วันที 31 มีนาคม 2559
เรื อง
เรี ยน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

สิงทีส่งมาด้ วย
1) หลักฐานแสดงสิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
2) สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 วันที 24 เมษายน 2558
(ประกอบการพิจารณา วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558)
3) รายงานประจําปี สิ 5นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 (CD)
4) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีได้ รับเสนอชือเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ
(ประกอบการพิจารณา วาระที 4 พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
5
ออกตามวาระ)
5) การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาวาระที 5 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559)
6) ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
7) ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ในส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8) หนังสือมอบฉันทะ
9) เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม
10) แผนทีสถานทีจัดการประชุม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง5 ที
2/2559 ซึงประชุมเมือวันศุกร์ ที 19 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันศุกร์ ที 22 เมษายน 2559
เวลา 10.00 น. ณ พาร์ ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที 1/1-1/3 โครงการพาร์ ค วิลเลจ พระราม 2 ซอยพระรามที 2 ซอย 56
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพ เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี 5
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558 เมือวันที 24 เมษายน 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ทีได้ จดั ขึ 5นเมือวันที 24 เมษายน 2558 โดยมีสําเนา
รายงานการประชุมตามทีแนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
ความเห็น คณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ทีได้ จัดขึ 5นเมือวันที 24 เมษายน 2558 ได้ บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรให้ ที
ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที 2 พิจารณารั บทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีตัง< แต่ วันที 1 มกราคม 2558 ถึง วันที 31
ธันวาคม 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีตงแต่
ั 5 วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึงวันที 31
ธันวาคม 2558 ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง5 นี 5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะรับทราบผล
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีตงแต่
ั 5 วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2558 ของบริ ษัทฯ
วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน< สุดวันที 31 ธันวาคม 2558
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ 5นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมตั ิงบดุล
งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ 5นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ตามทีปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2558
วาระที 4 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง< กรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที 19 กําหนดไว้ วา่ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง5
ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน5 ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามา
รับตําแหน่งอีกได้ กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน5 ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็
5 นผู้ออกจากตําแหน่ง”
โดยในปี นี 5 กรรมการทีต้ องออกตามวาระจํานวน 2 คน ประกอบด้ วย
1. นายธีระพงษ์ ประสิทธิMรัตนพร
กรรมการ
2. นายธีรศักดิM ประสิทธิMรัตนพร
กรรมการ
ทัง5 นี 5 คณะกรรมการได้ พิ จารณาแล้ วมีความเห็นว่ากรรมการซึงพ้ นจากตํา แหน่งตามวาระดังกล่า ว เป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชือให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้ าตําแหน่งอีกวาระหนึง (ในการประชุมวาระที 5 นี 5
