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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563
ของ
บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
ประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชัน้ 3 อาคาร A ตัง้ อยู่เลขที่
15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอภิสทิ ธิ ์ รุจเิ กียรติกาจร เป็ นประธาน
ทีป่ ระชุม (“ประธาน”) ในการประชุมครัง้ นี้
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19 ในปั จจุบนั บริษทั มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผูถ้ อื หุน้ จึง
ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมการประชุมเพื่อลดความเสีย่ งของการแพร่ระบาดเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย
อย่างเคร่งครัด
เลขานุ การบริษทั ได้แจ้งให้ประชุมทราบว่ามีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวน
ทัง้ สิน้ 33 ราย นับจานวนหุน้ ได้ทงั ้ สิน้ 203,502,504 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 67.8342 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ข้อ 33 ซึง่ กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผู้
ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2)
ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม จึงจะเริม่ ประชุมได้ ดังนัน้ ประธานจึงกล่าวเปิ ดการประชุมเวลา 14.00 น.
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิสทิ ธิ ์
รุจเิ กียรติกาจร
2. นางณัชปภา
ควรสถาพร
3. นางสาวธิญาดา
ควรสถาพร
4. นายพนม

ควรสถาพร

5. ดร.สฤษดิ ์
6. นายวิชยั

โชคชัยนิรนั ดร์
พรกีรติวฒ
ั น์

7. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์

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

ทัง้ นี้ไม่มกี รรมการท่านใดลาประชุม จึงถือว่า กรรมการทัง้ 7 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้โดยครบถ้วน คิดเป็ นกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม 100 %
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ผูบ้ ริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม
1. นายปองธรรม
แดนวังเดิม
2. นางสาวอรมล
3. นายพฤทธิพล
4. นางอภิรตี

รองกรรมการผู้จ ัด การ/รองประธานกรรมการบริห าร/
ผูอ้ านวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูอ้ านวยการด้านจัดหาและซัพพลายเชน
เลขานุ การบริษัท/ผู้อานวยการด้านทรัพยากรมนุ ษย์แ ละ
ธุรการ

ดุลยเกษม
สร้อยสุวรรณ
สกุลอินทร์

ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั จากบริษทั สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด โดย นางสาวรัชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ
และทีป่ รึกษากฎหมาย จาก บริษทั เกียรติธรรม ทนายความ จากัด โดย นายศราวุธ สินสัจธรรม
เลขานุ ก าร ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ป ระชุมให้ทราบว่า ด้ว ยคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ ากัด
(มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE
BRIGHT ชัน้ 3 อาคาร A ตัง้ อยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัท ณ ปั จจุบนั ใน
เบือ้ งต้นดังนี้
-

บริษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน

150,000,000

บาท

-

ทุนชาระแล้ว

150,000,000

บาท

-

แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน

300,000,000

หุน้

-

มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ

0.50

บาท

บริษัทได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
(Record Date) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ หมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถอื หุน้ ข้อที่ 33 กาหนดไว้ว่า “ในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม” ขณะนี้ มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุม ดังนี้
มาด้วยตนเอง เป็ นจานวน
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11 ราย ถือหุน้ จานวน

87,467,003 หุน้

และผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 22 ราย ถือหุน้ จานวน

116,035,501 หุน้
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รวมจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะ จานวน 33 ราย ถือหุน้ รวมกัน
ทัง้ สิน้ 203,502,504 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 67.8342 ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
ทัง้ นี้ ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) และ ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 34 กาหนดให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ประธานแจ้งให้ มีผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉั นทะเข้าร่ วมประชุ มครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของบริษทั แล้ว จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
เลขานุ การบริษทั ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้คานึงถึงความสาคัญของ
ผูถ้ อื หุน้ และเพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนัน้ ในการประชุมครัง้ นี้ บริษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
เสนอวาระล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม ตัง้ แต่วนั ที่
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ปรากฎว่า ไม่มผี ใู้ ดเสนอระเบียบวาระเข้ามา
โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 จะเป็ นปี ท่ี 3 ทีใ่ ช้ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้นับจานวนหุน้ หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผูร้ บั มอบ
ฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศ ทีแ่ ต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้อง
ลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
เลขานุ การบริษัท ชี้แจงวิธกี ารปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ท่ปี ระชุมทราบ
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
1.
การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ น
ถือ โดยให้นบั หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2.
กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รบั มอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้
ปฏิบตั กิ ารลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถื อหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทัง้ นี้
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 5 หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถอื
ว่าผูถ้ อื หุน้ เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจานวนเสียงของท่าน ต่อมติทน่ี าเสนอ สาหรับผูถ้ อื หุ้ นทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้ าที่ไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากท่าน
ในการรวมผลคะแนน บริษทั จะนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนน
เสียงทัง้ หมด และส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย สาหรับผูท้ อ่ี อกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้
เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั หลังเสร็จสิน้ การประชุม ทัง้ นี้ การลงมติในการประชุมครัง้
นี้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มกี ารเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส
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สาหรับวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
นัน้ ในวาระนี้เพื่อให้จานวนหุ้นและจานวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน บริษัทจะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมเป็ นการชัว่ คราว ตัง้ แต่เริม่ วาระที่ 5 เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชดั เจนและถูกต้อง จนกว่าการดาเนินการ
ประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิน้ เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีด่ ี ทัง้ นี้ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายลงคะแนน
เสียง ในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกากับไว้และส่งมอบบัตรลงคะแนน
ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สง่ มอบบัตรลงคะแนน จะถือว่างดออกเสียง
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
1)

บัตรลงคะแนนทีม่ กี ารทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

2)

บัตรลงคะแนนทีม่ กี ารออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

3)

บัตรลงคะแนนทีม่ กี ารขีดฆ่าและไม่มลี ายมือชื่อกากับ

4)

บัตรลงคะแนนทีล่ งคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงทีม่ อี ยู่

ในกรณีทท่ี ่านต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับ ด้วยทุกครัง้
3.
กรณีผถู้ อื หุน้ ทีท่ าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการ
หรือกรรมการอิสระออกเสียง และกาหนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุ้นหรือผู้
มอบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะ
กรณีผถู้ อื หุน้ ทีท่ าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถ้ อื หุน้ ต่างประเทศ ซึง่ แต่งตัง้ คัส
โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราว
เดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงทีจ่ ะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
4.
ภายใต้ขอ้ บังคับของบริษทั ข้อ 35 (1) กาหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีก
หนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด”
ดังนัน้ เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผถู้ อื หุน้ มีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษทั จะไม่นับการออกเสียง
ดังกล่าวเป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง
5.
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผูถ้ อื หุน้ สามารถ
ใช้สทิ ธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ก่อนออกจากห้องประชุม
6.
คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้อง
ประชุม ของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ทาให้จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7.
ในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสบริษทั จะมีตวั แทนจาก
บริษทั เกียรติธรรม ทนายความ จากัด โดย นายศราวุธ สินสัจธรรม เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครัง้ นี้
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8.
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิ ดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีต่ อ้ งการซักถาม กรุณาเขียนชื่อและ
นามสกุล พร้อมคาถามส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็ นผูอ้ ่านคาถามแทนผู้ถอื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะตามมาตราการป้ องกัน
การแพร่ระบาด Covid-19
ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นมีคาถามหรือความเห็นทีน่ อกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณา
นาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้ อื หุน้ ให้ความเห็น
หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นทีซ่ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ อื หุน้ ราย
อื่นได้ใช้สทิ ธิดว้ ย จึงขอความกรุณาผูถ้ อื หุน้ โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยดีและเพื่อเป็ นการบริหาร
การประชุมให้อยู่ในเวลาทีก่ าหนด
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562
ประธานได้นาเสนอต่อทีป่ ระชุม ดังนี้

