
       
 
วนัท่ี 1 เมษายน 2555 

 
ท่ี TMI 004/2555 
 
เร่ือง หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธีระมงคล  อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  หลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  
 2.    สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2554  ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 
    3.  รายงานประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (CD) 
  4.  ประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทั  
  (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) 

 5. การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
  (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2555) 
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน  
  (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 80.00 

ลา้นบาท เป็น 96.00 ลา้นบาท) 
 7. ขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ  
 8. ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้  
 9.  หนงัสือมอบฉนัทะ  
 10. เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์ และวธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียง

 ลงคะแนน  
 11. แผนท่ีของสถานท่ีประชุม  
 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 1/2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2555 ใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ในวันศุกร์ที ่ 20
เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที ่ 1242/488 ถนนเอกชัย  ตาํบลมหาชัย  อาํเภอเมอืง จังหวดั
สมุทรสาคร เพ่ือพิจาณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1 / 2554 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 โดยมี
สาํเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ัง
ท่ี 1/2554 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554  ไดบ้นัทึกการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
 
 วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 ถึง วันที ่ 31 
ธันวาคม 2554   
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรท่ีจะรับทราบ
ผลการดาํเนินงานในรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 รายละเอียดปรากฎตามรายงาน
ประจาํปี 2554 ของบริษทั 
  
 วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบดุล  งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  สําหรับรอบปี
ระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล งบดุล งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ตามท่ีปรากฎในรายงานประจาํปี 2554 ไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรท่ีจะอนุมติังบ
ดุล งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบปีระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ตามท่ีปรากฏ
ในรายงานประจาํปี 2554  
 
 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรกาํไรสะสมและการจ่ายปันผลประจําปี 2554   
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 116 และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 46 กาํหนดให ้
“บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” 
นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือหลงัจากหกั
เงินสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดและการ
จ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั และมติคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผลตอ้งถกูนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัมีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายไดก่้อนรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีทุน
สาํรองตามกฎหมายเท่ากบั 8.00 ลา้นบาท ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรท่ีจะอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2554  และการ
จ่ายปันผลดงัน้ี  

1. จดัสรรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 991,076.44 บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
2554 
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2. จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 64,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.25 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 16,000,000 
บาทหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ี 0.05 บาทต่อหุน้   

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษหุน้เดิมหลงัการจดัสรรเป็นหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการ
จ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 
            เงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดงันั้นจึงไดรั้บการยกเวน้ภาษี หกั 
ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 10 
                  โดยบริษทัจะกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับหุน้ปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม 
ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนใน
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2555 กาํหนดจ่ายหุน้ปันผลภายในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 

 
 วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 19 กาํหนดไวว้า่  “ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี
ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง อาจ
ไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้ กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง”        
โดยในปีน้ี กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 

1. นายประวทิย ์ ประสิทธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการบริษทั 
2. นายธีระชยั  ประสิทธ์ิรัตนพร กรรมการบริษทั 
3. นายธีรยทุธ์  ประสิทธ์ิรัตนพร กรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าว เป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอช่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกกลบัเขา้ตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง (ในการประชุมวาระท่ี 5 
น้ี ประธานฯ จะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีตอ้งออกตามวาระในคร้ังน้ี ออกจากท่ีประชุม เพ่ือใหท่ี้ประชุมไดใ้ชสิ้ทธิพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการเพ่ือมาดาํรงตาํแหน่งในวาระต่อไป) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอและเห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั
แต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึงโดยมีประวติัโดยสังเขป
ของกรรมการท่ีไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 
 
 วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2555 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการไดเ้สนอใหก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั รายละเอียดขอ้มูล
ประกอบการพิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัตามท่ีเสนอ 
 
 วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2555 
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 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตั้ง นายประดิษฐ ์ รอดลอยทุกข์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 และนางสาวชมา
ภรณ์ รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9210  แห่งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัอีก 1 
ปี (รวม 4 ปี)  เน่ืองจากไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีอยา่งดีตลอดเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมาและเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนได้
เสียกบับริษทั / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ / ผูบ้ริหาร / บริษทัยอ่ย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด โดยกาํหนดค่าสอบ
บญัชีประจาํปี 2555 เท่ากบั 470,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน จาํนวน 
30,000 บาท (รวม 500,000 บาท) ซ่ึงมากกวา่ค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2554 จาํนวน 40,000 บาท 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรท่ีจะแต่งตั้ง
ใหน้ายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4334 และนางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9210   แห่งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั 
โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบปี ระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 ในอตัราค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 500,000 บาท  (หา้แสนบาทถว้น) 
 
 วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 80.00 ล้านบาท เป็น 96.00 ล้านบาท 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผูถื้อหุน้โดยออกเป็นหุน้ปันผลแทนการจ่ายปันผลเป็น
เงินสด และเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนสาํรองสาํหรับการลงทุนในอนาคต และ/หรือเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั และ/
หรือ เพ่ือลดอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัในลดลง ทางบริษทัจึงพิจารณาโดยทาํการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 80.00 
ลา้นบาท เป็น 96.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 64,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ทั้งน้ี
เพ่ือนาํหุน้ออกใหม่น้ีจดัสรรเป็นหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ตามท่ีไดพิ้จารณาไปแลว้ในวาระท่ี 4 รายละเอียดขอ้มูล
ประกอบการพิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนสาํรองสาํหรับการลงทุนในอนาคต และ/หรือเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน
ของบริษทั และ/หรือเพ่ือลดอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัใหล้ดลงต่อไปได ้
 

 วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจด
ทะเบียน 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 8 บริษทัจึงตอ้งแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 96,000,000  บาท (เกา้สิบหกลา้นบาท) 
 แบ่งออกเป็น : 384,000,000  หุน้ (สามร้อยแปดสิบส่ีลา้นหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ : 0.25  บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั : 384,000,000  หุน้ (สามร้อยแปดสิบส่ีลา้นหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ : -  หุน้ - ไม่มี –” 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั
การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพิม่ทุนจดทะเบียน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพือ่รองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และการนําหุ้นทีอ่อกใหม่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุน ในวาระท่ี 8 ขา้งตน้ ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงขอ
เสนอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 64,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท รวม 16,000,000 บาท โดยหุน้
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวมีไวเ้พ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล โดยทางบริษทัจะดาํเนินการนาํหุน้ท่ีออกใหม่จาํนวนดงักล่าวเขา้
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 64,000,000 หุน้ เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลจาํนวน 64,000,000 หุน้ และการนาํหุน้
สามญัท่ีออกใหม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ต่อไป 

 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตัใินหลกัการสําหรับโครงการซ้ือหุ้นคนื (Treasury Stock) 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือใหท้างบริษทัมีเคร่ืองมือในการบริหารทางการเงิน ในกรณีท่ีราคาหุน้ของบริษทัมี
ราคาตํ่ากวา่มูลค่าท่ีควรจะเป็น ทางคณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอแนวทางการดาํเนินโครงการซ้ือหุน้คืน (Treasury Stock) 
โดยเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในหลกัการสาํหรับโครงการซ้ือหุน้คืนไว ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั
ในหลกัการสาํหรับการดาํเนินโครงการซ้ือหุน้คืน (Treasury Stock)  

 

วาระที ่12 พจิารณารับทราบการลงทุนก่อสร้างโรงงานหลงัใหม่ ณ สํานักงานโรงงาน จังหวดัสมุทรสาคร 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการตอ้งการนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบความคืบหนา้การลงทุนก่อสร้าง
โรงงานหลงัใหม่ ณ สาํนกังานสาขาท่ี 2 เลขท่ี 9/20 หมู่ 5 ถ.เลียบคลองส่ีวาพาสวสัด์ิ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
ซ่ึงเป็นการก่อสร้างอาคารตามสิทธิการลงทุนใหม่ ท่ีทางบริษทัไดรั้บจาก สาํนกังานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรท่ีจะรับทราบ
ความคืบหนา้งานก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ ตามท่ีปรากฎในภาพความคืบหนา้งานก่อสร้างท่ีทางบริษทัตอ้งการจะ
นาํเสนอในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป   

 

วาระที ่13 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ  (ถ้าม)ี 
 
 บริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 และ
ใหร้วบรวมรายช่ือตาม มาตรา  225 ของพรบ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 2 เมษายน 2555 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยพร้อมเพรียงกนั และ
เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษทัจดัใหมี้การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. และเพ่ือ
เป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะในการลงทะเบียนใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน ใคร่ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ 



 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
           
 

นายประวิทย ์ประสิทธ์ิรัตนพร)              (
         ประธานคณะกรรมการ โดยไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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