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(F 53-4)  

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 

 

ข้าพเจ้า บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2560 

เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 2560 ระหวา่งเวลา 14.00 น. ถึง 18.00 น. ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ เพื่อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่

(Rights Offering) ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การลดทุนและเพิ่มทุน 

 1.1 การลดทุน 

จากการท่ีบริษัทประสงค์จะเพิ่มทนุจดทะเบียนนัน้ ภายใต้บทบญัญตัิมาตรา 136 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) ก าหนดไว้วา่บริษัทจะเพิ่มทนุจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่

เพิ่มขึน้ได้ เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่

เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติ

ให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 114,000,118  บาท จากเดิมทนุจดทะเบียนจ านวน 1,406,250,000 บาท เป็นทนุ

จดทะเบียนจ านวน 1,292,249,882  บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 114,000,118 หุ้น      

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

1.2 การเพิ่มทุน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,292,249,882 บาท เป็น 2,499,249,882 บาท 

โดยออกหุ้ นสามัญจ านวน 1,207,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1  บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่ เพิ่มอีกจ านวน  

1,207,000,000  บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้
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การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

 

มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 1,207,000,000 1 1,207,000,000 

          การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั    

         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ    

  

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1  รายละเอียดการจัดสรรแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

 จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา  

จองซือ้ 

และช าระเงนิ
ค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร

จัดสรรหุ้ นเพิ่มทุน

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตาม

สดัส่วนจ านวนหุ้น

ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะ

รายถืออยู่ (Rights 

Offering)    

ไมเ่กิน 

1,135,999,882  

 

1 หุ้นเดิม ตอ่ 
1 หุ้นใหม ่

 

หุ้นละ 1.50 บาท 
โปรดดหูมายเหต ุ  

ข้อ (1) 

โปรดด ู   
หมายเหต ุ   
ข้อ (1) 

โปรดด ู     
หมายเหต ุ     
ข้อ (2) 

2. เพื่อรองรับการใช้

สิทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซือ้

หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง

บ ริ ษั ท  ค รั ้ง ที่  1 

ไมเ่กิน 

71,000,118  

โปรดด ู      

หมายเหตขุ้อ 

(3) 

- - โปรดด ู   

หมายเหต ุ   

ข้อ (4) 

โปรดด ู      

หมายเหต ุ     

ข้อ (2) 
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 จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา  

จองซือ้ 

และช าระเงนิ
ค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(NOK-W1) ทีม่ีการ

เปลี่ยนแปลงราคา

กา ร ใ ช้ สิ ท ธิ และ

อตัราการใช้สทิธิ 

 

หมายเหตุ 

(1) ในการเสนอขายหุ้นสามญัใหมจ่ากการเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู ่(Rights Offering) ก าหนดสดัสว่นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในอตัรา 1 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นใหม ่(คิด
เป็นจ านวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทัง้สิน้ 1,135,999,882 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท  และ
ก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทส าหรับการเสนอขายในช่วงวนัท่ี 16-20 ตลุาคม 2560 (รวม 5 
วนัท าการ) โดยบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Record Date) ตามข้อนี ้ในวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนในวนัท่ี 29 กนัยายน 2560   

ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในรอบแรก บริษัทจะจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสดัสว่นตามสดัสว่นการถือ
หุ้น ในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะด า เนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือ
จนกระทัง่ไมม่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกวา่จะไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป 

(2) คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท ตามหนงัสอืรับรองของบริษัท หรือ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท ตาม
หนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม และส่งมอบ 
เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัคูส่ญัญา และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการติดต่อ การจดัการและการยื่นค าขออนญุาตต่าง ๆ 
ค าขอผอ่นผนัตา่ง ๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนการ
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แก้ไขเปลีย่นแปลงสารสนเทศที่เก่ียวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้อง การให้ถ้อยค า
และข้อมลูต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  รวมทัง้การพิจารณาก าหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่น (Rights Offering) และ/หรือ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NOK-W1)ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยอาจรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นครัง้เดยีวหรือเป็น
ครัง้ ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุน (Record Date) การช าระค่าหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว (2) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ท าความตกลง  และลงนามในเอกสาร
และสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆ อนัเก่ียวเนื่อง
กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ (3) ลงนามในค าขออนญุาตตา่งๆ ค าขอผ่อนผนัตา่งๆ (ถ้ามี) 
และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึงการจดัการและการ
ยื่นค าขออนญุาตต่างๆ ค าขอผ่อนผนัต่างๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
รวมถึงการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วได้ทกุประการจนเสร็จ
การ รวมทัง้ให้มีอ านาจในการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอน ผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใด ๆ 
ดงักลา่วข้างต้น 

