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เลขท่ี PL- ADM-009/16 
 
       วันท่ี  22 มีนาคม 2559 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  
 1.   สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

2. รายงานประจําปี 2558 (แผ่นซีดี) 
3. ประวัติกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งอีก 1 วาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. หนังสือมอบฉันทะ 
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีรับมอบอํานาจ 
7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
9. แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม 

 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 
9.30 น. ณ ห้องซากุระ ชั้น L อาคารจัสมิน ซิต้ี เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

 
วาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

รายละเอียดท่ัวไป  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 โดย
มีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุม (ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 1) 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
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วาระท่ี 3   รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

รายละเอียดท่ัวไป  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปีท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 2) 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา  

 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2558 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

รายละเอียดท่ัวไป  งบการเงินประจําปี 2558 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี ซ่ึงได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้วโดยได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน
ประจําปี 2558 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 โดยจ่าย

เป็นเงินสด 

รายละเอียดท่ัวไป  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับ
บริษัทข้อ 48 กําหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมี
ความจําเป็นท่ีจะต้องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้เพ่ือขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือ
เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลรวม 

181,037,171.50 บาท สําหรับหุ้นสามัญ 362,074,343 หุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 
บาท  

 
สําหรับปี 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็น

จํานวน 208,150,522 บาท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดสรรเงินสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 3,178,000 บาท และจ่ายเงินปันผลรวมท้ังสิ้น 198,716,449.94 บาท ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท 



 
 

 หน้า 3 
 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรร
เงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,178,000 บาท และ จ่ายเงินปันผลรวม 198,716,449.94 บาท 
สําหรับหุ้นสามัญ 374,936,698 หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นท่ีมีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีท่ี 19 
พฤษภาคม 2559 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนที่กรรมการท่ีออกตามวาระ 

รายละเอียดท่ัวไป  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับ
บริษัทข้อ 21 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง จะต้องมีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง
เป็นจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปี
ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนาน
ท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซ่ึงในปี 2559 นี้เป็นปีท่ี 11 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จํากัด และมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวนท้ังสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1) นายเสรี จินตนเสรี  กรรมการอิสระ 
2) ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย  กรรมการอิสระ 
3) นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต้ังแต่วันท่ี 11 ธันวาคม 2558 จนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2559 เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และคํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลท. ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และผลงานท่ีผ่านมาของ
กรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 ท่าน (ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 3) และเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 
ท้ังนี้ บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระซ่ึงเข้มกว่าข้อกําหนดข้ันตํ่าของก.ล.ต. และ ตลท. ใน

เร่ืองการไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง
กรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน  คือ 1) นายเสรี จินตนเสรี กรรมการอิสระ 2) ดร.ปัญจะ 
เสนาดิสัย กรรมการอิสระ 3) นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริษัทอีกหนึ่งวาระ 
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รายละเอียดประวัติของกรรมการท้ัง 3 ท่าน รวมท้ังนิยามกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารสิ่งท่ี
ส่งมาด้วยหมายเลข 3 และ 4 ตามลําดับ 

 
วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 

รายละเอียดท่ัวไป  ตามข้อบังคับบริษัทข้อท่ี 35 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจาก
สถานภาพของบริษัท ปริมาณงานท่ีคณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของ
ธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 
ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้ 
 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 
             ปี 2558       ปี 2559 
                            (บาทต่อเดือน)  (บาทต่อเดือน) 
-  ประธานกรรมการบริษัท   50,000       50,000     
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   25,000         25,000 
-  กรรมการ      21,000         21,000 
 ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้ 
 
2. ค่าเบี้ยประชุม 
       ปี 2558         ปี 2559 
             (บาทต่อคร้ัง)                 (บาทต่อคร้ัง) 
-  กรรมการ     5,000            5,000   
-  กรรมการตรวจสอบ      5,000            5,000 
-  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  5,000            5,000 
 
3. โบนัส  เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ท้ังนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้

พิจารณาจัดสรร  
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2559 

รายละเอียดท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับ
บริษัทข้อ 43 กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 
 
 นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.39/2548 
เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 20) กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 
หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จําเป็นต้อง
เปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสํานักงานตรวจสอบ
บญัชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ 
 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ได้มีมติกําหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี
ประจําปี 2558 เป็นจํานวน 715,000 บาทสําหรับบริษัทและ 260,000 บาทสําหรับบริษัทย่อย ซ่ึงไม่
รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงจะเรียกเก็บ
ตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี  

 
  คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งต้ังนายสมคิด เตีย

ตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3322 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักด์ิ ฉั่ว
ศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอน
ตัน จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการ
ตรวจสอบบัญชีประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 815,000 บาทสําหรับบริษัท และ 195,000 บาท 
สําหรับบริษัทย่อย ซ่ึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ 
เป็นต้น ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีดี ท้ังนี้ค่าตอบแทนท่ีเสนอมีความเหมาะสมกับงาน และบุคคลท้ัง 6 ไม่มี
คุณสมบัติท่ีขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งต้ังนายสมคิด เตียตระกูล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3322 
หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 
หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัดเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2559 ท้ังนี้บุคคลท้ัง 6 ไม่มีคุณสมบัติท่ีขัดแย้งกับ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด 
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แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีท่ีบริษัท แกรนท์ ธอน
ตัน จํากัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอ่ืนแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอ่ืนได้ และขอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มอบอํานาจให้
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ท้ังสองกรณีข้างต้น ท้ังนี้
กําหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2559 ดังนี้  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2558
(บาท) 

ปี 2559
(บาท) 

ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 715,000 815,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซิลอน (บริษัทย่อย) 260,000 195,000

 
ท้ังนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงจะเรียก
เก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอ่ืนๆ แก่บริษัท และ
บริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ท้ังนี้ หากท่านผู้
ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัท 
(ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตาม
สิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 5) พร้อมท้ังกรุณาเตรียมหลักฐาน เพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าท่ี
ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 7) โดยบริษัทกําหนดให้มีวันกําหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม 2559 และให้
รวบรวบรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ท่ี 18 มีนาคม 2559 

 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

                             
 
       

                   (นายเสรี จินตนเสรี) 
                   ประธานกรรมการ 
 
 
 
 


