ผู้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม คุณ วิชยั พรกีรติวฒ
ั น์ ได้ นําเสนอต่อทีประชุม ดังนี
ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 22 กําหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนได้ พิ จารณากลันกรองอย่างละเอียดถึ งความเหมาะสม
ประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทและขนาดธุรกิจของบริ ษัท โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และ
สอดคล้ องกับภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริ ษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมอนุมตั ิ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 5,000,0000 บาท
คณะกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจํานวน 25,000 บาท ต่อเดือน และเบียประชุมจํานวน
25,000 บาท ต่อครัง
- รองประธานและคณะกรรมการบริ ษัท ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจํานวน 20,000 บาท ต่อเดือน และ
เบียประชุมจํานวน 20,000 บาท ต่อครัง
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ รับเบียประชุมจํานวน 25,000 บาท ต่อครัง
- รองประธานและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รับเบียประชุมจํานวน 20,000 บาท ต่อครัง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ รับเบียประชุมจํานวน 25,000 บาท ต่อปี
- รองประธานและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ รับเบียประชุมจํานวน 20,000 บาท
ต่อปี
คณะกรรมการบริ หาร ไม่ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบียประชุมใดๆ
ทังนี ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยข้ างต้ น จะมีวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท และบริ ษัท
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อืนๆ ให้ กรรมการบริ ษัทนอกเหนือจากทีระบุไว้ ข้างต้ น
สําหรับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ประกอบด้ วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบียประชุม และค่า
บําเหน็จ รวมเป็ นจํานวน 3,435,000 บาท
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ทังนี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทประชุ
ี มแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกียวกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2561
นายธนิต ผู้เจริ ญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้ วยตนเองสอบถามว่ากรรมการทีได้ รับเงิ นประจํ าทุกเดือน เป็ น
กรรมการบริ หารหรื อไม่
นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผู้จดั การ และ รองประธานกรรมการบริ หารชีแจงว่า
ในการอนุมตั ิในวาระนีเป็ นการอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการ โดยกรรมการบริ หารไม่ได้ รับค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการบริ หาร
หลังจากประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามข้ อมูลเพิมเติม และไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นมีข้อซักถามเพิมเติม
ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
มติทีประชุม

ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี

มติทลง
ี

จํานวนเสียงทีลงมติ

ร้ อยละของจํานวนหุ้นซึงมาประชุม

212,372,106

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

-

212,372,106

100.0000

เห็นด้ วย

รวมผู้ถอื หุ้นจํานวน 37 ราย

หมายเหตุ
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ถือหุ้นทีมาประชุม
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ในวาระนีมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนจากตอนเริ มเปิ ดประชุมจํานวน 93,900 หุ้น
คิดเป็ น 93,900 เสียง ทําให้ ในวาระนี มีจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมดจํานวน 212,372,106 เสียง
วาระที 8

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั งผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และการกํา หนดค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี
ประจําปี 2561

ประธานมอบหมายให้ คุณ สฤษดิ โชคชัย นิ รั น ดร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น ผู้นํ า เสนอ
รายละเอียดต่อทีประชุม คุณสฤษดิ โชคชัยนิรันดร์ ได้ นําเสนอต่อทีประชุม ดังนี
ตามมาตรา 120 ของ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36 กําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี แต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู้สอบบัญชีจะแต่งตังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ทังนี เนืองจาก เกิดปั ญหาด้ านอัตรากําลังพลของบริ ษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม จึงได้ มีการสรรหาผู้สอบบัญชี
รายใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561 จากรายชือผู้สอบบัญชีซึงได้ เสนอราคาค่า
สอบบัญชีมายังบริ ษัท ทังสิน จํานวน 2 ราย ซึงภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีทกุ รายแล้ ว ได้ เสนอให้ ที
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง
ผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสินสุด วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึงดังต่อไปนี เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
1) นายวิรัช

อภิเมธีธํารง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 1378 และ/หรื อ

2) นายชัยกรณ์

อุน่ ปิ ติพงษา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 3196 และ/หรื อ

3) นายอภิรักษ์

อติอนุวรรตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 5202 และ/หรื อ

4) นายปรี ชา

สวน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 6718

อนึง ในกรณีทผูี ้ สอบบัญชีทีมีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ สาํ นักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ จํากัด แต่งตังผู้สอบบัญชีรายอืนของสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด ซึงมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการ
ตรวจสอบบัญชีให้ แก่บริ ษัท เข้ าทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแทนได้
ทังนี ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในประเทศไทยของบริ ษัทจะเป็ นผู้สอบบัญชีจากสํานักงานบัญชีเดียวกันกับ
บริ ษัท ส่วนบริ ษัทย่อยในต่างประเทศนัน คณะกรรมการจะดูแลให้ สามารถจัดทํางบการเงินได้ ทนั ตามกําหนดระยะเวลา
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นอกจากนี คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจําปี และค่าสอบทานรายไตรมาส สําหรับปี 2561 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมเป็ นจํานวนเงินรวม
ทังสิน 1,650,000 บาท ทังนี ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าบริ การอืนๆ (Non-audit fee)
ทังนี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 เพิมขึนจากระยะเวลาบัญชีทีผ่านมา 50,000 บาท หรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 3.12 เนืองจากปริ มาณงานทีเพิมขึน ทังนี ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอืน ๆ (Non-Audit
Services)
การแต่ ง ตังผู้ สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และการกํ า หนดค่ า สอบบัญ ชี ข้ างต้ นได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบ
บัญชีจากการพิจารณาเห็นว่าสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีทีมีความเป็ นอิสระ มี
ความเชียวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีทีเสนอมีความเหมาะสม ทังนี ผู้สอบบัญชี ทัง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยของบริ ษัท กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลทีมีความ
เกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ทังนี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้ อมูลเพิมเติม แต่ไม่มีผ้ ูใดแสดงความ
คิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2561
มติทีประชุม

ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจําปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
จํานวนเสียงทีลงมติ

ร้ อยละของจํานวนหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

212,372,106

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

มติทลง
ี

เห็นด้ วย
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รวมผู้ถอื หุ้นจํานวน 37 ราย
หมายเหตุ

212,372,106

100.0000

มติในวาระนีจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนีมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนจากตอนเริ มเปิ ดประชุมจํานวน 93,900 หุ้น
คิดเป็ น 93,900 เสียง ทําให้ ในวาระนี มีจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมดจํานวน 212,372,106 เสียง

วาระที 9

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเพิมเติม
นายธนิต ผู้เจริ ญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้ วยตนเองสอบถามถึงรายได้ ประมาณการในปี 2561 ว่าอยูท่ ีเท่าไร
นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผู้จดั การ และ รองประธานกรรมการบริ หารชีแจง ดังนี
สําหรับปี

