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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

ของ 

บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.  

ณ เลขท่ี 1/1-1/3  โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 56 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน 

กรุงเทพมหานคร 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561  ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  มี 

นายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”)   

นางสาวศศิพิมพ ์ชยะกลุ เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินการประชุม ไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการบริษทั และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วมการประชุมดงัน้ี 

กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระท่ีเขา้ร่วมประชุมมีดงัน้ี 

1. พลตาํรวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นายธีรัชย ์มีเดชประเสริฐ   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

4. นายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 

5. นายธีระพงษ ์ประสิทธ์ิรัตนพร กรรมการบริษทั 

6. นายธีรยทุธ์ ประสิทธ์ิรัตนพร กรรมการบริษทั 

7. นายธีรศกัด์ิ ประสิทธ์ิรัตนพร กรรมการบริษทั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วมประชุมมีดงัน้ี 

1. นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา ผุไ้ดรั้บการเสนอช่ือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 

     อิสระ 

2. นางสาวศศิพิมพ ์ชยะกลุ  เลขานุการบริษทั 

3. นายอุดม ไตรรัตน์อศัว  ผูส้อบบญัชี 

4. นายภสันนัท ์สุวรรณนอ้ย  ท่ีปรึกษากฎหมาย 
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ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ของบริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นซ่ึงมีสิทธิเขา้

ร่วมประชุม ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ทั้งส้ิน 2,148 คน นบัจาํนวนหุน้ได ้671,440,890 หุน้ โดยขณะเร่ิม

การประชุม มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 22 ราย และโดยการมอบฉันทะ 80 ราย รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะทั้งส้ิน  102 ราย  นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งหมด 499,903,421 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 74.45 

ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้ ทั้งน้ี เม่ือการประชุมไดเ้ร่ิมข้ึน มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม

เพ่ิมข้ึน โดยมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 108 คน รวมจาํนวนหุ้น 499,981,786 

หุน้ คิดเป็นร้อยละ 74.46 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด โดยประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมใหท้ราบระหวา่งการประชุม

แลว้ 

ประธานฯไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดงัน้ี การนบัคะแนนในวาระท่ี 1, 

วาระท่ี 3, 4, 6 และ 7 ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี 

5 ซ่ึงเป็นวาระการพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการประจาํปี 2561 ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ส่วนวาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบไม่มีการลงมติ   

ประธานฯ ไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯจะใชว้ิธีลงคะแนนตาม

บตัรลงคะแนน โดยผูถื้อหุน้จะไดรั้บบตัรลงคะแนนท่ีทางบริษทัมอบให ้ ซ่ึงการนบัคะแนนนั้นทางเจา้หนา้ท่ีจะทาํการเก็บ

ใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผูไ้ม่เห็นดว้ย” และ “ผูท่ี้งดออกเสียง” เท่านั้น  เพ่ือความสะดวกในการนบัคะแนนในแต่

ละมติ  ทั้งน้ีวิธีการลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนนจะดาํเนินการเช่นเดียวกนัในทุกระเบียบวาระการประชุม หากระหวา่ง

การประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมการประชุมเพ่ิม บริษทัจะนบัจาํนวนผูถื้อหุน้และจาํนวนหุน้ใหม่ทุกคร้ัง โดยผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม

ประชุมในภายหลงั จะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระท่ียงัมิไดมี้การลงมติเท่านั้น 

ภายหลงัจากท่ีไดมี้การช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับวาระการประชุมแลว้ นายธีระ

ชยั  ประสิทธ์ิรัตนพร ประธานฯ จึงเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี    

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2560 
ประธานฯไดเ้สนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 

เมษายน 2560 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมท่ีไดแ้นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังดงักล่าว บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การส่งหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อ

หุน้บริษทัทุกท่าน และประกาศหนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวในหนงัสือพิมพ ์ตลอดจนมีการลงมติและการบนัทึกรายงานการ

ประชุมโดยถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้มีความเห็นว่า  รายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ไดบ้นัทึกการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง  จึง

เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานฯไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติมหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560โดยตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มต:ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

จาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี: 107 ราย 

เห็นดว้ย 499,925,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวมคะแนนเสียง 499,925,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง 0 เสียง   
 

 วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 
ธันวาคม 2560  
 ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

3) 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรท่ีจะ

รับทราบผลการดาํเนินงานในรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตาม

รายงานประจาํปี 2560 ของบริษทั 

 ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีเป็นวาระการแจง้เพ่ือทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อยา่งใด และ

สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติมหรือไม่  

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม ขอ้สงสัยหรือคาํแนะนาํเพ่ิมเติม ประธานฯจึงแจง้ท่ีประชุมวา่วาระน้ีเป็นวาระแจง้

เพ่ือทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มติ ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีบัญชีตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ตามท่ีประธานฯแจง้ 
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 วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบดุล  งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  สําหรับรอบปี
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 ประธานฯไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชีสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
   
 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า งบดุล งบกาํไรขาดทุนสําหรับ
รอบปีระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และมาตรฐานการบญัชีแลว้ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบดุล งบกาํไรขาดทุน และรายงานของ
ผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2560 
 ประธานฯไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 นายทรงพล สุคนธพงศ ์ตวัแทนจากโครงการอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามถึง

เร่ืองงบการเงินประจาํปี 2560 ของบริษทัฯดงัน้ี  

1. ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือทางการคา้ (Credit Term) ของบริษทัฯ แก่ลกูคา้มีหลกัเกณฑอ์ยา่งไร 

ประธานฯช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯจะพิจารณาระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือทางการคา้ (Credit Term) แก่ลูกคา้จาก

ความมัน่คงในฐานะทางการเงินของลูกคา้ และระยะเวลาในการทาํธุรกิจร่วมกนัมา โดยจะขอเอกสารต่างๆจากลูกคา้เพ่ือ

กาํหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการคา้ท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้แต่ละราย หากเป็นลูกคา้ใหม่ ก็จะให้วงเงินไม่เกิน 25,000 

บาท ทั้งน้ีโดยทัว่ไปของธุรกิจน้ี ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือทางการคา้จะอยุท่ี่ประมาณ 60-120 วนั 

2. การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ มีตวัเลขท่ีค่อนขา้งมีนัยสําคญั บริษทัฯมีวิธีการอย่างไรในการ

บริหารจดัการการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

 นายธีระพงษ ์ประสิทธ์ิรัตนพร ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ สตอ็คสินคา้ท่ีตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ เป็นการตั้ง

ค่าเผือ่สินคา้เคล่ือนไหวชา้ ซ่ึงสินคา้คงเหลือดงักล่าว เป็นผลมาจากกระแสของหลอดแอลอีดีท่ีเขา้มาในระยะหลงั บริษทัฯ

ก็มีการปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยมีการมุ่งเนน้ตลาดแอลอีดีมากข้ึน ส่วนสินคา้คงเหลือบริษทัฯก็มองหา

ช่องทางการลดสต็อคโดยการปรับกลยุทธ์การขายสินคา้ดงักล่าวออกตลอดเวลา และคาดว่าการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่า

สินคา้คงเหลือจะมีตวัเลขท่ีลดตํ่าลง 

3. จากการวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ บริษทัฯมีการในการปรับกลยุทธ์การขายสินคา้ทดแทน และ

คุณภาพสินคา้อยา่งไร 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ในเร่ืองของการปรับตวัตามเทคโนโลยมีาโดยตลอด บริษทัฯทาํหลอดไฟมาเป็นปี

ท่ี 40 และในช่วง 2-3 ปีหลงั เทคโนโลยมีีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งมาก เราจึงเพ่ิมสินคา้แอลอีดีใหม้ากข้ึน ในช่วงท่ีผา่นมา

