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       17 กรกฎาคม 2555 
 
เรื�อง ขอเชญิประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 1/2555 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 
เอกสารแนบ 1.   สาํเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2555 

 2.   รายละเอยีดโครงการออกใบสาํคญัแสดงสทิธคิรั �งที� 6 (GL-W2) และการเพิ�มทนุ 
3. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข (ซึ�งระบขุอ้มูลกรรมการอสิระผูรั้บมอบฉันทะไวแ้ลว้) 
4. ขอ้บงัคับบรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 
5. หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชมุ 
6.   แผนที�สถานที�จัดการประชมุ 

 
  ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) ไดก้ําหนดใหม้กีารประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 
ครั �งที� 1/2555  ในวนัพุธที� 12 กนัยายน 2555  เวลา  9.30 น.  ณ หอ้งวนัีส ชั �น 3 โรงแรม มริาเคลิ แกรนด ์คอน
เวนชั�น เลขที� 99 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงหลักสี� เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210  เพื�อพจิารณาเรื�องตา่ง ๆ ตาม
ระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี� 
 
ระเบยีบวาระที� 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2555  (เอกสารแนบ 1) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2555 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 27 

เมษายน 2555 ไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิ  จงึเห็นสมควรใหท้ี�ประชมุพจิารณารับรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว 
 
ระเบยีบวาระที� 2  พจิารณาอนุมตักิารออกใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทั คร ั�งที� 6 

(GL-W2) เพื�อเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้  
(เอกสารแนบ 2) 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เพื�อเป็นการเตรยีมความพรอ้มสําหรับการขยายธรุกจิในอนาคต และสรา้งความ
แข็งแกร่งใหก้ับโครงสรา้งทางการเงนิของบรษัิท คณะกรรมการจงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารออก
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามัญของบรษัิทครั�งที� 6 (GL-W2) เพื�อเสนอขายแกผู่ถ้อืหุน้เดมิ ตามสดัสว่นการ
ถอืหุน้จํานวน 22,990,927 หน่วย โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี� 

ประเภทใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามัญ ของ บรษัิท กรุ๊ปลสี 
จํากัด (มหาชน) 

การเสนอขาย / การจัดสรร : เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิในอตัราสว่น 3 หุน้เดมิ ตอ่ ใบสําคญั
แสดงสทิธ ิ1 หน่วย 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธ ิ : 22,990,927 หน่วย 
ราคาเสนอขาย : 0.10 บาท 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : 2  ปีนับแตว่นัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
อตัราการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญ : ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญของบรษัิทได ้

1 หุน้  
ราคาใชส้ทิธ ิ : 35.00 บาท  
ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : วนัทําการสดุทา้ยของทกุสิ�นไตรมาส จนครบอายขุองใบสาํคัญ

แสดงสทิธ ิ
ระยะเวลาในการเสนอขาย : ภายใน 1 ปีนับแตว่นัที�ที�ประชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัต ิ 
ตลาดรอง : ใบสาํคญัแสดงสทิธจิะไดรั้บการจดทะเบยีนเพื�อซื�อขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 โดยเสนอใหก้ําหนดวนับนัทกึรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�ไดรั้บสทิธใินการจองซื�อใบสาํคัญแสดงสทิธดิงักลา่ว ใน
วนัที� 20 กนัยายน 2555 และใหร้วบรวมรายชื�อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุ
ทะเบยีนในวนัที� 21 กนัยายน 2555 
 
 
ระเบยีบวาระที� 3 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัทุนจดทะเบยีนเรยีก

ชําระแลว้ของบรษิทัหลงัจากสํารองไวเ้พื�อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธิ
ที�ยงัไมห่มดอายแุละการเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจท ั�วไป (General Mandate) แลว้  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เนื�องจากปัจจุบนั บรษัิทมทีนุจดทะเบยีนเทา่กบั 456,900,000 บาท โดย
แบง่เป็นหุน้สามัญ จํานวน  91,380,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท และมทีนุชาํระแลว้จํานวน 
344,863,905 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญจํานวน 68,972,781 หุน้  ดงันั�น เพื�อเป็นการเตรยีมการสาํหรับการเพิ�มทนุ
จดทะเบยีน คณะกรรมการจงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท จํานวน 
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1,462,000 บาท (292,400 หุน้) เพื�อใหเ้ทา่กับทนุชําระแลว้หลงัจากสาํรองไวเ้พื�อรองรับการใชส้ทิธขิอง
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ยังไมห่มดอายจํุานวนรวม 7,500,000 บาท และ เพื�อรองรับการเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจ
ทั�วไป (General Mandate) ที�ไดรั้บการอนุมัตจิากผุถ้อืหุน้ไปแลว้ จํานวน 103,074,095 บาทแลว้ ทําใหท้นุจด
ทะเบยีนของบรษัิทลดลงจาก 456,900,000 บาท(91,380,000 หุน้)  เป็น 455,438,000 บาท (91,087,600 
หุน้) 

  
 
ระเบยีบวาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการ

ลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท  คณะกรรมการเห็นสมควร
ใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เป็นดงันี� 
 

 “ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน  :  455,438,000 บาท (สี�รอ้ยหา้สบิหา้ลา้นสี�แสนสามหมื�นแปดพันบาท) 
 แบง่ออกเป็น :    91,087,600 หุน้   (เกา้สบิเอ็ดลา้นแปดหมื�นเจ็ดพันหกรอ้ยหุน้) 
  

มลูคา่หุน้ละ  :          5   บาท (หา้บาท) 
 

โดยแบง่ออกเป็น 
หุน้สามัญ  :   91,087,600 หุน้   (เกา้สบิเอ็ดลา้นแปดหมื�นเจ็ดพันหกรอ้ยหุน้) 

 
 หุน้ปรุมิสทิธ ิ :         -0-  หุน้  (ไมม่)ี “ 
 
 
ระเบยีบวาระที� 5 พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยการออกหุน้สามญัเพื�อรองรบั

การใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธ ิคร ั�งที� 6 (GL-W2)  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เพื�อรองรับการใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิ ครั �งที� 6 (GL-W2) คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัต ิ การเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิท จํานวน 22,990,927 หุน้ โดยออกหุน้
สามัญ จํานวน 22,990,927 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท รวมเป็นทนุที�เพิ�มทั �งสิ�น 114,954,635 บาท ทําให ้
ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทเพิ�มขึ�นจาก 455,438,000 บาท (91,087,600 หุน้) เป็นทนุจดทะเบยีนใหม ่ จํานวน 
570,392,635 บาท (114,078,527 หุน้)    
 
ระเบยีบวาระที� 6  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการ

เพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิท  คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เป็นดงันี� 
 

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน  :  570,392,635 บาท (หา้รอ้ยเจ็ดสบิลา้นสามแสนเกา้หมื�นสองพันหกรอ้ยสามสบิ 
หา้บาท) 

 แบง่ออกเป็น :  114,078,527 หุน้   (หนึ�งรอ้ยสบิสี�ลา้นเจ็ดหมื�นแปดพันหา้รอ้ยยี�สบิเจ็ดหุน้) 
  

มลูคา่หุน้ละ  :          5   บาท (หา้บาท) 
 
โดยแบง่ออกเป็น 

หุน้สามัญ  :  114,078,527 หุน้   (หนึ�งรอ้ยสบิสี�ลา้นเจ็ดหมื�นแปดพันหา้รอ้ยยี�สบิเจ็ดหุน้) 
 
 หุน้ปรุมิสทิธ ิ :         -0-  หุน้   (ไมม่)ี “ 
 
 
ระเบยีบวาระที� 7  พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้ม)ี 
 
 -ไมม่-ี 
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 อนึ�ง บรษัิทกําหนดวนับนัทกึรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้ร่วมประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 1/2555 ใน
วนัที� 7 สงิหาคม 2555 และใหร้วบรวมรายชื�อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีน
ในวนัที� 8 สงิหาคม 2555 
 
 จึงขอเชญิท่านผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที�ดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที�ท่านไม่
สามารถเขา้ร่วมประชมุ และประสงคจ์ะแตง่ตั �งผูอ้ ื�นเขา้ร่วมประชมุแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสอืตามแบบที�ได ้
แนบมาพรอ้มจดหมายเชญิประชมุฉบบันี� และแสดงเอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผู ้
ถอืหุน้ที�มสีทิธเิขา้ร่วมประชมุตามที�ระบใุนเอกสารแนบ เพื�อลงทะเบยีนในวันประชมุตั �งแตเ่วลา 08.00 น. เป็นตน้
ไป 

 

              ขอแสดงความนับถอื 

 

       
 
                       (นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ) 
                           ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบที� 1 
ประกอบการพจิารณาในวาระที� 1 :  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 
2555   เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2555 

 
รายงานการประชุมใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2555 

ของ บรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

 

 

วนั  เวลา  และสถานที�ประชุม 

ประชมุเมื�อวนัศกุรท์ี� 27 เมษายน 2555 เวลา 10.10 น. ณ หอ้งวนัีส ชั �น 3 โรงแรม มริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั�น 

เลขที� 99 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงหลกัสี� เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 

 

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

1)   นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการ 

2) นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการ 

3) นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ 

4) นายวรศกัดิ� เกรยีงโกมล กรรมการ 

5) นายดพีงศ ์  สหะชาตศิริ ิ กรรมการ 

6) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

7) พล.อ.สบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

9) นายพลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

10) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการผูไ้มเ่ขา้รว่มประชุม 

- ไมม่ ี - 

 

ผูบ้รหิารที�เขา้รว่มประชุม   

1) นายไพบลูย ์ ชยัเบญจพล ผูจ้ัดการทั�วไป 

2) นายกติตชิยั มณีนนท ์ ผูจ้ัดการ ฝ่ายบรกิารเรยีกเก็บ 

3) นายกปัตนั จรีะเศรษฐ ผูจ้ัดการ ฝ่ายการตลาดและสนิเชื�อ 

4) นายสมคดิ   จารุไพบลูยพั์นธ ์  ผูจ้ัดการ ฝ่ายบคุคลและธรุการ 

5) นายวนัเฉลมิ   วงศพั์นธุ ์ ผูจ้ัดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6) น.ส. อจัฉรา ชยันา ผูจ้ัดการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

