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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 1/2559 
ของ 

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
 

ประชมุเมื
อวนัจนัทร์ที
 27 มิถนุายน 2559 เวลา 15.00 น.  
 

ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที
 1242/488 ถนนเอกชยั ตําบลมหาชยั อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
 
การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั 7งที
 1/2559 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มี 

นายธีระชยั ประสทิธิ>รัตนพร ประธานกรรมการบริษัททําหน้าที
เป็นประธานที
ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุม
ว่าในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 7งที
 1/2559 ของบริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นซึ
งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัที
 13 
มิถนุายน 2559 ทั 7งสิ 7น 2,055 คน นบัจํานวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยในวนันี 7 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 22 ราย และ
โดยการมอบฉนัทะ 43 ราย รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นที
เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะทั 7งสิ 7น  65 ราย นบัจํานวนหุ้นได้
ทั 7งหมด 510,498,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.0304 ของจํานวนหุ้นที
มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั 7งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที

กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ แล้ว ตอ่มา ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 7งที
 1/2559 ของบริษัทฯ 
มีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และบคุคลที
เกี
ยวข้องเข้าร่วมประชมุดงันี 7 

 
กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที
เข้าร่วมประชมุมีดงันี 7 
1. พลตํารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. นายธีระชยั ประสทิธิ>รัตนพร ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้จดัการ 
5. นายธีระพงษ์ ประสทิธิ>รัตนพร กรรมการบริษัท 
6. นายธีรยทุธ์ ประสทิธิ>รัตนพร กรรมการบริษัท 
7. นายธีรศกัดิ> ประสทิธิ>รัตนพร กรรมการบริษัท 
 
บคุคลที
เกี
ยวข้องที
ได้รับเชิญร่วมประชมุมีดงันี 7 
1. นางสาวมยรีุ ปัทม์กชกร  เลขานกุารบริษัท 
2. นายสณัฑพฒัน์ เปเรร่า  ที
ปรึกษากฎหมาย 
3. นายภสันนัท์ สวุรรณน้อย  ที
ปรึกษากฎหมาย 
 
ประธานฯ ได้ชี 7แจงให้ที
ประชมุทราบถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระดงันี 7 การนบัคะแนนในวาระที
 1 ต้องผา่น

มติที
ประชมุด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และวาระที
 2 จะต้องผา่นมติที
ประชมุ
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี
ของผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ประธานฯ ได้ชี 7แจงให้ที
ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตามบตัร
ลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนที
ทางบริษัทมอบให้  ซึ
งการนบัคะแนนนั 7นทางเจ้าหน้าที
จะทําการเก็บใบลงคะแนน
เฉพาะในส่วนของ “ผู้ ไม่เห็นด้วย” และ “ผู้ ที
งดออกเสียง” เท่านั 7น เพื
อความสะดวกในการนบัคะแนนในแต่ละมติ ทั 7งนี 7 วิธีการ
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ลงคะแนนและเก็บบตัรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกนัในทกุระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมการประชุมเพิ
ม บริษัทฯ จะนบัจํานวนผู้ ถือหุ้นและจํานวนหุ้นใหม่ทกุครั 7ง โดยผู้ ถือหุ้นที
เข้าร่วมประชุมในภายหลงั จะมีสิทธิ
ลงคะแนนเฉพาะวาระที
ยงัมิได้มีการลงมติเทา่นั 7น 

ภายหลงัจากที
ได้มีการชี 7แจงรายละเอียดเกี
ยวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ว  นายธีระชัย  
ประสทิธิ>รัตนพร ประธานฯ จึงเริ
มการประชมุตามระเบียบวาระดงันี 7 

 
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือประจําปี 2559 ที
ได้จัดขึ 7นเมื
อวนัที
 22 เมษายน 
2559 รายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุที
ได้แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ (เอกสารแนบ 2) ตอ่มา ประธานฯ แถลงตอ่
ที
ประชมุวา่ การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั 7งดงักลา่ว บริษัทฯ ได้จดัให้มีการสง่หนงัสือเชิญประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน และประกาศ
หนงัสอืเชิญประชมุดงักลา่วในหนงัสอืพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบนัทึกรายงานการประชุมโดยถกูต้องตามข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ และกฎหมายที
เกี
ยวข้องแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  รายงานการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ
งได้จดัขึ 7นเมื
อวนัที
 22 เมษายน 2559 ได้บนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้
ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติมหรือไม ่
เมื
อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ
งได้ประชุมเมื
อวนัที
 22 เมษายน 2559 โดยต้องผ่านมติที
ประชุมด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที
ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ตามที
ได้เสนอ
ด้วยคะแนนเสยีงทั 7งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 7 

จํานวนผู้ ถือหุ้นที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี 7 65 ราย 
เห็นด้วย  510,498,924 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  510,498,924 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

 
วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้ ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 
1,000 ล้านบาท 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที
ประชมุพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ (มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) 
วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื
อนําเงินที
ได้มาใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการขยาย
กิจการของบริษัทฯ โดยมีข้อกําหนดและเงื
อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ดงันี 7 
 
