ที กลท. 012/0318
27 มี นาคม 2561
เรื อง ขอเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2560
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
สิ งทีส่งมาด้ วย (1) สํ าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2560
(2) รายงานประจํ าปี ของคณะกรรมการ
(3) งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที 31 ธั นวาคม 2560 และงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สํ า หรั บปี บัญชี
สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
(4) ข้ อมูลของกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระและได้ รับการเสนอชื อกลับเข้ าดํารง
ตําแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท
(5) ข้ อมูลประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตังผู้สอบบัญชี
(6) ข้ อบังคับของบริ ษั ทเฉพาะส่วนทีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(7) หนังสื อมอบฉันทะ และข้ อมูลของกรรมการอิสระทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉัน ทะ
(8) รายการเอกสารหรื อหลักฐานทีจะต้ องจัดเตรี ยมเพือแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุม
(9) แผนทีไปสถานทีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2560
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) มี มติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี
2560 ในวั นศุ กร์ ที 27 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้ องประชุม ชั น 1 อาคารไทยเศรษฐกิ จประกันภัย เลขที 160
ถนนสาทรเหนือ แขวงสี ลม เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร เพือพิ จารณาตามระเบี ยบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1
ข้ อเท็จจริ ง

เพือพิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามั ญผู้ ถือ ครั งที 1/2560
บริ ษัทได้ จัดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2560 ขึนเมื อวันที 28 ธันวาคม 2560 ซึงรายงานการ
ประชุมครั งดังกล่าวจํ าเป็ นต้ องเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาความถูกต้ องร่ วมกัน
โดยมีรายละเอียดของ
รายงานการประชุมตาม เอกสารแนบหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2560 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ได้ บันทึก
การประชุมตามข้ อเท็จจริ งทีได้ เกิดขึนโดยถูกต้ องแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้
ถื อหุ้นประจํ าปี 2560 รั บรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
การลงมติ
วาระที 2

วาระนีต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เพือรั บทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
ในรอบปี 2560
1

ข้ อเท็จจริ ง

คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดทํา รายงานประจํ าปี ของคณะกรรมการ เพือรายงานให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560 โดยมี รายละเอียดตาม เอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560 และเสนอรายงานประจํ าปี ของ
คณะกรรมการ ให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรั บทราบ
การลงมติ
วาระที 3
ข้ อเท็จจริ ง

วาระนีเป็ นวาระเพื อรั บทราบ จึงไม่มีการออกเสี ยงลงคะแนนเพือมี มติ
เพือพิจารณาอนุ มั ตงิ บแสดงฐานะการเงิน ณ วั นที 31 ธั นวาคม 2560 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรั บปี บัญชี สินสุ ดวั นที 31 ธั นวาคม 2560 ซึงผู้ สอบบัญชี ได้ ตรวจสอบแล้ ว
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 ได้ กําหนดให้ บริ ษั ทต้ องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
และบัญชี กําไรขาดทุน ณ วันสิ นสุดของรอบปี บัญชี ทีผ่านมาของบริ ษัท เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจํ าปี เพือพิจารณารับรอง ซึงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และงบกํ าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ สํ าหรั บปี บัญชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ได้ จัดทําขึนและได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชี ของบริ ษัทแล้ ว ปรากฏรายละเอียดตาม เอกสารแนบหมายเลข 3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31
ธันวาคม 2560 และงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สํ า หรั บปี บัญชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ซึง
ผู้สอบบัญชี ได้ ตรวจสอบแล้ ว
การลงมติ
วาระที 4
ข้ อเท็จจริ ง

