TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 1/2559
ของ
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันจันทร์ที 27 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที 1242/488 ถนนเอกชัย ตํา บลมหาชัย อําเภอเมือ งสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร
การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง7 ที 1/2559 ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) มี
นายธีระชัย ประสิทธิรั> ตนพร ประธานกรรมการบริษทั ทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อ
ทีประชุมว่าในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง7 ที 1/2559 ของบริษทั ฯ มีผูถ้ อื หุน้ ซึงมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนวันที 13 มิถุนายน 2559 ทัง7 สิน7 2,055 คน นับจํานวนหุน้ ได้ 671,440,890 หุน้ โดยในวันนี7 มีผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง 22 ราย และโดยการมอบฉันทะ 43 ราย รวมจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะทัง7 สิน7 65 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ทงั 7 หมด 510,498,924 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 76.0304 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิ
เข้าร่วมประชุมทัง7 หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ แล้ว ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง7 ที 1/2559 ของบริษทั ฯ มีกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
และบุคคลทีเกียวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี7
กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทีเข้าร่วมประชุมมีดงั นี7
1. พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายธีรชั ย์ มีเดชประเสริฐ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายธีระชัย ประสิทธิรั> ตนพร
ประธานกรรมการบริษทั /กรรมการผูจ้ ดั การ
5. นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั> ตนพร กรรมการบริษทั
6. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั> ตนพร
กรรมการบริษทั
7. นายธีรศักดิ > ประสิทธิรั> ตนพร
กรรมการบริษทั
บุคคลทีเกียวข้องทีได้รบั เชิญร่วมประชุมมีดงั นี7
1. นางสาวมยุรี ปทั ม์กชกร
เลขานุการบริษทั
2. นายสัณฑพัฒน์ เปเรร่า
ทีปรึกษากฎหมาย
3. นายภัสนันท์ สุวรรณน้อย
ทีปรึกษากฎหมาย

Head Office:
O
Sale Office:

46/67-69 Moo 3, Leab Klong Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630
260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com
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ประธานฯ ได้ชแ7ี จงให้ทประชุ
ี มทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี7 การนับคะแนนในวาระที
1 ต้องผ่านมติทประชุ
ี
มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที 2
จะต้องผ่านมติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ชแ7ี จงให้ทประชุ
ี
มทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทั ฯ จะใช้วธิ ลี งคะแนน
ตามบัตรลงคะแนน โดยผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั บัตรลงคะแนนทีทางบริษทั มอบให้ ซึงการนับคะแนนนัน7 ทางเจ้าหน้าทีจะทํา
การเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผู้ไม่เห็นด้วย” และ “ผู้ทีงดออกเสียง” เท่านัน7 เพือความสะดวกในการนับ
คะแนนในแต่ละมติ ทัง7 นี7 วิธกี ารลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการ
ประชุม หากระหว่างการประชุม มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมการประชุมเพิม บริษทั ฯ จะนับจํานวนผูถ้ อื หุน้ และจํานวนหุน้ ใหม่ทุก
ครัง7 โดยผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมในภายหลัง จะมีสทิ ธิลงคะแนนเฉพาะวาระทียังมิได้มกี ารลงมติเท่านัน7
ภายหลังจากทีได้มกี ารชีแ7 จงรายละเอียดเกียวกับวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ว นาย
ธีระชัย ประสิทธิรั> ตนพร ประธานฯ จึงเริมการประชุมตามระเบียบวาระดังนี7
วาระที 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี
มรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจําปี 2559 ทีได้จดั ขึน7 เมือวันที 22
เมษายน 2559 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา
ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง7 ดังกล่าว บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้
ถือหุน้ ทุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการ
ประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมายทีเกียวข้องแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ซึงได้จดั ขึน7 เมือวันที 22 เมษายน 2559 ได้บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็ น
จริง จึงเห็นสมควรให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยหรือมีคําแนะนํ าเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี
ม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ซึงได้ประชุมเมือวันที 22 เมษายน 2559 โดยต้องผ่าน
มติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ตามที
ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทัง7 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี7
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี7 65 ราย
เห็นด้วย
510,498,924 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
510,498,924 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
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วาระที 2 พิ จารณาอนุมตั ิ ออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงิ นรวมไม่
เกิ น 1,000 ล้านบาท
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั กิ ารออกหุน้ กู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มี
หลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพือนําเงินทีได้มาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ รวมถึงการขยายกิจการของบริษทั ฯ โดยมีขอ้ กําหนดและเงือนไขชองการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ดังนี7
ชนิด

