
 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 

บรษิัท บิลท์ แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) ขอรำยงำนมติคณะกรรมกำรครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 13 สงิหำคม 2563 
ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถงึ 11.00 น. เกีย่วกบักำรเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

 1.  การเพ่ิมทุน 
  ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตใิหน้ ำเสนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 เพื่อพจิำรณำและอนุมตักิำร
เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 100,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 300,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบยีน 400,000,000 บำท 
โดยออกหุน้สำมญัใหมจ่ ำนวน 100,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท รวม 100,000,000 บำท โดยเป็นกำรเพิม่ทุนในลกัษณะ
ดงันี้ 
 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก ำหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สำมญั 100,000,000 1.00 100,000,000 
          กำรใชเ้งนิทุน     
  แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป - - - - 
         (General Mandate)     

  
 2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
  ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 100,000,000 หุน้ มูลค่ำทตีรำไวหุ้น้ละ 
1.00 บำท รวม 100,000,000 บำท โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
  2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  
 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ 100,000,000 3 : 1 3.00 26-30 ตุลำคม 2563 ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 
      

 หมายเหต:ุ  

 ในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ในครัง้นี้ มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 1. จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 100,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำทใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั โดยมรีำคำ
เสนอขำยหุน้ละ 3.00 บำท ในอตัรำสว่นกำรจดัสรร 3 หุน้สำมญัเดมิต่อ 1 หุน้สำมญัเพิม่ทุน โดยเศษของหุน้ทีเ่กดิจำกกำรค ำนวณให้
ปัดทิง้ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรไดม้มีตกิ ำหนดให้วนัที ่8 ตุลำคม 2563 เป็นวนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธใินกำรจองซือ้หุ้น
สำมญัเพิม่ทุนตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นดงักล่ำว และก ำหนดวนัจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของของบรษิัท ในวนัที่ 26-30 ตุลำคม 2563 
รวม 5 วนัท ำกำร อย่ำงไรกด็ ีกำรก ำหนดสทิธใินกำรจองซือ้หุน้และไดร้บักำรจดัสรรหุน้เพิม่ทุน รวมถงึก ำหนดวนัจองซือ้หุน้เพิม่ทุน
ดงักลำ่วยงัมคีวำมไม่แน่นอนจนกว่ำจะไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

 

เอกสำรแนบ 6 
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 2. ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร มอี ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  

  (1) พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะกำร
ก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอยีดอื่นใดที ่เกีย่วขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์ 

  (2) ก ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีกำรจดัสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในครำวเดียวทัง้จ ำนวน หรือหลำยครำว 
ระยะเวลำเสนอขำย อตัรำส่วนกำรเสนอขำย รำคำเสนอขำย วธิกีำรช ำระรำคำ หรอื รำยละเอยีดในกำรจดัสรรและกำรเสนอขำยอื่น ๆ 
เช่น เปลีย่นแปลงวนัก ำหนดสทิธริำยชื่อผูถ้อืหุน้ ทีม่สีทิธจิะไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน  

  (3) ลงนำมในแบบค ำขออนุญำตกำรขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่ำว ตลอดจนเอกสำรใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดัสรรหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำว ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อและกำรยื่นเอกสำรต่อเจ้ำหน้ำที่หรอืตวัแทนของหน่วยงำนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่ำใน
ประเทศหรอืต่ำงประเทศ) ตลอดจนกำรน ำหุ้นสำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวเขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และด ำเนินกำรใดๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัไดทุ้กประกำร เพื่อเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัภำยใตเ้งื่อนไขทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

  (4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธิที่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์และมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่ำงๆ      
ทีจ่ ำเป็น เพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบยีน เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรจดทะเบยีนเสรจ็สมบรูณ์  

 3. ผูถ้อืหุน้เดมิมสีทิธจิองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธขิองตนตำมอตัรำสว่นทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 1. ได ้โดยแสดงควำมจ ำนง
จองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธ ิ(Oversubscription) ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้หุน้เกนิกว่ำสทิธจิะไดร้บักำรจดัสรรหุน้ทีจ่องซื้อ
เกนิกว่ำสทิธ ิ(Oversubscription) กต่็อเมื่อมหีุน้ทีเ่หลอืจำกกำรจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ที่ไดจ้องซื้อตำมสทิธคิรบถ้วนทัง้หมดแล้ว
เท่ำนัน้ กำรจดัสรรหุ้นส ำหรบัผูถ้ือหุน้ทีจ่องซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธขิองตน (Oversubscription) ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  

