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รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั �งที� 1/2559 
ของ 

บริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
 

ประชุมเมื
อวนัจนัทรท์ี
 27 มถุินายน 2559 เวลา 15.00 น.  
 

ณ โรงแรมเซ็นทรลั เพลส เลขที
 1242/488 ถนนเอกชยั ตําบลมหาชยั อําเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวัด
สมุทรสาคร 

 
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั 7งที
 1/2559  ของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  ม ี

นายธรีะชยั ประสทิธิ >รตันพร ประธานกรรมการบรษิทัทาํหน้าที
เป็นประธานที
ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อ
ที
ประชุมว่าในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั 7งที
 1/2559 ของบรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ซึ
งมสีทิธเิขา้ร่วมประชุม ณ วนัปิดสมุด
ทะเบยีนวนัที
 13 มถุินายน 2559 ทั 7งสิ7น 2,055 คน นับจํานวนหุน้ได ้671,440,890 หุน้ โดยในวนันี7 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง 22 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 43 ราย รวมจาํนวนผูถ้อืหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการ
มอบฉนัทะทั 7งสิ7น  65 ราย  นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั 7งหมด 510,498,924 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 76.0304 ของจาํนวนหุน้ที
มสีทิธิ
เขา้ร่วมประชุมทั 7งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามที
กําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ แลว้ ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อที

ประชุมการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 7งที
 1/2559 ของบรษิทัฯ มกีรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
และบุคคลที
เกี
ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมดงันี7 

 
กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระที
เขา้ร่วมประชุมมดีงันี7 
1. พลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
2. นายทรงพล จนัทรผ่์องแสง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
3. นายธรีชัย ์มเีดชประเสรฐิ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
4. นายธรีะชยั ประสทิธิ >รตันพร ประธานกรรมการบรษิทั/กรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิ >รตันพร กรรมการบรษิทั 
6. นายธรียุทธ ์ประสทิธิ >รตันพร กรรมการบรษิทั 
7. นายธรีศกัดิ > ประสทิธิ >รตันพร กรรมการบรษิทั 
 
บุคคลที
เกี
ยวขอ้งที
ไดร้บัเชญิร่วมประชุมมดีงันี7 
1. นางสาวมยุร ีปทัมก์ชกร  เลขานุการบรษิทั 
2. นายสณัฑพฒัน์ เปเรร่า  ที
ปรกึษากฎหมาย 
3. นายภสันนัท ์สวุรรณน้อย  ที
ปรกึษากฎหมาย 
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ประธานฯ ไดช้ี7แจงใหท้ี
ประชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระดงันี7 การนับคะแนนในวาระที
 
1 ต้องผ่านมติที
ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นที
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และวาระที
 2 
จะตอ้งผ่านมตทิี
ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ประธานฯ ไดช้ี7แจงใหท้ี
ประชุมทราบถึงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะใช้วธิลีงคะแนน
ตามบตัรลงคะแนน โดยผูถ้อืหุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนนที
ทางบรษิทัมอบให ้ ซึ
งการนับคะแนนนั 7นทางเจา้หน้าที
จะทํา
การเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผู้ไม่เหน็ด้วย” และ “ผู้ที
งดออกเสยีง” เท่านั 7น เพื
อความสะดวกในการนับ
คะแนนในแต่ละมติ ทั 7งนี7 วธิกีารลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดยีวกนัในทุกระเบยีบวาระการ
ประชุม หากระหว่างการประชุม มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมเพิ
ม บรษิทัฯ จะนบัจาํนวนผูถ้อืหุน้และจํานวนหุน้ใหม่ทุก
ครั 7ง โดยผูถ้อืหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมในภายหลงั จะมสีทิธลิงคะแนนเฉพาะวาระที
ยงัมไิดม้กีารลงมตเิท่านั 7น 

ภายหลงัจากที
ไดม้กีารชี7แจงรายละเอยีดเกี
ยวกบัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนสาํหรบัวาระการประชุมแลว้  นาย
ธรีะชยั  ประสทิธิ >รตันพร ประธานฯ จงึเริ
มการประชุมตามระเบยีบวาระดงันี7 

