วันที 25 มีนาคม 2558
เรื อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจําปี 2558

เรี ย น

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)

สิงทีส่งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 2/2557
2. รายงานประจําปี 2557 (CD-ROM)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีได้ รับการเสนอชือเพือแต่ งตังเป็ นกรรมการแทนกรรมการที
ออกตามวาระ
4. ข้ อมูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพือประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
7. เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้ าประชุม
8. ข้ อบังคับของบริ ษัทเกี ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนทีแสดงสถานทีประชุม
ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท เซ็ปเป้ จํ ากั ด (มหาชน) ครั งที 2/2558 เมื อวันพฤหัสบดีที 19
มีนาคม 2558 ได้ มีมติเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันศุกร์ ที 24 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น.
ณ ห้ องพาวิลเลียน บี ชั น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั น เลขที 333 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี
วาระที 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 2/2557 เมือวันที 15 พฤษภาคม 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
เลขานุการทีประชุมได้ จัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 2/2557
ซึงประชุมเมือวันที 15 พฤษภาคม 2557 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณา
แล้ วเห็นว่ารายงานการประชุม ดังกล่าวได้ บันทึก รายละเอียดเกี ยวกั บการ
ประชุมอย่ างถูกต้ อง ครบถ้ วน และตรงต่อความเป็ นจริ ง (รายละเอียดตามสิง
ทีส่งมาด้ วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริ ษั ทมี ค วามเห็นว่า การบันทึก รายงานการประชุมมี ค วาม
ถูกต้ องตามมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็น สมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครังที 2/2557 ซึงประชุม
เมื อวันที 15 พฤษภาคม 2557 ตามทีเสนอ

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี

การลงมติ :

บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)

วาระนีต้ อ งผ่ านมติอนุมัติจ ากที ประชุมผู้ ถือ หุ้น ด้ วยคะแนนเสี ยงข้ า งมากของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที 2
รั บทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2557 และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษัท
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล :
บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดําเนินงานและการเปลี ยนแปลงทีสํ าคัญ ในปี 2557 ตามที
ปรากฎในรายงานประจําปี 2557 (รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้ วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว จึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2557
การลงมติ :
เนืองจากเป็ นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี
วาระที 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2557 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล :
ตามพระราชบัญญัติบ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ.2535 และตามข้ อ ที 45 ของ
ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นควรให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพืออนุมตั ิ
งบการเงินประจําปี 2557 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 (รายละเอียดตามสิงทีส่งมา
ด้ วย 2) ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง และคณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบด้ วยแล้ ว
การลงมติ :
วาระนีต้ อ งผ่ านมติอนุมัติจ ากที ประชุมผู้ ถือ หุ้น ด้ วยคะแนนเสี ยงข้ า งมากของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
วาระที 4
พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานประจําปี 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล :
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทกําหนดไว้ วา่ บริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ และหักสํ ารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามทีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
และตามข้ อ 54 ของข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดเรื องการจ่ายเงินปั นผลว่าห้ ามมิให้ บริษทั
จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงิ นกําไรซึงรวมถึงกําไรสะสม ในกรณี ที
บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงิ นปั นผล ทังนี เงิ นปั นผลให้
แบ่ง จ่า ยตามจํ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงิ น ปั น ผลต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล และอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.532 บาท ทังนี บริ ษัทได้ จา่ ยเงินปั นผล
ระหว่างกาลของปี 2557 ไปแล้ วเมือวันที 22 มิถนุ ายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.225 บาท
2

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี

การลงมติ :

บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)

รวมเป็ นเงินทังสิน 275.63 ล้ านบาท และจะจ่ายส่วนทีเหลืออีกในอัตราหุ้นละ 0.307
บาท จากกําไรสุทธิ ของผลการดําเนินงานวันที 1 เมษายน 2557 ถึงวันที 31 ธันวาคม
2557 รวมเป็ นเงินทังสิน 92.1 ล้ านบาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทีมีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลตามที
ปรากฏรายชือ ณ วันกําหนดสิทธิ ผ้ ูถือหุ้น (Record Date) เพือสิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผล
ในวันที 6 พฤษภาคม 2558 รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิมเติม พ.ศ. 2551) ด้ วยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 7 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที 22 พฤษภาคม 2558 โดยจ่ายเมือได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจําปี 2558
อนึง บริ ษัทไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองอีกเนืองจากบริ ษัทได้ จดั สรรกําไร
สุทธิ เพือเป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมายแล้ วเป็ นจํานวน 30,462,000 บาท ซึงเท่ากับ
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และครบถ้ วนตามทีกฎหมายกําหนดแล้ ว
วาระนีต้ อ งผ่ านมติอนุมัติจ ากที ประชุมผู้ ถือ หุ้น ด้ วยคะแนนเสี ยงข้ า งมากของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที 5
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล :
ตามข้ อ 20 ของข้ อบังคับของบริษัทกําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง
ให้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งในจํานวนทีใกล้ เคียงทีสุดกับ
จํานวน 1 ใน 3 กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลัง
จดทะเบียนบริ ษัทนัน ให้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการทีออก
ตามวาระนันอาจได้ รับเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 มีกรรมการทีจะออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ได้ แก่
1. นายนที อ่อนอิน
2. นางสาวกัลณิการ์ ตริ ยางกูรศรี
3. นางนิรัชรา ศิริอําพันธ์ กลุ
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให้ ที ประชุมผู้ ถือ หุ้น พิจ ารณาเลื อ กตัง
กรรมการบริ ษัททีจะออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ซึงได้ แก่ นายนที อ่อนอิน
นางสาวกัลณิการ์ ตริ ยางกูรศรี และนางนิรัชรา ศิริอําพันธ์ กลุ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง ทังนี ประวัติโดยสังเขปของทัง 3 คนได้ จดั ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนีแล้ ว (รายละเอียดปรากฎตามสิงทีส่งมาด้ วย 3)
การลงมติ :
วาระนีต้ อ งผ่ านมติอนุมัติจ ากที ประชุมผู้ ถือ หุ้น ด้ วยคะแนนเสี ยงข้ า งมากของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
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บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)