 

ตวัแทนบรษิทัผูส้อบบญัชทีี�เขา้รว่มประชุม 

1) นางสาวพมิพใ์จ   มานติขจรกจิ บรษัิท สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากดั 

2) นางสาววราภรณ์   อภชิยันันท ์ บรษัิท สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากดั 

(ทําหนา้ที�สกัขพียานในการนับคะแนนเสยีง) 

 

ผูเ้ขา้รว่มประชุมอื�น 

1) น.ส.ภาณนิี เทพนรนิทร ์ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 



 
5

 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการบรษัิท  ทําหนา้ที�เป็นประธานของที�ประชมุ (“ประธาน”) หลงัจาก

เลขานุการ ไดแ้นะนํากรรมการ และผูบ้รหิาร ตลอดจนตวัแทนจากผุส้อบบัญช ีตามรายนามขา้งตน้ และชี�แจงถงึ

วธิกีารลงคะแนนเสยีง ใหท้ี�ประชมุเขา้ใจแลว้ ประธานไดด้ําเนนิการประชมุตามลําดับระเบยีบวาระของการประชมุ 

ดงัตอ่ไปนี�:- 

 

ระเบยีบวาระที� 1  แสดงวา่การบอกกลา่วนดัประชุมเป็นไปโดยชอบ 
เลขานุการบรษัิท ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนประธาน แจง้ใหท้ราบวา่การบอกกลา่วเชญิประชมุ

สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2555 เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนระเบยีบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง การบอกกลา่วการ
ประชมุครั �งนี�จงึเป็นไปโดยชอบ 

 

ระเบยีบวาระที� 2  ชี�วา่องคป์ระชุมครบหรอืไม ่
เลขานุการบรษัิท ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนประธาน ประกาศองคป์ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วม

ประชมุดว้ยตนเอง จํานวน 38 รายมจํีานวนหุน้รวม 2,269,400 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3.30 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่าย
ไดท้ั �งหมด และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 46 รายมจํีานวนหุน้รวม 47,403,575 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 68.94 ของ
จํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั �งหมด รวมเป็นจํานวนผูถ้อืหุน้ทั �งสิ�น 84 ราย นับจํานวนหุน้ได ้ 49,672,975 หุน้ หรอื
เทา่กับรอ้ยละ 72.24 ซึ�งเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมดของบรษัิทฯ ซึ�งมจํีานวนทั �งสิ�น 
68,765,181 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 33  ซึ�งระบวุา่ “องคป์ระชมุสาํหรับการประชมุ
ผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี�สบิหา้
คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั �งหมด และตอ้งถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ�งในสาม
(1/3) ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั �งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 
 

ระเบยีบวาระที� 3  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2554  
ประธานแจง้วา่ ไดม้รีายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2554 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 20 เมษายน 

2554 แนบไปใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้  คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ รายงานการประชมุ
ดงักลา่ว ไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งแลว้  จงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุดังกลา่ว 
 

มต ิ  ที�ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตรัิบรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2554 ตามที�เสนอ  มติ
ดงักลา่วไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงัตอ่ไปนี� 

 
  เห็นดว้ย   49,632,975 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.92  
  ไมเ่ห็นดว้ย         0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
  งดออกเสยีง        40,000 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.08 
 

ระเบยีบวาระที� 4 พจิารณารบัทราบ และอนุมตัริายงานประจําปีของคณะกรรมการ และงบดุลและงบ
กําไรขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัช ีส ิ�นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 

ประธานแจง้วา่ รายงานประจําปี ซึ�งมงีบการเงนิของบรษัิทฯ สาํหรับรอบปีบัญชสี ิ�นสดุ ณ วนัที� 31 

ธันวาคม 2554 ไดม้แีนบไปใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

 

ประธาน ไดเ้ชญิให ้ นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ กรรมการ เป็นผูร้ายงานสรุปผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 ใหท้ี�ประชมุรับทราบ และแจง้วา่ในที�ประชมุนี� ยังมตีัวแทนจากผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

คอื บรษัิท สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากดั เพื�อตอบคําถาม หรอืใหข้อ้มลูเพิ�มเตมิ หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการ 

 

คําถาม  ลกูหนี�ตามสญัญาเชา่ซื�อและขายผ่อนชําระลดลงจาก 2,410 ลา้นบาทในปี 2553 เหลอืประมาณ 1,916 

ลา้นบาทในปี 2554 แสดงวา่ธรุกจิหดตัวใชห่รอืไม ่และจะดขีึ�นแคไ่หน 
คําตอบ  ในปีที�แลว้ บรษัิทมกีารเปลี�ยนแปลงเกดิขึ�นจากการที�อดตีกรรมการผูจ้ัดการไดล้าออกไป สง่ผลกระทบ
ใหบ้รษัิทเสยีตลาดไปสว่นหนึ�ง เป็นการชั�วคราวตั �งแต ่ พ.ค. – ก.ย. หลงัจากนั�นก็มเีหตกุารณ์อทุกภัยเกดิขึ�นอกี  

ซึ�งก็สง่ผลกระทบเป็นอยา่งมาก แตก่็เป็นเพยีงชั�วคราว  ซึ�งขณะนี�สถานการณ์เริ�มกลบัมาดขีึ�นแลว้ บรษัิทมกีาร
วา่จา้งบคุคลากรเพิ�มขึ�นเพยีงพอตอ่การขยายธรุกจิ และเชื�อวา่ปีนี�บรษัิทจะมผีลประกอบการที�ดขี ึ�น 
 
คําถาม  ลกูหนี�ที�ไดต้ั �งสํารองหนี�ไวเ้มื�อไตรมาสที� 4/2554 นั�น  ไดก้ลบัมาชาํระหนี�บา้งหรอืไม ่
คําตอบ  ไดท้ะยอยกลับมาชําระหนี�อยา่งตอ่เนื�อง 
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คําถาม  ตน้ทนุการเงนิของบรษัิท เป็นเงนิกูท้ั �งหมดในอตัราดอกเบี�ย MLR -0.5 ถงึ -1 ในขณะที�คูแ่ขง่ของบรษัิท
ออกเป็นหุน้กู ้ดอกเบี�ย 3.2-4.25 บรษัิทจะออกหุน้กูเ้พื�อลดภาระตน้ทนุหรอืไม่ 
คําตอบ  การออกหุน้กูก้็อาจเป็นชอ่งทางหนึ�งที�สามารถทําได ้ แตท่ั �งนี�จะตอ้งพจิารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยวา่ควร
จะทําอยา่งไรจงึจะลดตน้ทนุทางการเงนิในอนาคต  
คําถาม  ในรายงานประจําปี บรษัิทแจง้วา่สามารถอนุมัตสินิเชื�อใหก้ับลกูคา้ไดภ้ายใน 1 ชั�วโมง ในขณะที�คูแ่ขง่
ทําไดภ้ายใน 3 วนั ทําไดอ้ยา่งไร และจะเกดิความเสี�ยงในการอนุมัตโิดยไมร่อบคอบหรอืไม่ 
คําตอบ  บรษัิทไดพั้ฒนาระบบการกลั�นกรองและอนุมัตสินิเชื�อ ใหม้เีอกสารและขั �นตอนนอ้ย เพื�อใหส้ามารถ
อนุมัตสินิเชื�อไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ทําใหบ้รษัิทสามารถขยายตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว เห็นไดจ้ากในชว่ง 5 ปีที�ผา่นมา 
 
คําถาม  เพื�อประโยชนใ์นการหาแหลง่เงนิทนุ ผูถ้อืหุน้แนะนําวา่ บรษัิทอาจใชว้ธิคีวบรวมกจิการโดยวธิ ีswap หุน้
กบัธนาคารเล็ก ๆ ที�มศีักยภาพในการทําธรุกจิเชา่ซื�อรถจักรยานยนต ์ ซึ�งคดิวา่จากโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ปัจจุบนัของ
บรษัิทที�เป็นกองทนุ และไมใ่ชก่ลุม่ครอบครัว สามารถทําไดโ้ดยไมเ่สยีเปรยีบอะไร ทั �งยังเป็นผลดตีอ่ผูถ้อืหุน้ราย
ยอ่ยดว้ย 
คําตอบ  ปัจจบุนับรษัิทไดม้กีารเขา้ซื�อกจิการในประเทศสงิคโปรแ์ลว้ตามขา่วที�บรษัิทไดป้ระกาศไป ซึ�งนับเป็น
กา้วแรกในการหาแหลง่เงนิทนุที�มตีน้ทนุตํ�า  สว่นการควบรวมกจิการกับธนาคารนั�น อาจจะตอ้งพจิารณาถงึผลดี
ผลเสยีดว้ย เนื�องจากธนาคารซึ�งอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของธนาคารแหง่ประเทศไทย จะมขีั �นตอนและกฎระเบยีบ 
รวมทั �งเอกสาร ในการพจิารณาอนุมัตสินิเชื�อมากกวา่ของบรษัิท และอาจทําใหก้ารอนุมัตสินิเชื�อชา้ลง  ซึ�ง
ปัจจุบนั จดุแข็งของบรษัิทก็คอืการพจิารณาสนิเชื�อไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
คําถาม  1. อัตราสว่นหนี�สนิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทตํ�ามาก อยากทราบความคดิเห็น และคดิวา่จะเป็นเทา่ไรใน
สิ�นปีนี�  
 2. อยากทราบแผนงานของการขยายตลาดไปตา่งประเทศ  
 3. การเตบิโตของธรุกจิในประเทศ แผนงานของปีที�แลว้ที�ทํามา และแผนของปีนี� 
 4. คา่จา้งแรงงานอัตราใหมม่ผีลกระทบกบับรษัิทหรอืไม ่อยา่งไร 
คําตอบ  อตัราสว่นหนี�สนิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทเทา่กับ 0.72 เทา่ ซึ�งตํ�ามาก ซึ�งการมอีัตราสว่นหนี�สนิตอ่ทนุ
ตํ�าน่าจะเป็นผลด ีตอ่การเตรยีมความพรอ้มที�จะขยายธรุกจิไปสู ่ การเป็นบรษัิทเงนิทนุในภูมภิาคอาเซยีน (Asean 
Regional Finance Company) ซึ�งปัจจบุนับรษัิทมเีงนิทนุอยู่คอ่นขา้งมาก บรษัิทมแีผนที�จะนํามาขยายธรุกจิทั �ง
ในประเทศ และตา่งประเทศโดยเฉพาะในภมูภิาคอาเซยีนซึ�งมวีฒันธรรมที�คลา้ยคลงีกบัประเทศไทย และในชว่ง
ปีที�ผา่นมาอยูร่ะหวา่งการศกึษาในดา้นตา่ง ๆ ของแตล่ะประเทศ  และจะมกีารแจง้ความคบืหนา้ตอ่ไป  
 สาํหรับการเตบิโตของบรษัิทในปีที�แลว้ บรษัิทมปัีญหาจากภายในเรื�องการเปลี�ยนแปลงผูบ้รหิาร 
ประกอบกบัการเกดิปัญหาอทุกภัยในไตรมาสสดุทา้ยของปี ทําใหม้ผีลกระทบตอ่ผลประกอบการของบรษัิท  แต่
ในไตรมาสที� 1/2555 นี�  บรษัิทสามารถเตบิโตเกนิเป้าหมายที�ตั �งไว ้  สว่นเรื�องคา่จา้งขั �นตํ�าอตัราใหม ่300 บาท
ตอ่วนันั�น จะไม่กระทบตอ่บรษัิทมากนัก และอัตรา 15,000 บาทตอ่เดอืนก็อาจจะกระทบบา้งในอกี 2-3 ปี
ขา้งหนา้    

