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       วนัที� 31 มีนาคม 2559 
 
เรื�อง หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ธีระมงคล  อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
 
สิ�งที�สง่มาด้วย 

1) หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
2) สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 วนัที� 24 เมษายน 2558 

(ประกอบการพิจารณา วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558) 
3) รายงานประจําปี สิ 5นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558  (CD) 
4) ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที�ได้รับเสนอชื�อเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

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

(ประกอบการพิจารณาวาระที� 5 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559) 
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 5งที� 
2/2559 ซึ�งประชมุเมื�อวนัศกุร์ที� 19 กมุภาพนัธ์ 2559 ให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันศุกร์ที�  22 เมษายน 2559 
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 5 
 
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 เมื�อวันที� 24 เมษายน 2558 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ที�ได้จดัขึ 5นเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558 โดยมีสําเนา
รายงานการประชมุตามที�แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ที�ได้จัดขึ 5นเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558 ได้บนัทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
 
วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั <งแต่วันที�  1 มกราคม 2558 ถึง วันที�  31 
ธันวาคม 2558 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตั 5งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที� 31 
ธนัวาคม 2558 ที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั 5งนี 5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะรับทราบผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตั 5งแตว่นัที� 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2558 ของบริษัทฯ 
 
วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ <นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิ 5นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ตามที�ปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิงบดลุ 
งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ 5นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ตามที�ปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2558  
 
วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั <งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ   
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที� 19 กําหนดไว้วา่  “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั 5ง 
ให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั 5น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็น
สามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม (1/3) กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามา
รับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั 5น ให้จบัสลากกนั สว่นปี
หลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุนั 5นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่”        
 โดยในปีนี 5 กรรมการที�ต้องออกตามวาระจํานวน 2 คน ประกอบด้วย 

1. นายธีระพงษ์ ประสทิธิMรัตนพร  กรรมการ 
2. นายธีรศกัดิM ประสทิธิMรัตนพร  กรรมการ 

 ทั 5งนี 5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื�อให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลบัเข้าตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง (ในการประชุมวาระที� 5 นี 5 
ประธานฯ จะเชิญกรรมการทั 5ง 2 ท่านที�ต้องออกตามวาระในครั 5งนี 5 ออกจากที�ประชุม เพื�อให้ที�ประชุมได้ใช้สิทธิพิจารณาแต่งตั 5ง
กรรมการเพื�อมาดํารงตําแหนง่ในวาระตอ่ไป) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนุมัติ
แตง่ตั 5งกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระในครั 5งนี 5ทั 5ง 2 ทา่น คือ นายธีระพงษ์ ประสทิธิMรัตนพร และนายธีรศกัดิM ประสทิธิMรัตนพร 
กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�ง โดยมีประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที�ได้รับเลือกตั 5งเป็นกรรมการของบริษัทที�แนบมา  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 
 
วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท (รายละเอียดข้อมลูประกอบการ
พิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามที�เสนอ 
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วาระที� 6 พิจารณาแต่งตั <งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2559 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั 5ง นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก เป็น
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 7 ปี) 
เนื�องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที�อย่างดีตลอดเวลา 6 ปี ที�ผ่านมาและเป็นผู้ สอบบัญชีที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยที�ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบญัประจําปี 2559 เท่ากับ 
550,000 บาท และคา่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ จํานวน 30,000 บาท (รวม 580,000 บาท ซึ�งมี
มลูคา่เทา่กบัปี 2558) นอกจากนี 5 ยงัเห็นสมควรแตง่ตั 5ง นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 218 แหง่
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสาํรอง 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะแต่งตั 5งให้ 
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้ ทําการ
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปี ระยะเวลาบญัชี สิ 5นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ในอตัราค่าตอบแทน
รวมทั 5งสิ 5นเป็นจํานวนเงิน 580,000 บาท  (ห้าแสนแปดหมื�นบาทถ้วน)  โดยมี นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที� 218 แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสาํรอง 
 
วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและจ่ายปันผลประจาํปี 2558 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 46 กําหนดให้ “บริษัท
ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนี 5จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน” นอกจากนี 5 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลในแตล่ะปีในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิที�เหลอืหลงัจากหกัเงินสาํรองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามที�ได้กําหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจํุาเป็นอื�นใดและการจ่ายเงินปันผลนั 5นไมม่ีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติ
ของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที�อนุมตัิให้การจ่ายเงินปันผลต้องถูกนําเสนอเพื�อขออนุมตัิจากที�
ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมตัิให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีทนุ
สาํรองตามกฎหมายเทา่กบั 30,866.52 บาท ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2558 และการจ่าย
ปันผล ดงันี 5 

1. จดัสรรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายจํานวน 30,866.52 บาท ซึ�งคิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 2558 
2. จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท (โดยในปี 2557 

ปันผลจากกําไรสะสมที�ยงัไมไ่ด้จดัสรรในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ซึ�งจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ�มทนุในอตัรา 6 
หุ้ นเดิมต่อ 1 หุ้ นปันผล หรือในอัตราหุ้นละ 0.041666666480 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 
0.004629629634 บาท) สาํหรับหุ้นสามญัจํานวน 671,440,890 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 10,071,613.35 บาท จาก
กําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้จํานวน 617,331 บาท ซึ�งเท่ากบัประมาณร้อยละ 1,631.48 ของกําไรสทุธิ หรือร้อยละ 
1,717.35 ของกําไรสทุธิ หลงัหกัทนุสํารองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลจากกําไรสะสมที�ยงัไม่ได้จดัสรร ซึ�งเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายปันผลที�กําหนดไว้ของบริษัทฯ 

 โดยบริษัทฯ จะกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 8 มีนาคม 2559 และให้รวบรวม
รายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธี
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ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวนัที� 9 มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัและจ่ายปัน
ผลเป็นเงินสดในวนัที� 19 พฤษภาคม 2559 
 
วาระที� 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สําหรับหุ้นสามัญส่วนที�ยังไม่จําหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื�อ
รองรับการแปลงสภาพ 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทสําหรับหุ้นในสว่นที�ยงัไม่ได้เรียก
ชําระและไม่ได้มีไว้เพื�อรองรับการแปลงสภาพหลกัทรัพย์ใด จากเดิมบริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 168,070,047.75 บาท (หุ้น
สามญัจํานวน 672,280,191 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 167,860,222.50 บาท (หุ้นสามญั
จํานวน 671,440,890 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) โดยการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทลงจํานวน 209,825.25 บาท (หุ้น
สามญัจํานวน 839,301 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิการ
ลดทนุจดทะเบียนบริษัทตามที�เสนอ 
 
วาระที� 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท เป็นดงันี 5 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจํานวน  167,860,222.50 บาท 
แบง่ออกเป็น   671,440,890 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ   0.25   บาท 
โดยแบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญั   671,440,890 หุ้น 
หุ้นบริุมสทิธิ    –  หุ้น” 

 ทั 5งนี 5 ให้บคุคลที�คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที�
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใด ๆ เพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของ
นายทะเบียน  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิการ
แก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามที�เสนอ 
 
วาระที� 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั เพื�อให้สามารถดําเนินธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ได้อย่างครอบคลุม โดยเสนอให้พิจารณาเพิ�มเติม
วตัถปุระสงค์จํานวน 26 ข้อ 
 นอกจากนี 5 ยังได้เสนอให้พิจารณายกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จํานวน 2 ข้อ เพื�อไม่ให้เกิดความซํ 5าซ้อนกับ
วตัถปุระสงค์ที�เพิ�มเติมใหม ่และจะทําการจดัเรียงหมายเลขหวัข้อวตัถปุระสงค์ใหมเ่พื�อความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดงันี 5 
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วัตถุประสงค์เดิมที�ยกเลกิ  
ข้อ รายละเอียด 

44 ประกอบธุรกิจผลติ จําหนา่ยและบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซึ�งได้แก่
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ฐานข้อมลู การรวบรวมและการนําข้อมลูมาใช้อยา่งทนัการ 
เพื�อให้เกิดประสทิธิภาพทั 5งทางด้านการผลติ การบริการ การบริหารและการดาํเนินการ 