อาจจะยงัไม่เห็นยอดท่ีชดัเจนนกั เน่ืองจากราคาและค่าความสวา่งของสินคา้ประเภทน้ียงัไม่น่ิง ปีน้ีบริษทัฯคาดวา่จะไดส่้วน
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บ่งตลาดมากข้ึน เน่ืองจากการทาํราคาเร่ิมน่ิงแลว้ จุดแขง็ของบริษทัฯคือการวิจยัและพฒันา (R&D) และคาดวา่จะเห็นความ

เปล่ียนแปลงของสินคา้ทดแทนเร็วๆน้ี  

4. บริษทัฯมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเท่ากบั 16.6 ลา้นบาท อยากทราบวา่จะใหผ้ลตอบแทนอยา่งไร 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนดงักล่าว มีการลงทุนท่ีสาํคญัคือ รายการเงินสด

จ่ายเพ่ือซ้ือโรงงานท่ีบริษทัฯเคยเช่า และสัญญาเช่าไดห้มดลงแลว้ นอกจากน้ีบริษทัฯยงัมีการลงทุนอีกสองส่วน คือ การเพ่ิม

สินคา้ และการขยายธุรกิจเพ่ิมเติม ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการศึกษาโครงการ จึงอาจจะยงัไม่มีขอ้มูลเร่ืองผลตอบแทน

ท่ีแน่ชดัในขณะน้ี หากผลการศึกษาเป็นท่ีน่าพอใจ จะไดน้าํมาแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 

5. จากงบการเงินประจาํปี 2560 บริษทัฯ มี cash cycle 190 วนั ซ่ึงอาจมีผลต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทาง

ผูบ้ริหารมีการพิจารณาแหล่งเงินทุนจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (Warrant) หรือไม่ 

นายธีระพงษ ์ประสิทธ์ิรัตนพร ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เหตุท่ีบริษทัฯ มี cash cycle 190 วนั เน่ืองจากธุรกิจหลกัของ

บริษทัฯคือการคา้ปลีก (Retail) ขณะน้ีสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั มีลูกคา้ท่ีคา้ขายกนัมานานบางส่วนชาํระหน้ีล่าชา้ แต่ยงัไม่

ถึงขนาดจดัวา่เป็นหน้ีเสีย บริษทัฯกมี็การจบัตามองอยา่งใกลชิ้ด และมีการกระจายความเส่ียงแลว้ ในส่วนของเร่ืองเงินทุนท่ี

จะตอ้งระดมทุนจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (Warrant) หรือไม่นั้น ขณะน้ีเงินทุนหมุนเวียนและ

กระแสเงินสดของบริษทัฯเป็นบวกอยู ่มีการเพ่ิมความเขม้งวดในการใหเ้ครดิตและการสตอ็คสินคา้ จึงยงัไม่มีความจาํเป็นท่ี

จะระดมทุนโดยการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (Warrant) ยกเวน้บริษทัฯจะมีโครงการลงทุนท่ีสาํคญั ก็

จะพิจารณาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมต่อไป 

6. ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารมีแนวโนม้สูงข้ึน บริษทัฯมีแนวทางการควบคุมอยา่งไร  

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัฯมีการควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารอยู่

ตลอดเวลา บริษทัฯมองวา่ขณะน้ี สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั แต่ก็ยงัมีคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้อยู ่ในบางคร้ังมีคาํสั่งซ้ือเขา้มา แต่

บริษทัฯอาจไม่ปล่อยสินคา้ให้แก่ลูกคา้ท่ีความน่าเช่ือถือตํ่า เม่ือเทียบกบัยอดขายท่ีลดลง จึงทาํให้ดูเหมือนค่าใชจ่้ายในการ

ขายและการบริหารเพ่ิมสูงข้ึน 

             เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม ขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติังบดุล งบกาํไรขาดทุนและรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดย
ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มต:ิ  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบดุล งบกาํไรขาดทุนและรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

จาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี: 108 ราย 

เห็นดว้ย 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวมคะแนนเสียง 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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งดออกเสียง 0 เสียง   
 