 

มต ิ  ที�ประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตรัิบทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2554 และอนุมัติ
รายงาน ประจําปีของคณะกรรมการ งบดลุ บญัชกีําไรขาดทนุของบรษัิท และรายงานของผูส้อบบญัช ีสาํหรับรอบ
ปีบญัชสี ิ�นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554  มตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก  ดงัตอ่ไปนี� 

  
เห็นดว้ย   49,756,375 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.00  

  ไมเ่ห็นดว้ย          0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสยีง          2,200 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.00 
 
หมายเหต ุ  ในวาระนี�มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ�มขึ�น 85,600 หุน้ / เสยีง  รวมเป็น

จํานวนหุน้ที�เขา้ร่วมประชมุทั �งหมด จํานวน 49,758,575 หุน้ / เสยีง 
 

ระเบยีบวาระที� 5  พจิารณารบัทราบการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล 
ประธานแจง้วา่ ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� 11/2554 เมื�อวนัที� 14 กนัยายน 2554 ไดม้มีติ

อนุมัตใิหจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล จากผลการดําเนนิงานระหวา่งวนัที� 1 มกราคม – 30 มถิุนายน 2554 ใหแ้กผู่ ้
ถอืหุน้ของบรษัิทฯ ในอตัราหุน้ละ 1.67 บาท (หนึ�งบาทหกสบิเจ็ดสตางค)์ เป็นจํานวนเงนิ 104,076,397.32 
บาท โดยกําหนดวนับนัทกึรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธรัิบเงนิปันผล ในวนัที� 5 ตลุาคม 2554 และรวบรวมรายชื�อตาม 
มาตรา  225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที� 6 ตลุาคม 2554 และ
ไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เป็นครั �งแรกในวนัที� 13 ตลุาคม 2554 ที�ผา่นมา  และ ที�ประชมุ
คณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� 2/2555 จัดขึ�นเมื�อวนัที� 13 กมุภาพันธ ์2555 ไดม้มีตอินุมัตใิหจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่ง
กาลอกีครั�ง จากผลการดําเนนิงานระหวา่งวนัที� 1 มกราคม – 30 กนัยายน 2554 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ เป็นจํานวนเงนิ 
148,086,113.16 บาท ทั �งนี�เมื�อหักปันผลระหวา่งกาลที�จา่ยในครั �งแรกแลว้ เหลอืที�จา่ยเป็นจํานวนเงนิ 
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44,009,715.84 บาทหรอืคดิเป็นอตัราหุน้ละ 0.64 บาท (หกสบิสี�สตางค)์ โดยกําหนดวนับันทกึรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�
มสีทิธรัิบเงนิปันผล ในวนัที� 28 กมุภาพันธ ์2555 และรวบรวมรายชื�อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที� 29 กมุภาพันธ ์ 2555 และไดจ้่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ในวนัที� 9 
มนีาคม 2555 

 

ระเบยีบวาระที� 6  พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยเงนิปันผล ประจําปี 2554 
ประธานแจง้วา่  เนื�องจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทในปี 2554 (หรอืตั �งแต ่1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

54) บรษัิทมผีลกําไรสทุธ ิ 215.08 ลา้นบาท  ซึ�งเพิ�มขึ�นเพยีงเล็กนอ้ยจากไตรมาสที� 3/2554 ซึ�งมกีําไร 212 
ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัจากการตั �งสํารองหนี�สญูที�เพิ�มขึ�นในไตรมาสที� 4/2554 จากผลกระทบจาก
สถานการณ์อทุกภัย และ จากการปรับลดอตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ซึ�งมผีลกระทบตอ่การคํานวณสนิทรัพยภ์าษี
เงนิไดร้อการตดับญัช ี  

นอกจากนั�น บรษัิทไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลสําหรับผลการดําเนนิงานระหวา่งวนัที� 1 มกราคม – 30 
มถินุายน 2554 ซึ�งไดจ้า่ยไปเมื�อวนัที� 13 ตลุาคม 2554 ในอตัราหุน้ละ 1.67 บาท(หนึ�งบาทหกสบิเจ็ดสตางค)์ 
และไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลสําหรับผลการดําเนนิงานระหวา่งวนัที� 1 มกราคม – 30 กันยายน 2554 อกีครั�ง
เมื�อวนัที� 9 มนีาคม 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.64 บาท(หกสบิสี�สตางค)์ รวมทั �งสิ�นจงึเป็นเงนิปันผลระหวา่งกาลที�
บรษัิทไดจ้่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในปี 2554 ไปแลว้เป็นจํานวนเงนิ 148,086,113.16 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 68.85 
ของกําไรสทุธขิองบรษัิท ซึ�งนับไดว้า่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทที�ระบวุา่ เงนิปันผลจะจา่ย
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธขิองบรษัิทหลงัจากหักภาษีเงนิได ้และเงนิสํารองตา่ง ๆ ตามกฎหมายแลว้ 

คณะกรรมการจงึเห็นวา่ ผูถ้อืหุน้สมควรพจิารณาอนุมัตกิารงดจา่ยเงนิปันผล สาํหรับผลประกอบการ 
ประจําปี 2554 สิ�นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 เพื�อสํารองเงนิทนุไวใ้ชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในอนาคตตอ่ไป  
ในขณะที�ในปี 2553 บรษัิทมกีําไรสทุธ ิ 263.25 ลา้นบาท และไดม้กีารจา่ยเงนิปันผล ในปี 2553 ทั �งสิ�นจํานวน 
183,138,090.56 บาท หรอืประมาณรอ้ยละ 69.57 ของกําไรสทุธขิองทั �งปี  

มต ิ ที�ประชมุมมีตอินุมัตกิารงดจา่ยเงนิปันผล สาํหรับผลประกอบการ ประจําปี 2554 สิ�นสดุ ณ 
วนัที� 31 ธันวาคม 2554 เพื�อสํารองเงนิทนุไวใ้ชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในอนาคตตอ่ไป  มตดิงักลา่วไดรั้บการ
อนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก  ดงัตอ่ไปนี� 

 
  เห็นดว้ย   49,366,675 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.21 

ไมเ่ห็นดว้ย       391,800 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.79 
  งดออกเสยีง             100 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.00 

 
ระเบยีบวาระที� 7   พจิารณาเลอืกต ั�งกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหนง่  

ประธานกลา่ววา่  ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครั�ง ใหก้รรมการ
ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จํานวนกรรมการที�จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่น
ไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี�สดุกับสว่นหนึ�งในสาม  และกรรมการคนที�อยูใ่นตําแหน่งนานที�สดุนั�นเป็นผูอ้อก
จากตําแหน่ง  กรรมการที�ออกตามวาระนั�นอาจถกูเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได ้

ปัจจุบนั บรษัิทมกีรรมการรวมทั �งสิ�น 10 ทา่น  ดงันั�น จะมกีรรมการจํานวน 4 ทา่นที�จะตอ้งออกตามวาระ
ในครั�งนี�  ซึ�งไดแ้ก ่

1. นายโศณติ พชิญางกรู   ตําแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. นายมเูนะโอะ ทาชโิร่    ตําแหน่ง กรรมการ 
3. นายมทิซจึ ิโคโนชติะ   ตําแหน่ง ประธานกรรมการ 
4. นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิ ตําแหน่ง กรรมการ 

ดงันั�น  คณะกรรมการจงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทั �ง 4 ทา่น กลบัเขา้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการในตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึ�ง เนื�องจากบคุคลทั �งสี�ดงักลา่ว ลว้นเป็นผูท้ี�มคีวามรู ้ ความสามารถ 
และมปีระสบการณ์ที�เป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลาใหก้ับบรษัิทอยา่งเต็มที�   

  

 มต ิ ที�ประชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมัตใิหก้รรมการที�ออกตามวาระทกุทา่นกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ

ในตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึ�ง  

  มตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี� 

ลําดับ รายชื�อกรรมการ คะแนนเสยีง 

  เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็น
ดว้ย 

รอ้ยละ งดออกเสยีง รอ้ยละ 

1. นายโศณติ พชิญางกรู   49,756,375 100.00 0 0.00 2,200 0.00 

2. นายมเูนะโอะ ทาชโิร่    49,758,575  100.00 0 0.00 0 0.00 

3. นายมทิซจึ ิโคโนชติะ   49,758,575 100.00 0 0.00 0 0.00 

4. นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิ 49,758,575 100.00 0 0.00 0 0.00 
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ดงันั�น รายนามคณะกรรมการบรษัิท หลงัจากไดรั้บการเลอืกตั �งกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งเรยีงลําดบัตามการ

