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ข้อบังคับ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
หมวดที 6
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือน นับแต่วนั สินสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ื อหุ้นในคราวอืนนอกจากวรรคหนึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ ซึงมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
หรือผูถ้ ือหุน้ จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่ายีสิบห้า (25) คน ซึงมี หุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที จําหน่า ยได้
ทังหมดจะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ เมือใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึง (1) เดือน นับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือนันจากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรืองทีจะ
เสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าว
และจัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ และนายทะเบี ยนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (3) วันก่อนวันประชุม ทังนี ให้ลงโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทังนี สถานที ที จะใช้เป็ นทีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่ ของบริษัท หรือจัง หวัดใกล้เคียง
ตามทีคณะกรรมการจะกําหนดก็ได้
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีสิบห้า (25)
คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังหมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสาม
(1/3) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในวรรคหนึง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือ
หุน้ ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณี นีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ใน
การประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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สิงทีส่งมาด้วย 8
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ทีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ทีประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมคนใดคนหนึงมาเป็ นประธานในที
ประชุมดังกล่าว
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึง (1) มีเสียงหนึง (1) เสียงและผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วน
ได้เสียเป็ นพิเศษในเรืองใด ผูถ้ ือหุน้ คนนันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน นอกจากการออกเสียงเลือกตัง
กรรมการ และมติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1)

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญให้แก่บคุ คลอืน

(ข)

การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอืนมาเป็ นของบริษทั

(ค)

การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนที
สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ)

การเพิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ)

การเลิกบริษัท

(ช)

การออกหุน้ กูข้ องบริษัท

(ซ)

การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอืน

ข้อ 36. กิจการทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี พึงเรียกประชุมมีดงั นี
(1)

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ทีผ่านมา

(2)

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(3)

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล

(4)

พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

(5)

พิจาณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6)

พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7)

