
 

 

 

 

 

 
 
 

 

ที่ L002/2563 
  
 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2563 

 

เร่ือง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 การจ่ายเงินปนัผล และการเลือกตั้ง ARCG และ NRC ที่ถึง
ก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอันเป็นสาระส าคัญดังนี้ 

 
1. เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2563 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าป ี2562  
 
2. เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2562 

และอนุมัติงบการเงินของบริษัท  ส าหรับปี ส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก         
ผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี  

 
3.   เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 จัดสรรเงินก าไรสะสม ส าหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้

ก. เงินปันผลประจ าปีจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้น ส าหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายทั้งส้ิน 71,673,562 บาท 

ข. เงินก าไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินก าไรสะสมต่อไป 

 

ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่  7 พฤษภาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลใน
วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
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4. เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงก าหนดออกตามวาระใน   
คราวนี้ทั้ง 4 ท่าน (นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์  นายโฮ กวงจิง  นายชานคราร์ ชานดราน และนายสจ๊วต เดวิด      
เรดดิ้ง) กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 

5.    อนุมัติให้คงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 ส าหรับกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการซึ่งด ารงแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ และกรรมการ
ซึ่งด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562  โดยอัตราค่าตอบแทนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 ดังกล่าวจะยังคงมีผลส าหรับปี 2563 และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จะมีมติเป็นอย่างอื่น  ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   ทั้งนี้ จะน าเสนอ       
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อรับทราบ 

 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2563 เป็นดังนี้ 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน/  
ครั้งการประชุม/ท่าน 

(บาท) 

บัตรก านัลสปา 
และแกลเลอร่ี/ป/ีท่าน 

ประธานกรรมการบริษัท 262,000 - 

กรรมการอิสระ 175,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  

กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร 175,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  

กรรมการ 115,000 - 

 

คณะกรรมการตรวสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน/  
ครั้งการประชุม/ท่าน 

(บาท) 

ประธานกรรมการ 87,000 
สมาชิก 45,000 

 

6.  เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 แต่งตั้ง นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาว
พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ 
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นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 ของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2563 
โดยก าหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจ านวนเงินท้ังส้ินไม่เกิน 900,000 บาท  

 
7. อนุมัติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น ประจ าปี 2563 ในวันจันทร์ที ่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.         

ณ ห้องบันยัน  บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่  21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้   
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   
 
ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 
2563  

 
8.    อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 ดังนี้  

 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 
2. พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2562 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 

3. พิจารณาอนมุัติการจา่ยเงินปันผล 

4. พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท 

4.1 พิจารณาอนมุัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีถงึก าหนดออกตามวาระ 

4.2 พิจารณารับทราบค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท 
กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ 
และกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

4.3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จ านวน 1 ท่าน และเพิ่มจ านวนกรรมการท้ังคณะ 

5.  พิจารณาอนมุัติการแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชี และการก าหนดคา่สอบบัญชี ส าหรับปี 2563 

6.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถา้ม ี
 

9.    อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการของบริษัททั้ง 3 ท่านที่จะถึงก าหนด
ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ ของบริษัท
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เปน็เวลา 2 ปี มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2563 เปน็ต้นไป ดังนี ้ 

 

1)  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์   ประธาน  

2)   ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์   กรรมการ  

3)   นายธงชัย อานันโททัย    กรรมการ 
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และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ เพื่อ
ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

10.    อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทท้ัง 3 ท่านที่จะถึงก าหนดออกตามวาระกลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นเวลา 2 ปี มีผลตั้งแต่
วันท่ี 1 มีนาคม 2563 เปน็ต้นไป ดังนี ้ 

 

1)  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์   ประธาน  

2)   ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์   กรรมการ  

3)   นายธงชัย อานันโททัย    กรรมการ 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
เหมือนเดิมทุกประการ 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ        

                   
                 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                                           (นายควน เชท) 
                                   ผู้อ านวยการ 
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แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 

 

 ด ้วย ท ี่ป ระช ุมคณะกรรมการ บริษัท  ลากูน่า รีสอร์ท  แอนด์  โฮเท็ล  จ ากัด  (มหาชน) ครั้งที่  1/2563  เมื่ อวันที่                       
25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 
 

  ต่อวาระ 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ  
(เดิม คือ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง) 

              กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ 
(เดิม คือ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง) 

   คือ  ประธานกรรมการ  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ 
    กรรมการ   ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 
    กรรมการ   นายธงชัย อานันโทไทย 

  โดยการ ต่อวาระให้มีผล ณ วันท่ี    1 มีนาคม 2563        . 
  
 เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ

ก ากับดูแลกิจการ โดยเพิ่มขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 

 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ภายนอกของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

โดยการเปล่ียนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าว ใหมี้ผล ณ วันท่ี    25 กุมภาพันธ์ 2563     . 
  

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ ของบริษทัประกอบด้วย 

 
ต าแหน่ง ชื่อ วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 

1.   ประธาน นายวฒุิพล สุริยาภิวัฒน ์ 2 ปี 

2.   กรรมการ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ ์ 2 ปี 

3.   กรรมการ นายธงชัย อานันโทไทย 2 ปี 

 
โดยกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ ล าดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ

ท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี ่ยง และก ากับดูแลกิจการของบริษ ัทมีขอบเขต หน้าที ่ และความ

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ 
ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ แต่ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ ได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) และ 

ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท 
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8. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม      
มีประสิทธิภาพ และก ากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัท 

9.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ  หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามี
รายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท 

ก. รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ข. การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการเห็นสมควร   หาก
คณะกรรมการของบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

10.  ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับ
พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ 

11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี 

12. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

13. ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

14. ก ากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 

15. ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท 

16.  ทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการทุกปี รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความจ าเป็น 

17.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ
เส่ียง และก ากับดูแลกิจการ 

 

 



- 4 - 

บริษัทขอรับรองตอ่ตลาดหลักทรัพย์ดังนี ้
 

1. กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด  

2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการข้างต้นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

    

   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 
                                                              (นายชานคราร์ ชานดราน) 
    
 
   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 
                                                               (นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง)     