ออกตามวาระจะเป็นดงันี� 
1) พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์   กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ   กรรมการ 
3) นายวรศักดิ� เกรยีงโกมล กรรมการ 
4) นายทัตซยึะ โคโนชติะ  กรรมการ 
5) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
6) นายพลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
7) นายโศณติ พชิญางกรู  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
8) นายมเูนโอะ ทาชโิร่  กรรมการ 
9) นายมทิซจึ ิโคโนชติะ  ประธานกรรมการ 
10) นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิ กรรมการ 

 
ระเบยีบวาระที� 8  พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ        

สําหรบัปี 2555 
ประธานกลา่ววา่  การกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

เนื�องจากปัจจบุนับรษัิทไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  อย่างไรก็ตาม การกําหนดคา่ตอบแทนของ
คณะกรรมการไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นที�จะนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมัต ิซึ�งปกตจิะประกอบดว้ย คา่เบี�ยประชมุ และคา่บําเหน็จของกรรมการ โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกับ
ผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั 

สาํหรับปี 2555 นี� คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหก้ําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ ในวงเงนิไมเ่กนิ 3,500,000 บาท  ซึ�งเป็นอตัราเดยีวกนักับที�ไดเ้สนอในปีที�แลว้  โดยจะ
จัดสรรดงัตอ่ไปนี� 
คา่เบี�ยประชุม  สาํหรับคณะกรรมการบรษัิท ขอเสนอใหเ้ป็นอตัราเดยีวกนักบัปี 2554 คอื 10,000 บาทเทา่กนัทกุ
ทา่นเฉพาะครั�งที�เขา้ประชมุ ซึ�งโดยปกตจิะจัดเดอืนละครั�ง  สาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บคา่เบี�ยประชมุ
ทั �ง 2 คณะในฐานะที�เป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามภารกจิที�ไดรั้บมอบหมายเพิ�มเตมิอกีทา่นละ 10,000 
บาทเทา่กนั ตอ่การประชมุเฉพาะครั�งที�เขา้ประชมุ ซึ�งการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบปกตจิะจัดไตรมาสละครั�ง 
คา่บําเหน็จ  จะพจิารณาจากผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั โดยจะเสนอใหจ้า่ยประมาณ 2 เทา่ของโบนัส
พนักงาน ซึ�งเป็นเงื�อนไขเดยีวกนักับที�เสนอในปีที�แลว้   

โดยรวมแลว้ในปี 2554 คา่ตอบแทนของกรรมการ ซึ�งประกอบดว้ยคา่เบี�ยประชมุ และคา่บําเหน็จ มจํีานวน
ทั �งสิ�น 2,080,000 บาท ในขณะที�ปี 2553 คา่ตอบแทนกรรมการมจํีานวนทั �งสิ�น 2,300,001 บาท 

ประธานแจง้วา่ ในการพจิารณาวาระนี� กรรมการที�เป็นผูถ้อืหุน้จะไมใ่ชส้ทิธอิอกเสยีง นอกจากนั�น มตนิี�
จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงมากกวา่ 2 ใน 3 ของคะแนนเสยีงทั �งหมดจากผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชมุ และออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
มต ิ  ที�ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สาํหรับปี 

2555 ตามที�เสนอมา   มตดิังกลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 2 ใน 3 ของคะแนนเสยีงทั �งหมดจากผู ้
ถอืหุน้ที�เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน  ดงัตอ่ไปนี� 

 
  เห็นดว้ย   49,736,075 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.95 
  ไมเ่ห็นดว้ย                0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.00 
  งดออกเสยีง        22,500 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.05 

 
ระเบยีบวาระที� 9  พจิารณาแตง่ต ั�งผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทน ประจําปี 2555 

ในวาระนี�  คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั �ง บริษัทสํานักงาน เอนิสท์ 

แอนด ์ยัง จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท สําหรับปี 2555 ต่อไปเป็นปีที� 6 โดยมรีายชื�อผูส้อบบัญช ี ไดแ้ก ่

นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที� 3516  หรอื นางสาววสิสตุา จรยิธนากร  ผูส้อบบัญชี

รับอนุญาตเลขที� 3853 หรอื   นางนงลักษณ์   พุ่มนอ้ย ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที� 4172 หรอืนางสาวพมิพใ์จ 

มานิตขจรกจิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที� 4521 หรอืนายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที� 

3972  โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึ�งมอีํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชขีองบรษัิท 

ทั �งนี� ไม่มีผูส้อบบัญชที่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนไดเ้สยีกับบริษัท ผูบ้ริหาร ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี�

เกี�ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการเสนอใหก้ําหนดค่าสอบบัญช ีประจําปี 2555 ในวงเงนิไม่เกนิ 
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950,000 บาท (ไม่รวมคา่ใชจ้่ายอื�น ๆ) ทั �งนี� ในปี 2554  ค่าสอบบัญชมีจํีานวนทั �งสิ�น 938,393 บาท โดยไม่มี

คา่บรกิารอื�น(non-audit service)  

 
นอกจากนั�น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ บรษัิทสํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ ยัง จํากดั เป็น

บรษัิทซึ�งมชี ื�อเสยีงเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล และไดเ้สนอคา่สอบบญัชใีนอตัราที�เหมาะสม 
 

มต ิ ที�ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตใิหแ้ตง่ตั �ง บรษัิทสาํนักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษัิท  ประจําปี 2555 และใหก้ําหนดคา่สอบบัญช ีในวงเงนิไมเ่กนิ 950,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอื�น ๆ) 
ตามที�เสนอมา   มตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท ์ ดงัตอ่ไปนี� 

 
เห็นดว้ย           49,758,575 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย              0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.00 
งดออกเสยีง              0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.00 

 
ระเบยีบวาระที� 10 พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัทุนจดทะเบยีน

เรยีกชําระแลว้ของบรษิทัหลงัจากสํารองไวเ้พื�อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสําคญั
แสดงสทิธทิี�ยงัไมห่มดอาย ุแลว้  

ประธานกลา่ววา่  เนื�องจากปัจจบุนั บรษัิทมทีนุจดทะเบยีนเทา่กับ 431,500,000 บาท โดยแบง่เป็นหุน้
สามัญ จํานวน  86,300,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท และมทีนุชําระแลว้จํานวน 343,825,905 บาท 
แบง่เป็นหุน้สามัญจํานวน 68,765,181 หุน้  ดงันั�น เพื�อเป็นการเตรยีมการสําหรับการเพิ�มทนุจดทะเบยีนใน
อนาคต บรษัิทจําเป็นจะตอ้งลดทนุจดทะเบยีนใหเ้ทา่กับทนุชาํระแลว้ หลงัจากสาํรองไวเ้พื�อรองรับการใชส้ทิธิ
ของใบสาํคัญแสดงสทิธทิี�ยังไมห่มดอายุที�ไดจ้ัดสรรใหแ้ก ่ กรรมการและพนักงาน – ESOP ครั�งที� 2 (GL-WB) 
และ ครั�งที� 3 (GL-WC) จํานวนรวม 5,000,000 บาท แลว้  
 

ดงันั�น ในวาระนี� คณะกรรมการจงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท
จํานวน 82,674,095 บาท (16,534,819 หุน้)  จากทนุจดทะเบยีนเดมิ เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจํ่านวน 
348,825,905 บาท (69,765,181 หุน้) มลูคา่ที�ตราไว ้หุน้ละ 5 บาท  เพื�อใหส้อดคลอ้งกับทนุจดทะเบยีนเรยีก
ชาํระแลว้ของบรษัิทหลงัจากสํารองไวเ้พื�อรองรับการใชส้ทิธขิองใบสาํคัญแสดงสทิธทิี�ยังไม่หมดอายุดงักลา่ว 
จํานวนรวม 5,000,000 บาท แลว้  

 
ประธานแจง้วา่  สําหรับวาระนี� จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนนเสยีงทั �งหมด

ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

มต ิ  ที�ประชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ตามที�เสนอมา  มตดิงักลา่วไดรั้บ
การอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท ์ ดงัตอ่ไปนี� 

 
เห็นดว้ย         49,758,575  คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย            0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.00 
งดออกเสยีง            0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.00 

 
ระเบยีบวาระที� 11   พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้ง

กบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
ประธานเสนอวา่  สบืเนื�องจากการลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ในวาระที� 10 ขา้งตน้ คณะกรรมการ

เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการ
ลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท เป็นดงันี�  

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีนจํานวน  348,825,905 บาท 
 แบง่ออกเป็น     69,765,181 หุน้ 
 มลูคา่หุน้ละ             5 บาท  
โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามัญจํานวน       69,765,181 หุน้ 
 หุน้ปรุมิสทิธ ิ      -0- หุน้”  

สาํหรับวาระนี� ประธานแจง้วา่ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนนเสยีงทั �งหมด
ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

มต ิ  ที�ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกับ
การลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท  ตามที�เสนอมา  มตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท ์ 
ดงัตอ่ไปนี� 
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เห็นดว้ย         49,758,575  คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย            0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.00 
งดออกเสยีง            0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.00 

 
ระเบยีบวาระที� 12   พจิารณาอนุมตักิารออกใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทั  คร ั�งที� 5 

เพื�อจดัสรรใหแ้กก่รรมการและพนกังาน-ESOP คร ั�งที� 4 (GL-WD)             
 

ประธานกลา่ววา่ เพื�อเป็นขวญัและกําลงัใจในการปฏบิัตงิานของกรรมการและพนักงานของบรษัิท 
คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารออกใบสาํคัญแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามัญของบรษัิท 
ครั�งที� 5 เพื�อจัดสรรใหแ้กก่รรมการและพนักงาน -ESOP ครั�งที� 4 (GL-WD)  โดยมรีายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี�  

 
ประเภทใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามัญ ของ บรษัิท กรุ๊ปลสี 