รายได้ ของบริ ษัทจะแบ่งเป็ น ส่วนคือ ราคาขาย และปริ มาณขาย ซึงตามแผน ) ปริ มาณ

การขาย บริ ษัทคาดว่าปริ มาณการขายจะเติบโตประมาณ % คาดว่าจะมาจากการส่งออกในต่างประเทศทีเพิมขึน ทังใน
ส่วนของเชือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) และ กะลาปาล์ม และ ยอดขายในประเทศ ซึงสินค้ าหลักคือไม้ สบั และกะลา
ปาล์ม บริ ษัทคาดว่ายอดขายของตัวกะลาปาล์มจะดีขนในไตรมาสที
ึ
เป็ นต้ นไป เนืองจากผลิตผลของกะลาปาล์มทีได้ ออกมา
ค่อนข้ างเยอะ และบริ ษัทเองมีสนิ ค้ าในคลังสินค้ าในปริ มาณมาก จึงมีปริ มาณกะลาปาล์มมากพอทีสามารถแข่งขันได้ ) ส่วน
ราคาขายกะลาปาล์มจะมีผลกระทบกับยอดขายของบริ ษัท ซึงในขณะนีราคากะลาปาล์มลดลงตามราคานํามันปาล์มดิบ หรื อ
ผลผลิตจากปาล์ม จึงทําให้ ยอดขายผันผวน อย่างไรก็ดี ส่วนต่างมาร์ จินยังไม่มีการเปลียนแปลงจากเดิมมากนัก หากคิดเป็ น
บาทต่อตัน แต่ในแง่ของราคาขายนันจะมีการปรับเปลียนตามแต่ละช่วงเวลาของตลาด แต่ในส่วนของบริ ษัททีสามารถจัดการ
ได้ คือ ตัว Tonnage (หมายถึงการเพิมปริ มาณการขายหน่วยเป็ นตัน) ทางบริ ษัทสามารถเร่ งยอดขาย และสามารถการทํา
การตลาดได้ และด้ วยทีมก็ทํางานกันอย่างเต็มที เพือให้ บริ ษัทเติบโตไปกับแผนทีวางไว้
นายธนิต ผู้เจริ ญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้ วยตนเองสอบถามเพิมเติมว่าแสดงว่าในไตรมาส 1 ผลประกอบการ
นันยังไม่เป็ นไปตามเป้าใช่หรื อไม่
นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผู้จดั การ และ รองประธานกรรมการบริ หาร ชีแจงว่า
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เนืองจากในไตรมาส 1 นันเป็ นช่วงทีมีความต้ องการของสินค้ าทางการเกษตรในระดับทีตํา ซึงบริ ษัทอยู่ใน
ธุรกิจทางการเกษตร จึงหลีกเลียงไม่ได้ กบั เหตุการณ์ทางธรรมชาติทีจะเกิดขึนกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะปาล์ม ซึง
ย้ อนไปเมือ 2 ปี ก่อนในช่วงไตรมาสที 1 บริ ษัทมีผลประกอบการขาดทุน และปี ทีแล้ วมีผลกําไรจากการดําเนินงานในไตรมาสที
1 เพียงเล็กน้ อย ซึงถ้ ามองเทียบกับอดีต ผลการประกอบกิจการในปั จจุบน
ั อยูใ่ นความสามารถทีพึงพอใจได้

นอกจากนี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ บริ ษัทได้ มีการแจ้ งกับทางตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ ถึงเหตุก ารณ์ ไฟไหม้ ที
คลังสินค้ าที Bintulu ของบริ ษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ซึงตรงนันมีความเสียหายอยูจ่ ํานวนหนึงและทางบริ ษัทได้ เรี ยกร้ องค่า
ความเสียหายกับบริ ษัททีทําประกันภัยเกือบเต็มจํานวน โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างการประเมินของผู้สอบบัญชีว่า รายการนี ซึง
เป็ นรายการเพิมเติม บริ ษัทจะบันทึกลงไปในไตรมาส 1 ด้ วยวิธีแบบไหน
คุณธีรศักดิ เพ็ชรไพบูลย์ ทีปรึกษาทางกฎหมาย ได้ ชีแจงเพิมเติมว่า
ตามกฎหมายนันผู้สอบบัญชีรายเก่า หรื อ บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซสิเอท มีหน้ าทีต้ องเข้ าร่ วมการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในครังนีเพือตอบคําถามแก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย แต่เนืองจากบริ ษัทได้ รับแจ้ งจากบริ ษัท เอ็ม อาร์
แอนด์ แอสโซสิเอท ถึงปั ญหาเรื องสุขภาพของผู้สอบบัญชี จึงไม่สามารถมาเข้ าร่ วมประชุมในครังนีได้ ทังนี ขอให้ บริ ษัทบันทึก
เหตุดงั กล่าวไว้ ในรายงานการประชุมและแจ้ งสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ว่าบริ ษัทได้ ทําการเชิญทางผู้สอบบัญชีและจัดส่ง
เอกสารครบถ้ วนถูกต้ อง เพือไม่ให้ บริ ษัทถูกตัดคะแนนตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
นายปิ ยะนันท์ ผมทอง ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้ วยตนเองสอบถามว่าทางบริ ษัทมีมาตรการป้องกันไม่ให้ เกิด
สินค้ าเกิดเพลิงไหม้ หรื อการสูญหายระหว่างขนส่งอย่างไร
นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการ ชีแจงว่า
โดยปกติ บริ ษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอยูแ่ ล้ ว เนืองจากบริ ษัทได้ ทําธุรกิจเชือเพลิง จึงเป็ นทีทราบ
กันอยูแ่ ล้ วว่าเชือเพลิงนันสามารถติดไฟได้ ยกตัวอย่างเช่น กะลาปาล์ม หากกองอยู่เฉยๆ จะสามารถเกิดเพลิงไหม้ ได้ เองจาก
การสันดาปภายใน เมือร้ อนถึงจุดชวาล โดยคลังสินค้ าบริ ษัทในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ นคลังสินค้ าทีอําเภอบางนําจืด จังหวัด
สมุทรสาคร คลังสินค้ าทีอําเภอบางประกง อําเภอชลบุรี และ คลังสินค้ าทีอําเภอบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี นันบริ ษัทมีวิธีการ
จัดการกับสินค้ า เช่น การกลับกอง การพรมนําเพือรักษาอุณหภูมิเพือไม่ให้ เกิดความร้ อนจนเกิดการเผาไหม้ ในบางครังหากมี
อากาศร้ อน มีบางจุดทีมีความร้ อนสะสมและติดไฟ พนักงานจะสามารถเข้ าดับเพลิงได้ ทนั เวลา
นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผู้จดั การ และรองประธานกรรมการบริ หาร ชีแจงเพิมเติมว่า
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บริ ษัทได้ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยชี วอนามัย และ ISO มี กระบวนการจัดการคลังสินค้ า
อย่างละเอียดในแง่ของการควบคุมเพลิง มาตรฐานการกลับกอง มาตรการรับมือเมือเกิดเหตุฉกุ เฉิน ทังนี เหตุการณ์ไฟไหม้ ที
เกิดขึนใน Bintulu เป็ นเหตุการณ์ครังแรกในบริ ษัททีเกิดขึนทีต่างประเทศ และเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ เกิดค่อนข้ างดึกในเวลา
ประมาณตี 1 โดยไหม้ อยูใ่ นโกดัง ซึงเกิดเหตุในพืนทีโล่งกว้ าง ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน ซึงหลังจากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวบริ ษัท
ได้ มีการทบทวนและปรับปรุงแผนใหม่เพือไม่ให้ เกิดเหตุซําอีก ซึงแผนการใหม่และมาตรการใหม่นนัี น บริ ษัทได้ บงั คับใช้ กบั ทุกๆ
คลังของบริ ษัท ไม่ใช่เพียงแค่คลังสินค้ าที Bintulu ซึงบริ ษัทคาดว่าน่าจะทําให้ เชือมันได้ ว่าเหตุการณ์ลกั ษณะนีจะเกิดขึนน้ อย
ทีสุดต่อจากนี
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับมาตรการความปลอดภัย ในช่วงปี ทีผ่านมามีพนักงานบริ ษัทบางรายทีไม่รักษา
กฎของบริ ษัท คือสูบบุหรี ในพืนทีคลังสินค้ า ซึงบริ ษัทได้ ทําการจัดการขันเด็ดขาด ซึงคือการเลิกจ้ าง เนืองจากธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นธุรกิจเชือเพลิงทีมีความเสียงจากเพลิงไหม้ ดังนันบริ ษัทจึงต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการ และบังคับใช้ มาตรการอย่างเข้ มงวด
เพือป้องกันความเสียง อย่างไรก็ตามในส่วนของเหตุการณ์เพลิงไหม้ บริ ษัทได้ ทําประกันสําหรับความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนไว้
หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวซึงสร้ างความเสียหายให้ กบั บริ ษัท บริ ษัทจะทําการเรี ยกค่าเสียหายกับบริ ษัทประกัน ทังนี คาดว่า
ความชัดเจนในการเรี ยกร้ องจากบริ ษัทประกันจะแล้ วเสร็ จประมาณปลายไตรมาสที 2 โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป
นายธนิต ผู้เจริ ญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้ วยตนเองสอบถามถึงความเห็นจากทางผู้สอบบัญชี ในเรื องของการ
บันทึกค่าใช้ จ่ายความเสียหาย ว่าจะบันทึกอย่างไร
นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการ ชีแจงว่า
เรื องดังกล่าวเป็ นดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึงบริ ษัทยังไม่สามารถตอบได้
นายวีเรศมน โตวิกกัย ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้ วยตนเองสอบถามในเรื อง ดังต่อไปนี
1.
2.

