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วนัที ่29 สงิหาคม 2557 

 
เรือ่ง  แจง้กาํหนดการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI–W1 ครัง้ที ่11 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 ตามที ่บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั
ของบรษิทั ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (“SIRI–W1”) โดยกาํหนดการใชส้ทิธไิดใ้นวนัทาํการสดุทา้ยของทุก ๆ ไตรมาส (เดอืน
มนีาคม, มถุินายน, กนัยายน และธนัวาคม) ของแต่ละปีปฏทินิตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธโิดยกาํหนดวนัใชส้ทิธิ
ครัง้แรกตรงกบัวนัที ่30 มนีาคม 2555 และวนักาํหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัที ่20 มกราคม 2558 นัน้ 
 
 บรษิทัขอแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัตามใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิSIRI-W1 ครัง้ที ่11 ดงัน้ี 
 
 1. ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ 
 ระหวา่งวนัที ่23 – 29 กนัยายน 2557 (เฉพาะวนัทาํการ) เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  
 

 2. วนักาํหนดการใช้สิทธิ 
  วนัที ่30 กนัยายน 2557 
 

 3. อตัราและราคาการใช้สิทธิ 
 ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1.167 หุน้ในราคาหุน้ละ 1.114 บาท 
 
 บรษิทัจะออกหุน้สามญัเป็นจาํนวนเตม็ไมเ่กนิจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธคิณูดว้ยอตัราการใชส้ทิธิ
หากมเีศษของจาํนวนหุน้สามญัทีจ่ะไดร้บัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ทัง้น้ี การ
คาํนวณจาํนวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธแิละจาํนวนเงนิในการใชส้ทิธใิหเ้ป็นไปตามสตูรการคาํนวณดงัน้ี 
 
จาํนวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สิทธิ (จาํนวนเตม็ปดัเศษทศนิยมทิง้) = จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธ ิx อตัราการใชส้ทิธ ิ 
 
จาํนวนเงินในการใช้สิทธิ (2 ทศนิยม) =  จาํนวนหุน้ทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธ ิx ราคาใชส้ทิธติ่อหน่วย 
 
 ตวัอยา่งเชน่ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธซิึง่ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธจิาํนวน 17,256 หน่วย เมือ่คาํนวณตาม
อตัราการใชส้ทิธแิลว้จะไดเ้ทา่กบั 20,137.75 หุน้ [ 17,256x 1.167 = 20,137.75 ] โดยจะปดัเศษ 0.75 ทิง้ และผูถ้อื
ใบสาํคญัแสดงสทิธจิะไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเป็นจาํนวนเตม็ 20,137 หุน้ ซึง่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะตอ้งชาํระเงนิ
ใหแ้ก่บรษิทัตามจาํนวนในการใชส้ทิธเิทา่กบั 22,432.62 บาท [ 20,137x 1.114= 22,432.62 ] (คาํนวณทศนิยม                    
2 ตาํแหน่ง ทัง้น้ี ถา้ทศนิยมตําแหน่งทีส่ามเท่ากบัหรอืมากกวา่ 0.005 ใหป้ดัขึน้เป็น 0.01 แต่หากน้อยกวา่ 0.005                  
ใหป้ดัทิง้) 
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 4. เอกสารและหลกัฐานในการแจ้งความจาํนงขอใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะตอ้งยืน่เอกสารแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธดิงัน้ี 
 
  4.1 ใชส้ทิธโิดยการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
 
   4.1.1 ยืน่แบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั (“แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิ”) 
ทีไ่ดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุกรายการพรอ้มลงนามโดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ตวัแทน
บรษิทั ซึง่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถรบัแบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธไิด ้ณ สถานทีท่ีต่ดิต่อในการใชส้ทิธหิรอื
ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.sansiri.com) 
 
   4.1.2 นําสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธติามแบบทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝาก 
หลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์”) กาํหนด ตามจาํนวนทีร่ะบุในแบบแสดงความจาํนง
การใชส้ทิธใิหแ้ก่บรษิทั  
 
    ทัง้น้ี ตามทีบ่รษิทัไดด้าํเนินการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์ พรอ้มทัง้ทาํการแตกใบสาํคญัแสดงสทิธจิาก 1 หน่วยเดมิ ใหเ้ป็น 4 หน่วยใหมเ่รยีบรอ้ยแลว้นัน้ 
ดงันัน้ก่อนการยื่นเอกสารต่อบรษิทัขอใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธโิปรดตดิต่อศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์เพือ่เวนคนื
ใบสาํคญัแสดงสทิธฉิบบัเดมิและขอรบัใบสาํคญัแสดงสทิธใิหม ่ สาํหรบันําไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธซิือ้หุน้
สามญัทีจ่ะยืน่ต่อบรษิทั เพือ่ดาํเนินการใชส้ทิธติามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
    สถานทีเ่วนคนื :  สว่นบรกิารลกูคา้ 
      บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
      เลขที ่62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
      (ขา้งศนูยป์ระชุมแหง่ชาตสิริกิติิ)์ ถนนรชัดาภเิษก  
      แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
 