จํากัด (มหาชน) 
การเสนอขาย / การจัดสรร : จัดสรรใหแ้กก่รรมการ และพนักงานของบรษัิท 
จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธ ิ : 1,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขาย : 0 บาท  
อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : 3  ปีนับแตว่นัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
อตัราการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญ : ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญของบรษัิทได ้

1 หุน้  
ราคาใชส้ทิธ ิ : 19.62 บาท  
ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : ครั �งเดยีว ณ. วนัหมดอายุ 
ระยะเวลาในการเสนอขาย : ภายใน 1 ปีหลงัจากไดรั้บการอนุมัตจิากที�ประชมุผูถ้อืหุน้  
ตลาดรอง : ไมจ่ดทะเบยีนเพื�อซื�อขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
  

ประธานกลา่วเพิ�มเตมิวา่  ในการพจิารณาวาระนี� กรรมการที�เป็นผูถ้อืหุน้ จะงดออกเสยีง  นอกจากนั�น 
มตนิี�จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนนเสยีงทั �งหมดจากผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชมุ 
คําถาม  บรษัิทไดค้ํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้หรอืไมใ่นการออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ  โดยเฉพาะใน
เรื�องของ dilution effect และมนีโยบายที�จะออกใบสาํคัญแสดงสทิธใิหก้บักรรมการและพนักงานอกีหรอืไม ่หรอื
น่าจะใชว้ธิอีื�นในการเพิ�มขวญัและกําลงัใจใหแ้กพ่นักงาน เชน่ การจ่ายเงนิโบนัสเพิ�มขึ�น 
คําตอบ การออกใบสาํคญัแสดงสทิธนิี�เป็นการเตรยีมการสาํหรับการขยายธรุกจิขั �นตอ่ไปของบรษัิทหลงัจากที�ได ้
ออกใบสาํคัญแสดงสทิธไิปเมื�อ 3 ปีที�แลว้ และเห็นวา่เป็นวธิทีี�ดทีี�สดุในขณะนี�ทั �งตอ่ผูถ้อืหุน้ และพนักงานของ
บรษัิท เนื�องจากบรษัิทเล็งเห็นวา่ ดว้ยประเภทของธรุกจิของบรษัิท ทรัพยากรบคุคลนับเป็นปัจจัยที�สาํคัญที�สดุ
ในการดําเนนิธรุกจิของบรษัิท พนักงานจงึควรจะไดรั้บผลตอบแทนที�เหมาะสมสาํหรับความทุม่เทที�มใีหก้บับรษัิท  
อกีทั �งบรษัิทตอ้งการที�จะใหผ้ลประโยชน์ที�ดกีวา่บรษัิทอื�นที�เป็นคูแ่ขง่ในฐานะที�บรษัิทเป็นบรษัิทจดทะเบยีน  
คําถาม  อยากทราบวา่ราคาใชส้ทิธทิี� 19.62 บาทมาจากไหน เหตใุดจงึไมต่ั �งราคาใหส้งูกวา่นี� 
 บรษัิทจะออกใบสําคญัแสดงสทิธใิหแ้กก่รรมการและพนักงานอกี ทกุ 3 ปีหรอืไม่ 
คําตอบ  ราคาใชส้ทิธดิงักลา่ว เป็นราคามลูคา่ตามบญัช ี(book value) ซึ�งยังคงตํ�ากวา่ราคาตลาด บรษัิทจะตอ้ง
ทําใหผ้ลประกอบการดขีึ�นเพื�อใหหุ้น้ของบรษัิทมมีลูคา่ที�มากขึ�น และการออกใบสําคญัแสดงสทิธใิหแ้กก่รรมการ
และพนักงานในครั �งนี� มจํีานวนนอ้ยมากเมื�อเทยีบกบับรษัิทอื�น และจะไมม่ผีลกระทบตอ่ราคาหุน้เทา่ใดนักตามที�
ผูถ้อืหุน้วติก  นอกจากนั�น การออกใบสาํคัญแสดงสทิธใิหก้ับพนักงานนั�น เพื�อใหพ้นักงานมคีวามรูส้กึมสีว่นร่วม
ในการเป็นเจา้ของบรษัิทมากกวา่  ในขณะนี� บรษัิทยังไมม่แีผนที�จะออกใบสาํคัญแสดงสทิธอิกี และในอนาคตก็
อาจจะหาวธิใีหค้า่ตอบแทนแบบอื�นเพื�อใหท้กุ ๆ ฝ่ายไดรั้บประโยชนท์ั�วกนั โดยไม่ไดจํ้ากัดเฉพาะเรื�องการออก
ใบสาํคญัแสดงสทิธแิตเ่พยีงอย่างเดยีว 
 

มต ิ  ที�ประชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมัตกิารออกใบสาํคัญแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามัญของบรษัิท ครั�งที� 5  
เพื�อจัดสรรใหแ้กก่รรมการและพนักงาน-ESOP ครั�งที� 4 (GL-WD) ตามที�เสนอมา   มตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัติ
ดว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง 
ดงัตอ่ไปนี� 

เห็นดว้ย     47,981,875 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 96.43 
ไมเ่ห็นดว้ย      1,589,200 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   3.19 
งดออกเสยีง         187,500 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.38 

 
ระเบยีบวาระที� 13  พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนเพื�อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบสําคญั

แสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัที�จดัสรรใหแ้กก่รรมการและพนกังาน– ESOPคร ั�งที� 4 
(GL-WD) 
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ประธานกลา่ววา่  ในวาระนี� คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารเพิ�มทนุจดทะเบยีน
โดยการออกหุน้สามัญเพิ�มทนุ จํานวน 1,000,000 หุน้ (หนึ�งลา้นหุน้) มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คดิเป็นทนุจด
ทะเบยีนที�เพิ�มขึ�นจํานวน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาท)  เพื�อรองรับการใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้
สามัญของบรษัิท  ซึ�งจะจัดสรรใหแ้กก่รรมการและพนักงานของบรษัิท -ESOP ครั�งที� 4 (GL-WD) ที�ผูถ้อืหุน้ได ้
อนุมัตใินวาระที� 12  

 
ประธานแจง้วา่  สาํหรับมตใินวาระนี�จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนนเสยีงทั �งหมด

จากผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

มต ิ  ที�ประชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมัตกิารเพิ�มทนุจดทะเบยีน เพื�อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบสาํคญั
แสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามัญที�จัดสรรใหแ้กก่รรมการและพนักงาน -ESOP ครั�งที� 4 (GL-WD)  มตดิงักลา่วไดรั้บ
การอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุ และมสีทิธอิอก
เสยีง  ดงัตอ่ไปนี� 

 
เห็นดว้ย     47,924,375 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 96.31 
ไมเ่ห็นดว้ย      1,629,200 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   3.27 
งดออกเสยีง         205,000 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.41 

 
ระเบยีบวาระที� 14    พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนแบบมอบอํานาจท ั�วไป(General 

Mandate) 
ประธานกลา่ววา่  เพื�อเป็นการลดขั �นตอน และประหยัดเวลา หากบรษัิทมคีวามจําเป็นจะตอ้งเพิ�มทนุใน

ระหวา่งปี คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิท แบบมอบอํานาจ
ทั�วไป (General Mandate) โดยการออกหุน้สามัญใหมจํ่านวน 20,614,819 หุน้ (ยี�สบิลา้นหกแสนหนึ�งหมื�นสี�พัน
แปดรอ้ยสบิเกา้หุน้) มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท หรอื เป็นจํานวนทนุที�เพิ�มขึ�น 103,074,095 บาท (หนึ�งรอ้ยสาม
ลา้นเจ็ดหมื�นสี�พันเกา้สบิหา้บาท) 
 

ประธานกลา่วตอ่ไปวา่  สาํหรับมตใินวาระนี� จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนนเสยีง
ทั �งหมดจากผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
คําถาม  บรษัิทมแีผนการใชเ้งนิจากการเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจทั�วไปนี�หรอืไม ่อยา่งไร และถา้ม ีคาดวา่จะไดรั้บ
ผลตอบแทนเทา่ใด 
คําตอบ  เนื�องจากการเพิ�มทนุลกัษณะนี�  จุดประสงคค์อืตอ้งการใหผู้ถ้อืหุน้อนุมัตกิารเพิ�มทนุไวก้อ่นเพื�อวา่ใน
ระหวา่งปีหากมคีวามจําเป็นจะตอ้งเพิ�มทนุ จะไดป้ระหยัดเวลา และคา่ใชจ้า่ยในการจัดการประชมุผูถ้อืหุน้  ซึ�ง
เป็นการเพิ�มทนุแบบใหม่ที�ทางตลาดหลักทรัพยแ์นะนําเพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้กบ่รษัิทจดทะเบยีน ในขณะนี� 
บรษัิทจงึยังไมม่แีผนสาํหรับการเพิ�มทนุนี�  ดงันั�น ขอใหต้ดิตามขา่วความคบืหนา้บนเว๊บไซทข์องบรษัิทตอ่ไป 
 

มต ิ  ที�ประชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมัตกิารเพิ�มทนุจดทะเบยีนแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) 
ตามที�เสนอมา  มตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อื
หุน้ที�มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง  ดงัตอ่ไปนี� 

 
เห็นดว้ย     47,849,375 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 96.16 
ไมเ่ห็นดว้ย      1,862,000 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   3.74 
งดออกเสยีง           47,200 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.09 

 
ระเบยีบวาระที� 15 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้ง

กบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
ประธานกลา่ววา่  ในวาระนี� คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขหนังสอื

บรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ตามที�ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมัตไิว ้
แลว้ในวาระที� 13 และ 14 เพื�อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามัญที�จัดสรรใหแ้ก่
กรรมการและพนักงาน– ESOPครั�งที� 4 (GL-WD) และ การเพิ�มทนุจดทะเบยีนแบบมอบอํานาจทั�วไป(General 
Mandate) ดงันี�  

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีนจํานวน  456,900,000   บาท 
 แบง่ออกเป็น      91,380,000   หุน้ 
 มลูคา่หุน้ละ             5 บาท 
โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามัญจํานวน          91,380,000   หุน้ 
 หุน้ปรุมิสทิธ ิ      -0- หุน้”  
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ประธานแจง้วา่  สําหรับมตใินวาระนี�ก็จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนนเสยีงทั �งหมด
จากผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงเชน่กนั 
 

