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        วนัที� 3 เมษายน 2558 
 
เรื�อง หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ธีระมงคล  อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
 
สิ�งที�สง่มาด้วย 

1) หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
2) สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 วนัที� 25 เมษายน 2557 

(ประกอบการพิจารณา วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557) 
3) รายงานประจําปี สิ 4นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557  (CD) 
4) ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที�ได้รับเสนอชื�อเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

(ประกอบการพิจารณา วาระที� 4 พิจารณาแตง่ตั 4งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ) 
5) การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(ประกอบการพิจารณาวาระที� 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558) 
6) ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ 
7) ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8) หนงัสอืมอบฉนัทะ 
9) เงื�อนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ 
10) แผนที�สถานที�จดัการประชมุ  

 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั 4งที� 
1/2558 ซึ�งประชมุเมื�อวนัพธุที� 18 กมุภาพนัธ์ 2558 ให้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันศุกร์ที�  24 เมษายน 2558 
เวลา 10.00 น. ณ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที� 1/1-1/3 โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ซอยพระรามที�  2 ซอย 56 
แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ เพื�อพิจารณาเรื�องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี 4 
 
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 เมื�อวันที� 25 เมษายน 2557 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ที�ได้จดัขึ 4นเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2557 โดยมีสําเนา
รายงานการประชมุตามที�แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2557 ที�ได้จัดขึ 4นเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2557 ได้บนัทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
 
วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั <งแต่วันที�  1 มกราคม 2557 ถึง วันที�  31 
ธันวาคม 2557   
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตั 4งแต่วนัที� 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที� 31 
ธนัวาคม 2557 ที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั 4งนี 4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะรับทราบผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตั 4งแตว่นัที� 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2557 ของบริษัทฯ 
 
วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ <นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิ 4นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ตามที�ปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิงบดลุ 
งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ 4นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ตามที�ปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2557  
 
วาระที� 4 พิจารณาแต่งตั <งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ   
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที� 19 กําหนดไว้วา่  “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั 4ง 
ให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั 4น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็น
สามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม (1/3) กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามา
รับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั 4น ให้จบัสลากกนั สว่นปี
หลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุนั 4นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่”        
 โดยในปีนี 4 กรรมการที�ต้องออกตามวาระจํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. นายประวิทย์ ประสทิธิรัตนพร  ประธานกรรมการ 
2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ทั 4งนี 4 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่กรรมการ 2 ทา่นคือ นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ และนายทรงพล จนัทร์

ผอ่งแสง ซึ�งพ้นจากตําแหนง่ตามวาระดงักลา่ว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื�อให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืก
กลบัเข้าตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง สว่นนายประวิทย์ ประสิทธิLรัตนพร แจ้งให้ทราบว่าตนเองมีข้อจํากดัด้านสขุภาพ จึงไม่ขอรับการ
เสนอชื�อเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�ง ทางประธานฯ จึงได้เรียนเชิญคุณประวิทย์ ประสิทธิLรัตนพร ดํารง
ตําแหน่งเป็นประธานที�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ทั 4งนี 4 กรรมการบริษัทที�เหลืออยู่ทั 4ง 7 ท่าน ได้พิจารณาแล้วว่าจํานวน
กรรมการบริษัทที�เหลืออยู่สามารถดําเนินการบริหารจัดการธุรกิจได้ และบุคคลทั 4ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. อีกทั 4งยงัเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์ที�จะช่วยสนบัสนนุตอ่ธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสาํเร็จได้ (ในการประชมุวาระที� 4 นี 4 
ประธานฯ จะเชิญกรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อเลอืกตั 4งให้ออกจากห้องประชมุเป็นการชั�วคราว เพื�อให้ที�ประชมุได้ใช้สิทธิพิจารณา
แตง่ตั 4งกรรมการเพื�อมาดํารงตําแหนง่ในวาระตอ่ไป) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนุมัติ
แตง่ตั 4งกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระในครั 4งนี 4ทั 4ง 2 ทา่น คือ นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ และนายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง กลบั
เข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�ง โดยมีประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที�ได้รับเลือกตั 4งเป็นกรรมการของบริษัทที�แนบมา  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 
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วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี�ยนแปลงอาํนาจกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการเปลี�ยนแปลงอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทจาก
เดิม “นายประวิทย์ ประสทิธิLรัตนพร” ลงลายมือชื�อและประทบัตราสําคญัของบริษัท หรือนายธีระชยั ประสิทธิLรัตนพร นายธีรยทุธ์ 
ประสิทธิL รัตนพร  นายธีระพงษ์ ประสิทธิL รัตนพร และนายธีรศักดิL ประสิทธิL รัตนพร สองในสี�คนนี 4ลงลายมือชื�อร่วมกันและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษัท” เป็น “นายธีระชยั ประสทิธิLรัตนพร นายธีรยทุธ์ ประสิทธิLรัตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิLรัตนพร และ
นายธีรศกัดิL ประสทิธิLรัตนพร สองในสี�คนนี 4ลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 
 ทั 4งนี 4 ให้ยกเลกิอํานาจการลงนามของนายประวิทย์ ประสิทธิLรัตนพร ในการทําธุรกรรมต่าง ๆ และการเบิกถอนบญัชีเงิน
ฝากในบญัชีของธนาคารทกุแหง่ในนามของบริษัทด้วย  โดยมีผลหลงัจากวนัที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เป็นต้นไป 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรที�จะอนุมัติการ
เปลี�ยนแปลงอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามที�เสนอ 
 
วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท (รายละเอียดข้อมลูประกอบการ
พิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามที�เสนอ 
 
วาระที� 7 พิจารณาแต่งตั <งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2558 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั 4ง นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 218 แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 6 ปี) เนื�องจากได้
ปฏิบตัิตามหน้าที�อย่างดีตลอดเวลา 5 ปี ที�ผ่านมาและเป็นผู้สอบบญัชีที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยที�ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/
บริษัทยอ่ย หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด โดยกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2558 เท่ากบั 550,000 บาท และค่า
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ จํานวน 30,000 บาท (รวม 580,000 บาท โดยเพิ�มขึ 4นจากปี 2557 ซึ�ง
มีจํานวนรวมเท่ากัน 530,000 บาท) นอกจากนี 4 ยงัเห็นสมควรแต่งตั 4ง นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที� 4334 แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสาํรอง 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะแต่งตั 4งให้
นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 218 แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ
และรับรองงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปี ระยะเวลาบญัชี สิ 4นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 ในอตัราค่าตอบแทนรวมทั 4งสิ 4น
เป็นจํานวนเงิน 580,000 บาท  (ห้าแสนแปดหมื�นบาทถ้วน) โดยมีนางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน
เลขที� 4334 แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสาํรอง 
 
วาระที� 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสะสมและจ่ายปันผลประจาํปี 2557 ในรูปของหุ้นปันผลและเงนิสด 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 46 กําหนดให้ “บริษัท
ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนี 4จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน” ซึ�งในรอบปีบญัชีสิ 4นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 
2557 บริษัทมีขาดทนุสทุธิ จํานวน 1,309,785 บาท ที�ประชุมจึงมีมติอนมุตัิไม่ตั 4งสํารองตามกฏหมาย นอกจากนี 4 บริษัทฯ      มี
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปีในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิที�เหลอืหลงัจากหกัเงินสํารองต่าง ๆ ทกุประเภท
ตามที�ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอื�นใดและการจ่ายเงินปันผลนั 4นไม่มีผลกระทบ
ตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที�อนมุตัิให้การจ่ายเงินปันผลต้องถกูนําเสนอ
เพื�อขออนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนมุตัิให้จ่ายได้
ก่อนรายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิจ่าย
ปันผลประจําปี 2557 จากกําไรสะสมสว่นที�ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 รวมเป็นจํานวน 20,668,161.40 บาท ทั 4งนี 4 
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่บริษัทจะมีทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียน ซึ�งในรอบปีบญัชีสิ 4นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีขาดทนุสทุธิ จํานวน 1,309,785 บาท คณะกรรมการจึงเสนอ
อนมุตัิไมต่ั 4งสาํรองตามกฏหมายสาํหรับผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2557 สิ 4นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 และเสนอ
ให้มีการจ่ายปันผลประจําปี 2557 จากกําไรสะสมที�ยงัไมไ่ด้จดัสรรในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 4 

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจํานวน 74,405,381 หุ้นมลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ในอตัรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นปันผลจ่ายมลูค่า 18,601,345.25 บาทหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล
ในอตัรา 0.041666666480 บาทตอ่หุ้น ทั 4งนี 4 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลงัจากการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว
ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.041666666480 บาท 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.004629629634 บาทหรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 2,066,816.15 บาท 
   ซึ�งผู้ ถือหุ้นจะได้รับปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด รวมกนัเป็นจํานวน 0.046296296114 บาทตอ่หุ้น 

                  โดยบริษัทฯ จะกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 7 พฤษภาคม 2558 และให้
รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวนัที� 8 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั
และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวนัที� 14 พฤษภาคม 2558 
 
วาระที� 9 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทสําหรับหุ้นในสว่นที�ยงัไม่ได้เรียก
ชําระและไม่ได้มีไว้เพื�อรองรับการแปลงสภาพหลกัทรัพย์ใด จากเดิมบริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 143,999,995.50 บาท (หุ้น
สามญัจํานวน 575,999,982 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 143,995,266.50 บาท (หุ้นสามญั
จํานวน 575,981,066 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) โดยการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทลงจํานวน 4,729 บาท (หุ้นสามญั
จํานวน 18,916 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิการ
ลดทนุจดทะเบียนบริษัทตามที�เสนอ 
 