 
วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที
ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือประจําปี 2559 ที
ได้จดัขึ7นเมื
อวนัที
 22 
เมษายน 2559 รายละเอยีดตามสาํเนารายงานการประชุมที
ไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา 
ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครั 7งดงักล่าว บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหผู้้
ถอืหุน้ทุกท่าน และประกาศหนงัสอืเชญิประชุมดงักล่าวในหนงัสอืพมิพ ์ตลอดจนมกีารลงมตแิละการบนัทกึรายงานการ
ประชุมโดยถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งแลว้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ  คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า  รายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ซึ
งไดจ้ดัขึ7นเมื
อวนัที
 22 เมษายน 2559 ไดบ้นัทกึการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็น
จรงิ จงึเหน็สมควรใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 
เมื
อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมคีําถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุม

พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ซึ
งไดป้ระชุมเมื
อวนัที
 22 เมษายน 2559 โดยตอ้งผ่าน
มตทิี
ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิที
ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ตามที

ไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ
งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี7 

จาํนวนผูถ้อืหุน้ที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี7 65 ราย 
เหน็ดว้ย  510,498,924 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  510,498,924 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   
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วาระที� 2 พิจารณาอนุมติัออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรปูแบบ (มีหลกัประกนัหรอืไม่มีหลกัประกนั) วงเงินรวมไม่
เกิน 1,000 ล้านบาท 
 ประธานฯ ได้เสนอใหท้ี
ประชุมพจิารณาอนุมตักิารออกหุน้กู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มหีลกัประกนัหรอืไม่มี
หลกัประกนั) วงเงนิรวมไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท เพื
อนําเงนิที
ไดม้าใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ รวมถงึการขยายกจิการของบรษิทัฯ โดยมขีอ้กาํหนดและเงื
อนไขชองการออกและเสนอขายหุน้กู ้ดงันี7 
 
ชนิด หุน้กูทุ้กประเภทและรปูแบบ (มหีลกัประกนัหรอืไม่มหีลกัประกนั) ทั 7งนี7 ขึ7นอยู่กบัความเหมาะสม

ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
สกุลเงนิ เงนิบาท และ/หรอืเงนิสกุลต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปลี
ยนในขณะที
มกีารออก และเสนอขาย

หุน้กูใ้นแต่ละคราว 
มลูค่ารวมของหุน้กู ้ วงเงนิรวมไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท หรอืเงนิสกุลต่างประเทศในวงเงนิเทยีบเท่าเงนิบาทจํานวน

ดงักล่าว 
อายุ ไม่เกนิ 5 ปี นบัตั 7งแต่วนัออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะ

หมุนเวยีน (Revolving) ใหแ้ก่ประชาชนทั 
วไป และ/หรอืใหแ้ก่ผูล้งทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/
หรอืผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรอืในต่างประเทศในคราวเดยีวกนั หรอืต่างคราว
กนั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืกฎระเบยีบอื
นๆ ที

เกี
ยวขอ้ง ที
มผีลใชบ้งัคบัในขณะที
ออกและเสนอขายหุน้กูน้ั 7น 

การไถ่ถอนก่อน
กาํหนด 

ผูถ้อืหุน้อาจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้คนืก่อนกาํหนด และบรษิทัมหีรอืไม่มสีทิธ ิขอไถ่ถอนหุน้
กูค้นืก่อนกาํหนด ทั 7งนี7 เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื
อนไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อตัราดอกเบี7ย ขึ7นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที
ออกและเสนอขายหุน้กู ้หรอืตามขอ้ตกลง และเงื
อนไขของหุน้กูท้ี

ได้ออกในคราวนั 7น ทั 7งนี7 ให้อยู่ภายใต้บงัคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
สาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศหรอืกฎระเบยีบอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้ง ที
มผีลใชบ้งัคบัในขณะที

ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อาํนาจกาํหนด
รายละเอยีดอื
น ๆ  

มอบหมายใหค้ณะกรรมการ รวมถงึบุคคลที
คณะกรรมการมอบหมายใหม้อีาํนาจ ดงัต่อไปนี7 
1) กําหนดรายละเอยีดต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบัหุน้กู ้รวมถงึประเภท ชื
อ อตัราดอกเบี7ย อายุ

การไถ่ถอน การแต่งตั 7งผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ตลอดจนกาํหนดรายละเอยีดที
เกี
ยวขอ้งกบัการ
เสนอขาย ซึ
งรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีงราคา วธิกีาร และระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

