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       25 กันยายน 2555 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555 
เรียน ทานผูถือหุน 
เอกสารแนบ 1.   สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 

 2.   รายละเอียดการเพิ่มทุน 
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ซ่ึงระบุขอมูลกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะไวแลว) 
4. ขอบังคับบริษัทท่ีเก่ียวของกับการประชุมวิสามัญผูถือหุน 
5. หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม 
6.   แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุม 

 
  ดวยคณะกรรมการบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 2/2555  ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม 2555  เวลา  10.00 น.  ณ หองBoardroom ช้ัน 4 โรงแรม มิรา
เคิล แกรนด คอนเวนช่ัน เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555(เอกสารแนบ 1) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 12 

กันยายน 2555 ไดบันทึกไวถูกตองตามความเปนจริง  จึงเห็นสมควรใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งท่ี 9/2555 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2555 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปน
ผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี  1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ใน
อัตราหุนละ 1.45 บาท (หนึ่งบาทส่ีสิบหาสตางค) เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 100,010,532.45 บาท หรือคิดเปนรอย
ละ 69.21 ของกําไรสุทธิ  โดยกําหนดวันบันทึกรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 7 กันยายน 2555 
และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 10 กันยายน 
2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 20 กันยายน 2555 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 เฉพาะเรื่องท่ี

เก่ียวของกับการลดทุน/เพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 
ของบริษัท (ในระเบียบวาระท่ี 3-6 ของการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555)  

 
ตามท่ีท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ของ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)  ครั้งท่ี 1/2555 ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 

12 กันยายน 2555 ไดมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2) ตลอดจนอนุมัติการลดทุน/ 
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไปแลวนั้น  

อยางไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทฯ ไดหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ปรากฎวาในการจดทะเบียนเพิ่มทุน
จดทะเบียนตามมติดังกลาวใหถูกตองตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัดนั้น  บริษัทฯ จําเปนจะตองจัดการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555 นี้ขึ้น เพื่อทําการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหมเพื่อรองรับการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2) อีกครั้ง   อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอมติของผูถือหุน
เดิมในเรื่องของการอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2) และมติดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับอยู 
รวมท้ัง รายช่ือของผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนเงื่อนไข อ่ืน ๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
เชน อัตราการเสนอขาย ราคาเสนอขาย และราคาใชสิทธิ ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้ง
ท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2555 เฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน และการ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท (ในระเบียบวาระท่ี 3-6 ของการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 
1/2555  ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเอกสารแนบ 1) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใหเทากับทุนจดทะเบียนเรียกชําระ

แลวของบริษัทหลังจากสํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียัง
ไมหมดอายุ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เนื่องจากปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเทากับ 456,900,000 บาท โดย
แบงเปนหุนสามัญ จํานวน  91,380,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 
344,863,905 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 68,972,781 หุน  ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมการสําหรับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 
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104,536,095 บาท (หุนสามัญจํานวน 20,907,219 หุน)ใหเทากับทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวของบริษัท
หลังจากสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมหมดอายุ จํานวน 7,500,000 บาท แลว  
ทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทเปล่ียนแปลงจาก 456,900,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 91,380,000 หุน) เปน
ทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 352,363,905 บาท (หุนสามัญจํานวน 70,472,781 หุน) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ใหสอดคลองกับการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  คณะกรรมการเห็นสมควร
ใหผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เปนดังนี้ 
 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน  :  352,363,905 บาท (สามรอยหาสิบสองลานสามแสนหกหมื่นสามพันเการอย 
   หาบาท) 

 แบงออกเปน :    70,472,781 หุน   (เจ็ดสิบลานส่ีแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดหุน) 
  

มูลคาหุนละ  :          5   บาท (หาบาท) 
 
โดยแบงออกเปน 

หุนสามัญ  :   70,472,781 หุน   (เจ็ดสิบลานส่ีแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดหุน) 
 
 หุนปุริมสิทธิ  :         -0-  หุน (ไมมี) “ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับ การเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป 

(General Mandate) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เพื่อเปนการลดขั้นตอน และประหยัดเวลา หากบริษัทมีความจําเปนจะตองเพิ่ม
ทุนในระหวางป คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน
103,074,095 บาท (หุนสามัญจํานวน 20,614,819 หุน) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 
Mandate)  
 
