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บริษทั สหยูเน่ียน จ ำกดั (มหำชน)  
SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED  

 

 

1828 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศพัท ์02-311-5111 โทรสาร 02-331-5668 คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ 

1828 Sukhumvit Rd., Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok 10260 Tel. (662)-311-5111 Fax (662)-331-5668 

ประกาศ 
ค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี คร้ังที ่29 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษทั สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน) (SUC) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 29      
ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารส านกังานใหญ่ บริษทั สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1828 ถนนสุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี.- 
 

วำระที ่ 1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี คร้ังที ่28   
  ตามท่ีบริษทัฯไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 28 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 นั้น บริษทัฯไดจ้ดัท า

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 28 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และไดน้ าส่งส าเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.sahaunion.co.th) แลว้ 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  

เห็นควรเสนอผูถื้อหุน้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 28 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 
ปรากฎรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

 

วำระที ่ 2  รับทรำบรำยงำนคณะกรรมกำรเกีย่วกบัผลกำรด ำเนินงำนในรอบ 1 ปีทีผ่่ำนมำ 
บริษทัฯไดส้รุปผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั และรายงานทางการเงินในรอบปีท่ีผา่นมา ซ่ึงปรากฎ

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  

เห็นควรเสนอผูถื้อหุน้รับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
 

วำระที ่ 3  พจิำรณำอนุมตังิบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน หรืองบกำรเงนิประจ ำปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 43 ก าหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัท างบดุลและบญัชี

ก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทัฯ และจดัใหมี้การตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีก่อนเสนอ
ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

เห็นควรเสนอผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี                  
31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั และไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้  
 

วำระที ่ 4  พจิำรณำอนุมตัจิดัสรรเงนิก ำไร และกำรจ่ำยเงนิปันผล 
บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงานของกิจการ ในอตัราท่ีไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของ   

ก าไรสุทธิประจ าปี หลงัหกัขาดทุนสะสม (ถา้มี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก   

ผูส้อบบญัชี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯแลว้ บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ านวน 684,749,873 บาท โดยบริษทัฯมีทุนส ารองครบถว้นตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั 
และมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้คณะกรรมการจึงพิจารณาจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2564  และจ่าย 
เงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท (หน่ึงบาทหา้สิบสตางค)์ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 450,000,000 บาท 
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(ส่ีร้อยหา้สิบลา้นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 65.72 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

 

        รำยละเอยีดก ำไรสุทธิและกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี เปรียบเทยีบตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2564 

 

รำยกำร ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
1. ก าไรสุทธิ (บาท) 684,749,873 822,681,984 838,753,269 

2. จ านวนหุน้ (หุน้) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 1.50 1.50 1.50 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 450,000,000 450,000,000 450,000,000 
5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 65.72 54.70 53.65 

     
       หมายเหตุ : ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   
เห็นควรเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น  

ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท (หน่ึงบาทหา้สิบสตางค)์ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 450,000,000 บาท (ส่ีร้อยหา้สิบลา้นบาท) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 65.72 ของก าไรสุทธิ โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจากเงินปันผลท่ีบริษทัฯไดรั้บท่ีผ่านการ
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 จ านวน 0.12977 บาทต่อหุน้  อตัราร้อยละ 25 จ านวน 0.93328 บาทต่อหุน้ และ
อตัราร้อยละ 23 จ านวน 0.43695 บาทต่อหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาไดสิ้ทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทว ิของ
ประมวลรัษฎากร ส าหรับก าไรสุทธิประจ าปี 2564 ใหย้กไปเป็นก าไรสะสมต่อไป  

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏรายช่ืออยูใ่นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี    
31 มีนาคม 2565 ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะด าเนินการไดเ้ม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแลว้ 
โดยบริษทัฯจะแจง้ใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ด าเนินการจดัส่งเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้นตั้งแต่
วนัท่ี 22 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 

 

วำระที ่ 5  พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำร  ก ำหนดอ ำนำจกรรมกำร  และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 
5.1 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำร 
 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัดและขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

 ประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจากต าแหน่ง และกรรมการซ่ึงพน้จาก
 ต าแหน่งจะเลือกเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้ปัจจุบนักรรมการมีจ านวน 15 คน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังน้ี 
 กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 5 คน ตามรายนามดงัน้ี :- 

1. นายชยั แจง้ศิริกลุ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
3. นางจนัทรตรี ดารกานนท ์ กรรมการผูอ้  านวยการ 
4. นายปรีชา ชุณหวาณิชย ์ กรรมการผูช่้วยผูอ้  านวยการ 
5. นายนิติพนัธ์ุ   ดารกานนท ์ กรรมการ 

ในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทั โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีมี
ความเป็นอิสระ ท าหนา้ท่ีพิจารณาสรรหาและคดัเลือกบุคคล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการท่ีไดก้ าหนดไว ้
เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนท่ีจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
ของกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ มีความเห็นวา่กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
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ทั้ง 5 คน ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 86 ของ พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามมาตรา 89/3 ของ พ.ร.บ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และมีคุณสมบติัตามมาตรา 68 ของ พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535     
เป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความช านาญ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวชิาชีพต่าง ๆ      
ท่ีจ าเป็นต่อองคป์ระกอบของคณะกรรมการ และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนผลการปฎิบติัหนา้ท่ี     
ในฐานะกรรมการท่ีผ่านมาเหมาะสม โดยนายชยั แจง้ศิริกุล และนายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการ-
อิสระ มีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ และตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถ
ปฎิบติังานร่วมกบัคณะกรรมการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ จึงเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดงักล่าว กลบัเขา้
มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร   
คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาท่ีคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผูถื้อหุน้มีมติเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระใน
คร้ังน้ีทั้ง 5 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ตามรายนามดงัน้ี :-   

1. นายชยั แจง้ศิริกลุ   2.  นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ 
3. นางจนัทรตรี ดารกานนท ์  4.  นายปรีชา ชุณหวาณิชย ์  
5. นายนิติพนัธ์ุ  ดารกานนท ์  

 โดยบุคคลดงักล่าวขา้งตน้มีคุณสมบติัของกรรมการครบถว้นตามขอ้บงัคบับริษทั พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ร.บ. 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯก าหนดไว ้ปรากฎรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 และ 5  

ทั้งน้ี นายชยั แจง้ศิริกลุ และนายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งกลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง เป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯและตาม
หลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.  

 

5.2 พจิำรณำก ำหนดอ ำนำจกรรมกำร 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร   

เห็นควรเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ ดังน้ี “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน และ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั ยกเวน้ นางชยั แจง้ศิริกุล นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล นายปริญญา 
สายน ้ าทิพย ์และนายพิทวสั พฤฒิธ ารง ซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” 
 

5.3 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงมีแนวปฏิบติั คือ มีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพ่ือใหเ้หมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจาก
บริษทัจดทะเบียนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ภาระหน้าท่ี ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษทัฯ และ
ความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั จึงเห็นควรเสนอผูถื้อหุ้นก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 เป็น
วงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2564) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาจัดสรรตามท่ี
เห็นสมควรต่อไป  
 ควำมเห็นคณะกรรมกำร  

เห็นควรเสนอผู ้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ซ่ึงผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯถึงความเหมาะสมแลว้ โดยเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากบัปี 2564) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาจดัสรร
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 
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วำระที ่ 6   พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 และก ำหนดเงนิค่ำตอบแทน 
ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด และขอ้บังคบับริษทั ขอ้ 51 ก าหนดว่าให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 แลว้ เห็นควรเสนอ
คณะกรรมการเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผูส้อบ-
บญัชีปีท่ี 7) หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือนางสาววิไลลกัษณ์ เลาหศรีสกุล
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140 ซ่ึงสังกัดบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู ้สอบบัญชีประจ าปี 2565           
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ                
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัย่อย / ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้น     
รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอ ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัฯ และเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกนักบับริษทัย่อย โดยก าหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของ
บริษทัฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,640,000 บาท ลดลงจากปี 2564 จ านวน 60,000 บาท ส าหรับ
ค่าบริการอ่ืนไม่มี    
ควำมเห็นคณะกรรมกำร    

คณะกรรมการเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผูถื้อหุน้มีมติแต่งตั้ง            
 1.  นายกฤษดา     เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958  (เป็นผูส้อบบญัชีปีท่ี 7) หรือ   

2.  นางพนูนารถ       เผา่เจริญ         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือ   
  3.  นางสาววไิลลกัษณ์  เลาหศรีสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140  

ซ่ึงสังกดับริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯประจ าปี  2565 และก าหนดเงินค่าตอบแทนในการ  
สอบบญัชีของบริษทัฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,640,000 บาท ลดลงจากปี 2564 จ านวน 60,000 
บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนไม่มี 
 

บริษทัฯก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จนกวา่การประชุมผูถื้อหุ้นจะแลว้เสร็จ 
เพ่ือให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ืออยู่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เป็นผูมี้สิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี       
คร้ังท่ี 29 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2564 
 

 จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษทัฯจะเปิดให้ผูถื้อหุน้
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. 

 
 

             ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                         โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษทั 
 
 
                  (   นางชฎาพร  เจียมสกลุทิพย ์  ) 
               เลขานุการบริษทั 