กิจการอืนๆ
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น ยบ ย ละม ตรก รป้ องกันก รตดต่อของ วรัส COVID-19
ส หรับก รประชมส มัญผ้ถอห้นประจ ป พ. ศ. 2563
นองด้วยสถ นก รณ์ก ร พร่ระบ ดของ วรัส COVID-19 บรษัทฯ จง ด้มก รก หนดน ยบ ย ละม ตรก ร
ป้ องกันก รตดต่อของ วรัส COVID-19 ส หรับก รประชมส มัญผ้ถอห้นประจ ป พ.ศ. 2563 ซงสอดคล้องกับข้อ นะน
ของกรมควบคม รคกระทรวงส ธ รณสขดังน
1. บรษัทฯ จะ ผย พร่หนังสอ ชญประชมส มัญผ้ถอห้น ประจ ป 2563 พร้อม อกส รท กยวข้องล่วงหน้
ท ง วบ ซต์ของบรษัท https://www.asiabiomass.com ละจะจัดส่ง ห้ผถ้ อห้นล่วงหน้ ต่อ ปน
2. ขอคว มร่วมมอผ้ถอห้นมอบฉันทะ ห้กรรมก รอสระของ ABM ทนก ร ข้ ร่วมประชมด้วยตน อง
3. ผ้ถอห้นส ม รถส่งค ถ มล่วงหน้ ดยกรณ ระบค ถ มพร้อมระบชอ น มสกล หม ย ลข ทรศัพท์
อ มลล์ (ถ้ ม) ผ่ นช่องท งอ มลล์ : secretarty@asiabiomass.com หรอส่งม พร้อมกับหนังสอมอบ
ฉันทะ ดย บรษัทฯ จะตอบค ถ มกลับ ป
4. กรณผ้ถอห้นยังคงประสงค์ ข้ ร่วมประชมด้วยตน อง ผ้ถอห้นต้องปฏบัตต มกฎหม ย ละม ตรก รต่ ง
ทออก ดยหน่วยง นของรัฐบ ลอย่ ง คร่งครัด ดยก ร ข้ ร่วมประชมผ้ถอห้นมอ จจะยกขนอ้ ง ปน
ข้อยก ว้นคว มรับผด นกรณทท่ นกระท ก รฝ่ ฝนบทบัญญัตของกฎหม ยท กยวข้อง ละยอมรับ
คว ม สยงทอ จจะ กดจ กก ร ดนท งม ข้ ร่วมประชม รวมทังด ลสขภ พ ละอน มัยของท่ นทอ จ
ด้รบั ผลกระทบซง ปน หตก รณ์ทบรษัท ม่สงค์จะ ห้ กดขน ดังนัน บรษัทฯ จงขอคว มร่วมมอจ กผ้
ถอห้นด นนก รต มม ตรก ร ดังน
4.1 บรษัท ฯ จะจัด ตังจดคัด กรองต ม นวปฏบัตของกรมควบคม รคบร วณหน้ ห้อ งประชม ดย
ผ้ ข้ ร่วมประชมทกคนจะต้องกรอก บบสอบถ มต มคว ม ปนจรง พอก รคัดกรอง รคปอด
อัก สบจ ก ชอ วรัส คดรน 2019 (COVID-19) ก่อน ข้ นบร วณสถ นทจัดประชม ต ม อกส ร
นบม ล่วงหน้ พอคว มสะดวก นกรณทท่ นปกปดข้อมลด้ นสขภ พหรอประวัตก ร ดนท ง
ของท่ น ถอว่ ท่ นกระท คว มผดต มพระร ชบัญญัต รคตดต่อ พ.ศ. 2558 นก รน ก รต่อ ถว
ณ จดคัดกรอง จดตรวจ อกส ร จดลงทะ บยน จะ ว้นระยะห่ ง 2 มตร
4.2 กรณบรษัทฯ ตรวจพบผ้ทมคว ม สยง ด้ ก่ ผ้ทมอณหภมร่ งก รตัง ต่ 37.5 องศ ซล ซยสขน
ป หรอผ้ท ดนท ง ปหรอกลับม จ กประ ทศท ปน ขตตด รคตดต่ อ อัน ตร ยต มประก ศ
กระทรวงส ธ รณสข รอง ท้องทนอกร ชอ ณ จักรท ปน ขตตด รคตดต่ออันตร ยฯ น้อยกว่ 14
วัน นับจ กวัน ดนท งกลับ รวมถง ปนผ้ทตดต่ อ กล้ชดกับบคคล ดนท ง ปหรอกลับม จ ก
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ประ ทศท ปน ขตตด รคตดต่ออันตร ยฯ น้อยกว่ 14 วัน นับจ กวัน ดนท งกลับหรอมอ ก รท
อ จสงสัยว่ จะตด ชอ COVID-19 หรอมอ ก ร กวกับท ง ดนห ย จ บรษัทฯ ม่อนญ ต ห้ผถ้ อ
ห้นหรอผ้รบั มอบฉันทะทมคว ม สยงดังกล่ ว ข้ ห้องประชม
4.3 นกรณทผ้ ข้ ร่วมประชมมอ ก รอย่ ง ดอย่ งหนงอ ท ม ข้ อ จบคอ จ ม มน มก บรษัทฯขอ
สงวนสทธ ม่ ห้ท่ น ข้ ร่วมก รประชมส มัญผ้ถอห้นครังน (ขออนญ ต ห้ท่ นมอบฉันทะ ก่