46 ประกอบกิจการนําเข้ามาจําหนา่ย ซอฟต์แวร์ เครื�องคอมพิวเตอร์ อะไหล ่อปุกรณ์คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
อิเลค็ทรอนิคส์ทกุชนิด 

 
วัตถุประสงค์เพิ�มเติม  

ข้อ รายละเอียด 

1 ประกอบธุรกิจการพฒันา ออกแบบ ผลิต ซ่อมแซม ประกอบ ดําเนินการทางการตลาด ซื 5อขาย และจัดจําหน่าย
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที�
เกี�ยวข้องทุกชนิด รวมทั 5งอุปกรณ์ที�เกี�ยวกับเครื�องประมวลผลข้อมูลทางอิเล็คทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ ระบบ
ประมวลผลไมโคร และจดัหาซอฟต์แวร์ ตวัเครื�อง โปรแกรม และบริการให้คําปรึกษาในด้านการจดัการและเทคนิค
ที�เกี�ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ตา่ง ๆ ระบบเครือขา่ย บริการใช้คอมพิวเตอร์ และช่วยเหลอืในด้านการออกแบบระบบ
กรรมวิธีข้อมูลและในด้านการจดัระบบโครงสร้างที�ใช้กบัเครื�องสมองกล เพื�อจดัเตรียมรวบรวม จดัเก็บ ประมวล 
และสง่ข้อมลูทกุประเภท 

2 แนะนํา ดําเนินการ จัดการเข้าร่วม ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและอํานวยการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พฒันา ทดสอบ ศึกษา ทําโครงการ การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การสํารวจ และการ
ทดสอบทกุชนิดที�เกี�ยวข้องกบัคอมพิวเตอร์ เครื�องมือประมวลผลอิเลค็ทรอนิคส์ ซอฟต์แวร์ ตวัเครื�อง และโปรแกรม
ทกุชนิด รวมทั 5งเครื�องมือ ชิ 5นสว่น อปุกรณ์ สว่นประกอบ และสว่นประกอบยอ่ยของสิ�งเหลา่นี 5 

3 ประกอบกิจการค้า ผลิต รับจ้างผลิต และขึ 5นรูปผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ ภาชนะ เครื�องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื�องใช้ 
เครื�องตกแต่ง เครื�องครัว เครื�องใช้สํานกังาน และชิ 5นส่วนอปุกรณ์ ที�ผลิตจากพลาสติก เมลามีน โลหะ และวสัดุที�
เกี�ยวเนื�องทกุชนิด 

4 ผลิต แปรรูป รับจ้างปัjม ตดั ซอย ผลิตภณัฑ์เหล็กทุกชนิด ผลิตเครื�องจกัร รวมทั 5งดําเนินการในกระบวนการผลิต
ตอ่เนื�อง เช่น อบ พน่ส ียํ 5า เชื�อม ไดแคสติ 5ง (Die Casting) 

5 ประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัพลงังานไฟฟ้า อนัหมายความรวมถึงการซื 5อ ขาย สํารวจ พฒันา จดัหา รับจ้าง แปรสภาพ 
วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั 5ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บํารุงรักษา พฒันา สะสม สํารอง 
ประมลู รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นําเข้า สง่ออก และดําเนินงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัพลงังานไฟฟ้า แหลง่พลงังาน
อนัได้มาจากธรรมชาติ เช่น นํ 5า ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาต ุหรือเชื 5อเพลิง เป็นต้นว่า นํ 5ามนั ถ่านหิน 
วตัถเุคมีจากถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั 5งพลงังานปรมาณเูพื�อการผลติไฟฟ้าและงานอื�นที�สง่เสริมกิจการเช่นวา่นั 5น 

6 ประกอบกิจการและเป็นที�ปรึกษาการก่อสร้างโรงผลติพลงังานไฟฟ้าทกุประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน 
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม โรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลงันํ 5า โรงไฟฟ้าพลงัปรมาณู และ
โรงไฟฟ้าอื�น ๆ ทกุประเภท ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื�องกําเนิดไฟฟ้า สายสง่ไฟฟ้า และสิ�งอนัเป็นวสัดอุปุกรณ์
ของโรงไฟฟ้านั 5น ๆ 