2) แต่งตั 7งที
ปรกึษาทางการเงนิ และ/หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอืสถาบนัการจดั
อนัดบัความน่าเชื
อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอืบุคคลอื
นใด ในกรณีที
จะต้องมกีาร
แต่งตั 7งตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง หรอืในกรณีอื
นใดตามที
เหน็ควร 

3) ตดิต่อเจรจา เขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ขสญัญา และ/หรอืเอกสารต่างๆ รวมถงึตดิต่อใหข้อ้มูล 
ยื
นเอกสาร หลกัฐานกบัสาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื
นใดที
เกี
ยวขอ้งกบัการ
ออก และเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนดําเนินการใดๆ ที
เกี
ยวขอ้งหรอืจําเป็นไดทุ้ก
ประการตามที
เหน็ควร 

วตัถุประสงคข์อง
การออกหุน้กู ้

เพื
อนําเงนิที
ไดม้าใชใ้นการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั รวมถงึการขยายกจิการ 
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 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ที
ประชมุผูถ้อืหุน้สมควร
ที
จะอนุมตั ิการรออกหุน้กูทุ้กประเภทและรปูแบบตามที
เสนอ 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 

คําถามที
 1: ผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการออกหุ้นกู้จํานวน 1,000 ล้านบาท บรษิัทฯ มี
วตัถุประสงคจ์ะนําเงนิจาํนวนดงักล่าวไปใชใ้นการทาํธุรกจิอะไร 

นายธรีะชยั ประสทิธิ >รตันพร ประธานฯ ชี7แจงต่อที
ประชุมว่าช่วงนี7ดอกเบี7ยมกีารปรบัตวัลดลงและบรษิทัฯ มี
การเปรยีบเทยีบจากหลาย ๆ แห่ง เงนิที
ไดจ้ากหุน้กู ้หลกั ๆ จะนําไปใชใ้นการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และการลงทุน
ในอนาคต เบื7องตน้จะใชใ้นธุรกจิต่อเนื
องของบรษิทัก่อน 

คําถามที
 2: ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า สดัส่วนหนี7สนิต่อทุนในปจัจุบนัของบรษิทัฯ เป็น
เท่าไร มคีวามจาํเป็นเร่งด่วนแค่ไหนในการออกหุน้กู ้บรษิทัฯ มเีงนิกูจ้ากธนาคารเหลอือยู่หรอืไม่ และจะต้องมกีารจดั
อนัดบัความน่าเชื
อถอื (Rating) หรอืไม่ 

นายธรีะชยั ประสทิธิ >รตันพร ประธานฯ ชี7แจงต่อที
ประชุมว่า สดัสว่นหนี7สนิต่อทุนในปจัจุบนัของบรษิทัฯ อยู่ที

ประมาณ 0.6-0.7 โดยการออกหุ้นกู้ในครั 7งนี7ไม่จดัเป็นกรณีเร่งด่วน แต่ที
มาขออนุมตัิจากผู้ถือหุ้นเพราะถือเป็นอกี
ทางเลอืกหนึ
งที
ใชเ้ป็นเครื
องมอืต่อรองกบัธนาคารได ้ต่อมานายธรีะพงษ์ ประสทิธิ >รตันพร กรรมการบรษิทัไดช้ี7แจงต่อที

ประชุมเพิ
มเตมิว่า ขณะนี7บรษิทัฯ มวีงเงนิประมาณ 170 ลา้นบาท แต่บรษิทัฯ ใชว้งเงนิไปเพยีงประมาณ 50 ลา้นบาท 
สว่นคาํถามว่าจะตอ้งมกีารจดัอนัดบัความน่าเชื
อถอื (Rating) หรอืไม่ ตอนนี7ยงัเรว็ไปที
จะระบุ และสดัส่วนหนี7สนิต่อทุน
ของบรษิทัฯ ค่อนขา้งตํ
าอยู่แลว้ นอกจากนี7 การขออนุมตัอิอกหุน้กูไ้ป 1,000 ลา้นบาท บรษิทัฯ อาจไม่ไดอ้อกจรงิถงึ 
1,000 ลา้นกเ็ป็นได ้ขึ7นอยู่กบัโครงการของบรษิทัฯ ในขณะที
ออกหุน้กู ้

