
 

 

 

วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 

 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 1) 
 2. ผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปื 2562 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 2) 
 3. งบการเงินบรษัิทฯ ประจ าปี 2562 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 3) 
 4.    หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ (เอกสารแนบล าดบัท่ี 4) 
 5.    ขอ้มลูกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิทฯ (เอกสารแนบล าดบัท่ี 5) 
 6. หลกัเกณฑแ์ละคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 6) 
 7.    ขอ้มลูและคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 7) 
 8.    นิยามกรรมการอิสระและรายช่ือกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  
  (เอกสารแนบล าดบัท่ี 8) 
 9.    เง่ือนไขในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบล าดบัท่ี 9) 
 10.  ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบล าดบัท่ี 10) 
 11.  ขัน้ตอนการใช ้QR Code (เอกสารแนบล าดบัท่ี 11) 
 12.  แผนท่ีโรงแรมเอทสั ลมุพินี (เอกสารแนบล าดบัท่ี 12) 
 13.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค 

 
 คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) หรือ PAP ก าหนดใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
ในวนัศกุร ์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง อินฟินิตี ้(INFINITY ROOM) ชัน้ 7 โรงแรมเอทสั ลมุพินี เลขที่ 1030/4 
ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้   
  
วาระที1่   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 จดัขึน้เมื่อวนัจนัทรท์ี่ 16 กนัยายน 2562 ไดม้ีการบนัทึก 

รายละเอียดการประชุมและเปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน (Set 
Portal) ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ 
รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยมีส  าเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ไดบ้นัทึกถกูตอ้งครบถว้น คณะกรรมการบริษัทฯ        
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 
1/2562 จดัขึน้เมื่อวนัจนัทรท์ี่ 16 กนัยายน 2562   

 การลงมติ กฏหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 



 

 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ              
ประจ าปื 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯได้สรุปรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบปีของบริษัทฯ ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบล าดบัที่ 2 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบถึงผลการด าเนินงานในรอบปีของ
บรษัิทฯ  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษัิทฯ ในรอบปี 2562 

การลงมติ เนื่องจากในวาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบจึงไมม่ีการลงมติ 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562      
 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั ซึ่งก าหนดใหบ้รษัิทฯตอ้งจดัท างบดลุ และ   
งบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และจดัใหม้ีการตรวจสอบจากผูส้อบ
บัญชีก่อนน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยรายละเอียดงบดุลและงบก าไรขาดทุนของ
บรษัิทฯปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตังิบดลุและงบก าไรขาดทนุของบรษัิทฯ
ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
แหง่ บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เรยีบรอ้ยแลว้  

การลงมติ กฏหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงนิปันผล      

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัส ารองตามกฏหมาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นีก้ารจ่ายปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเห็นชอบให้
จ่ายเงินปันผลประจ าปีแลว้จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯมีอ านาจอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

 จากผลก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 บริษัท แปซิฟิกไพพ ์
จ ากดั (มหาชน) มีก าไรสทุธิ จ านวน 344.68 ลา้นบาท จึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ในอตัรา 0.27 บาทต่อหุน้ จากก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 51.70 ของก าไรสุทธิ 
โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งมีขอ้มูล
เปรยีบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา ดงันี ้

 
 
 
 



 

 

 

  รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่รอบผลการด าเนินงานปี 2560-2562 
รายการ 2560 2561 2562 

1. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ลา้นบาท) 325.68 80.62 344.68 
2. จ านวนหุน้  (ลา้นหุน้) 660 660 660 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้  (บาท/หุน้) 0.39 0.05 0.27 
4. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ  (รอ้ยละ) 80 41.67 51.70 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล จากผลก าไร
สทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) ในอตัรา 0.27 บาทตอ่
หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 และ  รบัเงินปันผล 
ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสทิธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสทิธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี        
6 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 เดือนพฤษภาคม 2563 

 ทัง้นี ้สทิธิในการรบัเงินปันผลดงักลา่วยงัไมม่คีวามแนน่อนจนกวา่จะไดร้บัการอนมุตัจิาก               
ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

การลงมติ กฏหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1.  ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 13. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจาก 
ต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดย
จ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง 
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้
อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ส  าหรบัรายนามกรรมการที่ครบวาระการด ารง
ต าแหนง่ในปีนี ้ไดแ้ก่ 