วาระที 6
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสําหรั บคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย ประจําปี 2558
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล :
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบ ริ ษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ.2535 ห้ า มมิใ ห้
บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จา่ ยเป็ นค่าตอบแทนตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อ 33 ของข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดว่าห้ ามมิให้ บริ ษัท
จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ
ทังนี กรรมการมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทน เบียประชุม เบียเลียง และสวัสดิการต่างๆ
จากบริ ษัทในรู ปของเงินบําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน
ทํานองเดียวกัน ตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจ ะ
พิ จ ารณากําหนด
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2558
จํานวนไม่เกิน 6,000,000 (หกล้ าน) บาท
การลงมติ :
วาระนีต้ องผ่านมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
วาระที 7
พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล :
ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้
ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริ ษัททุกปี และตามข้ อ 53 ของข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดว่า ให้ ทีประชุม
สามัญประจําปี แต่งตังผู้สอบบัญชี และให้ กําหนดจํานวนเงิ นค่าตอบแทนให้ แก่
ผู้สอบบัญชีนนั โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารง
ตําแหน่งหน้ าทีใดๆ ในบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : 1) การแต่ งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย
เห็นควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี
จากบริ ษั ท เคพีเอ็ มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้ ส อบบัญชีข องบริ ษัท ดัง มี
รายนามต่อ ไปนี โดยให้ คนใดคนหนึงเป็ นผู้ ส อบบัญชี แ ละแสดงความเห็ น ต่อ
งบการเงินของบริ ษัทประจําปี 2558
ชือ
เลขทะเบียน จํานวนปี ทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
1. คุณสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง 4409
3 ปี (ตังแต่ปี 2555)
2. คุณพรทิพย์ ริ มดุสิต
5565
3. คุณบัณฑิต ตังภากรณ์
8509
-
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การลงมติ :

บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)

ในส่วนของบริ ษัทย่อย คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชีจาก
BDR Consult Spol. s.r.o เป็ นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o. และ RSM
AAJ Associates เป็ นผู้สอบบัญชีของ PT. Sappe Indonesia ประจําปี 2558
โดยผู้สอบบัญชีทีเสนอแต่งตังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ไม่เป็ น
ผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเป็ นอิสระ
2) ค่ าสอบบัญชีประจําปี 2558
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริ ษัท และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงินรวม
ไม่เกิน 2,500,000 (สองล้ านห้ าแสน) บาท โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอืน เช่น ค่าเดินทาง
ค่าเอกสาร/สิงพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสือสาร แต่ไม่เกินร้ อยละ 10 ของ
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
วาระนีต้ อ งผ่ านมติอนุมัติจ ากที ประชุมผู้ ถือ หุ้น ด้ วยคะแนนเสี ยงข้ า งมากของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที 8
เรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล :
ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้ อ 43 วรรค 2 ของข้ อบังคับบริ ษัท กําหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั
ทีประชุมพิจารณาเรื อง
อืนนอกจากทีได้ กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : ทีประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื องอืนๆ อีก เนืองจากตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทีประชุมสมควรพิจารณาปรึ กษาหารื อกันเฉพาะ
เรื องทีมีการแจ้ งไว้ ล่วงหน้ าเท่านัน เพือให้ เกิดความเป็ นธรรมกับผู้ถือหุ้นทังหมด
โดยรวม
จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทกําหนดให้
วันที 2 เมษายน 2558 เป็ นวันให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้น (Record Date) เข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 โดยจะ
รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิมเติม พ.ศ. 2551)
ด้ วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 3 เมษายน 2558 และจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพือเข้ าร่ วมประชุมตังแต่
เวลา 8.00 น. เป็ นต้ นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าทีรับลงทะเบียน เป็ นผู้รับหนังสื อมอบฉันทะแทน
ประธานกรรมการ และเพือเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้ รวดเร็ ว
ยิงขึน จึงใคร่ขอให้ ทา่ นโปรดนําหนังสือมอบอํานาจตามสิงทีส่งมาด้ วย 5 หรื อ 6 (แล้ วแต่กรณี) พร้ อมติดอากรแสตมป์
20 บาท และหลักฐานการมอบอํานาจรายละเอียดตามสิ งทีส่งมาด้ วย 7 รวมทังแบบลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมซึงมี
บาร์ โค้ ด (Barcode) มาแสดงเพือลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
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บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)

ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัท โปรดนําส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท ซึงท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้ อย่างชัดเจน และหลักฐานการมอบอํานาจรายละเอียด
ตามสิ งทีส่งมาด้ วย 7 รวมทังแบบลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมซึงมีบาร์ โค้ ด (Barcode) ส่งมายัง เลขานุ การบริ ษัท
เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) เลขที 2 ซอยพระรามเก้ า 28 ถนนพระรามเก้ า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ
10240 ภายในวันศุกร์ ที 17 เมษายน 2558 จักเป็ นพระคุณยิง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับลงทะเบียนในกรณีทีเอกสารไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่เป็ นไปตามเงือนไข
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรื อเลขานุการบริ ษัทได้ ทีหมายเลขโทรศัพท์
02-319-4949 ต่อ 312 หรื อ ต่อ 4141
ขอแสดงความนับถือ

(นายนที อ่อนอิน)
ประธานกรรมการ
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