
แบบ 81-1-IPO

1. ข้อมูลทัว่ไป

1.1 ช่ือผูเ้สนอขายหุน้ บริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)

1.2 ช่ือบริษทัท่ีออกหุน้ บริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)

1.3 ช่ือท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั หลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)

1.4 วนัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้ 23/09/2021

1.5 วนัท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 30/04/2021

1.6 วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 05/10/2021

1.7 ระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงินคา่ซ้ือหุน้ ตั้งแต่ วนัท่ี 6/10/2021

ถึงวนัท่ี 8/10/2021

2. ข้อมูลเกี่ยวกบัสาระส าคญัของหุ้น

2.1 กรณีทัว่ไป

2.1.1 ประเภทหุน้ท่ีเสนอขาย หุน้สามญั

2.1.2 จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 800,837,300.00                                                              หุน้

2.1.3 มูลคา่หุน้ท่ีตราไวต่้อหน่วย 1.00                                                                                บาทต่อหุน้

2.1.4 ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย 1.95                                                                                บาทต่อหุน้

2.1.5 มูลคา่การเสนอขายทั้งหมด 1,561,632,735.00                                                           บาท

2.2 กรณีท่ีมีการจดัสรรหุน้เกินจ านวน (Greenshoe Option)

2.2.1 ช่ือผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน - ไม่มี -

2.2.2 จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเกิน - ไม่มี -

2.2.3 ช่ือผูใ้ห้สิทธิซ้ือหุน้ (option) - ไม่มี -

2.2.4 จ านวนหุน้ท่ีให้สิทธิตาม 2.2.3 - ไม่มี -

2.2.5 จ านวนหุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตาม 2.2.3 - ไม่มี -

2.2.6 จ านวนหุน้ท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินซ้ือจากตลาดหลกัทรัพย ์ฯ เพ่ือการส่งมอบ - ไม่มี -

2.2.7 ระยะเวลาในการจดัหาหุน้ส่วนเกินเพ่ือส่งมอบแก่ผูใ้ห้ยมืหรือผูล้งทุน ตั้งแต่        วนัท่ี - ไม่มี -

ถึงวนัท่ี - ไม่มี -

แบบรายงานผลการขายหุน้



3. ผลการเสนอขายหุ้น

จ านวนผูจ้องซ้ือ (ราย) จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ
คิดเป็นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

จ านวนผูจ้องซ้ือท่ี
ไดรั้บการจดัสรร 

(ราย)

จ านวนหุ้นท่ีไดรั้บ
การจดัสรร

คิดเป็นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

1. ผูล้งทุนสัญชาติไทย

- ผูล้งทุนสถาบนั 1,486                       277,922,300             34.70                       1,486                       277,922,300             34.70                       

- นิติบุคคล 5                              1,405,200                 0.18                         5                              1,405,200                 0.18                         

- บุคคลธรรมดา 3,825                       517,211,900             64.58                       3,825                       517,211,900             64.58                        

2. ผูล้งทุนต่างประเทศ

- ผูล้งทุนสถาบนั 6                              3,655,000                 0.46                         6                              3,655,000                 0.46                         

- นิติบุคคล -                           -                           -                           -                           -                           -                           

- บุคคลธรรมดา 14                            642,900                   0.08                         14                            642,900                   0.08                          

รวม                         5,336              800,837,300                            100                         5,336              800,837,300                            100 

หมายเหตุ

ผลการจองซ้ือ ผลการจดัสรร

ประเภทของผูล้งทุน

แบบ 81-1-IPO



4. รายช่ือผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น

4.1 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรในจ านวนสูงสุดยีสิ่บอนัดบัแรก

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์ ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย์