บริษทั ขอเสนอ รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดย
บริษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
26 เมษายน 2562 ได้มกี ารบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิง่ ทีส่ ่ง
มาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติม แต่ไม่มผี ใู้ ดแสดง
ความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
มติ ที่ประชุม
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ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
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จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

220,192,702

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

220,192,702

100.00

มติ ที่ลง
เห็นด้วย

รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 35 ราย
หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเริม่ เปิ ดประชุมจานวน 2 หุน้
คิดเป็ น 2 เสีย ง ทาให้ในวาระนี้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รบั มอบฉันทะ
ทัง้ หมดจานวน 220,192,702 เสียง

วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ประจาปี 2562

ประธานได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า บริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานประจาปี ทอ่ี ยู่ในรูปแบบของ QR-CODE
และได้จดั ส่งให้ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดสิง่ ที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้ ได้นาเผยแพร่รายงาน
ประจาปี ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 เป็ นต้นมา และในวาระนี้ ประธานได้เชิญคุณธิญาดา
ควรสถาพร กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานสรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562 เพิม่ เติมดังนี้
ผลการดาเนิ นงาน
บริษทั มีรายได้รวมในปี 2562 เท่ากับ 1,332 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2.4 % เมื่อเทียบกับปี ก่อน แบ่งเป็ นรายได้จากการขาย
สินค้า 1,315 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการขนส่ง 9 ล้านบาท และรายได้อ่นื 8 ล้านบาท
รายได้จากการขายเชื้อเพลิ งชีวมวล
บริษทั มีรายได้จากการขายเชือ้ เพลิงชีวมวลในปี 2562 1,314.54 ล้านบาท ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนทีม่ รี ายได้จากการ
ขายชีวมวลที่ 1,283.75 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2.4% เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ในขณะทีป่ ริมาณขายทรงตัวอยู่ท่ี 0.5 ล้านตัน
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ผลการดาเนิ นงานปี 2562
บริษทั มีปริมาณขายรวม 0.5 ล้านตัน ทัง้ ในปี 2561 และปี 2562 โดยในปี 2562 บริษทั มีสดั ส่วนปริมาณขายจากการ
ส่งออก 21% สูงขึน้ จากปี 2561 ที่มสี ดั ส่วนการขายจากการส่งออกที่ 18% ส่งผลให้มปี ริมาณขายในประเทศที่ 79%
ลดลงจาก 82% ในปี ก่อน
ในส่วนของมูลค่าขาย บริษทั มีสดั ส่วนการส่งออกในปี 2562 ที่ 30% ของรายได้จากการขายเชือ้ เพลิงชีวมวล สูงขึน้ จาก
ปี ก่อนที่ 27% ส่งผลให้มสี ดั ส่วนรายได้จากการขายเชือ้ เพลิงชีวมวลในประเทศที่ 70% ลดลงจากปี ก่อนที่ 73%
รายได้จากการขายเชื้อเพลิ งชีวมวลในประเทศ
ในปี 2562 บริษทั มีรายได้จากการขายกะลาปาล์มในประเทศ 52.53% สูงขึน้ จากปี ก่อนที่ 48.16%
มีรายได้จากการขายไม้สบั ในประเทศ 8.18% ลดลงจากปี ก่อนที่ 13.81%
มีรายได้จากการขายชีวมวลอัดแท่งในประเทศ 2.48% ลดลงจากปี ก่อนที่ 1.88%
มีรายได้จากการขายขีก้ บ ขีเ้ ลื่อยในประเทศ 6.76% ลดลงจากปี ก่อนที่ 9.05%
รายได้จากการขายเชื้อเพลิ งชีวมวลในต่างประเทศ
ในปี 2562 บริษทั มีรายได้จากการขายชีวมวลอัดแท่งในต่างประเทศ 9.41% ลดลงจากปี ก่อนที่ 22.51%
รายได้จากการขายกะลาปาล์มในต่างประเทศ 3.73% ลดลงจากปี ก่อนที่ 4.59%
บริษทั มียอดขายต่างประเทศทัง้ สิน้ 394 ล้านบาท เป็ นไม้สบั 221 ลบ. กะลาปาล์ม 49 ลบ. และชีวมวลอัดแท่ง 124 ลบ.
ผลจากการเพิม่ ของยอดขายไม้สบั 100% กะลาปาล์ม ลดลง 17%และ ชีวมวลอัดแท่ง ลดลง 57%
สาหรับผลการดาเนิ นงานด้านอื่น ๆ
บริษทั ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารและปฏิบตั งิ าน เพื่ อให้สามารถ
เติบโตไปพร้อมกับบริษทั ปั จจุบนั บริษทั มีพนักงาน 149 คน
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ใน
การบริหารกิจการบนพืน้ ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมันในหลั
่
กการการกากับดูแลกิจการ และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยบริษทั ได้กาหนดโครงสร้างองค์กรให้มกี ารแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ กระบวนการทางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มคี วามชัดเจน เพื่อให้มกี ารถ่วงดุล
อานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
ปั จจุบนั บริษัทได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึ่งระบุใน website และ Intranet
ของบริษทั และมีการปฐมนิเทศน์พนักงานให้ทาความเข้าใจในเรื่องนี้ดว้ ย สาหรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ยังไม่ได้สมัครอย่างเป็ นทางการ แต่
ในปี ที่ ผ่ า นมาไม่ พ บเห็ น การกระท าที่ เ ข้ า ข่ า ยคอร์ ร ัป ชัน่ หรื อ มี ก ารแจ้ ง ในเรื่ อ งทุ จ ริ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บริษั ท
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ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและชุมชน รวมถึงการดูแลความปลอดภัย
ให้กบั พนักงาน และปลูกฝั งให้พนักงานทุกคนในองค์กร ยึดมันในหลั
่
กการด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลทีด่ ี ควบคู่กบั
การใส่ใจดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและสังคม ทัง้ ภายในองค์กรและชุมชน รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอื่น ๆ

- ตัง้ แต่ปี 2561 บริษทั ได้รบั การรับรอง ISO14001 ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อ ISO 9001 ระบบการจัดการ
-

คุณภาพ และ FSC ระบบการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ น เป็ นการ upgrade Version และเพิม่ ขอบข่ายการ
รับรอง เพื่อรองรับการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
นอกจากนี้บริษทั ได้รบั ประกาศเกียรติคุณเกีย่ วกับโครงการความปลอดภัยระดับทอง ในการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานในสถานประกอบกิจการ ปี 2562 จาก
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
ได้รบั มาตราฐานรางวัล โครงการส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือรางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry ) ในระดับที่ 3 ทีส่ าขาบางกุง้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ระดับที่ 2 ที่
สาขาบางน้าจืด จังหวัดสมุทรสาคร จากกระทรวงอุตสาหกรรม
สาหรับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ปี 2562 หรือปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ได้รบั คะแนนในระดับ
ดีมาก จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ การประเมินผลสารวจการกากับกิจการดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนในปี 2562 อยู่ในระดับดีมาก จาก
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยฺแห่งประเทศไทยอีกด้วย ซึง่ รางวัล
และความสาเร็จทีผ่ ่านมาช่วยเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้เติบโตอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น

ในส่วนของแผนดาเนิ นธุรกิ จ

 เพิม่ รายได้
New Customers :
- ลูกค้าในประเทศโซน EEC เพื่อสอดรับกับนโยบายภาครัฐ
- ลูกค้าต่างประเทศ กลุ่มโรงไฟฟ้ าทีเ่ ริม่ COD ตัง้ แต่ปี 2020
- New Product : ผลักดันสินค้าใหม่เข้าสูต่ ลาด เช่น เชือ้ เพลิงแข็งประเภทอื่นๆ