  3.1 กรณีทีม่หีุน้เหลอืมากกว่าหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธ ิ 

 บรษิทัจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธแิละช ำระคำ่จองซือ้หุน้ดงักล่ำว ทัง้หมดทุกรำยตำมจ ำนวนทีแ่สดงควำม
จ ำนงขอจองซือ้เกนิกว่ำสทิธ ิ 

  3.2 กรณีทีม่หีุน้เหลอืน้อยกวา่หุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธ ิ 

   (ก) จดัสรรตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้นเดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำย โดยน ำสดัส่วนกำรถือหุน้เดมิของผู้ที่
จองซือ้เกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยคณูดว้ยจ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืจะไดเ้ป็นจ ำนวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร 
(ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้นี้ จ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรรจะไม่เกนิจ ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อื
หุน้แต่ละรำยจองซือ้ และช ำระค ่ำจองซือ้แลว้  

   (ข) ในกรณีที่ยงัมหีุน้คงเหลอืหลงัจำกกำรจดัสรรตำมขอ้ (ก) อยู่อกีใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผู้ที่ จองซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่ละ
รำยและยงัไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบ ตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยนัน้ โดยน ำสดัสว่นกำรถอืหุน้เดมิ
ของผูท้ี่ จองซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยคูณด้วยจ ำนวนหุน้ที่เหลอืจะได้เป็นจ ำนวนหุน้ที่ผู้ทีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยมสีทิธทิี่จะ
ได้รบัจดัสรร (ในกรณีที่มเีศษของหุ้นจำกกำรค ำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิ้ง) โดยจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธไิด้รบักำรจดัสรรจะไม่เกิน
จ ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรำยจองซือ้และช ำระคำ่จองซือ้แลว้ ทัง้นี้ ใหด้ ำเนินกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธติำมวธิกีำรใน
ขอ้ (ข) นี้จนกระทัง่ไม่มหีุน้เหลอืจำกกำรจดัสรร อย่ำงไรกด็กีำรจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธติำมรำยละเอยีดขำ้งต้นไม่ว่ำกรณีใด 
จะตอ้งไม่ท ำใหผู้ถ้อืหุน้ใดของบรษิทัฝ่ำฝืนขอ้จ ำกดักำรถอืหุน้ของคนต่ำงดำ้วตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของ บรษิทั ซึง่ปัจจุบนัอนุญำต
ให้คนต่ำงดำ้วถอืหุ้นอยู่ในบรษิัท ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่ จ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของบรษิัท และบรษิทัขอสงวนสทิธิก์ำร
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พจิำรณำไม่จดัสรรหุน้ใหผู้จ้องซือ้หุน้ รำยใดหำกกำรจดัสรรดงักล่ำว ท ำใหห้รอือำจเป็นผลใหเ้ป็นกำรกระท ำกำรขดัต่อกฎหมำยใดๆ 
หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัยภ์ำยใตก้ฎหมำยไทย ทัง้นี้ในกรณีทีม่หีุน้สำมญัเพิม่ทุนเหลอืจำก
กำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) และกำรจองซื้อเกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription) ตำม
หลกัเกณฑ์ตำมข้อ3.1 และข้อ 3.2 ข้ำงต้นแล้ว ให้ด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท โดยกำรตัดหุ้นสำมญัเพิ่มทุน ส่วนที่
คงเหลอืจำกกำรเสนอขำยทิง้  

 2.2 การด าเนินการของบริษทั กรณีมีเศษหุ้น  

 ในกรณีมเีศษของหุน้จำกกำรจดัสรรหุน้เพิม่ทุน ใหปั้ดเศษของหุน้ทิง้ทัง้จ ำนวน  

  

    3. ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 ก ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ในวนัพฤหสับดทีี ่17 กนัยำยน 2563 เวลำ 13.00 น. ณ หอ้งประชุมของ

บรษิทัฯ เลขที ่96 หมู่ 4 ซอยแจง้วฒันะ-ปำกเกรด็ 17 ต ำบลปำกเกรด็ อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 โดย 
 ก ำหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกักำรโอนหุน้เพื่อสทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ตัง้แต่วนัที่- จนกว่ำกำรประชุม

