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ครั้งที ่1/2561

วนัที ่23 เมษายน 2561

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถงึผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี

ที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสดุ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระและแต่งตั้งกรรมการ

ใหม่เพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 และกาํหนดค่าสอบบญัชี

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 13 และ ข้อ 17

วาระที่ 9   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระการประชุม
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560



พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญั

ผูถ้อืหุน้ ครั้งที ่1/2561

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2561 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว ทัง้นีส้ําเนา
บันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2561 มี
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่แนบมา 1 ของหนงัสือเชิญประชมุ

วาระที ่1: เรือ่งเสนอพจิารณารบัรอง



รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถงึ

ผลการดาํเนนิงานของบริษทัในรอบปีทีผ่่านมา

วาระที ่2: เรือ่งเสนอเพือ่ทราบ



วาระที ่2: เรือ่งเสนอเพือ่ทราบ
เปรียบเทียบยอดขายและอตัรากําไรขั้นตน้-งบการเงินรวม

ยอดขาย (ลา้นบาท) อ.กําไรขั้นตน้ (%)



วาระที ่2: เรือ่งเสนอเพือ่ทราบ
เปรียบเทียบยอดขายและอตัรากําไรขั้นตน้-งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดขาย (ลา้นบาท) อ.กําไรขั้นตน้ (%)



พจิารณาอนุมตัิงบการเงิน ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดง

ฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560

วาระที ่3: เรือ่งเสนอพจิารณาอนุมตัิ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่ง

ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สาํหรับปี 2560 สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม

รับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และได้รับความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการแล้ว



รายงานเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานปี 2560 กบั 2559

วาระที ่3: เรือ่งเสนอพจิารณาอนุมตัิ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม

ปี 2560
(ล้านบาท)

ปี 2559
(ล้านบาท)

เพิม่ขึน้ /ลดลง 
    (ล้านบาท)           %

รายได้จากการขาย 3,038.73 2,837.80 200.93 7.08%
รายได้รวม 3,059.59 2,872.92 186.67 6.50%
กําไรขั้นต้น 499.20 482.50 16.70 3.46%
กําไรสุทธิ 125.73 143.21 (17.48) (12.21% )

งบกระแสเงนิสด
รวม

ปี 2560
(ล้านบาท)

ปี 2559
(ล้านบาท)

เงนิสดฯ ต้นงวด 571.99 538.47
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรดาํเนินงาน 19.14 135.19
เงนิสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน (93.79) (8.72)
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงนิ 50.98 (92.95)
เงนิสดฯ ปลายงวด 548.32 571.99



รายงานเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานปี 2560 กบั 2559 (ต่อ)
วาระที ่3: เรือ่งเสนอพจิารณาอนุมตัิ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ

ปี 2560
(ล้านบาท)

ปี 2559
(ล้านบาท)

เพิม่ขึน้ /ลดลง 
    (ล้านบาท)           %

รายได้จากการขาย 2,326.91 2,059.46 267.45 12.99%
รายได้รวม 2,396.89 2,075.04 321.85 15.51%
กําไรขั้นต้น 303.18 299.68 3.50 1.17%
กําไรสุทธิ 117.99 90.93 27.06 29.76%

งบกระแสเงนิสด
เฉพาะกิจการ

ปี 2560
(ล้านบาท)

ปี 2559
(ล้านบาท)

เงนิสดฯ ต้นงวด 262.59 311.43
เงนิสดสุทธิใช้ไปกิจกรรดาํเนินงาน (36.35) (7.65)
เงนิสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน (35.12) (11.27)
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงนิ 40.06 (29.92)
เงนิสดฯ ปลายงวด 231.18 262.59



วาระที ่3: เรือ่งเสนอพจิารณาอนุมตัิ

งบแสดงฐานะการเงนิ
รวม

ปี 2560
(ล้านบาท)

ปี 2559
(ล้านบาท)

เพิม่ขึน้ /ลดลง 
 (ล้านบาท)        %

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 548.33 571.99 (23.66) (4.14% )
รวมสินทรัพย์ 2,189.51 1,995.94 193.57 9.70%
เงนิกู้ยืมสถาบันการเงนิ 482.84 459.36 23.48 5.11%
รวมหนีส้ิน 893.23 870.00 23.23 2.67%
หุ้นสามญัทีอ่อกและชําระแล้ว 206.06 206.06 - -
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 87.74 87.74 - -
กําไรสะสม-สํารองตามกฎหมาย 20.63 20.63 - -
กําไรสะสม-ยงัไม่ได้จัดสรร 665.63 575.03 90.60 15.76%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,296.28 1,125.93 170.35 15.13%
ROA 7.90% 9.28%
ROE 13.34% 16.45%

รายงานเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานปี 2560 กบั 2559 (ต่อ)



รายงานเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานปี 2560 กบั 2559 (ต่อ)
วาระที ่3: เรือ่งเสนอพจิารณาอนุมตัิ

งบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะกิจการ

ปี 2560
(ล้านบาท)

ปี 2559
(ล้านบาท)

เพิม่ขึน้ /ลดลง 
   (ล้านบาท)        %

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 231.18 262.59 (31.41) (11.96% )
รวมสินทรัพย์ 1,378.63 1,255.65 122.98 9.79%
เงนิกู้ยืมสถาบันการเงนิ 297.56 265.32 32.24 12.15%
รวมหนีส้ิน 643.09 601.46 41.63 6.92%
หุ้นสามญัทีอ่อกและชําระแล้ว 206.06 206.06 - -
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 87.74 87.74 - -
กําไรสะสม-สํารองตามกฎหมาย 20.63 20.63 - -
กําไรสะสม-ยงัไม่ได้จัดสรร 421.12 339.78 81.34 23.94%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 735.54 654.19 81.35 12.44%
ROA 8.56% 7.24%
ROE 16.04% 13.90%



วาระที ่4: เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 (นาํเสนอ)

กาํไรสทุธ ิ(บาท) 117,986,687

กาํไรสทุธติ่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.143

จาํนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น) 1,236,341,394

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.040

จาํนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 49,453,656

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กาํไรสทุธ ิ(ร้อยละ) 41.91

พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ

กาํไรสทุธหิลังจากหักภาษี และเงินสาํรองตามกฏหมาย



ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยจะขึ้น

เครือ่งหมาย “XD” 

คือวนัที่ 30 เมษายน 

2561

ปิดสมุดทะเบยีน

Record Date 

2 พฤษภาคม 2561

จ่ายเงินปันผล 

22 พฤษภาคม 2561

พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผล

วาระที ่4: เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา (ต่อ)



ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 มีกรรมการที่ครบ
กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งรวม 4 คน ได้แก่

พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระ และแต่งตั้ง
กรรมการใหม่เพิ่มเติม

วาระที ่5: เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา

นายวิรชั สุวรรณนภาศรี    ตําแหน่งกรรมการ

นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี ตําแหน่งกรรมการ

นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี ตําแหน่งกรรมการ

นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ตําแหน่งกรรมการ



                       เสนอชื่อกรรมการเพิ่มเตมิอกี 1 ท่านได้แก่

วาระที ่5: เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา

นายสมเจตน ์สายฝน  ตําแหน่งกรรมการ

พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระ และแต่งตั้ง
กรรมการใหม่เพิ่มเติม



: พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระ
1. นายวิรัช สวุรรณนภาศรี

ดาํรงตาํแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม

วุฒิการศึกษา:    -      ประกาศนียบัตร หลักสตูรพัฒนาผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

การอบรมหลักสตูรกรรมการ :       ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 43 วันที่ 19 สงิหาคม 2548

ประวัติการทาํงาน (5 ปี):

ปี 2524 – ปัจจุบัน ตาํแหน่ง :  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั(มหาชน)

ปี 2547 - ปัจจุบัน  ตาํแหน่ง :  กรรมการ บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จาํกดั (บริษัทในเครือ)

ปี 2553 - ปัจจุบัน   ตาํแหน่ง : กรรมการ บริษัท แกรทททิูด อนิฟินิต จาํกดั(มหาชน) (บริษัทในเครือ)

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 36 ปี (2524 – ปัจจุบัน) และไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง  

สดัส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ไม่มี

วาระที ่5: เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา



: พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระ
2. ดร.กาญจนา สวุรรณนภาศรี

ดาํรงตาํแหน่ง :   รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

วุฒิการศึกษา : อนุปริญญาตรี บริหารธุรกจิ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ สาขาการตลาด

       พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (2550)

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 43 วันที่ 19 สงิหาคม 2548

ประวัติการทาํงาน :

ปี 2524 - ปัจจุบัน  ตาํแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั(มหาชน)

ปี 2547 - ปัจจุบัน  ตาํแหน่ง : กรรมการ บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จาํกดั

