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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

6

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

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

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

(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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