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รายละเอียดเบือ้งต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ 
บริษทั ศรีตรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (STGT) ให้แก่  

กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบริษทัย่อยของ STGT 
(โครงการ STGT ESOP) 

1. วตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็น 

1) เป็นการสรา้งแรงจูงใจและตอบแทนการปฏบิตัิงานของกรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ 
STGT และบริษัทย่อยของ STGT ให้มีความตัง้ใจในการท างานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ 
STGT และผูถ้อืหุน้ 

2) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ  STGT และบรษิัทย่อยของ 
STGT ที่มผีลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ท างานกบั STGT ต่อไปในระยะยาวเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายทางธุรกจิ 

3) รกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการท างานกบั STGT ต่อไปในระยะยาว 

4) ใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการเป็นเจา้ของ ท าใหม้วีตัถุประสงคเ์ป็นหนึ่งเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ และมุ่งสร้าง 
STGT ใหเ้จรญิเตบิโตอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 

โครงการ STGT ESOP จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนักงาน (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และขึน้อยู่กบัผลส าเรจ็ของการออกและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของ 
STGT ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการน า STGT เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 

2. รายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ภายใต้โครงการ STGT ESOP 

ประเภทหลกัทรพัย ์ : หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ STGT ที่ออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรอืพนกังานของ STGT และบรษิทัย่อยของ STGT 

อายขุองโครงการ : 2 ปี นบัจากวนัทีหุ่น้สามญัของ STGT เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

จ านวนของหุ้นสามญัท่ีออก
และเสนอขาย 

: จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คดิ
เป็นไม่เกินร้อยละ 0.70 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วและสทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของ STGT ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของ 
STGT ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

ทัง้นี้ จ านวนหุ้นที่ออกและเสนอขายและมูลค่าการเสนอขายสุดท้ายภายใต้
โครงการ STGT ESOP จะมกีารเผยแพร่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรพัย์ของ STGT และ/หรอื ร่างหนังสอืชี้ชวนของ STGT และ/หรือ 
การแจง้ขา่วผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป 

 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

 - 2 -  

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ราคาเสนอขายต่อหุ้นตามโครงการ  STGT ESOP ครัง้แรก ณ วัน IPO จะ
เท่ากบัรอ้ยละ 90.00 ของราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนให้แก่ประชาชนเป็น
ครัง้แรก (IPO Price) และราคาเสนอขายต่อหุ้นตามโครงการ STGT ESOP 
ครัง้ต่อมาในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) จะเท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด
ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ที่เกี่ยวกบัการค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัย์และการก าหนด
ราคาตลาดเพื่อการพจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่า  

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้ใดครัง้หนึ่งค านวณไดต้ ่ากว่า
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ STGT จะต้องท าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ  STGT และบริษัทย่อยของ STGT ตาม
โครงการ STGT ESOP ในราคาเท่ากบัมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทัง้นี้  เพื่อให้เป็นไป
ตามบทบญัญัต ิของมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญ ัติบร ิษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ระยะเวลาการเสนอขาย : STGT จะท าการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นโครงการโดย STGT จะท าการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้แรก ณ วัน IPO จ านวนร้อยละ 40.00 ของ
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายในโครงการ STGT ESOP หรือไม่เกิน 
4,000,000 หุ้น และ STGT จะท าการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตามโครงการ 
STGT ESOP ในปีที ่1 ถงึปีที ่2 ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อก
ใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 2 ครัง้ จ านวน
ครัง้ละร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายในโครงการ 
STGT ESOP หรือครัง้ละไม่เกิน 3,000,000 หุ้น โดย STGT จะด าเนินการ
เสนอขายใหแ้ลว้เสรจ็ภายในอายุของโครงการ โดย STGT จะเริม่เสนอขายหุ้น
สามญัดงักล่าว ภายหลงัจาก STGT ไดร้บัการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรพัย์
ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) จากส านกังาน ก.ล.ต.  

