TMI

TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครังที 1/2555
ของ
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันศุกร์ ที 24 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส เลขที 1242/488 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั7 งที 1/2555 ของบริ ษทั ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มี ผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วม

ประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั7งสิ7 น 53 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ท7 งั หมด297,978,496หุ ้น และคิดเป็ น 77.5986%
ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ท7 งั หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั แล้วโดยมีนายธี ระชัย ประสิ ทธิE
รัตนพร รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุม
นายธีระชัย ประสิ ทธิEรัตนพร ชี7แจงให้ทีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี7 การนับคะแนนใน
วาระที 1-2 และวาระที 7-9 ต้องผ่านมติทีประชุมด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ยกเว้นวาระที 3-6ซึงเป็ นวาระพิจารณาการลดทุนและเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ซึ ง
จะต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของคะแนนเสี ยงทั7งหมดของผูท้ ีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั
ประธานที ประชุมได้ช7 ี แจงให้ทีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับบัตร
ลงคะแนนทีทางบริ ษทั มอบให้ ซึงการนับคะแนนนั7นทางเจ้าหน้าทีจะทําการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่ วนของ “ผูไ้ ม่เห็นด้วย”
และ “ผูท้ ีงดออกเสี ยง” เท่านั7น เพือความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ ทั7งนี7 วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะ
ดําเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม
ภายหลังจากที ได้มีการชี7 แจงรายละเอียดเกี ยวกับวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ว ประธานที
ประชุมจึงเริ มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี7
วาระที1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เมือวันที 20 เมษายน 2555
ประธานทีประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555ซึ งได้จดั ขึ7นเมือวันที 20เมษายน 2555 โดยมี
สําเนารายงานการประชุมตามทีแนบพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2555ซึ งได้จดั ขึ7นเมือวันที 20 เมษายน 2555ได้บนั ทึ กการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริ ง จึ งเห็ นสมควรให้ที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
Head Office:
O
Sale Office:

46/67-69 Moo. 3 Leab-Klong-Siwapasawad, Rd. Kokkrabeo, Muang, Samut-Sakhon, Thailand 74000

Tel. +66 (0) 34 854 629 Fax. +66 (0) 34 854 630
260/2 Charoen Nakhon Road, Samrae, Thonburi Bangkok Thailand 10600
Tel. + 66 (0) 2 877 9510 Fax. +66 (0) 2 877 9522-23
For more information, please visit http://www.thaiballast.com
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ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานที ประชุมจึ งขอให้ทีประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555ซึงได้ประชุมเมือวันที 20 เมษายน 2555
ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555 ตามทีได้ประธานทีประชุมเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยงทั7งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี7
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนเสี ยง

297,978,496
0
0
297,978,496

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
100

วาระที 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อผิดพลาดจากการขอพิจารณาเพือตังสํ ารองตามกฎหมายทีได้ รับการพิจารณา
อนุมตั จิ ากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
ประธานทีประชุมได้เสนอทีประชุมให้พิจารณาแก้ไขข้อผิดพลาดจากการขอพิจารณาเพือตั7งสํารองตามกฎหมายทีได้รับ
การพิจารณาอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555ซึงได้จดั ขึ7นเมือวันที 20เมษายน 2555
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเพือให้การตั7งสํารองเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย บริ ษทั จึงต้องแก้ไขมติการอนุมตั ิการตั7งสํารองตามกฎหมายตามการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555 จึง
เห็นสมควรให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานที ประชุมจึ งขอให้ทีประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการขอพิจารณาเพือตั7งสํารองตามกฎหมายทีได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2555
ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการขอพิจารณาเพือตั7งสํารองตามกฎหมายทีได้รับการ
พิจารณาอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555 ตามทีประธานทีประชุมได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยงทั7งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี7
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนเสี ยง

Head Office:
O
Sale Office:

297,979,096
0
0
297,979,096

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
100
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วาระที 3 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนจาก 96,000,000 บาท เป็ น 95,999,997 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน

ทียังมิได้ ออกจําหน่ าย จํานวน 12 หุ้น มูลค่ าเท่ ากับ 3 บาท
ประธานที ประชุ มได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ ให้ลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั จาก 96,000,000 บาท เป็ น
95,999,997 บาท โดยตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนทียังมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 12 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่าเท่ากับ
3 บาท
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการลด
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 96,000,000 บาท เป็ น 95,999,997 บาท โดยตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนทียังมิได้ออกจําหน่ายจํานวน
12 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท มูลค่าเท่ากับ 3 บาท
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมตั ิการ
ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม96,000,000 บาท เป็ น 95,999,997 บาท โดยแจ้งว่าในวาระนี7 จะต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม96,000,000 บาท เป็ น 95,999,997 บาทตามทีประธาน
ทีประชุมเสนอด้วยคะแนนเสี ยงทั7งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี7
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนเสี ยง

297,979,096
0
0
297,979,096

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
100

วาระที 4 พิจารณาแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานทีประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมว่าเพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ในวาระที 3บริ ษทั จึงต้อง
แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4 เรื องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ ความใหม่ ดังต่อไปนี7
“ข้อ 4.