บริ ษัทมีแผนทีจะฟื นตัวทางธุรกิจอย่างไรในปี นอย่
ี างไร และ ในปี หน้ ามีโครงการใหม่ หรื อไม่ เพือให้
ราคาหุ้นเป็ นไปตามราคาตลาด
บริ ษัทมีความเสียงด้ านอืนอีกหรื อไม่ทีจะรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ และบริ ษัทมีการจัดการบริ หาร
ความเสียงเหล่านันอย่างไร

นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผู้จดั การ และ รองประธานกรรมการบริ หาร ชีแจงว่า
ความเสียงของบริ ษัทได้ มีการชีแจงไว้ แล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี
ชวน ของบริ ษัท ซึงความเสียงหลักๆ ของบริ ษัทมีประมาณ 3 ถึง 4 ข้ อ เช่น
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ข้ อแรกคือ ธุรกิจของบริ ษัท คือ ผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลเป็ นสินค้ าเกียวเนืองกับสินค้ าทางการเกษตร ซึง
ผู้บริ หารหรื อฝ่ ายจัดการ ไม่สามารถควบคุมราคาวัตถุดิบหรื อราคาผลิตภัณฑ์ ได้ การเปลียนแปลงอย่างรุ นแรงของราคา
ผลิตภัณฑ์ชีวมวล อาจจะส่งผลกระทบต่อประกอบการของบริ ษัท
ข้ อที 2 คือ ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากบริ ษัทมีการ
ดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ เวลาทีบริ ษัทบันทึกหรื อปิ ดงบ จะมีการแปลงค่าเงิน เป็ นเงินบาท จึงทําให้ มีผลกระทบในส่วนนี ซึง
บริ ษัทมีการประกันความเสียงไว้ อย่างไรก็ตามเนืองจากบริ ษัทประเมินว่า ต้ นปี บริ ษัทได้ รับผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์
ประมาณหนึง และบริ ษัทจึงทําการประกันความเสียงไว้ ไม่เกิน 50% ของผลกระทบนัน แต่ด้วยอัตราแลกเปลียนทีผันผวนของ
รุนแรง จึงทําให้ ผลกระทบเกิดขึนไตรมาสเดียวทีจะต้ องบันทึกตามมาตรฐานทางบัญชี ในขณะทีสิงทีบริ ษัทจะได้ รับถูกตัดออก
ตลอดทังปี
ความเสียงอีกประการ คือความเสียงจากการทีบริ ษัทขายสินค้ าประเภทเชือเพลิง ซึงอาจจะทําให้ เกิดไฟไหม้
และการขนส่งสามารถเกิดอุบตั ิเหตุได้ แต่ความเสียงในด้ านไฟไหม้ และขนส่งนัน บริ ษัทได้ ทําประกันความเสียงไว้ อย่างรอบ
ครอบและรอบด้ านแล้ ว โดยประเมินถึงความคุ้มค่าของเบียประกันทีบริ ษัทจะได้ รับ ส่วนความเสียงด้ านอืนจัดเป็ นความเสียงที
อยูใ่ นระดับตํา เช่น ความเสียงทางด้ านการเงิน ซึงหลังจากทีบริ ษัทได้ รับเงินจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัวไปเป็ น
ครังแรก (Initial Public Offering) แล้ วนันทําให้ บริ ษัทกลับมาอยูใ่ นระดับทีดีและอยูใ่ นระดับทีบริ หารจัดการได้ บริ ษัทจึงคาดว่า
ความเสียงข้ างต้ นอยูใ่ นระดับทีสามารถจัดการได้
ในเรื องของราคาหุ้น บริ ษัทขอเรี ยนว่าราคาหุ้นเป็ นสิงทีฝ่ ายจัดการไม่มีอํานาจหรื อความสามารถในการ
บริ หารจัดการได้ แต่ในสิงทีบริ ษัททําได้ คือ ฝ่ ายจัดการจะบริ หารจัดการและตังใจดําเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตามแผนทีได้ รับอนุมตั ิ
ทังจากทีประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริ ษัทเองเพือทีจะทําให้ ผลประกอบการของบริ ษัทมีการเติบโตและให้ ผลตอบแทน
แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ตามทีบริ ษัทแจ้ งไว้
ในส่วนของโครงการต่างๆ นัน ทีบริ ษัทได้ เปิ ดเผยไปในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
หนังสือชีชวน คือ บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการจัดตังโรงผลิตไม้ สบั ซึงบริ ษัทได้ มีการลงทุนแล้ ว และคาดว่าโรงไม้ สบั ของบริ ษัทจะแล้ ว
เสร็ จในช่วงประมาณไตรมาสที 2 ซึงจะทําให้ บริ ษัทมีรายได้ และมียอดขายไม้ สบั เพิมขึนและเพิมส่วนต่างราคาให้ แก่บริ ษัท โดย
จะมีผลในไตรมาสที 2
นอกจากนี บริ ษัทอยู่ในการจัดตังผลิตเชือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) ซึงตอนนีเป็ นผลิตภัณฑ์ที
ค่อนข้ างขาดแคลนในตลาด และมีความยากในการจัดหา จัดเก็บ และส่งออก ซึงในช่วงประมาณไตรมาสที 1 และ 2 บริ ษัทได้
ประโยชน์คอ่ นข้ างมากจากยอดขายของเชือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) ทีปรับตัวเพิมขึน โดยบริ ษัทมีการส่งออก คิด
38
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สิงทีส่งมาด้ วย 1
Asia Biomass Public Company Limited
บริษ ัท เอเชีย ไบโอแมส จําก ัด (มหาชน)
เลขที 273/2 ถนนพระรามที 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุน เทีย น กรุง เทพมหานคร 10150
โทรศัพ ท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102
www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที : 0107560000061
ABM/AGM01/2561

เป็ นส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่า 50% ของการส่งออกเชือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) ในประเทศไทย บริ ษัทได้ ร่วมทุน
กับโรงเลือยบริ ษัท แฟนซีว๊ ดู อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นโรงเลือยขนาดใหญ่ และมีขเลื
ี อยซึงเป็ นวัตถุดบิ หลักในการจัดทํา
เชือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) โดยบริ ษัทคาดว่าจะจัดซือ และจัดหา เชือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) จาก
บริ ษัทดังกล่าว โดยคาดว่าการจัดตังบริ ษัทเชือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) จะเสร็ จภายในปี นี และคาดว่าจะทําให้ ผล
ประกอบการของบริ ษัทปรับตัวดีขนึ
หลังจากประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามข้ อมูลเพิมเติม และเมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิมเติม
ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.56 น.

