SDC 018/61
27 เมษายน 2561
เรื อง
เรี ยน

แจ้งมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษ ทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 เมื อวันที
27 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั;น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดีรังสิ ต หลักสี
ดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210 โดยเมือเริ มเปิ ดประชุม มีผูถ้ ือหุ้น มาประชุ มด้วยตนเองเป็ นจํานวน 10 ราย และโดยการมอบ
ฉันทะจํานวน 81 ราย รวมจํานวน 91 ราย เป็ นจํานวนหุน้ ทั;งสิ;น 3,325,194,500 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 75.5683 ของจํานวนหุ ้น
ทีจําหน่ ายแล้วทั;งหมดของบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุ ม ทั;งนี; บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าประชุม
ได้ตลอดเวลา จึงส่ งผลให้จาํ นวนผูถ้ ือหุ ้นและจํานวนหุ ้นทั;งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน โดยทีประชุมได้มีมติใน
วาระต่างๆ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี;
1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั;งที 1/2560 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี;
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,326,139,110
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง
0
0.0000

บัตรเสี ย
0
0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2560
3. อนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ;นสุ ดวันที 31ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี;
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,326,221,210
99.9781

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง
730,100
0.0219

บัตรเสี ย
0
0.0000

4. อนุ มตั ิให้งดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 และไม่มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย เนื องจากบริ ษทั ได้จดั สรร
เงินสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี;
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,326,221,310
99.9781

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง
730,000
0.0219

บัตรเสี ย
0
0.0000

1

5. อนุ ม ัติแต่งตั;ง กรรมการทีครบกํา หนดออกตามวาระทั;ง 3 ท่ าน ได้แ ก่ นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต นายวัฒ น์ช ัย
วิไลลัก ษณ์ และนางสุ กัญญา วนิ ชจักร์ วงศ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอี กวาระหนึ ง และอนุ ม ัติแต่ งตั;ง
นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี;
1) นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,304,982,210
99.3397

2) นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์

จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง
21,969,100
0.6603

บัตรเสี ย
0
0.0000

กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร /
ประธานกรรมการบริ หาร / ประธานกรรมการบริ หารความเสียง

เห็นด้วย
3,304,982,210
99.3397

ั ญา วนิชจักร์วงศ์
3) นางสุกญ

จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง
21,969,100
0.6603

บัตรเสี ย
0
0.0000

กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความเสี ยง / กรรมการกํากับดู แลกิ จการ / กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน

เห็นด้วย
3,275,,064,210
98.4404

ไม่เห็นด้วย
29,918,000
0.8993

งดออกเสียง
21,969,100
0.6603

บัตรเสีย
0
0.0000

6. อนุ มัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่อยประจําปี 2561 ภายในวงเงิ นไม่เกิ น 4,000,000 บาท
ซึ งประกอบด้วยค่ าเบี;ยประชุ มและเงิ นบําเหน็ จกรรมการ โดยไม่ มีสิทธิ ประโยชน์อืน ค่าเบี;ยประชุ มต่ อครั;ง
สําหรับกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมกําหนดจ่ายเท่ากับปี ทีผ่านมา ดังนี;
ค่าเบี;ยประชุม (บาทต่อครั;ง)
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการ
30,000
15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
30,000
15,000
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
20,000
15,000
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 20,000
15,000

ทั;งนี; คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืนไม่ได้รับ
ค่าเบี;ยประชุม เนืองจากเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั;งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535โดยมีรายละเอียด
ดังนี;
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,301,240,310
99.2272

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง
25,711,000
0.7728

บัตรเสี ย
0
0.0000

7. อนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั;ง ผู ้ส อบบัญ ชี ค นใดคนหนึ งดังต่ อไปนี; จากบริ ษัท สํ านั ก งาน อี วาย จํากั ด เป็ นผู ้ส อบบัญ ชี
ประจําปี 2561 ของบริ ษทั
1. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4451
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4377
3. นางสริ นดา หิรัญประเสริ ฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4799
ในกรณี ทีผูส้ อบบัญ ชี ดังกล่ าวข้างต้น ไม่ สามารถปฏิ บตั ิ ห น้าที ได้ ให้บ ริ ษ ทั สํานัก งาน อีวาย จํากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทําหน้าทีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ และอนุ มตั ิค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561 จํานวน 2,150,000 บาท ทั;งนี; ค่าตอบแทน
ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืนๆ ของผูส้ อบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี;
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,326,951,210
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง
100
0.0000

บัตรเสี ย
0
0.0000

8. อนุ มตั ิการลดทุน การเพิมทุน การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือ หุ ้น เดิมของบริ ษ ัทตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Rights Offering) และเพือรองรับ การใช้สิ ทธิ ต ามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
8.1 อนุมตั ิให้ยกเลิกมติของทีประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั;งที 1/2560 ในส่ วนทีได้อนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(Rights Offering) และเพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื; อหุน้ สามัญของบริ ษทั รวมถึง
วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
(Record Date) และการออกและจัดสรรใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ทีจะซื; อหุ้น สามัญของบริ ษ ทั ครั;งที ] และ
อนุ มัติ ใ ห้ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท จํานวน 550,031,250 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํา นวน
990,056,250 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 440,025,000 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญจดทะเบียนทียัง
มิได้นาํ ออกจําหน่ ายจํานวน 5,500,312,500 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อย
กว่ าสามในสี ของจํานวนเสี ย งทั;งหมดของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ งมาประชุ มและมี สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนโดยมี
รายละเอียดดังนี;
จํานวนเสียง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,326,981,968
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง
100
0.0000