วาระนีต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เพือพิจารณาเรื องการจัดสรรเงินกําไร และการจ่ ายเงินปั นผล
(1) บริ ษัทมี ผลขาดทุนสุทธิ จากผลการดําเนินงานในปี 2560 จํ านวน 115,600,444 บาท
(2) ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมี ขาดทุนสะสมจํ านวน 823,671,455 บาท
(3) บริ ษัทมี ทนุ จดทะเบี ยน 1,326,518,451 บาท มี เงินสํ ารองตามกฎหมายจํ านวน 18,811,235 บาท
และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทต้ องจัดสรรกํ าไรสุทธิ ประจํ าปี จํ า นวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกํ าไรสุทธิ หลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี ) ไว้ เป็ นทุนสํ ารองตาม
กฎหมาย จนกว่าทุนสํ ารองตามกฎหมายดังกล่าวจะมี จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบี ยนของบริ ษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เนืองด้ วย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทยังมี ผลขาดทุนสะสมจํ านวน 823,671,455 บาท
จึงไม่ต้องสํ ารองตามกฎหมายเพิมขึน และเห็นควรให้ งดจ่ายเงิ นปั นผล
การลงมติ
วาระที 5

วาระนีต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เพือพิจารณาเลื อกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ

ข้ อเท็จจริ ง ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทได้ กําหนดให้ กรรมการของบริ ษัท
จํ านวน 1 ใน 3 เป็ นอัตราต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี ทุกครัง และ
เนืองด้ วยในปั จจุบันบริ ษั ทมี กรรมการทังสิ นจํ านวน 14 ท่า น จํ านวนกรรมการทีจะต้ องพ้ นจากตําแหน่ง ตาม
2

วาระตามทีข้ อบังคับของบริ ษั ทกํ าหนดจึงเป็ นจํ า นวน 5 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี
2560 นีกรรมการจํ านวน 5 ท่า นทีจะต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวคือ
(1) นางนงลักษณ์ วิสุทธิ ผล
กรรมการ
(2) นายบุณยรักษ์ วิสุทธิ ผล
กรรมการ
(3) นางพรภัทร์ รอดโพธิ ทอง บุญถนอม
กรรมการ
(4) นายทินกร พันพานิชย์ กุล
กรรมการ
(5) นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท
กรรมการอิสระ
โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริ หารทรั พยากรบุคคลของบริ ษั ทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า
กรรมการทีจะพ้ นจากตําแหน่งตามวาระทัง 5 ท่านมี คณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํ ากัด พ.ศ. 2535 และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในทางธุรกิจทีเกียวข้ องกับการ
ดําเนินงานของบริ ษัท และสามารถทีจะช่วยพัฒ นาการดําเนินกิ จการของบริ ษัท โดยเฉพาะสํ า หรั บกรรมการที
ได้ รับการเสนอชื อข้ างต้ นซึงเป็ นกรรมการอิสระนัน ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นผู้ทีจะสามารถให้ ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกี ยวข้ อง
จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือ
พิจารณานําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพื อพิ จารณาและเลื อกตังให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไป
อีกวาระหนึง ซึงประวัติและข้ อมูลเบื องต้ นของกรรมการทัง 5 ท่านดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตาม เอกสาร
แนบหมายเลข 4
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ เสนอชื อกรรมการ 5 ท่า นทีจะต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจํ าปี 2560 พิจารณาเลื อกตังให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง
วาระนีต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ
วาระที 6

เพือพิจารณากําหนดค่ าตอบแทนแก่ คณะกรรมการ

ข้ อเท็จจริ ง ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2559 ได้ มีมติให้ กําหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทังคณะประจํ าปี 2560
เป็ นจํ านวน 528,000 บาท และเบี ยประชุมกรรมการเป็ นจํ านวนไม่เกิน 500,000 บาท และให้ เป็ นอํานาจของ
คณะกรรมการบริ ษัททีจะพิจารณาเพือจัดสรรจํ านวนค่าตอบแทนทีจะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกิ น
จํ านวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว
โดยในปี 2560 บริ ษัทมี กรรมการทังสิ นจํ านวน 14 ท่า น และในระหว่างปี 2560 บริ ษัทมี กรรมการลาออกและ
กรรมการเข้ าใหม่ ซึงรายละเอียดของการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และเบี ยประชุมกรรมการในปี 2560
เปรี ยบเทียบกับปี 2559 ตามประเภทค่าตอบแทนเป็ นดัง นี
ลําดับ
ที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื อ

