รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 1/2559
ของ
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันจันทร์ ที 27 มิถนุ ายน 2559 เวลา 15.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที 1242/488 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง7 ที 1/2559 ของบริ ษั ท ธี ร ะมงคล อุต สาหกรรม จํ า กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) มี
นายธีระชัย ประสิทธิ>รัตนพร ประธานกรรมการบริ ษัททําหน้ าทีเป็ นประธานทีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อทีประชุม
ว่าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง7 ที 1/2559 ของบริ ษัทฯ มีผ้ ูถือหุ้นซึงมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที 13
มิถนุ ายน 2559 ทังสิ
7 7น 2,055 คน นับจํานวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยในวันนี 7 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง 22 ราย และ
โดยการมอบฉันทะ 43 ราย รวมจํานวนผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทังสิ
7 7น 65 ราย นับจํานวนหุ้นได้
ทังหมด
7
510,498,924 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 76.0304 ของจํ านวนหุ้นทีมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมทังหมด
7
ครบเป็ นองค์ประชุมตามที
กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ แล้ ว ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง7 ที 1/2559 ของบริ ษัทฯ
มีกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และบุคคลทีเกียวข้ องเข้ าร่วมประชุมดังนี 7
กรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทีเข้ าร่วมประชุมมีดงั นี 7
1. พลตํารวจโทอัมริ นทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายทรงพล จันทร์ ผอ่ งแสง
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริ ฐ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายธีระชัย ประสิทธิ>รัตนพร
ประธานกรรมการบริ ษัท/กรรมการผู้จดั การ
5. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ>รัตนพร
กรรมการบริ ษัท
6. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ>รัตนพร
กรรมการบริ ษัท
7. นายธีรศักดิ> ประสิทธิ>รัตนพร
กรรมการบริ ษัท
บุคคลทีเกียวข้ องทีได้ รับเชิญร่วมประชุมมีดงั นี 7
1. นางสาวมยุรี ปั ทม์กชกร
เลขานุการบริ ษัท
2. นายสัณฑพัฒน์ เปเรร่า
ทีปรึกษากฎหมาย
3. นายภัสนันท์ สุวรรณน้ อย
ทีปรึกษากฎหมาย
ประธานฯ ได้ ชี 7แจงให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี 7 การนับคะแนนในวาระที 1 ต้ องผ่าน
มติทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที 2 จะต้ องผ่านมติทีประชุม
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ ชีแ7 จงให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีลงคะแนนตามบัตร
ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้ รับบัตรลงคะแนนทีทางบริ ษัทมอบให้ ซึงการนับคะแนนนันทางเจ้
7
าหน้ าทีจะทําการเก็บใบลงคะแนน
เฉพาะในส่วนของ “ผู้ไม่เห็นด้ วย” และ “ผู้ทีงดออกเสียง” เท่านัน7 เพือความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ ทังนี
7 7 วิธีการ
7

ลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า
ร่ วมการประชุมเพิม บริ ษัทฯ จะนับจํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นใหม่ทกุ ครัง7 โดยผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิ
ลงคะแนนเฉพาะวาระทียังมิได้ มีการลงมติเท่านัน7
ภายหลังจากทีได้ มีการชี 7แจงรายละเอียดเกียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ ว นายธีระชัย
ประสิทธิ>รัตนพร ประธานฯ จึงเริ มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี 7
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ทีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจําปี 2559 ทีได้ จัดขึ 7นเมือวันที 22 เมษายน
2559 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อ
ทีประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง7 ดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน และประกาศ
หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้ องตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ และกฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึงได้ จดั ขึ 7นเมือวันที 22 เมษายน 2559 ได้ บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรให้
ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึงได้ ประชุมเมือวันที 22 เมษายน 2559 โดยต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ตามทีได้ เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
7
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 7
จํานวนผู้ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี 7 65 ราย
เห็นด้ วย
510,498,924 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
510,498,924 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที 2 พิจารณาอนุ มัติออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรู ปแบบ (มีหลักประกันหรื อไม่ มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่ เกิน
1,000 ล้ านบาท
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นกู้ทกุ ประเภทและรู ปแบบ (มีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน)
วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท เพือนําเงินทีได้ มาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงการขยาย
กิจการของบริ ษัทฯ โดยมีข้อกําหนดและเงือนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี 7
ชนิด
สกุลเงิน

หุ้นกู้ทกุ ประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน) ทังนี
7 7 ขึ 7นอยูก่ บั ความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงินบาท และ/หรื อเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้ อตั ราแลกเปลียนในขณะทีมีการออก และเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว
8