บัตรเสี ย
0
0.0000
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8.2 อนุ มตั ิให้แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั และอนุ มตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารมีอาํ นาจในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิทีกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจดําเนินการต่างๆ
ทีจําเป็ นเพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบีย น เพือให้ก ารดําเนิ นการจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์ ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั;งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี;
จํานวนเสียง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,326,981,968
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง
100
0.0000

บัตรเสี ย
0
0.0000

8.3 อนุ มตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 1,100,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 440,025,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 1,540,087,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 11,000,625,000 หุ ้น มูลค่าทีตรา
ไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพือเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษ ทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering)
และเพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื; อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั;งที 1 (“ใบสํ าคัญแสดง
สิ ทธิ SDC-W1”) ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั;งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุ ม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี;
จํานวนเสียง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,295,891,968
99.0655

ไม่เห็นด้วย
30,360,100
0.9125

งดออกเสี ยง
730,000
0.0219

บัตรเสีย
0
0.0000

8.4 อนุ ม ัติ ก ารแก้ไขเพิ มเติ ม หนังสื อ บริ ค ณห์ส นธิ ข องบริ ษ ัท ข้อ 4. เพือให้ สอดคล้อ งกับการเพิมทุ น จด
ทะเบียน และอนุ มตั ิก ารมอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารมีอาํ นาจในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจดําเนิ นการต่างๆ
ทีจําเป็ นเพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน เพือให้การดําเนิ นการจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์ ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั;งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี;
จํานวนเสียง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,295,891,868
99.0655

ไม่เห็นด้วย
30,360,100
0.9125

งดออกเสี ยง
730,100
0.0219

บัตรเสี ย
0
0.0000

8.5 อนุมตั ิการออก ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 จํานวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่ วย เพือจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
ของบริ ษทั ทีจองซื; อและได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนทีออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือ
หุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 4 หุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่ ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิด
มูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซ;ือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุน้ ทั;งนี; ในกรณีทีมี
เศษของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 เหลือจากการคํานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าว
ทิง; ทั;งจํานวน ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังนี;

จํานวนเสียง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,295,891,968
99.0655

ไม่เห็นด้วย
30,360,100
0.9125

งดออกเสียง
730,000
0.0219

บัตรเสี ย
0
0.0000

8.6 อนุ มตั ิจดั สรรหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิ น 8,800,500,000 หุ ้น มูลค่ าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพือเสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุน้ 1 หุน้ สามัญเดิมต่อ 2
หุน้ สามัญเพิมทุน โดยกําหนดราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนในราคาหุ ้นละ 0.30 บาท และจัดสรรหุน้ สามัญเพิม
ทุนจํานวนไม่ เกิ น 2,200,125,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ SDC-W1 เพือจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ทีจองซื; อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกและ
เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 4 หุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ต่อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
โดยทีกําหนดให้วนั ที 8 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Record Date) ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี;
จํานวนเสียง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,295,964,968
99.0655

ไม่เห็นด้วย
30,360.100
0.9125

งดออกเสียง
730,000
0.0219

บัตรเสี ย
0
0.0000

8.7 อนุมตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
มีอาํ นาจในการดําเนินการดังต่อไปนี;
1) พิจารณากําหนดหรื อเปลียนแปลงรายละเอียดและเงือนไขเกียวกับการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน และ
การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ในคราวเดียวทั;งจํานวน หรื อหลายคราว ระยะเวลาการจอง
ซื; อและชําระเงิ น อัตราส่ วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา และราคาใช้สิทธิ ซ;ื อหุ ้นสามัญ
รวมถึงวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Record Date)
2) ลงนามในแบบคําขออนุ ญาต การขอผ่อนผัน หนังสื อบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ทีเกียวข้องกับการออก
และจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน และการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ซึ งรวมถึงการติดต่อและ
การยืนเอกสารต่อเจ้าหน้าทีหรื อตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนการนําหุน้ สามัญเพิมทุนของ
บริ ษ ทั และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
3) ดําเนิ นการใด ๆ ทีจําเป็ นและเกียวข้องกับการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนเพือเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ และการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1
4) แต่งตั;งและมอบหมายบุคคลอืนทีมีความเหมาะสมให้เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการต่างๆ ข้างต้น
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี;
จํานวนเสียง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,295,946,968
99.0655

ไม่เห็นด้วย
30,360,100
0.9125

งดออกเสี ยง
730,000
0.0219

บัตรเสี ย
0
0.0000

5

9. ไม่มีวาระอืนเสนอในทีประชุม
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา พัทธยากร)
กรรมการ
บริ ษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ : 02-502-6871 และ 02-502-6766
โทรสาร : 02-502-6870