Head Office:
O
Sale Office:

ทุนจดทะเบียน

:

95,999,997 บาท

แบ่งออกเป็ น

:

383,999,988 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

:

0.25 บาท

:

383,999,988 หุน้

(เก้าสิ บห้าล้านเก้าแสนเก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อย
เก้าสิ บเจ็ดบาท)
(สามร้อยแปดสิ บสามล้านเก้าแสนเก้าหมืนเก้า
พันเก้าร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
(ยีสิ บห้าสตางค์)
(สามร้อยแปดสิ บสามล้านเก้าแสนเก้าหมืนเก้า
พันเก้าร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
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หุน้ บุริมสิทธิ

:

0 หุน้

-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานที ประชุมจึ งขอให้ทีประชุมลงมติอนุมตั ิ
การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแจ้งว่าในวาระนี7จะต้องผ่านมติดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนตามทีประธานทีประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงทั7งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี7
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนเสี ยง

297,979,096
0
0
297,979,096

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
100

วาระที 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียนจาก 95,999,997 บาท เป็ น 143,999,995.50 โดยการออกหุ้นสามัญเพิม
ทุนจํานวน 191,999,994 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
ประธานฯ ได้เ สนอให้ ที ประชุ ม พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ใ ห้ เ พิ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จาก 95,999,997

บาท เป็ น

143,999,995.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 191,999,994 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการเพิม
ทุนจดทะเบียนดังกล่าวตามทีประธานทีประชุมเสนอ
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมตั ิการ
เพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม95,999,997 บาท เป็ น143,999,995.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 191,999,994 หุ ้น มูล
ค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาทโดยแจ้งว่าในวาระนี7จะต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยง
ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบี ยนจากเดิ ม95,999,997 บาท เป็ น143,999,995.50 บาทตามที
ประธานทีประชุมเสนอด้วยคะแนนเสี ยงทั7งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี7
เห็นด้วย
Head Office:
O
Sale Office:

297,980,416

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

100

46/67-69 Moo. 3 Leab-Klong-Siwapasawad, Rd. Kokkrabeo, Muang, Samut-Sakhon, Thailand 74000
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260/2 Charoen Nakhon Road, Samrae, Thonburi Bangkok Thailand 10600
Tel. + 66 (0) 2 877 9510 Fax. +66 (0) 2 877 9522-23
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ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนเสี ยง

0
0
297,980,416

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

0
0
100

วาระที 6 พิจารณาแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
ประธานทีประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมว่าเพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ในวาระที 5บริ ษทั จึงต้อง
แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4 เรื องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ ความใหม่ ดังต่อไปนี7
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

:

แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุน้ ละ
:
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
:
หุน้ บุริมสิทธิ

:

143,999,995.50 บาท (หนึงร้อยสี สิ บสามล้านเก้าแสนเก้าหมืนเก้า
พันเก้าร้อยเก้าสิ บห้าบาทห้าสิ บสตางค์)
575,999,982 หุน้
(ห้าร้อยเจ็ดสิ บห้าล้านเก้าแสนเก้าหมืนเก้า
พันเก้าร้อยแปดสิ บสองหุน้ )
0.25 บาท (ยีสิ บห้าสตางค์)
575,999,982 หุน้
0 หุน้

(ห้าร้อยเจ็ดสิ บห้าล้านเก้าแสนเก้าหมืนเก้า
พันเก้าร้อยแปดสิ บสองหุน้ )
- ไม่มี –

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานที ประชุมจึ งขอให้ทีประชุมลงมติอนุมตั ิ
การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน โดยแจ้งว่าในวาระนี7 จะต้องผ่านมติ
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนตามทีประธานทีประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงทั7งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี7
เห็นด้วย
297,980,416
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวมจํานวนเสี ยง
297,980,416
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100

Head Office:
O
Sale Office:
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Tel. +66 (0) 34 854 629 Fax. +66 (0) 34 854 630
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วาระที 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นเพิมทุน 191,999,994 หุ้นเพือรองรับการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือ

หุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท
ประธานที ประชุ มได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญใหม่จากการเพิมทุ นจดทะเบี ยนจํานวน
191,999,994 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพือรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื7 อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรร คือ จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในอัตรา2 หุ ้นเดิมต่อ 1
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยกําหนดราคาการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิเท่ากับ 0.25 บาท
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิการ
จัดสรรหุน้ สามัญใหม่จากการเพิมทุนจดทะเบียนจํานวน191,999,994 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพือรองรับการใช้สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื7อหุน้ สามัญของบริ ษทั ทีจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั โดยไม่คิดมูลค่า
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมตั ิการ
จัดสรรหุน้ สามัญใหม่จากการเพิมทุนจดทะเบียนจํานวน191,999,994 หุ ้น เพือรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื7 อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ทีจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั
ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญใหม่จากการเพิมทุนจดทะเบียนจํานวน191,999,994 หุ ้น เพือ
รองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื7 อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามทีประธานที
ประชุม ด้วยคะแนนเสี ยงทั7งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี7
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนเสี ยง

