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รายละเอียดเบือ้ งต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ
บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (STGT) ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษทั ย่อยของ STGT
(โครงการ STGT ESOP)
1.

วัตถุประสงค์และความจาเป็ น
1)

เป็ นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ
STGT และบริษัท ย่อ ยของ STGT ให้มีค วามตัง้ ใจในการท างานเพื่อ สร้างประโยชน์ สูงสุด ให้แ ก่
STGT และผูถ้ อื หุน้

2)

เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัท ย่อยของ
STGT ที่มผี ลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทางานกับ STGT ต่อไปในระยะยาวเพื่อการ
บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจ

3)

รักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการทางานกับ STGT ต่อไปในระยะยาว

4)

ให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการเป็ นเจ้าของ ทาให้มวี ตั ถุประสงค์เป็ นหนึ่งเดียวกับผูถ้ อื หุน้ และมุ่งสร้าง
STGT ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยังยื
่ น

โครงการ STGT ESOP จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพ ย์ท่ีออกใหม่ ต่อกรรมการหรือ
พนักงาน (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และขึน้ อยู่กบั ผลสาเร็จของการออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ
STGT ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) และการนา STGT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
2.

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ STGT ESOP

ประเภทหลักทรัพย์

: หุ้นสามัญ เพิ่มทุน ของ STGT ที่ออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร
และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษทั ย่อยของ STGT

อายุของโครงการ

: 2 ปี นับจากวันทีห่ นุ้ สามัญของ STGT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จานวนของหุ้นสามัญที่ออก
และเสนอขาย

: จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิด
เป็ น ไม่เกิน ร้อ ยละ 0.70 ของจานวนหุ้นที่จ าหน่ ายได้แล้ว และสิท ธิอ อกเสีย ง
ทัง้ หมดของ STGT ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ของ
STGT ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO)
ทัง้ นี้ จานวนหุ้น ที่อ อกและเสนอขายและมูลค่ าการเสนอขายสุด ท้ายภายใต้
โครงการ STGT ESOP จะมีการเผยแพร่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ของ STGT และ/หรือ ร่างหนังสือชี้ชวนของ STGT และ/หรือ
การแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
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ราคาเสนอขายต่อหุ้น

: ราคาเสนอขายต่ อ หุ้ น ตามโครงการ STGT ESOP ครัง้ แรก ณ วัน IPO จะ
เท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนเป็ น
ครัง้ แรก (IPO Price) และราคาเสนอขายต่ อหุ้น ตามโครงการ STGT ESOP
ครัง้ ต่ อ มาในปี ที่ 1 ถึ ง ปี ที่ 2 ภายหลัง การเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ต่ อ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ น ครัง้ แรก (IPO) จะเท่ ากับ ร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด
ตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพ ย์ท่เี กี่ยวกับ การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนด
ราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาต่า
อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ ใดครัง้ หนึ่งคานวณได้ต่ ากว่า
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ STGT จะต้องทาการเสนอขายหุ้น เพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ
ผู้ บ ริห าร และ/หรือ พนั ก งานของ STGT และบริษั ท ย่ อ ยของ STGT ตาม
โครงการ STGT ESOP ในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไป
ตามบทบัญ ญัต ิข องมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญ ญัต ิบ ริษ ัท มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