  1. ดร.วิชาญ อรา่มวารกีลุ กรรมการอิสระ 
  2. นางอดุมวรา เดชสง่จรสั กรรมการอิสระ 
  3. นางสาววิรยิา อมัพรนภากลุ กรรมการผูบ้รหิาร 

2.  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหา 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามโครงสรา้งของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ เห็นควรเสนอให้กรรมการทัง้สามท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาและสรรหา พรอ้มทัง้ขอ้มลู
ของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 4 และ 5 

3. บรษัิทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม เพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิทฯ รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระตา่งๆ ในช่วง
ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 2563 – 17 ก.พ. 2563 แต่ไม่มีการเสนอช่ือบุคคลหรือวาระเขา้มายัง
บรษัิทฯ  



 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯเห็นควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ กรรมการทัง้สามทา่น คือ 
   1. ดร.วิชาญ อรา่มวารกีลุ กรรมการอิสระ 
  2. นางอดุมวรา เดชสง่จรสั กรรมการอิสระ 
  3. นางสาววิรยิา อมัพรนภากลุ กรรมการผูบ้รหิาร 
 โดยส าหรบักรรมการในล าดับที่ 1 และ 2   นั้น คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า 

กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีความเป็นอิสระ เหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ  โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 8  

 คณะกรรมการบรษัิทฯพิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์รวมถึงผลการ
ปฏิบตัิงานแลว้เห็นวา่กรรมการทัง้สามทา่น มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมกบัการด ารงต าแหนง่
กรรมการ ซึ่งสามารถสนบัสนุน ใหค้วามเห็น และพิจารณาในดา้นต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บรษัิทฯ และเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

การลงมติ กฏหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่มาประชุม  และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระการแต่งตัง้กรรมการนี ้บริษัทฯจดัใหม้ีการ
ลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2563 โดยพิจารณาถึงภาระ หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของกรรมการ ประกอบกบัขนาดธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และอตัราการจ่ายค่าตอบแทนของบรษัิทจดทะเบียนที่อยู่ในอตุสาหกรรม
เดียวกัน จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 6 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอหลกัเกณฑก์ารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ตามที่
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 ในวงเงินไมเ่กิน 5,500,000 บาท  

การลงมต ิ กฏหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้อ้งมมีติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี 
รวมทัง้ปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนัน้เมื่อไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณ
งาน และอตัราคา่สอบบญัชีของบรษัิทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดยีวกนัแลว้เห็นวา่ บรษัิท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั มีคา่สอบบญัชีที่เหมาะสม 

 
 



 

 

 
 ทัง้นี ้บรษัิทท่ีเป็นส านกังานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอไมม่ีความสมัพนัธ ์หรอืสว่นได้

สว่นเสียกบับริษัทฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 7 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  คัดเลือกบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี และมีมติใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี ดงันี ้

  1. นางสาววธ ู        ขยนัการนาว ี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรอื 
   (เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ ตัง้แตปี่ 2560) 
  2. นางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรอื 
   (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ) 
  3. นายปรชีา          อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5800 
   (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ) 
 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีตามรายนาม
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้ผูส้อบ
บัญชีรบัอนุญาตคนอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูป้ฏิบัติหนา้ที่แทนได ้พรอ้มทัง้
ก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบัการสอบบญัชี ประจ าปี 2563 รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 1,540,000 บาท ทัง้นี ้
หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าไตรมาส และประจ าปีตามปกติ ใหค้ณะกรรมการ
เป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนดคา่ใชจ้่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

การลงมติ กฏหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี)     
 

 จึงขอเรยีนเชิญท่านเขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วขา้งตน้โดยพรอ้มเพรียงกนั หากทา่นไมส่ามารถ
เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉันทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใหใ้ชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดที่ไดแ้นบมาตามความเหมาะสม ทั้งนี ้จะตอ้งยื่นเอกสารแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้  
ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุตามที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารที่แนบทา้ยนีด้ว้ย 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
    
(นายสมชยั เลขะพจนพ์านชิ) 

ประธานกรรมการ 