ปี 2553 – ปัจจุบัน  ตาํแหน่ง : กรรมการ บริษัท แกรทททิูด อนิฟินิท จาํกดั (มหาชน) (บริษัทในเครือ)

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :36 ปี (2524 – ปัจจุบัน) และไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง สดัส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : 44.62 %

วาระที ่5: เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา (ต่อ)



: พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระ
3. นางสาวสธุดิา สวุรรณนภาศรี

ดาํรงตาํแหน่ง :   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 45 วันที่ 27 กนัยายน 2548

ประวัติการทาํงาน :

ปี 2548  - ปัจจุบัน  ตาํแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขาย)บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)

ปี 2553 – ปัจจุบัน   ตาํแหน่ง: กรรมการ บริษัท แกรทททิูด อนิฟินิท จาํกดั (มหาชน) (บริษัทในเครือ)

ปี 2536 – ปี 2548  ตาํแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :   12 ปี (2548 – ปัจจุบัน) และไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง สดัส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : 1.12%

วาระที ่5: เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา (ต่อ)



: พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระ
4. นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี

ดาํรงตาํแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม

วุฒิการศึกษา :   - ประกาศนียบัตรบริหารธุรกจิสาขาการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ The University of Birmingham 

ประเทศองักฤษ

การอบรมหลักสตูรกรรมการ :  ผ่านการอบรมโครงการ DAP  รุ่นที่ 44 วันที่ 2 กนัยายน 2548

ประวัติการทาํงาน  :  

ปี 2553 –ปัจจุบัน  ตาํแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรทททิูด อนิฟินิต จาํกดั(มหาชน)

ปี 2548 – ปี 2553 ตาํแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ(ส่วนงานพัฒนาธุรกจิ)  บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั(มหาชน)

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :   12 ปี (2548 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง        สดัส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : 1.49 %

วาระที ่5: เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา (ต่อ)



: พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระ
5. นายสมเจตน์ สายฝน

ดาํรงตาํแหน่ง : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วุฒิการศึกษา :   - มหาบัณฑติสาขา อตุสาหการและการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

การอบรมหลักสตูรกรรมการ :  ผ่านการอบรมโครงการ DAP  

ประวัติการทาํงาน  :  

ปี 2551 – 2560  ตาํแหน่ง : กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)  จาํกดั(มหาชน)

ปี 2548 – 2551  ตาํแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอก็ซอน โมบิลเคมี (ประเทศไทย) จาํกดั

ปี 2543 – 2548  ตาํแหน่ง  : ผู้จัดการฝ่ายเคมี โรงกลั่นนํา้มันเอสโซ่ ศรีราชา

ปี 2538 – 2543  ตาํแหน่ง  : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอก็ซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จาํกดั

สดัส่วนการถอืหุ้นในบริษัท :    --

วาระที ่5: เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา (ต่อ)



พิจารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือ

หุน้พิจารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงิน

รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี

วาระที ่6: เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา



พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2561 และกาํหนดค่าสอบบญัชี
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดัและข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น

สามัญประจาํปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุก

ปี ดังนั้น สาํหรับปี 2561 จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย 

จาํกดั จาํนวน 3 ท่าน เป็นผู้สอบบญัชี ดงันี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี (เฉพาะบริษัท)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

(ปีทีเ่สนอ)

900,000 990,000 1,180,000

วาระที ่7: เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา

นางสาวอิศราภรณ ์วิสุทธิญาณ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 7480

นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4498

นางสาววธู ขยนัการนาวี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5423



สืบเนื่องจากทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดม้ีขอ้เสนอแนะให้
บริษัท ทําการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้มีความชัดเจนและ
สอดคลอ้งกบัการปฏิบตัิงานของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในขอ้ 13 และขอ้ 17 
ตามรายละเอียดดงันี้

พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 และ ขอ้ 17
วาระที ่8: เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา



ขอ้ 13. เดิม
บริษทัจะจดัใหม้ีทะเบียนผูถ้ือหุน้ของบริษทั ซึ่งอยา่งนอ้ยจะมีรายการดงัต่อไปนี้
(1) ชื่อ สญัชาติ และที่อยูข่องผูถ้ือหุน้แต่ละคน
(2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุน้ และจาํนวนหุน้ที่ผูถ้ือหุน้แต่ละคนถืออยู่
(3) วนัเดือนปีที่ผูถ้ือหุน้แต่ละคนไดร้ับการลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