    ตดิต่อสอบถามขอ้มลูที ่ : TSD Call Center 0-2229-2888 
      E-mail:contact.tsd@set.or.th 
      Website: www.tsd.co.th 
 
 4.2 ใชส้ทิธใินระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless)  
   ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธ ิ ตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอถอนใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ หรอืเพือ่ใหอ้อกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธติามทีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์กาํหนด โดยยืน่ต่อบรษิทั
หลกัทรพัยท์ีท่าํหน้าทีเ่ป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ (Broker) ของตน และบรษิทัหลกัทรพัยด์งักลา่วจะดาํเนินการ
แจง้ต่อศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์เพือ่ขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ หรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ สาํหรบันําไปใชเ้ป็น
หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัทีจ่ะยื่นต่อบรษิทั เพื่อดาํเนินการใชส้ทิธติามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4 
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   อน่ึง เพือ่ความชดัเจนในขัน้ตอนรายละเอยีด ขอแนะนําใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธติดิต่อสอบถาม
เกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีาร รวมทัง้ระยะเวลาดาํเนินการตามขอ้น้ีไดจ้ากบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่าํหน้าทีเ่ป็นนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของท่าน 
 
 4.3 หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิ
   1) บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 
    สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนทีย่งัไมห่มดอายุพรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรอื     
ในกรณีทีไ่มม่บีตัรประจาํตวัประชาชน ใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั หรอืสาํเนา
เอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่น
ชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ทาํใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไมต่รงกบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ใหแ้นบเอกสารทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการ เชน่ 
ทะเบยีนสมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปลีย่นชื่อ/นามสกุล เป็นตน้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 
 
   2) บุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว 
 สําเนาหนังสอืเดินทาง หรอื สําเนาใบต่างด้าว ที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรองสําเนา
ถกูตอ้ง 
 
   3) นิตบุิคคลสญัชาตไิทย 
 3.1) สาํเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายไุมเ่กนิ 12 เดอืนก่อนวนักําหนด 
การใชส้ทิธพิรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของ                     
นิตบุิคคล (ถา้ม)ี และ 
 
 3.2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่
หมดอายขุองผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 
 4) นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 
 4.1) สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตัง้นิตบุิคคล หรอืหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอื หนงัสอืรบัรอง
ของนิตบุิคคล ทีม่อีายไุมเ่กนิ 12 เดอืนก่อนวนักาํหนดการใชส้ทิธ ิ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจ      
ลงนามของนิตบุิคคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี และ 
 

4.2) สาํเนาหนงัสอืเดนิทางหรอืสาํเนาใบต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไมห่มดอายขุองผูม้ ี
อาํนาจลงนามของนิตบุิคคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
 
 ทัง้น้ี สาํเนาเอกสารประกอบการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนใน
ต่างประเทศ ตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ขา้งตน้ ซึง่ผูม้อีาํนาจลงนามลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ จะตอ้งไดร้บั
การรบัรองลายมอืชื่อโดย Notary Public และรบัรองโดยเจา้หน้าทีส่ถานทตูไทย หรอืสถานกงสลุไทยในประเทศที่
เอกสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํหรอืรบัรองความถกูตอ้งและมอีายไุมเ่กนิ 1 ปีก่อนวนักาํหนดการใชส้ทิธ ิ
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 5. วิธีการชาํระเงิน 
 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่บรษิทัตามจาํนวนทีร่ะบุใน
แบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธ ิโดยชาํระไดด้งัน้ี 
 
 (1) เชค็, แคชเชยีรเ์ชค็, ดรา๊ฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร หรอืคาํสัง่จา่ยเงนิของธนาคารทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได้
ในเขตกรงุเทพมหานครภายใน 1 วนัทาํการ ซึง่จะตอ้งลงวนัทีไ่มเ่กนิวนัที ่ 26 กนัยายน 2557 โดยขดีครอ่มเฉพาะ           
(AC PAYEE ONLY) สัง่จา่ย “บมจ.แสนสิริ เพ่ือการจองหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ” ทัง้น้ีเอกสารและหลกัฐาน                   
ในการแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธ ิ จะตอ้งสง่มาถงึสาํนกังานของตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั
ของบรษิทั ตามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 6 ภายในเวลา 11.00 น. ของวนัที ่26 กนัยายน 2557 
 
 (2) โอนเงนิสดเขา้บญัชเีงนิฝากของตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทั                     
ในชื่อบญัช ี“บมจ.แสนสิริ เพ่ือการจองหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ” ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ประเภท
บญัชกีระแสรายวนั สาขารชัโยธนิ บญัชเีลขที ่ 111-392690-5 และนําสง่สาํเนาใบนําฝากเงนิ พรอ้มเอกสารและหลกัฐาน                
ในการแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธ ิใหแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของของบรษิทั ภายในเวลา 
16.00 น. ของวนัที ่29 กนัยายน 2557 
 
