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เรื่อง
เรียน

รายงานการใช้เงินเพิม่ ทุนทีไ่ ด้รบั จากการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบ่ ริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแก่ประชาชน
(“IPO”) ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นจานวนเงิน 135 ล้านบาท โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการเข้าตลาดหลักทรัพย์จานวนเงิน 12.16 ล้านบาท คงเหลือสุทธิเป็ นจานวนเงิน 122.84 ล้านบาท
นัน้ บริษทั ฯ ขอรายงานผลการใช้เงินเพิม่ ทุนดังกล่าวสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
ใช้เงินเพิม่ ทุน
สิน้ สุด ณ
วัตถุประสงค์
วงเงินทีข่ อ
วันที่ 31 ธค. 2561 ส่วนทีเ่ หลือ
1. เพื่อลงทุนในการขยายพืน้ ทีเ่ ก็บรวบรวมกะลาปาล์ม
เพิม่ เติมในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย
30.00
30.001/
2. เพื่อลงทุนจัดตัง้ โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งกับบริษทั
ร่วมทุนบริเวณภาคใต้
31.00
31.002/
3. เพื่อลงทุนจัดตัง้ โรงงานผลิตไม้สบั และโรงงานผลิต
ชีวมวลอัดแท่งทีต่ าบลบางกุง้ อาเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
20.00
20.00
- 3/
4. เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
ประมาณ 42
41.84
- 4/
รวม
122.84
61.84
61.00
หมายเหตุ
1/ เนื่ อ งจากสถานการณ์ ท่ีเปลี่ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ว ของอุ ต สาหกรรมพลังงานทดแทนในภู มิภ าค ส่งผลให้
ฝ่ ายบริห ารของบริษัท เพิ่ม ความระมัด ระวังในการใช้เงิน จากการเพิ่ม ทุ น ที่ได้รบั จากการเสนอขายหุ้น สามัญ
แก่ป ระชาชนในช่วงที่ผ่านมา โดยในปั จจุบนั บริษัท ยังไม่ได้มีการใช้เงินลงทุ นในการลงทุนในส่วนที่ได้จดั สรร
ไว้น้ี และอยู่ในระหว่างขัน้ ตอนการเสนอขออนุ มตั ิต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลวัตถุ ประสงค์
การใช้เงินภายใต้กรอบของประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี สจ. 63/2561
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เรื่อง “การเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือ
ชีช้ วน” บริษทั จะรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2562 ต่อไป
2/ อ้างถึงหนังสือแจ้งยกเลิกการจัดตัง้ บริษัท ร่วมทุ น ของบริษัท แฟนซี วู๊ด อิน ดัสตรีส จากัด (มหาชน) ซึ่งได้
รายงานการเผยแพร่ข่าวต่ อตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้
ยกเลิกการจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนกับบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) และ บริษทั ก็ได้เผยแพร่ข่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์เพื่อชีแ้ จงและรายงานการยกเลิกจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ปั จจุบนั
บริษทั อยู่ในระหว่างขัน้ ตอนการเสนอขออนุ มตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้
เงินภายใต้กรอบของประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี สจ. 63/2561 เรื่อง
“การเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้ วน”
บริษทั จะรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
3/ ปั จจุบนั บริษทั อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562
4/ อ้างถึงหนังสือชีช้ วน ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน หมายเหตุ 4/ ระบุว่าสาหรับเงินส่วนทีเ่ หลือจากการ
ลงทุนและส่วนทีย่ งั ไม่ได้นาไปใช้ในการลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ บริษทั จะบริหารจัดการโดยอาจนาไปลงทุนในตรา
สารการเงินระยะสัน้ หรือชาระเงินคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน หรือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ทัง้ นี้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิญาดา ควรสถาพร)
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ

สานักเลขานุการบริษทั
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