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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เรื่องอนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2563 การงดจ่ายเงินปั นผลและกาหนดวัน
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อ วัน ที่ 24
กุมภาพันธ์ 2564 ได้มมี ติอนุมตั ใิ นเรื่องสาคัญต่างๆ ดังนี้
1.

มีมติอนุ มตั แิ ละเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและ
บัญ ชีก าไรขาดทุ น ส าหรับ ปี บัญ ชีส้ิน สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ซึ่ง ได้ ผ่ า นการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว

2.

มีมติอนุมตั แิ ละเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั งิ ดจัดสรรกาไร
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563

3.

มีมติอนุมตั แิ ละเห็นสมควรนำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2564 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำร
ทัง้ 2 ท่ำน ซึง่ พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ ดังมีรำยชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
อีกวำระหนึ่ง

ลำดับ

รำยชื่อกรรมกำรที่จะต้องออกจำก
ตำแหน่ งตำมวำระ

ตำแหน่ ง

1

นางณัชปภา

ควรสถาพร

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

2

นายพนม

ควรสถาพร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแล้วเห็นว่ำบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อทัง้ 2 ท่ำนนี้ได้ผ่ำน
กระบวนกำรกลันกรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก
่
ำหนดค่ำตอบแทนแล้วว่ำ กรรมกำรทัง้ 2 ท่ำน มี
คุณสมบัตทิ เ่ี หมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของ บริษทั ฯ เป็ นผูม้ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถ และมี
ประสบกำรณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ มีกำรปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำม
ระมัดระวัง รอบคอบ ภำยใต้ขอ้ บังคับของบริษทั ฯ และเป็ นไปตำม พรบ.บริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535
(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ตลอดจนประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
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อนึ่ง บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการสาหรับการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ของบริษทั ฯล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ใี นเรื่องการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้า
แต่อย่างใด
4. มีม ติอ นุ ม ัติแ ละเห็น สมควรน าเสนอที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2564 พิจ ารณาอนุ ม ัติก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมชุดย่อยของบริษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ตำแหน่ ง

ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร/ครัง้

ประธานกรรมการ
กรรมการ

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

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

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั )
ตำแหน่ ง
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรตรวจสอบ/ครัง้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท/คน/ครัง้
กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท/คน/ครัง้
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั )
ตำแหน่ ง
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสรรหำและ
พิ จำรณำค่ำตอบแทน/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
25,000 บาท/คน/ปี
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท/คน/ปี
นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจาปี 2564 เปรียบเทียบกับปี
2563 มีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมบริษทั
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรตรวจสอบ
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ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2563

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

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

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

25,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้
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องค์ประกอบค่ำตอบแทน
ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท/คน/ครัง้
- กรรมการ
20,000 บาท/คน/ครัง้
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและ
25,000 บาท/คน/ปี
พิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจ ารณา
20,000 บาท/คน/ปี
ค่าตอบแทน

ปี 2563
25,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้
25,000 บาท/คน/ปี
20,000 บาท/คน/ปี

ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยข้างต้น จะมีวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท และ
บริษัทไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อ่นื ๆ ให้กรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้
ข้างต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณามอบอานาจให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูจ้ ดั สรรเงินจานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ ละ
ราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงิน ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
5. อนุ ม ัติใ ห้เสนอต่ อ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้น เพื่อ พิจ ารณาอนุ มตั ิแต่ ง ตัง้ ผู้สอบบัญชีข องบริษัทจาก บริษัท
เอ็ น พี เ อส สยาม สอบบั ญ ชี จ ากั ด เป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ส าหรั บ รอบระยะเวลา
บัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีค นใดคนหนึ่ง ดังต่ อไปนี้ เป็ นผู้ทา
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ บั ญ ชี แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม เ ห็ น ต่ อ ง บ ก า ร เ งิ น ข อ ง บ ริ ษั ท

รายชื่อผูส้ อบบัญชี

ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่

(1) นายณรงค์

หลักฐาน

4700

(2) นางสาวมะลิวรรณ

พาหุวฒ
ั นกร

4701

(3) นายชัยกฤต

วรกิจภรณ์

7326

(4) นางสาวกมลทรรศน์

จิตการค้า

10356

โดยกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี และค่าสอบทานรายไตรมาส สาหรับปี 2564 สาหรับงบ
การเงิ น เฉพาะกิ จ การ และงบการเงิ น รวมเป็ นจ านวนเงิ น รวมทั ้ง สิ้ น 1,580,000 บาท
(อัตราเดิม) ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีทงั ้ 4 ท่านดังกล่าว ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษทั บริษทั
ย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว
ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีดงั กล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ ให้บริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี
จากัด จัดหำผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตอื่นของสำนักงำนทำหน้ำทีต่ รวจสอบบัญชี และแสดงควำมเห็นต่อ
งบกำรเงินของ บริษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวได้
3/4

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

เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102 www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ : 0107560000061

6. อนุมตั กิ าหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม The Bright ชัน้ 3 อาคาร A เลขที่ 15/6 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารของบริษทั มีอานาจในการพิจารณาแก้ไข วาระ
การประชุม วัน เวลา และสถานทีส่ าหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาประโยชน์และผลกระทบทีม่ ตี ่อบริษทั เป็ นสาคัญ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2563

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2563 สาหรับ
ปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั งิ ดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดการ
จ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2563

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ประจาปี 2564

วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี
2564

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. อนุ ม ัติก าหนดวัน ก าหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้น ที่มีสิท ธิใ นการเข้า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2564
(Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ _______________________
(นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
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