
 

 

 
 
 
 

ที่ ซก.ก. 258/2558        วนัท่ี 20 มีนาคม 2558 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัประจ าปี 2558 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557  
   2.  รายงานประจ าปี 2557          CD-ROM 

 3.  ประวตัิ          คณะกรรมการได้มีมติให้           ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา         ให้                    ง    
     กรรมการอกีวาระหนึง่ 

   4.  ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
   5.  เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
   6.  ข้อมลูส าหรับผู้ เข้าร่วมประชมุ 
   7.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุสามญัประจ าปี 2558 
   8.  แบบลงทะเบียน (ที่ต้องน ามาในวนัประชมุ) 

   9.  แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และข้อมลูกรรมการที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซ      จ ากดั (มหาชน)      SUSCO ในการประชมุครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัจนัทร์ที่ 23 กมุภาพนัธ์ 
2558 ได้มีมติ   จดัประชมุสามญัประจ าปี 2558 ในวนัพฤหสับดทีี่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องคริสตลั โรงแรมตวนันา 
ซึง่ตัง้อยู ่ณ เลขที่ 80 ถนนสรุวงศ์ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมวีาระการประชมุ ดงันี ้: 
 

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชมุควรรับรองรายงานดงักลา่ว (ตามสิง่ที่สง่มาด้วยรายการที่ 1) 
 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  
 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชมุควรรับทราบ                        2557  
 (ตามสิง่ที่สง่มาด้วยรายการท่ี 2) 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ ผู้สอบบญัชีได้
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชมุควรอนมุตัิงบการเงินดงักลา่ว (ตามรายละเอียดที่ปรากฎใน 
 สิง่ที่สง่มาด้วยรายการท่ี 2) 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไร 
    ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50  
  ของก าไรสทุธิ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล นอกจากจะมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินเพื่อการขยายธรุกิจ 

  ในปี 2557 บริษัทฯ มกี าไรสทุธิจากผลการด าเนินงาน 11.764 ล้านบาท และมีก าไรสะสมยกมา  
 จากปี 2556 จ านวน 187.293 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีมตใิห้เสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
 การจดัสรรก าไรดงักลา่ว ดงันี ้: 
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                หนว่ย : พนับาท 
 (1)  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 มกี าไรสะสมยกมา              187,293 

 (2)  ก าไรสทุธิของปี 2557                                                          11,764 
  (3)  รวมก าไรตามรายการท่ี (1) และ (2)                              199,057 
   (4)  หกั  เงินทนุส ารองตามกฎหมาย                                                              (2,061) 
   (5)  หกั  เงินปันผลงวดคร่ึงหลงัของปี 2556 
 ที่ได้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท                         (66,000) 
 (6)  หกั  เงินปันผลงวดคร่ึงแรกของปี 2557 
                ที่ได้จ่ายในเดอืนกนัยายน 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท                            (33,000) 
   (7)  หากจะจ่ายเงินปันผลงวดคร่ึงหลงัของปี 2557  
                            หุ้นละ 0.05 บาท จะเป็นเงิน                           (55,000)                                    
   (8)  จะเหลอืเงินก าไรสะสมยกไป  
 (หกัรายการท่ี (3) ด้วยรายการท่ี (4),(5) (6) และ (7))        42,996 
                                           เมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายทัง้ปี 2557 (ตามรายการท่ี (6) และ (7) ข้างต้น) จะเป็นเงินหุ้นละ 0.08 บาท  
 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 88 ล้านบาท เทา่กบัร้อยละ 748.04 ของก าไรสทุธิของปี 2557 ซึง่อตัรา 
 การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนด 
 รายช่ือผู้ ถือหุ้นผู้มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา  
 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ด้วยวิธีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นใน 
 วนัท่ี 13 มีนาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 
  (ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลรวมทัง้ปีในอตัราหุ้นละ 0.12 เป็นเงินทัง้สิน้ 132 ล้านบาท) 
 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนผู้ที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชมุสามญัประจ าปี 2558 มีกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหนง่ 
 ตามวาระ ดงันี ้:   
  (1)  นายมงคล สมิะโรจน์  ประธานกรรมการ 
  (2)  นายภิมขุ สมิะโรจน์  ประธานกรรมการบริหาร 
  (3)  นายโยธิน อารี   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  (4)  นายพงศธร ฉตัรนะรัชต์  กรรมการบริหารและกรรมการรองกรรมการผู้จดัการ  
       สายงานบริหาร 

 คณะอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาบคุคลที่จะเป็นกรรมการ โดยค านงึถงึ
คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบคุคลท่ีเหมาะสมแล้ว อกีทัง้เห็นด้วยวา่ เพือ่ให้ 
การบริหารงานของบริษัทฯ ด าเนนิไปอยา่งตอ่เนื่อง จึงได้เสนอคณะกรรมการให้เสนอตอ่ที่ประชมุพจิารณา
เลอืกตัง้บคุคลทัง้ 4 กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 
 คณะกรรมการเห็นด้วยกบัความเห็นของคณะอนกุรรมการดงักลา่ว จึงได้มีมตใิห้เสนอตอ่ที่ประชมุ 
พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 
อีกวาระหนึง่ ประวตัิของกรรมการทัง้ 4 ทา่น ตามรายละเอียดที่ปรากฎในสิง่ทีม่าด้วยรายการท่ี 3 
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 หากผลเป็นเช่นนัน้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย : 
  (1)    นายมงคล สมิะโรจน์ 
  (2)    นายณรงค์ จลุชาต 
  (3)    นายภิมขุ สมิะโรจน์ 
  (4)    คณุหญิงเสริมศรี บนุนาค 
  (5)    นายโยธิน อารี 
  (6)    นายประกิต ประทีปะเสน 
  (7)    นางพวงเพ็ชร์ ทวชียัวฒัน์ 
  (8)    นายสทิธิพนัธ ศรีเพ็ญ 
  (9)    นายนพดล อตัวาวฒุชิยั 
  (10)  พล.ต.ต.นพ.ทรงชยั สมิะโรจน์ 
  (11)  นายพิสทุธ์ิ สนัติโชค 
  (12)  นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน์ 
  (13)  นายพงศธร ฉตัรนะรัชต์ 
  (14)  นายมาวีร์ สมิะโรจน์ 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2558 ตามที่ 
 คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  
 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาหน้าที่และ 
 ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคา่ตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 ที่มีธุรกิจและขนาดใกล้เคยีงกบับริษัทฯ ด้วยแล้ว เห็นวา่อตัราเดิมนัน้ยงัเป็นอตัราที่เหมาะสม ที่ประชมุ 
 ควรอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2558 เป็นคา่เบีย้ประชมุเหมาจา่ยเป็น 
 รายเดือนในอตัราเดิมที่ได้จา่ยในปี 2557 ดงันี ้: 

    (1)  คา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการ 30,000 บาท 
    (2)  คา่เบีย้ประชมุของกรรมการคนละ 20,000 บาท 

(3)  คา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการตรวจสอบ               15,000 บาท และ 
(4)  คา่เบีย้ประชมุของกรรมการตรวจสอบคนละ                  10,000 บาท นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุ

 กรรมการท่ีกลา่วข้างต้น 
ส าหรับคา่ตอบแทนของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นยงัมิได้มีการเสนอให้ก าหนดคา่ตอบแทนใดๆ 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 

  ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชมุควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย  
 สอบบญัชี จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2558 

 1.  นายวินิจ  ศิลามงคล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3378 
      ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตัง้แต่ปี 2556 หรือ 
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 2.  นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3565  
      ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตัง้แต่ปี 2556 หรือ 
 3.  นายเจริญ  ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4068 
      ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตัง้แต่ปี 2556 หรือ 
 4.  นายวยัวฒัน์  กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 6333 

          ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตัง้แต่ปี 2557 
  ผู้สอบบญัชีทัง้ 4 และส านกังานสอบบญัชีดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ 
บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  
  ที่ประชมุควรก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวน 1,575,000 บาท  
(ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง) ซึง่มีรายการดงันี ้: 

   (ก)  คา่ตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับปี 2558 จ านวน 735,000 บาท  
           เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 65,000 บาท 
  (ข)  คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาลส าหรับ 3 ไตรมาส จ านวน 840,000 บาท  
      เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 30,000 บาท 

คา่ตอบแทนประจ าปี 2558 จ านวน 1,575,000 บาทนัน้ เพิ่มจากปี 2557 จ านวน 95,000 บาท  
หรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.03 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่คา่ตอบแทนการสอบบญัชี

 ประจ าปี 2558 เหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีต้องตรวจสอบมากขึน้ตามธุรกรรมของบริษัทฯ ทีจ่ะเพิ่มขึน้ 
  บคุคลทัง้ 4 จะเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 ของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม รวม 8 บริษัท  
ประกอบด้วย  บริษัทยอ่ย 7 บริษัท คือ 1) บริษัท ซสัโก้รีเทล จ ากดั 2) บริษัท น า้มนัสยามมงคล จ ากดั  
3) บริษัท สริิเจริญวฒันา จ ากดั 4) บริษัท ซสัโก้ ดีลเลอร์ส จ ากดั 5) บริษัท ซสัโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั  
6) บริษัท ซสัโก้ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั และ 7) บริษัท ซสัโก้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั และบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ  
บริษัท เอส เอ็นจีวี จ ากดั โดยจะคิดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2558 รวม 2,025,000 บาท เพิ่มขึน้ 
จากปี 2557 เป็นจ านวน 55,000 บาท 
 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซสัโก้ จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียด
ดังนี ้: 