ระเบียบวาระท่ี 7   พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุนสามัญใหมเพ่ือ

รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2)  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2) คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 22,990,927 หุน โดยออกหุน
สามัญ จํานวน 22,990,927 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปนทุนท่ีเพิ่มท้ังส้ิน 114,954,635 บาท  
 
ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ใหสอดคลองกับการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุน
แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) และเพื่อสํารองหุนไวรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 
(GL-W2) จํานวนรวม 218,028,730 บาท (หุนสามัญจํานวน 43,605,746 หุน)  คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ของบริษัท ขอ 4 เปนดังนี้ 
 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน  :  570,392,635 บาท (หารอยเจ็ดสิบลานสามแสนเกาหมื่นสองพันหกรอยสามสิบ
หาบาท) 

 แบงออกเปน :  114,078,527 หุน   (หนึ่งรอยสิบส่ีลานเจ็ดหมื่นแปดพันหารอยย่ีสิบเจ็ดหุน) 
  

มูลคาหุนละ  :          5   บาท (หาบาท) 
 
โดยแบงออกเปน 

หุนสามัญ  :  114,078,527 หุน   (หนึ่งรอยสิบส่ีลานเจ็ดหมื่นแปดพันหารอยย่ีสิบเจ็ดหุน) 
 
 หุนปุริมสิทธิ  :         -0-  หุน   (ไมมี) “ 
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ระเบียบวาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2) และการเพ่ิมทุนจดทะเบียน แบบมอบอํานาจท่ัวไป 
(General Mandate) 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสวนท่ีเพิ่ม จํานวนรวม 
218,028,730 บาท (หุนสามัญจํานวน 43,605,746 หุน) ดังตอไปนี้ 
 

• จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 22,990,927 หุน มูลคาท่ีตราไว หุนละ 5 บาท 
เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2)  

• จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 20,614,819 หุน มุลคาท่ีตราไว หุนละ 5 บาท 
เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพื่อ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน พรอมท้ังอนุมัติใหคณะกรรมการมีอํานาจ
พิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได  โดยทุนชําระแลวในสวน
ท่ีเพิ่มตองไมเกินกวารอยละ 29.89 ของทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน 
ซ่ึงเปนจํานวนหุนสามัญรวมเทากับ 20,614,819 หุน  รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วันและ
เวลาท่ีเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว  โดยการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวตองทําใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําปครั้งถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปครั้งถัดไป ท้ังนี้แลวแตวันใดจะถึงกอน  

 
ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 
  -ไมมี- 
 

อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดวันบันทึกรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555 ใน
วันท่ี 8 ตุลาคม 2555 และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 9 ตุลาคม 2555 

 
 จึงขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน ในกรณีท่ีทานไม
สามารถเขารวมประชุม และประสงคจะแตงต้ังผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเปนหนังสือตามแบบท่ีได
แนบมาพรอมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผู
ถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมตามท่ีระบุในเอกสารแนบ เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมต้ังแตเวลา 08.00 น. เปนตน
ไป 

 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

       
 
                       (นายมิทซึจิ  โคโนชิตะ) 
                           ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบท่ี 1 
ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 
1/2555   เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2555 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 

ของ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) 

 

 

วัน  เวลา  และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเมื่อวันพุธท่ี 12 กันยายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ หองฺBoardroom ช้ัน 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอน
เวนช่ัน เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
 
กรรมการผูเขารวมประชุม 

 

1)   นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2) นายมุเนะโอะ ทาชิโร กรรมการ 
3) นายทัตซึยะ โคโนชิตะ กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจตางประเทศ 
4) นายวรศักด์ิ เกรียงโกมล กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5) นายดีพงศ   สหะชาติศิริ กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
6) นายสมชัย ลิมปพัฒนสิน กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 
7) พล.อ.สืบสันต ทรรทรานนท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8) นายโศณิต พิชญางกูร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9) นายพลเดช เทอดพิทักษวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
10) นายกฤษณ พันธรัตนมาลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการผูไมเขารวมประชุม 

- ไมมี  - 
 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม  

  