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8
4.9

กรรมก รอสระของบรษัทฯ ทน ดย จ้ หน้ ทจดลงทะ บยนจะอ นวยคว มสะดวก รอง อกส ร
ละอ กรส ตมป์ ห้ ก่ท่ น)
บรษัท ฯ จัด ทนั ง นห้อ งประชม ดยมระยะห่ งระหว่ ง ก้ อ 1-2 มตร จงอ จท ห้มข้อจ กัด
กยวกับจ นวนทนังประชม ละห กทนัง ตม ล้วบรษัทฯ ขอคว มร่วมมอ ห้ท่ นพจ รณ มอบ
ฉันทะ ทนก ร ข้ ร่วมก รประชม
ผ้ถอห้นทผ่ นก รคัดกรอง ล้ว ละมคว มประสงค์ ข้ ร่วมก รประชมส มัญผ้ถอห้นประจ ป 2563
บรษัทฯ ขอคว มร่วมมอ นก รปฏบัตตนดังน
- กรณ สวมหน้ ก กอน มัยตลอดระยะ วล ท ข้ ร่วมประชม
- กรณ ล้ งมอ ห้สะอ ด ด้วยสบ่หรอ อลกอฮอล์ล้ งมอ
- หลก ลยงก รสัมผัสบร วณ บหน้ (ต จมก ป ก) ดย ม่จ ปน
- หลก ลยงก ร ช้ สัมผัส สงของร่วมกับผ้อน
- ห กม ข้ อ ก ร อ จ ม มน มก จบคอ ห ย จ หนอยหอบ ขอคว มกรณ ออกจ กห้องประชม
ผ้ถอห้น
นวันประชม พอ ห้ก รประชม ปน ปอย่ งกระชับ ห กผ้ถอห้นมข้อซักถ ม ขอคว มกรณ ผ้ถอ
ห้น ขยน ส่กระด ษ ละน ส่กล่องรับค ถ ม ทนก รสอบถ มท ง ม คร ฟน ดยจะม จ้ หน้ ท
จัด ตรยมกระด ษ ละป กก ห้ ละ บรษัทฯ จะด นนก รตอบ ละ ผย พร่ขอ้ มลบน วบ ซต์ของ
บรษัทฯ ภ ย น 1 สัปด ห์ หลัง สรจสนก รประชม
บรษัทฯ งดรับประท นอ ห ร นบร วณทจัดก ร ประชม ดย ดดข ด พอลด อก ส นก ร กด
คว ม สยง นก ร พร่กระจ ยของ ชอ วรัส
บรษัทฯจะจัด ตรยมจดล้ งมอหรอ จล อลกอฮอล์อย่ ง พยงพอ ดย ฉพ ะ นบร วณทมก ร ช้
ง นร่วมกัน ช่น ห้องประชม จดลงทะ บยน ปนต้น
บรษัทฯ จะ น้นย สถ นทจัดง น ห้มก รท คว มสะอ ดอปกรณ์ ละบร วณทมผ้สมั ผัสจ นวน
ม ก ช่น ร วบัน ด ลกบดประตห้องน ด้วยน ผงซักฟอกน ย ท คว มสะอ ดหรอ อลกอฮอล์
70% อย่ งสม สมอ
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บรษัทฯ งด จกร ยง นประจ ป 2562 งบก ร งนประจ ป 2562 น บบรป ล่ม นวันประชม พอลดก ร
สัมผัสสงของร่วมกับผ้อน ละ พอคว มปลอดภัยสขอน มัยของผ้ ข้ ร่วมง นทกท่ น รวมถงลดผลกระทบต่อสง วดล้อม
ห กสถ นก รณ์มก ร ปลยน ปลงต่อ ป หรอมข้อก หนดจ กหน่ วยง นของรัฐ พม ตม กยวกับก รจัด
ประชม ผ้ถอห้น บรษัทขอสงวนสทธ นก ร จ้ง กยวกับก รปรับ ปลยนก รด นนก รดังกล่ ว ห้ทร บท ง วบ ซต์ ของ
บรษัท (www.asiabiomass.com) รวมถงสอต่ ง ต มคว ม หม ะสมต่อ ป
บรษัทฯ ต้องขออภัย นคว ม ม่สะดวกม ณ อก สน