ระยะเวลาการเสนอขาย

: STGT จะทาการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเป็ นโครงการโดย STGT จะทาการ
เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ครัง้ แรก ณ วัน IPO จ านวนร้อ ยละ 40.00 ของ
จานวนหุ้น สามัญ เพิ่มทุ นซึ่งเสนอขายในโครงการ STGT ESOP หรือไม่ เกิน
4,000,000 หุ้น และ STGT จะทาการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามโครงการ
STGT ESOP ในปี ท่ี 1 ถึงปี ท่ี 2 ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อก
ใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) จานวน 2 ครัง้ จานวน
ครัง้ ละร้อ ยละ 30.00 ของจานวนหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ซึ่งเสนอขายในโครงการ
STGT ESOP หรือ ครัง้ ละไม่ เกิน 3,000,000 หุ้ น โดย STGT จะด าเนิ น การ
เสนอขายให้แล้วเสร็จภายในอายุของโครงการ โดย STGT จะเริม่ เสนอขายหุ้น
สามัญดังกล่าว ภายหลังจาก STGT ได้รบั การอนุ ญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) จากสานักงาน ก.ล.ต.
“วันที่มกี ารเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ” หมายถึงวันที่ทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทของ STGT หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ
STGT มีม ติห รือ อนุ ม ัติก าหนดให้เป็ น วัน เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ให้แ ก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT
ตามโครงการ STGT ESOP โดย STGT จะก าหนดวัน ที่มีก ารเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัท
ย่อยของ STGT เป็ นวันเดียวกันกล่าวคือ วันเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนครัง้
แรกตามโครงการ STGT ESOP เป็ นวันเดียวกับวัน IPO และการเสนอขายอีก
2 ครัง้ (การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในปี ท่ี 1 ถึงปี ท่ี 2 ภายหลังการ IPO) ซึง่ จะ
เสนอขายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2564 และ 2565
“วันทีม่ กี ารกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน” หมายถึง
1. สาหรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ณ วัน IPO: วันทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
STGT มีมติห รืออนุ มตั ิรายชื่อผู้มีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนตาม
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โครงการ STGT ESOP ซึง่ คาดว่าจะเป็ นประมาณวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
2. สาหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปี ท่ี 1 ถึงปี ท่ี 2 ภายหลังการ IPO:
วันทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของ STGT หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทของ STGT มีมติหรืออนุ มตั ริ ายชื่อผู้มสี ทิ ธิได้รบั
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนตามโครงการ STGT ESOP ทัง้ นี้ รายชื่อผู้มสี ทิ ธิ
ดังกล่าวจะอ้างอิงตามรายชื่อผู้มีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุ นตาม
โครงการ STGT ESOP ที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นของ STGT มีมติหรือ รายชื่อ
ผูบ้ ริหาร และ/หรือ พนักงาน ตามที่ คณะกรรมการบริหารของ STGT และ/
หรือ บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหารของ STGT มอบหมายเป็ นผูก้ าหนด
เงื่อนไขการได้รบั การจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน

: กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT
ซึง่ มีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานจะต้องมีสถานะเป็ นกรรมการ หรือ
ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษทั ย่อยของ STGT ณ วันที่
มีการกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน มาเป็ นระยะเวลา
ไม่ น้ อยกว่า 3 เดือน และจะต้องไม่ อยู่ในช่ วงระยะเวลาทดลองงาน และ
จะต้องดารงสถานะเป็ น กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT
และบริษทั ย่อยของ STGT ณ วันทีม่ กี ารเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
2. จานวนหุ้นสามัญที่กรรมการแต่ละรายได้รบั จะมีจานวนเท่ากัน แต่ในส่วน
ของผูบ้ ริหารและพนักงาน แต่ละรายอาจได้รบั หุน้ สามัญในจานวนไม่เท่ากัน
ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ตาแหน่ ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน
ความสามารถ ประสิ ท ธิ ภ าพ และการปฏิ บ ั ติ ง านที่ ผ่ า นมา รวมถึ ง
ผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะทาให้แก่ STGT ในอนาคต
ในกรณี ท่มี กี รรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อย
ของ STGT แสดงความประสงค์ท่จี ะไม่ใช้สทิ ธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ในวันทีม่ กี ารเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน คณะกรรมการบริหารของ STGT และ/
หรือ บุ ค คลที่ค ณะกรรมการบริห ารของ STGT มอบหมายสามารถก าหนด
รายชื่อ ผู ้บ ริห าร และ/หรือ พนัก งานของ STGT และบริษ ัท ย่อ ยของ STGT
ท่านอื่นเพื่อให้ได้รบั สิทธิในการรับจัดสรรแทนได้ภายในระยะเวลาเสนอขายและ
จัดสรร โดยให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการได้รบั การจัดสรรข้างต้น โดยผู้บริหาร
และ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รบั การจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจานวน
หุน้ ทีเ่ สนอขายภายใต้โครงการ STGT ESOP

ผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรและ
จานวนที่ได้รบั การจัดสรร

: รายชื่อกรรมการของ STGT ซึ่งได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ STGT
และจานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรร มีดงั นี้
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รายชื่อ

ตาแหน่ ง

จานวนหุ้นสามัญ
ที่ได้รบั จัดสรร
ทัง้ หมด (หุ้น)

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหา / ประธาน
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

300,000

รองประธานกรรมการ
/ ประธานกรรมการ
สรรหา /
กรรมการบริหาร
นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร
นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง /
กรรมการบริหาร
นางอุณากร พฤติธาดา
กรรมการ / กรรมการ
อิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
นายวีรกร อ่องสกุล
กรรมการ / กรรมการ
อิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
/ กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล
กรรมการ / กรรมการ
สรรหา / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
/ กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง /
กรรมการบริหาร
นางสาวธนวรรณ เสงีย่ มศักดิ ์ กรรมการ /
กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

300,000

นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ

นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
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300,000
300,000

