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          19 มนีาคม 2562 

 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี  2562 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 บรษัิท กรุ๊ปลสี จ ากัด (มหาชน) 
เอกสำรแนบ 1.   แบบฟอรม์ลงทะเบยีนทีม่ ีBar Code และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการของบรษัิท 

ประจ าปี 2561 (ในรูปแบบขอ้มูลอเิล็คทรอนคิส ์หรอื QR Code)(โปรดน าแบบฟอรม์มา

แสดงในวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ดว้ย) 
2.   ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 

3. ประวตัโิดยย่อของกรรมการทีอ่อกตามวาระเพือ่เลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง  
4. ประวตัโิดยย่อของผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต 

5. แบบพมิพห์นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข (ซึง่ระบขุอ้มลูกรรมการอสิระผูรั้บมอบฉันทะไวแ้ลว้) 

6. ขอ้บงัคับบรษัิทเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 
7. หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชมุ 

8. ขัน้ตอนการใช ้QR Code ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี  
9. แผนทีส่ถานทีจ่ัดการประชมุ 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)(บรษัิท) ไดก้ าหนดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  ประจ าปี 
2562  ในวนัองัคารที ่23 เมษายน 2562  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 

 
ระเบยีบวำระที ่1  พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2561    (เอกสำรแนบ 2) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  บรษัิทจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561 และได ้

จัดท ารายงานสง่ใหต้ลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณชิย ์ ภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซทข์องบรษัิท โดยมสี าเนาตามเอกสารแนบ 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่ 26 

เมษายน 2561 ไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิ  จงึเห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้มตใินระเบยีบวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวำระที ่2   พจิำรณำรบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร และอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรบัปี

ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 (เอกสำรแนบ 1) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2561  และอนุมัต ิงบ

การเงนิของบรษัิทส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

และการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามรายละเอยีดซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี ซึง่อยูใ่นรูป

ของขอ้มูลรหัสอเิล็คทรอนคิส ์(QR CODE) ซึง่ไดแ้นบมาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิท ประจ าปี 2561 ใหผู้ถ้อื

หุน้รับทราบ พรอ้มทัง้เสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561   

ทัง้นี ้มตใินระเบยีบวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบยีบวำระที ่3 พจิำรณำอนุมตักิำรงดจำ่ยเงนิปนัผล ประจ ำปี 2561 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    แมว้า่ผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2561 (หรอืตัง้แตว่นัที ่ 1 มกราคม – 31 

ธันวาคม 2561) บรษัิทจะมผีลก าไร จ านวน 238.41 ลา้นบาท แตเ่นือ่งจากบรษัิทมผีลขาดทนุสะสม (ยังไมไ่ด ้
จัดสรร) จ านวน 540.32 ลา้นบาท และตามพระราชบญัญัตมิหาชน มาตรา 115 ระบวุา่ การจา่ยเงนิปันผลจาก

เงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไรจะกระท ามไิด ้ ในกรณีทีบ่รษัิทยังมยีอดขาดทนุสะสมอยู ่ หา้มมใิหจ้า่ยเงนิปัน
ผล  ดงันัน้ บรษัิทจงึไม่สามารถจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานปี 2561 ได ้ 

 

ทัง้นี ้ ในปี 2560 บรษัิทมผีลขาดทนุจ านวน 1,678 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลักจากการตัง้ส ารองคา่เผือ่การ
ดอ้ยคา่เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย ในไตรมาสที ่ 3/2560 จ านวน 2,426 ลา้นบาท ดงันัน้  บรษัิทฯ จงึไดง้ด

จา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานของปี 2560 เชน่กนั 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปีจากผล

การด าเนนิงานสิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2561 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 115 ของ พระราชบญัญัตมิหาชน 

เนือ่งจากบรษัิทมยีอดขาดทนุสะสม ทัง้นี ้ยังเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิท ทีร่ะบวุา่บรษัิทฯ 

มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 จากก าไรสทุธหิลงัหักภาษีเงนิไดแ้ละเงนิส ารองตา่ง ๆ 

ตามกฎหมาย ทัง้นี ้ ตอ้งค านงึถงึปัจจัยตา่งๆทีใ่ชพ้จิารณาประกอบการจ่ายเงนิปันผล เชน่ ผลการด าเนนิงาน