วาระที� 10 พิจารณาการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท เป็นดงันี 4 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจํานวน  143,995,266.50 บาท 
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แบง่ออกเป็น   575,981,066 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ   0.25   บาท 
โดยแบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญั   575,981,066 หุ้น 
หุ้นบริุมสทิธิ    –  หุ้น” 

 ทั 4งนี 4 ให้บคุคลที�คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที�
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําหรือ ดําเนินการใด ๆ เพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของ
นายทะเบียน  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิการ
แก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามที�เสนอ 
 
วาระที� 11 พิจารณาการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมบริษัทมีทนุจดทะเบียน
จํานวน 143,995,266.50 บาท (หุ้นสามญัจํานวน 575,981,066 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม ่
168,070,047.75 บาท (หุ้ นสามัญจํานวน 672,280,191 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ 0.25 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน
จํานวน 96,299,125 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 24,074,781.25 บาท เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
จํานวน 74,405,381 หุ้น และรองรับการปรับสทิธิของ TMI-W1 จํานวน 21,893,744 หุ้น 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิการ
เพิ�มทนุจดทะเบียนบริษัทตามที�เสนอ 
 
วาระที� 12 พิจารณาการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้อง
กบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท เป็นดงันี 4 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจํานวน  168,070,047.75 บาท 
แบง่ออกเป็น   672,280,191 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ   0.25   บาท 
โดยแบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญั   672,280,191 หุ้น 
หุ้นบริุมสทิธิ    –  หุ้น 

 ทั 4งนี 4 ให้บคุคลที�คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที�
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําหรือ ดําเนินการใด ๆ เพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของ
นายทะเบียน  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิการ
แก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามที�เสนอ 
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วาระที� 13 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื� อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื� อรองรับการแปลงสภาพของ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 96,299,125 หุ้น โดยจดัสรร
เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจํานวน 74,405,381 หุ้น และรองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอตัราการ
ใช้สทิธิที�เพิ�มขึ 4นจากการปรับสทิธิจํานวน 21,893,744 หุ้น 
 ทั 4งนี 4 กรณีที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 อนมุตัิการจ่ายปันผล คณะกรรมการขอแจ้งมายงัผู้ ถือหุ้นเพื�อทราบการ
ปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใหม่สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 4อหุ้นสามญัของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม
จํากดั (มหาชน) ครั 4งที� 1 (TMI-W1) เนื�องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและการจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของ
กําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ประจําปี 2557 ของบริษัท เข้าเงื�อนไขที�กําหนดให้บริษัทต้องดําเนินการปรับสิทธิของ TMI-W1 ตาม
ข้อกําหนดสทิธิของ TMI-W1 เป็นดงันี 4 

 เดิมกอ่นการปรับสทิธิ หลงัการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิ 0.25 บาทตอ่หุ้น 0.25 บาทตอ่หุ้น/1 
อตัราการใช้สทิธิ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ตอ่ 1 หุ้นสามญั 
1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ตอ่ 1.169 หุ้นสามญั 
หมายเหต:ุ/1 ราคาการใช้สทิธิหลงัการปรับสิทธิข้างต้น มีราคาตํ�ากว่ามลูค่าที�ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัท (มลูค่าที�
ตราไว้เทา่กบั 0.25 บาทตอ่หุ้น) แตบ่ริษัทไมส่ามารถเสนอขายหุ้นสามญัในราคาตํ�ากวา่มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หุ้นได้ 
เนื�องจากขดัตอ่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ดงันั 4น ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการ
ปรับสทิธิจึงจําเป็นต้องเทา่กบั 0.25 บาทตอ่หุ้น (เทา่กบัมลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หุ้น) 

 การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิ TMI-W1 ข้างต้นจะมีผลบงัคบัทนัทีตั 4งแต่วนัแรกที�ผู้ซื 4อหุ้นสามญั
จะไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผล (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยขึ 4นเครื�องหมาย XD หุ้นของบริษัท) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุเพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื�อรองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอตัรา
การใช้สทิธิใหม ่
 
วาระที� 14 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 บริษัทฯ กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิLเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัที� 9 มีนาคม 2558 (Record 
Date) และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวนัที� 10 มีนาคม 2558 
  
 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่ว โดยพร้อมเพรียงกนั และเพื�อให้การ
ลงทะเบียนเข้าประชมุสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จดัให้มีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุตั 4งแตเ่วลา 09.00 น. และเพื�อเป็นการอํานวย
ความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ�งขึ 4น ใคร่ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
นําหนงัสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) และหลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม มาแสดงเพื�อลงทะเบียนในวนั
ประชมุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ทั 4งนี 4 หากผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคล
อื�น หรือกรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อม
กบัแนบหลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และสง่เอกสารที�เกี�ยวข้องทั 4งหมดให้เจ้าหน้าที�ของบริษัทก่อนเริ�มการประชมุ 
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  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

  (นายประวิทย์ ประสทิธิLรัตนพร) 
  ประธานคณะกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 