ขอ สดงคว มนับถอ
บรษัท อ ชย บ อ มส จ กัด (มห ชน)
ลข นก รบรษัท
ทร. +66 415 0054
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แบบสอบถามทางสุขภาพเพือการคัดกรองโรค COVID-19
ก่อนการเข้าร่วม ร มุ สามั ถ้ ือ นุ้ ร า
ของ บร ัท เอเ บโอแมส ากัด ม า น
ามทพบการร บาดของโรค ด ่อทางเดน า ากเ ือ วรัส COVID- บร ัท เอเ บโอแมส ากัด ม า น มมา รการ นการคัด
กรองโรคเบือง น้ ด้ว แบบสอบถาม งขอความร่วมมือท่าน นการ ข้ อ้ ม ามแบบสอบถามด้าน ่างน
ือ-นามสกุ
มา เ ขโทร พั ท
1. ท่านมีอาการเจ็บป่ วยเหล่านีในช่วง 14 วนที ่านมาหรอ ม่ กร าวงกลม ามอาการทีปราก
่ ม่ ่
ข้ นาวสัน
่ ม่ ่
อาการ อแ ง้ อมเสม
่ ม่ ่
า ืนเรว อบเ นือ า าบาก
่ ม่ ่
เ บคอ
่ ม่ ่
วดเมือ าม ัว
่ ม่ ่
มนามก
. ท่านเ า นทีมี าว เ ียง ่อการ เชอหรอ ่อบ ลทีมี วามเ ียง ง ่อ ปนีหรอ ม่
ท่าน ด้ ก ้ ด ่อ ้ ดเ ือ รือ ้ ก้ ารดแ รัก า ้ ่ ว นสถานพ าบา
รือ ้ อ้ งสงสั ทอ ่ภา ก้ าร รว สอบการ ดเ ือ
่ ม่ ่
โรค COVID-19 รือ ม่
ท่าน ป านทีเหล่านีมาหรอ ม่ ปร ทาเ รองหมาย ลงในช่องว่าง
่ ม่ ่
ร้านอา าร กเว้นการ ืออา ารเพือนาก บั บรโภคทอืน
า้ งสรรพสนค้า กเว้น ุ เ อรมาเก ร้านขา า รือร้านขา สนค้า
เบดเ ดท าเ น ่อการดารง ว ร้านอา ารท ือก บั รับ ร ทานท
บ้าน

น พร เครือง พร บ า แ สนามพร เครืองพร บ า
น แสดงสนค้า น ร มุ แ สถานท ดั นทรร การ

สถาน ก าทุกร ดับแ สถาบันกวดว า
สถานท บ้ รการควบคุมนา นักค นก ความงาม แ สถานเสรม
าดแ
าดนัด กเว้นการ ืออา ารสด อา ารแ ้ง อา าร รุง ความงาม
สาเร เพือนาก ับ บรโภคทอืน อา ารสั ว ร้านขา า แ สนค้า
สถาน ร กอบการเพือสุขภาพ ร้านส าร้านนวดเพือสุขภาพร้าน
เบดเ ดท าเ น ่อการดารง ว
นวดเพือเสรมความงาม
ร้านเสรมสว แ ่ง ม รือ ดั ม
สถานท บ้ รการ ส า อาบนา ดั ขนรับเ ง รือรับ ากสั ว
สถานทบรการสัก ว นัง รือเ า ส่วน นงส่วน ด ของร่างกา
สถานทเ ่นเสก รือโรแ อรเบ ด
สวนสนุก สถานทเ ่นโบว ง รือ เ้ กม

สถาน ร กอบก การ อาบ อบ นวด
สถาน ร กอบก การอาบนา อบ อนา อบสมุน พร
โรงม รสพ โรงภาพ น ร โรง คร

ร้านเกม แ ร้านอนเทอรเน
สนามกอ รือสนาม ก อ้ มกอ
สร ว่า นา

สถานทออกกา งั กา
สถานบรการแ สถาน ร กอบการทค า้ สถานบรการ
สนามมว แ โรงเร นสอนมว

สร น ก่ แ สนาม อ้ ม น ก่

สนามก า
สนามม้า

.

ปร ร บชอจงหว กร ี านกในปร เท ทยหรอชอเมองปร เท ทีทาย านกอา ยในช่วง 14 วนที ่านมา

ลายเ ็น

วนที