และฐานะทางการเงนิ สภาพคลอ่งของบรษัิท การขยายธรุกจิของบรษัิทและปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการ

บรหิารงานของบรษัิทดว้ย ซึง่การทีบ่รษัิทมผีลขาดทนุสะสม (ยังไม่ไดจ้ัดสรร) จ านวน 540.32 ลา้นบาท ถอื

เป็นปัจจัยทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษัิท เห็นสมควรใหง้ดจา่ยเงนิปันผล  

ทัง้นี ้มตใินระเบยีบวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก จากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวำระที ่4 พจิำรณำเลอืกต ัง้กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่ (เอกสำรแนบ 3) 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล     ตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามัญประจ าปีทกุครัง้ ให ้

กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รง

เป็นสามสว่นไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม  และกรรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนาน

ทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก็่ได ้

บรษัิทมจี านวนกรรมการทัง้ส ิน้ 13 ทา่น   ดงันัน้ ในปี 2562 จงึมกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน  

5 ทา่น ไดแ้ก ่

 1.  ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ  
  2.  นายรกิ ิอชิกิาม ิ ต าแหน่ง กรรมการ 

  3.  นายยซูเุกะ โคซมูะ ต าแหน่ง กรรมการ 
  4.  นายวบิลูย ์องิคากลุ ต าแหน่ง กรรมการอสิระ 

  5.  นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ ต าแหน่ง กรรมการ 

 ทัง้นี ้ในระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2561 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลทีเ่ห็นวา่ มี
คณุสมบัตเิหมาะสมและไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม เพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีไ่ด ้

เปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่เขา้มาเพือ่พจิารณา 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทัง้ 5 ทา่น กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ เนื่องจากบคุคลทัง้หา้ดงักลา่ว เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ ความสามารถ 
และมปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท นอกจากนัน้ กรรมการอสิระทัง้ 2 ทา่นเป็นผู ้

ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามนยิามกรรมการอสิระทีบ่รษัิทก าหนด และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระและ

เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้ การตอ่วาระในครัง้นี้จะท าใหก้รรมการอสิระ 1 ทา่นคอื ดร.พลเดช 
เทอดพทิกัษ์วานชิ มวีาระการด ารงต าแหน่งเกนิ 9 ปีซึง่เป็นจ านวนปีสงูสดุทีแ่นะน าโดย ส านักงาน กลต. 

ภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีน อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการไดพ้จิารณาอยา่ง
รอบคอบแลว้ มคีวามเห็นวา่ ดร.พลเดชฯ ยังคงมคีณุสมบตัขิองกรรมการอสิระและมคีวามเป็นอสิระในการให ้

ความเห็นอย่างครบถว้น แมจ้ะด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษัิทมาเป็นระยะเวลายาวนานก็ตาม 
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นอกจากนัน้ ขอ้มลูตา่ง ๆ เกีย่วกับบรษัิท ประวัตคิวามเป็นมา และ ขอ้มลูธรุกจิของบรษัิท ซึง่ทา่นไดรั้บจาก

การเป็นกรรมการของบรษัิทในชว่งเวลาทีผ่า่นมานัน้ จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ตอ่กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบทา่นอืน่ๆทีเ่ขา้มาด ารงต าแหน่งใหมใ่นบรษัิทเมือ่ปี 2561 โดยขอ้มลูดงักลา่วจะเอือ้ประโยชนใ์หเ้กดิ

ความตอ่เนือ่งของการปฏบิัตหินา้ทีข่องกรรมการอสิระและคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ป็นอย่างด  ี

ทัง้นี ้ ในระเบยีบวาระนี ้ จะท าการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และมตใินระเบยีบวาระนี้แตล่ะบคุคลจะตอ้ง

ไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

(กรุณาดคูณุสมบตัขิองกรรมการแตล่ะทา่น ต าแหน่งทีจ่ะแตง่ตัง้ พรอ้มรายละเอยีดอืน่ๆ รวมทัง้ค านยิามของ

กรรมการอสิระ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3 สว่นวธิกีารสรรหากรรมการของบรษัิท ไดม้รีะบไุวใ้น รายงาน