หุน้ กูท้ ุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มหี ลักประกัน) ทัง7 นี7 ขึน7 อยู่กบั ความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
สกุลเงิน
เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อตั ราแลกเปลียนในขณะทีมีการออก และเสนอขาย
หุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุน้ กู้ วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจํานวน
ดังกล่าว
อายุ
ไม่เกิน 5 ปี นับตัง7 แต่วนั ออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
การเสนอขาย
เสนอขายหุ้นกู้ใ นคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือ เป็ นโครงการ และ/หรือในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทัวไป และ/หรือให้แก่ผูล้ งทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/
หรือผูล้ งทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราว
กัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอืนๆ ที
เกียวข้อง ทีมีผลใช้บงั คับในขณะทีออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั 7
การไถ่ถอนก่อน
ผูถ้ อื หุน้ อาจมีหรือไม่มสี ทิ ธิขอไถ่ถอนหุน้ คืนก่อนกําหนด และบริษทั มีหรือไม่มสี ทิ ธิ ขอไถ่ถอนหุน้
กําหนด
กูค้ นื ก่อนกําหนด ทัง7 นี7 เป็ นไปตามข้อตกลงและเงือนไขในการออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
อัตราดอกเบีย7
ขึน7 อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุน้ กู้ หรือตามข้อตกลง และเงือนไขของหุน้ กูท้ ี
ได้ออกในคราวนัน7 ทัง7 นี7 ให้อยู่ภายใต้บงั คับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้อง ทีมีผลใช้บงั คับในขณะที
ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
อํานาจกําหนด
มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลทีคณะกรรมการมอบหมายให้มอี าํ นาจ ดังต่อไปนี7
รายละเอียดอืน ๆ
1) กําหนดรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวข้องกับหุน้ กู้ รวมถึงประเภท ชือ อัตราดอกเบีย7 อายุ
การไถ่ถอน การแต่งตัง7 ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ตลอดจนกําหนดรายละเอียดทีเกียวข้องกับการ
เสนอขาย ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงราคา วิธกี าร และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2) แต่งตัง7 ทีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัด
อันดับความน่าเชือถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอืนใด ในกรณีทจะต้
ี องมีการ
แต่งตัง7 ตามกฎหมายทีเกียวข้อง หรือในกรณีอนใดตามที
ื
เห็นควร
3) ติดต่อเจรจา เข้าทํา ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ขอ้ มูล
ยืนเอกสาร หลักฐานกับสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงานอืนใดทีเกียวข้องกับการ
ออก และเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว ตลอดจนดําเนินการใดๆ ทีเกียวข้องหรือจําเป็ นได้ทุก
ประการตามทีเห็นควร
วัตถุประสงค์ของ เพือนําเงินทีได้มาใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงการขยายกิจการ
การออกหุน้ กู้
Head Office:
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Sale Office:
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควร
ทีจะอนุมตั ิ การรออกหุน้ กูท้ ุกประเภทและรูปแบบตามทีเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
คําถามที 1: ผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการออกหุ้นกู้จํานวน 1,000 ล้านบาท บริษัทฯ มี
วัตถุประสงค์จะนําเงินจํานวนดังกล่าวไปใช้ในการทําธุรกิจอะไร
นายธีระชัย ประสิทธิรั> ตนพร ประธานฯ ชีแ7 จงต่อทีประชุมว่าช่วงนี7ดอกเบีย7 มีการปรับตัวลดลงและบริษทั ฯ มี
การเปรียบเทียบจากหลาย ๆ แห่ง เงินทีได้จากหุน้ กู้ หลัก ๆ จะนําไปใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และการลงทุน
ในอนาคต เบือ7 งต้นจะใช้ในธุรกิจต่อเนืองของบริษทั ก่อน
คําถามที 2: ผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า สัดส่วนหนี7สนิ ต่อทุนในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ เป็ น
เท่าไร มีความจําเป็ นเร่งด่วนแค่ไหนในการออกหุน้ กู้ บริษทั ฯ มีเงินกูจ้ ากธนาคารเหลืออยู่หรือไม่ และจะต้องมีการจัด
อันดับความน่าเชือถือ (Rating) หรือไม่
นายธีระชัย ประสิทธิรั> ตนพร ประธานฯ ชีแ7 จงต่อทีประชุมว่า สัดส่วนหนี7สนิ ต่อทุนในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ อยู่ที
ประมาณ 0.6-0.7 โดยการออกหุ้นกู้ในครัง7 นี7ไม่จดั เป็ นกรณีเร่งด่วน แต่ทมาขออนุ
ี
มตั ิจากผู้ถือหุ้นเพราะถือเป็ นอีก
ทางเลือกหนึงทีใช้เป็ นเครืองมือต่อรองกับธนาคารได้ ต่อมานายธีระพงษ์ ประสิทธิรั> ตนพร กรรมการบริษทั ได้ชแ7ี จงต่อที
ประชุมเพิมเติมว่า ขณะนี7บริษทั ฯ มีวงเงินประมาณ 170 ล้านบาท แต่บริษทั ฯ ใช้วงเงินไปเพียงประมาณ 50 ล้านบาท
ส่วนคําถามว่าจะต้องมีการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Rating) หรือไม่ ตอนนี7ยงั เร็วไปทีจะระบุ และสัดส่วนหนี7สนิ ต่อทุน
ของบริษทั ฯ ค่อนข้างตําอยู่แล้ว นอกจากนี7 การขออนุ มตั อิ อกหุน้ กูไ้ ป 1,000 ล้านบาท บริษทั ฯ อาจไม่ได้ออกจริงถึง
1,000 ล้านก็เป็ นได้ ขึน7 อยู่กบั โครงการของบริษทั ฯ ในขณะทีออกหุน้ กู้
คําถามที 3: ผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า มีความเป็ นไปได้มากน้อยแค่ไหน ทีหากออกหุน้ กู้
1,000 ล้านบาท และบริษทั ฯ จะได้โครงการทีมีมลู ค่าใกล้เคียงมูลค่าหุน้ กูท้ ออก
ี
นายธีระชัย ประสิทธิรั> ตนพร ประธานฯ ชีแ7 จงต่อทีประชุมว่าขณะนี7ยงั ไม่มรี ายละเอียดทีชัดเจนของโครงการ
หากบริษทั ฯ มีรายละเอียดทีชัดเจนของโครงการ จะทําการแจ้งผูถ้ อื หุน้ และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
คําถามที 4: ผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า บริษทั ฯ จะนําเงินทีได้จากการออกหุน้ กูไ้ ปใช้ใน
การลงทุนสินค้าตัวไหน และวงเงินเท่าไร
นายธีระชัย ประสิทธิรั> ตนพร ประธานฯ ชีแ7 จงต่อทีประชุมว่าในเบือ7 งต้น คงเป็ นการต่อยอดธุรกิจปจั จุบนั และ
การขยายระบบการเปลียนหลอด LED
เมือไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยหรือมีคําแนะนํ าเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี
ม
พิจารณาอนุมตั กิ ารออกหุน้ กูท้ ุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มหี ลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้าน
บาท โดยวาระนี7จะต้องผ่านมติทประชุ
ี
มด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกัน
หรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทตามทีได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทัง7 หมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี7
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จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี7 65 ราย
เห็นด้วย
510,498,924 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
รวมคะแนนเสียง
510,498,924 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
100.00