ลงชือ

ประธานทีประชุม
(นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร)

ลงชือ

เลขานุการบริ ษัท/ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางอภิรตี สกุลอินทร์ )

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
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สิงทีส่งมาด้ วย 2

รายงานประจําปี 2561
และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2561

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=ABM&date=190426
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สิงทีส่งมาด้ วย

รายนามและประวัติของกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ
และได้ รับการ นอ อ ห้ ได้ รับการ ลอกตัง ปนกรรมการอีกวาระหนง

นาง าว ิ าดา วร าพร
รรม าร รรม ารผู้จดั าร
รรม ารผู้มีอาํ นาจ งนาม ประ าน รรม าร ริหาร
วันทีเริมเปน รรม าร 1 ร า ม 255
จํานวนปี ทดํี ารง าํ หน่ง รรม าร อง ริ ัท 4 ปี
อายุ 2 ปี
ว ิการ ก า
Master of Logistics Management, University of Sydney, Australia.
ac elor of usiness, University of ec nology, Australia.
ประวัตกิ ารอบรม
ห ั สู ร นั อุ สาห รรมรุ่น หม่ รุ่นที 6
t ical Leaders i rogram L

oung . . lite 6

L

ห ั สู ร irector Accreditation rogram A รุ่นที
ห ั สู ร uture ntre reneurs orum

รุ่นที

ห ั สู ร L A ecutive evelo ment rogram

รุ่นปี

ห ั สู รเท น ยีหม้ อ ้ ม อนํา oiler ec nology , มหา ยั เท น ยีมหาน ร
alent Management Strategy

,

rogress

ประ บการ การทํางาน
2561 ปั จจุ นั

รรม าร ริ ัท จ .เอ ีเอม เ เ ทส

255

ปั จจุ นั

ประ าน รรม าร ริหาร มจ. เอเชีย

255

ปั จจุ นั

irector of Asia iomass esources S .

255

ปั จจุ นั

om any irector of Asia iomass nergy S .

255

ปั จจุ นั

รรม าร ริ ัท จ . สินมหาชัย ั นา

2556 ปั จจุ นั

irector of

255

รรม าร ริ ัท จ .

ปั จจุ นั

อ มส
.
.

. As a iomass ndonesia
ทั ร ั นา
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
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สิงทีส่งมาด้ วย
2555 ปั จจุ นั

รรม ารผู้จดั าร มจ. เอเชีย

อ มส

2552 ปั จจุ นั

รรม าร ริ ัท จ . เ .เอช.ดีเว อปเม้ นท

2552 ปั จจุ นั

รรม าร ริ ัท จ . าประ สั

255

ปั จจุ นั

รรม าร ริ ัท จ . รปรีชา

255

ปั จจุ นั

รรม าร ริ ทั มจ. เอเชีย

อ มส

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ อน นปั จจบัน
บริ ัท ห ่ บริ ัทย่ อย บริ ัทย่ อย นลําดับ ดียวกัน
รรม าร ริ ัท จ .เอ ีเอม เ เ ทส
irector of Asia iomass esources S .

.

om any irector of Asia iomass nergy S .
irector of . Asia iomass ndonesia
รรม าร ริ ทั จ . าประ สั

.

บริ ัทจดทะ บียนอน
ม่มี
กิจการทีไม่
รรม าร
รรม าร
รรม าร
รรม าร

่ บริ ัทจดทะ บียน
ริ ัท จ . สินมหาชัย ั นา
ริ ัท จ .
ทั ร ั นา
ริ ัท จ . เ .เอช.ดีเว อปเม้ นท
ริ ัท จ . รปรีชา

ัด ่ วนการ อห้ น นบริ ัท

.5

ัด ่ วนการ อห้ นของ ่ มร และบตรทียังไม่ บรรลนิติ าวะ
วาม ัมพัน ทาง รอบ รัวระหว่ างกรรมการและ ้ บริหาร

ุ รสาว องนาย นม วรสถา ร ะ นาง ชั ป า วรสถา ร

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ ้ บริหาร นกิจการอนทีอาจท า ห้ มี วามขัดแย้ งทาง ลประ ย นต่ อบริ ัท
การ ข้ าประ ม นปี ที ่ านมา 5 5
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ม่มี

สิงทีส่งมาด้ วย

รายนามและประวัติของกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ
และได้ รับการ นอ อ ห้ ได้ รับการ ลอกตัง ปนกรรมการอีกวาระหนง

ดร

ดิ

ัยนิรันด

รรม ารอิสระ ประ าน รรม าร รวจสอ
วันทีเริมเปน รรม าร 2 ม รา ม 255 1 ร ร า ม 255
จํานวนปี ทดํี ารง าํ หน่ง รรม าร อง ริ ัท 4 ปี
อายุ 42 ปี

ว กิ าร ก า
ปริญญาเอ สา า ริหาร ุร จิ , Manc ester usiness Sc ool, U .
ปริญญา ท สา า ารเงิน, London usiness Sc ool, U .
ปริญญา รี สา า า ิชย าส ร, e University of Mel ourne, Australia

ประวัติการอบรม
ห ั สู ร irector Accreditation rogram A รุ่นที
ห ั สู รผู้ ริหารระดั สูง รุ่นที

สถา นั วิทยา าร าดทุน ว ท.

ห ั สู รผู้ ริหารระดั สูงด้ านวิทยา าร งั งาน ว น. รุ่นที

ประ บการ การทํางาน
2562 ปั จจุ นั

รรม าร ริ ัท จ . สาทร รม รอ เ อร ีส

2562 ปั จจุ นั

รรม าร ริ ัท จ . สาทร รม

ดิงส วัน

2562 ปั จจุ นั

รรม าร ริ ัท จ . สาทร รม

ดิงส ทู

255

ปั จจุ นั

รรม าร ริ ัท จ . เชิงมน เรีย เอสเ ท

255

ปั จจุ นั

รรม ารอิสระ ะ รรม าร รวจสอ

255

ปั จจุ นั

รรม าร ริ ัท จ . เอนวาย อี อารีย

255

ปั จจุ นั

รรม าร ริ ัท จ . เอน วาย อี เ า หญ่

255

ปั จจุ นั

รรม าร ริ ัท จ . เอนวี สวัสดี

255

ปั จจุ นั

รรม าร ริ ัท จ . เอนวี สงทอง

255

ปั จจุ นั

รรม าร ริ ัท จ . เอนวาย อี ดีเว อปเม้ นท

2556 ปั จจุ นั

มจ. เอเชีย อ มส

รรม าร ริ ัท จ . นาย เอสเ ท
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สิงทีส่งมาด้ วย
2554 ปั จจุ นั

รรม าร ริ ัท ะ รรม ารผู้จดั าร จ . วี าย อ ปปิ อ

254

รรม าร ริ ัท ะ รรม ารผู้จดั าร รรม จ . เอ ิ นิ ี

ปั จจุ นั

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ อน

นปั จจบัน

บริ ัท ห ่ บริ ัทย่ อย บริ ัทย่ อย นลําดับ ดียวกัน
บริ ัทจดทะ บียนอน

ม่มี

ม่มี

กิจการทีไม่ ่ บริ ัทจดทะ บียน
รรม าร ริ ัท จ . สาทร รม รอ เ อร ีส
รรม าร ริ ัท จ . สาทร รม

ดิงส วัน

รรม าร ริ ัท จ . สาทร รม

ดิงส ทู

รรม าร ริ ัท จ . เชิงมน เรีย เอสเ ท
รรม าร ริ ัท จ . เอนวาย อี อารีย
รรม าร ริ ัท จ . เอน วาย อี เ า หญ่
รรม าร ริ ัท จ . เอนวี สวัสดี
รรม าร ริ ัท จ . เอนวี สงทอง
รรม าร ริ ัท จ . เอนวาย อี ดีเว อปเม้ นท
รรม าร ริ ัท จ . นาย เอสเ ท
รรม าร ริ ัท ะ รรม ารผู้จดั าร จ . ีวาย อ

ปปิ อ

รรม าร ริ ัท ะ รรม ารผู้จดั าร รรม จ . เอ ิ นิ ี

ัด ่ วนการ อห้ น นบริ ัท

.