ประจ าปี 2561 ภายใตห้ัวขอ้ การก ากบัดแูลกจิการ / การสรรหาและการแตง่ตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดับ

สงูสดุ) 

 

ดงันัน้ รายนามคณะกรรมการบรษัิท หลงัจากไดรั้บการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งและเลอืกตัง้กรรมการ

ใหมข่องบรษัิทในปี 2562 นี ้โดยเรยีงล าดับตามการออกตามวาระ จะเป็นดงันี้ 

1) นายทรอย สกนูเนอรแ์มน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

2) นายเรจสิ มารแ์ต็ง  กรรมการ 

3) นายโตโมฮโิกะ โชจ ิ  กรรมการ 
4) นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ กรรมการ 

5) นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์    ประธานกรรมการ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6) นายอาลนั ดเูฟส    กรรมการ 

7) นายทัตซยึะ โคโนชติะ กรรมการ 

8) นางสมุาล ีโชคดอีนันต ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
9) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

10) นายรกิ ิ อชิกิาม ิ  กรรมการ 
11) นายยซูเุกะ โคซมูะ  กรรมการ 

12) นายวบิลูย ์องิคากลุ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
13) นายมเุนะโอะ ทาชโิร่  กรรมการ 

 

ระเบยีบวำระที ่5 พจิำรณำแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดคำ่ตอบแทน ประจ ำปี 2562  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล คณะกรรมการตรวจสอบ มหีนา้ทีใ่นการพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบัญช ี และพจิารณา

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชเีพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัติ

ตอ่ไป  โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ เนือ่งจาก บรษัิทไดใ้ชบ้รกิารผูส้อบบญัชขีอง 

บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากดั มาเป็นเวลาตอ่เนือ่งกนัเป็นปีที ่ 12 จนถงึเมือ่ปีทีแ่ลว้ จงึเล็งเห็นวา่ จะเป็นการ

ปฏบิตัทิีด่หีากบรษัิทจะใชส้ านักงานสอบบัญชรีายใหม ่ เพือ่จะไดส้ามารถเปิดรับความเห็นใหม ่ ๆ ทีเ่ป็นอสิระ

มากขึน้จากผูส้อบบัญชรีายใหม ่ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ จงึไดเ้สนอให ้บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบ

บญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทส าหรับปี 2562 โดยมคีวามเห็นวา่ บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ี

จ ากัด เป็นบรษัิททีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีย่อมรับในระดบัสากลในดา้นความเป็นมอือาชพีและประสบการณ์ อกีทัง้ยังมี

เครอืขา่ยและส านักงานครอบคลมุในหลายประเทศทัว่โลก และไดเ้สนอคา่สอบบญัชใีนอตัราทีเ่หมาะสม  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบ

บญัช ี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทส าหรับรอบระยะเวลาบญัช ี ประจ าปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2562 

โดยเสนอรายชือ่ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ดงันี ้ 

1. นายโชคชยั งามวฒุกิลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 9728 หรอื 

2. น.ส.อรวรรณ โชตวิริยิะกลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 10566 หรอื 

3. น.ส.ฐติมิา พงศไ์ชยยง   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 10728  
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โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึ่งมอี านาจตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงนิ และลงนามในรายงานการ

สอบบัญชขีองบรษัิท ทัง้นี้ ไม่มผีูส้อบบัญชทีา่นใดมคีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคลดังกล่าว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงนิของบรษัิท โดยบรษัิท ไดแ้นบประวตัโิดยย่อของผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตขา้งตน้มาพรอ้มกับหนังสอืเชญิ

ประชมุนี ้ปรากฎอยูใ่นเอกสารแนบ 4  

ทัง้นี ้ คณะกรรมการเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้ าหนดคา่สอบบญัช ี ประจ าปี 2562 

จ านวน 9,400,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้่าย อืน่ ๆ) บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทจะใชส้ านักงานสอบบญัชแีหง่

เดยีวกนันี ้ ยกเวน้การตรวจสอบบญัชตีามกฎหมายทอ้งถิน่ของ บรษัิทย่อยในประเทศ สงิคโปร ์ อนิโดนเีซยี 

และ บรษัิท พัฒนาบรกิารสบาย จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทย่อยในประเทศไทย  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดแูล

ใหส้ามารถจัดท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา  และเนือ่งจากขอบเขตของงานทีแ่ตกตา่งกนัในการ

