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เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 
 บรษัิท กรุ๊ปลสี จ ากัด (มหาชน) 

เอกสำรแนบ 1.   ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563  

2.   แบบฟอรม์ลงทะเบยีนทีม่ ีBar Code (ในรูปแบบขอ้มูลอเิล็คทรอนคิส ์หรอื QR Code) 
(โปรดน าแบบฟอรม์มาแสดงในวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ดว้ย) 

3. ประวตัโิดยย่อของกรรมการทีอ่อกตามวาระเพือ่เลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง  
4. ประวตัโิดยย่อของผูท้ีถ่กูเสนอชือ่ใหไ้ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม ่

5. แบบพมิพห์นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข (ซึง่ระบขุอ้มลูกรรมการอสิระผูรั้บมอบฉันทะไวแ้ลว้) 

6. ขอ้บงัคับบรษัิทเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 
7. หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชมุ 

8. แนวปฏบิัตสิ าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชมุ กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
9. ขัน้ตอนการใช ้QR Code ส าหรับดาวนโ์หลด หนังสอืเชญิประชมุฉบับเต็ม 

10. แผนทีส่ถานทีจ่ัดการประชมุ 

11. ซองบรกิารธรุกจิตอบรับ 
 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้  
ประจ าปี 2564 ในวนัพุธที ่28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งเมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรม มริาเคลิแกรนด ์คอนเวนชัน่ 

เลขที ่99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงหลักสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระ 
ดงัตอ่ไปนี ้

 

ระเบยีบวำระที ่ 1  พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 เมือ่วนัที ่ 3 สงิหำคม 

2563 (เอกสำรแนบ 1) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  บรษัิทจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 เมือ่วันที ่3 สงิหาคม 2563 และได ้

จัดท ารายงานสง่ใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ์ภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิท โดยมสี าเนาตามเอกสารแนบ 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นว่ารายงานการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่3 

สงิหาคม 2563 ไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิ จงึเห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวำระที ่2   พจิำรณำรบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร และอนุมตังิบดุลและงบก ำไร

ขำดทนุ และรบัทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัช ีส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล    เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2563 และอนุมัตงิบ

การเงนิของบรษัิทส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 

และการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

ความเห็นของคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สดุวันที ่

31 ธันวาคม 2563 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่จะจัดขึน้เป็นครัง้ที ่2 ภายหลังงบการเงนิ

ประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2563 ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 

การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบยีบวำระที ่3  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรและเงนิปันผลประจ ำปี จำกผลกำรด ำเนนิงำน สิน้สุด ณ 

วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 (ถำ้ม)ี 

วัตถุประสงคแ์ละเหตผุล    ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด มาตรา 115 ระบวุา่ การจ่ายเงนิปันผลตอ้ง

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และการจา่ยเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไร จะกระท ามไิด ้  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและเงนิปันผลประจ าปี 

2563 จากผลการด าเนนิงาน สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่

จะจัดขึน้เป็นครัง้ที ่2 ภายหลังงบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 ไดผ้่านการตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก จากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวำระที ่4 พจิำรณำอนุมตักิำรเลอืกต ัง้กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่ (เอกสำรแนบ 

3) 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล     ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให ้

กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็น

สามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม และกรรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้

เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก็่ได ้

บรษัิทมจี านวนกรรมการทัง้ส ิน้ 9 ท่าน ดังนัน้ ในปี 2564 จงึมกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน  3 

ทา่น ไดแ้ก ่

 1) นายอาลนั  ฌอง ปาสคาล ดเูฟส  ต าแหน่ง   กรรมการ 

 2) นายทัตซยึะ  โคโนชติะ ต าแหน่ง  กรรมการ 

3) ดร.พลเดช   เทอดพทิกัษ์วานชิ ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

 ในระหว่างวันที ่1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้เสนอชือ่บุคคลทีเ่ห็นว่า มี
คุณสมบัตเิหมาะสมและไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม เพื่อรับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑท์ีไ่ด ้

เปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท ทัง้นีไ้มม่ผีูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่ใดเขา้มาเพือ่พจิารณา 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทีต่อ้งออกตามวาระ ดังระบุ

ดา้นลา่ง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่: 

1) นายทัตซยึะ  โคโนชติะ  ต าแหน่ง  กรรมการ 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบแลว้ เห็นว่านายทัตซยึะ โคโนชติะ เป็นผูท้ีม่ ีความรู ้

ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท  

ส าหรับกรรมการ 2 ท่าน คือ นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส และ ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช นั้น 