“วนัที่มกีารเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน” หมายถงึวนัที่ทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิัทของ STGT หรอืบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทของ 
STGT มีมติหรืออนุมัติก าหนดให้เป็นวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 
กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิัทย่อยของ STGT 
ตามโครงการ STGT ESOP โดย STGT จะก าหนดวันที่มีการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิม่ทุนแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิัท
ย่อยของ STGT เป็นวนัเดียวกนักล่าวคอื วนัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนครัง้
แรกตามโครงการ STGT ESOP เป็นวนัเดยีวกบัวนั IPO และการเสนอขายอกี 
2 ครัง้ (การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในปีที ่1 ถงึปีที ่2 ภายหลงัการ IPO) ซึง่จะ
เสนอขายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2564 และ 2565 

“วนัทีม่กีารก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน” หมายถงึ  

1. ส าหรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ณ วนั IPO: วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ 
STGT มีมติหรอือนุมตัิรายชื่อผู้มีสทิธไิด้รบัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนตาม
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โครงการ STGT ESOP ซึง่คาดว่าจะเป็นประมาณวนัที ่22 พฤศจกิายน 2562 

2. ส าหรบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ภายหลงัการ IPO: 
วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ STGT หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิัทของ STGT มมีติหรอือนุมตัริายชื่อผู้มสีทิธไิดร้บั
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามโครงการ STGT ESOP ทัง้นี้ รายชื่อผู้มสีทิธิ
ดงักล่าวจะอ้างอิงตามรายชื่อผู้มีสทิธิได้รบัจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
โครงการ STGT ESOP ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ STGT มีมติหรอื รายชื่อ
ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนักงาน ตามที ่คณะกรรมการบรหิารของ STGT และ/
หรอื บุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิารของ STGT มอบหมายเป็นผูก้ าหนด 

เง่ือนไขการได้รบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

: กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิัทย่อยของ STGT  
ซึง่มสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

1. กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ หรอื
ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิทัย่อยของ STGT ณ วนัที่
มกีารก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนมาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และจะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาทดลองงาน และ
จะต้องด ารงสถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT 
และบรษิทัย่อยของ STGT ณ วนัทีม่กีารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน 

2. จ านวนหุ้นสามญัที่กรรมการแต่ละรายได้รบัจะมจี านวนเท่ากนั แต่ในส่วน
ของผูบ้รหิารและพนกังาน แต่ละรายอาจไดร้บัหุน้สามญัในจ านวนไม่เท่ากนั 
ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัต าแหน่ง ประสบการณ์ ความรบัผดิชอบ อายุงาน ผลงาน
ความสามารถ ประสิทธิภาพ  และการปฏิบัติงานที่ผ่ านมา รวมถึง
ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะท าใหแ้ก่ STGT ในอนาคต 

ในกรณีที่มกีรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ  STGT และบรษิัทย่อย
ของ STGT แสดงความประสงคท์ี่จะไม่ใช้สทิธใินการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ในวนัทีม่กีารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน คณะกรรมการบรหิารของ STGT และ/
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของ STGT มอบหมายสามารถก าหนด 
รายชื่อผู ้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิัทย่อยของ STGT 
ท่านอื่นเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธใินการรบัจดัสรรแทนไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขายและ
จดัสรร โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รบัการจดัสรรข้างต้น โดยผู้บริหาร 
และ/หรอืพนักงานแต่ละรายจะไดร้บัการจดัสรรไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ของจ านวน
หุน้ทีเ่สนอขายภายใตโ้ครงการ STGT ESOP 

ผูท่ี้ได้รบัการจดัสรรและ
จ านวนท่ีได้รบัการจดัสรร 

: รายชื่อกรรมการของ STGT ซึ่งได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ STGT 
และจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรร มดีงันี้ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นสามญั
ท่ีได้รบัจดัสรร
ทัง้หมด (หุ้น) 

นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ ประธานกรรมการ / 
กรรมการอสิระ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหา / ประธาน
กรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน 

300,000 

นายกติชิยั สนิเจรญิกุล รองประธานกรรมการ 
/ ประธานกรรมการ
สรรหา / 
กรรมการบรหิาร 

300,000 

นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล กรรมการ / ประธาน
กรรมการบรหิาร 

300,000 

นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กรรมการ / ประธาน
กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง / 
กรรมการบรหิาร 

300,000 

นางอุณากร พฤตธิาดา กรรมการ / กรรมการ
อสิระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

300,000 

นายวรีกร อ่องสกุล กรรมการ / กรรมการ
อสิระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน 
/ กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

300,000 

นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล กรรมการ / กรรมการ
สรรหา / กรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน 
/ กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง / 
กรรมการบรหิาร 

300,000 

นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ กรรมการ / 
กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

300,000 
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นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล กรรมการ / 
กรรมการบรหิาร 