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิ น 1,000 ล้ านบาท หรื อเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงิ นบาทจํานวน
ดังกล่าว
อายุ
ไม่เกิน 5 ปี นับตังแต่
7 วนั ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย
เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และ/หรื อในลักษณะหมุนเวียน
(Revolving) ให้ แก่ประชาชนทัวไป และ/หรื อให้ แก่ผ้ ูลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรื อในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรื อต่างคราวกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อกฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้ อง ทีมีผลใช้
บังคับในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั 7
การไถ่ถอนก่อน
ผู้ถือหุ้นอาจมีหรื อไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกําหนด และบริ ษัทมีหรื อไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ้นกู้
กําหนด
คืนก่อนกําหนด ทังนี
7 7 เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงือนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี 7ย
ขึ 7นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรื อตามข้ อตกลง และเงือนไขของหุ้นกู้ทีได้
ออกในคราวนัน7 ทังนี
7 7 ให้ อยู่ภายใต้ บงั คับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสํานักงาน
ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศหรื อกฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้ อง ทีมีผลใช้ บงั คับในขณะทีออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อํานาจกําหนด
มอบหมายให้ คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลทีคณะกรรมการมอบหมายให้ มีอํานาจ ดังต่อไปนี 7
รายละเอียดอืน ๆ
1) กําหนดรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวข้ องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชือ อัตราดอกเบี 7ย อายุการ
ไถ่ถอน การแต่งตังผู
7 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกําหนดรายละเอียดทีเกียวข้ องกับการเสนอ
ขาย ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2) แต่งตังที
7 ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อสถาบันการจัด
อันดับความน่าเชือถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อบุคคลอืนใด ในกรณีทีจะต้ องมีการ
แต่งตังตามกฎหมายที
7
เกียวข้ อง หรื อในกรณีอืนใดตามทีเห็นควร
3) ติดต่อเจรจา เข้ าทํา ลงนาม แก้ ไขสัญญา และ/หรื อเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ ข้อมูล
ยืนเอกสาร หลักฐานกับสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอืนใดทีเกียวข้ องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว ตลอดจนดําเนินการใดๆ ทีเกียวข้ องหรื อจําเป็ นได้ ทกุ ประการ
ตามทีเห็นควร
วัตถุประสงค์ของ เพือนําเงินทีได้ มาใช้ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงการขยายกิจการ
การออกหุ้นกู้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมตั ิ
การรออกหุ้นกู้ทกุ ประเภทและรูปแบบตามทีเสนอ
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติมหรื อไม่
คําถามที 1: ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการออกหุ้นกู้จํานวน 1,000 ล้ านบาท บริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์จะนํา
เงินจํานวนดังกล่าวไปใช้ ในการทําธุรกิจอะไร
นายธี ร ะชัย ประสิทธิ> รั ตนพร ประธานฯ ชี แ7 จงต่อ ทีประชุม ว่าช่ ว งนี ด7 อกเบี ย7 มี ก ารปรั บ ตัวลดลงและบริ ษัท ฯ มี ก าร
เปรี ยบเทียบจากหลาย ๆ แห่ง เงินทีได้ จากหุ้นกู้ หลัก ๆ จะนําไปใช้ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และการลงทุนในอนาคต
เบื 7องต้ นจะใช้ ในธุรกิจต่อเนืองของบริ ษัทก่อน
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คําถามที 2: ผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองสอบถามว่า สัดส่วนหนี 7สินต่อทุนในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ เป็ นเท่าไร มีความ
จําเป็ นเร่ งด่วนแค่ไหนในการออกหุ้นกู้ บริ ษัทฯ มีเงินกู้จากธนาคารเหลืออยู่หรื อไม่ และจะต้ องมีการจัดอันดับความน่าเชือถือ
(Rating) หรื อไม่