บริษทัจะเก็บรักษาทะเบียนผูถ้ือหุ้นและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนไว ้ณ สํานักงาน
ใหญ่ของบริษทั หรือ บริษทัอาจมอบหมายให้บุคคลใดทาํหนา้ที่เก็บรักษาทะเบียนผูถ้ือหุ้นและหลกัฐาน
ประกอบการลงทะเบียนแทนบริษทัไว ้ณ ที่ใดก็ได ้ ซึ่งในกรณีดงักล่าว บริษทัจะแจง้ให้ผูถ้ือหุ้นทุกคน
และนายทะเบียนทราบถึงผูเ้กบ็รักษาทะเบียนดงักล่าว 

บริษทัอาจมอบหมายใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือบุคคลอื่นที่ไดร้ับอนุญาตตาม
กฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัได ้ในกรณีดงักล่าว วิธี
ปฏิบตัิเกี่ยวกบันายทะเบียนใหเ้ป็นไปตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 และ ขอ้ 17
วาระที ่8: เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา



แกไ้ขเป็นดงันี้ 
ขอ้13 .บริษทัจะจดัใหม้ีทะเบียนผูถ้ือหุน้ของบริษทั ซึ่งอยา่งนอ้ยจะมีรายการดงัต่อไปนี้
(1)  ชื่อ สญัชาติ และที่อยูข่องผูถ้ือหุน้แต่ละคน
(2)  ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุน้ และจาํนวนหุน้ที่ผูถ้ือหุน้แต่ละคนถืออยู่
(3)  วนัเดือนปีที่ผูถ้ือหุน้แต่ละคนไดร้ับการลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

บริษทัจะเก็บรักษาทะเบียนผูถ้ือหุ้นและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนไว ้ณ สํานักงาน
ใหญ่ของบริษทั หรือ บริษทัอาจมอบหมายให้บุคคลใดทาํหนา้ที่เก็บรักษาทะเบียนผูถ้ือหุ้นและหลกัฐาน
ประกอบการลงทะเบียนแทนบริษทัไว ้ณ ที่ใดก็ได ้ ซึ่งในกรณีดงักล่าว บริษทัจะแจง้ให้ผูถ้ือหุ้นทุกคน
และนายทะเบียนทราบถึงผูเ้กบ็รักษาทะเบียนดงักล่าว 

บริษทั อาจมอบหมายให ้บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)จาํกดั หรือ บุคคลอื่นที่
ไดร้ับอนุญาตตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัได ้ทั้งนี้ 
ในกรณีที่บริษทัมอบหมายให้ บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษทั วธิีปฏิบตัิที่เกี่ยวกบังานทะเบียนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามที่นายทะเบียนหุน้กาํหนด

พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 และ ขอ้ 17
วาระที ่8: เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา



ขอ้ 17. เดิม
ขอ้ 17 ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะโอนหุน้ของบริษทัซึ่งตนถืออยูใ่หแ้ก่บุคคลใดๆ ในเวลาใดกไ็ด ้ยกเวน้ใน
กรณีดงัต่อไปนี้ ที่การโอนหุน้ของบริษทัจะกระทาํมิได้
1)  กรณีที่การโอนหุน้นั้นจะทาํใหบ้ริษทัเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ที่บริษทัมีหรือพึงจะไดร้ับตาม
กฏหมายใดๆ
2)  กรณีที่การโอนหุน้นั้นจะทาํใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้ที่เป็นบุคคลสญัชาติไทยลดตํ่าลงกวา่
อตัราที่กาํหนดในขอ้ 19 แห่งขอ้บงัคบันี้
แกไ้ขเป็นดงันี้ 
ขอ้ 17 ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะโอนหุน้ของบริษทัซึ่งตนถืออยูใ่หแ้ก่บุคคลใดๆ ในเวลาใดกไ็ด ้ยกเวน้ใน
กรณีที่การโอนหุน้นั้นจะทาํใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้ที่เป็นบุคคลสญัชาติไทยลดตํ่ากวา่อตัราที่
กาํหนดในขอ้ 19 แห่งขอ้บงัคบันี้

พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 และ ขอ้ 17
วาระที ่8: เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา



ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทน์เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณา
อนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13  และ ขอ้ 17  ตามรายละเอียดขา้งตน้ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบั ที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยคาํเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบียน

พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 และ ขอ้ 17
วาระที ่8: เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา



เรื่องอื่นๆ

วาระที ่9:



Thank You