 ลดต้นทุน
Logistics Efficiency :
- บริหารต้นทุนการขนส่ง และเพิม่ รอบการขนส่ง รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารต้นทุนภายในคลังสินค้า
- จัดตัง้ คลังสินค้าแห่งใหม่ในโซนทีม่ ศี กั ยภาพในการแข่งขัน
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 บริหารจัดการซัพพลายเชน
Sustainable Development :
- พัฒนาระบบมาตราฐานการจัดการในระดับสากล เช่น ISO, FSC ควบคุมตลอดทัง้ ซัพพลายเชน เพื่อ
ยกระดับสินค้าและบริการ
- สร้างความมันคงด้
่ านวัตถุดบิ ให้เพียงพอและต่อเนื่องสาหรับลูกค้า
 แผนการลงทุน
- โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง ณ คลังบางน้าจืด จ.สมุทรสาคร
- คลังสินค้าแห่งใหม่
- สร้างแหล่งวัตถุดบิ ไม้ ในระบบ Contract Farming และ Own Plantation
ในส่วนของความคืบหน้ าโครงการ

- โรงงานไม้สบั เริม่ การผลิตและจัดจาหน่ายเข้าสูต่ ลาด ตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 นี้
- โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว จานวน 3,000 ไร่ ผลผลิตเป็ นไปตามเป้ าหมาย คาดว่าจะเริม่ ใช้ประโยชน์
ได้ในปี 2565

- โรงงานชีวมวลอัดแท่ง นาเข้าเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการติดตัง้ คาดว่าเริม่ ผลิตสินค้าได้ ใน
Q3/2563
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญทีเ่ กิดขึน้ ใน
รอบปี 2562 รายละเอียดรายงานประจาปี 2562 ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 ในรูปแบบ QR-CODE ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื
หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (และแสดง QR-CODE ในหน้าจอ Presentation)
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลการ
ดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปี 2562
นายนรา ศรีเพชร ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย และเป็ น “อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ ือ
หุน้ ” ได้มขี อ้ ซักถาม ดังนี้
1. เนื่องจากรายได้จากการขายไม้สบั ทีผ่ ่านมาสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญนัน้ เป็ นเพราะเหตุใด รายได้จากการขายใน
ส่วนของกะลาปาล์มลดลงอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นเพราะเหตุใด และยอดขายในอนาคต จะเป็ นอย่างนี้ไปตลอด
ไหม
2. เนื่องจากวัตถุดบิ หลักของบริษทั เป็ นสินค้าทางการเกษตร บริษทั มีแผนทีจ่ ะรองรับการจัดหาสินค้าอย่างไร
หากมีสนิ ค้าลดลงและการจัดหาแหล่งปลูกยากขึน้ เช่น วิธกี ารนาเข้าสินค้า เป็ นต้น
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นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผูจ้ ดั การ รองประธานกรรมการบริหาร และ ผูอ้ านวยการ
ด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ ได้ชแ้ี จงดังนี้
สาหรับตัวไม้สบั ทีม่ กี ารปรับตัวขึน้ เยอะนัน้ เนื่องจากตัวสินค้าไม้สบั ทีเ่ ป็ นเชือ้ เพลิงชีวมวล จะมีการ
ใช้สลับกันกับผลิตภัณฑ์ตวั อื่น ซึง่ ไม้สบั จะเป็ นตัวเกีย่ วเนื่องกับบริษทั ลูกค้า เช่น หากโรงงานน้าตาลมีผลผลิตอ้อยน้อย
ก็จะมีการใช้ไม้สบั มากขึน้ ซึง่ บริษทั ก็จะสามารถเข้าไป Supply ได้มากขึน้
ส่วนของกะลาปาล์ม ในแง่ของปริมาณขายไม่ได้ปรับตัวลดลง ส่วนใหญ่จะเป็ น stable หรือเพิม่ ขึน้
เล็กน้อย ในส่วนของค่า Absolute ที่ปรับตัวลดลงนัน้ เป็ นผลมาจากราคาของผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงมากกว่า กล่าวคือ
สินค้าเป็ นสินค้าประเภทเกษตร ซึง่ ในปี ทแ่ี ล้วตัวราคาขายของกะลาปาล์มลดลงประมาน 30% Y/Y แต่บริษทั มีการขาย
สินค้าเพิม่ ทาให้ตวั Absolute amount ออกมา แล้วบริษทั มียอดขายทีเ่ ป็ นสัดส่วนจากกะลาปาล์มลดลงเล็กน้อยจาก
เดิม หรือมี Tonnage ทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่ราคาขายลดลง
ส่วนเรื่องไม้ และแผนทีจ่ ะรองรับการจัดหาสินค้า นัน้ ไม้ของประเทศไทยเป็ นไม้ทป่ี ลูกเพื่อตัด ซึง่ มี
รอบตัดอยู่แล้ว ส่วนระยะยาวเรามีความพยายามค่อนข้างลาบากในการทีจ่ ะ Secure ไม้ การทาป่ าปลูกในประเทศไทย
นัน้ ค่อนข้างจะยาก เนื่องจากทีด่ นิ ส่วนใหญ่จะตกไปอยู่ในรูปแบบการครอบครองของส่วนบุคคล และราคาที่ดนิ ไม่คมุ้ ที่
จะนามาปลูกเพื่อเป็ นเชือ้ เพลิง เนื่องจากมี Value ทีค่ ่อนข้างต่า ซึง่ บริษทั ก็จะมีการแข่งขันกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทีน่ าไม้
ทีป่ ลูกไปทาประโยชน์อ่นื ดีกว่า และสิง่ ทีบ่ ริษทั ทาได้คอื บริษทั เป็ นเจ้าแรกทีเ่ ข้าทา Secure ไม้กบั องค์การอุตสาหกรรม
ป่ าไม้ ซึง่ คิดว่าน่าจะ Secure ไม้ในระยะยาวได้นะระดับนึง
ไม้ต่างประเทศที่เพิม่ เยอะส่วนใหญ่เป็ นการ Trade และส่งออกไปยังต่างประเทศ เนื่องจากบริษทั
เป็ นการประกอบธุรกิจในลักษณะ Trading บริษัทก็พยายามหาลู่ทางการค้าและเป็ นประโยชน์กบั บริษัทให้มากทีส่ ุด
และปี ทแ่ี ล้วบริษทั ก็มกี ารทาการซือ้ ขายกับลูกค้าประเทศลาว จึงส่งผลให้ตวั ยอดไม้ต่างประเทศปรับตัวเพิม่ ขึน้ ค่อนข้าง
ดีและเป็ นประโยชน์กบั บริษทั
นายจรูญเกียรติ อัครศิ ลป์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามเพิม่ เติมว่า เนื่องจากยอดขายไม้สบั ในปี
ทีแ่ ล้วเพิม่ ขึน้ และในไตรมาสที่ 1/2563 ยอดขายส่งออกไม้สบั ค่อนข้างมาก จึงอยากทราบว่า เหตุการณ์น้จี ะเป็ น
เหตุการณ์ประจาหรือไม่
นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผูจ้ ดั การ รองประธานกรรมการบริหาร และ ผูอ้ านวยการ
ด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ ได้ชแ้ี จงดังนี้
จากที่ได้ช้แี จงไปเมื่อ ข้างต้นแล้วว่าบริษัทมีการส่งออกไม้สบั กับลูกค้าประเทศลาว แต่ในไตรมาส
2/2563 การส่งออกจะมีผลกระทบจากสถานการณ์ การของ Covid-19 ทาให้การผ่านแดนของไม้เป็ นไปได้ค่อนข้าง
ลาบาก ซึ่งอาจส่งผลให้การส่งออกลดลง แต่บริษัทคาดว่าในช่วงไตรมาส 3/2563 ยอดขายจากการส่งออกจะมีการ
กลับมาอีกครัง้ และมีการค้าขายกันแบบ On going เนื่องจากบริษัทและคู่ค้ารายนี้มคี วามสัมพันธ์ท่คี ่อนข้างดีต่อกัน
และ Stable ทีเ่ ราส่งวัตถุดบิ ให้ลกู ค้านัน้ ถือว่าเป็ นอันดับ 1 ในประเทศไทย เพราะฉะนัน้ คาดว่าจะมีการค้าทีต่ ่อเนื่องกัน
ต่อไป
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นายจรูญเกียรติ อัครศิ ลป์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามเพิม่ เติมว่า ไม้ทล่ี กู ค้าซือ้ นัน้ ซือ้ ไปทา
เชือ้ เพลิงใช่หรือไม่
นายปองธรรม แดนวังเดิม ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า ลูกค้าซือ้ เพื่อทากระดาษ และไม้ทซ่ี อ้ื เป็ นไม้ยคู าลิปตัส
หลัง จากประธานได้เ ปิ ด โอกาสให้ท่ีประชุ มซัก ถามข้อ มู ลเพิ่มเติม และไม่ มีผู้ใ ดซัก ถามเพิ่มเติม
ประธานจึงถือว่าทีป่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2562
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2562