คาํถามที
 3: ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า มคีวามเป็นไปไดม้ากน้อยแค่ไหน ที
หากออกหุน้กู ้
1,000 ลา้นบาท และบรษิทัฯ จะไดโ้ครงการที
มมีลูค่าใกลเ้คยีงมลูค่าหุน้กูท้ี
ออก 

นายธรีะชยั ประสทิธิ >รตันพร ประธานฯ ชี7แจงต่อที
ประชุมว่าขณะนี7ยงัไม่มรีายละเอยีดที
ชดัเจนของโครงการ 
หากบรษิทัฯ มรีายละเอยีดที
ชดัเจนของโครงการ จะทาํการแจง้ผูถ้อืหุน้และตลาดหลกัทรพัยต่์อไป 

คําถามที
 4: ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า บรษิทัฯ จะนําเงนิที
ไดจ้ากการออกหุน้กูไ้ปใชใ้น
การลงทุนสนิคา้ตวัไหน และวงเงนิเท่าไร 

นายธรีะชยั ประสทิธิ >รตันพร ประธานฯ ชี7แจงต่อที
ประชุมว่าในเบื7องต้น คงเป็นการต่อยอดธุรกจิปจัจุบนั และ
การขยายระบบการเปลี
ยนหลอด LED 

เมื
อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมคีําถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุม
พจิารณาอนุมตักิารออกหุน้กูทุ้กประเภทและรปูแบบ (มหีลกัประกนัหรอืไม่มหีลกัประกนั) วงเงนิรวมไม่เกนิ 1,000 ลา้น
บาท โดยวาระนี7จะต้องผ่านมตทิี
ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของผูถ้ือหุ้นที
มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
 มติ ที
ประชุมได้พจิารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มหีลกัประกนั
หรือไม่มีหลกัประกนั) วงเงินรวมไม่เกนิ 1,000 ล้านบาทตามที
ได้เสนอด้วยคะแนนเสยีงทั 7งหมดของผู้ถือหุ้นซึ
งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี7 
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จาํนวนผูถ้อืหุน้ที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี7 65 ราย 
เหน็ดว้ย  510,498,924 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  510,498,924 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 

 
วาระที� 3 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ไดแ้จง้ที
ประชุมว่าวาระนี7เป็นการตอบขอ้ซกัถามและรบัฟงัขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ ประธานที
ประชุม
ไดส้อบถามว่าหากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืมขีอ้เสนอแนะใหซ้กัถามได ้โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มคีําถาม
ดงัต่อไปนี7 

คาํถามที
 1: ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า ใหบ้รษิทัฯ ช่วยแจง้ความคบืหน้าของโครงการว่ามี
อะไรบา้ง และจุดแขง็ของบรษิทัฯ คอือะไร 

นายธรีะชยั ประสทิธิ >รตันพร ประธานฯ ชี7แจงต่อที
ประชุมว่าปีนี7มกีารขยายโครงการหลอด LED และขยาย
กจิการไฟของภาครฐัมากยิ
งขึ7น ตลอดจนมกีารพฒันาห้องปฏิบตัิการของบรษิัทฯเอง สําหรบัจุดแขง็ทางธุรกจิของ
บรษิัทฯ บรษิทัฯมคีวามเชี
ยวชาญดา้นไฟใหญ่ เช่น ไฟสนามกฬีา ไฟถนน โดยไดโ้ครงการการเปลี
ยนไฟสนามกฬีา
แลว้ 

คําถามที
 2: ผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า รายได้จากไฟใหญ่เป็นรายได้หลกัไหม และ 
margin ระหว่างไฟใหญ่และไฟเลก็เป็นอย่างไร 

นายธรีะชยั ประสทิธิ >รตันพร ประธานฯ ชี7แจงต่อที
ประชุมว่าไฟใหญ่เป็นรายไดห้ลกัของบรษิทัฯ อยู่แลว้ โดย 
Margin คร่าวๆ อยู่ที
รอ้ยละ 20-30 

 
เมื
อไม่มคีาํถามหรอืขอ้ซกัถามเพิ
มเตมิ  ประธานที
ประชุมจงึกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 

         ___________________________ 
           (นายธรีะชยั ประสทิธิ >รตันพร)  
                  ประธานกรรมการ/ประธานที
ประชุม 
 
 
 

___________________________ 
      (นางสาวมยุร ีปทัมก์ชกร)  

                  เลขานุการบรษิทั / ผูบ้นัทกึประชุม 