1 นายวรวฒิุ อจัฉริยศรีพงศ์ ⁄ 10,000,000               

2 นายณฐัพล พนัธารัตน์ ⁄ 5,000,000                 

3 นางสาววีร์รัศม์ิ เกิดเปล่ียน ⁄ 4,750,000                 

3 นายชยัวฒุ ผลิตวานนท์ ⁄ 4,750,000                 

3 นางยพิุน ผลิตวานนท์ ⁄ 4,750,000                 

3 นางจุไรวรรณ ศุภสาธิตกุล ⁄ 4,750,000                 

3 นายวฒิุชยั ศุภสาธิตกุล ⁄ 4,750,000                 

3 นายณรงค ์เครือวงค์ ⁄ 4,750,000                 

4 นายภาณุวฒัน์ แสงสุวรรณ์ ⁄ 4,500,000                 

4 นางสาวเบญญาภา ศุภสาธิตกุล ⁄ 4,500,000                 

4 นางสาวณฐมน ศุภสาธิตกุล ⁄ 4,500,000                 

4 นางยพุา ทวีผลจรูญ ⁄ 4,500,000                 

4 นายสมศกัด์ิ ทวีผลจรูญ ⁄ 4,500,000                 

5 นายสิทธิพร ปณาธิวฒัน์ ⁄ 4,125,000                 

6 นางสาวปราณิศา อจัฉริยศรีพงศ์ ⁄ 4,000,000                 

7 นายวีรวฒัน์ องคว์าสิฏฐ์ ⁄ 3,540,000                 

8 นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า ⁄ 3,500,000                 

8 นางอุสา วงษเ์จริญสิน ⁄ 3,500,000                 

9 นายเก้ือกูล ศิริพฒันพิพงษ์ ⁄ 3,250,000                 

10 นายวีระพนัธ์ จกัรไพศาล ⁄ 3,227,100                 

11 นายสุพฒัน์ พฒันศิริมงคล ⁄ 3,100,000                 

12 นางสุกญัญา ตนานนท์ ⁄ 3,000,000                 

12 นายจิระศกัด์ิ เหล่าธรรมทศัน์ ⁄ 3,000,000                 

12 นางสาวนนัทธิ์ดา ผาทอง ⁄ 3,000,000                 

12 นางสวา่งจิตร อตัถวิบูลย์ ⁄ 3,000,000                 

12 นางจนิษฐา ธีรวรชยั ⁄ 3,000,000                 

12 นายปิยะ อจัฉริยศรีพงศ์ ⁄ 3,000,000                 

แบบ 81-1-IPO

ท่ีมาของการจดัสรร
ล าดบัท่ี ช่ือ

จ านวนหุน้ท่ีไดรั้บ
การจดัสรร



13 นางอินทุรัศม์ิ ไพศาลธีระกร ⁄ 2,815,000                 

14 นางสาวจิราภรณ์ โอวาทสกุล ⁄ 2,500,000                 

14 นางสาวพีชญา หาญพิพฒัน์ ⁄ 2,500,000                 

14 นายวิศรุต ศุภสาธิตกุล ⁄ 2,500,000                 

14 นายวิชญะ ศุภสาธิตกุล ⁄ 2,500,000                 

14 นายลือชา ทรงลกัษณ์ ⁄ 2,500,000                 

14 นางสาวสุพตัรา มะโนเคร่ือง ⁄ 2,500,000                 

14 นายวศิน ศุภสาธิตกุล ⁄ 2,500,000                 

14 นายโคสิต อบสุวรรณ ⁄ 2,500,000                 

14 นายเจษฎา เจริญกิติศพัท์ ⁄ 2,500,000                 

14 นายสิทธ์ิ แซ่ตงั ⁄ 2,500,000                 

15 นายกานต ์ตนานนท์ ⁄ 2,410,000                 

16 นายกิจสมิชฌน์ รัตนศิริทรัพย์ ⁄ 2,390,000                 

17 นายบรรยง ไพศาลธีระกร ⁄ 2,265,000                 

18 นางสาววรรณวิภา ทองบริสุทธ์ิ ⁄ 2,250,000                 

18 นางสาวชินาภา ชินรัตนพิสิทธ์ิ ⁄ 2,250,000                 

18 นายอลงกรณ์ ผาทอง ⁄ 2,250,000                 

18 นางรัตนา ศิรินิรันดร์ ⁄ 2,250,000                 

19 นายศุภชยั จิระพจชพร ⁄ 2,050,000                 

20 นายณฐกฤตย ์รัตนศิริทรัพย์ ⁄ 2,000,000                 

20 นายชยัรัตน์ รัตนศิริทรัพย์ ⁄ 2,000,000                 
20 นายพีระศิลป์ แซ่ตั้ง ⁄ 2,000,000                 