นายธีระชัย ประสิทธิ>รัตนพร ประธานฯ ชี 7แจงต่อทีประชุมว่า สัดส่วนหนี 7สินต่อทุนในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ อยู่ทีประมาณ
0.6-0.7 โดยการออกหุ้นกู้ในครัง7 นี 7ไม่จัดเป็ นกรณีเร่ งด่วน แต่ทีมาขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นเพราะถือเป็ นอีกทางเลือกหนึงทีใช้ เป็ น
เครื องมือต่อรองกับธนาคารได้ ต่อมานายธีระพงษ์ ประสิทธิ>รัตนพร กรรมการบริ ษัทได้ ชี 7แจงต่อทีประชุมเพิมเติมว่า ขณะนี 7บริ ษัทฯ
มีวงเงินประมาณ 170 ล้ านบาท แต่บริ ษัทฯ ใช้ วงเงินไปเพียงประมาณ 50 ล้ านบาท ส่วนคําถามว่าจะต้ องมีการจัดอันดับความ
น่าเชือถือ (Rating) หรื อไม่ ตอนนี 7ยังเร็ วไปทีจะระบุ และสัดส่วนหนี 7สินต่อทุนของบริ ษัทฯ ค่อนข้ างตําอยู่แล้ ว นอกจากนี 7 การขอ
อนุมตั ิออกหุ้นกู้ไป 1,000 ล้ านบาท บริ ษัทฯ อาจไม่ได้ ออกจริ งถึง 1,000 ล้ านก็เป็ นได้ ขึ 7นอยูก่ บั โครงการของบริ ษัทฯ ในขณะทีออก
หุ้นกู้
คําถามที 3: ผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองสอบถามว่า มีความเป็ นไปได้ มากน้ อยแค่ไหน ทีหากออกหุ้นกู้ 1,000 ล้ าน
บาท และบริ ษัทฯ จะได้ โครงการทีมีมลู ค่าใกล้ เคียงมูลค่าหุ้นกู้ทีออก
นายธีระชัย ประสิทธิ>รัตนพร ประธานฯ ชี 7แจงต่อทีประชุมว่าขณะนี 7ยังไม่มีรายละเอียดทีชัดเจนของโครงการ หากบริ ษัทฯ
มีรายละเอียดทีชัดเจนของโครงการ จะทําการแจ้ งผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ไป
คําถามที 4: ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองสอบถามว่า บริ ษัทฯ จะนําเงินทีได้ จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ ในการลงทุน
สินค้ าตัวไหน และวงเงินเท่าไร
นายธีระชัย ประสิทธิ>รัตนพร ประธานฯ ชี 7แจงต่อทีประชุมว่าในเบื 7องต้ น คงเป็ นการต่อยอดธุรกิจปั จจุบนั และการขยาย
ระบบการเปลียนหลอด LED
เมือไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรู ปแบบ (มีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท โดยวาระนี 7
จะต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรู ปแบบ (มีหลักประกันหรื อไม่มี
หลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้ านบาทตามทีได้ เสนอด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
7
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน ดังนี 7
จํานวนผู้ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี 7 65 ราย
เห็นด้ วย
510,498,924 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
510,498,924 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
วาระที 3 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ แจ้ งทีประชุมว่าวาระนี 7เป็ นการตอบข้ อซักถามและรับฟั งข้ อเสนอของผู้ถือหุ้น ประธานทีประชุมได้ สอบถาม
ว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรื อมีข้อเสนอแนะให้ ซกั ถามได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีคําถามดังต่อไปนี 7
คําถามที 1: ผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองสอบถามว่า ให้ บริ ษัทฯ ช่วยแจ้ งความคืบหน้ าของโครงการว่ามีอะไรบ้ าง
และจุดแข็งของบริ ษัทฯ คืออะไร
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นายธีระชัย ประสิทธิ>รัตนพร ประธานฯ ชี 7แจงต่อทีประชุมว่าปี นี 7มีการขยายโครงการหลอด LED และขยายกิจการไฟของ
ภาครัฐมากยิงขึน7 ตลอดจนมีการพัฒนาห้ องปฏิบัติการของบริ ษัทฯเอง สําหรั บจุดแข็งทางธุรกิ จของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯมีความ
เชียวชาญด้ านไฟใหญ่ เช่น ไฟสนามกีฬา ไฟถนน โดยได้ โครงการการเปลียนไฟสนามกีฬาแล้ ว
คําถามที 2: ผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองสอบถามว่า รายได้ จากไฟใหญ่เป็ นรายได้ หลักไหม และ margin ระหว่าง
ไฟใหญ่และไฟเล็กเป็ นอย่างไร
นายธี ระชัย ประสิทธิ> รัตนพร ประธานฯ ชี 7แจงต่อทีประชุมว่าไฟใหญ่เป็ นรายได้ หลักของบริ ษัทฯ อยู่แล้ ว โดย Margin
คร่าวๆ อยูท่ ีร้ อยละ 20-30
เมือไม่มีคําถามหรื อข้ อซักถามเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

___________________________
(นายธีระชัย ประสิทธิ>รัตนพร)
รองประธานกรรมการ/ประธานทีประชุม

___________________________
(นางสาวมยุรี ปั ทม์กชกร)
เลขานุการบริ ษัท/ผู้บนั ทึกการประชุม
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