1) นายศักด์ิเดช สุริยะพรชัยกุล ผูจัดการท่ัวไป - ฝายการตลาด 
2) นายพรศักด์ิ อุรัจฉัทชัยรัตน ผูจัดการท่ัวไป - ฝายปฏิบัติการ 
2) นายวิทยา สารสิงทา ผูจัดการ ฝายการตลาด 
3) นายกิตติชัย มณีนนท ผูจัดการ ฝายบริการเรียกเก็บ 
4) นายกัปตัน จีระเศรษฐ ผูจัดการ ฝายสินเช่ือ 
5) นายสมคิด   จารุไพบูลยพันธ   ผูจัดการ ฝายบุคคลและธุรการ 
6) น.ส. อัจฉรา ชัยนา ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
 
 
เริ่มการประชุม 
 
นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริษัท ไดทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) เลขานุการ 
ไดรับมอบหมายใหแนะนํากรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผูบริหาร ตามรายนามขางตน และช้ีแจงถึงวิธีการ
ลงคะแนนเสียง ใหท่ีประชุมรับทราบ  รวมท้ังประกาศใหทราบวา การบอกกลาวการนัดประชุมของบริษัทฯ ครั้งนี้
เปนไปโดยชอบ ตลอดจนไดประกาศองคประชุมใหท่ีประชุมรับทราบ ดังตอไปนี้  
 
การประกาศองคประชุม 
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ในการประชุมครั้งนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 47 ราย มีจํานวนหุนรวม 40,812,762 
หุน คิดเปนรอยละ 59.17 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด และโดยการมอบฉันทะจํานวน 46 ราย มีจํานวน
หุนรวม 3,071,400 หุน คิดเปนรอยละ 4.45 รวมเปนจํานวนผูถือหุนท่ีมาประชุมท้ังส้ิน 93 ราย นับจํานวนหุนได
ท้ังส้ิน 43,884,162 หุน หรือเทากับ รอยละ 63.63 ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของบริษัทฯ ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 68,972,781 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33   ซ่ึงระบุ
วา “องคประชุมสําหรับการประชุมผูถือหุนทุกคราว จะตองประกอบดวยผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
(ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหาคน (25) หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองถือหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม(1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม” 

 
 ตอจากนั้น ประธานจึงไดดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระของการประชุม ดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555   
 

ประธานแจงวา ไดมีรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 

2555 แนบไปใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  คณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการประชุม
ดังกลาว ไดบันทึกไวถูกตองแลว  จึงเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ตามท่ีเสนอ  มติ
ดังกลาวไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 

 
  เห็นดวย   43,892,262 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ  99.98  
  ไมเห็นดวย         0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 
  งดออกเสียง          8,400 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   0.02 
 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมเพิ่มขึ้น 2 รายจํานวน 16,500 หุน (เสียง)  รวม
เปนจํานวนหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด จํานวน 43,900,662 หุน (เสียง) 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 6 

(GL-W2) เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน  
 

ประธานแจงวาเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการขยายธุรกิจในอนาคต และสรางความแข็งแกรง
ใหกับโครงสรางทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 6 (GL-W2) เพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิม ตามสัดสวนการถือหุน
จํานวน 22,990,927 หนวย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ ของ บริษัท กรุปลีส 
จํากัด (มหาชน) 

การเสนอขาย / การจัดสรร : เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 3 หุนเดิม ตอ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : 22,990,927 หนวย 
ราคาเสนอขาย : 0.10 บาท 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 2  ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
อัตราการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทได 

