ที่ TPS.SET 2021/0202
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เรื่ องการจ่ายเงินปันผล และกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ว ยที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2564 ของบริ ษ ัท เดอะแพรคทิ เ คิ ล โซลู ชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. อนุ มัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มัติงบการเงิน ของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบ
บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไร และ การจ่ายเงินปันผล
ประจาปี 2563 รายละเอียดดังนี้
2.1 บริ ษทั ฯได้จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535
2.2 การจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั งวด 12 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็ นจานวนเงิน 39,200,000บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 72.64 ของกาไรสุ ทธิประจาปี 2563 ซึ่งเป็ นไปตาม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ
โดยการจ่ายปันผลเป็ นหุ้นสามัญบางส่วน และเงินสดบางส่วน รายละเอียดดังนี้
2.2.1 จ่ า ยปั น ผลเป็ นหุ้ น สามัญเพิ่ มทุ น ของบริ ษ ัท ฯ ในอัตรา 5 หุ้ น เดิ มต่ อ 1 หุ้ น ปั น ผล เป็ นจ านวนไม่ เ กิน
56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 28,000,000 บาท คิดเป็ นการจ่ายหุ้น
ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่าย
ปันผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
2.2.2 จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็ นจานวนเงิน 11,200,000 บาท โดยกาหนดการจ่ายเงิน
ปันผลดังนี้

รายการ

วันที่ดาเนินการ

กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)

7 เมษายน 2564

กาหนดวันขึ้นเครื่ องหมาย XD หรื อวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล

5 เมษายน 2564

กาหนดจ่ายปันผลแก่ผถู ้ ือหุ้น

26 เมษายน 2564

ทั้งนี้การให้สิทธิในการรับปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุ มัติจากที่ประชุม สามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2564
3. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริ ษทั ฯ อีก
จานวน 28,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 140,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น สามัญจานวน 280,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 168,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 336,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจานวน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของ บริ ษทั ฯ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F53-4)(ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย)
4.อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ บริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยให้บุคคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น

168,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิ บแปดล้านบาท)
336,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิ บหกล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น :
- หุ้นสามัญ
- หุ้นบุริมสทธิ

336,000,000 หุ้น
-

(สามร้อยสามสิ บหกล้านหุ้น)

หุ้น (

-

)”

5. มีมติเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ จานวน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
6. มีมติเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายอโนชา

วงศ์รุ่งโรจน์

2. นางรัชนี
พัฒนเลิศพันธ์
3. นางสาวอุมาพร เส้งสุ ย

ประธานกรรมการบริ ษทั /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการบริ หาร

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย มีมติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ารับตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่งตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ
7. อนุ มัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ทั้งนี้ขอเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2563 ดังนี้
รายละเอียด
1.ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
3.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาทต่ อเดือน)

เบี้ยประชุม
(บาทต่ อครั้ง)

15,000. 15,000. -

25,000. 20,000. -

-

25,000. 20,000. -

-

25,000. 20,000. -

-

25,000. 20,000. -

หมายเหตุ:กรรมการบริ ษทั ที่ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน
รายเดือนข้างต้น

8. อนุ มัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มัติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สอบ
บัญชี ธรรมนิ ติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจาปี 2564 โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งดังต่อไปนี้ เป็ น
ผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
1) นายพีรเดช
พงษ์เสถียรศักดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4752 หรื อ
2) นางสาวโสรยา
ตินตะสุ วรรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8658 หรื อ
3) นางสาวสุ ลลิต
อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7517
ทั้งนี้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน …980,000….บาท
9. อนุ มัติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 โดยจะจัดขึ้นในรู ปแบบผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เพียง
รู ปแบบเดียวเท่านั้น ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ราชาวดี ชั้น 2 ของบริ ษทั
เดอะแพรคทิเคิ ลโซลู ชั่น จากัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 99 ซอยซิ เมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจัก ร
กรุ งเทพมหานคร 10900 พิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการปะชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุ ทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุ มัติจ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 6

พิจารณาแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-นางสาวจันทร์ฉาย เวชปัญญา(นางสาวจันทร์ฉาย เวชปัญญา)
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย
(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่นั จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ข้าพเจ้าบริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่นั จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 140,000,000 ล้านบาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนจานวน 168,000,000 ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 56,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
รวมเป็ นเงินจานวน 28,000,000 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
การเพิม่ ทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทั่วไป

ประเภท
หลักทรัพย์
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

จานวนหุน้
56,000,000
-

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุน้ )
0.50
-

รวม
(ล้านบาท)
28,000,000
-

2.การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จานวนหุน้

อัตราส่วน
(เดิม :ใหม่)
5:1

ราคาขาย
วัน เวลา จองซือ้ และ
หมายเหตุ
(บาทต่อหุน้ )
ชาระเงินค่าหุน้
ผูถ้ ือหุน้ เดิม
56,000,000
โปรดพิจารณา โปรดพิจารณาหมาย
หมายเหตุ 1
เหตุ 2
หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 56,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ ในอัตรา 5 หุน้ เดิมต่อ
1 หุน้ สามัญปั นผล หรือคิดเป็ นการจ่ายหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท ใน กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ เดิมรายใดมีเศษของหุน้
เดิมหลังจากการจัดสรรหุน้ ปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทน การจ่ายหุน้ ปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาทต่อหุน้
2. คณะกรรมการบริษัท ได้มี มติ กาหนดวัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถือ หุ้น ที่ มีสิท ธิ รับ เงิน ปั น ผลในวัน ที่ 7 เมษายน 2564
(Record Date) โดยจะขึ ้ น เครื่ อ งหมาย XD วั น ที่ 5 เมษายน 2564 และก าหนดจ่ า ยเงิ น ปั นผล ในวั น ที่
26 เมษายน 2564

2.2 การดาเนินการของบริษัทฯ กรณีทมี่ ีเศษของหุ้น
ในกรณีท่มี ีเศษของหุน้ ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ ปั นผล ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุน้
3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ก าหนดวัน ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 โดยจะจั ด ขึ้ น ในรู ป แบบผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม
ใหญ่ ชั้น 2 บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ ัน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตั้งอยู่เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ใน
วันที่ 11 มีนาคม 2564 (Record Date) (ขึน้ เครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2564)

4.การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง และเงือ่ นไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 ขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
4.2 บริษัทฯ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทฯ จะยื่นคาขออนุมตั ิต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมตั ิให้รบั หุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน

5.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิ่ม
• บริษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจัดสรรหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ทบี่ ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
6.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุน้ ของบริษัท
7.ประโยชน์ทผ่ี ู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
7.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ปั นผลในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯทุกประการ และมีสิทธิได้รบั
เงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

8.รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี -

9.ระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี
1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
2 วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
11 มีนาคม 2564
2564 (Record date)
3 วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
30 มีนาคม 2564
4 กาหนดรายชื่อผูท้ ่มี ีสิทธิรบั เงินปั นผล (Record Date)
7 เมษายน 2564
5 กาหนดการจ่ายเงินปั นผลในรูปแบบของหุน้ ปั นผลและเงินสด
26 เมษายน 2564
6 ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ภายใน 14 วัน นับแต่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ มี
ของ บริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์
มติอนุมตั ิ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ .....................................................................
( นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร )
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