7 ประกอบกิจการผลติ ซื 5อ ขาย นําเข้า สง่ออก เอทิลแอลกอฮอล์ เอทานอล คาร์บอนไดออกไซด์เหลว นํ 5าแข็งแห้ง ปุ๋ ย
นํ 5า ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยอินทรีย์ อนพุนัธ์ของเอทานอล และวตัถุดิบที�เกี�ยวข้องทั 5งหมด รวมถึงการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
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จากผลพลอยได้ทางเกษตรและผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอล ประกอบกิจการปิโตรเลียมรวมถึงการดําเนิน
กิจการอื�นที�เกี�ยวกบัหรือตอ่เนื�องกนั หรือสนบัสนนุการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม อนัหมายความรวมถึงการสํารวจ 
วิจยั พฒันา ผลิต จดัหา กลั�น สกัด แปรสภาพ ผสม บรรจุ สะสม สํารอง เก็บรักษา นําเข้า ส่งออก ขนส่ง ท่าเรือ 
คลงัปิโตรเลยีม ซื 5อ ขายทําการค้า และจําหนา่ยปิโตรเลยีม และผลติภณัฑ์ที�ได้จากปิโตรเลยีม รวมทั 5งปิโตรเคมีและ
ผลติภณัฑ์ได้จากปิโตรเคมีไฟฟ้า นํ 5า ไอนํ 5า และผลติภณัฑ์จากกิจการอื�นที�เกี�ยวกนั 

8 ประกอบกิจการโรงงานผลติไบโอดีเซล ประเภทเมทิลแอสเตอร์ของกรดไขมนั และกลเีซอรอล 
9 ทําการประมลูขายหรือให้เช่าสนิค้าประเภท เครื�องมือสื�อสาร โทรคมนาคม อิเลค็ทรอนิคส์ อปุกรณ์ไฟฟ้า เครื�องมือ

ทางการแพทย์ ให้แก่รัฐบาล ราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือนิติบคุคลตา่งๆ 
10 ทําการจําหนา่ยผลติ ประกอบ ซอ่มแซม เครื�องใช้อปุกรณ์ทกุชนิดในทางอตุสาหกรรม เกตรกรรม วิทยาศาสตร์ และ

การแพทย์ เครื�องมือเครื�องใช้และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ วิศวกรรม เครื�องมือสื�อสารโทรคมนาคม เครื�องจักร 
เครื�องยนต์ รวมทั 5งการสั�งเข้าและสง่ออกของสนิค้าดงักลา่ว 

11 ประกอบกิจการเป็นวิศวกรที�ปรึกษา สาํรวจ ออกแบบ วิเคราะห์ วิจยั จดัทําโครงการควบคมุงานด้านวิศวกรรมทกุ
สาขา งานโทรศพัท์ โยธา ไฟฟ้า สขุาภิบาล เครื�องกล และอื�นๆ รวมทั 5งงานการศึกษาความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม 
ศกึษา และจดัรูปแบบการบริหารขององค์กร 

12 ประกอบกิจการขอสมัปทานจากสว่นราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในการประกอบการค้าด้านขนสง่ โทรคมนาคม การ
โทรศพัท์ การสื�อสารดาวเทียม การสื�อสารข้อมลู และการสื�อสารโทรคมนาคมอื�นๆ  

13 ประกอบกิจการทําเคเบิ 5ลทีวี รวมทั 5งให้บริการติดตั 5ง ซ่อมแซม บํารุงรักษา จําหน่ายอะไหลแ่ละอปุกรณ์ ตลอดจน
เป็นตวัแทนนําเข้าซึ�งสนิค้าดงักลา่ว 

