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ท่ี AIE 083/2562            วนัท่ี 26 เมษายน 2562 
 
เร่ือง แจง้มติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามท่ีบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (AIE) ไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 
เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน หอ้งแกรนด ์บอลรูม ชั้น 3  
เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอร์จูน ทาวน์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น มีผูถื้อหุน้ท่ีมีดว้ยตนเองและท่ีมอบฉนัทะรวมจ านวน 103 
ราย เป็นจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจ านวน 3,967,327,819 หุน้ บริษทัฯขอแจง้มติท่ีประชุมใหท้ราบ ดงัต่อไปน้ี  
 
วำระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 

มตทิีป่ระชุม     โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  1/2561 ดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- เห็นดว้ย 3,953,458,299  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9954 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          180,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0046 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          120,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 
วำระที ่2     รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 

มตทิีป่ระชุม    ประธานกรรมการสรุปท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2561 

 
วำระที ่3    พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2561 ส้ินสุด 
    วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 

มติที่ประชุม   ประธานกรรมการสรุปมติท่ีประชุมอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
ประจ าปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  

 มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์
ดงัน้ี 

 
- เห็นดว้ย 3,966,412,699  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100.000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ      0 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          0    หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 
วำระที ่4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ของบริษทัเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล 
 ประจ าปี 2561 

มติที่ประชุม   ประธานกรรมการสรุปมติท่ีประชุมอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ของบริษทัเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

 มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ของบริษทัเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติั
งดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 3,966,395,099  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9923 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย       304,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0077 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง          8,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระที ่5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2562 

อนุมติัการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2562 จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายสัมพนัธ์ 
หุ่นพยนต ์และนายโชติ สนธิวฒันานนท์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีก
วาระหน่ึง 

 มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ  อีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของแต่ละท่านดงัน้ี  
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5.1 นำยสัมพนัธ์ หุ่นพยนต์ 

- เห็นดว้ย 3,966,357,527  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย        4,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0001 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      488,000    หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

5.2 นำยโชต ิสนธิวฒันำนนท์ 

- เห็นดว้ย 3,966,009,527  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย        4,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0001 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      488,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

วำระที ่6  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 (คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ) ดงัต่อไปน้ี 

▪ ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อท่านต่อ
เดือน และไดรั้บเบ้ียประชุม 18,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 

▪ กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน และไดรั้บเบ้ีย
ประชุม 15,000 บาท ต่อท่านต่อคร้ัง 

 โดยทางประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ทางคณะกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย 3 ท่าน; 

1. นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์
2. นายธนิตย ์ธารีรัตนาวบูิลย ์
3. นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย ์

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2562 และในส่วนของกรรมการท่านอ่ืนและคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ย 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายด ารงค ์จูงวงศ ์   กรรมการ 
2. นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการตรวจสอบ 
4. นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการตรวจสอบ 
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ยงัคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2562 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 3,000,000 บาท และ ส าหรับกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ไม่มีค่าตอบแทน 

              มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม    ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 
ตามท่ีประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 3,966,834,955  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย       4,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0001 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     488,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

 วำระที ่7   พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 

อนุมติัแต่งตั้ง  
1. นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ  
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ  
3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ  
4. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ  
5. นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445  

แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯประจ าปี 2562 ซ่ึง
ผูส้อบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทมหาชนจ ากัดและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพยก์ าหนดและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และ
ค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท 

 มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม    ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีขา้งตน้เป็นผูส้อบประจ าปี 2562 และอนุมติัค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2562 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท ตามท่ีประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 3,967,224,555  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9975 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย       98,400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0025 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง       4,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 



 

ท่ีตั้ง         55/2 หมู ่8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2           5 of 6 

               55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110  Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited                        
ทะเบียนเลขที ่ 0107556000311 
 

-  บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 
วำระที ่8   พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ 

ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงค์บริษทัฯ เพื่อ
ประกอบการคา้ไบโอดีเซล จ านวน 1 ขอ้ จากเดิมทั้งหมด 28 ขอ้ เป็น 29 ขอ้ 

 มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงค์บริษัทฯ ตามท่ี
ประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 3,967,318,955  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9998 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง       8,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0002 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที ่9   พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิของ AIE-W1 

ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการรองรับ
การใชสิ้ทธิของ AIE-W1 จ านวน 47,927,018 บาท ซ่ึงเกิดจากส่วนท่ีเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิ AIE – W1 ดว้ยวธีิการตดั
จ านวนหุน้สามญั ท่ียงัไม่ออกจ าหน่ายจ านวน 191,708,072 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

 มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม    ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัอนุมติัลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิของ 
AIE-W1 ตามท่ีประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 3,967,319,819  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9998 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย         0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง      8,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0002 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที ่10  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด

ทะเบียนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  : 1,308,072,982 บาท  

 แบ่งออกเป็น  : 5,232,291,928 หุน้  

 มูลค่าหุน้ละ : 0.25 บาท  

   โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามญั : 5,232,291,928 หุน้  

 หุน้บุริมสิทธิ :  - หุน้  

 

 มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 
ตามท่ีประธานฯเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 3,967,319,819  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.9998 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง       8,000  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0002 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย          0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที ่11  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) – ปิดประชุมเวลา 12.11 น. 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
                              
 

                  (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย)์ 
                                                   กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษทัฯ     โทร. 034-877-486-8 ต่อ 500 