300,000

300,000

300,000

300,000
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นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล

กรรมการ /
300,000
กรรมการบริหาร
นายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ ์
กรรมการ /
300,000
กรรมการบริหาร
นายเฉีย ชี ปิ ง
กรรมการ
300,000
นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์
กรรมการ / กรรมการ
300,000
อิสระ
ทัง้ นี้ ไม่มกี รรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT รายใดทีไ่ ด้รบั การ
จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT เกินกว่าร้อยละ 5.00 ของจานวนหุ้นที่
เสนอขายภายใต้โครงการ STGT ESOP
นอกจากนี้ กรรมการที่ดารงตาแหน่ งผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน จะไม่ได้รบั
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนสาหรับตาแหน่งอื่นนอกเหนือจากกรรมการอีก
อนึ่ง การจัดสรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP
จะไม่ส่งผลให้กลุ่มครอบครัวสินเจริญกุล ซึง่ ประกอบด้วย นายไวยวุฒิ สินเจริญ
กุ ล นายกิติช ัย สิน เจริญ กุ ล นายลี พอล สุเมธ นางวรดี สิน เจริญ กุ ล นาย
วีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล นายสมหวัง สินเจริญกุล นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล และ
บริษัท ศรีต รัง โฮลดิ้ง ส์ จ ากัด ถือ หุ้น ไม่ ว่ า ทางตรงหรือ ทางอ้อ มใน STGT
เกิน กว่ าร้อ ยละ 10.00 ของจ านวนหุ้น ที่มีสิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของ STGT
ภายหลังจากวันแรกที่หุ้นสามัญ ของ STGT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(First Day of Trading) ตามที่จะได้มีการเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพ ย์ของ STGT และ/หรือ ร่างหนังสือชี้ชวนของ STGT
ต่อไป
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน : STGT จะนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกแล้วไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น

: ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นใน STGT (Price Dilution)
ในกรณี ท่ีมีก ารจัด สรรหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุ นให้แก่ กรรมการ ผู้บ ริห าร และ/หรือ
พนัก งานของ STGT และบริษัท ย่อยของ STGT ทัง้ จ านวน 10,000,000 หุ้น
ราคาตลาดของหุ้นของ STGT จะลดลงในอัตราร้อยละ 0.07 บนสมมติฐานว่า
ราคาตลาดของหุ้ น ของ STGT คือ ราคาเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่
ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO Price) และราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT
เท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดดังกล่าว และ STGT ออกหุ้นที่จะเสนอ
ขายต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) เป็ นจานวนร้อยละ 31.00 ของทุน
ช าระแล้ว ทัง้ หมดของ STGT ภายหลัง การเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น ต่ อ
ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) และจาหน่ายได้แล้วทัง้ จานวน
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ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่งกาไรต่ อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) และ
ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ในการออกเสี ย งของผู้ถื อ หุ้น ของ STGT (Control
Dilution)
ในการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP
ในครัง้ นี้ จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ STGT ทีจ่ ะออกและเสนอขายภายใต้
โครงการ STGT ESOP จะมีจานวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้น
ละ 1 บาท คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.70 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของ STGT ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ของ
STGT ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) ดังนัน้ จะทาให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ STGT ลดลงไม่เกินร้อยละ
0.70 ของส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ ของ STGT เมื่อคานวณ
เปรียบเทียบกับจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ STGT ภายหลังการ
ออกและเสนอขายหุ ้น สามัญ ที่อ อกใหม่ข อง STGT ต่อประชาชนทั ่วไปเป็ น
ครัง้ แรก (IPO)
นอกจากนี้ เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ถือหุน้ ใน
STGT ร้อยละ 81.08 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของ STGT การเสนอขายหุน้ สามัญ
ภายใต้โครงการ STGT ESOP ในครัง้ นี้ จะท าให้เกิดผลกระทบต่ อ ส่วนแบ่ ง
กาไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.57 ของ
ส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (คานวณจากการถือ
หุ้น ของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อยของบริษัท ฯ ใน STGT ร้อยละ 81.08 คูณกับ
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ STGT ลดลง
ร้อยละ 0.70)
3.

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์

โครงการ STGT ESOP ต้องได้รบั อนุ มตั โิ ดยมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้น
รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10.00) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขาย
หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP นัน้
4.

รายชื่อกรรมการอิ สระที่ผถู้ ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ แทนผูถ้ ือหุ้นได้
1.

นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ

2.

นายเกรียง ยรรยงดิลก

3.

นายสมัชชา โพธิถาวร
์

4.

พลเอกธนสร ป้ องอาณา
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