14 ประกอบกิจการค้าติดตั 5งและให้บริการระบบวิทยุคมนาคมอัตโนมตัิ โทรศพัท์เคลื�อนที� แบบตารางรวงผึ 5งผ่าน
คลื�นวิทยุความถี�ต่างๆ ทั 5งความถี�สูงและคลื�นวิทยุผ่านดาวเทียม สําหรับสื�อสารข้อมูลภาพและเสียงและวิทยุ
คมนาคมระบบตา่งๆ ตลอดจนอปุกรณ์ และอะไหลข่องระบบวิทยคุมนาคมดงักลา่ว 

15 ประกอบกิจการให้บริการสง่วิทยกุระจายเสยีงหรือบริการสง่วิทยโุทรทศัน์ที�กระทําการโดยการแพร่กระจายไปตาม
บรรยากาศหรือผา่นไปทางสายหรือสื�อตวันําไฟฟ้า 

16 ประกอบกิจการให้บริการโดยรับดําเนินการขออนญุาต มีไว้เพื�อใช้บรรดาอปุกรณ์การสื�อสารโทรคมนาคมทกุชนิด 
ทุกประเภท ทั�วประเทศไทย ต่อหน่วยราชการสื�อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภทที�ได้รับอนุญาตแล้ว 
โดยเฉพาะอปุกรณ์วิทยตุิดตามตวัทกุระบบรวมตลอดถึงวิทย ุโทรทศัน์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ การสื�อสารผ่าน
ดาวเทียม 

17 ประกอบกิจการให้บริการกบักิจการที�ได้รับอนญุาต หรือที�ได้มอบหมาย หรือได้รับขอความร่วมมือจากสว่นราชการ 
รัฐวิสาหกิจนิติบคุคลใด ๆ หรือเอกชนทั�ว ๆ ไป รวมทั 5งการเช่ารับหรือเป็นผู้ เข้าร่วมในกิจการและการที�ได้ให้บริการ
หรือที�ได้รับอนญุาตหรือที�ได้รับจ้างทางด้านวิทย ุโทรทศัน์ วิดีโอ และเครื�องมือหรือเครื�องสื�อสารโทรคมนาคมหรือ
กิจการสื�อสารมวลชนทกุชนิดทกุประเภท 

18 ทําการค้าสินค้าเครื�องรับ – ส่งวิทยุ อะไหล่ เครื�องรับ – ส่งวิทยุ สายส่งกําลังชนิดต่าง ๆ เสาอากาศทุกชนิด 
แบตเตอรี�ชนิดตา่ง ๆ  

19 ทําการค้าเครื�องเรดาร์ เครื�องโทรพิมพ์ เครื�องมือสื�อสาร หรือโทรคมนาคมทางดาวเทียม รวมทั 5งอะไหลแ่ละอปุกรณ์
ของเครื�องมือดงักลา่วทกุชนิด และทําการค้า รับจดัหา รับจดัทํา และรับติดตั 5ง สญัญาณไฟจราจร เครื�องควบคุม
สญัญาณไฟจราจรทั 5งทางบก ทางนํ 5า ทางอากาศ ตลอดจนอะไหลแ่ละอปุกรณ์ของเครื�องมือดงักลา่วข้างต้นนั 5น 

20 ประกอบกิจการโรงงาน ซอ่ม สร้าง ประกอบ ผลติ วิทยกุระจายเสยีง วิทยสุื�อสาร อปุกรณ์โทรคมนาคม ทกุประเภท 
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21 ประกอบกิจการก่อสร้าง ดําเนินการและบํารุงรักษาทางพิเศษ ระบบรถราง รถไฟ รถไฟฟ้า หรือระบบยานพาหนะที�
ใช้พลงังานอื�น ๆ และระบบคมนาคมรวมถึงธุรกิจอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัทางพิเศษ ระบบรถราง รถไฟ รถไฟฟ้า หรือ
ระบบยานพาหนะที�ใช้พลงังานอื�น ๆ และระบบคมนาคม 

