
 

 

 

 

ท่ี TK 005/ 2559         วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559 

 

เร่ือง แจ้งมตจ่ิายเงินปันผล และกําหนดจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ท่ีประชมุคณะกรรมการ บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/ 2559 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมตดิงันี ้

1.  เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัจ่ิายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 

1 มกราคม 2558 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมจํานวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 200.0ล้านบาท 

 2.  กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใน 

วนัท่ี 4 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวธีิปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 7 มีนาคม 

2559 และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 (ภายใน 1 เดือนนบัจากวนั ประชมุผู้ ถือหุ้น)     

     ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 

3.  กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 

อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  

 4.  วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีดงันี ้

      วาระท่ี 1   พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

     วาระท่ี 2   รับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2558 

     วาระท่ี 3   พจิารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจําปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

                    วาระท่ี 4   พิจารณาจดัสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล โดยกําหนดจ่ายเงนิปันผลในอตัรา 

                                    หุ้นละ 0.40 บาท รวมจํานวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 200.0 ล้านบาท  

                    วาระท่ี 5   พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

            - กรรมการท่ีออกตามวาระ มีดงันี ้

 1.  นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์  กรรมการอิสระ 

 2.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการอิสระ 

          3.  นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ 

         4.  นายประพล พรประภา  กรรมการ  

  

   เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

             - แตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ จํานวน 4 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกวาระ ดงันี ้

 1.  นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์  กรรมการอิสระ 

 2.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการอิสระ 

          3.  นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ 

         4.  นายประพล พรประภา  กรรมการ  

 

 

          



 

 

     - ดงันัน้กรรมการบริษัท จะประกอบด้วย 

  1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

                 2.  นางสาวอรพนิธุ์ ชาตอิปัสร  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                 3.  นายทวีป ชาตธํิารง  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

  4.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

  5.  นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์               กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  6.  นางสาวปฐมา พรประภา  กรรมการผู้จดัการ 

  7.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ 

  8.  นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ 

  9.  นายสถิตย์พงษ์ พรประภา  กรรมการ 

 10.  นางบษุกร เหล่ียมมกุดา  กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

         11. นางสาวเพญ็จนัทร์ กลิน่บนุนาค กรรมการ 

                       วาระท่ี 6   พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 

       เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 

       ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท  

        วาระท่ี 7   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 

              เหน็ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 

        อนมุตัแิตง่ตัง้ 

1.  นายเมธี รัตนศรีเมธา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3425         

       (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปีตดิตอ่กนั  

        ในปี 2552-2556)  

2. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5389 หรือ 

               (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ 2 ปีตดิตอ่กนั ในปี 2557-2558)  

      3.  นายพศิษิฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  2803 หรือ 

                                             (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)     

             จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับรอบบญัชี     

                                     ปี 2559 โดยมีคา่สอบบญัชี 3,050,000 บาท  

        วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัอิอกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

       เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัอิอกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 

       ซึง่มีรายละเอียดเบือ้งต้นดงัตอ่ไปนี ้ 

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนและ/หรือการจดัหาเงินทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือดําเนินกิจการและ/หรือ 

ขยายธรุกิจในอนาคต และ/หรือชําระคืนเงินกู้  และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้  

       ประเภท : หุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธิ, มีหลกัประกนัหรือไมมี่หลกัประกนัและ

มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือไมม่ ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของ สภาวะตลาดในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

        สกุลเงนิ : สกลุเงินบาท และ/หรือสกลุเงินตา่งประเทศอ่ืน  

                     มูลค่าของหุ้นกู้ : วงเงินรวมไม่เกิน 2,200 ล้านบาท หรือในสกลุเงินตา่งประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท จํานวนดงักล่าว 

       อายุ : ไม่เกิน 10 ปีนบัตัง้แตว่นัออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 



 

 

       การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดยีว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และนกัลงทนุ

สถาบนั และ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ในประเทศ และ/หรือในตา่งประเทศ 

ในคราวเดียวกนั หรือตา่งคราวกนั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมี

ผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

       การไถ่ถอนก่อนกาํหนด : บริษัทอาจกําหนดให้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนด รวมทัง้การซือ้คนื หุ้นกู้  

ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการออกหู้นกู้ ในแตล่ะคราว 

       อัตราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  หรือตามข้อตกลงเง่ือนไขของหุ้นกู้  ที่ได้ออกในคราว

นัน้  

      อาํนาจกาํหนดรายละเอียดอ่ืนๆ : คณะกรรมการ และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการได้มอบหมาย มีอํานาจในการกําหนด

รายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ดงันี ้ 

1. กําหนดรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้  รวมถงึประเภท ช่ือ อตัราดอกเบีย้ อาย ุการไถ่ถอน การแตง่ตัง้ผู้แทน

ผู้ ถือหุ้นกู้  ตลอดจนกําหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จํากดัเพียงราคา วธีิการและ

ระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

2. แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ

ผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือบคุคลอ่ืนใด ในกรณีท่ีจะต้องมีการแตง่ตัง้ ตามกฏเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใดท่ีเหน็สมควร 

3. ตดิตอ่ เจรจา เข้าทํา ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือ เอกสารตา่งๆรวมถงึตดิตอ่ให้ข้อมลู ย่ืนเอกสาร หลกัฐาน กบั

สํานกังานก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว ตลอดจนดําเนินการ

ใดๆท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็นได้ทกุประการ ตามท่ีเหน็ควร 

      วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัของบริษัท 

      เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัของบริษัท 

      ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท  (เดมิ) แก้ไขเป็น 

“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมีมลูคา่หุ้นละเทา่ๆ กนั 

และต้องใช้เงินจนเตม็มลูคา่หุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ ซือ้หุ้นจะขอ

หกักลบลบหนีก้ับบริษัทไม่ได้ ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท

ปรับโครงสร้างหนีโ้ดยการออกหุ้ นใหม่เพื่อชําระหนีแ้ก่

เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ โดยมติของที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมีมลูค่าหุ้นละเท่าๆ กัน 

และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจ

ออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้ชําระค่าหุ้นเต็ม

มูลค่าแล้ว เพราะบคุคลนัน้เป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตวั

เงิน หรือให้หรือให้ใช้ลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ

วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า แบบหรือ

หุ่นจําลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้

ข้อสนเทศเก่ียวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การ

พาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์

 

 ผู้จองหุ้นหรือผู้ ซือ้หุ้นจะขอหกักลบ

ลบหนีก้ับบริษัทไม่ได้ ทัง้ นี  ้เ ว้นแต่ในกรณีที ่บริษัทปรับ

โครงสร้างหนีโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพ่ือชําระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้าม

โครงการแปลงหนีเ้ป็นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” 

 



 

 

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท  (เดมิ) แก้ไขเป็น 

การออกหุ้นเพ่ือชําระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตาม

วรรคก่อนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีกําหนดใน

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

บริษัทมีสทิธิจะออกหุ้นกู้ทกุประเภทหรือใบสําคญัแสดง

สทิธิ หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใดท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต 

 

 

การออกหุ้นเพ่ือชําระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตาม

วรรคก่อนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีกําหนดใน

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้ นกู้ ทุกประเภท หุ้นบุริมสิทธิ  หรือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดทีก่ฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต และการแปลง

สภาพหุน้บริุมสิทธิเป็นหุน้สามญั ให้ดําเนินการภายใต้บงัคบั

บทบญัญติัของกฎหมาย” 

 “ข้อ 10.ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานําหุ้น

ของบริษัทเอง ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทอาจซือ้หุ้นคนืจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียง  

      ไม่เหน็ด้วยกบัมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่   

      อนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที ่   

      เก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน  

      และสิทธิในการรับเงินปันผลเน่ืองจากผู้ ถือ 

      หุ้นท่ีออกเสียงไมเ่หน็ด้วยเหน็วา่ตนไมไ่ด้รับ 

      ความเป็นธรรม 

               (2) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการ  

                     บริหารทางการเงนิ ในกรณีท่ีบริษัทมีกําไร 

                     สะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซือ้  

                     หุ้นไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทาง 

                     การเงิน  

 