              164,172,100 รวม

หมายเหตุ    1.  หากผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจ านวนหลายรายให้เปิดเผยรายช่ือทั้งหมด
                    2.  รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรท่ีตอ้งเปิดเผยในรายการน้ี ไม่รวมถึงผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์และส่วนท่ีไดแ้บ่งแยกไวเ้ป็นการเฉพาะเพ่ือ
จดัสรรให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั หรือกรรมการและพนกังานของบริษทัท่ีออกหุน้  
                    3. ในช่องท่ีมาของการจดัสรร หากไดรั้บจดัสรรจากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยใ์ห้ระบุลกัษณะการมีอุปการคุณ ตามท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน และหากไดรั้บจดัสรรจากผูจ้ดัจ  าหน่าย หลกัทรัพย ์ให้ท  าเคร่ืองหมาย “ / ”



4. รายช่ือผู้ทีไ่ด้รับการจัดสรรหุ้น

4.2  ผูล้งทุนสถาบนัท่ีไดรั้บการจดัสรรในจ านวนสูงสุดยีสิ่บอนัดบัแรก

ล าดบัท่ี ช่ือ
จ านวนหุน้ท่ีไดรั้บ

การจดัสรร
มูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บ
จดัสรร(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

1 ส านกังานประกนัสงัคม 17,586,300               34,293,285               2.20                          

2 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 15,036,100               29,320,395               1.88                          

3 กองทุนเปิดบรรษทัภิบาล หุน้ระยะยาว 7,294,800                 14,224,860               0.91                          

4 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พนกังานการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 5,970,200                 11,641,890               0.75                          

5 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 4,917,800                 9,589,710                 0.61                          

6 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 4,527,400                 8,828,430                 0.57                          

7 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ทิสโกม้าสเตอร์ร่วมทุน ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 4,438,600                 8,655,270                 0.55                          

8 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 4,436,300                 8,650,785                 0.55                          

9 กองทุนเปิดเค หุน้ระยะยาวปันผล 4,353,100                 8,488,545                 0.54                          

10 กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวปันผล LTF 4,192,400                 8,175,180                 0.52                          

11 กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 4,128,600                 8,050,770                 0.52                          

12 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พนกังานบริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน) เพ่ือพนกังาน ทีโอที ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 3,660,200                 7,137,390                 0.46                          

13  N.C.B.TRUST LIMITED- NORGES BANK 5 3,588,600                 6,997,770                 0.45                          

14 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด ์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 3,581,500                 6,983,925                 0.45                          

15 กองทุนเปิดยโูอบี หุน้ระยะยาว 3,554,600                 6,931,470                 0.44                          

16 กองทุนเปิดเค 70:30 หุน้ระยะยาวปันผล 3,540,700                 6,904,365                 0.44                          

17 กองทุนเปิดเค หุน้ทุนบริพตัรเพ่ือการเล้ียงชีพ 3,505,700                 6,836,115                 0.44                          

18 กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 3,402,000                 6,633,900                 0.42                          

19 กองทุนเปิดแวลูพลสั ปันผล หุน้ระยะยาว 3,212,300                 6,263,985                 0.40                          

20 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ์ฟันด์ 3,183,400                 6,207,630                 0.40                          

              108,110,600               210,815,670                          13.50 

หมายเหตุ     1. หากผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจ านวนหลายรายให้เปิดเผยรายช่ือทั้งหมด
                     2. รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรท่ีตอ้งเปิดเผยในรายการน้ี ไม่รวมถึงผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย์