ชนิด หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ (มีหลกัประกนัหรือไมม่ีหลกัประกนั) ทั 7งนี 7 ขึ 7นอยูก่บัความเหมาะสมของ

สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 
สกลุเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อตัราแลกเปลี
ยนในขณะที
มีการออก และเสนอขาย

หุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 
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มลูคา่รวมของหุ้นกู้  วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจํานวน
ดงักลา่ว 

อาย ุ ไมเ่กิน 5 ปี นบัตั 7งแตว่นัออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 
การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมนุเวียน 

(Revolving) ให้แก่ประชาชนทั
วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือในตา่งประเทศในคราวเดียวกนั หรือตา่งคราวกนั ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื
นๆ ที
เกี
ยวข้อง ที
มีผลใช้
บงัคบัในขณะที
ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั 7น 

การไถ่ถอนก่อน
กําหนด 

ผู้ ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกําหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ้นกู้
คืนก่อนกําหนด ทั 7งนี 7 เป็นไปตามข้อตกลงและเงื
อนไขในการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อตัราดอกเบี 7ย ขึ 7นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที
ออกและเสนอขายหุ้นกู้  หรือตามข้อตกลง และเงื
อนไขของหุ้นกู้ ที
ได้
ออกในคราวนั 7น ทั 7งนี 7 ให้อยู่ภายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานกังาน 
ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื
นๆ ที
เกี
ยวข้อง ที
มีผลใช้บงัคบัในขณะที
ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อํานาจกําหนด
รายละเอียดอื
น ๆ  

มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบคุคลที
คณะกรรมการมอบหมายให้มีอํานาจ ดงัตอ่ไปนี 7 
1) กําหนดรายละเอียดตา่งๆ ที
เกี
ยวข้องกบัหุ้นกู้  รวมถึงประเภท ชื
อ อตัราดอกเบี 7ย อายกุาร

ไถ่ถอน การแต่งตั 7งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ตลอดจนกําหนดรายละเอียดที
เกี
ยวข้องกบัการเสนอ
ขาย ซึ
งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

2) แต่งตั 7งที
ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือสถาบนัการจัด
อนัดบัความน่าเชื
อถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือบคุคลอื
นใด ในกรณีที
จะต้องมีการ
แตง่ตั 7งตามกฎหมายที
เกี
ยวข้อง หรือในกรณีอื
นใดตามที
เห็นควร 

3) ติดต่อเจรจา เข้าทํา ลงนาม แก้ไขสญัญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล 
ยื
นเอกสาร หลกัฐานกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื
นใดที
เกี
ยวข้องกบัการออก 
และเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว ตลอดจนดําเนินการใดๆ ที
เกี
ยวข้องหรือจําเป็นได้ทกุประการ
ตามที
เห็นควร 

วตัถปุระสงค์ของ
การออกหุ้นกู้  

เพื
อนําเงินที
ได้มาใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายกิจการ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที
จะอนมุตั ิ
การรออกหุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบตามที
เสนอ 
 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติมหรือไม ่

คําถามที
 1: ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่การออกหุ้นกู้ จํานวน 1,000 ล้านบาท บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์จะนํา
เงินจํานวนดงักลา่วไปใช้ในการทําธุรกิจอะไร 

นายธีระชัย ประสิทธิ> รัตนพร ประธานฯ ชี 7แจงต่อที
ประชุมว่าช่วงนี 7ดอกเบี 7ยมีการปรับตัวลดลงและบริษัทฯ มีการ
เปรียบเทียบจากหลาย ๆ แห่ง เงินที
ได้จากหุ้นกู้  หลกั ๆ จะนําไปใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุนในอนาคต 
เบื 7องต้นจะใช้ในธุรกิจตอ่เนื
องของบริษัทก่อน 
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คําถามที
 2: ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองสอบถามวา่ สดัสว่นหนี 7สนิตอ่ทนุในปัจจบุนัของบริษัทฯ เป็นเทา่ไร มีความ
จําเป็นเร่งด่วนแค่ไหนในการออกหุ้นกู้  บริษัทฯ มีเงินกู้ จากธนาคารเหลืออยู่หรือไม่ และจะต้องมีการจัดอนัดบัความน่าเชื
อถือ 
(Rating) หรือไม ่

