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ที่ G/011/2557 
 
      วนัท่ี 25 เมษายน 2557 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2557 ซึ่งในขณะที่เร่ิมการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 127 
ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 4,731,188,173 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.96 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ได้มีมติที่ส าคญั
สรุปได้ดงันี ้

 
1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2556 

   
(ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วยจ านวน 4,734,566,773 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน)) 
 

หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 3,378,600 หุ้น 
 

2. รับทราบรายงานประจ าปี 2556 ของคณะกรรมการ 
 

3. มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2556 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556 ที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว 
 

(ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วยจ านวน 4,736,304,072 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน)) 

 
หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 1,737,299 หุ้น 
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4. มีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2556 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 6,100,000 บาท และ

จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท (สีส่ตางค์) เป็นเงินจ านวน 212,737,407.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 ของก าไร
สทุธิรวม โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 และก าไรสะสม เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตาม
อตัราที่กฎหมายก าหนด และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 

 
(ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วยจ านวน 4,745,941,368 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน)) 

 
หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 9,637,296 หุ้น 

 
5. มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 (“ใบส าคญั

แสดงสิทธิ ครัง้ที่ 3” หรือ “GLAND-W3”) จ านวนไม่เกิน 369,389,486 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิด
มลูคา่ ในอตัราสว่น 15 หุ้นเดิม (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 3 (กรณีมีเศษ
ให้ปัดทิง้) 

 
อีกทัง้ มีมติมอบอ านาจให้ นายโยธิน บญุดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บญุดีเจริญ เป็นผู้มี

อ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 3 รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ 
ที่จ าเป็น และ/หรือเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 3 ดงักลา่วได้ทกุประการ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียงการติดตอ่ จดัท า หรือสง่มอบซึง่เอกสารตา่งๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ครัง้ที่ 3 และการแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วง เป็นต้น 

 
(ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วยจ านวน 4,745,941,368 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน)) 
 

6. มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 378,389,486 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จ านวน 378,389,486 หุ้น โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,761,558,668 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียง
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ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อย
ละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน)) 

 
หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 15,617,300 หุ้น 

 
7. มีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทเป็น

ดงันี ้
 

"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน     5,919,366,933 บาท (ห้าพนัเก้าร้อยสิบเก้าล้านสาม
แสนหกหมื่ นหกพันเ ก้า ร้อย
สามสบิสามบาท) 

 แบง่ออกเป็น     5,919,366,933 หุ้น   (ห้าพนัเก้าร้อยสิบเก้าล้านสาม
แสนหกหมื่ นหกพันเ ก้า ร้อย
สามสบิสามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ                           1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั     5,919,366,933 หุ้น (ห้าพนัเก้าร้อยสิบเก้าล้านสาม

แสนหกหมื่ นหกพันเ ก้า ร้อย
สามสบิสามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                           ไมม่ี”  
 

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,791,076,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อย
ละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน)) 

 
หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 29,517,608 หุ้น 

 
8. มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 378,389,486 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อส ารอง

ไว้ส าหรับการใช้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 3 และเพื่อรองรับการปรับราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิของ
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 ที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ 

อีกทัง้ มีมติมอบอ านาจให้ นายโยธิน บญุดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน  บญุดีเจริญ เป็นผู้มี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ 
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(ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วยจ านวน 4,791,076,276 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน)) 
 

9. มีมติอนมุตัิเลอืกตัง้นายโยธิน บญุดีเจริญ และนายเจริญ จิรวิศลัย์ กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตัง้นางจิตรมณี สวุรรณพูล เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ แทนนายยงยทุธ วิทยาวงศรุจิ กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระและสละสทิธิที่จะสมคัรเข้ารับต าแหนง่ตอ่อีก
วาระหนึง่ และที่ประชมุได้ให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี  ้
 

9.1 นายโยธิน บญุดีเจริญ 
 
 (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,791,976,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน)) 

 
9.2 นายเจริญ จิรวิศลัย์  

 
(ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วยจ านวน 4,791,976,276 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน)) 

 
9.3 นางจิตรมณี สวุรรณพลู 
 
(ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วยจ านวน 4,791,976,276 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน)) 

 
หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 900,000 หุ้น 
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10. มีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

10.1 คณะกรรมการบริษัท 

ช่ือต าแหนง่ 

ปี 2557  (ปีที่เสนอ) ปี 2556  

คา่พาหนะ คา่เบีย้ประชมุ คา่พาหนะ คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/ครัง้) (บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/ครัง้) 

ประธานกรรมการ 57,500 15,000 50,000 15,000 

รองประธานกรรมการ 57,500 15,000 50,000 15,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 57,500 15,000 50,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบ 51,800 12,000 45,000 10,000 

กรรมการอื่นๆ 40,300 12,000 35,000 10,000 
 
10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ช่ือต าแหนง่ 

ปี 2557 (ปีที่เสนอ) ปี 2556 

คา่เบีย้ประชมุ คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/ครัง้) (บาท/คน/ครัง้) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 - 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 - 
 
10.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ช่ือต าแหนง่ 

ปี 2557 (ปีที่เสนอ) ปี 2556 

คา่เบีย้ประชมุ คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/ครัง้) (บาท/คน/ครัง้) 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

12,000 - 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 10,000 - 

 
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,791,976,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ) งดออกเสยีงจ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบตัรเสีย
จ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ)) 
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11. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4579 หรือนางสาวศิราภรณ์ 
เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3844 หรือนายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930 แห่ง
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ยอ่ยส าหรับปี 2557 และก าหนดคา่สอบบญัชีเฉพาะของบริษัทไมร่วมบริษัทยอ่ยเป็นเงิน 1,485,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 
2556 เป็นเงิน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.48 ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่เบีย้เลีย้ง คา่ที่พกัและคา่ใช้จ่ายใน
การเดินทาง (ถ้ามี) โดยในปี 2556 ที่ผา่นมาไมม่ีคา่บริการอื่น 

 
(ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วยจ านวน 4,791,976,276 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน)) 

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
            (นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 
          เลขานกุารบริษัท 