ัด ่ วนการ อห้ นของ ่ มร และบตรทียังไม่ บรรลนิติ าวะ .
วาม ัมพัน ทาง รอบ รัวระหว่ างกรรมการและ ้ บริหาร

ม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ ้ บริหาร นกิจการอนทีอาจทํา ห้ มี วามขัดแย้ งทาง ลประ ย นต่ อบริ ัท ม่มี
การ ข้ าประ ม นปี ที ่ านมา

ารประชุม ะ รรม าร ริ ัท 5 5
ารประชุม ะ รรม าร รวจสอ 5 5
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4.
Enclosure 4.

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

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

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

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

(2)

(3)

ข้าพเจ้า
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month
สัญชาติ
Nationality

ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

อยูเ่ ลขที่
Residing/located at no.

พ.ศ.
Year

จังหวัด
Province

ซอย
Soi

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

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณี เลื อกข้อ 2. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark  at  2. and choose
one of these members of the
Independent Directors.

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริ ษทั คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 ดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ Ph.D. Sarit Chokchainirand หรื อ/or
 นาย วิชยั พรกีรติวฒั น์ Mr. Wichai Pornkeratiwat หรื อ/or
 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ Miss Patrawan Manutsathit
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 5. of the
Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders)
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4.
Enclosure 4.
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่
ไม่สามารถเข้าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent
Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00
น. ณ ห้ องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่ าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 2.00 p.m.
at THE BRIGHT Meeting Room, 3rd Floor, Building A, 15/6 Rama 2 Road, Thakarm Sub-district, Bangkhunthian District, Bangkok 10150, or
such other date, time and place as the meeting may be held.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified
herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู้ ั บ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to
different proxies to vote separately.
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4.
Enclosure 4.

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบทีก่ าหนดรายการต่ างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)
(ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

(2)

(3)

ข้าพเจ้า
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month
สัญชาติ
Nationality

ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

อยูเ่ ลขที่
Residing/located at no.

จังหวัด
Province

พ.ศ.
Year
ซอย
Soi

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

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

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

กรณีเลือกข้ อ 1. กรุณำทำ
เครื่ องหมำย  ที่  1. ระบุชื่อ
ผู้รับมอบอำนำจ
If you make proxy by choosing
No. 1, please mark  at  1. and
give the details of proxy (proxies).

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณำทำ
เครื่ องหมำย  ที่  2. และ
เลือกกรรมกำรอิสระคนใดคน
หนึง่
If you make proxy by choosing

No. 2, please mark  at  2. and
choose one of these members of
the Independent Directors.

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริ ษทั คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 ดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ Ph.D. Sarit Chokchainirand หรื อ/or
 นาย วิชยั พรกีรติวฒั น์ Mr. Wichai Pornkeratiwat หรื อ/or
 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ Miss Patrawan Manutsathit
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 5. of the
Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholdfiers)
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4.
Enclosure 4.
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่
ไม่สามารถเข้าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent
Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00
น. ณ ห้ องประชุ ม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่ าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 2.00 p.m.
at THE BRIGHT Meeting Room, 3rd Floor, Building A, 15/6 Rama 2 Road, Thakarm Sub-district, Bangkhunthian District, Bangkok 10150, or
such other date, time and place as the meeting may be held.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
Agenda item no. 1
To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of the Shareholders
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2
Agenda item no. 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561
To consider and acknowledge the operation results for the year 2018
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3
Agenda item no. 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2561 สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
To consider and approve the Statement of Financial Position and the Profit and Loss Statement for the year 2018 for fiscal year
ended 31 December 2018
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4
Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2561
To consider and approve non-declaration of appropriate of profit as capital reserve as prescribed by the laws and suspension of
the payment of dividend for the year 2019
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 5
Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
Enclosure 4.
To consider and approve the reappointment of directors retired by rotation
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุ ด
A.
Election of entire nominated directors
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
Director’s name Miss Tiyada Kuansataporn
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ ดร.สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์
Director’s name Ph.D. Sarit Chokchainirand
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6
Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
To consider and approve the 2019 remuneration of directors
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษทั และการกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of the auditors and 2019 auditor fee
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 8
Agenda item no. 8

พิจารณารับทราบเปลีย่ นแปลงการใช้ เงินเพิม่ ทุนที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ ประชาชน
To consider and acknowledge amendment of the utilization of capital increased by the initial public offering
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 9
Agenda item no. 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (If any)
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4.
Enclosure 4.
(5)

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

(6)

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

กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified
herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes
to different proxies to vote separately.
2. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.
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การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Asia Biomass Public Company Limited
ในประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยูเ่ ลขที่ 15/6 ถนน
พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 14.00 at THE BRIGHT Meeting Room, 3 rd Floor, Building A, 15/6 Rama 2
Road, Thakarm Sub-district, Bangkhunthian District, Bangkok 10150, or such other date, time and place as the meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(ใช้ เฉพาะกรณีทผี่ ้ถู ือหุ้นทีป่ รากฏชื่ อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่ านั้น)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in
Thailand to be a share depository and keeper)
(ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

พ.ศ.
Year

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

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)
 1. ชื่อ
กรณีเลือกข้ อ 1. กรุณำทำเครื่องหมำย
Name
ถนน
 ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนำจ
Road
If you make proxy by choosing
จังหวัด
No. 1, please mark  at  1. and
Province
give the details of proxy (proxies).
หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

ซอย
Soi

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

(2)

กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณำทำเครื่องหมำย
 ที่  2. และเลือกกรรมกำรอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing
No. 2, please mark  at  2. and
choose one of these members of the
Independent Directors.
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อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริ ษทั คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 ดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ Ph.D. Sarit Chokchainirand หรื อ/or
 นาย วิชยั พรกีรติวฒั น์ Mr. Wichai Pornkeratiwat หรื อ/or
 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ Miss Patrawan Manutsathit
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 5. of the
Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders)
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่
ไม่สามารถเข้าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent
Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00
น. ณ ห้ องประชุ ม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่ าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 2.00 p.m.
at THE BRIGHT Meeting Room, 3rd Floor, Building A, 15/6 Rama 2 Road, Thakarm Sub-district, Bangkhunthian District, Bangkok 10150, or
such other date, time and place as the meeting may be held.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
 มอบฉันทะบางส่ วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:
 หุ้นสามัญ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
เสี ยง
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
เสี ยง
preference share
shares and have the rights to vote equal to
votes
รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนทั้งหมด
เสี ยง
Total voting right
votes
(4)