1 หุน  
ราคาใชสิทธิ : 35.00 บาท  
ระยะเวลาการใชสิทธิ : วันทําการสุดทายของทุกส้ินไตรมาส จนครบอายุของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 
ระยะเวลาในการเสนอขาย : ภายใน 1 ปนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ  
ตลาดรอง : ใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับการจดทะเบียนเพื่อซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 โดยเสนอใหกําหนดวันบันทึกรายช่ือผูถือหุนท่ีไดรับสิทธิในการจองซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ใน
วันท่ี 20 กันยายน 2555 และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันท่ี 21 กันยายน 2555 
 มีผูถือหุนใหความเห็นและสอบถาม ดังนี้ 
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ความคิดเห็น  ผูถือหุนเห็นวา บริษัทควรจะแจกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนโดยไมตองมีคาใชจาย 0.10 
บาทตอหนวย  เนื่องจากเห็นวาเปนจํานวนเงินท่ีนอยมากสําหรับบริษัท  และผูถือหุนอีกทานเสนอวา ในคราวหนา
หากจะมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอีก ขอใหจายจากเงินปนผลแทนการเสนอขายใหกับผูถือหุน 
คําตอบ  ในการกําหนดราคาขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งนี้  บริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบในหลาย ๆ ดานแลว
เห็นวาเปนราคาท่ีเหมาะสม  แตหากโอกาสหนาก็อาจจะมีการนําขอเสนอนี้มาพิจารณาอีกครั้ง 
คําถาม  บริษัทยังคงจําเปนจะตองมีการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) อีกหรือไม และเหตุ
ใดจึงไมใชวิธีกูเงินจากธนาคารในการหาเงินทุน แทนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือการออกหุนใหมซ่ึงทําใหผู
ถือหุนตองลงเงินมาเพิ่มเติม 
คําตอบ ดวยลักษณะธุรกิจของบริษัทซ่ึงเติบโตอยางรวดเร็ว จึงจําเปนท่ีบริษัทจะตองมีเงินทุนไวรองรับการ
ดําเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจในอนาคต การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไปจึงยังคงมีความจําเปน และการเพิ่ม
ทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไปนี้จะหมดอายุลงโดยอัตโนมัติภายในการประชุมสามัญผูถือหุนในปหนา และบริษัทได
พิจารณาแลวเห็นวาการเพิ่มทุนโดยผูถือหุนนั้นจะทําใหเกิดผลประโยชนท้ังตอบริษัทและผูถือหุนในอนาคต 
คําถาม  ราคาใชสิทธิท่ี 35.00 บาท นั้น อยากทราบวาคํานวณจากอะไร และทุนจํานวนนี้เพียงพอท่ีจะสามารถ
รองรับธุรกิจของบริษัทไดนานเทาใด จะมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอีกหรือไม    
คําตอบ  ในวันท่ีต้ังราคาใชสิทธิท่ี 35.00 บาทนั้น คือเมื่อประมาณ 2 เดือนกอน  ซ่ึงราคาตลาดท่ีคํานวณไดจาก
เกณฑของ สํานักงาน กลต. ในขณะนั้น คือประมาณ 30.83 บาท ดังนั้น ราคา 35.00 บาทในชวงนั้นจึงเหมาะสม
และคิดวาเพียงพอแลว แตเนื่องจากธุรกิจนี้สามารถจะเติบโตไดอยางรวดเร็วหากมีการบริหารจัดการท่ีดี ดังนั้น 
บริษัทอาจจําเปนตองใชเงินทุนเพิ่มเติมอีก ซ่ึงทานประธานในฐานะประธานและประธานเจาหนาท่ีบริหารของ
บริษัท ก็รับปากวาจะพยายามบริหารธุรกิจอยางเต็มท่ีเพื่อใหบริษัทเติบโตใหมากท่ีสุด ท้ังนี้ เมื่อบริษัทมีผลกําไร
ดีขึ้น ผูถือหุนก็จะไดรับผลตอบแทนท่ีดีขึ้นเชนกัน   
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 
6 (GL-W2) ตามท่ีเสนอมา  มติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

 
  เห็นดวย   43,859,962 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ  99.91  
  ไมเห็นดวย         0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 
  งดออกเสียง        40,700 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   0.09 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใหสอดคลองกับทุนจดทะเบียนเรียก

ชําระแลวของบริษัทหลังจากสํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ยังไมหมดอายุและการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) แลว  

 
 ประธานแจงวา  เนื่องจากปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเทากับ 456,900,000 บาท โดยแบงเปนหุน
สามัญ จํานวน  91,380,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 344,863,905 บาท 
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 68,972,781 หุน  ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมการสําหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 1,462,000 บาท 
(292,400 หุน) เพื่อใหเทากับทุนชําระแลวหลังจากสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียัง
ไมหมดอายุจํานวนรวม 7,500,000 บาท (1,500,000 หุน) และ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป 
(General Mandate) ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนไปแลว จํานวน 103,074,095 บาท (20,614,819 หุน)แลว 
ทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 456,900,000 บาท(91,380,000 หุน)  เปน 455,438,000 บาท 
(91,087,600 หุน) 
 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใหสอดคลองกับทุนจดทะเบียนเรียก
ชําระแลวของบริษัทหลังจากสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมหมดอายุและการ
เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) แลว ตามท่ีเสนอมา โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวย
คะแนนเสียง เปนเอกฉันท ดังตอไปนี้ 