หมายเหตุ

วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิ น และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2562 สาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณปองธรรม แดนวังเดิม เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม ดังนี้

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไข
เพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีเ้ พื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี
ในการนี้ บริษทั ได้จดั ทางบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2562 สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2562 ของบริษทั ทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2562 สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษทั ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการแล้ว
ในการนี้ ผมขอเรียนนาเสนอสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนในส่วนทีส่ าคัญให้แก่ท่านผูถ้ อื
หุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ดงั นี้ ตามทีไ่ ด้ชแ้ี จงไปแล้วในวาระที่ 2
ผลการดาเนิ นงาน
บริษทั มีรายได้รวมในปี 2562 เท่ากับ 1,332 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2.4% เมื่อเทียบกับปี ก่อน แบ่งเป็ นรายได้จากการ
ขายสินค้า 1,315 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการขนส่ง 9 ล้านบาท และรายได้อ่นื 8 ล้านบาท
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มีกาไรขัน้ ต้นในปี 2562 ที่ 265 ล้านบาท หรือ 20% ของรายได้รวม สูงขึน้ จากปี ก่อนทีม่ กี าไรขัน้ ต้น 206 ล้านบาท
หรือ 16% ของรายได้รวม ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุน 22 ล้านบาทหรือ -2% ของรายได้รวม ขาดทุ นลดลงเมื่อ
เทียบกับปี ก่อนหน้าทีม่ ผี ลขาดทุน 36 ล้านบาท หรือ -3% ของรายได้รวม
เนื่องจากบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนทาให้บริษัทมี ROA -1.5% และ ROE -12.2% ดีข้นึ จากปี ก่อนที่มี
ROA -4.5% และ ROE -19.3%
ฐานะทางการเงิ น
ในปี 2562 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 715 ล้านบาท หนี้สนิ รวม 501 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 214 ล้านบาท มี
อัตราหนี้สนิ ต่อทุนที่ 2.34 เท่า สูงขึน้ กว่าปี ก่อนหน้าที่ 1.7 เท่า
โครงสร้างของสินทรัพย์
ในปี 2562 บริษทั มีสดั ส่วนสินทรัพย์ใกล้เคียงกันกับปี ก่อนหน้ายกเว้นรายการเงินสดทีบ่ ริษทั มีสดั ส่วนสูงขึน้ มาอยู่
ที่ 6% ของสินทรัพย์รวมจาก 2% ในปี ก่อนหน้า และมี PPE 38% ลดลงจาก 43% ของรายได้รวมในปี ก่อนหน้า
ส่งผลให้บริษทั มี Current Ratio ที่ 0.89 เท่าดีขน้ึ จากปี ก่อนหน้าที่ 0.81 เท่า
โครงสร้างหนี้ สิน
บริษทั มีหนี้สนิ รวมในปี 2562 ที่ 501 ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อนทีม่ หี นี้สนิ รวม 408 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษทั มี
การปรับโครงสร้างหนี้สนิ ในการเพิม่ หนี้สนิ ระยะทดแทนการใช้หนี้สนิ ระยะสัน้ ส่งผลให้ในปี 2562 บริษทั มีหนี้สนิ
ระยะยาวที่ 16% ของหนี้สนิ รวม ส่งผลให้สดั ส่วนของหนี้สนิ ระยะสัน้ อยู่ท่ี 74% ลดลงจากสัดส่วนของปี ก่อนหน้าที่
87% บริษทั มี Interest coverage ratio ที่ -0.9 ดีขน้ึ จากปี ก่อนที่ -2.8 เท่า
สรุปข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
ในปี 2562 งบการเงินรวม บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม 715 ล้านบาท มีหนี้สนิ รวม 501 ล้านบาท มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ 214
ล้านบาท มีรายได้รวม 1,332 ล้านบาท มีผลขาดทุน 22.33 ล้านบาท เป็ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ -15.66 ล้านบาท
คิดเป็ น EPS ที่ -0.052 บาทต่อหุน้
สรุปข้อมูลทางการเงิ นทีส่ าคั ญ
งบการเงิ นรวม
31-ธ.ค.-62

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-62

31-ธ.ค.-61

สิ นทรัพย์รวม (ล้ า นบาท)
หนีส้ ิ นรวม (ล้ า นบาท)

715

648

516

563

501

408

329

324

ส่ ว นของผู้ ถื อหุน
้ รวม (ล้ า นบาท)

214

239

187

239

Y-62

รายได้รวม (ล้ า นบาท)

Y-61

Y-62

Y-61

1,332.00

1,296.64

1,013.91

1,114.98

กา ไร (ขาดทุน) สา หรับปี (ล้ า นบาท)

(22.33)

(35.96)

(48.68)

(34.65)

กา ไร (ขาดทุน) ส่ ว นของผู้ ถื อหุน
้ ใหญ่ (ล้ า นบาท)

(15.66)

(31.15)

(48.68)

(34.65)

(0.052)

(0.108)

(0.162)

(0.120)

กา ไร (ขาดทุน) ต่อหุน
้ ส่ ว นของผู้ ถื อหุน
้ ใหญ่ (บาทต่อหุน
้ )
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบ
กาไรขาดทุน ประจาปี 2562 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าตของบริษัท และผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ร ับ การอนุ ม ัติจ าก
คณะกรรมการแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติม แต่ไม่มผี ใู้ ดแสดง
ความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะทาง
การเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2562 สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2562
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

220,192,802

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

220,192,802

100.0000

มติ ที่ลง
เห็นด้วย

รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 36 ราย
หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเริม่ เปิ ดประชุมจานวน 3 หุน้
คิดเป็ น 3 เสียง ทาให้ในวาระนี้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รบั มอบฉันทะ
ทัง้ หมดจานวน 220,192,802 เสียง
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วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิ นปั น
ผลประจาปี 2562

ประธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุทธิท่เี หลือหลังจากหักสารองต่างๆ ทุกประการ ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดย
พิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษทั และคานึงถึงผลประกอบการ สถานะทางการเงิน แผนการลงทุน ตลอดจน
ความสม่าเสมอในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั มีผลขาดทุนจากผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 จานวน 48,676,272 บาท และปั จจุบนั บริษทั มีทุนสารองตามกฎหมาย 6,100,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั แล้วเห็นว่า ปี 2562 บริษทั มีผลขาดทุน
จากการดาเนินงานจานวน 48,676,272 บาท (สีส่ บิ แปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาท) ดังนัน้ จึง
เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั งิ ดการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และงดการจัดสรรเงินไว้
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ประจาปี 2562
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกีย่ วกับการงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ น
ทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 หลังจากประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมซักถาม
ข้อมูลเพิม่ เติม และไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรร
กาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
มติ ที่ประชุม
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิการงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
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เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุน เทีย น กรุง เทพมหานคร 10150
โทรศั พ ท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102 www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ : 0107560000061
ABM/AGM01/2563

จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

220,192,802

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

220,192,802

100.0000

มติ ที่ลง
เห็นด้วย

รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 36 ราย
หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มผี ูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเริม่ เปิ ดประชุมจานวน 3 หุน้
คิดเป็ น 3 เสียง ทาให้ในวาระนี้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รบั มอบฉันทะ
ทัง้ หมดจานวน 220,192,802 เสียง

วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ

ประธานชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมให้ทราบว่า ในวาระนี้เพื่อให้จานวนหุน้ และจานวนเสียงทีล่ งคะแนนตรงกัน ใน
วาระนี้บริษทั จะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็ นการชัวคราวจนกว่
่
าการดาเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จ
สิน้ เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงทีช่ ดั เจนและถูกต้อง
โดยในครัง้ นี้มคี ุณอภิสทิ ธิ ์ รุจเิ กียรติกาจร ประธานกรรมการ ทีต่ อ้ งออกตามวาระ จึงขอเชิญ ดร.สฤษดิ ์
โชคชัยนิรดั ร์ กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูด้ าเนินการต่อในวาระนี้
โดยเชิญกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเริม่ พิจารณาวาระนี้ ได้แก่
1. นายอภิสทิ ธิ ์

รุจเิ กียรติกาจร ประธานกรรมการ

2. นายวิชยั

พรกีรติวฒ
ั น์

กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

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

หมายเหตุ :

* การประชุมคณะกรรมการบริษทั
** การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
***การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พจิ ารณาคุณสมบัติของกรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ทัง้ 3 ท่านแล้ว ซึง่ รายละเอียดได้จดั ส่งให้
ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองพิ
่
จารณาอย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษทั แล้ว และมีกรรมการ 2 ท่าน ทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็ น อิส ระ เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่ีเ กี่ย วข้อ ง และกรรมการทัง้ 3 ท่ า นดัง กล่ า ว เป็ น ผู้มีค วามรู้ค วามสามารถ
ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั และคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนได้พจิ ารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านมีคุณสมบัตแิ ละไม่มี
ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ . ศ . 2535 (รวมทัง้ ที่มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม (และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ไ ด้มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่
เกีย่ วข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง
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อนึ่ง บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการสาหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562 ของบริษัทฯล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่
30 ธันวาคม 2562 ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่องการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
อย่างเท่าเทียมกัน ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด
สาหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตาม
วาระ บริษทั จะพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นรายบุคคล
ทัง้ นี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ต่งตัง้ ให้กรรมการทีจ่ ะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายอภิสทิ ธิ ์

รุจเิ กียรติกาจร ประธานกรรมการ

2. นายวิชยั

พรกีรติวฒ
ั น์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ กรรมการ / กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ให้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติม แต่ไม่มผี ใู้ ดแสดง
ความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติ ในวาระพิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการ
แทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ
มติ ที่ประชุม
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระ
ดังนี้

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

เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุน เทีย น กรุง เทพมหานคร 10150
โทรศั พ ท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102 www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ : 0107560000061
ABM/AGM01/2563

นายอภิ สิทธิ์ รุจิเกียรติ กาจร ประธานกรรมการ
ด้วยด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

220,192,802

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

220,192,802

100.00

มติ ที่ลง
เห็นด้วย

รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 36 ราย

นายวิชยั พรกีรติ วฒ
ั น์

กรรมการ / กรรมการอิ สระ / กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

220,192,802

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

220,192,802

100.00

มติ ที่ลง
เห็นด้วย

รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 36 ราย
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Asia Biomass Public Company Limited
บริษ ัท เอเชีย ไบโอแมส จำก ัด (มหำชน)

เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุน เทีย น กรุง เทพมหานคร 10150
โทรศั พ ท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102 www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ : 0107560000061
ABM/AGM01/2563

นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ กรรมการ / กรรมการอิ สระ และ กรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

220,192,802

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

220,192,802

100.00

มติ ที่ลง
เห็นด้วย

รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 36 ราย
หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเริม่ เปิ ดประชุมจานวน 3 หุน้
คิดเป็ น 3 เสียง ทาให้ในวาระนี้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รบั มอบฉันทะ
ทัง้ หมดจานวน 220,192,802 เสียง

วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563

ประธานมอบหมายให้ คุณ วิชยั พรกีรติวฒ
ั น์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม คุณ วิชยั พรกีรติวฒ
ั น์ ได้นาเสนอต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 22 กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณากลันกรองอย่
่
างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ
กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคานึงถึงความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเห็นสมควรเสนอให้
ทีป่ ระชุมอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
5,000,0000 บาท ในอัตราเท่าเดิ มเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนราย
เดือน เบีย้ ประชุม และค่าบาเหน็จ ซึง่ มีรายละเอียดของค่าตอบแทน ดังนี้
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Asia Biomass Public Company Limited
บริษ ัท เอเชีย ไบโอแมส จำก ัด (มหำชน)

เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุน เทีย น กรุง เทพมหานคร 10150
โทรศั พ ท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102 www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ : 0107560000061
ABM/AGM01/2563

คณะกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการ ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนจานวน 25,000 บาท ต่อเดือน และเบีย้ ประชุม
จานวน 25,000 บาท ต่อครัง้
- รองประธานและคณะกรรมการบริษทั ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนจานวน 20,000 บาท ต่อ
เดือน และเบีย้ ประชุมจานวน 20,000 บาท ต่อครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รบั เบีย้ ประชุมจานวน 25,000 บาท ต่อครัง้
- รองประธานและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั เบีย้ ประชุมจานวน 20,000 บาท ต่อครัง้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้รบั เบีย้ ประชุมจานวน 25,000 บาท ต่อปี
- รองประธานและคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้รบั เบีย้ ประชุมจานวน
20,000 บาท ต่อปี
คณะกรรมการบริหาร ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ ประชุมใดๆ
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่อยข้างต้น จะมีวงเงินรวม 5,000,000 บาท และบริษทั
ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ ให้ กรรมการบริษทั นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
สาหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม และ
ค่าบาเหน็จ รวมเป็ นจานวน 2,895,000 บาท
ทัง้ นี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2563
หลัง จากประธานได้เปิ ด โอกาสให้ท่ปี ระชุมซัก ถามข้อ มูลเพิ่มเติม และไม่ มีผู้ถือ หุ้น มีข้อซักถาม
เพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
มติ ที่ประชุม
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ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

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

เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุน เทีย น กรุง เทพมหานคร 10150
โทรศั พ ท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102 www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ : 0107560000061
ABM/AGM01/2563

จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุม

220,192,802

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

-

220,192,802

100.0000

มติ ที่ลง
เห็นด้วย

รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 36 ราย
หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเริม่ เปิ ดประชุมจานวน 3 หุน้
คิดเป็ น 3 เสียง ทาให้ในวาระนี้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รบั มอบฉันทะ
ทัง้ หมดจานวน 220,192,802 เสียง

วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2563

ประธานมอบหมายให้ ดร.สฤษดิ ์ โชคชัยนิรนั ดร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อทีป่ ระชุม คุณสฤษดิ ์ โชคชัยนิรนั ดร์ ได้นาเสนอต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 ซึง่ กาหนดให้บริษทั แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่า
สอบบัญชีประจาปี ของบริษทั และ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่หี า้ มมิให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินห้ารอบปี บญ
ั ชีบริษัทติดต่อกัน แต่ ไม่ห้ามแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี รายใหม่ท่สี งั กัดสานักงานสอบบัญชี
เกีย่ วกับผูส้ อบบัญชีรายเดิม
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พจิ ารณาเห็นว่า
ในอดีตทีผ่ ่านมา ตัง้ แต่ปี 2561 ถึง 2562 นัน้ บริษัทฯ ได้ใช้ผสู้ อบบัญชีจากสานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จากัด และในปี น้บี ริษทั ได้มกี ระบวนการสอบเทียบค่าบริการในการสรรหาผูส้ อบบัญชีทม่ี รี ายชื่ออยู่ในรายชื่อผูส้ อบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
บริษัท จึงได้คดั เลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด เพื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ในปี
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Asia Biomass Public Company Limited
บริษ ัท เอเชีย ไบโอแมส จำก ัด (มหำชน)

เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุน เทีย น กรุง เทพมหานคร 10150
โทรศั พ ท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102 www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ : 0107560000061
ABM/AGM01/2563

2563 ในการคัดเลือกนัน้ ทาให้บริษทั มีค่าสอบบัญชีลดลง 75,000 บาท ซึง่ ตอบรับกับสถานการณ์ปัจจุบนั ของบริษัท
อีกทัง้ บริษัท บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็ นอิสระ มีความรูแ้ ละประสบการณ์ ในการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี การให้
คาปรึกษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทนั เวลา จึงมีความเห็นว่าควรเสนอผูส้ อบบัญชีดงั นี้
รายชื่อผูส้ อบบัญชี

ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่

(1) นายณรงค์

หลักฐาน

4700

(2) นางสาวมะลิวรรณ

พาหุวฒ
ั นกร

4701

(3) นายชัยกฤต

วรกิจภรณ์

7326

(4) นางสาวกมลทรรศน์

จิตการค้า

10356

จากบริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สาหรับรอบระยะเวลา บัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพื่อเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นอนุ มตั แิ ต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจาก บริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
อนึ่ง ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีทม่ี รี ายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ บริษทั เอ็นพีเอส สยาม
สอบบัญชี จากัด แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นของบริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด ซึง่ มีคุณสมบัตเิ หมาะสมใน
การตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษทั เข้าทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั แทนได้
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยประจาปี 2562 จานวน 3 บริษทั
(1) บริษทั ภาประภัส จากัด (2) บริษทั สถาพรธนาพัฒน์ (3) บริษทั เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จากัด ทัง้ นี้ขอ้ มูลประวัตแิ ละ
ประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5 ส่วนบริษทั ย่อยอื่นในต่างประเทศ จะแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีอ่นื ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ของบริษทั ย่อยนัน้ เอง โดยคณะกรรมการ
บริษทั จะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนด
คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิการกาหนดค่า ตอบแทนการสอบบัญชี
ประจาปี และค่าสอบทานรายไตรมาส สาหรับปี 2563 สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมเป็ นจานวน
เงินรวมทัง้ สิน้ 1,580,000 บาท ทัง้ นี้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ลาดับ

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2562

เปลี่ยนแปลง
ลดลง 75,000 บาท

1.

ค่าสอบบัญชีของบริษทั

1,580,000 บาท

1,655,000 บาท

2.

ค่าบริการอื่น ๆ
(Non-Audit Services)

ไม่มี

ไม่มี

รวม

1,580,000 บาท

1,655,000 บาท
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ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ลดลงจากระยะเวลาบัญชีทผ่ี ่านมา 75,000 บาท หรือเท่ากับ
ร้อยละ 4.53 % ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีขา้ งต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)
การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกาหนดค่าสอบบัญชีขา้ งต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาถึงคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์การทางานของ
ผูส้ อบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าบริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีทม่ี คี วามเป็ น
อิสระ มีความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี มีความสามารถในการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชพี สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
ทีเ่ สนอมีความเหมาะสม ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีทงั ้ 4 ท่านดังกล่าว ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือมีสว่ นได้เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย
ของบริษทั กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิม่ เติม แต่ไม่มผี ใู้ ดแสดง
ความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั และการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
มติ ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกาหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
จานวนเสียงที่ ลงมติ

ร้อยละของจานวนหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

220,192,802

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

220,192,802

100.0000

มติ ที่ลง
เห็นด้วย

รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 36 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเริม่ เปิ ดประชุมจานวน 3 หุน้
คิดเป็ น 3 เสียง ทาให้ในวาระนี้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รบั มอบฉันทะ
ทัง้ หมดจานวน 220,192,802 เสียง
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วาระที่ 8

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ไม่มี)

