
 
 

 

TLUXE/CS/SET/2561-009  
วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 

 
เร่ือง มติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ประชุม
เมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. โดยเมื่อเร่ิมเปิดประชุมมีผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้เป็นจ านวน 36 ราย จ านวนหุ้นที่นบั
รวมกนัได้ทัง้สิน้ 250,267,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.45 ของจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนช าระแล้วทัง้หมด 563,050,687 หุ้น ซึ่งครบ
องค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท โดยที่ประชมุได้มีมติดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561   
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้
- เห็นด้วย 250,267,624 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- งดออกเสยีง     0  เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง*  
  * ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่  2 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย ด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมี
ผลการนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 250,267,624 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 



 
 

 

- บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือ

เดียวกัน ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน 

ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที่จดัตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางสว่น ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 250,267,624 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     0 เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง*  
  * ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่  4 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ือง

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ือง

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ไม่
น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการ
นบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 250,267,624 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง    0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่ จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering)   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 

(TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ”) 



 
 

 

ในจ านวนไม่เกิน 140,762,672 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 250,267,624 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     0  เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง*  
* ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ ออกใหม่และให้สิทธิ 

แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงเป็นผู้ลงทุน
รายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน   

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) (“หุ้นกู้แปลงสภาพฯ”) ซึง่เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ 
และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั ในจ านวนไมเ่กิน 980,000 หนว่ย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทตอ่หนว่ย คิดเป็นมลูคา่
การเสนอขายรวมไมเ่กิน 980,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 250,267,624 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ   
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 5,400,833 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 

568,451,520 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จ านวน 563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้นสามญั จ านวน 5,400,833 
หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งยงัมิได้ออกจ าหน่ายที่ออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 2 (TLUXE-W2) และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) ซึ่งครบ



 
 

 

ก าหนดระยะเวลาการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายแล้ว ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 250,267,624 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ   
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน

ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 250,267,624 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

จ านวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 843,813,359 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จ านวนไมเ่กิน 280,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) เพิ่มทุน จ านวน 140,762,672 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ  

2) เพิ่มทุน จ านวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ  



 
 

 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 250,267,624 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง    0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- บตัรเสยี     0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่  10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 250,267,624 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่  11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง

สิทธิฯ ซ่ึงออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซ่ึงออก เสนอขาย และจัดสรรให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน   

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 280,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 140,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Right Offering) 



 
 

 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 140,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ซึง่ออกและจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
เพื่อเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่  

ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผล
การนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 250,267,624 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     0 เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง*  
* ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ) 
 ผู้อ านวยการสายบญัชีและการเงิน 