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

วาระที่ 1
Agenda item no. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of the Shareholders
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2
Agenda item no. 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561
To consider and acknowledge the operation results for the year 2018
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3
Agenda item no. 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2561 สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
To consider and approve the Statement of Financial Position and the Profit and Loss Statement for the year 2018 for fiscal year
ended 31 December 2018
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4
Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2561
To consider and approve non-declaration of appropriate of profit as capital reserve as prescribed by the laws and suspension of
the payment of dividend for the year 2019
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 5
Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the reappointment of directors retired by rotation
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ค.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุ ด
B.
Election of entire nominated directors
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ง.  เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
Director’s name Miss Tiyada Kuansataporn
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ ดร.สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์
Director’s name Ph.D. Sarit Chokchainirand
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6
Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
To consider and approve the 2019 remuneration of directors
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษทั และการกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of the auditors and 2019 auditor fee
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 8
Agenda item no. 8

พิจารณารับทราบเปลีย่ นแปลงการใช้ เงินเพิม่ ทุนที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ ประชาชน
To consider and acknowledge amendment of the utilization of capital increased by the initial public offering
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 9
Agenda item no. 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (If any)
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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(5)
การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made
on my/our behalf as the Company’s shareholders.
(6)

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

กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified
herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เ ฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้ น ที่ ป รากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุ น ต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ ค สั โตเดี ยน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand
to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes
to different proxies to vote separately.
4. ในกรณี ที่ มีวาระที่ จะพิ จารณาในการประชุ ม มากกว่าวาระที่ ระบุ ไว้ข ้างต้น ผูม้ อบฉั นทะสามารถระบุ เพิ่ มเติ มได้ใ นใบประจาต่ อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Asia Biomass Public Company Limited
ในประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยูเ่ ลขที่ 15/6 ถนน
พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 14.00 at THE BRIGHT Meeting Room, 3 rd Floor, Building A, 15/6 Rama 2
Road, Thakarm Sub-district, Bangkhunthian District, Bangkok 10150, or such other date, time and place as the meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

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

เสี ยง
Votes

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

เสี ยง
Votes

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

เสี ยง
Votes
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สิงทีส่งมาด้ วย 5

ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประ าํ ปี

ร วิรัช อ ิ ม ี ํารง
ผู้สอบบัญชีรับอนญาต ลขทะ บี น
ตําแ นง
ประวัตกิ าร กษา

ประวัตกิ ารทํางาน
2557 ปั จจุบนั
255 2557
2556 ปั จจุบนั
2552 ปั จจุบนั
255 ปั จจุบนั
25 2 25 6
2525 25 และ
25 25 2
2525 2526
ณว ิทางวิชาชี

ประธานกรรมการ บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
. . .
. . .
. .(
)
. . .

อุปนายก และประธาน ณะกรรมการวิชาชี บัญชี ด้ านการ กษาและ
เท โนโลยีการบัญชี ส าวิชาชี บัญชี
ประธาน ณะกรรมการวิชาชี บัญชี ด้ านการ กษาและเท โนโลยีการบัญชี
ส าวิชาชี บัญชี
กรรมการส าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
กรรมการส ามหาวิทยาลัยหอการ ้ า ทย
กรรมการส าสถาบันเท โนโลยี ทย ญีปุ่ น
ณบดี ณะ าณิชย าสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้ า า วิชาการธนา ารและการเงิน ณะ าณิชย าสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีที ด้ รับ วามเหนชอบจากสํานักงาน ณะกรรมการกํากับหลักทรั ย์และตลาดหลักทรั ย์
แห่งประเท ทย
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สิงทีส่งมาด้ วย 5

ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประ าํ ปี

นา ชั กรณ์ อนปิ ติ งษา
ผู้สอบบัญชีรับอนญาต ลขทะ บี น
ตําแ นง
ประวัตกิ าร กษา

ประวัตกิ ารทํางาน
255 ปั จจุบนั
25 25
25

25

252 252
ณว ิทางวิชาชี

กรรมการผู้จดั การ บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญานิติ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์
ปริญญา ลิ ป าสตรมหาบัณฑิต สา าวิชาก หมายเ รษ กิจ ณะนิติ าสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
โ รงการเสริ มสร้ างผู้จัดการยุ หม่ (
) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการวิชาชี บัญชีด้านการสอบบัญชี ส าวิชาชี บัญชี
กรรมการมาตร านการบัญชี สมา มนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเท ทย
กรรมการมาตร านการสอบบัญชี สมา มนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเท ทย
สํานักงาน ชยย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีที ด้ รับ วามเหนชอบจากสํานักงาน ณะกรรมการกํากับหลักทรั ย์และ
ตลาดหลักทรั ย์แห่งประเท ทย
ผู้ตรวจสอบ าย นรับอนุญาต (
)
เนติบณ
ั ฑิต ทย
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สิงทีส่งมาด้ วย 5

ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประ าํ ปี

นา อ ริ ั กษ์ อติอนวรรตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนญาต ลขทะ บี น
ตําแ นง
ประวัตกิ าร กษา

หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สา าวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยราม าํ แหง
ปริญญานิติ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (

ณว ิทางวิชาชี

) มหาวิทยาลัยราม าํ แหง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีที ด้ รับ วามเหนชอบจากสํานักงาน ณะกรรมการกํากับหลักทรั ย์และ
ตลาดหลักทรั ย์แห่งประเท ทย
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5

สิงทีส่งมาด้ วย 5

ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประ าํ ปี

ร ปรี ชา สวน
ผู้สอบบัญชีรับอนญาต ลขทะ บี น
ตําแ นง
ประวัตกิ าร กษา

ณว ิทางวิชาชี

หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สา าวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยราม าํ แหง
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( ) มหาวิทยาลัยราม าํ แหง
บริหารธุรกิจดุษ ีบณ
ั ฑิต ( ) มหาวิทยาลัยราม าํ แหง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีที ด้ รับ วามเหนชอบจากสํานักงาน ณะกรรมการกํากับหลักทรั ย์และ
ตลาดหลักทรั ย์แห่งประเท ทย
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สิงทีส่งมาด้ วย

ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ดร.สฤษดิ โชคชัยนิรันดิ
อายุ
42 ปี
วันทีได้ รับการ
27 มกราคม 2558
แต่ งตังเป็ นกรรมการ
อิสระ
ทีอยู่ปัจจุบนั
1/3 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองตัน กรุงเทพฯ
10110

วุฒกิ ารศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม
ตําแหน่ งในปั จจุบัน
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
สัดส่ วนการถือหุ้น

ปริ ญญาเอก สาขาบริ หารธุรกิจ, Manchester Business School, สหราช
อาณาจักร, 2013
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน, London Business School, สหราชอาณาจักร,
2001
- ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ , The University of Melbourne,
ออสเตรเลีย 1997
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที230/2016
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 118/2015
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- วาระที 5 และ วาระที 6
- ไม่มี
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สิงทีส่งมาด้ วย 6

ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายวิชัย พรกีรติวัฒน์
อายุ
66 ปี
วันทีได้ รับการ
26 ธันวาคม 2557
แต่ งตังเป็ น
กรรมการอิสระ
ทีอยู่ปัจจุบัน 95/44 ซอยรามคํา แหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ

วุฒกิ ารศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

ตําแหน่ งในปั จจุบัน
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
สัดส่ วนการถือหุ้น

62
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- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริ ญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที 111/2008
- Asean Executive Program (AEP), GE Management
Development Institute
- Senior Executive Program (SEP), สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- NIDA-Wharton Executive Leadership Program, The
Wharton School, University of Pennsylvania, USA.
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
- วาระที 6
- ไม่มี

สิงทีส่งมาด้ วย

ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
อายุ
วันทีได้ รับการ
แต่ งตังเป็ น
กรรมการอิสระ
ทีอยู่ปัจจุบนั