ประธานฯ จะเชิญกรรมการทัง5 2 ท่านทีต้ องออกตามวาระในครัง5 นี 5 ออกจากทีประชุม เพือให้ ทีประชุมได้ ใช้ สิทธิพิจารณาแต่งตัง5
กรรมการเพือมาดํารงตําแหน่งในวาระต่อไป)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมัติ
แต่งตังกรรมการที
5
พ้ นจากตําแหน่งตามวาระในครัง5 นี 5ทัง5 2 ท่าน คือ นายธีระพงษ์ ประสิทธิMรัตนพร และนายธีรศักดิM ประสิทธิMรัตนพร
กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีได้ รับเลือกตังเป็
5 นกรรมการของบริ ษัททีแนบมา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
วาระที 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้ เสนอให้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท (รายละเอียดข้ อมูลประกอบการ
พิจารณา ปรากฏอยูใ่ นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทตามทีเสนอ
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วาระที 6 พิจารณาแต่ งตัง< ผู้ตรวจสอบบัญชีและการกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นสมควรแต่งตัง5 นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก เป็ น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4334 แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทอีก 1 ปี (รวม 7 ปี )
เนื องจากได้ ป ฏิ บัติ ต ามหน้ า ที อย่า งดี ต ลอดเวลา 6 ปี ที ผ่า นมาและเป็ นผู้ส อบบัญ ชี ที ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทีผู้สอบบัญชีดงั กล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่/ผู้บริ หาร/บริ ษัทย่อย หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบัญประจําปี 2559 เท่ากับ
550,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน จํานวน 30,000 บาท (รวม 580,000 บาท ซึงมี
มูลค่าเท่ากับปี 2558) นอกจากนี 5 ยังเห็นสมควรแต่งตัง5 นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 218 แห่ง
บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีสาํ รอง
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะแต่งตังให้
5
นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4334 แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้ทําการ
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษัทสําหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชี สิ 5นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราค่าตอบแทน
รวมทังสิ
5 5นเป็ นจํานวนเงิน 580,000 บาท (ห้ าแสนแปดหมืนบาทถ้ วน) โดยมี นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที 218 แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีสาํ รอง
วาระที 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจ่ ายปั นผลประจําปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 46 กําหนดให้ “บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี 5จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี 5 บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิทีเหลือหลังจากหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีได้ กําหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็ นอืนใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
5 มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติ
ของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ และมติคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทีอนุมตั ิให้ การจ่ายเงินปั นผลต้ องถูกนําเสนอเพือขออนุมตั ิจากที
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายได้ ก่อนรายงานให้ ที
ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีทนุ
สํารองตามกฎหมายเท่ากับ 30,866.52 บาท ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2558 และการจ่าย
ปั นผล ดังนี 5
1. จัดสรรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 30,866.52 บาท ซึงคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2558
2. จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท (โดยในปี 2557
ปั นผลจากกําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรรในรูปของหุ้นปั นผลและเงินสด ซึงจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญเพิมทุนในอัตรา 6
หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล หรื อในอัตราหุ้นละ 0.041666666480 บาท และจ่า ยปั นผลเป็ นเงิ น สดในอัตราหุ้นละ