(3) เมื่อรวมจ านวนของหุ้นสามญัของบริษัทที่ออกและจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NOK-W1) ตามมติของที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2560 ที่ยงัเหลอือยูจ่ านวน 28,500,048 หุ้น จะมีจ านวนรวมของหุ้นสามญัของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท  ครัง้ที่  1 (NOK-W1) จ านวนทัง้สิน้ 
99,500,166 หุ้น 

(4) รายละเอียดเป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NOK-W1) ฉบบัลงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 
(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2.2 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 

 ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรองของบริษัท หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจาก
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทตามหนงัสอืรับรองของบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการใช้ดลุยพินิจในการ
ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้ หรือด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทนุครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ 
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3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัที่ 20 กนัยายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรม 

มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น 

(Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัที่ 25 สิงหาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือ

หุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 28 สงิหาคม 2560   

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 

4.1 บริษัทจะต้องยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียน

เปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะต้องยื่นค าขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อขออนมุตัิให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน

และเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททัง้ในด้านการด าเนินงานและด้านเงินทนุ โดยบริษัท

มีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน ปรับปรุงฝูงบิน รวมถึงการขยาย

เส้นทางและเครือข่ายการบิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และจะส่งผลให้บริษัทมีผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

ทัง้นี ้โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ในการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตามสัดส่วนจ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 

Offering)ครัง้นี ้ บริษัทจะได้รับเงินทนุสว่นส าคญัที่บริษัทจะน ามาใช้พฒันาการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดงันี ้ 

 เงินทนุหมุนเวียนในกิจการ  – ที่ผ่านมาบริษัทประสบผลการด าเนินงานขาดทนุ เงินรับสว่นหนึ่งจากการเพิ่มทนุครัง้นี  ้
จะน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน  เพิ่มสภาพคลอ่ง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน
ให้แก่บริษัท 
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 ขยายเสน้ทางและเครือข่ายการบิน – บริษัทมีแผนลงทนุในการขยายเส้นทางการบินท่ีบริษัทศกึษาและเลง็เห็นโอกาส 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มเครือข่ายการบิน อตัราการใช้เคร่ืองบิน และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และ
อตัราก าไรให้แก่บริษัทในระยะยาว 

 ปรับปรุงฝงูบิน – บริษัทมีแผนปรับปรุงฝงูบินเพื่อเพิ่มอตัราการใช้เคร่ืองบินต่อล า เพื่อลดค่าใช้จ่ายคงที่ตอ่หนว่ย เช่น 
คา่เช่าเคร่ืองบิน คา่ซอ่มบ ารุง คา่บุคลากรการบิน เป็นต้น ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทมีผลการด าเนินงานและความสามารถ
ในการท าก าไรที่ดีขึน้      

 ทัง้นี ้โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลงั

หกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแตล่ะปี ในกรณีที่ไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใดในการใช้เงินจ านวน

นัน้ๆ  และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  

7.2 ผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่ผู้ จองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่วได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน 

 ไมม่ี 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2560 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้น
เพิ่มทนุ 
 

10 สงิหาคม 2560 

2 
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที 1/2560 
(Record Date)         

 

25 สงิหาคม 2560 



 

7 
 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

3 
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที 1/2560 ตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

28 สงิหาคม 2560 

4 การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที 1/2560 20 กนัยายน 2560 

5 
ด าเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทนุจดทะเบียน และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ตอ่กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแต่

วันที่ที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้นมีมติ 

6 
วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(Record Date) 

28 กนัยายน 2560 

7 
วนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนหุ้น 

29 กนัยายน 2560 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

ลายมือช่ือ - นายรัฐพล ภกัดีภมูิ - กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

                             (นายรัฐพล ภกัดีภมู)ิ 

       

ประทบัตรา 

 ลายมือช่ือ  - นายพาที สารสนิ -  กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

        (นายพาที สารสนิ) 

       

 

 