 วาระที ่4 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
 ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่เน่ืองจากตนเองเป็นกรรมการผูท่ี้จะตอ้งออกตามวาระ จึงขอเชิญพลตาํรวจโทอมัริ

นทร์ เนียมสกุล ทาํหน้าท่ีดาํเนินการประชุมแทนในวาระน้ี พลตาํรวจโทอมัรินทร์ เนียมสกุล แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 19 กาํหนดไวว้า่  “ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง

จาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้

ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่ง

อีกได ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ 

ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง”        

 โดยในปีน้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการบริษทั   

2. นายธีรัชย ์มีเดชประเสริฐ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ ซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ 

นายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้ามตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถอนัเป็นประโยชน์ในการช่วย

สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหป้ระสบความสาํเร็จต่อไปได ้จึงเห็นควรเสนอช่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือก

กลบัเขา้ตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  ส่วนนายธีรัชย ์มีเดชประเสริฐ ซ่ึงถึงกาํหนดหมดวาระ ดาํรงตาํแหน่งครบ 9 ปี ในรอบปี 

2561 ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอช่ือนางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติแต่งตั้ ง

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ คือ นายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพรกลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  และ

เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งนางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัไดจ้ดัส่งพร้อม

หนงัสือเชิญประชุมแลว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

 พลตาํรวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุ จึงเชิญนายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร และนางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา ใหอ้อก
จากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราว เพ่ือให้ท่ีประชุมไดพิ้จารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระโดยอิสระ 
จากนั้นไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติมหรือไม่  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม ขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม พลตาํรวจโทอมัรินทร์ เนียมสกุลจึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาโดยวาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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 ท่ีประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  แยกพิจารณาการลงมติ 
ดงัน้ี 

1. นายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการบริษทั 

มต:ิ  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั้งนายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร เขา้ดาํรงตาํแหน่ง
ประธานกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

จาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี: 108 ราย 

เห็นดว้ย 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวมคะแนนเสียง 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 

2. นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 

มติ:  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั้งนางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

จาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี: 108 ราย 

เห็นดว้ย 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวมคะแนนเสียง 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง 0 เสียง   
 

 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 

 ประธานท่ีประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการไดเ้สนอให้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั โดยมี

รายละเอียดขอ้มูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม

แลว้  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
โดยไดมี้การศึกษาและเทียบเคียงขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง
มีการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  โดยรายละเอียด
การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 มีดงัต่อไปน้ี (เป็นอตัราเดียวกบัปี 2559) 
 ทางบริษทัฯกาํหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 ในรูปแบบของเบ้ียประชุม รวมกนัในวงเงินไม่เกิน 
1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรูปแบบของค่าเบ้ียประชุมต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 

• ประธานกรรมการ    6,000 บาท 
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• กรรมการ     5,000 บาท 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท 

• กรรมการตรวจสอบ    15,000 บาท 

• ประธานกรรมการสรรหา   6,000 บาท 

• กรรมการสรรหา    5,000 บาท 

• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  6,000 บาท 

• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   5,000 บาท 

• ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  6,000 บาท 
• กรรมการบริหารความเส่ียง   5,000 บาท 

 โดยใหก้ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561   

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

สมควรท่ีจะอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัตามท่ีเสนอ 

 ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัย มีคาํถามหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 โดยแจง้วา่ในวาระน้ีจะตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของ
คะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 มติ:  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี              

จาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี: 108 ราย 

เห็นดว้ย 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวมคะแนนเสียง 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

 วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2561 
 ประธานท่ีฯไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวนงราม  
เลาหอารีดิลก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 หรือนายประดิษฐ รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 218  แห่ง
บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัอีก (รวม 9 ปี ท่ีบริษทัฯไดว้า่จา้งบริษทั เอเอสที 
มาสเตอร์ จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชี)  เน่ืองจากได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีอย่างดีตลอดเวลา และเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่
มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูบ้ริหาร/บริษทัยอ่ย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่ง
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ใด โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 เท่ากบั 600,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริม
การลงทุน จาํนวน 30,000 บาท รวม 630,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรท่ีจะ
อนุมติัการแต่งตั้งให้ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 หรือนายประดิษฐ รอดลอยทุกข ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 218 แห่งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับรอบ
ระยะบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 630,000 บาท  (หกแสนสามหม่ืน
บาทถว้น)  
 ประธานฯไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัย มีคาํถามหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 โดยตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มติ:  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี
ปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 

จาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี: 108 ราย 

เห็นดว้ย 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวมคะแนนเสียง 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง 0 เสียง   
 

 วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารงดจัดสรรกาํไรสะสมและงดการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2560 
 ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบั
บริษทั ขอ้ 46 กาํหนดให้ “บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้า (5) ของ
กาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) 
ของทุนจดทะเบียน”  
 นอกจากน้ี บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือ
หลงัจากหกัเงินทุนสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาํเป็น
อ่ืนใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั และมติคณะกรรมการบริษทั
ท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลตอ้งถูกนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายไดก่้อนรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้มีความเห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควร
พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 เน่ืองจากปี 
2560 บริษทัฯมีผลการดาํเนินงานขาดทุน  
 ประธานฯไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติมหรือไม่ 
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 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัย มีคาํถามหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั

การงดจดัสรรกาํไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 โดยตอ้งอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ:  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการงดจดัสรรกาํไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2560 ดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

จาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี: 108 ราย 

เห็นดว้ย 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวมคะแนนเสียง 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง 0 เสียง   
 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่วาระน้ีเป็นการตอบขอ้ซักถามและรับฟังขอ้เสนอของผูถื้อหุ้น ประธานท่ีประชุมได้
สอบถามวา่หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะใหซ้กัถามได ้ 

นายทรงพล สุคนธพงศ ์ตวัแทนจากโครงการอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามถึง
บริษทัยอ่ยทั้งสองบริษทั วา่มีแผนการดาํเนินธุรกิจอยา่งไร และใชเ้งินทุนจากไหน  

ประธานฯช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯมีบริษทัยอ่ยจาํนวน 2 บริษทั คือ บริษทั ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จาํกดั 
และบริษทั ธีระมงคล กรีน โซล่าร์ จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นในบริษทัยอ่ยทั้งสองในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งสองบริษทัทาํ
ธุรกิจดา้นพลงังาน และผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการศึกษาการลงทุน เพ่ือใหมี้ความเช่ียวชาญในธุรกิจดงักล่าว สาเหตุท่ีตอ้งแยก
ออกเป็นสองบริษทั เน่ืองจากธุรกิจมีความแตกต่างกนั และควรแยกรายการค่าใชจ่้ายของแต่ละธุรกิจให้ถูกตอ้ง บริษทัฯมี
การทาํวิจัยบเพ่ือต่อยอดธุรกิจน้ีอยู่ ถา้เงินลงทุนไม่สูงมาก บริษทัฯก็จะพิจารณาขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน แต่หาก
โครงการตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ก็จะไดมี้การหารือกบัท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนต่อไป ขณะน้ี ยงัไม่ไดมี้การ
ตดัสินใจเร่ืองแหล่งเงินทุนท่ีแน่ชดั ข้ึนอยูก่บัผลการศึกษาโครงการและความตอ้งการเงินลงทุนในขณะนั้น 

เม่ือไม่มีคาํถามหรือขอ้ซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานท่ีประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.15 น. 
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        ___________________________ 
           (นายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร)  
                  ประธานกรรมการ / ประธานท่ีประชุม 
 
  
 

___________________________ 
     (นางสาวศศิพิมพ ์ชยะกลุ) 

           เลขานุการบริษทั / ผูบ้นัทึกการประชุม 
     
 