  เห็นดวย   43,902,662 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 100.00  
  ไมเห็นดวย         0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 
  งดออกเสียง           0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 
 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมเพิ่มขึ้น 2 รายจํานวน 2,000 หุน (เสียง) รวมเปน
จํานวนหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด จํานวน 43,902,662 หุน (เสียง) 
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ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ใหสอดคลองกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  

 
ประธานแจงวาเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือ

หุน พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เปนดังนี้ 
 

 “ขอ 4 ทุนจดทะเบียน  :  455,438,000 บาท (ส่ีรอยหาสิบหาลานส่ีแสนสามหมื่นแปดพันบาท) 
 แบงออกเปน :    91,087,600 หุน   (เกาสิบเอ็ดลานแปดหมื่นเจ็ดพันหกรอยหุน) 
  

มูลคาหุนละ  :          5   บาท (หาบาท) 
 

โดยแบงออกเปน 
หุนสามัญ  :   91,087,600 หุน   (เกาสิบเอ็ดลานแปดหมื่นเจ็ดพันหกรอยหุน) 

 
 หุนปุริมสิทธิ  :         -0-  หุน  (ไมมี) “ 
 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ใหสอดคลองกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีเสนอมา โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง เปนเอกฉันท 
ดังตอไปนี้ 
  

  เห็นดวย   43,902,662 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 100.00  
  ไมเห็นดวย         0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 
  งดออกเสียง           0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุนสามัญเพ่ือรองรับ

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2)  
 

ประธานแจงวาเพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2) คณะกรรมการเห็นสมควร
ใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 22,990,927 หุน โดยออกหุนสามัญ จํานวน 
22,990,927 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปนทุนท่ีเพิ่มท้ังส้ิน 114,954,635 บาท ทําใหทุนจดทะเบียน
ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 455,438,000 บาท (91,087,600 หุน) เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 570,392,635 
บาท (114,078,527 หุน)    

ประธานแจงวา  สําหรับวาระนี้ จะตองไดรับคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุนสามัญเพื่อรองรับการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2) ตามท่ีเสนอมา โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนน
เสียง เกินกวา 3 ใน 4  ของคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังตอไปนี้ 
 

  เห็นดวย   43,899,362 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ  99.99  
  ไมเห็นดวย         0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 
  งดออกเสียง         3,300 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   0.01 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ใหสอดคลองกับการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธานแจงวาเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือ
หุน พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เปนดังนี้ 
 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน  :  570,392,635 บาท (หารอยเจ็ดสิบลานสามแสนเกาหมื่นสองพันหกรอยสามสิบ
หาบาท) 

 แบงออกเปน :  114,078,527 หุน   (หนึ่งรอยสิบส่ีลานเจ็ดหมื่นแปดพันหารอยย่ีสิบเจ็ดหุน) 
  

มูลคาหุนละ  :          5   บาท (หาบาท) 
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โดยแบงออกเปน 
หุนสามัญ  :  114,078,527 หุน   (หนึ่งรอยสิบส่ีลานเจ็ดหมื่นแปดพันหารอยย่ีสิบเจ็ดหุน) 

 
 หุนปุริมสิทธิ  :         -0-  หุน   (ไมมี) “ 
 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีเสนอมา โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง เปนเอกฉันท 
ดังตอไปนี้ 

 
  เห็นดวย   43,902,662 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 100.00  
  ไมเห็นดวย         0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 
  งดออกเสียง           0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 -ไมมี- 
 

 
ประธานฯ กลาวปดประชุมเมื่อเวลา 10.30 น. 