รวม

แบบ 81-1-IPO



4. รายช่ือผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น

4.3 จ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีจดัสรรให้แก่ผูมี้อุปการคุณ

ประเภทท่ี ลกัษณะของการมีอุปการคุณ จ านวนผูไ้ดรั้บจดัสรร จ านวนหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรร มูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรร

1 ผูท่ี้มีความสมัพนัธ์อนัดีทางธุรกิจกบับริษทัฯ เช่น ผูรั้บ
จา้งติดตามทวงถามหน้ี ผูรั้บจา้งด าเนินการดา้นกฎหมาย
 ผูใ้ห้บริการดา้นงานทะเบียน ผูใ้ห้บริการดา้นงาน
เอกสาร รวมถึงการจดัเก็บเอกสาร ผูรั้บเหมา ผู ้
ให้บริการตกแต่งภายใน ผูจ้ดัท  าป้ายประชาสมัพนัธ์ ผูใ้ห้
เช่าอาคาร ผูเ้ตรียมงานและผลิตงานดา้นการโฆษณา คู่คา้
 บริษทัประกนัภยั และคู่สญัญาทางการคา้ เป็นตน้

19                                         2,790,000                             5,440,500                             

2 ผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็นผูส้นบัสนุน ให้
ค  าปรึกษา ให้ค  าแนะน า หรือช่วยเหลือในการ
ด าเนินการทางธุรกิจดา้นต่างๆ เช่น ผูใ้ห้การสนบัสนุน
ดา้นเทคโนโลย ีผูใ้ห้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ
 การตลาดและการโฆษณา การขาย การลงทุน กฎหมาย
 และภาษี บญัชีและการเงิน เป็นตน้

9                                           630,000                                1,228,500                             

                                          28                               3,420,000                               6,669,000 

แบบ 81-1-IPO

รวม

หมายเหตุ     1. ผูท่ี้ตอ้งจดัท าขอ้มูลตามตารางน้ี คือ ผูเ้สนอขายหุน้ท่ีมีการแบ่งแยกหุน้บางส่วนไวส้ าหรับจดัสรรให้แก่ผูมี้อุปการคุณ โดยไม่นบัรวมถึงส่วนท่ี
แบ่งแยกไวเ้ป็นการเฉพาะเพ่ือจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนสถาบนักรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีออกหุน้ หรือลูกคา้ท่ีมีบญัชีและมีการซ้ือขายหลกัทรัพยก์บัผูจ้ดั

จ  าหน่ายหลกัทรัพยก่์อนการเสนอขายหุน้ในคร้ังน้ี (ถา้มี) 
                     2. ขอ้มูลท่ีแสดงในตารางน้ี ให้แสดงเป็นยอดสะสมจ าแนกตามลกัษณะของการมีอุปการคุณท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน



5. การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผู้ทีเ่กีย่วข้อง

ล าดบัท่ี ช่ือ ต าแหน่งหรือความสมัพนัธ์ จ  านวนหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรร
คิดเป็นร้อยละของการ

เสนอขาย (%)

1 นายสุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการ 5,500,000                              0.69                            

2 นางสุธารทิพย ์พิสิฐบณัฑูรย์ กรรมการ และผูบ้ริหาร 3,025,000                              0.38                            

3 นายพฒัน์พงษ ์ผาทอง กรรมการ 2,315,000                              0.29                            

4 นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการ 2,000,000                              0.25                            

5 นางสาวชนมชิ์ษษา รัตนศิริทรัพย์ ผูบ้ริหาร 1,690,000                              0.21                            

6 นางสาวพทัธมน พิสิฐบณัฑูรย์ บุตรของกรรมการและผูบ้ริหาร (นางสุธารทิพย ์พิสิฐบณัฑูรย)์ 1,000,000                              0.12                            

