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21 มนีาคม 2561 
 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี  2561 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 บรษัิท กรุ๊ปลสี จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1.   ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 

2.   รายงานประจ าปีของคณะกรรมการของบรษัิท ประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD 

3. รายละเอยีดของกรรมการทีอ่อกตามวาระเพือ่เลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง และรายละเอยีด
กรรมการทีเ่สนอชือ่ใหไ้ดรั้บการเลอืกตัง้ เพือ่ทดแทนต าแหน่งทีว่า่ง 

4. รายละเอยีดของกรรมการทีเ่สนอชือ่ใหไ้ดรั้บการเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหม ่
5. ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท 

6. แบบพมิพห์นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข (ซึง่ระบขุอ้มลูกรรมการอสิระผูรั้บมอบฉันทะไวแ้ลว้) 

7. ขอ้บงัคับบรษัิทเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 
8. หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชมุ 

9.   แผนทีส่ถานทีจ่ัดการประชมุ 
 

 ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)(บรษัิท) ไดก้ าหนดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  ประจ าปี 
2561  ในวนัพฤหัสบดทีี ่26 เมษายน 2561  เวลา  10.00 น.  ณ หอ้งเมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรม มริาเคลิแกรนด ์คอนเวนชัน่ 

เลขที ่99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงหลักสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210   เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระ 

ดงัตอ่ไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560    (เอกสารแนบ 1) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  บรษัิทจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่ 26 เมษายน 2560 และได ้

จัดท ารายงานสง่ใหต้ลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณชิย ์ ภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซทข์องบรษัิท โดยมสี าเนาตามเอกสารแนบ 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่ 26 

เมษายน 2560 ไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิ  จงึเห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ มตใินระเบยีบวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่2   พจิารณารบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปีส ิน้สดุ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (เอกสารแนบ 2) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2560  และอนุมัต ิ งบ

การเงนิของบรษัิทส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 

และการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามรายละเอยีดซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี ซึง่อยูใ่นรูป

ของซดี ีซึง่ไดน้ าสง่แนบไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิท ประจ าปี 2560 ใหผู้ถ้อืหุน้

รับทราบ พรอ้มทัง้เสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560   

ทัง้นี ้ มตใินระเบยีบวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

 

 

บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน)  

GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED 
63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนมิติรใต ้ แขวงลาดยาว  เขตจตจัุกร  กรงุเทพฯ 10900  โทร.  0-2580-7555    โทรสาร 0-2954-2902-3 

63 Soi 1 Thetsabannimittai Rd., Ladyao, Chatuchak Bangkok 10900                  Tel. 0-2580-7555       Fax      0-2954-2902-3 

E-mail : glpcl@grouplease.co.th    Website : www.grouplease.co.th ทะเบยีนเลขที ่บมจ.0107537000327 
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ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2560 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    เนือ่งจากผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2560 (หรอืตัง้แต ่ 1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2560) บรษัิทมผีลขาดทนุสทุธจิ านวน 1,678,265,346 บาท โดยมสีาเหตหุลกัจากการตัง้ส ารองคา่

เผือ่การดอ้ยคา่เงนิลงทนุในบรษัิทย่อย ในไตรมาสที ่ 3/2560 จ านวน 2,426,817,791 บาท ดงันัน้  

คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานของปี 2560 
 

ทัง้นี ้ ในปี 2559 บรษัิทมผีลก าไรสทุธจิ านวน 481,927,048 บาท และมกีารจา่ยเงนิปันผลจากผลการ

ด าเนนิงาน สิน้สดุ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2559 คดิเป็นจ านวนเงนิทัง้ส ิน้  415,087,849 บาท หรอืประมาณรอ้ยละ 

86.13 ของก าไรสทุธ ิ หรอืคดิเป็น 0.2740 บาทตอ่หุน้  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปีจากผลการ

ด าเนนิงานสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิท ทีร่ะบวุา่ เงนิปัน

ผลจะจา่ยไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธขิองบรษัิท เมือ่บรษัิทมผีลประกอบการขาดทนุ จงึเห็นสมควรให ้

งดจา่ยเงนิปันผล 

 

ทัง้นี ้มตใินระเบยีบวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก จากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ และแตง่ต ัง้กรรมการ

แทนต าแหนง่ทีว่า่ง (เอกสารแนบ 3) 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล     ตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามัญประจ าปีทกุครัง้ ให ้

กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็น

สามสว่นไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม  และกรรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้

เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก็่ได ้

บรษัิทมจี านวนกรรมการทัง้ส ิน้ 12 ต าแหน่ง   (ทัง้นี้ รวมจ านวนกรรมการทีว่า่งลง 1 ต าแหน่งจากการ

ลาออกของนาย แพทรคิ ฟิชเชอร ์  เมือ่วนัที ่ 31 มกราคม 2561 โดยยังไมม่กีารแตง่ตัง้กรรมการใหมเ่ขา้มา

ทดแทน)  ดงันัน้ ในปี 2561 จงึมกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน  4 ทา่น ไดแ้ก ่

 1.  นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

  2.  นายอาลนั ฌอง ปาสคาล ดเูฟส  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 
  3.  นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

  4.  นางสมุาล ีโชคดอีนันต ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

และเห็นสมควรแตง่ตัง้กรรมการใหม ่เพือ่ทดแทนต าแหน่งกรรมการทีว่า่งลงดว้ย  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ เนือ่งจากบคุคลทัง้สีด่งักลา่ว เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และ

มปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท นอกจากนัน้ กรรมการอสิระทัง้ 2 ทา่นเป็นผูท้ีม่ ี

คณุสมบัตติามนยิามกรรมการอสิระทีบ่รษัิทก าหนด และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

 นอกจากนัน้ คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัต ิ การแตง่ตัง้นายโตโมฮโิกะ โชจ ิ ใหด้ ารง

ต าแหน่งกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร เพือ่ทดแทนจ านวนกรรมการทีว่า่งลงดว้ย โดยทีค่ณะกรรมการไดพ้จิารณา

แลว้เห็นวา่ นายโตโมฮโิกะ โชจ ิ เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัคิรบถว้น และไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มในการแตง่ตัง้ใหเ้ป็น

กรรมการของบรษัิท ตลอดจนมคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์การท างานทีจ่ะเป็นประโยชน์เป็นอยา่งยิง่

ตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทเชน่กนั   
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ทัง้นี ้ในระเบยีบวาระนี ้จะท าการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และมตใินระเบยีบวาระนีแ้ตล่ะบคุคลจะตอ้งไดรั้บ

คะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(กรุณาดคูณุสมบตัขิองกรรมการแตล่ะทา่น ต าแหน่งทีจ่ะแตง่ตัง้ พรอ้มรายละเอยีดอืน่ๆ รวมทัง้ค านยิามของ

กรรมการอสิระ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3 สว่นวธิกีารสรรหากรรมการของบรษัิท ไดม้รีะบไุวใ้น รายงานประจ าปี 

2560 ภายใตห้ัวขอ้ การก ากบัดแูลกจิการ / การสรรหาและการแตง่ตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ) 

 

ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาอนุมตั ิการเพิม่เตมิจ านวนผูท้ ีจ่ะด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษิทั และแตง่ต ัง้

กรรมการใหม ่(เอกสารแนบ 4) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    เนือ่งจากขอ้บงัคับของบรษัิทขอ้ 16 ระบใุหผู้ถ้อืหุน้ โดยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

สามารถก าหนดจ านวนผูท้ีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทเป็นครัง้คราว และใหเ้ลอืกตัง้กรรมการตาม

จ านวนทีก่ าหนด  คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่เตมิจ านวนกรรมการ เพือ่

เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการก ากับดแูลกจิการของบรษัิท และเลอืกตัง้กรรมการใหม ่ เพือ่ใหค้รบตามจ านวน

กรรมการทีก่ าหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการก ากับดแูลกจิการของบรษัิท คณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่จ านวนกรรมการจากปัจจุบนั 12 คนเพิม่เป็น 13 คน โดย

เสนอใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการใหม ่จ านวน 1 ทา่น คอื นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ ในต าแหน่ง กรรมการทีไ่ม่

เป็นผูบ้รหิาร ปัจจุบนั นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ัดการของบรษัิทย่อยของบรษัิท

ในประเทศลาว และเมยีนมา และเป็นผูท้ีม่คีณุสมบัตคิรบถว้น และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มในการแตง่ตัง้ใหเ้ป็น

กรรมการของบรษัิท รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์การท างานทีจ่ะเป็นประโยชนเ์ป็นอยา่งยิง่

ตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท 

ทัง้นี ้ การเพิม่จ านวนของคณะกรรมการใหเ้ป็น 13 คนในครัง้นี ้ มไิดม้ผีลกระทบท าใหบ้รษัิทตอ้งเพิม่จ านวนของ
กรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบ ซึง่ปัจจุบนับรษัิทมอียู่จ านวน 5 คน ครบถว้นตามเกณฑแ์ลว้แตอ่ยา่งใด 

 
มตใินระเบยีบวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก จากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  (กรุณาดคูณุสมบตัขิองกรรมการทีจ่ะแตง่ตัง้ พรอ้มรายละเอยีดอืน่ๆ ประกอบในเอกสารแนบ 4  สว่นวธิกีารสรร

หากรรมการของบรษัิท ไดม้รีะบไุวใ้น รายงานประจ าปี 2560 ภายใตห้ัวขอ้ การก ากบัดแูลกจิการ / การสรรหา

และการแตง่ตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ) 

ดงันัน้ รายนามคณะกรรมการบรษัิท หลงัจากไดรั้บการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งและเลอืกตัง้กรรมการใหม่

ของบรษัิทในปี 2561 นี ้โดยเรยีงล าดับตามการออกตามวาระ จะเป็นดงันี้ 

1) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

2) นายโตโมฮโิกะ โชจ ิ กรรมการ 

3) นายรกิ ิ อชิกิาม ิ กรรมการ 
4) นายยซูเุกะ โคซมูะ  กรรมการ 

5) นายวบิลูย ์องิคากลุ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
6) นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการ 

7) นายทรอย สกนูเนอรแ์มน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

8) นายเรจสิ มารแ์ต็ง  กรรมการ 
9) นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ กรรมการ 

10) นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
11) นายอาลนั ดเูฟส    กรรมการ 

12) นายทัตซยึะ โคโนชติะ กรรมการ 
13) นางสมุาล ีโชคดอีนันต ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
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ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2561  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล คณะกรรมการตรวจสอบ มหีนา้ทีใ่นการพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ี และก าหนด

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชเีพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัติ

ตอ่ไป  โดยในปี 2561 ไดเ้สนอ บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด ซงึเป็นผูส้อบบญัชรีายเดมิ เป็นผูส้อบบัญชขีอง 

บรษัิทฯ ตอ่ไปเป็นปีที ่ 12 โดยมคีวามเห็นวา่ บรษัิทส านักงาน อ ี วาย จ ากดั เป็นบรษัิททีม่ชี ือ่เสยีง และมี

มาตรฐานเป็นทีย่อมรับในระดับสากล อกีทัง้ไดเ้สนอคา่สอบบัญชใีนอตัราทีบ่รษัิทยอมรับได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ บรษัิทส านักงาน อ ี วาย จ ากัด 

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ประจ าปี 2561 ตอ่ไปโดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัช ี ไดแ้ก ่ 

1. นายโสภณ เพิม่ศริวิัลลภ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3182(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท 

