ที่ PB152/2560
วันที่ 20 เมษายน 2560
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ ว ยที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2560 ของบริ ษั ท แพลน บี มี เ ดี ย จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องพระราม 9 ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์
มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ได้ พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ ดงั นี ้
1.

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

3,292,902,824

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

หมายเหตุ

2.

1)

มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ มเปิ ด
ประชุมจานวน 517,500 หุ้น คิดเป็ น 517,500 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวน
เสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ นที่ เ ข้ าร่ วมประชุ ม และผู้ รั บ มอบฉั น ทะทั ง้ หมดจ านวน
3,292,902,824 เสียง

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2559
หมายเหตุ

3.

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2559 สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

3,292,906,824

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

หมายเหตุ

4.

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนีม้ ีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ มเปิ ด
ประชุมจานวน 4,000 หุ้น คิดเป็ น 4,000 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของ
ผู้ถื อ หุ้น ที่ เข้ า ร่ วมประชุม และผู้รั บ มอบฉันทะทัง้ หมดจ านวน 3,292,906,824
เสียง

อนุมตั ิการเลือกตังกรรมการที
้
่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่านได้ แก่ (1) นายปริ นทร์
โลจนะโกสินทร์ (2) นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ และ (3) นายเจย์ เจฟฟรี ย์ วอชเชอร์ กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
4.1

นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ได้ รับการเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท

มติท่ ลี ง

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

3,292,906,824

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-
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4.2

นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ได้ รับการเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

3,292,906,824

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

4.3

นายเจย์ เจฟฟรี ย์ วอชเชอร์ ได้ รับการเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท

มติท่ ลี ง

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

5.

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

2,503,258,754

76.0203

789,623,070

23.9796

25,000

-

-

-

1)

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากตอนเริ่ ม
ประชุมทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม และผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,292,906,824 เสียง

อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2560 เป็ นจานวน
เงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

3

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็ นกรรมการในระหว่ างเดือนให้ คานวณตามสัดส่ วนของ
เดือน)
ข้ อ

ค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนราย
เดือนประจาปี 2560

อัตราค่ าตอบแทนราย
เดือนประจาปี 2559

1.

ประธานกรรมการบริ ษัท

50,000 บาท/เดือน

40,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการบริ ษัท

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็ นกรรมการในระหว่ างเดือนให้ คานวณตาม
สัดส่ วนของเดือน)
ค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนราย
เดือนประจาปี 2560

อัตราค่ าตอบแทนราย
เดือนประจาปี 2559

1.

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/เดือน

20,000 บาท/เดือน

ข้ อ

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ข้ อ

ค่ าตอบแทน

1.

ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

2.

กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

เบีย้ ประชุม

เบีย้ ประชุม

ประจาปี 2560

ประจาปี 2559

20,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/ครัง้

15,000 บาท/ครัง้ /คน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ข้ อ

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม

เบีย้ ประชุม

ประจาปี 2560

ประจาปี 2559

1.

ประธานกรรมการบริ ห าร
ความเสีย่ ง

20,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/ครัง้

2.

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

15,000 บาท/ครัง้ /คน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

4

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ข้ อ

ค่ าตอบแทน

1.

ประธานกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ

2.

กรรมการกากับดูแลกิจการ

เบีย้ ประชุม

เบีย้ ประชุม

ประจาปี 2560

ประจาปี 2559

20,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/ครัง้

15,000 บาท/ครัง้ /คน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

โบนัสของกรรมการ
อนุมัติการกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี ให้ แก่กรรมการบริ ษัท เป็ นเงินจานวนไม่เกิ น
7,200,000 บาท และอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้
จัดสรรเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้ วงเงิน ที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

3,292,036,324

99.9735

870,500

0.0264

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

ไม่เห็นด้ วย

หมายเหตุ

6.

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุม

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากตอนเริ่ ม
ประชุมทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,292,906,824 เสียง

อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ น
ผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท (1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชี
รั บอนุญาต เลขทะเบี ยน 4958 และ/หรื อ (2) นางสาววิสสุต า จริ ยธนากร ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญาต
เลขทะเบียน 3853 และ/หรื อ (3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313
5

และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 เป็ นจ านวนเงิ น ไม่เกิ น 3,886,000 บาท ทัง้ นี ้ ค่า สอบบัญชี ดังกล่า วไม่รวมค่าบริ การอื่ น ๆ
(Non-audit fee) ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

3,275,881,824

99.9992

25,000

0.0007

17,000,000

-

-

-

บัตรเสีย
หมายเหตุ

7.

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1)

มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ ม
ประชุมทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม และผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,292,906,824 เสียง

อนุมตั ิการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (PLANB - WA) จานวน 30,000,000 หน่วย
ภายใต้ โครงการการเสนอขายหลักทรั พย์ ที่ ออกใหม่แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ครั ง้ ที่ 2
การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ตามที่ได้ รับอนุมัติในในวาระที่ 10 ถึ ง
วาระที่ 13 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

3,292,906,824

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

หมายเหตุ

1)

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออก

6

เสียงลงคะแนน และต้ องไม่มีผ้ ูถื อหุ้น ซึ่งถื อ หุ้นรวมกันเกิ นกว่าร้ อยละสิบของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้ านมติในวาระนี ้
2)

8.

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ ม
ประชุมทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม และผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,292,906,824 เสียง

อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 3,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 356,500,000
บาท เป็ น 353,500,000 บาท โดยการตัด หุ้น สามัญ ที่ ยัง ไม่ไ ด้ อ อกจ าหน่า ยของบริ ษั ท จ านวน
30,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ต ราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท ซึ่งจัด สรรไว้ เ พื่อ รองรั บ โครงการการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ พนักงาน ครัง้ ที่ 2 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

3,292,906,824

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

หมายเหตุ

9.

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

1)

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ ม
ประชุมทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม และผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,292,906,824 เสียง

อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
และอนุมัติ ใ ห้ บุค คลที่ ค ณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบี ย นแก้ ไขหนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่
ของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มติท่ ลี ง

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

3,292,906,824

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

หมายเหตุ

1)

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ ม
ประชุมทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม และผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,292,906,824 เสียง
10.

อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ในอัตราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.035 บาท จากจานวนหุ้นทังหมด
้
3,516,130,482
หุ้น รวมเป็ นเงิ นจานวนทัง้ สิ ้น 123,064,566.87 บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับเงิ นปั นผลตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้น (Record
Date) เพื่อกาหนดสิทธิ ในการรับเงิ น ปั นผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อ
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 และงดการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2559 เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายเนื่องจากทุนสารองตามกฎหมายของบริ ษัทมีจานวนครบร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้

มติท่ ลี ง

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

3,292,239,024

99.9797

667,800

0.0202

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

ไม่เห็นด้ วย

8

หมายเหตุ

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากตอนเริ่ ม
ประชุมทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม และผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,292,906,824 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์)
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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