 ทัง้น้ี การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ต่อเมือ่บรษิทัเรยีกเกบ็เงนิจาํนวนดงักลา่วไดแ้ลว้เทา่นัน้ 
หากบรษิทัเรยีกเกบ็เงนิไมไ่ดด้ว้ยเหตุใดๆ ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของบรษิทั ใหถ้อืวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ
สิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ
 
 6. สถานท่ีท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 
 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จํากดั สาํนักงานใหญ่ ในฐานะตวัแทนรบัแจ้งความจํานงในการใช้สทิธ ิ              
ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั (“ตวัแทนรบัแจ้งความจาํนงฯ”)   
 
 เลขที ่19 อาคาร 3 (ฝ ัง่อสีท)์ ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า ชัน้ 20 
 ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 
 กรงุเทพมหานคร 10900 
 โทรศพัท ์  :   0-2949-1999 
  
 ทัง้น้ี ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงฯ จะไมร่บัการแสดงความจาํนงใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทั                       
ทางไปรษณีย ์และไมร่บัชาํระเงนิคา่ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเป็นเงนิสด 
 
 7. เง่ือนไขอ่ืน ๆ    
  7.1 จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเตม็เทา่นัน้  
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  7.2 หากตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงฯ ไดร้บัหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืจาํนวนเงนิทีต่วัแทนรบัแจง้ความจาํนงฯ ไดร้บัชาํระไมค่รบตามจาํนวนทีร่ะบุไวใ้นแบบ
แสดงความจาํนงการใชส้ทิธ ิ หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงฯ ตรวจสอบไดว้า่ขอ้ความทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธกิรอก
ลงในแบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธนิัน้ไมค่รบถว้น หรอืไมถู่กตอ้ง หรอืตดิอากรแสตมป์ (ถา้ม)ี ไมค่รบถว้นถกูตอ้ง
ตามขอ้บงัคบัและกฎหมายต่างๆ ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงฯ จะถอืวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธสิิน้สภาพลง
โดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ และตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงฯ จะจดัสง่เงนิทีไ่ดร้บัคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ภายใน 14 
วนันบัจากวนักําหนดการใชส้ทิธโิดยไมม่ดีอกเบีย้  เวน้แต่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธไิดท้าํการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักลา่ว
ใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิ
 

 อยา่งไรกต็าม ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธชิาํระจาํนวนเงนิในการใชส้ทิธไิมค่รบถว้นหรอืมกีาร
ชาํระเงนิเกนิจาํนวนในการใชส้ทิธ ิตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงฯ มสีทิธทิีจ่ะดาํเนินการประการใดประการหน่ึงดงัต่อไปน้ี
ตามทีต่วัแทนรบัแจง้ความจาํนงฯจะเหน็สมควร 
 

 (ก) ถอืวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธมิจีาํนวนเทา่กบั (1) จาํนวนหุน้สามญัทีพ่งึจะไดร้บัตาม
สทิธ ิ หรอื (2) จาํนวนหุน้สามญัทีพ่งึไดร้บัตามจาํนวนเงนิในการใชส้ทิธ ิ ซึง่ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงฯไดร้บัชาํระไว้
จรงิตามราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธใินขณะนัน้ (แลว้แต่จาํนวนใดจะน้อยกวา่) หรอื 
 

 (ข) ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธชิาํระเงนิเพิม่เตมิตามจาํนวนทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธใิหค้รบถว้น
ภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิ หากตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงฯไมไ่ดร้บัเงนิครบตามจาํนวนการใช้
สทิธภิายในระยะเวลาดงักลา่ว ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงฯบจะถอืวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธสิิน้สภาพลงโดย
ไมม่กีารใชส้ทิธ ิ
 

 ในกรณีตามขอ้ (ก) หรอื (ข) ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงฯจะสง่เงนิทีเ่หลอืจากการใชส้ทิธหิรอืเงนิ
ไดร้บัไวท้ัง้หมดตามแต่กรณี โดยไมม่ดีอกเบีย้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วนั
นบัจากวนักาํหนดการใชส้ทิธ ิ
 

 7.3 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่อากรแสตมป์ หรอืภาษอีื่นใด (ถา้ม)ี ตาม 
บทบญัญตัแิหง่ประมวลรษัฎากร หรอืขอ้บงัคบั หรอืกฎหมายต่างๆ ทีใ่ชบ้งัคบักบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
 

 ทัง้น้ี รายละเอยีดและเงือ่นไขอื่นๆ โปรดดจูากขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบสาํคญัแสดง
สทิธแิละผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่ 1 (SIRI-W1) หรอืที ่
www.set.or.th 
 

 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

      ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
                                                 (นายวนัจกัร ์ บรณุศริ)ิ 
                                        กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร 


