วันที่ 18 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จากัด (มหาชน)
สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558
2. รายงานประจาปี 2558 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (ในรู ปแผ่นซีดี)
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออก
ตามวาระ
4. ข้อบังคับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และการมอบฉันทะ
6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
7. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
8. แผนที่สถานที่ประชุม
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี
2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค เลขที่ 1 ซอย
พรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบี ยบวาระ
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
รายละเอียด : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และบริ ษทั ได้ส่ง
สาเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสื อนัดประชุมตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2558
รายละเอียด : รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2558 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2558 ที่ได้
จัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อนัดประชุมตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี
2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัทสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายละเอียด : งบการเงินประจาปี 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏอยูใ่ นหมวด “งบการเงิน” ของ
รายงานประจาปี 2558 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้วและได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อ
นัดประชุมตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2.
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
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วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2558
รายละเอียด : บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหัก
ภาษี เ งิ น ได้แ ละส ารองตามกฎหมายจากงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท โดยการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่ า วอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ในปี 2558 บริ ษทั
มีกาไรสุทธิ 72,733,845 บาท มีกาไรสะสมหลังหักสารองตามกฎหมายแล้ว 84,882,824 บาท คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาและอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นอีกในอัตราหุ ้นละ 0.08
บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 24,000,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 กันยายน
2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท จะรวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายจากผลการดาเนิ นงานปี 2558 หุ ้นละ 0.16 บาท เป็ น
จานวนเงินรวม 48,000,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 69.47 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสารองตามกฎหมาย
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้ของบริ ษทั โดยจะกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับ
เงินปั นผล ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั น
ผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.16 บาท คิดเป็ นร้อยละ
61.33 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสารองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2558
ตามที่เสนอ
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 13 และ
ข้อ 15 กาหนดให้ คณะกรรมการของบริ ษทั มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง และ
กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี จานวนหนึ่ งในสาม
หรื อจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลัง
การจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วธิ ีจบั สลาก ส่วนในปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อก
จากตาแหน่ง กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ปั จจุ บัน บริ ษทั มีกรรมการทั้งสิ้ นจานวน 9 ท่ าน ซึ่ งในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2559 มี
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน
2. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์
กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน
ปั จจุ บันบริ ษ ัทยัง ไม่มีก ารแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ต ามคณะกรรมการทั้ง คณะยกเว้น
กรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยได้ทาหน้าที่ เป็ นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการ
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เพื่อดารงตาแหน่ง
กรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กาหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง
ตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติยอ่ และ
ข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3.
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อนึ่ ง ตามที่ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั นั้น ปรากฏว่ามีผูถ้ ือหุ ้น 1 ราย ได้
เสนอชื่อตนเองเพื่อรับการเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ซึ่ งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ผูถ้ ือหุน้ ท่านดังกล่าวมีประสบการณ์ทางานในด้านอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องหรื อเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั คณะกรรมการจึ งได้มีมติ ไม่เสนอชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นท่านดังกล่าวให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการและได้ทาหนังสื อชี้แจงเหตุผลแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ท่านดังกล่าวได้รับทราบแล้ว
สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิ ยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจาปี 2558
ในหัวข้อเรื่ อง “การกากับดูแลกิจการ”
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลื อกตั้งกรรมการที่ ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน
ดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง
1. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน
2. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์
กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559
รายละเอียด : เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
ดังนั้น คณะกรรมการค่าตอบแทนได้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
โดยเปรี ยบเที ย บอ้างอิ งทั้งจากบริ ษทั จดทะเบี ย นที่ อ ยู่ใ นกลุ่ มธุ รกิ จ เดี ยวกัน ระดับรายได้ และระดับมู ลค่ า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั และภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 (ซึ่ งเป็ นอัตราเดียวกับปี ที่
ผ่านมา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2558
ปี 2559 (เสนอ)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการบริ ษทั
(บาท/ครั้ง)
21,000
21,000
- กรรมการบริ ษทั
(บาท/คน/ครั้ง)
16,000
16,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
(บาท/ครั้ง)
21,000
21,000
- กรรมการตรวจสอบ
(บาท/คน/ครั้ง)
16,000
16,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)
12,000
12,000
- กรรมการค่าตอบแทน
(บาท/คน/ครั้ง)
10,000
10,000
บาเหน็จ
- ประธานกรรมการบริ ษทั
(บาท/ปี )
260,000
260,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
(บาท/ปี )
325,000
325,000
- กรรมการตรวจสอบ
(บาท/คน/ปี )
290,000
290,000
- กรรมการที่มิใช่กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี )
230,000
230,000
สิ ทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี - ไม่มี หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม
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สาหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผา่ นมา มีปรากฏในรายงานประจาปี ในหัวข้อเรื่ อง “โครงสร้าง
การจัดการ”
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 ตามที่เสนอ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2559
รายละเอียด : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิ ทธิ ภาพการทางาน ความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบ
บัญ ชี โดยเปรี ย บเที ย บกับ ปริ ม าณงานและอัต ราค่ า สอบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท จดทะเบี ย นอื่ น ในระดับ เดี ย วกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้งนางสาวศิราภรณ์
เอื้ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 3844 หรื อนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
ทะเบียนเลขที่ 3315 หรื อนางสาวสุ พรรณี ตริ ยานันทกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่ งบริ ษทั
สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจาปี 2559 และกาหนดค่าสอบบัญชี เป็ นจานวนเงิ น
1,430,000 บาท โดยไม่มีค่าบริ การอื่นๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 จะเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจาปี
2558 เป็ นจานวนเงิน 20,000 บาท
อนึ่ง ปั จจุบนั ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั คือ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4523 แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูส้ อบบัญชีเป็ นอย่างดีตลอดมา แต่เนื่ องจาก
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีผลู ้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั มาเป็ นเวลา 5
ปี บัญชี ตั้งแต่ปี 2554-2558 จึงครบวาระที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อย สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
อนึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว่า ควรเสนอแต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี แ ละ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีความเหมาะสมแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่า
สอบบัญชีประจาปี 2559 ตามที่เสนอ
วาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์
จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะที่
แนบมาพร้อมหนังสื อนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กาหนดและโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะกลับมายังบริ ษทั ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมหรื อนามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริ ษทั ในวันประชุมก่อนเริ่ มการประชุม
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อนึ่ง บริ ษทั กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ในวัน
พุธที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรเดช บุณยวัฒน)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ : 1) บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และ
แต่ ง ตั้ง ให้ คัส โตเดี ย น (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รั บ ฝากและดู แ ลหุ ้น ) ไว้บ นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท
www.premier-products.co.th ตั้งแต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้
ตามความเหมาะสม
2) บริ ษทั นาส่งรายงานประจาปี 2558 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ให้ผถู ้ ือหุ ้นในรู ปของแผ่นซี ดีและ
ได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.premier-products.co.th ตั้งแต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากผูถ้ ือหุน้ ใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในแบบ
รู ปเล่ม โปรดกรุ ณาติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริ ษทั โทรศัพท์ 0-2301-2176
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