นายเวชช วิศวโยธิ น
นายแพทย์ บุณยรั กษ์ วิสุทธิ ผล
ดร.ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางนงลักษณ์ วิสุทธิ ผล
นางสุดาพันธ์ อิงคะวณิ ช
นายหลุย วิวงศ์ศกั ดิ
นายสถาพร เปาทอง

ค่ าเบียประชุ ม (บาท)

ค่ าบําเหน็จกรรมการ(บาท)

ปี 2560
105,389.55,000.33,000.55,000.49,500.49,500.55,000.-

ปี 2560
66,000.33,000.33,000.33,000.33,000.33,000.33,000.-

ปี 2559
52,500.33,000.16,500.33,000.33,000.27,500.33,000.3

ปี 2559
66,000.33,000.33,000.33,000.33,000.33,000.33,000.-

จํานวนครั งทีเข้ า
ประชุ ม / ปี
ปี 2560 ปี 2559
10/10
5/6
10/10
6/6
6/10
3/6
10/10
6/6
9/10
6/6
9/10
5/6
10/10
6/6

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

นางพรภัทร์ รอดโพธิ ทอง บุญถนอม
นางศิริสุข ฮุนตระกูล
นายสุรพงษ์ เผ่าวิบูล
นางอรพินท์ ขจรอําไพสุข
นายจอห์น เลสลี มาโฮนี
นายกระจ่าง พูลพิพฒ
ั น์
พลเอกชัชวาลย์ จรู ญรัชฎ์
นายนริ ศ เชยกลิน
นายสันติ ปิ ยะทัต
นายทินกร พันพานิชย์ กุล
นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท
ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร
นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล
นายจักรวี วิสุทธิ ผล
รวม

33,000.22,000.33,000.27,500.27,500.22,000.49,500.27,500.27,500.22,000.693,889.-

33,000.27,500.27,500.5,500.33,000.33,000.11,000.399,000.-

33,000.33,000.33,000.33,000.33,000.33,000.33,000.33,000.528,000.-

33,000.33,000.33,000.33,000.33,000.33,000.33.000.495,000.-

6/10
4/10
6/10
5/10
5/10
4/10
9/10
5/10
5/10
4/10
-

6/6
5/6
5/6
1/6
6/6
6/6
2/6
-

* กรรมการในลําดับที 8 ได้ รับการแต่ งตังในปี 2559
* กรรมการในลําดับที 9-15 ได้ ลาออกในระหว่ างปี 2560
* กรรมการในลําดับที 16 – 21 ได้ รับการแต่ งตั งในระหว่ า งปี 2560

ซึงคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริ หารทรั พยากรบุคคลของบริ ษัทได้ พิจารณา โดยกลันกร
รายละเอียดถึงความเหมาะสมด้ วยประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมาแล้ ว เห็นสมควร
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณานําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการทังคณะประจํ าปี 2561 เป็ นจํ านวน 528,000 บาท และเบี ยประชุมกรรมการเป็ นจํ านวนไม่เกิน
500,000 บาท และให้ เป็ นอํา นาจของคณะกรรมการบริ ษัททีจะพิ จารณาเพือจั ดสรรจํ านวนค่าตอบแทนทีจะ
มอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกิ นจํ านวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากํ าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทังคณะ
ประจํ าปี 2561 เป็ นจํ านวน 528,000 บาท และเบี ยประชุมกรรมการเป็ นจํ านวนไม่เกิน
500,000 บาท และให้ เป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริ ษัททีจะพิจารณาเพือจัดสรรจํ านวน
ค่าตอบแทนที จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกิ นจํ านวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว
การลงมติ