 
 

   
      (น.ส. ศิริเพ็ญ พงศชัยฤกษ)               (นายมิทซึจิ  โคโนชิตะ) 
              เลขานุการบริษัท          ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 2 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท กรุปลีส จํากัด(มหาชน) 
วันท่ี 24 กันยายน 2555 

 
ขาพเจา บริษัท กรุปลีส จํากัด(มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งท่ี 11/2555 เมื่อวันท่ี 24 

กันยายน 2555 ณ อาคารเลขท่ี 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 
เก่ียวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุนเพิ่มทุน ดังตอไปนี้ 

 
1. การเพ่ิมทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 104,536,095 บาท (20,907,219 
หุน) จากจํานวน 456,900,00 บาท (91,380,000 หุน) เปน 352,363,905 บาท (70,472,781 หุน) ให
สอดคลองกับทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวของบริษัทหลังจากสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ียังไมหมดอายุ จํานวน 7.5 ลานบาท แลว และ ใหเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุนสามัญจํานวน 
43,605,746 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท รวมท้ังส้ิน จํานวน 218,028,730 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ
มอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 103,074,095 บาท (20,614,819 หุน) และเพื่อรองรับการใช
สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกใหผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 114,954,635 บาท (22,990,927 
หุน) ทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นจาก 352,363,905 บาท (70,472,781 หุน) เปน 
570,392,635 บาท (114,078,527 หุน) 

 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 

(หุน) 

มูลคาท่ีตราไว 

(บาทตอหุน) 

รวม 

(บาท) 

แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใช

เงินทุน 

หุนสามัญ 22,990,927 5 114,954,635 

แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 

Mandate) 

หุนสามัญ 20,614,819 5 103,074,095 

 
 
2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญ จํานวนไมเกิน 43,605,746 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 
5 บาท รวม 218,028,730 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

 
2.1.1 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน 

 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 

ตอหุน 

(บาท) 

วัน เวลา จองซื้อ และ

ชําระเงินคาหุน 

เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญ

แสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 

ครั้งท่ี 6 (GL-W2) 

22,990,927 3 : 1 0.10 5-9 พฤศจิกายน 2555 
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   2.1.2  แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

 

จัดสรรใหแก ประเภทหลักทรัพย จํานวนหุน(หุน) รอยละตอทุนชําระ

แลว 

ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือ

หุน (Right Offering) 

หุนสามัญ ไมเกิน 20,614,819 29.89 

 
2.2)  การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุน 

ใหคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือ บุคคลซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการใชดุลพินิจ ในการปดเศษหุนท้ิงหรือดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปน
และสมควรเพื่อใหการเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จ 

 
2.3)  จํานวนหุนคงเหลือท่ียังมิไดจัดสรร 

  - ไมมี –  
 
3.  กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน / จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

กําหนดวันจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 2/2555 ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2555 เวลา 
10.00 น. ณ หอง Boardroom ช้ัน 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวง
หลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม ในวันท่ี 8 ตุลาคม 
2555 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 9 ตุลาคม 
2555 

 
4.  การขออนุญาตเพ่ิมทุน / จัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของและเง่ือนไข การ

ขออนุญาต 
4.1  บริษัทจะตองดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนท่ีกระทรวงพาณิชย หลังจากไดรับ

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
4.2 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อรับใบสําคัญแสดงสิทธื

ดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และเขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

5.  วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนท่ีเพ่ิม 
- ทําใหโครงสรางเงินทุนมีความยืดหยุน และเหมาะสมตอการขยายธุรกิจ 
- เปนเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต 
- เพิ่มสภาพคลองในการซ้ือขายหลักทรัพย 
 

6.  ประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน / จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
- การเติบโตของธุรกิจ และผลกําไร 
- สรางความเขมแข็งใหกับโครงสรางทางการเงิน 
- ลดความเส่ียงทางการเงิน 
- เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต 

 
7.  ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน / จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมตํ่ากวา 40% ของกําไรสุทธิ ซ่ึงผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผล
เพิ่มขึ้น เมื่อบริษัทมีผลกําไรมากขึ้นในอนาคต 
 
8.  รายละเอียดอื่นใดท่ีจําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ              

การเพ่ิมทุน / จัดสรรหุนเพ่ิมทุน   
 - ไมมี -  
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9.  ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน /                    

จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
  

 

รายการดําเนินการ วันท่ีดําเนินการ 

วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2555 24 กันยายน 2555 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทตอตลาดหลักทรัพย 24 กันยายน 2555 

กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2555  8 ตุลาคม 2555 

วันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555 25 ตุลาคม 2555 

แจงมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนตอตลาดหลักทรัพย 25 ตุลาคม 2555 

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันหลังจากท่ีประชุม   

มีมติ 

กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีไดรับสิทธิในการจองซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิ 20 กันยายน 2555 

จองซ้ือและชําระเงินคาใบสําคัญแสดงสิทธิ 5-9 พฤศจิกายน 2555 
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เอกสารแนบ 4  
ขอบังคับบริษัทท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

 
 
ขอ 7  การเพิ่มทุนและลดทุน 
 บริษัทจะเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทได  โดยท่ีประชุมผูถือหุนลงมติ 
 หุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจะเสนอขายท้ังหมดหรือบางสวนก็ได และจะเสนอขายใหแกผูถือหุน
ตามสัดสวนจํานวนท่ีผูถือหุนแตละคนมีอยูแลวกอน หรือจะเสนอขายตอประชาชน หรือบุคคลอ่ืนไมวา
ท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได ท้ังนี้ตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน 
  
ขอ 31  การประชุมวิสามัญ 
 การประชุมคราวอ่ืนบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญท่ีระบุไวในขอ 30  ของขอบังคับนี้ เรียกวา 
การประชุมวิสามัญ 
 คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการกําหนดได สุดแตจะ
เห็นสมควร แตอยางไรก็ดี ตองมีหนังสือบอกกลาวโดยชอบถึงการท่ีจะประชุมนั้น ดังท่ีกําหนดไวใน ขอ 32 
แหงขอบังคับนี้ 
 ผูถือหุนซ่ึงมีปุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5)ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดหรือผู
ถือหุนไมนอยกวาย่ีสิบหาคน (25) ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ(1/10)ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดท้ังหมดอาจเขาช่ือกันทําหนังสือรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน เปนการประชุม
วิสามัญได แตในหนังสือรองขอนั้นจะตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคํารองขอเชนวานั้น 
คณะกรรมการจะตองกําหนดวัน เวลาและสถานท่ีท่ีจะเปดประชุม โดยวันนัดประชุมท่ีกําหนดจะตองไมชา
กวาหนึ่งเดือน(1) นับจากวันไดรับหนังสือ 
 
 
ขอ 32  คําบอกกลาวนัดประชุม 
 ใหสงคําบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนไปยังผูถือหุนทุกคน ตามตําบลสถานท่ีอยูท่ีแจงไวในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนและนายทะเบียน กอนวันประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน(7) ในกรณีผูถือหุนพํานักอยูในประเทศ
ไทย ใหสงคําบอกกลาวเชนวานั้นใหแกผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุน โดยตรงหรือโดยไปรษณีย
ลงทะเบียน และในกรณีผูถือหุนท่ีพํานักอยูนอกประเทศไทย คําบอกกลาวเชนวานั้นใหสงทางโทรพิมพ โทร
เลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม และยืนยันดวยจดหมายสงไปรษณียอากาศลงทะเบียนในวัน
เดียวกัน 
 คณะกรรมการจะตองลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุม ในหนังสือพิมพแหงทองถิ่นฉบับหนึ่ง 
ติดตอกันสามวัน(3)กอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน(3) 
 อนึ่ง คณะกรรมการเปนผูกําหนดสถานท่ี ในการประชุมผูถือหุนไดเปนคราว ๆ ไป 
 คําบอกกลาวนัดประชุมทุกฉบับ จะตองระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องท่ีจะ
เสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวดวย 
 
ขอ 33  องคประชุม 
 องคประชุมสําหรับการประชุมผูถือหุนทุกคราว จะตองประกอบดวยผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจาก
ผูถือหุน(ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหาคน (25) หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด 
และตองถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม(1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองค
ประชุม 
 หากเมื่อครบกําหนดหนึ่งช่ัวโมงนับจากเวลาท่ีนัดประชุม มีจํานวนผูถือหุนมาประชุมไมครบถวนท่ีจะ
เปนองคประชุม ในกรณีท่ีเปนการประชุมท่ีผูถือหุนขอเรียกประชุมใหยกเลิกการประชุมนั้น  ในกรณีท่ีการ
ประชุมนั้นมิใชเปนการประชุมท่ีผูถือหุนขอเรียกประชุม ใหเล่ือนการประชุมออกไป และใหนัดประชุมใหม 
ภายในสามสิบวัน(30) นับแตวันท่ีนัดประชุมครั้งแรก  โดยตองสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมกอนวันประชุม
เจ็ดวัน(7) และในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
 