0.004629629634 บาท) สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 671,440,890 หุ้น คิดเป็ นจํานวนเงิน 10,071,613.35 บาท จาก
กําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ จํานวน 617,331 บาท ซึงเท่ากับประมาณร้ อยละ 1,631.48 ของกําไรสุทธิ หรื อร้ อยละ
1,717.35 ของกําไรสุทธิ หลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายปั นผลจากกําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรร ซึงเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายปั นผลทีกําหนดไว้ ของบริ ษัทฯ
โดยบริ ษัทฯ จะกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที 8 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวม
รายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) โดยวิธี
4

ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที 9 มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญและจ่ายปั น
ผลเป็ นเงินสดในวันที 19 พฤษภาคม 2559
วาระที 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ สําหรั บหุ้นสามัญส่ วนทียังไม่ จําหน่ ายและไม่ ได้ มีไว้ เพือ
รองรับการแปลงสภาพ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการได้ เสนอให้ มีการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทสําหรับหุ้นในส่วนทียังไม่ได้ เรี ยก
ชําระและไม่ได้ มีไว้ เพือรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใด จากเดิมบริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 168,070,047.75 บาท (หุ้น
สามัญจํานวน 672,280,191 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 167,860,222.50 บาท (หุ้นสามัญ
จํานวน 671,440,890 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท) โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทลงจํานวน 209,825.25 บาท (หุ้น
สามัญจํานวน 839,301 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมตั ิการ
ลดทุนจดทะเบียนบริ ษัทตามทีเสนอ
วาระที 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้ เสนอให้ มีแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทเพือให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เป็ นดังนี 5
“ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน
167,860,222.50 บาท
แบ่งออกเป็ น
671,440,890 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ
0.25
บาท
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
671,440,890 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
–
หุ้น”
ทังนี
5 5 ให้ บคุ คลทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใด ๆ เพือให้ เป็ นไปตามคําสังของ
นายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมตั ิการ
แก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทเพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทตามทีเสนอ
วาระที 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการได้ เสนอให้ มีการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ปั จจุบนั เพือให้ สามารถดําเนินธุรกิ จทีเกียวเนืองกับธุรกิ จหลักของบริ ษัทฯ ได้ อย่างครอบคลุม โดยเสนอให้ พิจารณาเพิมเติม
วัตถุประสงค์จํานวน 26 ข้ อ
นอกจากนี 5 ยัง ได้ เ สนอให้ พิ จ ารณายกเลิ ก วัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 2 ข้ อ เพื อไม่ใ ห้ เ กิ ด ความซํ า5 ซ้ อ นกับ
วัตถุประสงค์ทีเพิมเติมใหม่ และจะทําการจัดเรี ยงหมายเลขหัวข้ อวัตถุประสงค์ใหม่เพือความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี 5

5

วัตถุประสงค์ เดิมทียกเลิก
ข้ อ
รายละเอียด
44 ประกอบธุรกิจผลิต จําหน่ายและบริ การทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซึงได้ แก่
เทคโนโลยีทางด้ านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ ดแวร์ ฐานข้ อมูล การรวบรวมและการนําข้ อมูลมาใช้ อย่างทันการ
เพือให้ เกิดประสิทธิภาพทังทางด้
5
านการผลิต การบริ การ การบริ หารและการดําเนินการ
46 ประกอบกิจการนําเข้ ามาจําหน่าย ซอฟต์แวร์ เครื องคอมพิวเตอร์ อะไหล่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ทกุ ชนิด
วัตถุประสงค์ เพิมเติม
ข้ อ
รายละเอียด
1 ประกอบธุรกิจการพัฒนา ออกแบบ ผลิต ซ่อมแซม ประกอบ ดําเนินการทางการตลาด ซื 5อขาย และจัดจําหน่าย