22 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร ไม่ว่าด้วยระบบรถราง รถไฟ รถไฟฟ้า หรือระบบ
ยานพาหนะที�ใช้พลงังานอื�น ๆ ทั 5งทางบก ทางนํ 5า ทางอากาศและใต้ดิน ทั 5งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ อนั
หมายความรวมถึงการซื 5อ ขาย สํารวจ พัฒนา จัดหา รับจ้างแปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ออกแบบ ติดตั 5ง ผลติ จดัให้ได้มา จดัสง่ บํารุงรักษา สาํรอง ประมลู รับเหมาก่อสร้าง ซอ่มแซม นําเข้า สง่ออก และ
ดําเนินงานตา่งๆ ที�เกี�ยวกบักิจการขนสง่และขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร หรืองานอื�นที�สง่เสริมกิจการเช่นว่านั 5น 
รวมทั 5งรับบริการนําของออกจากทา่เรือตามพิธีศลุกากรและการจดัระวางการขนสง่ทกุชนิด 

23 ซื 5อ จัดหามา นําเข้า รับ เช่าหรือเช่าซื 5อ ถือกรรมสิทธิM ครอบครอง ปรับปรุง จัดการโดยประการอื�น ๆ หรือให้เช่า
อุปกรณ์ เครื�องจักร วสัดุ ยานพาหนะ เครื�องอุปกรณ์ เครื�องมือ อะไหล่ ส่วนประกอบและสินค้าและวสัดุอื�น ๆ 
ทั 5งหลายตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนิ ซึ�งจําเป็นหรือเกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

24 ประกอบกิจการผลติ ประกอบ ติดตั 5ง จําหนา่ย ซอ่มแซม และซอ่มบํารุง ยานพาหนะ รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็ว
สงู หรือระบบยานพาหนะที�ใช้พลงังานอื�น ๆ รวมทั 5งอะไหลแ่ละอปุกรณ์ของสนิค้าดงักลา่ว 

25 ประกอบกิจการระบบทางพิเศษและระบบรถไฟและรถไฟฟ้า รวมทั 5งอปุกรณ์และระบบสนบัสนุนที�เกี�ยวข้อง และ
เพื�อจดัหาผลประโยชน์จากระบบดงักลา่ว 

26 ทําการนําเข้า ประกอบ ผลติ จดัหา ซื 5อ เช่า เช่าซื 5อ หรือได้มาโดยวิธีการลิซซิ�ง หรือวิธีการอื�น ซึ�งรถไฟ ตู้ รถโดยสาร 
ล้อเลื�อน รางรถไฟ เครื�องมือสื�อสาร เครื�องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สญัญาณไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า อปุกรณ์ทางพิเศษ 
เครื�องจกัร เครื�องมือ เครื�องใช้ อปุกรณ์ สว่นประกอบ และชิ 5นสว่นประกอบ วตัถดุิบ วสัดกุ่อสร้าง เพื�อใช้ดําเนินการ
ตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

 
 ทั 5งนี 5 ให้บคุคลที�คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที�
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใด ๆ เพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของ
นายทะเบียน  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิการ
แก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัตามที�เสนอ 
 
วาระที� 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ�ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้อง
กบัการเพิ�มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เป็นดงันี 5 

“ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ มีจํานวน 72 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที�แนบ” 
 ทั 5งนี 5 ให้บคุคลที�คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที�
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําหรือ ดําเนินการใด ๆ เพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของ
นายทะเบียน  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิการ
การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพิ�มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ตามที�เสนอ 
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วาระที� 12 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 บริษัทฯ กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัที� 8 มีนาคม 2559 (Record 
Date) และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวนัที� 9 มีนาคม 2559 
  
 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่ว โดยพร้อมเพรียงกนั และเพื�อให้การ
ลงทะเบียนเข้าประชมุสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จดัให้มีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุตั 5งแตเ่วลา 09.00 น. และเพื�อเป็นการอํานวย
ความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ�งขึ 5น ใคร่ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
นําหนงัสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) และหลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม มาแสดงเพื�อลงทะเบียนในวนั
ประชมุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
 ทั 5งนี 5 หากผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื�น หรือกรรมการอิสระเป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมกบัแนบหลกัฐานแสดงสิทธิเข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และสง่เอกสารที�เกี�ยวข้องทั 5งหมดให้เจ้าหน้าที�ของบริษัทก่อนเริ�มการประชมุ 
         

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

  (นายธีระชยั ประสทิธิMรัตนพร) 
  ประธานคณะกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 