297,980,416
0
0
297,980,416

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
100

วาระที 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญทีออกใหม่ ครังที 1 เพือจัดสรรให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม
จํานวน 191,999,994 หน่ วย
ประธานที ประชุมได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื7 อหุ ้นสามัญที ออกใหม่ของ
บริ ษทั ครั7งที 1 (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั7งที 1” หรื อ “TMI-W1”) จํานวน 191,999,994 หน่วยเพือเป็ นการระดมทุนสําหรับการ
จัดหาเงิ นทุนสํารองสําหรั บการลงทุ นในอนาคต และ/หรื อเพือใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มี
รายละเอียดเบื7องต้น ดังนี7
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

Head Office:
O
Sale Office:

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื7อหุน้ สามัญทีออกใหม่ ชนิดระบุชือผูถ้ ือและ
สามารถเปลียนมือได้

46/67-69 Moo. 3 Leab-Klong-Siwapasawad, Rd. Kokkrabeo, Muang, Samut-Sakhon, Thailand 74000

Tel. +66 (0) 34 854 629 Fax. +66 (0) 34 854 630
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จํานวนทีออก
ราคาต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
วันออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
วิธีการจัดสรร
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อืน ๆ

Head Office:
O
Sale Office:

:
:
:
:
:
:
:

191,999,994หน่วย
0.00 บาท
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ7ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
0.25 บาทต่อหุน้
5 ตุลาคม 2555
3 ปี
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั จะได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใน
อัตรา2 หุน้ เดิมต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิได้
นับจากวันทีใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบอย่างน้อย1ปี ในทุก ๆ วันทํา
การสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปี จน
สิ7นสุดถึงปี ที 3ของการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิท7 งั นี7กาํ หนดการใช้
สิ ทธิในแต่ละครั7ง จะตรงกับวันที 29 พฤศจิกายน 2556 วันที 30
พฤษภาคม 2557 วันที 28 พฤศจิกายน 2557 วันที 29 พฤษภาคม 2558
และครั7งสุดท้ายกําหนดให้ตรงกับวันทําการสุดท้ายของบริ ษทั ก่อน
วันทีหมดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึงตรงกับ วันที 2ตุลาคม 2558
: บริ ษทั จะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
: คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั
และ/หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั มีอาํ นาจในการ
(1) กําหนดและแก้ไขเงือนไขและรายละเอียดอืน ๆอันจําเป็ นและ
สมควรทีเกียวเนืองกับการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิเช่น
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
(2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆและหลักฐานทีจําเป็ นที
เกียวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิซึงรวมถึงการติดต่อ
และการยืนคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานทีเกียวข้องกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิและการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
(3) ดําเนินการใด ๆตามทีจําเป็ นและสมควรเกียวเนืองกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิในครั7งนี7

46/67-69 Moo. 3 Leab-Klong-Siwapasawad, Rd. Kokkrabeo, Muang, Samut-Sakhon, Thailand 74000

Tel. +66 (0) 34 854 629 Fax. +66 (0) 34 854 630
260/2 Charoen Nakhon Road, Samrae, Thonburi Bangkok Thailand 10600
Tel. + 66 (0) 2 877 9510 Fax. +66 (0) 2 877 9522-23
For more information, please visit http://www.thaiballast.com

TMI

TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการออก

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื7อหุน้ สามัญทีออกใหม่ ครั7งที 1 เพือจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม จํานวน 191,999,994 หน่วย
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมตั ิการ
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื7อหุน้ สามัญทีออกใหม่ ครั7งที 1 เพือจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม จํานวน 191,999,994 หน่วย
ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื7อหุน้ สามัญทีออกใหม่ ครั7งที 1 เพือจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิม จํานวน 191,999,994 หน่วยเพือเป็ นการระดมทุนสําหรับการจัดหาเงินทุนสํารองสําหรับการลงทุนในอนาคต และ/
หรื อเพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ตามทีประธานทีประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงทั7งหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี7
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนเสี ยง

297,980,416
0
0
297,980,416

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
100

วาระที 9พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่าหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะซักถามหรื อมีขอ้ เสนอแนะให้ซกั ถามได้
เมือไม่มีคาํ ถามหรื อข้อซักถามเพิมเติมประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.

___________________________
(นายประวิทย์ ประสิ ทธิEรัตนพร)
ประธานกรรมการ

___________________________
(นายธีระชัย ประสิ ทธิEรัตนพร)
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
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