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หนังสือเชิ ญประชุมวิ สามัญ ครังที 1/2559
วันที 26 พฤษภาคม 2559

เรือง
เรียน

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง$ ที 1/2559
ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

สิงทีส่งมาด้วย
1) หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
2) สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 วันที 22 เมษายน 2559
(ประกอบการพิจารณา วาระที 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559)
3) รายละเอียดข้อกําหนดและเงือนไขของการออกและเสนอขายหุน้ กู้
(ประกอบการพิจารณา วาระที 2 พิจ ารณาอนุ มตั ิออกหุ้นกู้ทุ กประเภทและรูปแบบ (มีหลัก ประกันหรือไม่ มี
หลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท)
4) ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ และนิยามกรรมการอิสระ
5) ข้อบังคับบริษทั ฯ ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
6) หนังสือมอบฉันทะ
7) เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุม
8) แผนทีสถานทีจัดการประชุม
ด้วยคณะกรรมการบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้มมี ติในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง$ ที
4/2559 ซึงประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 26 พฤษภาคม 2559 ให้จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง$ ที 1/2559 ในวันจันทร์ที 27
มิ ถนุ ายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที 1242/488 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี$
วาระที 1 พิ จารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2559 เมือวันที 22 เมษายน 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ทีได้จดั ขึน$ เมือวันที 22 เมษายน 2559 โดยมีสาํ เนา
รายงานการประชุมตามทีแนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ทีได้จดั ขึน$ เมือวันที 22 เมษายน 2559 ได้บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริง จึงเห็นสมควรให้ที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที 2 พิ จารณาอนุมตั ิ ออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงิ นรวมไม่เกิ น
1,000 ล้านบาท
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มกี ารออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มี
หลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพือนําเงินทีได้มาใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายกิจการ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถอื หุน้ สมควรทีจะอนุ มตั ิ
การรออกหุน้ กูท้ ุกประเภทและรูปแบบตามทีเสนอ
วาระที 3 พิ จารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
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บริษัทฯ กําหนดรายชือผูถ้ ือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง$ ที 1/2559 ในวันที 10 มิถุนายน 2559
(Record Date) และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวันที 13 มิถุนายน 2559
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และเพือให้
การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษทั ฯ จัดให้มกี ารลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมตัง$ แต่เวลา 14.00 น. และเพือเป็ นการ
อํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิงขึน$ ใคร่ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั
มอบฉันทะ นําหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1) มาแสดงเพือลงทะเบียนในวันประชุม
ทัง$ นี$ หากผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืน หรือกรรมการอิสระเป็ น
ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับแนบหลักฐานแสดง
สิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และส่งเอกสารทีเกียวข้องทัง$ หมดให้เจ้าหน้าทีของบริษทั ก่อนเริมการประชุม
ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย ประสิทธิรั\ ตนพร)
ประธานคณะกรรมการ โดยได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
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