เสนอคา่สอบบญัช ีระหวา่ง บรษัิทส านักงาน อ ีวาย จ ากดั และ บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ท า

ใหไ้มส่ามารถน าคา่สอบบัญช ีของปี 2561 และ 2562 มาเปรยีบเทยีบกนัได ้

ทัง้นี ้มตใินระเบยีบวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ยส ำหรบัปี 2562  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล การก าหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

เนือ่งจากปัจจบุนับรษัิทไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  อยา่งไรก็ตาม การก าหนดคา่ตอบแทนของ

คณะกรรมการไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นทีจ่ะน าเสนอใหผู้ถ้อื

หุน้พจิารณาอนุมัต ิ ส าหรับคา่ตอบแทนในปี 2562 นี ้ จะประกอบดว้ย คา่ตอบแทนรายเดอืนส าหรับกรรมการ

อสิระ และคา่เบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย ไดแ้ก ่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัขอบเขต

หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ และใกลเ้คยีงกับอัตราคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้ สอดคลอ้ง

กบัผลประกอบการของบรษัิทเป็นส าคญั  

เมือ่ปี 2561 บรษัิทมผีลประกอบการก าไรจ านวน 238.41 ลา้นบาท และมผีลขาดทนุสะสม (ยังไมไ่ดจ้ัดสรร) 

จ านวน 540.32 ลา้นบาท บรษัิทไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย รวมทัง้ส ิน้ 8.51 ลา้นบาท 

โดยไมม่กีารจ่ายคา่บ าเหน็จกรรมการ ส าหรับปี 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหจ้ัดสรรคา่ตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชดุยอ่ย ส าหรับปี 2562 ใหเ้ทา่กนักับ ปี 2561 โดยมรีายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี้ 

1. คา่ตอบแทนกรรมการอสิระ : อตัราเดอืนละ 70,000 บาทตอ่คน  

   2. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ: ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ  
- ประธานกรรมการบรษัิท 30,000 บาทตอ่ครัง้  

- กรรมการบรษัิท  20,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้  

  3. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ไดแ้ก ่
 -คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ:  ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 

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

 -คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ: ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 

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

 -คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 
- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้ 

- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 
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 -คา่ตอบแทนอืน่  -ไมม่-ี 

 ทัง้นี ้ พนักงานหรอืผูบ้รหิาร จะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการชดุย่อย 

 มตใินระเบยีบวาระนี ้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยกรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ เป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ในวาระนี้ 

(บรษัิทไดร้ะบ ุอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย  ไวใ้นรายงานประจ าปี 2561 

ภายใตห้ัวขอ้เรือ่ง โครงสรา้งการจัดการ / คณะกรรมการบรษัิท และ เรือ่งการก ากับดแูลกจิการ / 

คณะกรรมการชดุย่อย ตามล าดับ) 

ระเบยีบวำระที ่7  พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

 -ไมม่-ี 

อนึง่ บรษัิทฯ ก าหนดวนับันทกึรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ในวันที ่

2 เมษายน 2562  

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่นไม่สามารถ

เขา้ร่วมประชมุ และประสงคจ์ะแตง่ตัง้ผูอ้ ืน่เขา้ร่วมประชมุแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสอืตามแบบทีไ่ดแ้นบมาพรอ้ม

จดหมายเชญิประชมุฉบับนี ้ และแสดงเอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้

ร่วมประชมุตามทีร่ะบใุนเอกสารแนบ เพือ่ลงทะเบยีนในวนัประชมุตัง้แตเ่วลา 8.00 น. เป็นตน้ไป 

      ขอแสดงความนับถอื 

 

 

      (นายสกล หาญสทุธวิารนิทร)์ 

      ประธานกรรมการ 
 

 

 
 

หมำยเหต ุ  ในกรณีทีท่ำ่นผูถ้อืหุน้ตอ้งกำรรำยงำนประจ ำปี 2561 ในแบบรปูเลม่   โปรดแจง้ควำมประสงค์
พรอ้มระบ ุชือ่ ทีอ่ยู ่มำทีส่ ำนกักรรมกำร โทร. 02 580 7555 ตอ่ 8107, 8102 หรอืที ่อเีมล 
ir@grouplease.co.th 

 

  