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิม่ เติม หรือมีขอ้ เสนอแนะ
ใด ๆ ให้บริษทั นาไปพิจารณา
นาย วี ปิ ยะพันธ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง มีคาถาม 3 ข้อดังนี้
1. ในธุรกิจชีวมวล บริษทั อยูใ่ นลาดับทีเ่ ท่าไหร่ หากพิจารณาจากยอดขาย
2. ลด Inventory On Hand ธุรกิจมีความเสีย่ งในการจัดสินค้าบ้างหรือไม่
3. อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ บริษทั จ่ายเท่าไหร่
นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผูจ้ ดั การ รองประธานกรรมการบริหาร และ ผูอ้ านวยการ
ด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ ได้ชแ้ี จงการตอบคาถามข้อที่ 2 ดังนี้ บริษทั มี Captive Demand ในส่วนหนึ่งจาก
Inventory ของบริษัท ส่วนหนึ่งจาก Order ขายอยู่แล้ว และส่วนหนึ่งเป็ น minimum stock เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั เป็ น seasonality หรือสินค้าเกษตร ดังนัน้ จะมีช่วงที่สนิ ค้าออกมาก และช่วงทีไ่ ม่มสี นิ ค้าเลย และในช่วงทีข่ อง
ออกมากประมานปลายปี จนถึงเดือน มิถุนายน ซึง่ จะเป็ นช่วงทีบ่ ริษทั Stock สินค้า และเมื่อผ่านไปหลังจากนี้ประมาน
2-3 เดือน ก็จะเป็ นช่วงที่สนิ ค้าออกน้อย เพราะฉนัน้ ตามธรรมชาติแล้ว Inventory ก็จะหมดไปเอง ซึง่ ปกติ Inventory
ของบริษทั จะมีการหมุนเวียนปี ละประมาน 2 ครัง้ เพราะฉนัน้ Inventory ของบริษทั จะถูกหมุนตามธรรมชาติ
Inventory On Hand ของบริษทั ส่วนใหญ่จะเป็ นกะลาปาล์ม ซึง่ มี Captive Demand อยู่แล้วส่วนหนึ่ง
ประมานเกินครึง่ ทีเ่ ก็บไว้อยู่แล้ว และอีกส่วนหนึ่งเป็ น minimum stock ทีเ่ ก็บไว้สาหรับตอนสินค้าขาดแคลน ซึง่ ส่วนนี้
จะเป็ นการบริหารตาม Major ของบริษทั
สาหรับตัวยอดขายวัดตาม Raking ในตลาด คาดว่าบริษทั อยู่ในระดับ Top 2 อาจจะไม่แน่ชดั ว่าเป็ น
อันดับ 1 หรือ 2 แต่เป้ าหมายของบริษทั ก็คงเป็ นอันดับ 1 ซึง่ บริษทั จะตัง้ ใจขายให้มากทีส่ ดุ และในส่วนของกะลาปาล์ม
บริษทั ก็เป็ นผูซ้ อ้ื มากทีส่ ดุ ในประเทศเช่นกัน อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ บริษทั ค่อนข้างต่า ทัง้ Short term และ Long term
นาย ยุทธนา วาฤทธิ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง มีคาถามข้อดังนี้ Q1/2563 บริษทั มีกาไรเพิม่ เพราะ
ยอดขายต่างประเทศเพิม่ ขึน้ มาก แล้วไตรมาสต่อๆไป Order ต่างประเทศมีแนวโน้มเป็ นอย่างไร ไม้ยคู ากีต่ นั และเงิน
บาทแข็งค่าตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 Q2/2563 จะขาดทุนหรือไม่ อย่างไร
นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผูจ้ ดั การ รองประธานกรรมการบริหาร และผูอ้ านวยการด้าน
บริหารการเงินและสารสนเทศ ชีแ้ จงว่า ตัวยอดขายต่างประเทศอย่างทีเ่ คยเรียนไปในข้างต้นว่าจะกลับมาปกติในช่วง
Q3 และ Q4 เนื่องจากใน Q2 บริษทั ลูกค้าบางส่วนได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ซึง่ อาจจะไม่ได้เป็ นการ
กระทบโดยตรง แต่การขนส่งเป็ นการดาเนินการทีย่ ากขึน้ จึงคิดว่าในไตรมาส 2 บริษัทอาจจะมียอดขายลดลงนิดหน่อย
แต่บริษทั ก็หวังว่าจะยังมีกาไรอยู่ เพราะว่าฐานกาไรหรือฐานยอดขายเราปรับดีขน้ึ เมื่อเทียบกับ y/y
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ในส่วนของเงินบาททีแ่ ข็งค่า เนื่องจากเราเป็ น Natural Hedge เมื่อบริษทั ซือ้ กะลาปาล์มเพื่อส่งออก
บริษทั จะซือ้ ในสกุลเงินดอลล่าห์และขายในสกุ ลดอลล่าห์เช่นกัน เพราะฉนัน้ จะมีส่วนต่างเล็กน้อยทีเ่ ป็ น Exposure และ
บริษทั มีการจัดการความเสีย่ งอย่างตลอดเวลา บริษทั จึงคิดว่าค่าเงินทีม่ ผี ลกับบริษทั ค่อนข้าง minimal
นาย ยุทธนา วาฤทธิ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง มีคาถามเพิม่ เติมดังนี้ ช่วยเล่าความคืบหน้าโครงการ
โรงไม้สบั ทีบ่ างกุง้ และโรงงาน Wood Pellets ทีบ่ างน้าจืดว่าคืบหน้าไปอย่างไร Run ได้ก่ี % ของโครงการ โครงการ
เหล่านี้จะทาให้กาไรในปี 2563 เพิม่ ขึน้ หรือไม่
โรงไม้สบั บางกุง้ บริษทั กับ Wrap up Capacity อยู่ในตอนนี้ บริษทั ใช้เครื่องจักจากจีน มีปัญหานิด
หน่อยตอน start up และตอนนี้อยู่ใน Period ของการ modify เครื่อง เพื่อให้ผลิตได้เต็มที่ คาดว่าอีกประมาน 2 เดือนจะ
เห็นตัว Capacity ปรับตัวดีขน้ึ อย่างมีนยั สาคัญ
สาหรับโรง Wood pellets เป็ นการใช้ขก้ี บทีม่ อี ยู่มาผลิต Wood Pellets ตอนนี้เครื่องจักรมาถึงแล้วอยู่
ระหว่างการติดตัง้ คาดว่าประมาน 1-2 เดือนน่าจะติดตัง้ แล้วเสร็จ ซึง่ จะเห็นสินค้าครัง้ แรกประมานไตรมาส 3
นาย ยุทธนา วาฤทธิ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง มีคาถามเพิม่ เติมว่า
การแพร่ระบาดของ Covid-19 กระทบกับบริษทั ทัง้ แง่ดแี ละไม่ดอี ย่างไรบ้าง และ เป้ าปี 63 จะมีการ
ขายแต่ละผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ และถึง ณ ตอนนี้เป็ นไปตามเป้ าหรือไม่
สาหรับสถานการณ์ Covid-19 จะแบ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าต่างๆ ลูกค้าสิง่ ทอจะกระทบเยอะ ลูกค้ากลุ่มปูน
จะมีการใช้เพิม่ ขึน้ รวมยอดขายออกมาก็จะมีผลกระทบอยู่บา้ ง แต่ยอดขายยังคง On Track อยู่ คาดว่าทัง้ ปี เป้ าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้
ปริมาณขายกะลาปาล์ม และ ไม้สบั 1,800 ลบ. หรือ ประมาน 444,000 ตัน แต่ปัจจุบนั ตัวยอดขาย
ยังคง On Tract อยู่ ถ้าดูไตรมาส 1 จะเห็นว่าสูงกว่า Budget ทีเ่ ราตัง้ ไว้กว่าค่อนข้างเยอะ
นาย ยุทธนา วาฤทธิ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง มีคาถามเพิม่ เติมว่า
ความพึงพอใจของลูกค้าตกลงจากปี 61 คิดเป็ น 83.35% ซึง่ ในปี 62 เป็ น 82.63% ความพึงพอใจใน
การจัดส่ง เกิดอะไรขึน้
นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผูจ้ ดั การ รองประธานกรรมการบริหาร และผูอ้ านวยการด้าน
บริหารการเงินและสารสนเทศ ชีแ้ จงว่า สิง่ ทีล่ ูกค้าต้องการเป้ าหมายหลักๆเลยคือ ถูก เร็ว ดี บริษทั จึงจะโฟกัสทีส่ ว่ นนี้
ซึงบริษัทมีหน้าที่จดั หาสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และจัดส่งสินค้าให้ได้ต้นทุน ที่ราคาถูก บางครัง้
ต้นทุนสินค้าบริษทั ไม่สามารถจัดการได้ แต่ตน้ ทุนเรื่องการขนส่งสินค้า บริษทั สามารถจัดการได้ค่อนข้างดี และบริษทั ยัง
สามารถโฟกัสทาให้ต้นทุนค่าขนส่งเมื่อส่งไปหาลูกค้าแล้วถูกทีส่ ุด ทาให้ราคา overall อยู่ในระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้
