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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)  

 
 

วันที่ 19 มีนาคม 2563 
 
ข้าพเจ้า บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 3/2563 เมื่อ

วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 15.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้
 

1. การเพิ่มทุน 
 ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 307,500,000 บาท เป็น 383,663,472 

บาท โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 152,326,944 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 76,163,472 บาท 
โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

 

การเพิ่มทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

☑  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงนิทนุ หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสิทธิ 

152,326,944 
- 

0.50  
- 

76,163,472 
- 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) หุ้นสามญั - - - 
หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

  
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  
 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมาย
เหตุ 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัท ในการนีม้อบหมายให้
กรรมการ  และ/หรือกรรมการผู้ มี
อ านาจ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการ 
และ/หรือกรรมการผู้ มีอ านาจ และ/
ห รื อประธาน เ จ้ าห น้ าที่ บ ริ หาร
มอบหมายมีอ านาจในการก าหนดและ
เปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

ไม่เกิน  
152,326,944 หุ้น 

อั ตรา ส่ วน  4 
หุ้ นสามัญเดิม 
ต่ อ  1 หน่ ว ย
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ  (กรณีมี
เศษหุ้ นให้ปัด
ทิง้) 

จัดสรรโดยไม่คิด
มู ล ค่ า  โ ด ย ใ บ 
ส าคัญแสดงสิทธิ  
1 หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น
ที่ราคา 6.00 บาท
ต่อ 1 หุ้น 

โปรดดู
รายละเอียดใน
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 
5 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมาย
เหตุ 

รายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดง
สิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
และภายใต้ขอบอ านาจที่กฎหมาย
ก าหนด 

 
2.1.1 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
หากมีเศษหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จ านวน 
ในกรณีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่เต็ม
จ านวน 1 หน่วยจากการค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิง้ทัง้
จ านวน ทัง้นี ้ภายหลังจากการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรร
ทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดงักล่าว 
ซึ่งจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้
ลงตวั  
นอกจากนี ้ในกรณีที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิ
ดงักล่าวท าให้เกิดเศษของจ านวนหุ้นที่จะได้รับตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น 
ให้ตดัเศษของหุ้นสามญัทิง้ 

2.1.2 จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยงัมิได้จดัสรร 
 หุ้นสามญัจ านวน 5,692,225 หุ้น ซึง่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทที่ออกให้แก่พนกังานครัง้ที่ 1 (iii-WA) 

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
- ไม่มี - 

 
3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นในวันที่  20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชัน้ 11 
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record date) ในวนัที ่10 มีนาคม 2563   
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมาย
เหตุ 

รายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดง
สิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
และภายใต้ขอบอ านาจที่กฎหมาย
ก าหนด 

 
2.1.1 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
หากมีเศษหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จ านวน 
ในกรณีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่เต็ม
จ านวน 1 หน่วยจากการค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิง้ทัง้
จ านวน ทัง้นี ้ภายหลังจากการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรร
ทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดงักล่าว 
ซึ่งจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้
ลงตวั  
นอกจากนี ้ในกรณีที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิ
ดงักล่าวท าให้เกิดเศษของจ านวนหุ้นที่จะได้รับตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น 
ให้ตดัเศษของหุ้นสามญัทิง้ 

2.1.2 จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยงัมิได้จดัสรร 
 หุ้นสามญัจ านวน 5,692,225 หุ้น ซึง่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทที่ออกให้แก่พนกังานครัง้ที่ 1 (iii-WA) 

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
- ไม่มี - 

 
3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นในวันที่  20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชัน้ 11 
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record date) ในวนัที ่10 มีนาคม 2563   
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)         
4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท ให้ด าเนินการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน รวมทัง้เร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4.2 บริษัทจะด าเนินการยื่นจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 
4.3 บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับใบส าคญัแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพ่ิม 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) ที่จะออกให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  

 
6.  ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) เพื่อช่วย
รักษาระดบัอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็น
เงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินกิจการ  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
เติบโตของบริษัท และส่งผลดีต่อผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

 
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

7.1 ใบส าคญัแสดงสิทธินีจ้ะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิสามารถซือ้ขายได้ 

7.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัครัง้ที่ 1 (iii-W1) และในภายหลัง
ได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกประการนับจาก
วนัที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

7.3 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการภายหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจน
ภาระผกูพนัตามเงื่อนไขของสญัญาเงินกู้  (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)  

 
8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้นของบริษัท โปรดพิจารณารายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5  
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)         
4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท ให้ด าเนินการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน รวมทัง้เร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4.2 บริษัทจะด าเนินการยื่นจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 
4.3 บริษัทจะด าเนินการย่ืนค าขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับใบส าคญัแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพ่ิม 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) ที่จะออกให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  

 
6.  ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) เพื่อช่วย
รักษาระดบัอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็น
เงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินกิจการ  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
เติบโตของบริษัท และส่งผลดีต่อผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

 
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

7.1 ใบส าคญัแสดงสิทธินีจ้ะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิสามารถซือ้ขายได้ 

7.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัครัง้ที่ 1 (iii-W1) และในภายหลัง
ได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกประการนับจาก
วนัที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

7.3 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการภายหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจน
ภาระผกูพนัตามเงื่อนไขของสญัญาเงินกู้  (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)  

 
8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้นของบริษัท โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 24 กมุภาพนัธ์ 2563 
2 วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น ท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563 
10 มีนาคม 2563 

3 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 20 เมษายน 2563 
4 ด าเนินการยื่นค าขอเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์  ภายใน 14 วนั 

นบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ  
5 วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่

จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) 
28 เมษายน 2563 

6 วนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) วนัที่กรรมการ และ/หรือ  
กรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ  

ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ
บคุคลที่กรรมการ และ/หรือ 
กรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ 

ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย 
พิจารณาก าหนด 

หมายเหต:ุ ก าหนดการข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 
 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

 
 

.....................................................................................  
(นายทิพย์ ดาลาล) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 24 กมุภาพนัธ์ 2563 
2 วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น ท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563 
10 มีนาคม 2563 

3 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 20 เมษายน 2563 
4 ด าเนินการยื่นค าขอเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์  ภายใน 14 วนั 

นบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ  
5 วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่

จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) 
28 เมษายน 2563 

6 วนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) วนัที่กรรมการ และ/หรือ  
กรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ  

ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ
บคุคลที่กรรมการ และ/หรือ 
กรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ 

ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย 
พิจารณาก าหนด 

หมายเหตุ: ก าหนดการข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 
 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

 
 

.....................................................................................  
(นายทิพย์ ดาลาล) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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