
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน)

หนังสอืเชญิประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้
ประจ�ำปี 2559

วันศุกร์ที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 เวลำ 10:00 น.
ณ โพธำลัย เลเชอร์ พำร์ค ห้อง Round Room 
เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนำ 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
คลองจั่น บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240
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	 	 	 	 วันที่	4	กุมภาพันธ์	2559

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท	ปิโก	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2558

	 2.	รายงานประจ�าปี	2558	ในรูปแบบซีดีรอม

	 3.	ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

	 4.	นิยามกรรมการอิสระ

	 5.	ค�าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ	 การลงทะเบียน	 การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม	 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ

วาระ	ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

	 6.	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559

	 7.	รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

	 8.	หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข

	 9.	แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท	 ปิโก	(ไทยแลนด์)	 จ�ากัด	(มหาชน)	 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	 ในวันศุกร์ท่ี	19	

กุมภาพันธ์	2559	 เวลา	10:00	น.	ณ	 โพธาลัย	 เลเชอร์พาร์ค	ห้อง	Round	Room	 เลขที่	28	ซอยโยธินพัฒนา	3	ถนนประดิษฐ ์

มนูธรรม	คลองจั่น	บางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	10240	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล	บริษัทฯ	ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2558	และได้จัดท�ารายงาน

การประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนด	รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	ด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1 

2. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรประจ�ำปีและผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานของคณะกรรมการและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และการเปลี่ยนแปลงส�าคัญท่ีเกิดขึ้นในรอบ 

ปี	2558	ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี	2558
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ	และผลการด�าเนินงานตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี	2558	

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2 

3. พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�าปีสิ้นสุดวันท่ี	31	 ตุลาคม	2558	 ซ่ึงแสดงฐานะ

ทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ตามที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและ

ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนมัุตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ประจ�าปี 

สิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2558

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2

4. พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก�ำไรเป็นทุนส�ำรองตำมกฎหมำยประจ�ำปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลำคม 2558 และ 
กำรจ่ำยเงินปันผล

วตัถปุระสงค์และเหตผุล	ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และข้อบังคบัของบรษัิทฯ	ก�าหนดให้บรษัิทฯ	ต้องจดัสรร

ก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งเป็นทุนส�ารองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	

จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	215,624,775	บาท	และทุนส�ารองตามกฎหมาย	(ก่อนจัดสรรเพิ่มเติม)	

จ�านวน	17,489,717	 บาท	 และมีก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ตุลาคม	2558	 จ�านวน	58,482,965	 บาท	 เพื่อให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	2535	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 บริษัทฯ	 จึงได้จัดสรรก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	

ตุลาคม	2558	 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ�านวน	2,031,800	บาท	ท�าให้บริษัทฯ	มีทุนส�ารองตามกฎหมาย	ณ	วันที่	31	

ตุลาคม	2558	เป็นจ�านวน	19,521,517	บาท	

และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	ที่ก�าหนดไว้ประมาณร้อยละ	40	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้หากไม่มีเหตุจ�าเป็น

อ่ืน	 เช่น	 การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ	 บริษัทฯ	 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจาก	 

ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	 ตุลาคม	2558	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ	 ในอัตราหุ้นละ	 

0.22	บาท	ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน	215,294,559	หุ้น	และหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน	330,000	หุ้น	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	215,624,559	หุ้น	

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	47,437,403	บาท

โดยก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี	1	 กุมภาพันธ์	2559	 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา	225	 แห่งพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่	2	กุมภาพันธ์	2559	และก�าหนดจ่ายเงินปันผล 

ดังกล่าวภายในวันที่	18	มีนาคม	2559

ทั้งนี้	สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559

ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาการจดัสรรทุนส�ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิจ�านวน	2,031,800	บาท	

และจา่ยเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นสามญัและผูถ้ือหุ้นบรุมิสิทธิของบริษัทฯ	ในอตัราหุน้ละ	0.22	บาท	รวมมลูคา่ทัง้สิ้น	47,437,403	บาท
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5. พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 ก�าหนดให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ 

ท้ังคณะ	 ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุม

สามัญประจ�าปี	ส�าหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	มีดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

นายเชีย	ซอง	เฮง ประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการสรรหา	

ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	และรองประธานกรรมการบริหาร

นายพิเสฐ	จึงแย้มปิ่น รองประธานกรรมการบริษัท	กรรมการสรรหา	ประธานกรรมการบริหาร	และประธานอ�านวยการ

นายศีลชัย	เกียรติภาพันธ์ กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหา	กรรมการบริหาร	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการบรษัิทท่ีมีส่วนได้เสยี	เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา	

ให้น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้	นายเชีย	ซอง	เฮง	นายพิเสฐ	จึงแย้มปิ่น	และนายศีลชัย	เกียรติภาพันธ์	กลับเข้าด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ท้ังนี	้คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดงักล่าวข้างต้นเป็นผูมี้คณุสมบัตคิรบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	

และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท	 ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย์	 นอกจากนี	้ บุคคลดงักล่าวยังเป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์เกีย่วกบัธรุกจิของบรษัิทฯ	 เป็นอย่างดแีละ 

ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ	รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ	ได้อย่างดียิ่ง	

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3 

6. พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล	บริษัทฯ	มีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และ

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 และเพื่อให้เป็นไปตาม 

หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 จึงน�าเสนอผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2559	 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	

6,000,000	บาท	โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2559 (ปีที่เสนอ)

1.	ค่าตอบแทนรายเดือน 10,000	บาท/คน/เดือน เหมือนเดิม

2.	ค่าเบี้ยประชุม 20,000	บาท/คน/ครั้ง	

ส�าหรับประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

15,000	บาท/คน/ครั้ง	

ส�าหรับกรรมการ

เหมือนเดิม	

3.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	 50,000	บาท/คน/ไตรมาส เหมือนเดิม

4.	เงินโบนัสกรรมการ ดูหมายเหตุ* ดูหมายเหตุ*

รวมเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 6,000,000	บาท/ปี เหมือนเดิม

*	หมายเหต	ุการจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ	 และหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ 

แต่ละคน	โดยก�าหนดจ่ายให้แก่กรรมการอิสระสามท่านและกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน
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ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2559	 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	

6,000,000	บาท	

7. พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2559 

วตัถุประสงค์และเหตผุล	เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ�ากดั	และข้อบังคบัของบรษัิทฯ	ซ่ึงก�าหนดให้ท่ีประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	ทุกปี	คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	คัดเลือก	บริษัท	สอบบัญชี	ดี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัดเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	8125	และ/หรือ	นางวิไลรัตน์	โรจน์นครินทร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3104	และ/

หรือ	นางสุวิมล	กฤตยาเกียรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	2982	แห่งบริษัท	สอบบัญชี	ดี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว	 ไม่มีความสัมพันธ์	 และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 

หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เนือ่งจากพจิารณาเห็นว่าผูส้อบบัญชีดงักล่าวมีคณุสมบัตติามท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด	

จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 โดยก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ส�าหรับปี	2559	 เป็นจ�านวนเงิน 

1,740,000	บาท	โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2559 (ปีที่เสนอ)

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี 600,000 600,000

ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ	รายไตรมาส 600,000 600,000

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย 420,000 540,000

รวม	(บาท) 1,620,000 1,740,000

ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	แต่งตั้ง	นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี	8125	และ/หรอื	นางวไิลรตัน์	โรจน์นครนิทร์	ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี	3104	และ/หรอื	นางสวุมิล	กฤตยาเกยีรณ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี	2982	 แห่ง	 บริษัท	 สอบบัญชี	 ดี	 ไอ	 เอ	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชี 

ของบริษัทฯ	และก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2559	จ�านวนเงินรวม	1,740,000	บาท

8. พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่

ก�าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชุมจะกระท�าได้โดยผูถ้อืหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด	

อนึ่ง	บริษัทฯ	ให้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	ในวันที่	1	กุมภาพันธ์	2559	และให้รวบรวม

รายชื่อตามมาตรา	225	ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่	2	กุมภาพันธ์	2559

บรษัิทฯ	ขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั	เวลาและสถานท่ีดงักล่าวข้างต้น	(สิง่ท่ีส่งมาด้วยล�าดบัท่ี	9)	โดยบรษัิทฯ	

จะเริ่มรับลงทะเบยีนเพือ่เข้าร่วมประชุมตั้งแตเ่วลา	9.00	น.	โดยขอให้เตรียมหลักฐานทีต่้องใช้ในการประชมุผูถ้ือหุ้น	ดังมรีายละเอียด

ตามค�าช้ีแจง	วธิกีารมอบฉันทะ	การลงทะเบียน	และหลกัฐานท่ีต้องน�ามาแสดงก่อนเข้าประชุมตามท่ีจดัส่งมาพร้อมนี	้(สิง่ท่ีส่งมาด้วย

ล�าดับท่ี	5)	 โดยบริษัทฯ	 จะด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 และด�าเนินการประชุมตามข้ันตอนการเข้าร่วมประชุม 

(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	6)
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เพือ่เป็นการรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นในกรณท่ีีผูถ้อืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะแต่งตัง้บุคคล

อ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบ	 ข. 

(สิ่งท่ีส่งมาด้วยล�าดับท่ี	8)	 และส่งกลับมาท่ีบริษัทฯ	 หรือให้ผู้รับมอบฉันทะน�ามาย่ืนต่อบริษัทฯ	 ได้ก่อนเริ่มการประชุม	1	 ช่ัวโมง 

ในวันที่	19	กุมภาพันธ์	2559

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	นี้	บริษัทฯ	ได้จัดท�ารายงานประจ�าปี	2558	ในรูปแบบของ	CD-ROM	จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น	

อย่างไรก็ดี	 หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ�าปี	2558	 ในแบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้	 โดยแจ้งความ

ประสงค์มายังบริษัทฯ	เพื่อด�าเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป	

	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ	

	 	 	 	 โดยค�าสั่งคณะกรรมการบริษัท	ปิโก	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 (นายพิเสฐ	จึงแย้มปิ่น)

	 	 	 	 รองประธานกรรมการ

***	บริษัทฯ	มีบริการของว่างและเครื่องดื่มเท่านั้น	***