เมือ่ปี 2559-2560) หรอื 

2. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3516(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของ

บรษัิท มาเป็นเวลาตดิตอ่กนัรวม 2 ปี ไดแ้ก ่ปี 2557-2558) หรอื 

3. นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่   4521 (เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิท มาเป็นเวลาตดิตอ่กันรวม 4 ปี ไดแ้ก ่ปี 2553-2556) หรอื       

4. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3972 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของ

บรษัิท) หรอื     

5. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขท ี5659 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของ

บรษัิท) 

โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่มอี านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชขีองบรษัิท ทัง้นี้ ไม่

มผีูส้อบบัญชที่านใดมคีวามสมัพันธ ์หรือสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับ

บคุคลดงักลา่ว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ 

และเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้ าหนดคา่สอบบญัช ี ประจ าปี 2561 ในวงเงนิไมเ่กนิ 

6,350,000 บาท (หกลา้นสามแสนหา้หมืน่บาท) ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ (non-audit fee) ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 

2560 จ านวน 1.65 ลา้นบาท เนือ่งจากขอบเขตงานทีเ่พิม่ขึน้ จากการท างบการเงนิรวมส าหรับบรษัิท และ

บรษัิทย่อยในประเทศไทย และตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ สงิคโปร ์ กมัพูชา ลาว อนิโดนเีซยี ศรลีงักา และเมยีนมา 

และในปี 2561 บรษัิทย่อยจะใชผู้ส้อบบญัชทีีแ่ตกตา่งจากบรษัิท อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการจะดแูลให ้

สามารถจัดท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

ทัง้นี้ มตใินระเบียบวาระนี้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยส าหรบัปี 2561  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล การก าหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

เนือ่งจากปัจจบุนับรษัิทไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  อย่างไรก็ตาม การก าหนดคา่ตอบแทนของ

คณะกรรมการไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นทีจ่ะน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมัต ิ ส าหรับคา่ตอบแทนในปี 2561 นี ้ จะประกอบดว้ย คา่ตอบแทนรายเดอืนส าหรับกรรมการอสิระ 

และคา่เบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย ไดแ้ก ่ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ 

คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่บรษัิทเพิง่จัดตัง้คณะกรรมการ 2 ชดุหลงั

นีข้ ึน้ในปี 2561 นี้ โดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกับขอบเขตหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ และใกลเ้คยีงกับอัตรา

คา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดยีวกนั  

เมือ่ปี 2560 บรษัิทมผีลประกอบการขาดทนุจ านวน 1,678.27 ลา้นบาท บรษัิทไดจ้่ายคา่ตอบแทน

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จ านวนทัง้ส ิน้ 2.92 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท

จ านวน 2.01 ลา้นบาท คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 0.91 ลา้นบาท โดยไมม่กีารจา่ยคา่

บ าเหน็จกรรมการส าหรับปี 2560  
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ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหจ้ัดสรรคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ชดุยอ่ย ส าหรับปี 2561 โดยมรีายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี้ 

1. คา่ตอบแทนกรรมการอสิระ : อตัราเดอืนละ 70,000 บาทตอ่คน (ปี 2560: ไมม่กีารจ่ายคา่ตอบแทนรายเดอืน) 

   2. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ: ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ  
- ประธานกรรมการบรษัิท 30,000 บาทตอ่ครัง้ (ปี 2560: 12,000 บาท) 

- กรรมการบรษัิท  20,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ (ปี 2560: 10,000 บาท) 
  3. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ไดแ้ก ่

 -คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ:  ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 

- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้ (ปี 2560: 12,000 บาท) 
- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ (ปี 2560: 10,000 บาท) 

 -คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ:  ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 
   (คณะกรรมการชดุนีเ้พิง่จัดตัง้ขึน้ในปี 2561 นี)้ 

- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้  
- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 

 -คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 

   (คณะกรรมการชดุนีเ้พิง่จัดตัง้ขึน้ในปี 2561 นี)้ 
- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้ 

- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 

 -คา่ตอบแทนอืน่  -ไมม่-ี 

 ทัง้นี ้ พนักงานหรอืผูบ้รหิาร จะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการชดุย่อย 

 มตใินระเบยีบวาระนี ้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยกรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ เป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน

วาระนี้ 

(บรษัิทไดร้ะบ ุอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการตรวจสอบ  ไวใ้นรายงานประจ าปี 2560 

ภายใตห้ัวขอ้เรือ่ง โครงสรา้งการจัดการ / คณะกรรมการบรษัิท และ เรือ่งการก ากบัดแูลกจิการ / คณะกรรมการ

ชดุยอ่ย ตามล าดับ) 

ระเบยีบวาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั (เอกสารแนบ 5)  

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เนือ่งจากไดม้ปีระกาศจาก คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ ฉบับที ่ 74/2556 เรือ่งการ

ประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ ทีม่กีารเพิม่ทางเลอืกใหบ้รษัิทสามารถประชมุ ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้ และค า

ชีแ้จงกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ลงวนัที ่ 23 กนัยายน 2559 เรือ่งการประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสข์องบรษัิท

มหาชนจ ากดั  ก าหนดใหบ้รษัิทมหาชนจ ากัด จะตอ้งก าหนดเรือ่งดงักลา่วไวใ้นขอ้บงัคับของบรษัิท  บรษัิทจงึมี

ความประสงคจ์ะแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับของบรษัิท เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ

ดงักลา่ว  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 

24 เพือ่เพิม่ทางเลอืกใหบ้รษัิทสามารถจัดการประชมุคณะกรรมการผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้เป็นดงันี ้

   “ขอ้ 24  หนังสอืนัดประชมุและการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

  ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายสง่หนังสอืนัดประชมุให ้
กรรมการลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั (7) เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นรบีดว่นเพือ่รักษาสทิธปิระโยชนข์องบรษัิท การนัด

ประชมุจะกระท าโดยวธิอีืน่หรอืจะก าหนดวนัประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได ้

  หากประธานกรรมการหรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจใหจ้ัดการประชมุ

คณะกรรมการผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสก็์ได ้ และในการประชมุคณะกรรมการผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ ใหเ้ป็นไปตาม
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กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้ก าหนด หรอืหลกัเกณฑใ์ด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ทีม่อียูแ่ลว้ในปัจจบุนัหรอืทีจ่ะมแีกไ้ข
เพิม่เตมิในอนาคต   

  อนึง่ ในการสง่หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ อาจสง่ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสก็์ได ้  ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด” 

ทัง้นี ้ มตใินระเบยีบวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่9  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 -ไมม่-ี 

อนึ่ง บรษัิทฯ ก าหนดวันบันทกึรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ในวันที ่

30 มนีาคม 2561  

 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่นไม่สามารถเขา้

ร่วมประชมุ และประสงคจ์ะแตง่ตัง้ผูอ้ ืน่เขา้ร่วมประชมุแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสอืตามแบบทีไ่ดแ้นบมาพรอ้ม

จดหมายเชญิประชมุฉบับนี ้ และแสดงเอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้

ร่วมประชมุตามทีร่ะบใุนเอกสารแนบ เพือ่ลงทะเบยีนในวนัประชมุตัง้แตเ่วลา 8.00 น. เป็นตน้ไป 

      ขอแสดงความนับถอื 

 

 

      (นายสกล หาญสทุธวิารนิทร)์ 

      ประธานกรรมการ 
 

 

 
 

หมายเหต ุ ในกรณีทีท่า่นผูถ้อืหุน้ตอ้งการรายงานประจ าปี 2560 ในแบบรปูเลม่   โปรดแจง้ความประสงคม์าทีส่ านกั
กรรมการ โทร. 02 580 7555 ตอ่ 8107, 8102  

 

  