อุปกรณ์ อิเล็คทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และฐานข้ อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที
เกี ยวข้ อ งทุกชนิ ด รวมทัง5 อุป กรณ์ ที เกี ยวกับ เครื องประมวลผลข้ อ มูล ทางอิ เ ล็ค ทรอนิ ค ส์ คอมพิ วเตอร์ ระบบ
ประมวลผลไมโคร และจัดหาซอฟต์แวร์ ตัวเครื อง โปรแกรม และบริ การให้ คําปรึกษาในด้ านการจัดการและเทคนิค
ทีเกียวกับระบบคอมพิวเตอร์ ตา่ ง ๆ ระบบเครื อข่าย บริ การใช้ คอมพิวเตอร์ และช่วยเหลือในด้ านการออกแบบระบบ
กรรมวิธีข้อมูลและในด้ านการจัดระบบโครงสร้ างทีใช้ กบั เครื องสมองกล เพือจัดเตรี ยมรวบรวม จัดเก็บ ประมวล
และส่งข้ อมูลทุกประเภท
2 แนะนํ า ดํ า เนิ น การ จัด การเข้ า ร่ ว ม ส่ง เสริ ม ช่ ว ยเหลื อ สนับ สนุน ให้ ความช่ ว ยเหลื อ และอํ า นวยการด้ า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนา ทดสอบ ศึกษา ทําโครงการ การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การสํารวจ และการ
ทดสอบทุกชนิดทีเกียวข้ องกับคอมพิวเตอร์ เครื องมือประมวลผลอิเล็คทรอนิคส์ ซอฟต์แวร์ ตัวเครื อง และโปรแกรม
ทุกชนิด รวมทังเครื
5 องมือ ชิ 5นส่วน อุปกรณ์ ส่วนประกอบ และส่วนประกอบย่อยของสิงเหล่านี 5
3 ประกอบกิจการค้ า ผลิต รับจ้ างผลิต และขึ 5นรู ปผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ ภาชนะ เครื องเรื อน เฟอร์ นิเจอร์ เครื องใช้
เครื องตกแต่ง เครื องครัว เครื องใช้ สํานักงาน และชิ 5นส่วนอุปกรณ์ ทีผลิตจากพลาสติก เมลามีน โลหะ และวัสดุที
เกียวเนืองทุกชนิด
4 ผลิต แปรรู ป รับจ้ างปัj ม ตัด ซอย ผลิตภัณฑ์เหล็กทุกชนิด ผลิตเครื องจักร รวมทังดํ
5 าเนินการในกระบวนการผลิต
ต่อเนือง เช่น อบ พ่นสี ยํ 5า เชือม ไดแคสติ 5ง (Die Casting)
5 ประกอบธุรกิจเกียวกับพลังงานไฟฟ้ า อันหมายความรวมถึงการซื 5อ ขาย สํารวจ พัฒนา จัดหา รับจ้ าง แปรสภาพ
วางแผน สร้ าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง5 ผลิต จัดให้ ได้ มา จัดส่ง บํารุ งรักษา พัฒนา สะสม สํารอง
ประมูล รับเหมาก่อสร้ าง ซ่อมแซม นําเข้ า ส่งออก และดําเนินงานต่าง ๆ ทีเกียวกับพลังงานไฟฟ้ า แหล่งพลังงาน
อันได้ มาจากธรรมชาติ เช่น นํ 5า ลม ความร้ อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ ธาตุ หรื อเชื 5อเพลิง เป็ นต้ นว่า นํ 5ามัน ถ่านหิน
วัตถุเคมีจากถ่านหิน หรื อก๊ าซ รวมทังพลั
5 งงานปรมาณูเพือการผลิตไฟฟ้ าและงานอืนทีส่งเสริ มกิจการเช่นว่านัน5
6 ประกอบกิจการและเป็ นทีปรึกษาการก่อสร้ างโรงผลิตพลังงานไฟฟ้ าทุกประเภท ได้ แก่ โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อน
โรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม โรงงานผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้ าพลังนํ 5า โรงไฟฟ้ าพลังปรมาณู และ
โรงไฟฟ้ าอืน ๆ ทุกประเภท ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้ า เครื องกําเนิดไฟฟ้ า สายส่งไฟฟ้ า และสิงอันเป็ นวัสดุอปุ กรณ์
ของโรงไฟฟ้ านัน5 ๆ
7 ประกอบกิจการผลิต ซื 5อ ขาย นําเข้ า ส่งออก เอทิลแอลกอฮอล์ เอทานอล คาร์ บอนไดออกไซด์เหลว นํ 5าแข็งแห้ ง ปุ๋ย
นํ 5า ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรี ย์ อนุพนั ธ์ ของเอทานอล และวัตถุดิบทีเกียวข้ องทังหมด
5
รวมถึงการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
6
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จากผลพลอยได้ ทางเกษตรและผลพลอยได้ จากการผลิตเอทานอล ประกอบกิจการปิ โตรเลียมรวมถึงการดําเนิน
กิจการอืนทีเกียวกับหรื อต่อเนืองกัน หรื อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม อันหมายความรวมถึงการสํารวจ
วิจยั พัฒนา ผลิต จัดหา กลัน สกัด แปรสภาพ ผสม บรรจุ สะสม สํารอง เก็บรักษา นําเข้ า ส่งออก ขนส่ง ท่าเรื อ
คลังปิ โตรเลียม ซื 5อ ขายทําการค้ า และจําหน่ายปิ โตรเลียม และผลิตภัณฑ์ทีได้ จากปิ โตรเลียม รวมทังปิ
5 โตรเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ได้ จากปิ โตรเคมีไฟฟ้ า นํ 5า ไอนํ 5า และผลิตภัณฑ์จากกิจการอืนทีเกียวกัน
ประกอบกิจการโรงงานผลิตไบโอดีเซล ประเภทเมทิลแอสเตอร์ ของกรดไขมัน และกลีเซอรอล
ทําการประมูลขายหรื อให้ เช่าสินค้ าประเภท เครื องมือสือสาร โทรคมนาคม อิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้ า เครื องมือ