มต ิ  ที�ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทตามที�เสนอมา  มตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 
ของคะแนนเสยีงทั �งหมดของ   ผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง  ดงัตอ่ไปนี� 

 
เห็นดว้ย     48,065,175 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 96.60 
ไมเ่ห็นดว้ย      1,646,200 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   3.31 
งดออกเสยีง          47,200 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.09 

 
ระเบยีบวาระที� 16 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรบัการใชส้ทิธใิบสําคญัแสดง

สทิธ-ิESOP คร ั�งที� 4 และการเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษิทั แบบมอบอํานาจท ั�วไป 
(General Mandate) 

ประธานเสนอวา่  สบืเนื�องจากวาระที� 13 และ 14 ที�ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมัตกิารเพิ�มทนุจดทะเบยีนของ
บรษัิท คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กนิ 
21,614,819 หุน้ (ยี�สบิเอ็ดลา้นหกแสนหนึ�งหมื�นสี�พันแปดรอ้ยสบิเกา้หุน้) ดงันี� 

 จัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทนุของบรษัิท จํานวนไมเ่กนิ 1,000,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไว ้ หุน้ละ 5 บาท 
เพื�อรองรับการใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิตามโครงการ ESOP ครั�งที� 4 (GL-WD)  

 จัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทนุของบรษัิท จํานวนไมเ่กนิ 20,614,819 หุน้ มลุคา่ที�ตราไว ้ หุน้ละ 5 บาท 
เพื�อรองรับการเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิท แบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) เพื�อ
เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ พรอ้มทั �งอนุมัตใิหค้ณะกรรมการมอีํานาจ
พจิารณาเสนอขายหุน้เพิ�มทนุในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราวก็ได ้  โดยทนุชําระแลว้ในสว่นที�เพิ�ม
ตอ้งไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 29.98 ของทนุชาํระแลว้ ณ วนัที�คณะกรรมการบรษัิทมมีตใิหเ้พิ�มทนุ ซึ�งเป็น
จํานวนรวมเทา่กบั 20,614,819 หุน้  รวมถงึการกําหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที�เสนอขาย 
และรายละเอยีดและเงื�อนไขตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทนุดงักลา่ว 

 
โดยการจัดสรรหุน้เพิ�มทนุดงักลา่วตอ้งทําใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที�บรษัิทจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจําปีครั�งถัดไป หรอืภายในวนัที�กฎหมายกําหนดใหต้อ้งจัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีครั�งถัดไป 
ทั �งนี�แลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น  

 
และสาํหรับมตใินวาระนี� ประธานแจง้วา่ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนนเสยีง

ทั �งหมดจากผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง 
 

มต ิ  ที�ประชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทนุเพื�อรองรับการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดง
สทิธ-ิESOP ครั�งที� 4 และการเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิท แบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate)  ตามที�
เสนอมา 
 

มตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มา
ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง  ดังตอ่ไปนี� 

 
เห็นดว้ย     47,965,175 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 96.40 
ไมเ่ห็นดว้ย      1,746,200   คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   3.51 
งดออกเสยีง            47,200 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.09 

 
ระเบยีบวาระที� 17 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้ม)ี 
 
 -ไมม่-ี 
 

คําแนะนําจากผูถ้อืหุน้  แนะนําใหผู้บ้รหิารไปร่วมงาน Opportunity Day ที�ทางตลาดหลักทรัพยจ์ัด  เพื�อเป็นการ

ประชาสมัพันธบ์รษัิทใหนั้กลงทนุรูจ้ักมากขึ�น 

 

เมื�อไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามอกี ประธานกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ที�ไดส้ละเวลามาร่วมในการประชมุ รวมทั �ง

คําแนะนําตา่ง ๆ และขอใหต้ดิตามขา่วประชาสมัพันธเ์รื�องความคบืหนา้ตา่ง ๆ จากบรษัิททางเวบ๊ไซทข์องบรษัิท

ตอ่ไป 

 



 
13

ปิดประชมุเมื�อเวลา 12.40 น. 

 
 
 
      

 
ลงชื�อ ..........................................   ลงชื�อ ................................................ 
      (น.ส. ศริเิพ็ญ พงศช์ยัฤกษ์)               (นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ) 
              เลขานุการบรษัิท          ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 2 

 
รายละเอียดโครงการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิครั�งที� 6 (GL-W2) และการเพิ�มทุน 

ของบริษัท กรุ๊ปลีส จาํกัด(มหาชน) 
 

ตามมติคณะกรรมการ ครั �งที� 7/2555 เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 2555 เกี�ยวกบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ การ

เพิ�มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ ของบริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

 

�. การเพิ�มทุน 

  ที�ประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้เพิ�มทนุจดทะเบียน จํานวน 22,990,927 หุ้น โดยออกหุ้นสามญั จํานวน 

22,990,927 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ  5 บาท รวม 114,954,635 บาท เพื�อรองรับการใช้สทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะ

ออกให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น  
 

�. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  
 

2.1)  ที�ประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท จํานวน 22,990,927 หุ้น เพื�อ

รองรับการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิซึ�งเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสดัสว่นการถือหุ้น (GL-W2) 

จํานวน 22,990,927 หุ้น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

  

ประเภทใบสาํคญัแสดงสทิธิ  : ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญั ของ บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั 

(มหาชน) 

การเสนอขาย / การจดัสรร : เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 3 หุ้นเดิม ตอ่ ใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 1 หนว่ย 

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 22,990,927 หนว่ย 

ราคาเสนอขาย : �.1� บาท 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 2  ปีนบัแตว่นัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั : ใบสาํคญัแสดงสทิธิ � หนว่ยใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทได้ � หุ้น  

ราคาใช้สทิธิ : 35.�� บาท  

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : วนัทําการสดุท้ายของทกุสิ �นไตรมาส จนครบอายขุองใบสาํคญัแสดง

สทิธิ 

ระยะเวลาในการเสนอขาย : ภายใน 1 ปีนบัแตว่นัที�ที�ประชมุผู้ถือหุ้นมีมติอนมุตั ิ

ตลาดรอง : ใบสาํคญัแสดงสทิธิจะได้รับการจดทะเบยีนเพื�อซื �อขายในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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การจดัสรรหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 22,990,927 หุ้น เพื�อรองรับการแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธิซึ�งจะ

เสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิจะถกูจดัสรรอตัราสว่นในการจองซื �อ 3 หุ้นสามญัเดมิ

ตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ� 1 หนว่ย ในราคาเสนอขายหนว่ยละ 0.10 บาท และราคาใช้สทิธิหุ้นละ 35 บาท 

ทั �งนี �ผู้ ถือหุ้นเดมิสามารถจองซื �อใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ เป็นจํานวนไมเ่กินกวา่สทิธิที�ได้รับการจดัสรร ในกรณีที�

มีใบสาํคญัแสดงสทิธิเหลอืจากการจองซื �อตามสทิธิ ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะถือวา่สิ �นสภาพไป 

 

�.2)  การดําเนินการของบริษัท กรณีที�มีเศษของหุ้น 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือ บคุคลซึ�งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท มีอํานาจในการใช้ดลุพินจิ ในการปัดเศษหุ้นนั �นทิ �งหรือดาํเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและสมควรเพื�อให้การเพิ�มทนุ

ครั �งนี �ประสบความสาํเร็จ 

 

�.3)  จํานวนหุ้นคงเหลอืที�ยงัมิได้จดัสรร 

 - ไมม่ี –  

 

�. กาํหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื�อขออนุมัตกิารเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

กําหนดวนัจดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั �งที� 1/2555 ในวนัที� 12 กนัยายน 2555 เวลา 9.30 น. 

ณ ห้องวีนสั ชั �น � โรงแรม มิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนชั�น เลขที� �� ถนนวิภาวด-ีรังสติ แขวงหลกัสี� เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

����� โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ ในวนัที� 7 สงิหาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 

��� ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนในวนัที� 8 สิงหาคม 2555 

 

�. การขออนุญาตเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องและเงื�อนไข การขออนุญาต 

-  บริษัทจะต้องดาํเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุจดทะเบียนที�กระทรวงพาณิชย์ หลงัจากได้รับอนมุตัิ

จากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

-  บริษัทจะดาํเนินการขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื�อรับหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่วเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบยีน และเข้าทาํการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

�. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

- ทําให้โครงสร้างเงินทนุมคีวามยดืหยุน่ และเหมาะสมตอ่การขยายธุรกิจ 

- เป็นเงินทนุหมนุเวียนในอนาคต 

- เพิ�มสภาพคลอ่งในการซื �อขายหลกัทรัพย์ 

 

�. ประโยชน์ที�บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

- การเติบโตของธุรกิจ และผลกําไร 

- สร้างความเข้มแข็งให้กบัโครงสร้างทางการเงิน 

- ลดความเสี�ยงทางการเงิน 

- เป็นแหลง่เงินทนุหมนุเวียนในอนาคต 
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7. ประโยชน์ที� ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ํ�ากวา่ 4�% ของกําไรสทุธิ ซึ�งผู้ ถือหุ้นมีสทิธิได้รับเงินปันผลเพิ�มขึ �น เมื�อ

บริษัทมีผลกําไรมากขึ �นในอนาคต 

 

8.  ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัท   
 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น กรณีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิ GL-W2 ทั �งหมด 

การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นไมเ่กิน  (Control dilution)  - 

การลดลงของราคาหุ้นไมเ่กิน*  (Price dilution) ไมม่ี 

การลดลงของกําไรสทุธิตอ่หุ้นไมเ่กิน  (Earning per share dilution) 25% 

* ราคาตลาดอ้างอิง 30.83 บาท คํานวณจากราคาเฉลี�ย 7 วนัทําการก่อนวนัที�คณะกรรมการมีมติอนมุตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 
�. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทุน / จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

  

 

 
 

รายการดาํเนินการ วันที�ดาํเนินการ 

วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 7/2555 �6 กรกฎาคม 2555 

แจ้งมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 16 กรกฎาคม 2555 

กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2555  7 สงิหาคม 2555 

วนัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2555 12 กนัยายน 2555 

แจ้งมติที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 12 กนัยายน 2555 

จดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงทนุจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย์ ภายในวนัที� 25 กนัยายน 2555 

กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�ได้รับสทิธิในการจองซื �อใบสาํคญัแสดงสทิธิ 20 กนัยายน 2555 

จองซื �อและชําระเงินคา่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 8 – 12 ตลุาคม 2555 

นําสง่ Check list Warrant –RO ไปยงักลต. ภายใน 15 วนัหลงัการจดัสรร 

ยื�นคําขอให้รับใบสาํคญัแสดงสทิธิ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย 

17 ตลุาคม 2555 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิเริ�มซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 หลงัจากยื�นคําขอ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  

Proxy (Form B.) 