วาระที 7
ข้ อเท็จจริ ง

วาระนีต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํ า นวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหุ้น
ซึงมาประชุม
เพือพิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561 และกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและเห็นควรเสนอชื อ นายอภิ ชาติ สายะสิ ต ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เลขทะเบี ยนที 4229 และ/หรื อ นางสาววลี รัตน์ อัครศรี สวัสดิ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบี ยนที 4411
และ/หรื อ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบี ยนที 3899 จาก บริ ษัท เบเคอร์
ทิลลี ออดิ ท แอนด์ แอ็ดไวเซอรี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํ ากัด ให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณา
แต่งตังให้ เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สํ า หรั บการตรวจสอบบัญชี ประจํ าปี 2561 โดยเสนอให้ ทีประชุม
4

สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติใ ห้ กําหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชี เป็ นจํ า นวนเงิน 2,040,000 บาท (สองล้ านสี
หมื นบาทถ้ ว น) โดยมีรายละเอียดของข้ อมูลเพือประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตังผู้สอบบัญชี ตาม
เอกสารแนบหมายเลข 5
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังให้ นายอภิ ชาติ สายะสิ ต ผู้สอบบัญชี
รั บอนุญาตเลขทะเบี ย นที 4229 และ/หรื อ นางสาววลี รัต น์ อัครศรี สวัสดิ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เลขทะเบี ยนที 4411 และ/หรื อ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลข
ทะเบี ยนที 3899 จาก บริ ษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอรี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
จํ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สํ า หรั บการตรวจสอบบัญชี ประจํ าปี 2561 โดยเสนอให้ ที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติใ ห้ กําหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชี เป็ นจํ า นวนเงิน 2,040,000
บาท (สองล้ านสี หมื นบาทถ้ ว น)
การลงมติ
วาระที 8
ข้ อเท็จจริ ง

วาระนีต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เพือรั บทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการตรวจสอบการดําเนินกิ จการของบริ ษัทในรอบปี 2560 ในด้ า นต่างๆ และ
ได้ จัดทําความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพือรายงานให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ ซึงรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบดังกล่าว ได้ แสดงไว้ แล้ วในรายงานประจํ าปี เอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการตรวจสอบประจํ าปี ของคณะกรรมการตรวจสอบให้ ทีประชุมสามัญผู้
ถื อหุ้นรั บ ทราบ
การลงมติ
วาระที 9

วาระนีเป็ นวาระเพื อรั บทราบ จึงไม่มีการออกเสี ยงลงคะแนนเพือมี มติ
พิจารณาเรื องอืนๆ (หากมี )

จึงเรี ยนมาเพือขอเชิ ญ ท่านเข้ าร่ วมประชุมตามกําหนดวันเวลาและสถานทีดังกล่าวข้ างต้ น ซึงท่า นสามารถศึกษา
ข้ อบังคับของบริ ษั ทในส่วนทีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จากเอกสารแนบหมายเลข 6 และหากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยได้ กรุณามอบฉันทะให้ บุค คลอืนทีท่านเห็นว่าเหมาะสม หรื อมอบฉั นทะให้ แก่ก รรมการอิสระคือ ดร. ศิวาวุธ เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา หรื อ ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร เข้ าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงมติแทน โดยขอให้ ทา่ นเลื อกและ
กรอกข้ อความให้ ครบถ้ วนและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงตาม เอกสารแนบหมายเลข 7 พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์จํ านวน 20 บาท และมอบให้ แก่ประธานกรรมการ หรื อผู้ทีประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานทีประชุมก่อนเข้ า
ร่ วมการประชุม ทังนีผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉัน ทะจากผู้ถือหุ้นให้ เข้ าร่ วมประชุม กรุณาจัดเตรี ยมเอกสารหรื อหลักฐานเพือ
แสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุมตามรายการทีกํ าหนดใน เอกสารแนบหมายเลข 8
ขอแสดงความนับถื อ

( นายสถาพร เปาทอง )
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท
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