ทางการแพทย์ ให้ แก่รัฐบาล ราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ เอกชนหรื อนิติบคุ คลต่างๆ
ทําการจําหน่ายผลิต ประกอบ ซ่อมแซม เครื องใช้ อปุ กรณ์ทกุ ชนิดในทางอุตสาหกรรม เกตรกรรม วิทยาศาสตร์ และ
การแพทย์ เครื องมือเครื องใช้ และอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิคส์ วิศวกรรม เครื องมือสือสารโทรคมนาคม เครื องจักร
เครื องยนต์ รวมทังการสั
5
งเข้ าและส่งออกของสินค้ าดังกล่าว
ประกอบกิจการเป็ นวิศวกรทีปรึกษา สํารวจ ออกแบบ วิเคราะห์ วิจยั จัดทําโครงการควบคุมงานด้ านวิศวกรรมทุก
สาขา งานโทรศัพท์ โยธา ไฟฟ้ า สุขาภิบาล เครื องกล และอืนๆ รวมทังงานการศึ
5
กษาความเป็ นไปได้ ทางวิศวกรรม
ศึกษา และจัดรูปแบบการบริ หารขององค์กร
ประกอบกิจการขอสัมปทานจากส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในการประกอบการค้ าด้ านขนส่ง โทรคมนาคม การ
โทรศัพท์ การสือสารดาวเทียม การสือสารข้ อมูล และการสือสารโทรคมนาคมอืนๆ
ประกอบกิจการทําเคเบิ 5ลทีวี รวมทังให้
5 บริ การติดตัง5 ซ่อมแซม บํารุ งรักษา จําหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ ตลอดจน
เป็ นตัวแทนนําเข้ าซึงสินค้ าดังกล่าว
ประกอบกิ จการค้ าติดตัง5 และให้ บริ การระบบวิทยุคมนาคมอัตโนมัติ โทรศัพท์เคลือนที แบบตารางรวงผึง5 ผ่าน
คลืนวิทยุความถี ต่างๆ ทัง5 ความถีสูงและคลืนวิทยุผ่านดาวเทียม สําหรั บสือสารข้ อมูลภาพและเสียงและวิทยุ
คมนาคมระบบต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์ และอะไหล่ของระบบวิทยุคมนาคมดังกล่าว
ประกอบกิจการให้ บริ การส่งวิทยุกระจายเสียงหรื อบริ การส่งวิทยุโทรทัศน์ทีกระทําการโดยการแพร่ กระจายไปตาม
บรรยากาศหรื อผ่านไปทางสายหรื อสือตัวนําไฟฟ้ า
ประกอบกิจการให้ บริ การโดยรับดําเนินการขออนุญาต มีไว้ เพือใช้ บรรดาอุปกรณ์การสือสารโทรคมนาคมทุกชนิด
ทุก ประเภท ทัวประเทศไทย ต่ อ หน่ว ยราชการสือสารโทรคมนาคมทุก ชนิ ด ทุก ประเภทที ได้ รั บ อนุญ าตแล้ ว
โดยเฉพาะอุปกรณ์วิทยุติดตามตัวทุกระบบรวมตลอดถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ การสือสารผ่าน
ดาวเทียม
ประกอบกิจการให้ บริ การกับกิจการทีได้ รับอนุญาต หรื อทีได้ มอบหมาย หรื อได้ รับขอความร่วมมือจากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจนิติบคุ คลใด ๆ หรื อเอกชนทัว ๆ ไป รวมทังการเช่
5
ารับหรื อเป็ นผู้เข้ าร่ วมในกิจการและการทีได้ ให้ บริ การ
หรื อทีได้ รับอนุญาตหรื อทีได้ รับจ้ างทางด้ านวิทยุ โทรทัศน์ วิดีโอ และเครื องมือหรื อเครื องสือสารโทรคมนาคมหรื อ
กิจการสือสารมวลชนทุกชนิดทุกประเภท
ทํา การค้ า สิน ค้ า เครื องรั บ – ส่งวิ ท ยุ อะไหล่ เครื องรั บ – ส่ง วิท ยุ สายส่ง กํ า ลังชนิด ต่าง ๆ เสาอากาศทุกชนิ ด
แบตเตอรี ชนิดต่าง ๆ
ทําการค้ าเครื องเรดาร์ เครื องโทรพิมพ์ เครื องมือสือสาร หรื อโทรคมนาคมทางดาวเทียม รวมทังอะไหล่
5
และอุปกรณ์
ของเครื องมือดังกล่าวทุกชนิด และทําการค้ า รับจัดหา รับจัดทํา และรับติดตัง5 สัญญาณไฟจราจร เครื องควบคุม
สัญญาณไฟจราจรทังทางบก
5
ทางนํ 5า ทางอากาศ ตลอดจนอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื องมือดังกล่าวข้ างต้ นนัน5
ประกอบกิจการโรงงาน ซ่อม สร้ าง ประกอบ ผลิต วิทยุกระจายเสียง วิทยุสอสาร
ื
อุปกรณ์โทรคมนาคม ทุกประเภท
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21 ประกอบกิจการก่อสร้ าง ดําเนินการและบํารุงรักษาทางพิเศษ ระบบรถราง รถไฟ รถไฟฟ้ า หรื อระบบยานพาหนะที
ใช้ พลังงานอืน ๆ และระบบคมนาคมรวมถึงธุรกิจอืนใดทีเกียวข้ องกับทางพิเศษ ระบบรถราง รถไฟ รถไฟฟ้ า หรื อ
ระบบยานพาหนะทีใช้ พลังงานอืน ๆ และระบบคมนาคม
22 ประกอบกิ จ การขนส่ง และขนถ่ า ยสิน ค้ า และคนโดยสาร ไม่ว่า ด้ ว ยระบบรถราง รถไฟ รถไฟฟ้ า หรื อ ระบบ
ยานพาหนะทีใช้ พลังงานอืน ๆ ทังทางบก
5
ทางนํ 5า ทางอากาศและใต้ ดิน ทังภายในประเทศและระหว่
5
างประเทศ อัน
หมายความรวมถึงการซือ5 ขาย สํารวจ พัฒนา จัดหา รั บจ้ างแปรสภาพ วางแผน สร้ าง ตรวจสอบ วิเ คราะห์
ออกแบบ ติดตัง5 ผลิต จัดให้ ได้ มา จัดส่ง บํารุงรักษา สํารอง ประมูล รับเหมาก่อสร้ าง ซ่อมแซม นําเข้ า ส่งออก และ
ดําเนินงานต่างๆ ทีเกียวกับกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้ า และคนโดยสาร หรื องานอืนทีส่งเสริ มกิจการเช่นว่านัน5
รวมทังรั5 บบริ การนําของออกจากท่าเรื อตามพิธีศลุ กากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