ผูถ้อืหุน้ดงักล่ำวจะแลว้เสรจ็ 

 ก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ในวนัที่ 28 สงิหำคม 2563 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถำ้ม)ี         
4.1 บรษิัทต้องไดร้บักำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นใหอ้อกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อผูถ้อืหุ้นเดมิด้วยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
4.2 บรษิทัจะด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบยีนกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนช ำระแลว้ของบรษิทั ตลอดจนกำรแกไ้ขหนงัสอื
บรคิณหส์นธต่ิอกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์
4.3 บรษิทัจะด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบยีนกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนช ำระแลว้ของบรษิทัตลอดจนกำรแกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธต่ิอกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

 5.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 
  5.1 เพื่อใชช้ ำระหนี้ของตัว๋สญัญำใชเ้งนิของบรษิทั บลิท ์แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวนประมำณ 150 ลำ้นบำท 

5.2 เพื่อใช้เป็นเงนิทุนส ำหรบัพฒันำโครงกำรใหม่ จ ำนวนประมำณ 70 ลำ้นบำท คำดว่ำโครงกำรจะแลว้เสรจ็ภำยใน    
ปี 2564 และเริม่รบัรูร้ำยไดใ้นปี 2565 
5.3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนส ำหรบัลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุน ธุรกิจ  Recurring Income จ ำนวนประมำณ       
70 ลำ้นบำท คำดว่ำโครงกำรจะแลว้เสรจ็ภำยในปี 2564 และเริม่รบัรูร้ำยไดใ้นปี 2565 
5.4 เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯและบรษิทัในเครอื ส ำหรบักำรด ำเนินกำรในอนำคต 

 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
   6.1 เพื่อเสรมิสรำ้งและรกัษำใหบ้รษิทัมสีภำพคล่องของและมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพิม่มำกขึน้ 
   6.2 เพื่อเพิม่ควำมแขง็แกร่งของฐำนะทำงกำรเงนิใหแ้ก่บรษิทั 

6.3 มโีครงกำรพฒันำต่อเนื่องและสรำ้งธุรกจิใหมท่ีส่รำ้งรำยไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง อนัสง่ผลใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทัและผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัระยะยำว 
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7. ประโยชน์ท่ีผูถ้ือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 7.1 บรษิทัมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธขิองงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ภำยหลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและเงนิทุนต่ำงๆ ทุกประเภทตำมทีก่ฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทัก ำหนดไวใ้นแต่ละปี 
อย่ำงไรกต็ำม กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจจะก ำหนดใหบ้รษิทัจ่ำยเงนิปันผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำย  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
แผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต เมื่อคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตเิหน็ชอบใหจ้่ำยเงนิปันผล
ประจ ำปีแลว้จะต้องน ำเสนอขออนุมตัิต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล ใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัมอี ำนำจอนุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลได ้แลว้ใหร้ำยงำนแก่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

 7.2 ผูจ้องซือ้ หุน้เพิม่ทุนครัง้นี้จะมสีทิธริบัเงนิปันผลจำกกำรด ำเนินงำนเริม่ตัง้แต่งวดทีม่กีำรจ่ำยเงนิปันผล ภำยหลงัจำก
ผูจ้องซือ้ หุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำว ไดร้บักำรจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

  -ไม่ม-ี 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ล ำดบั ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร วนั เดอืน ปี 

1. กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที4่/2563 อนุมตักิำรออกและ
เสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน กำรแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละกำร
จดัสรรหุน้ 

13 ส.ค. 2563 

2. วนัก ำหนดรำชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธเิขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้
ประจ ำปี 2563 (Record Date) 

28 ส.ค. 2563 

3. ก ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 17 ก.ย. 2563 
4. วนัน ำมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ไปจดทะเบยีนเพิม่ทุน ต่อกรม

พฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์
ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัที ่ 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิ

5. วนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธ ิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน 
(Record Date) 

8 ต.ค. 2563 

6. ระยะเวลำกำรใชส้ทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทุน 25-30 ต.ค. 2563 
7. จดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย์ ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัที ่

ปิดกำรจองซือ้หุน้เพิม่ทุนและรบั
ช ำระหุน้เพิม่ทุนแลว้ 

 บรษิทัขอรบัรองว่ำสำรสนเทศในแบบรำยงำนนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประกำร 

 

 

             ลำยมอืชื่อ.........................................กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อแทนบรษิทั 

                  (นำยชยัรตัน์ ธรรมพรี) 
 

    ลำยมอืชื่อ.........................................กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อแทนบรษิทั  
                         (นำยวฑิรูย ์อภวิำทธนะพงศ)์ 
 


