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รายงานการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ครั�งที� 2/2558 

บริษัท พเีอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ�งส์ จํากัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที�: 
 
ประชุมเมื�อวนัศุกร์ที� 13 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั$น 7 ในที�ทาํการของบริษทัฯ เลขที� 26/22-23 

อาคารอรกานต ์ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
กรรมการที�เข้าร่วมประชุม: 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร  
2. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายสมบรูณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ

 กาํหนดค่าตอบแทน 
4. รองศาสตราจารย ์ดร. สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/

 กรรมการตรวจสอบ 
5. นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

กรรมการที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายซิกมนัต ์สตรอม กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกาํหนด

 ค่าตอบแทน   
2. นายอาริลด ์เฮาแกน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 
ผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม: 
1. บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 93,099,998 หุน้ 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 1 หุน้ 
3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 1 หุน้ 

 รวม  93,100,000 หุน้ 
 
 

 

 

 

 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 
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กจิการเบื�องต้น: 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธาน (ประธานฯ) ในที�ประชุม ประธานฯ แจง้ให้ที�ประชุม

ทราบว่ามีผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะครบทั$ง 3 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้93,100,000 หุ้น ครบเป็นองค์

ประชุม 

 

หลงัจากนั$นประธานฯไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี$  

 
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2558 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 26 มกราคม 

2558 

 
ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามญัประจาํผูถื้อหุน้ ครั$งที� 1/2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 26 มกราคม 2558 ให้

ที�ประชุมพิจารณารับรอง ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ประธานฯ จึงเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการสามญัประจาํผูถื้อหุ้น ครั$ งที� 1/2558  
 
มติ: ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการสามญัประจาํผูถื้อหุน้ ครั$งที� 1/2558 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 

26 มกราคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ 
 
โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงันี$  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

93,100,000 - - - 93,100,000 

100.00% - - - 100.00% 

 
วาระที� 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557 

 
ประธานฯ รายงานเกี�ยวกบัภาพรวม ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และแนวโนม้ธุรกิจใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ และ

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ประธานฯ สรุปว่าที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับงวดสามเดือน สิ$นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

2557 ตามที�บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 

วาระที� 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั�งรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 

 
ประธานฯ  เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ สาํหรับงวดสามเดือน สิ$นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 พร้อมทั$งรายงานของผูส้อบบญัชี   ซึ� งผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯแลว้  ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ� งไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

 
ประธานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ตามที�เสนอ 
  
มติ: ที�ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวดสามเดือน สิ$นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 พร้อมทั$งรายงานของผูส้อบบญัชี  
 

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงันี$  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

93,100,000 - - - 93,100,000 

100.00% - - - 100.00% 

 
วาระที� 4 พจิารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผล สําหรับรอบบัญชีงวดสามเดือน สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557 และ

จัดสรรทุนสํารองตามกฏหมาย 

 
ประธานฯ รายงานต่อที�ประชุมว่าบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกาํไร

สุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ$นจริง ทั$งนี$ ขึ$นอยู่
กบัแผนการลงทุน และปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลเป็นครั$ งคราว เพื�อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน 
และปัจจยัดา้นอื�นๆ ที�เห็นสมควร 
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ทั$งนี$  สาํหรับงวดสามเดือน สิ$นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิทั$งสิ$นจาํนวน 55.34 ลา้นบาท และ

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือน สิ$นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิทั$งสิ$นจาํนวน 5.19 
ลา้นบาท  

 
คณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัให้จดัสรรเงิน

กาํไรส่วนหนึ� งจาํนวน 261,000 บาท เพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสาํหรับ
งวดสามเดือน สิ$นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เพื�อสาํรองเงินสาํหรับเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนในอนาคต 

 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 
 
มติ: ที�ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ ดงันี$  
ก) อนุมติัการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวน 261,000 บาท 
ข) อนุมติังดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับงวดสามเดือน สิ$นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

2557 
 
โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงันี$  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

93,100,000 - - - 93,100,000 

100.00% - - - 100.00% 

 

วาระที� 5 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558 และกําหนดค่า

สอบบัญชี 

  
ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

รวมทั$งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้เพื�ออนุมติัรายนามของผูส้อบบญัชีดงันี$   
 
1. นายบณัฑิต ตั$งภากรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 8509 
2. นายวีระชยั รัตนจรัสกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4323 
3.  นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ�งยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3636 
4. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5565 
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เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชี สิ$นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่าน

หนึ� งมีอาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม  และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชี
สาํหรับรอบปีบญัชี สิ$นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจาํนวน 1.764 ลา้นบาท   

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 
 
มติ ที�ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั$ง นายบณัฑิต ตั$งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที� 8509 นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4323 นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ�งยง ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที� 3636 นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5565 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบปี
บญัชี สิ$นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ� งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีสําหรับรอบปีบญัชี สิ$นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 เป็น
จาํนวน 1.764 ลา้นบาท   

 
โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงันี$  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

93,100,000 - - - 93,100,000 

100.00% - - - 100.00% 

 
วาระที� 6 พจิารณาและอนุมัติการเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

 
ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบว่า วาระนี$ เป็นวาระเกี�ยวกบัการเลือกตั$งกรรมการแทนกรรมการที�จะตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ 
 