วาระที 3 พิ จารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้แจ้งทีประชุมว่าวาระนี7เป็ นการตอบข้อซักถามและรับฟงั ข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ ประธานทีประชุม
ได้สอบถามว่าหากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะให้ซกั ถามได้ โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีคําถาม
ดังต่อไปนี7
คําถามที 1: ผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ให้บริษทั ฯ ช่วยแจ้งความคืบหน้าของโครงการว่ามี
อะไรบ้าง และจุดแข็งของบริษทั ฯ คืออะไร
นายธีระชัย ประสิทธิรั> ตนพร ประธานฯ ชีแ7 จงต่อทีประชุมว่าปี น7ีมกี ารขยายโครงการหลอด LED และขยาย
กิจการไฟของภาครัฐมากยิงขึน7 ตลอดจนมีการพัฒนาห้องปฏิบตั ิการของบริษัทฯเอง สําหรับจุดแข็งทางธุรกิจของ
บริษัทฯ บริษทั ฯมีความเชียวชาญด้านไฟใหญ่ เช่น ไฟสนามกีฬา ไฟถนน โดยได้โครงการการเปลียนไฟสนามกีฬา
แล้ว
คําถามที 2: ผูถ้ ือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า รายได้จากไฟใหญ่เป็ นรายได้หลักไหม และ
margin ระหว่างไฟใหญ่และไฟเล็กเป็ นอย่างไร
นายธีระชัย ประสิทธิรั> ตนพร ประธานฯ ชีแ7 จงต่อทีประชุมว่าไฟใหญ่เป็ นรายได้หลักของบริษทั ฯ อยู่แล้ว โดย
Margin คร่าวๆ อยู่ทร้ี อยละ 20-30
เมือไม่มคี าํ ถามหรือข้อซักถามเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

___________________________
(นายธีระชัย ประสิทธิรั> ตนพร)
ประธานกรรมการ/ประธานทีประชุม

___________________________
(นางสาวมยุรี ปทั ม์กชกร)
เลขานุการบริษทั / ผูบ้ นั ทึกประชุม
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