วุฒกิ ารศึกษา
ประวัติการฝึ กอบรม
ตําแหน่ งในปั จจุบัน
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
สัดส่ วนการถือหุ้น

34 ปี
13 พฤษภาคม 2560

7 ซอย 3 ถนนเสรี 2 หัวหมาก บางกะปิ กทม.10250

- ปริ ญญาโท Master of Business Administration, London Business School, UK.
- ปริ ญญาตรี BBA (International Program), มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 140/2017
- หลักสูตร Chartered Financial Analyst, CFA Institute
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- วาระที 6

- ไม่มี
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สิงทีส่งมาด้ วย 6
นิยามกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระเป็ นองค์ประกอบหรื อกลไกทีสําคัญในระบบการกํากับดูแลกิจการทีดีหรื อเรี ยกว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร
โดยนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้ วยคุณสมบัติ ดังนี
1. ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
2. มีคณ
ุ สมบัติตามทีกําหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้ วย
4. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงินเดือนประจําหรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อทีปรึ กษาของส่วนราชการ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
5. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คูส่ มรส พี
น้ อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่อย
6. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จ กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือ
หุ้นทีมีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้ รับ
การแต่งตังให้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทํา เป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อ
ให้ ก้ ยู ืม คําประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์ อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อ
คู่สญ
ั ญามีภาระหนีทีต้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่ 20 ล้ าน
บาทขึนไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนีดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที
เกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
7. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมาย หรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึง
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
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9.
10.

11.
12.
13.

ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้ วย เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ที
เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิ จการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อ
ถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
เป็ นผู้ทีได้ รับความเชือถือและเป็ นทียอมรับโดยทัวไป
สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินหน้ าทีของคณะกรรมการอิสระ
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คําชีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบ นทะ เอก ารและ ลก าน
ที เ ารวม ระชม องนํามาแ ง นการเ ารวม ระชม อ น
บริ ท เอเชีย บ อแม จําก ม าชน
การลงทะเบียน
บริษัทเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพือเข้ าร่ วมประชุมได้ ตงแต่
ั เวลา 12.00 น. ของวันที 26
เมษายน 2562 ห้ องประชุม
ชัน อา าร ตังอยู่เลขที 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้ าม เขตบางขุนเทียน
รุงเทพมหาน ร 10150 ตามแผนทีแสดงสถานทีประชุม สิงทีส่งมาด้ วย .
การมอบ นทะ
ร ีทีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ับบุ ลอืนเข้ าประชุมและออ
เสียงแทนตนได้ ดยบริ ษัทได้ จัดให้ มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ือ หนังสือมอบฉันทะแบบ . แบบ ข. และแบบ . ตามแบบที
รมพั นา ุร ิจ าร ้ า ระทรวงพา ิชยได้ ําหนด ตามสิงทีส่งมาด้ วย 5.
วิ ี ารมอบฉันทะสามารถดําเนิน ารได้ ดังนี
1. ผู้ถือหุ้นทัวไป ให้ เลือ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ . หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนงเพียงแบบเดียวเท่านัน ดยบริ ษัทแนะนํา
ให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุ ารออ เสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นทีเปนผู้ลงทุนต่างประเท และแต่งตัง สั ตเดียน
หนังสือมอบฉันทะแบบ .

ในประเท ไทยเปนผู้รับ า และดูแลหุ้น ให้ เลือ ใช้

. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผู้เข้ าประชุมและออ เสียงลง ะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแย จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลาย นเพือแย ารลง ะแนนเสียงได้
. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือ มอบฉันทะให้ บุ ลใดบุ ลหนงตาม วามประสง หรือมอบฉันทะให้ รรม ารอิสระของบริ ษัท ดังมี
รายละเอียดปรา ตามสิงทีส่งมาด้ วย 6.
หา ผู้ถือหุ้นเลือ มอบฉันทะให้ รรม ารอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะนําให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุ ารออ
เสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอ สารประ อบ ารมอบฉันทะมายัง ่ ายนั ลงทุนสัมพัน
เลขที 27 /2 ถนนพระรามที 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน รุ งเทพ 10150 ทร พั ท 66 0 2 15 005 และเพือ
วามสะดว ใน ารตรวจเอ สาร ขอ วามร่วมมือ ปรดส่งเอ สารให้ ถงบริ ษัท ายในวันที 2 เมษายน 2562
5. ผู้ถือหุ้น รอ ข้ อ วามในหนังสือมอบฉันทะให้ ถู ต้ องและชัดเจน และให้ ผ้ ถู ือหุ้น ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะลง
ลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะ และปิ ดอา รแสตมปจํานวน 20 บาท พร้ อมทังขีด ่าลงวันทีทีทําหนังสือมอบฉันทะ
ดัง ล่าว
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6. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอ สารประ อบ ารมอบฉันทะตามทีระบุไว้ ในส่วนของเอก ารที อง
นํามาแ ง นวน ระชม สถานทีลงทะเบียนสําหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม
เอก ารที องนํามาแ ง นวน ระชม
อ นทีเ นบคคลธรรม า
1.

ร ีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้ าราช าร หรือใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง ร ีเปนชาวต่างประเท
ทียังไม่หมดอายุ และหา มี ารเปลียนชือ นามส ลุ ให้ ยืนหลั านประ อบด้ วย

2.

ร ีทีมี ารมอบฉันทะ
ให้ แสดง
1 หนังสือมอบฉันทะที รอ ข้ อ วามถู ต้ อง รบถ้ วน และลงลายมือชือของผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และ
ติดอา รแสตมป รบถ้ วนแล้ ว
2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราช าร หรื อใบขับขี หรื อหนังสือเดินทาง ร ีเปนชาว
ต่างประเท ทียังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ งผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ ได้ ลงลายมือชือรับรองสําเนาถู ต้ อง
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้ าราช าร หรือใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง ร ีเปนชาวต่างประเท ที
ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
อ นทีเ นนิ บิ คคล ทย

1.

ร ีผ้ มู อี ํานาจลงนามแทนนิติบุ ลมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดง
1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราช าร หรื อใบขับขี หรื อหนังสือเดินทาง ร ีเปนชาว
ต่างประเท ทียังไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุ ล งได้ ลงลายมือชือรับรองสําเนาถู ต้ อง
2 สําเนาหนังสือรั บรองของนิติบุ ลจา ระทรวงพา ิ ชย งออ ไม่เ ิน เดือน ่อนวันประชุม และรับรองสําเนา
ถู ต้ อง ดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุ ล พร้ อมประทับตราสํา ญ
ั ของนิติบุ ล ถ้ ามี และมีข้อ วามแสดงให้ เหน
ว่าผู้แทนนิติบุ ล งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจ ระทํา ารแทนนิติบุ ล งเปนผู้ถือหุ้น

2.