ขอ 34  การดําเนินการประชุม 
 ประธานกรรมการเปนประธานของท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูท่ีประชุม 
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซ่ึงมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปน
ประธานในท่ีประชุม 
 ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ในการนี้
ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเวนแตท่ี
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ประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3)ของจํานวนผูถือหุน
ซ่ึงมาประชุม 
 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีกําหนดเรียบรอยแลว ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม(1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่อง
อ่ืน ปรึกษากิจการอ่ืนอันมิไดระบุไวในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได 
 
ขอ 35  การออกเสียง 
 ในการประชุมคราวใด ๆ ผูถือหุนทุกคนท่ีมาเขาประชุมเอง หรือมีผูแทนรับมอบฉันทะมาเขาประชุม
มีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งตอหุนหุนหนึ่งท่ีตนถือไมวาการออกเสียงนั้นจะไดกําหนดใหทําโดยวิธีใด 
 มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู
ถือหุน ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทําแกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือ

บางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอ่ืน  โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

 
ขอ 36  การมอบฉันทะ 
 ผูถือหุนคนหนึ่งอาจเขาประชุมไดท้ังโดยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะใหเปนไป
ตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 หนังสือมอบฉันทะจะตองสงใหประธานกรรมการ หรือผูท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ี
ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
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เอกสารแนบ 5 
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม 
 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทย   
1.1.1 บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตร

พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาบัตรประจําตัวของผูถือหุน และตนฉบับและสําเนาบัตร

ประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูรับมอบเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ
ฉันทะ พรอมกับหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงติดอากรแสตมป 20 บาทแลว 

 
1.2 ผูถือหุนสัญชาติตางประเทศ 

1.2.1 หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
1.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาหนังสือเดินทางของผูถือหุน และตนฉบับบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูรับมอบเปนชาวตางประเทศ) ตัวจริงของผูรับ
มอบฉันทะ พรอมกับหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงติดอากรแสตมป 20 บาทแลว 

 
2 นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไมเกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย พรอมตนฉบับและสําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการ
ถือสัญชาติตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีจะเขาประชุม 

2.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือ
สัญชาติตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ 
พรอมตนฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูรับมอบฉันทะถือ
สัญชาติตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมกับหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงติดอากร
แสตมป 20 บาทแลว 

 
2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ 

2.2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ซ่ึง
จะตองมีรายละเอียดระบุช่ือนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคลและ
เงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ และท่ีต้ังสํานักงานใหญ พรอม
ตนฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ
ผูกพันนิติบุคคลเปนผูถือสัญชาติตางประเทศ) ของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติ
บุคคล 

2.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูมีอํานาจลง
ลายมือช่ือเปนผูถือสัญชาติตางประเทศ) ของผูมีอํานาจของนิติบุคคล ท่ีลงลายมือช่ือ
ในหนังสือมอบฉันทะ พรอมตนฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีผูรับมอบฉันทะเปนผูถือสัญชาติตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมกับ
หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงติดอากรแสตมป 20 บาทแลว 

 
หมายเหตุ 

1) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง จะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูถือบัตรประจําตัวหรือหนังสือ
เดินทางนั้น 

2) เอกสารตามขอ 2.1.1 ใหรับรองสําเนาถูกตอง โดยกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลนั้น 
3) สําหรับเอกสารตามขอ 2.2.1 ซ่ึงเปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นในตางประเทศ หรือสําเนาของเอกสารดังกลาว 

ตองรับรองลายมือช่ือ โดยโนตารี่พับบลิค หรือสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศท่ีจัดทํา
เอกสาร โดยมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันประชุม ในกรณีท่ีเอกสารดังกลาวเปนภาษาตางประเทศท่ีไมใช
ภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเอกสารเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และ
รับรองความถูกตองของคําแปล โดยผูมีอํานาจของนิติบุคคลดังกลาว 
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เอกสารแนบ 6 
 

 


