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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

 
 ขา้พเจา้ บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการ ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2564 
ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น.  เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยการขยายระยะเวลาการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท                        
ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 1. การเพ่ิมทุน 
 
 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทั จ านวนไมเ่กนิ 4,922,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จ านวนไมเ่กนิ 4,600 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไว้
หุน้ละ 1.07 บาท พรอ้มทัง้อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทจ านวนไม่เกิน 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อ
รองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ( private placement) 
จ านวนไมเ่กนิ 2,500 ลา้นหน่วย  
 
 ทัง้นี้ ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 25/2563 ไดม้มีตอินุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไมเ่กนิ 2,500 ลา้นหน่วย โดยไม่คดิมลูคา่การเสนอขาย เพือ่จดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนทีจ่องซือ้และ
ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถ่ถอนเมือ่มกีารเลกิบรษิทั (perpetual bond) ทีบ่รษิทัจะออกและเสนอขาย โดยมมีลูคา่
การเสนอขายรวมไมเ่กนิ 2,500 ลา้นบาท ซึง่ผูล้งทุนจะไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อการจองซื้อหุน้กู ้1 บาท  
 
 บรษิทัไดเ้สนอขาย (ก) หุน้กูท้ีม่ชีือ่เฉพาะวา่ "Subordinated Perpetual Debentures of Sansiri Public 
Company Limited No. 2/2563 Payable Upon Dissolution with the Issuer's Right to Early Redemption and 
Unconditional Interest Deferral" โดยเป็นการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง จ านวน 2,050 
ลา้นหน่วย โดยมมีลูคา่การเสนอขายรวม 2,050 ลา้นบาท และ (ข) ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 
2,050 ลา้นหน่วย โดยไมค่ดิมลูคา่การเสนอขาย ใหแ้ก่ Theatre Lane Limited ซึง่เป็นนกัลงทุนทีม่ศีกัยภาพและสามารถ
ลงทุนในบรษิทัไดจ้รงิ ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ดงักล่าวไมไ่ดเ้ขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 
 
 ดงันัน้ บรษิทัจงึมหีุน้คงเหลอืในส่วนทีส่ ารองไวเ้กนิกวา่จ านวนหุน้เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) เป็นจ านวน 450 ลา้นหุน้ (2,500 ลา้นหุน้ – 
2,050 ลา้นหุน้ = 450 ลา้นหุน้) ซึง่บรษิทัจะท าการลดทุนจดทะเบยีนโดยการยกเลกิหุน้ทีเ่หลอืซึง่ส ารองไวเ้กนิกวา่จ านวนหุน้
ทีร่องรบัการใชส้ทิธดิงักล่าวตามขัน้ตอนทางกฎหมายต่อไป 
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 2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 700 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพื่อรองรบั
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และ
ผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่8 (โครงการ ESOP # 8) จ านวนไมเ่กนิ 700 ลา้นหน่วย  
 
 3)  จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 1,400 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท (ซึ่งคดิ
เป็นจ านวนประมาณรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระแลว้ของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหม้ี
การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้
เดยีวเตม็จ านวนหรอืแต่บางส่วนกไ็ด ้และจะจดัสรรในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้รายละเอยีดเงือ่นไขการจดัสรร
หุน้เพิม่ทุนของบรษิทัปรากฏตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563  
 
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดม้มีตกิารเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารขยายระยะเวลาการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกนิ 1,400 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) มูล
คา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท ซึง่จะครบก าหนดในวนัทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 โดยเงือ่นไขการจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ทุก
ประการ โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 
 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

มลูค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั ไมเ่กนิ 1,400  1.07 ไมเ่กนิ 1,498 
 (General Mandate) 

  
 2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
 
  2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  
   -ไมม่-ี 
 
  2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป )General Mandate (  

จดัสรรให้แก่ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

 

ร้อยละต่อทุน 
จดทะเบียน 
ช าระแล้ว 

หมายเหตุ 

1. บุคคลในวงจ ากดั (private placement) หุน้สามญั ไมเ่กนิ 1,400 ประมาณรอ้ยละ 9 
 

โปรดพจิารณา 
หมายเหตุขอ้ (1) 
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 หมายเหต ุ
 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี้ 
 
 (1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไมเ่กนิ 1,400 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท (ซึง่คดิเป็น
จ านวนประมาณรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้เดยีวเตม็จ านวน
หรอืแต่บางสว่นกไ็ด ้และจะจดัสรรในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้ ทัง้นี้ บุคคลในวงจ ากดัทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งไมเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิาร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
และเป็นผูล้งทุนทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุนในบรษิทัไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรู ้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพในการอนัเป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทั นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้น
สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะไมเ่ป็นการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคา
ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 
โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไมเ่กนิกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน 
 