ร ีทีมี ารมอบฉันทะ
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ให้ แสดง
1 หนังสือมอบฉันทะ งได้ รอ ข้ อ วามถู ต้ อง รบถ้ วน และลงลายมือชือของผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบ
ฉันทะ และติดอา รแสตมป รบถ้ วนแล้ ว
2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราช าร หรื อใบขับขี หรื อหนังสือเดินทาง ร ีเปนชาว
ต่างประเท ทียังไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุ ล งได้ ลงลายมือชือรับรองสําเนาถู ต้ อง
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้ าราช าร หรือใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง ร ีเปนชาวต่างประเท ที
ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
สําเนาหนังสือรั บรองของนิติบุ ลจา ระทรวงพา ิชย งออ ไม่เ ิน เดือน ่อนวันประชุม และรับรองสําเนา
ถู ต้ อง ดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุ ล พร้ อมประทับตราสํา ญ
ั ของนิติบุ ล ถ้ ามี และมีข้อ วามแสดงให้ เหน
ว่าผู้แทนนิติบุ ล งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจ ระทํา ารแทนนิติบุ ล งเปนผู้ถือหุ้น
อ นทีเ นนิ บิ คคล าง ระเท
ร ี ารมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทีเปนนิติบุ ลต่างประเท และแต่งตังให้ สั ตเดียน
และดูแลหุ้น ได้ แต่งตังผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ . ให้ แสดงเอ สารดังนี

ในประเท ไทยเปนผู้รับ า

1 เอ สารหลั านจา สั ตเดียน

6

1.1

หนังสือมอบฉันทะแบบ . งได้ รอ ข้ อ วามถู ต้ อง รบถ้ วน และลงลายมือชือของผู้มีอํานาจ ระทํา าร
แทนของ สั ตเดียน
งเปนผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอา รแสตมป รบถ้ วนแล้ ว

1.2

สํ า เนาหนัง สือยื น ยัน ว่ า ผู้ล งนามในหนัง สื อมอบฉันทะแทน ได้ รั บ อนุญ าตประ อบ ุ ร ิ จ ัส ตเดีย น
งรับรองสําเนาถู ต้ อง ดยผู้มีอํานาจ ระทํา ารแทนของ สั ตเดียน
พร้ อม
ประทับตราสํา ญ
ั ของนิติบุ ล ถ้ ามี

1.

สําเนาหนังสือรั บรอง ารจดทะเบียนนิติบุ ลของ สั ตเดียน
งออ ไม่เ ิน เดือน ่อนวัน
ประชุม และรั บรองสํา เนาถู ต้ อง ดยผู้มีอํานาจ ระทํา ารแทนของ ัส ตเดีย น
พร้ อ ม
ประทับตราสํา ัญของนิติบุ ล ถ้ ามี และมีข้อ วามแสดงให้ เ หนว่ าผู้มีอํานาจ ระทํ า ารแทนของ ัส
ตเดียน
งลงนามใน านะผู้มอบฉันทะมีอํานาจ ระทํา ารแทน สั ตเดียน

1.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้ าราช าร หรือใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง ร ีเปนชาว
ต่างประเท ทียังไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจ ระทํา ารแทนของ สั ตเดียน
และลงลายมือชือ
รับรองสําเนาถู ต้ อง
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2 เอ สารหลั านจา ผู้ถือหุ้นทีเปนนิติบุ ลต่างประเท
2.1

หนังสือมอบอํานาจจา ผู้ถือหุ้นให้ สั ตเดียน
แทน

2.2

สําเนาหนัง สือรั บรอง ารจดทะเบียนนิติบ ุ ลของผู้ถือหุ้น งออ ไม่เ ิน 1 ปี ่ อนวันประชุม และรับรอง
สําเนาถู ต้ อง ดยผู้แทนนิตบิ ุ ล พร้ อมประทับตราสํา ญ
ั ของนิติบุ ล ถ้ ามี และมีข้อ วามแสดงให้ เหน
ว่าผู้แทนนิติบุ ล งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจ ระทํา ารแทนนิติบุ ล งเปนผู้ถือหุ้น

2.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้ าราช าร หรือใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง ร ีเปนชาว
ต่างประเท ทียังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุ ล และลงลายมือชือรับรองสําเนาถู ต้ อง

ดยเอ สารดัง ล่าวข้ างต้ น ต้ องมี ารรับรองเอ สาร ดย
วันประชุม

เปนผู้ดําเนิน ารลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

และมีอายุ ารรับรองเอ สารไม่เ ิน 1 ปี ่อน

ทังนี เอ สารใดทีมิได้ มีต้นฉบับเปน าษาอัง ษ จะต้ องจัดทํา ําแปลเปน าษาอัง ษแนบมาพร้ อม ันด้ วย และให้ ผ้ ู
มีอาํ นาจลงนามผู พันนิติบุ ลนันลงนามรับรอง วามถู ต้ องของ ําแปล พร้ อมประทับตราสํา ญ
ั ของนิติบุ ล ถ้ า
มี
เอ สารหลั านจา ผู้รับมอบฉันทะ
ให้ แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราช าร หรื อใบขับขี หรื อหนังสือเดินทาง
ต่างประเท ทียังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

ร ีเปนชาว
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ขันตอนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้นสามัญประจําปี 2562
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
วันที 26 เมษายน 2562
ผู้ถอื หุ้น
เปิ ดลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

มาด้ วยตัวเอง

ผู้ได้ รับมอบฉันทะ

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัวผู้มอบและบัตรประจําตัวผู้รับมอบ

แสดงบัตรประจําตัว

ลงนามในบัตรลงทะเบียน

เข้ าห้ องประชุม

ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 14.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ

กรณีทีมีผ้ ูทต้ี องการคัดค้ านหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ ชมู ือ
และกรอกบัตรลงคะแนน (สําหรับผู้คัดค้ านหรืองดออกเสียง)
เจ้ าหน้ าทีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คัดค้ าน
หรืองดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน
ประธานกล่ าวสรุ ปผลคะแนนต่ อทีประชุม
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ข้ อบังคับ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
หมวดที 6
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือน นับแต่วนั สินสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นในคราวอืนนอกจากวรรคหนึง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
หรื อผู้ถือหุ้นจํานวน
ไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25) คน ซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
ทังหมดจะเข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่
ต้ องระบุเหตุผลในการทีขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้ อง
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง (1) เดือน นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือนันจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ข้ อ 32. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะ
เสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว
และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (3) วันก่อนวันประชุม ทังนี ให้ ลงโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทังนี สถานทีทีจะใช้ เป็ นทีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
ตามทีคณะกรรมการจะกําหนดก็ได้
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25)
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม
(1/3) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้น ซึงมาเข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ในวรรคหนึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือ
หุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนีให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ใน
การประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
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ข้ อ 34. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยูใ่ น
ทีประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ทีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมคนใดคนหนึงมาเป็ นประธานในที
ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึง (1) มีเสียงหนึง (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ น
ได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน นอกจากการออกเสียงเลือกตัง
กรรมการ และมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1)

ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน

(ข)

การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอืนมาเป็ นของบริ ษัท

(ค)

การทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื อบางส่วนที
สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอืนใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท

(จ)

การเพิมหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท

(ฉ)

การเลิกบริษัท

(ช)

การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท

(ซ)

การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอืน

ข้ อ 36. กิจการทีทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พงึ เรี ยกประชุมมีดงั นี

72

(1)

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา

(2)

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(3)

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล

(4)

พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ

(5)

พิจาณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6)

พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7)

กิจการอืนๆ
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แผนทีสถานทีจ ัดประชุม
ประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2562 ในว ันพฤห ัสบดีท ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
The 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 26th,2018 at 2.00 p.m.

ั 3 อาคาร A
ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชน
At THE BRIGHT Meeting Room, 3rd Floor, Building A

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

THE BRIGHT Rama 2 /ศูนย์การค้ าเดอะไบรท์ พระราม 2

รถยนต์ ส่วนตัว :

จอดบริเวณอาคาร C ด้ านหลังศูนย์ การค้ า

รถประจําทาง : สาย 68 , 76 , 105 , 140 , 141, 142 , 147 , 558
THE BRIGHT : Customer Service

094-489-1877
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