7 นางสาวธนัยธร พิสิฐบณัฑูรย์ บุตรของกรรมการและผูบ้ริหาร (นางสุธารทิพย ์พิสิฐบณัฑูรย)์ 1,000,000                              0.12                            

8 นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ ชยับุญเรือง คูส่มรสกรรมการ (นายธนสัสรณ์ รัตนศิริทรัพย)์ 1,000,000                              0.12                            

9 นายธีรวฒัน์ ธวลัรัตน์โภคิน ผูบ้ริหาร 660,000                                 0.08                            

10 นายสุพจน์ ภู่ทอง ผูบ้ริหาร 660,000                                 0.08                            

11 นายเบญจรงค ์ค  ามะนิด ผูบ้ริหาร 660,000                                 0.08                            

12 นายระพี พรึงล าภู ผูบ้ริหาร 660,000                                 0.08                            

13 นายสมภพ ปุณฑริกาภา ผูบ้ริหาร 660,000                                 0.08                            

14 นางจรรยา นิติไกรพจน์ คูส่มรสกรรมการ (นายสุรพล นิติไกรพจน)์ 650,000                                 0.08                            

15 นายชยัวฒิุ ตั้งสมชยั กรรมการ 600,000                                 0.07                            

16 นางสาวณัฐนนัท ์กิตติผลสมบูรณ์ ผูบ้ริหาร 550,000                                 0.07                            

17 นางณัฐินนัท ์ผาทอง คูส่มรสกรรมการ (นายพฒัน์พงษ ์ผาทอง) 500,000                                 0.06                            

18 นางเสาวลกัษณ์ พนัธ์ธารัตน์ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 500,000                                 0.06                            

19 นางสาวพธู นิติไกรพจน์ บุตรกรรมการ (นายสุรพล นิติไกรพจน)์ 270,000                                 0.03                            

20 นางสาวภทัรา นิติไกรพจน์ บุตรกรรมการ (นายสุรพล นิติไกรพจน)์ 250,000                                 0.03                            

21 นางสาวสุชนา บรูมินเหนทร์ คูส่มรสกรรมการ (นายชยัวฒิุ ตั้งสมชยั) 50,000                                   0.01                            

แบบ 81-1-IPO

5.1  กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี มีความสมัพนัธ์กบับริษทัท่ีออกหุน้



5. การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ล าดบัท่ี ช่ือ ต าแหน่งหรือความสมัพนัธ์ จ  านวนหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรร
คิดเป็นร้อยละของการเสนอ

ขาย (%)

1 - ไม่มี - -                                        

2 - ไม่มี - -                                        

3 - ไม่มี - -                                        

4 - ไม่มี - -                                        

แบบ 81-1-IPO

5.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผูจ้ดัจ  าหน่าย
หลกัทรัพย์



6. จ ำนวนเงนิสุทธิทีผู้่เสนอขำยได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้น

1,504,758,453                                                                           

7. ผลกำรจัดจ ำหน่ำยของผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์

ล ำดบัท่ี ช่ือผูจ้ดัจ  ำหน่ำยหลกัทรัพย์
จ  ำนวนหน่วย
ท่ีรับจดัจ ำหน่ำย

จ ำนวนหน่วย
ท่ีซ้ือไวเ้อง

จ ำนวนหน่วยท่ีซ้ือไวเ้อง
คิดเป็นร้อยละของ
กำรเสนอขำย (%)

1 บริษทั หลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 705,837,300                          -                                         -                                   

2 บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 15,000,000                            -                                         -                                   

3 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 10,000,000                            -                                         -                                   

4 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 60,000,000                            -                                         -                                   

5 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั  10,000,000                            -                                         -                                   

800,837,300                          -                                         -                                   

จ ำนวนเงินท่ีผูเ้สนอขำยไดรั้บจำกกำรเสนอขำยหุน้หลงัหกัค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัจ ำหน่ำย จดัพิมพห์นงัสือช้ีชวน ค่ำท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ จนถึง
วนัท่ียื่นรำยงำนน้ี

รวม

แบบ 81-1-IPO