ก. ในเร่ืองเกี่ยวกบันายทะเบียนของบริษัทฯ   

    จากเดิม 

     “ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และจะต้องลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ

 ของกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทอย่างน้อยหน่ึงคน    

ในกรณีที่ หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอาจมอบอ านาจให้นายทะเบียนหุ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนได้ และหาก

บริษัทมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพย์เป็นนายทะเบียนของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงาน

ทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนก าหนด” 
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เป็น 
 “ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถอืหุ้น และจะต้องลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ

ของกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทอย่างน้อยหน่ึงคน    

ในกรณีที่ หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอาจมอบอ านาจให้นายทะเบียนหุ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนได้ และหาก

บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียน

ของบริษัท วิธีปฏิบัตทิี่เกี่ยวกบังานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนก าหนด” 

ข. ในเร่ืองเกี่ยวกบัวาระการประชุมสามัญประจ าปี 
จากเดิม  

“ข้อ 34. กิจการอนัที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้: 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งกจิการของบริษัท 

 ที่ได้ด าเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา  

(2) พิจารณาและอนุมตัิงบดุล 

(3) พิจารณาจัดสรรเงนิก าไร 

(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(5) แต่งตัง้ผู้สอบบัญช ี

(6) เร่ืองอื่นๆ”  

เป็น 

“ข้อ 34. กิจการอนัที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งกจิการของบริษัท

ที่ได้ด าเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา  

(2) พิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิ 

(3) พิจารณาจัดสรรเงนิก าไร 

(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(5) แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

(6) เร่ืองอื่นๆ”  

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชมุควรอนมุตัิการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ซสัโก้ จ ากดั 
(มหาชน) ทัง้นี ้เพื่อให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ สอดคล้องกบัการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

 

วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี  
 

คณะกรรมการได้มีมติให้แจ้งบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ 
ให้ว ัพฤหสับดีที่ 12 และวนัศกุร์ที่ 13 มีนาคม 2558     วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุ 
และรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์            
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ส าหรับทา่นท่ีไมอ่าจเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึง่บรรลนุิติภาวะแล้วเข้าประชมุและออกเสยีง 
แทนในการประชมุก็ได้ ในกรณีมอบฉนัทะ กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานกรรมการ หรือ 
ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ีประชมุก่อนเวลาประชมุ ในการนี ้ทา่นและผู้ รับมอบฉนัทะของทา่นจะต้องกรอกข้อมลู 
แล้วสง่หลกัฐานและเอกสารตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วยรายการท่ี 5 และ 9 เพื่อแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 
หรือทา่นอาจมอบฉนัทะให้คณุหญิงเสริมศรี บนุนาค กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนก็ได้                
ข้อมลูเก่ียวกบัคณุหญิงเสริมศรี บนุนาค ปรากฏในหนงัสือมอบฉันทะตามรายการที่ 9 ของสิ่งที่มาด้วย ในกรณีหลงันี ้ขอให้ท่าน                           
สง่หลกัฐานและเอกสารตามที่ได้ก าหนดไว้ในสิง่ที่มาด้วยรายการท่ี 5 และ 9 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงคณุหญิงเสริมศรี บนุนาค 
ณ ที่ท าการของบริษัทฯ ก่อนวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2558 
 

 อนึง่ บริษัทฯ ขอเรียนด้วยวา่ เพื่อประโยชน์และสทิธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ  
และรายช่ือผู้ที่เหมาะสมที่ควรจะด ารงต าแหนง่กรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาลว่งหน้าก่อนวนัประชุม              2558               
โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.susco.co.th ในระหว่างวนัพฤหสับดีที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึงวนัองัคารที่ 20 มกราคม 
2558 แล้ว แตไ่มป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระการประชมุและช่ือผู้ที่ควรจะด ารงต าแหนง่กรรมการมายงับริษัทฯ 
 

บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานประจ าปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM และจดัสง่ให้แก่ทา่นตามสิง่ที่สง่มาด้วยรายการท่ี 2  
หากทา่นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2557 ในรูปแบบของหนงัสอื สามารถตดิตอ่ขอรับได้ที่ ส านกัเลขานกุารบริษัท  
โทรศพัท์ 0-2428-0029 ตอ่ 110, 111 หรือ 113 โทรสาร 0-2427-6460 

 

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 ขอแสดงความนบัถือ                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                         
        
                                  ( ชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน์ ) 
                     กรรมการผู้จดัการ 
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