23 ซื 5อ จัดหามา นําเข้ า รับ เช่าหรื อเช่าซื 5อ ถือกรรมสิทธิM ครอบครอง ปรับปรุ ง จัดการโดยประการอืน ๆ หรื อให้ เช่า
อุปกรณ์ เครื องจักร วัสดุ ยานพาหนะ เครื องอุปกรณ์ เครื องมือ อะไหล่ ส่วนประกอบและสินค้ าและวัสดุอืน ๆ
ทังหลายตลอดจนดอกผลของทรั
5
พย์สนิ ซึงจําเป็ นหรื อเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
24 ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ติดตัง5 จําหน่าย ซ่อมแซม และซ่อมบํารุง ยานพาหนะ รถไฟ รถไฟฟ้ า รถไฟความเร็ ว
สูง หรื อระบบยานพาหนะทีใช้ พลังงานอืน ๆ รวมทังอะไหล่
5
และอุปกรณ์ของสินค้ าดังกล่าว
25 ประกอบกิจการระบบทางพิเศษและระบบรถไฟและรถไฟฟ้ า รวมทังอุ
5 ปกรณ์และระบบสนับสนุนทีเกียวข้ อง และ
เพือจัดหาผลประโยชน์จากระบบดังกล่าว
26 ทําการนําเข้ า ประกอบ ผลิต จัดหา ซื 5อ เช่า เช่าซื 5อ หรื อได้ มาโดยวิธีการลิซซิง หรื อวิธีการอืน ซึงรถไฟ ตู้รถโดยสาร
ล้ อเลือน รางรถไฟ เครื องมือสือสาร เครื องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สญ
ั ญาณไฟ อุปกรณ์ ไฟฟ้ า อุปกรณ์ ทางพิเศษ
เครื องจักร เครื องมือ เครื องใช้ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ และชิ 5นส่วนประกอบ วัตถุดิบ วัสดุก่อสร้ าง เพือใช้ ดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
ทังนี
5 5 ให้ บคุ คลทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใด ๆ เพือให้ เป็ นไปตามคําสังของ
นายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมตั ิการ
แก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ตามทีเสนอ
วาระที 11 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขเพิ มเติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 3 ของบริ ษั ท ฯ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเพิ ม
วัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้ เสนอให้ มีแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 3 ของบริ ษัทเพือให้ สอดคล้ อง
กับการเพิมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ เป็ นดังนี 5
“ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ มีจํานวน 72 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ทีแนบ”
ทังนี
5 5 ให้ บคุ คลทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําหรื อ ดําเนินการใด ๆ เพือให้ เป็ นไปตามคําสังของ
นายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมตั ิการ
การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 3 ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเพิมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ตามทีเสนอ
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วาระที 12 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทฯ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันที 8 มีนาคม 2559 (Record
Date) และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที 9 มีนาคม 2559
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าว โดยพร้ อมเพรี ยงกัน และเพือให้ การ
ลงทะเบียนเข้ าประชุมสะดวกรวดเร็ ว บริ ษัทฯ จัดให้ มีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมประชุมตังแต่
5 เวลา 09.00 น. และเพือเป็ นการอํานวย
ความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้ รวดเร็ วยิงขึ 5น ใคร่ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะ
นําหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) และหลักฐานแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุม มาแสดงเพือลงทะเบียนในวัน
ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
ทังนี
5 5 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอืน หรื อกรรมการอิสระเป็ นผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้ อความและลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้ า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารทีเกียวข้ องทังหมดให้
5
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทก่อนเริ มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย ประสิทธิMรัตนพร)
ประธานคณะกรรมการ โดยได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
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