  เขียนที�   

 วนัที�   เดือน   พ.ศ.    

 

(�) ข้าพเจ้า            สญัชาติ   

     อยู่บ้านเลขที� 

 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส  จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                     เสียง  ดงันี � 

 หุ้นสามญั หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                           เสียง 

 หุ้นบริุมสิทธิ                                           -       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                     -                     เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉันทะให ้   (โปรดทําเครื�องหมายหนา้ชื�อผูร้ับมอบฉันทะเพยีงชื�อเดยีว) 
 Hereby appoint (Mark only one proxy) 

 

   1.  ชื�อ………………………………………………………………..……………………………………………………..อายุ………………ปี 
 Name    Age 

 
ที�อยู…่………………………………………….……………………………………………………………………………………….…… 

 Residing/Located at  
 

         2.  พลเอกสบืสันต ์ทรรทรานนท ์            กรรมการอสิระ  อาย ุ60 ปี 
 Gen. Suebsan Dardarananda   Independent Director Age 60 Years 

    ที�อยู ่ 116/9 ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรงุเทพฯ 10400 
     Residing at 116/9 Rama 6 Rd., Samsen nai,  Phyathai, Bangkok 10400  
  

         3.  นายโศณติ พชิญางกรู  กรรมการอสิระ  อาย ุ 61  ปี 
Mr. Sonit Pichyangkul    Independent Director  Age 61 Years 

    ที�อยู ่ 36/1 ลาดพรา้ว ซ. 8  แขวงจอมพล เขตจตจุักร  กรงุเทพฯ 10900  
                              Residing at 36/1 Ladprao Soi 8, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900   
 

         4.  นายพลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ กรรมการอสิระ  อาย ุ 43  ปี 
Mr. Pholdej Therdphithakvanij   Independent Director  Age 43 Years 

   ที�อยู ่318/1 ถนนจันทน ์แขวงทุง่วดัดอน  เขตสาทร  กรงุเทพฯ 10120  
                            Residing at 318/1 Chan Rd., Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120   
 

 
 
หมายเหต ุ  กรรมการอสิระทกุทา่นที�ระบขุา้งตนั เป็นผูท้ ี�ไมม่สีว่นไดเ้สยีในทกุวาระ 
Remark   All of the above Independent Directors have no conflict of interest in any of the proposed agenda  

 
คนใดคนหนึ�งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื�อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้    ครั �งที� 

1/ 2555 ในวนัพธุที� 12 กนัยายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งวนัีส ชั �น 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั�น เลขที� 99 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงหลักสี� เขต

ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/ 2012 on 

Wednesday, 12 September, 2012, at 9.30 hours, at Venus Room 3rd fl., Miracle Grand Convention Hotel, No. 99 Vibhavadi-Rungsit Road, 

Laksi, Donmuang, Bangkok or at any adjournment thereof. 

 

 

 

 

Shareholders’ Registration No. 

ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี �มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 

I/We 

Address 

Written at 

Date                 Month                                               Year 

Nationality 

being a shareholder of Group Lease Public Company Limited  

Holding the total amount of 

shares 

shares 

with the voting rights of 

with the voting rights of 

with the voting rights of shares 

Votes as follows: 

Votes  

Votes  

Ordinary share 

Preferred share 

(ปิดอากรแสตมป์ �� บาท) 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

เอกสารแนบ � 
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เอกสารแนบ � 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั �งนี� ดงันี� 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
 

วาระที� 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� 
Agenda No. 1 To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2012 held  

on 27 April, 2012 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

วาระที� 2 พจิารณาอนุมตักิารออกใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทั ครั �งที� 6 (GL-W2) เพื�อเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
Agenda No. 2 To consider and approve the issuance of warrant to purchase ordinary share of the Company No. 

6 (GL-W2) to the existing shareholders according to the share holding ratio 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

 

วาระที� � พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัทุนจดทะเบยีนเรยีกชําระแลว้ของบรษิทั

หลงัจากสาํรองไวเ้พื�อรองรบัการใช้สทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ยงัไมห่มดอายแุละการเพิ�มทุนแบบมอบ

อํานาจทั �วไป (General Mandate) แลว้  
Agenda No. � To consider and approve the decreasing of the Company’s registered capital to be in relation to the 

paid-up capital after reserving for the exercising of the warrants which have not yet expired and for 

the capital increasing by General Mandate 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain  

                   

วาระที� � พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของ

บรษิทั 
Agenda No. � To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association No. 4 to 

be in relation to the decreasing of the Company’s registered capital 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

                      
   เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

          Approve         Disapprove         Abstain                 
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วาระที� 5 พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยการออกหุน้สามญัเพื�อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิครั �งที� � (GL-W2)  
Agenda No. 5 To consider and approve the increasing of the Company’s registered capital by issuing new ordinary 

shares to reserve for the exercising of Warrant No. 6 (GL-W2) 
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

   

   เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 

วาระที� 6 
พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของ

บรษิทั 
Agenda No. 6 To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association No. 4 to be 

in relation to the increasing of the Company’s registered capital 
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

 
                   

วาระที� � พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda No. � To consider any other business (if any) 

 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

                   

(�) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี�ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนั �น

ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be 

the vote of the Shareholder.    
 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที�ที�ประชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีที�มกีารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

 In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter 
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and 
vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate. 
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  กิจการใดที�ผู้รบัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนังสอืมอบ

ฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects 

except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 

 
 ลงนาม/Signed                  ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

(         ) 
 
 

 
 ลงนาม/Signed         ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(         ) 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the 

number of shares to several proxies to vote separately  

2. ในกรณีที�มวีาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจําต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 
 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the 

Annex to the Proxy Form B as enclosed. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

Annex to the Proxy Form B 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Group Lease Public Company Limited 
 ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั �งที� �/���� ในวนัที� �� กนัยายน ���� เวลา �.�� น. ณ ห้องวนีัส ชั �น � โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์   
คอนเวนชั �น เลขที� �� ถนนวภิาวด-ีรงัสติ แขวงหลกัสี� เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/ 2012 on 12 September, 2012, at 9.30 hours, at Venus 
Room 3rd fl., Miracle Grand Convention Hotel, No. 99 Vibhavadi-Rungsit Road, Laksi, Donmuang, Bangkok or at any 
adjournment thereof. 

 
วาระที�     เรื�อง           
Agenda  Re :  
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

 
วาระที�     เรื�อง           
Agenda  Re :  
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

 
วาระที�     เรื�อง           
Agenda  Re :  
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

วาระที�     เรื�อง เลอืกตั �งกรรมการ 
Agenda  Re :  
 ชื�อกรรมการ .................................................... 

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

 ชื�อกรรมการ .................................................... 
   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve   Disapprove          Abstain                    
 ชื�อกรรมการ .................................................... 

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    
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เอกสารแนบ 4  
ขอ้บงัคบับรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 
 
ขอ้ 7  การเพิ�มทนุและลดทนุ 
 บรษัิทจะเพิ�มทนุ หรอืลดทนุของบรษัิทได ้ โดยที�ประชมุผูถ้อืหุน้ลงมต ิ
 หุน้ที�เพิ�มขึ�นจากการเพิ�มทนุจะเสนอขายทั �งหมดหรอืบางสว่นก็ได ้ และจะเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
ตามสดัสว่นจํานวนที�ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมอียูแ่ลว้กอ่น หรอืจะเสนอขายตอ่ประชาชน หรอืบคุคลอื�นไม่วา่
ทั �งหมดหรอืแตบ่างสว่นก็ได ้ทั �งนี�ตามมตขิองที�ประชมุผูถ้อืหุน้ 
  
ขอ้ 31  การประชมุวสิามัญ 
 การประชมุคราวอื�นบรรดาม ี นอกจากการประชมุสามัญที�ระบไุวใ้นขอ้ 30  ของขอ้บงัคบันี� เรยีกวา่ 
การประชมุวสิามัญ 
 คณะกรรมการอาจเรยีกประชมุวสิามัญในวนั เวลา และสถานที�ที�คณะกรรมการกําหนดได ้ สดุแตจ่ะ
เห็นสมควร แตอ่ยา่งไรก็ด ี ตอ้งมหีนังสอืบอกกลา่วโดยชอบถงึการที�จะประชมุนั�น ดงัที�กําหนดไวใ้น ขอ้ 32 
แหง่ขอ้บงัคบันี� 
 ผูถ้อืหุน้ซึ�งมปีุ้นนับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ�งในหา้ (1/5)ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั �งหมดหรอืผู ้
ถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ยี�สบิหา้คน (25) ซึ�งมหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ�งในสบิ(1/10)ของจํานวนหุน้ที�
จําหน่ายไดท้ั �งหมดอาจเขา้ชื�อกนัทําหนังสอืรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นการประชมุ
วสิามัญได ้ แตใ่นหนังสอืรอ้งขอนั�นจะตอ้งระบวุา่ประสงคใ์หเ้รยีกประชมุเพื�อการใด เมื�อมคีํารอ้งขอเชน่วา่นั�น 
คณะกรรมการจะตอ้งกําหนดวนั เวลาและสถานที�ที�จะเปิดประชมุ โดยวนันัดประชมุที�กําหนดจะตอ้งไม่ชา้
กวา่หนึ�งเดอืน(1) นับจากวนัไดรั้บหนังสอื 
 