300,000 

นายอนนัต ์พฤกษานุศกัดิ ์ กรรมการ / 
กรรมการบรหิาร 

300,000 

นายเฉีย ช ีปิง กรรมการ 300,000 
นายสรณ บุญใบชยัพฤกษ ์ กรรมการ / กรรมการ

อสิระ 
300,000 

ทัง้นี้ ไม่มกีรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT รายใดทีไ่ดร้บัการ
จดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของ STGT เกนิกว่าร้อยละ 5.00 ของจ านวนหุ้นที่
เสนอขายภายใตโ้ครงการ STGT ESOP  

นอกจากนี้ กรรมการที่ด ารงต าแหน่งผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงาน จะไม่ได้รบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนส าหรบัต าแหน่งอื่นนอกเหนือจากกรรมการอกี 

อน่ึง การจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของ STGT ภายใตโ้ครงการ STGT ESOP 
จะไม่ส่งผลใหก้ลุ่มครอบครวัสนิเจรญิกุล ซึง่ประกอบดว้ย นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิ
กุล นายกิติชัย สินเจริญกุล  นายลี พอล สุเมธ นางวรดี สินเจริญกุล นาย        
วรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล นายสมหวงั สนิเจรญิกุล นายวทิย์นาถ สนิเจรญิกุล และ 
บริษัท ศรีตรงั โฮลดิ้งส์ จ ากัด ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใน STGT    
เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ STGT 
ภายหลงัจากวนัแรกที่หุ้นสามญัของ STGT เขา้ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
(First Day of Trading) ตามที่จะได้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลกัทรพัย์ของ STGT และ/หรือ ร่างหนังสอืชี้ชวนของ STGT 
ต่อไป 

ตลาดรองของหุ้นสามญัเพ่ิมทุน : STGT จะน าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกแลว้ไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นใน STGT (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ
พนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ทัง้จ านวน 10,000,000 หุ้น 
ราคาตลาดของหุ้นของ STGT จะลดลงในอตัราร้อยละ 0.07 บนสมมติฐานว่า
ราคาตลาดของหุ้นของ STGT คือราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO Price) และราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ 
กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิัทย่อยของ STGT 
เท่ากบัร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดดงักล่าว และ STGT ออกหุ้นที่จะเสนอ
ขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) เป็นจ านวนรอ้ยละ 31.00 ของทุน
ช าระแล้วทัง้หมดของ STGT ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้จ านวน 
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ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) และ
ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ STGT (Control 
Dilution) 

ในการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมข่อง STGT ภายใตโ้ครงการ STGT ESOP 
ในครัง้นี้ จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของ STGT ทีจ่ะออกและเสนอขายภายใต้
โครงการ STGT ESOP จะมจี านวนไม่เกนิ 10,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้น
ละ 1 บาท คดิเป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 0.70 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของ STGT ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของ 
STGT ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ดงันัน้ จะท าใหเ้กดิผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผู้ถือหุ้นของ STGT ลดลงไม่เกนิร้อยละ 
0.70 ของส่วนแบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของ STGT เมื่อค านวณ
เปรยีบเทียบกบัจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของ STGT ภายหลงัการ
ออกและเสนอขายหุ ้นสามญัที่ออกใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทัว่ไปเป็น
ครัง้แรก (IPO) 

นอกจากนี้ เนื่องจาก ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ถอืหุน้ใน 
STGT รอ้ยละ 81.08 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ STGT การเสนอขายหุน้สามญั
ภายใต้โครงการ STGT ESOP ในครัง้นี้ จะท าให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
ก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ลดลงไม่เกนิรอ้ยละ 0.57 ของ
ส่วนแบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ (ค านวณจากการถือ
หุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบรษิัทฯ ใน STGT ร้อยละ 81.08 คูณกับ
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสียงของผู้ถือหุ้นของ STGT ลดลง
ร้อยละ 0.70) 

 

3. สิทธิของผูถื้อหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายหลกัทรพัย ์

โครงการ STGT ESOP ต้องได้รบัอนุมตัโิดยมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสยีง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น
รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละสบิ (10.00) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขาย
หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของ STGT ภายใตโ้ครงการ STGT ESOP นัน้ 

4. รายช่ือกรรมการอิสระท่ีผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้เขา้รว่มประชมุและเป็นผูใ้ช้สิทธิแทนผูถื้อหุ้นได้ 

1. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ 

2. นายเกรยีง ยรรยงดลิก 

3. นายสมชัชา โพธิถ์าวร 

4. พลเอกธนสร ป้องอาณา 

 