นายธีระชยั ประสิทธิ>รัตนพร ประธานฯ ชี 7แจงต่อที
ประชุมว่า สดัสว่นหนี 7สินต่อทนุในปัจจุบนัของบริษัทฯ อยู่ที
ประมาณ 
0.6-0.7 โดยการออกหุ้นกู้ ในครั 7งนี 7ไม่จัดเป็นกรณีเร่งด่วน แต่ที
มาขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นเพราะถือเป็นอีกทางเลือกหนึ
งที
ใช้เป็น
เครื
องมือตอ่รองกบัธนาคารได้ ตอ่มานายธีระพงษ์ ประสทิธิ>รัตนพร กรรมการบริษัทได้ชี 7แจงตอ่ที
ประชมุเพิ
มเติมว่า ขณะนี 7บริษัทฯ 
มีวงเงินประมาณ 170 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ใช้วงเงินไปเพียงประมาณ 50 ล้านบาท สว่นคําถามว่าจะต้องมีการจดัอนัดบัความ
น่าเชื
อถือ (Rating) หรือไม่ ตอนนี 7ยงัเร็วไปที
จะระบ ุและสดัสว่นหนี 7สินต่อทนุของบริษัทฯ ค่อนข้างตํ
าอยู่แล้ว นอกจากนี 7 การขอ
อนมุตัิออกหุ้นกู้ ไป 1,000 ล้านบาท บริษัทฯ อาจไมไ่ด้ออกจริงถึง 1,000 ล้านก็เป็นได้ ขึ 7นอยูก่บัโครงการของบริษัทฯ ในขณะที
ออก
หุ้นกู้  

คําถามที
 3: ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองสอบถามวา่ มีความเป็นไปได้มากน้อยแคไ่หน ที
หากออกหุ้นกู้  1,000 ล้าน
บาท และบริษัทฯ จะได้โครงการที
มีมลูคา่ใกล้เคียงมลูคา่หุ้นกู้ ที
ออก 

นายธีระชยั ประสทิธิ>รัตนพร ประธานฯ ชี 7แจงตอ่ที
ประชมุวา่ขณะนี 7ยงัไมม่ีรายละเอียดที
ชดัเจนของโครงการ หากบริษัทฯ 
มีรายละเอียดที
ชดัเจนของโครงการ จะทําการแจ้งผู้ ถือหุ้นและตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

คําถามที
 4: ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า บริษัทฯ จะนําเงินที
ได้จากการออกหุ้นกู้ ไปใช้ในการลงทนุ
สนิค้าตวัไหน และวงเงินเทา่ไร 

นายธีระชยั ประสทิธิ>รัตนพร ประธานฯ ชี 7แจงต่อที
ประชุมว่าในเบื 7องต้น คงเป็นการต่อยอดธุรกิจปัจจุบนั และการขยาย
ระบบการเปลี
ยนหลอด LED 

เมื
อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุมพิจารณา
อนุมตัิการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลกัประกันหรือไม่มีหลกัประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยวาระนี 7
จะต้องผา่นมติที
ประชมุด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี
ของผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 มติ ที
ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการออกหุ้นกู้ ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลกัประกันหรือไม่มี
หลกัประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทตามที
ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั 7งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี 7 

จํานวนผู้ ถือหุ้นที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี 7 65 ราย 
เห็นด้วย  510,498,924 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  510,498,924 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

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

ประธานฯ ได้แจ้งที
ประชมุวา่วาระนี 7เป็นการตอบข้อซกัถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ ถือหุ้น ประธานที
ประชุมได้สอบถาม
วา่หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะซกัถามหรือมีข้อเสนอแนะให้ซกัถามได้ โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีคําถามดงัตอ่ไปนี 7 

คําถามที
 1: ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองสอบถามว่า ให้บริษัทฯ ช่วยแจ้งความคืบหน้าของโครงการว่ามีอะไรบ้าง 
และจดุแข็งของบริษัทฯ คืออะไร 
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นายธีระชยั ประสทิธิ>รัตนพร ประธานฯ ชี 7แจงตอ่ที
ประชมุวา่ปีนี 7มีการขยายโครงการหลอด LED และขยายกิจการไฟของ
ภาครัฐมากยิ
งขึ 7น ตลอดจนมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการของบริษัทฯเอง สําหรับจุดแข็งทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯมีความ
เชี
ยวชาญด้านไฟใหญ่ เช่น ไฟสนามกีฬา ไฟถนน โดยได้โครงการการเปลี
ยนไฟสนามกีฬาแล้ว 

คําถามที
 2: ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองสอบถามวา่ รายได้จากไฟใหญ่เป็นรายได้หลกัไหม และ margin ระหว่าง
ไฟใหญ่และไฟเลก็เป็นอยา่งไร 

นายธีระชัย ประสิทธิ>รัตนพร ประธานฯ ชี 7แจงต่อที
ประชุมว่าไฟใหญ่เป็นรายได้หลกัของบริษัทฯ อยู่แล้ว โดย Margin 
คร่าวๆ อยูที่
ร้อยละ 20-30 

 
เมื
อไมม่ีคําถามหรือข้อซกัถามเพิ
มเติม  ประธานที
ประชมุจึงกลา่วปิดประชมุเวลา 16.00 น. 
 
 
 

           
___________________________ 

(นายธีระชยั ประสทิธิ>รัตนพร) 
รองประธานกรรมการ/ประธานที
ประชมุ 

 
 

 ___________________________ 
(นางสาวมยรีุ ปัทม์กชกร) 

เลขานกุารบริษัท/ผู้บนัทกึการประชมุ 
 
 