 
ขอ้ 32  คําบอกกลา่วนัดประชมุ 
 ใหส้ง่คําบอกกลา่วนัดประชมุผูถ้อืหุน้ไปยังผูถ้อืหุน้ทกุคน ตามตําบลสถานที�อยู่ที�แจง้ไวใ้นสมดุ
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้และนายทะเบยีน กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั(7) ในกรณีผูถ้อืหุน้พํานักอยูใ่นประเทศ
ไทย ใหส้ง่คําบอกกลา่วเชน่วา่นั�นใหแ้กผู่ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ โดยตรงหรอืโดยไปรษณีย์
ลงทะเบยีน และในกรณีผูถ้อืหุน้ที�พํานักอยูน่อกประเทศไทย คําบอกกลา่วเชน่วา่นั�นใหส้ง่ทางโทรพมิพ ์โทร
เลข โทรสารหรอืทางโทรคมนาคมสมัยใหม ่ และยนืยันดว้ยจดหมายสง่ไปรษณียอ์ากาศลงทะเบยีนในวนั
เดยีวกนั 
 คณะกรรมการจะตอ้งลงพมิพโ์ฆษณาคําบอกกลา่วนัดประชมุ ในหนังสอืพมิพแ์หง่ทอ้งถิ�นฉบบัหนึ�ง 
ตดิตอ่กนัสามวนั(3)กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนั(3) 
 อนึ�ง คณะกรรมการเป็นผูก้ําหนดสถานที� ในการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคราว ๆ ไป 
 คําบอกกลา่วนัดประชมุทกุฉบบั จะตอ้งระบสุถานที� วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุและเรื�องที�จะ
เสนอตอ่ที�ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�อ
อนุมัต ิหรอืเพื�อพจิารณา แลว้แตก่รณี รวมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่วดว้ย 
 
ขอ้ 33  องคป์ระชมุ 
 องคป์ระชมุสําหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจาก
ผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี�สบิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั �งหมด 
และตอ้งถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั �งหมดจงึจะเป็นองค์
ประชมุ 
 หากเมื�อครบกําหนดหนึ�งชั�วโมงนับจากเวลาที�นัดประชมุ มจํีานวนผูถ้อืหุน้มาประชมุไมค่รบถว้นที�จะ
เป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที�เป็นการประชมุที�ผูถ้อืหุน้ขอเรยีกประชมุใหย้กเลกิการประชมุนั�น  ในกรณีที�การ
ประชมุนั�นมใิชเ่ป็นการประชมุที�ผูถ้อืหุน้ขอเรยีกประชมุ ใหเ้ลื�อนการประชมุออกไป และใหนั้ดประชมุใหม ่
ภายในสามสบิวนั(30) นับแตว่ันที�นัดประชมุครั �งแรก  โดยตอ้งสง่หนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุกอ่นวนัประชมุ
เจ็ดวนั(7) และในการประชมุครั �งหลงันี�ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 
ขอ้ 34  การดําเนนิการประชมุ 
 ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไมอ่ยู่ที�ประชมุ 
หรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ที�ได ้ ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีอง
ประธานกรรมการ หรอืมแีตไ่มส่ามารถปฏบิตัหินา้ที�ได ้ ใหผู้ถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ�งเป็น
ประธานในที�ประชมุ 
 ประธานในที�ประชมุผูถ้อืหุน้มหีนา้ที�ควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ในการนี�
ตอ้งดําเนนิการประชมุใหเ้ป็นไปตามลําดับระเบยีบวาระที�กําหนดไวใ้นหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุเวน้แตท่ี�
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ประชมุจะมมีตใิหเ้ปลี�ยนลําดับระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3)ของจํานวนผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชมุ 
 เมื�อที�ประชมุพจิารณาเรื�องตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระที�กําหนดเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึ�งมหีุน้นับ
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ�งในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั �งหมดจะขอใหท้ี�ประชมุพจิารณาเรื�อง
อื�น ปรกึษากจิการอื�นอนัมไิดร้ะบไุวใ้นระเบยีบวาระการประชมุคราวเดมินั�นก็ได ้
 
ขอ้ 35  การออกเสยีง 
 ในการประชมุคราวใด ๆ ผูถ้อืหุน้ทกุคนที�มาเขา้ประชมุเอง หรอืมผีูแ้ทนรับมอบฉันทะมาเขา้ประชมุ
มสีทิธอิอกเสยีงเสยีงหนึ�งตอ่หุน้หุน้หนึ�งที�ตนถอืไมว่า่การออกเสยีงนั�นจะไดก้ําหนดใหท้ําโดยวธิใีด 
 มตขิองที�ประชมุผูถ้อืหุน้นั�นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี� 

(1) ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 

(2) ในกรณีตอ่ไปนี� ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี� (3/4) ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู ้
ถอืหุน้ ซึ�งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททั �งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคัญใหแ้กบ่คุคลอื�น 
(ข) การซื�อหรอืโอนกจิการของบรษัิทอื�นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การทําแกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททั �งหมด หรอื

บางสว่นที�สําคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื�นเขา้จัดการธรุกจิของบรษัิท หรอืการรวม
กจิการกับบคุคลอื�น  โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 
ขอ้ 36  การมอบฉันทะ 
 ผูถ้อืหุน้คนหนึ�งอาจเขา้ประชมุไดท้ั �งโดยตนเอง หรอืโดยมอบฉันทะ หนังสอืมอบฉันทะใหเ้ป็นไป
ตามแบบที�นายทะเบยีนกําหนด 
 หนังสอืมอบฉันทะจะตอ้งสง่ใหป้ระธานกรรมการ หรอืผูท้ี�ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที�
ประชมุกอ่นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
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เอกสารแนบ 5 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้รว่มประชุม 

 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถ้อืหุน้ที�มสีญัชาตไิทย   

1.1.1 บัตรประจําตัวของผูถ้อืหุน้ (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ หรือบัตร

พนักงานรัฐวสิาหกจิ) 

1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาบัตรประจําตัวของผูถ้ือหุน้ และตน้ฉบับและสําเนาบัตร

ประจําตัว หรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูรั้บมอบเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบ

ฉันทะ พรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ ซึ�งตดิอากรแสตมป์ 20 บาทแลว้ 

 

1.2 ผูถ้อืหุน้สญัชาตติา่งประเทศ 

1.2.1 หนังสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 

1.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาหนังสอืเดนิทางของผูถ้ือหุน้ และตน้ฉบับบัตรประจําตัว

ประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูรั้บมอบเป็นชาวตา่งประเทศ) ตัวจรงิของผูรั้บ

มอบฉันทะ พรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ ซึ�งตดิอากรแสตมป์ 20 บาทแลว้ 

 

2 นติบิุคคล 

2.1 นติบิุคคลที�จดทะเบยีนในประเทศไทย 

2.1.1 หนังสอืรับรองนิตบิุคคล ออกไม่เกนิ 3 เดอืน โดยกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์พรอ้มตน้ฉบับและสําเนาบัตรประจําตัว หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีกรรมการ

ถอืสญัชาตติา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้อีํานาจที�จะเขา้ประชมุ 

2.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีกรรมการถือ

สญัชาตติา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้อีํานาจที�ไดล้งลายมอืชื�อในหนังสอืมอบฉันทะ 

พรอ้มตน้ฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูรั้บมอบฉันทะถอื

สัญชาตติ่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มกับหนังสอืมอบฉันทะ ซึ�งตดิอากร

แสตมป์ 20 บาทแลว้ 

 

2.2 นติบิุคคลที�จดทะเบยีนในตา่งประเทศ 

2.2.1 หนังสอืรับรองนิตบิุคคล และหนังสอืสําคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล ซึ�ง

จะตอ้งมีรายละเอยีดระบุชื�อนิตบิุคคล ผูม้ีอํานาจลงลายมือชื�อผูกพันนิตบิุคคลและ

เงื�อนไขหรือขอ้จํากัดอํานาจในการลงลายมือชื�อ และที�ตั �งสํานักงานใหญ่ พรอ้ม

ตน้ฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูม้อีํานาจลงลายมอืชื�อ

ผูกพันนติบิุคคลเป็นผูถ้อืสญัชาตติา่งประเทศ) ของผูม้อีํานาจลงลายมอืชื�อผูกพันนิติ

บคุคล 

2.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูม้ีอํานาจลง

ลายมอืชื�อเป็นผูถ้อืสญัชาตติา่งประเทศ) ของผูม้อีํานาจของนติบิคุคล ที�ลงลายมอืชื�อ

ในหนังสอืมอบฉันทะ พรอ้มตน้ฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสอืเดนิทาง 

(กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นผูถ้ือสัญชาตติ่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มกับ

หนังสอืมอบฉันทะ ซึ�งตดิอากรแสตมป์ 20 บาทแลว้ 

 
หมายเหต ุ

1) สาํเนาบตัรประจําตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง จะตอ้งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูถ้อืบัตรประจําตัวหรอืหนังสอื
เดนิทางนั�น 

2) เอกสารตามขอ้ 2.1.1 ใหรั้บรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยกรรมการผูม้อีํานาจของนติบิคุคลนั�น 
3) สาํหรับเอกสารตามขอ้ 2.2.1 ซึ�งเป็นเอกสารที�จัดทําขึ�นในตา่งประเทศ หรอืสําเนาของเอกสารดังกลา่ว 

ตอ้งรับรองลายมอืชื�อ โดยโนตารี�พับบลคิ หรือสถานฑูตไทยหรือสถานกงสลุไทย ในประเทศที�จัดทํา
เอกสาร โดยมอีายุไม่เกนิ 1 ปี นับถงึวันประชมุ ในกรณีที�เอกสารดังกลา่วเป็นภาษาตา่งประเทศที�ไม่ใช่

ภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดทําคําแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และ
รับรองความถกูตอ้งของคําแปล โดยผูม้อีํานาจของนติบิคุคลดงักลา่ว 
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เอกสารแนบ 6 
 
 
 

 