และเมื่อลูกค้ามีคอมเพลน เราก็จงึ รีบแก้ไขเบือ้ งต้น โดยวิธกี ารส่งคนเข้าไปตรวจสอบว่าเกิดจากปั ญหาทีต่ รงไหน และ
แก้ไขกันตรงนัน้ และบริษทั จึงนาปั ญหาเหล่านี้มาแก้ไขกันอย่างต่อเนื่อง
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นาย วิ นัย รุง่ ทิ วาสุวรรณ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง มีคาถามดังนี้ Q1/2563 บริษทั เริม่ พลิกกลับมามี
ผลกาไร ปริมาณขายและอัตรากาไรปรับตัวสูงขึน้ กว่าป 2562 อยากทราบแนวโน้มไตรมาสทีเ่ หลือของปี 2563 ว่า
ทิศทางเป็ นอย่างไร สามารถใช้ Q2 เป็ น benchmark ได้หรือไม่
ไตรมาส 1 บริษทั มีกาไรพิเศษ ประมาน 5 ล้านบาท ซึง่ ถ้าหัก 5 ล้านบาทออก ก็จะได้ตวั margin ที่
บริษทั น่าจะสามารถ sustain ได้ตลอดช่วงทีเ่ หลือของปี แต่อาจจะได้รบั ผลกระทบจาก Covid-19 ในช่วงไตรมาส 2 ตัว
Economic activity ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิง ปริมาณการใช้พลังงานในช่วงไตรมาส 2 ต่ามาก อาจจะ Resume กลับมา
ในช่วงไตรมาส 3-4
นาย วิ นัย รุง่ ทิ วาสุวรรณ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามเพิม่ เติมว่า ปั จจุบนั สินค้า Wood Pellets
ตอนนี้เราผลิตได้ทงั ้ หมดกีต่ นั ต่อปี และแบ่งขายในประเทศและต่างประเทศอย่างไร
คุณปองธรรม แดนวังเดิม ชีแ้ จงว่า บริษทั ขาย Wood Pellets ในจานวนเยอะแต่ยงั ไม่ได้ผลิตเอง ส่วน
การขายในประเทศ ไม่ค่อยมีเนื่องจากมี Volume ค่อนข้างน้อย ตลาด Wood Pellets ส่วนใหญ่จะเป็ นการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ ได้แก่ ญีป่ ่ นุ หรือ เกาหลี ซึง่ การส่งออกสินค้า Wood Pellets ของบริษทั คิดเป็ นประมานเกินกว่า 90% และ
มีบางส่วนทีข่ ายในประเทศสาหรับลูกค้าทีเ่ ฉพาะกิจ
คุณปองธรรมยังชีแ้ จงต่อว่า Properties ของ Wood Pellets นัน้ คือเชือ้ เพลิงทีด่ ี สะอาด จัดการง่าย
แต่มรี าคาทีส่ งู เพราะฉนัน้ อาจไม่ใช่สนิ ค้าทีเ่ หมาะกับอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทีม่ ที างเลือกอื่ นๆ เช่น กะลาปาล์ม
ไม้สบั ที่ให้ความร้อน และ บาท/term ที่ถูกกว่า เพราะฉนัน้ ในฐานะทีบ่ ริษทั เป็ นผูข้ ายเชื้อเพลิง จึงแนะนาให้ลูกค้าใช้
เชือ้ เพลิงอื่นทีถ่ ูกกว่า
สาหรับ Wood Pellets ถูกประดิษฐ์ขน้ึ มาเพื่อ save ต้นทุนค่าขนส่ง กล่าวคือการเอาสินค้ามาอัดให้
แน่ นและได้น้ าหนักและขนส่งไปยังต่างประเทศทางเรือ หากไม่ได้ถูกขนส่งไปประเทศอื่น ต้นทุนจะไม่คุม้ ค่ากันกับผูใ้ ช้
ในประเทศ
นาย ยุทธนา วาฤทธิ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง มีคาถามเพิม่ เติมว่า วางแผนจะไป Opportunity Day
ในไตรมาสไหน
คุณปองธรรม แดนวังเดิม ชีแ้ จงว่า บริษทั มีแผนการจัด Opportunity Day ในวันที่ 14 ธันวาคม
2563 ซึง่ อยูใ่ นไตรมาส 3/2563
นายจรูญเกียรติ อัครศิ ลป์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง มีคาถามสอบถามต่อดังนี้
1. ตอนนี้ขาดทุนสะสมเท่าไหร่
2. ไม้สบั ทีส่ ง่ ไปลาว เริม่ ส่งตัง้ แต่ไตรมาสไหน
3. ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ มีกส่ี าขา ค่าใช้จ่ายสาขาละประมาณเท่าไหร่
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นายปองธรรม แดนวังเดิม ชีแ้ จงว่า บริษทั มีงบการเงินรวม ณ สิน้ ไตรมาส 1/2563 ขาดทุนสะสมอยู่
13.35 ลบ. งบเฉพาะกิจการ ขาดทุนสะสมอยู่ 2.836 ล้านบาท ถ้าบริษทั มีกาไรเยอะกว่านี้ จะเข้าเกณฑ์การจ่ายเงินปั น
ผล ซึง่ บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอยู่แล้ว
ไม้สบั ทีถ่ ูกส่งไปแล้ว บริษทั เริม่ ส่งตัง้ แต่ไตรมาส 4/2562
ค่าใช้จ่ายทีค่ ลังต่างประเทศถูกลดลงเยอะ เหลือบริษทั ทีอ่ ยู่ต่างประเทศที่ อินโดนีเซีย 1 คลัง เหลือ
เฉพาะค่าสอบบัญชี และ พนักงาน 1 คน ซึง่ ไม่ได้มนี ัยสาคัญมากมาย ส่วนทีม่ าเลเซีย เหลือคลังอยู่ 1 คลัง ซึง่ ค่าโสหุ้ย
ต่างๆ ลดลงไปเยอะมากเหลือประมานหลักแสนบาท ซึ่งอยู่ในจานวนทีบ่ ริษัทสามารถบริหารจัดการได้ เมื่อเทียบกับ
หลายปี ก่อนแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างประเทศตกอยู่ประมาน 2 ล้านบาท ต่อเดือน เมื่อคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์จะลดลงไปประมาน
70-80%
นายวิ นัย รุ่งทิ วาสุวรรณ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ราคาขายกะลาปาล์ม จะผันแปรตาม
ราคาผลปาล์มดิบหรือไม่ ไตรมาส 1/2563 ผลปาล์มดิบราคาขึ้นกว่า 100% แต่ Q2/2563 ราคาผลปาล์มลงมาปกติ
กระทบให้ราคากะลาปาล์มของบริษทั ใน Q2 ลดลงหรือไม่
นายปองธรรม แดนวังเดิม ชีแ้ จงว่า จริงๆ แล้วมี Co-Relation กันแบบไม่ perfect ราคากะลาปาล์ม
ในช่วงไตรมาส 2 ลดลงจริง และ ในไตรมาส 1 ราคาเพิม่ ขึน้ จริง แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ในไตรมาส 1 เราขายสินค้าในคลังสินค้า
จนหมด เนื่องจากสินค้าขาด และ ประกอบกับราคากะลาปาล์มขึน้ เราจึงกลับมาเริม่ เก็บตัง้ แต่ไตรมาส 2 ต่อเนื่องจน
ปั จจุบนั บริษทั ถือว่าใช้โอกาสในช่วงกะลาปาล์มราคาต่า เก็บเข้าคลัง เพื่อนาไปขายในช่วงปลายปี
นายจรูญเกียรติ อัครศิ ลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่า ยอดขายใน
ประเทศลดลง ทีล่ ดลงปริมาณใช้เชือ้ เพลิงในประเทศลดลงหรือไม่
นายปองธรรม แดนวังเดิม ชีแ้ จงว่า ยอดขายในประเทศในแง่ของ Tonnage ไม่ได้ลดลง แต่เพิม่ ขึน้
ทุกปี แต่สงิ่ ทีก่ ระทบมากๆ คือราคาของผลิตภัณฑ์ เมื่อปริมาณการขายเพิม่ ตาม แต่ราคาสินค้าลดลงเยอะทาให้ net off
รายได้จงึ ดูลดลงประมาน 2-3%
นายวิ นัย รุ่งทิ วาสุวรรณ ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า งบ Q1 ขาดทุนยังไม่จดั สรร 46.78
ล้าน คาดว่าจะกลับมามีกาไรสะสมและจ่ายปั นผลได้เมื่อไหร่
นายปองธรรม แดนวังเดิม ชีแ้ จงว่า คงต้องใช้เวลาพอสมควร อาจจะเลยปี หน้าไปบริษทั จึงจะสามารถ
จ่ายได้
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หลังจากประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามข้อมูลเพิม่ เติม และเมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม
เพิม่ เติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ประธานทีป่ ระชุม
(นายอภิสทิ ธิ ์ รุจเิ กียรติกาจร)

เลขานุการบริษทั /ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นางอภิรตี สกุลอินทร์)

28/28 | P a g e