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 กาํหนดไวว้่า 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั$ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนที�ใกลที้�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระนั$น อาจจะ
ไดรั้บเลือกตั$งเขา้เป็นกรรมการอีกก็ได ้
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ในปีนี$กรรมการที�มีรายชื�อดงัต่อไปนี$ จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมสามญัประจาํปีของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ครั$ งที� 2/2558 นี$   
- นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  
- นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
- นายสมพร จิตเป็นธม 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ทั$ง 3 ท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มีภาวะ

ผูน้ ํา และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพื$นฐานและความเชี�ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ดงันั$น คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั$งบุคคลตามที�เสนอขา้งตน้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 
รายละเอียดเกี�ยวกบั อาย ุ สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ

ในบริษทัอื�น ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 
 
มติ ที�ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทอ์นุมติัแต่งตั$งนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ นายเชีย วนั 

ฮทั โจเซฟ และนายสมพร จิตเป็นธม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหนึ�ง  
 
โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงันี$  
 
6.1 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริไดรั้บแต่งตั$งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหนึ� ง

ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี$  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

93,100,000 - - - 93,100,000 

100.00% - - - 100.00% 

 
6.2 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟไดร้ับแต่งตั$งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหนึ� ง

ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดงัต่อไปนี$  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

93,100,000 - - - 93,100,000 

100.00% - - - 100.00% 
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6.3 นายสมพร จิตเป็นธมไดรั้บแต่งตั$งใหก้ลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหนึ� ง

ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี$  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

93,100,000 - - - 93,100,000 

100.00% - - - 100.00% 

 
วาระที� 7 พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

 
ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมว่าเพื�อใหค่้าตอบแทนของคณะกรรมการสอดคลอ้งกบัภาระหน้าที�ความรับผิดชอบที�

เพิ�มมากขึ$น และเป็นไปตามแนวปฏิบติัที�ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยในการกาํหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ ที�ประชุมคณะ กรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
สาํหรับคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลตั$งแต่
เดือนเมษายน 2558 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี�ยนแปลงเป็นอยา่งอื�น รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4 

 

คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทน ค่าตอบแทนในปัจจุบัน ค่าตอบแทนที�เสนอแก้ไข 
ก ร ร ม ก า ร ที� มิ ใ ช่ เ ป็ น
กรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ 35,000 
บาท/เดือน  
กรรมการ 20,000 บาท/คน/
เดือน 

ประธานกรรมการ 55,000 
บาท/เดือน  
กรรมการ 24,000 บาท/คน/
เดือน 

 เบี$ยประชุมต่อครั$ ง  ประธานกรรมการ 18,000 
บาท 
กรรมการ 15,000 บาท/คน  

ประธานกรรมการ 23,000 
บาท 
กรรมการ 20,000 บาท/คน  

 เบี$ยเดินทางกรรมการ
ชาวต่างชาติ  

ไม่มี จากเอเซียมายงัประเทศไทย : 
500 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
ต่อวนั 
จากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและ
ทวีปอื�นๆ มายงัประเทศไทย 
:1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
ต่อวนั 

คณะกรรมการตรวจสอบ เบี$ยประชุมต่อครั$ ง ประธานกรรมการ 30,000 
บาท 
กรรมการ 25,000 บาท/คน 

อตัราเดิมไม่เปลี�ยนแปลง 

คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

เบี$ยประชุมต่อครั$ ง ประธานกรรมการ 18,000 
บาท 
กรรมการ 15,000 บาท/คน 

อตัราเดิมไม่เปลี�ยนแปลง 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 
 
มติ ที�ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุด

ย่อยของบริษทัฯ ตามที�คณะกรรมการฯ เสนอ โดยให้มีผลตั$ งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป จนกว่าผูถื้อหุ้นจะมีมติ
เปลี�ยนแปลงเป็นอยา่งอื�น โดยมีรายละเอียด ดงันี$  

 

คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทน ค่าตอบแทนที�ผู้ถอืหุ้นอนุมัต ิ
ก ร ร ม ก า ร ที� มิ ใ ช่ เ ป็ น
กรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ 55,000 บาท/เดือน  
กรรมการ 24,000 บาท/คน/เดือน 

 เบี$ยประชุมต่อครั$ ง  ประธานกรรมการ 23,000 บาท 
กรรมการ 20,000 บาท/คน  

 เบี$ยเดินทางกรรมการ
ชาวต่างชาติ  

จากเอเซียมายงัประเทศไทย :  
500 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 
จากยโุรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื�นๆ มายงัประเทศไทย 
:1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

คณะกรรมการตรวจสอบ เบี$ยประชุมต่อครั$ ง ประธานกรรมการ 30,000 บาท 
กรรมการ 25,000 บาท/คน 

คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

เบี$ยประชุมต่อครั$ ง ประธานกรรมการ 18,000 บาท 
กรรมการ 15,000 บาท/คน 

 
โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงันี$  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

93,100,000 - - - 93,100,000 

100.00% - - - 100.00% 
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วาระที� 8 พจิารณากจิการอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 

เมื�อไม่มีประเด็นอื�นที�มีการเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาแลว้ ประธานฯ ในการประชุมจึงไดปิ้ดการประชุมใน
เวลา 12.00 น. 

 
 

- ลายเซ็น - 
(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 

ประธานกรรมการ 
ประธานในที�ประชุม 

 
 
 
 
 
 

บนัทึกการประชุมโดย 
- ลายเซ็น - 

(นางสาวเปมิกา ช่วงฉํ�า) 
เลขานุการบริษทั 


