
Kumwell Corporation Public Company Limited  
358 Liang Mueang Nonthaburi, Bang Kraso, 

Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11140 Tel 02-954-3455 Fax: 02-591-7891 

 

ที ่KC 003/66 
January 26, 2023 

Subject: Report of the utilization of capital increase from the Initial Public Offering (IPO) 

To: President  
 The Stock Exchange of Thailand 

According to the Initial Public Offering (IPO) of Kumwell Corporation Public Company Limited (“the 
Company”) during July 24-26, 2019 on newly issued ordinary shares in the amount of 130,000,000 shares at 
1.10 Baht per share. After the deduction of expenses incurred from this offering, the remaining proceeds are in 
the amount of 130.48 Million Baht. 

The Company would like to report the use of proceeds from IPO for the period ended at December 31, 
2022 as follows:  

            Unit: Million Baht 

Use of Proceeds Plan 
balance as of 
December 31, 

2022 

Amount used 
during 

January 1 – June 
31, 2022 

Amount used 
during 

July 1 – December 
31, 2022 

balance as of 
December 30, 

2022 

1. Use as capital to build new factory 
(Sai Noi, Nonthaburi) to increase 
the production capacity of Ground 
Rod product 

71.27 6.58 4.96 1.62 
 
- 
 

2. Use as capital to improve building 
of existing factory (Bang Yai, 
Nonthaburi) 

4.49 - - - - 

3. Use as capital to research and 
develop new product and solution. 

10.24 - - - - 

4. Use as capital to improve and 
develop product testing room at the 
new head office building. 

20.00 17.78 - - 17.78 

5. Use as working capital for business 
operation 

24.48 - - - - 

Total 130.48 24.36 4.96 1.62 17.78 

Please be informed accordingly, 

Yours Sincerely, 
 
 

Mr. Boonsak Kiatjaroonlert 
Chief Executive Officer 



บรษิทั คมัเวล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่358 ถนนเลีย่งเมอืงนนทบุร ีต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืงนนทบุร ี 
 จงัหวดันนทบุร ี11140 โทรศพัท ์02-954-3455 โทรสำร 02-591-7891 

 

ที ่KC 003/66 

วนัที ่26 มกรำคม 2566 

เรือ่ง รำยงำนกำรใชเ้งนิเพิม่ทนุทีไ่ดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทนุแกป่ระชำชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) 

เรยีน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตำมที ่บรษิทั คมัเวล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทนุต่อประชำชนเป็นครัง้
แรก (IPO) ในช่วงระหว่ำงวนัที ่24-26 กรกฎำคม 2562 จ ำนวนรวม 130,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 1.10 บำท โดยไดร้บั
เงนิจำกกำรเพิม่ทนุ ทัง้สิน้ 130.48 ลำ้นบำท (ภำยหลงัจำกกำรหกัคำ่ใชจ้่ำยกำรเสนอขำยหุน้แลว้) นัน้  

บรษิทัฯ จงึขอรำยงำนกำรใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำว สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2565 ดงัต่อไปนี้ 

          หน่วย : ลำ้นบำท 

วตัถปุระสงค ์
แผนการใช้

เงิน 

เงินเพ่ิมทุน
คงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 2564 

เงินเพ่ิมทุนใช้ไป
ช่วง 1 ม.ค.2565- 

30 มิ.ย. 2565 

เงินเพ่ิมทุนใช้ไป
ช่วง 1 ก.ค. 2565- 

31 ธ.ค. 2565 

เงินเพ่ิมทุน
คงเหลือ ณ 31 

ธ.ค. 2565 

1. ก่อสร้ำงโรงงำนส ำหรบัผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
หลกัดิน (Ground Rod) ที่โรงงำนแห่งใหม่
ทีอ่ ำเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุร ี

71.27 6.58 4.96 1.62 - 

2. ปรบัปรงุอำคำรโรงงำนเดมิ อ ำเภอบำงใหญ่ 
จงัหวดันนทบุร ี

4.49 - 
- 

- - 

3. วจิยัและพฒันำระบบและสนิคำ้รุน่ใหม ่ 10.24 - - - - 
4. ปรบัปรุงและพฒันำหอ้งทดสอบผลติภณัฑ์

ทีท่ีอ่ำคำรส ำนกังำนใหญ่แหง่ใหม ่
20.00 17.78 - - 17.78 

5. เงนิทนุหมนุเวยีนในกำรด ำเนินธุรกจิ 24.48 - - - - 

รวม 130.48 24.36 4.96 1.62 17.78 

           จงึเรยีนมำเพือ่โปรดทรำบ  

 
 ขอแสดงควำมนบัถอื 

 
 

นำยบุญศกัดิ ์เกยีรตจิรญูเลศิ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 