 โดยมอบหมายใหก้รรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัหรอืบุคคลทีก่รรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั
มอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในการ (ก) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัดงักล่าวตามทีเ่หมาะสม และเท่าทีไ่มข่ดั หรอืแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (ข) ตดิต่อ 
เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนั หนงัสอืบอกกล่าว และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าว ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีง การจดทะเบยีนทีเ่กีย่วขอ้งต่อ
กระทรวงพาณิชย ์ การตดิต่อและการยืน่ค าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนั หนงัสอืบอกกล่าว เอกสารและหลกัฐานดงักล่าว              
ต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การด าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงค าขอหรอืขอ้ความใน                   
เอกสารดงักล่าวทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งเพือ่ใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าวประสบ
ผลส าเรจ็ 
 
 3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 ในวนัที ่30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์โดย 
  ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ (Record date) ในวนัที ่16 มนีาคม 2564 
  ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือ่สทิธใินการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ตัง้แต่วนัที.่.............-............ 
จนกวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 
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 4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต  
  (ถ้ามี)           
 

 4.1 บรษิทัตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั
จ านวนไมเ่กนิ 1,400 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท (ซึง่คดิเป็นจ านวนประมาณรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนช าระ
แล้วของบรษิัท ณ วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทมมีติให้มกีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป  (General Mandate)) 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

 4.2 บรษิทัต้องยื่นค าขอจดทะเบยีนการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว รวมถงึการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษิทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์  

 4.3 บรษิทัตอ้งขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อน าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่กดิจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิัทให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมือ่มจีดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวและช าระคา่หุน้ทีเ่สนอขาย 

 5.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม  
  เพื่อเตรยีมความพรอ้มและเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งทางดา้นการเงนิของบรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัมคีวามยดืหยุ่นทาง
การเงนิในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพือ่ส ารองเงนิไวใ้ชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทั 
 
 6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
  6.1 เพื่อให้บรษิัทมเีงนิทุนเพิม่เติมส าหรบัการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรยีมความพร้อมส าหรบั
โครงการใหม ่ๆ ในอนาคต ซึง่จะท าใหบ้รษิทัมรีายไดเ้พิม่มากขึน้  
  6.2 เพื่อช าระคนืหนี้บางส่วนใหแ้ก่สถาบนัทางการเงนิ ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สนิ ดอกเบี้ย และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง อกีทัง้ชว่ยใหส้ดัส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัลดลง 
 
 7. ประโยชน์ท่ีผูถ้ือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 7.1 นโยบายเงนิปันผล 
   บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ปีละ 2 ครัง้ โดยการจ่ายเงนิปันผลครัง้แรกเป็นเงนิปันผลระหว่าง
กาล ส่วนการจ่ายเงนิปันผลครัง้ที ่2 นัน้ เป็นเงนิปันผลประจ าปี ทัง้นี้ เงนิปันผลทีจ่่ายรวมทัง้สิน้ในแต่ละปีจะมจี านวนประมาณ
รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธ ิ(จากงบการเงนิรวม) ภายหลงัจากการหกัเงนิส ารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้ าหนด
ไว ้อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร โดยจะตอ้งพจิารณา
ถงึกระแสเงนิสดและภาระการลงทุนของบรษิทั และบรษิทัในเครอื รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต 
 
 7.2 สทิธใินการรบัเงนิปันผลจากการด าเนินงานของบรษิทั 
 ภายหลงัจากทีบุ่คคลทีไ่ดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ ไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ บุคคลดงักล่าวจะมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลเมือ่บรษิทัมกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลเชน่เดยีวกบั                     
ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั 
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 8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรร
หุ้นเพ่ิมทุน  
  - ไมม่ ี- 
 
 9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดอืน ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 25 กุมภาพนัธ ์2564 
2 ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ที ่26/2564 (Record Date) 
16 มนีาคม 2564 

3 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 30 เมษายน 2564 
4 จดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้  

กระทรวงพาณิชย ์ 
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่
บรษิทัไดร้บัช าระคา่หุน้ที่
เสนอขายภายใตก้ารเพิม่ทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

5 ขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพือ่น าหุน้สามญัเพิม่ทุน 
ทีเ่กดิจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหแ้ก่ 
บุคคลในวงจ ากดั (private placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมือ่มจีดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว 

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีปิ่ด
การจองซือ้และช าระคา่หุน้ที่
เสนอขาย 

 
 บรษิทัขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 
 

   ลายมอืชือ่ ................................................... กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั  
                        (นายอภชิาต ิจตูระกลู) 
   ต าแหน่ง    กรรมการ 
   
 
   ลายมอืชือ่ ................................................... กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั  
                        (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
   ต าแหน่ง    กรรมการ 
 