ทัง้นี  ้ หุ้ นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์

ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นและไม่มี

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และ

สิทธิในการรับเงินปันผล  

 

ในกรณี ที ่บ ริ ษัท ซื อ้หุ้ น คืน เ พ่ือการ

บริหารทางการเงินตามข้อ (2) หาก

จํานวนหุ้ นที่ซือ้คืนเกินร้อยละสิบของ

ทุนชําระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติที่

ประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อนดําเนินการ และ

จะต้องซือ้คืนภายในหนึ่งปี นับแต่วนัท่ี

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ใน

กรณีจํานวนหุ้นที่ซือ้คืนไม่เกินร้อยละ

สิบของทนุชําระแล้ว ให้คณะกรรมการ

“ข้อ 10.ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานําหุ้นของ

บริษัทเอง ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทอาจซือ้หุ้นคนืจากผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียง  

      ไม่เหน็ด้วยกบัมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่   

      อนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที ่   

      เก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน  

      และสิทธิในการรับเงินปันผลเน่ืองจากผู้ ถือ 

      หุ้นท่ีออกเสียงไมเ่หน็ด้วยเหน็วา่ตนไมไ่ด้รับ 

      ความเป็นธรรม 

               (2) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการ  

                     บริหารทางการเงนิ ในกรณีท่ีบริษัทมีกําไร 

                     สะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซือ้  

                     หุ้นไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทาง 

                     การเงิน  

 

 

ทัง้นี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นบัเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือ

หุน้และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับ

เงินปันผล 

 

 

การซ้ือหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซ้ือหุ้นคืนในจํานวนไม่เกินกว่าร้อยละ 

10 ของทนุชําระแล้ว ใหเ้ป็นอํานาจของคณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท  (เดมิ) แก้ไขเป็น 

ของบริษัทมีอํานาจพิจารณาอนุมัติซือ้

หุ้นคืนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ

จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น   

 

บริษัทจะดําเนินการจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซือ้คืนตามเงื่อนไข

และระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนด ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทไม่

สามารถจําหน่ายหุ้ นที่บริษัทซือ้คืนภายในระยะเวลาที่

กําหนด บริษัทดําเนินการลดทนุโดยการตดัหุ้นจดทะเบียน

ส่วนที่จําหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย

กําหนด” 

 

 

 

 

บริษัทจะดําเนินการจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซือ้คืนตามเงื่อนไข

และระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนด ทัง้นี ้ในกรณีทีบ่ริษัทไม่

สามารถจําหน่ายหุ้ นที ่บริษัทซือ้คืนภายในระยะเวลาที ่

กําหนด บริษัทดําเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียน

ส่วนที ่จําหน่ายไม่ได้ตามเงื ่อนไขและวิธีการที ่กฎหมาย

กําหนด” 

 

      วาระท่ี 10 พจิารณาและอนมุตักิารเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ       

                      ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ 

                      เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเพิ่มเตมิวตัถุประสงค์ของบริษัท จํานวน 2 ข้อ 

                      และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ 

       ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

                              ข้อ 35. ประกอบธรุกิจการรับซือ้ขายฝาก ทรัพย์สนิ 

       ข้อ 36. ประกอบธรุกิจจดัตัง้และดําเนินการสถานตรวจสภาพรถ รับตรวจสภาพรถ ตามกฎหมาย 

                                     วา่ด้วยการขนส่งทางบก เพ่ือตรวจรับรองสภาพรถสําหรับรถท่ีจดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย 

                                     วา่ด้วยการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายวา่ด้วยรถยนต์รวมถงึรถจกัรยานยนต์ 

      วาระท่ี 11  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

              ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

        ________________________   

                          (นางสาวปฐมา พรประภา) 

                                             กรรมการผู้จดัการ 

 