คณะกรรมการเห็นสมควรไม่แนะน าใหผู้ถ้ ือหุน้พิจารณาอนุมัตใิหก้รรมการทัง้ 2 ท่าน ดังกล่าว ซึง่พน้จาก

ต าแหน่งตามวาระ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทัง้ 2 ท่านนัน้ ขาดการประชุม

คณะกรรมการถงึ 8 ครัง้ตดิต่อกัน นับตัง้แต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 และโดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรับ                       

นายอาลนั ฌอง ปาสคาล ดเูฟส นัน้ ไดถ้กูบรษัิท และบรษัิทยอ่ย กลา่วโทษในคดอีาญาดว้ย 

การลงมต ิ ระเบยีบวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก จากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

(กรุณาดคูณุสมบตัขิองกรรมการ ต าแหน่งทีจ่ะแตง่ตัง้ พรอ้มรายละเอยีดอืน่ๆ ในเอกสารแนบ 3) 
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ระเบยีบวำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรปรบัเพิม่จ ำนวนคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรแต่งต ัง้กรรมกำรใหม่ 

(เอกสำรแนบ 4) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 16 ระบุว่า ใหผู้ถ้ ือหุน้ โดยมตขิองทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้

ก าหนดจ านวนผูท้ีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทเป็นครัง้คราว และใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการ

ตามจ านวนทีก่ าหนด 

ปัจจุบัน คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยสมาชกิจ านวนทัง้ส ิน้ 9 ทา่น และมจี านวนกรรมการตรวจสอบคงเหลอื

นอ้ยกวา่เกณฑ ์ซึง่ก าหนดวา่ บรษัิทตอ้งมจี านวนกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 3 ทา่น 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธภิาพและความคล่องตัวในการก ากับดูแลกจิการของ

บรษัิท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่จ านวนกรรมการจากปัจจุบัน 9 ท่าน 

เป็นจ านวน 10 ทา่น และเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการใหม ่จ านวน 3 ทา่น เพือ่ใหบ้รษัิทมจี านวน

กรรมการตรวจสอบตามเกณฑข์า้งตน้ โดยรายชือ่บคุคลทีถ่กูเสนอรายชือ่เพือ่พจิารณาแตง่ตัง้ ไดแ้ก ่

1) น.ส.กนกรัตน ์ ดมีั่งม ี ต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ 

2) ดร.ธนพล  คงเจีย้ง ต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ 

3) นายเจรญิ เจรญิอรรถวทิย ์ ต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาอยา่งระมัดระวงัและรอบคอบแลว้ เห็นวา่ผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ดงักลา่วขา้งตน้ เป็นผูท้ี่

มคีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท นอกจากนัน้ ยังเป็นผูท้ี่

มีคุณสมบัตคิรบถว้นตามนิยามกรรมการอสิระ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้จะท าการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบุคคล และมตใินระเบยีบวาระนี้แต่ละบุคคลจะตอ้ง

ไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

(กรุณาดคูณุสมบัตขิองผูท้ีถู่กเสนอชือ่เขา้รับการพจิารณาแต่งตัง้ ต าแหน่งทีจ่ะแตง่ตัง้ พรอ้มรายละเอยีดอืน่ๆ 

ในเอกสารแนบ 4) 

 

ดงันัน้ รายนามคณะกรรมการบรษัิท หลงัจากไดรั้บการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง และเลอืกตัง้กรรมการใหม่

ของบรษัิทในปี 2564 นี ้โดยเรยีงล าดบัตามการออกตามวาระ จะเป็นดงันี ้

1. นายรกิ ิ อชิกิาม ิ  กรรมการ 

2. นายยซูเุกะ โคซมูะ กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
3. นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการ 

4. นายโตโมฮโิกะ โชจ ิ กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

5. นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ ประธานกรรมการ 
6. นายสกล  หาญสทุธวิารนิทร ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นายทัตซยึะ โคโนชติะ กรรมการ 
8. น.ส.กนกรัตน ์ ดมีั่งม ี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

9. ดร.ธนพล  คงเจีย้ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

10. นายเจรญิ เจรญิอรรถวทิย ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

ระเบยีบวำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิำรแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ทีใ่นการพจิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญช ีและพจิารณา

ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชเีพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติ

ตอ่ไป   
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ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้ ือหุน้พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนด

คา่ตอบแทน ประจ าปี 2564 หลังจากทีบ่รษัิทสามารถสรรหาผูส้อบบัญชทีีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม เพือ่น าเสนอผู ้

ถอืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ตอ่ไป เนือ่งจากขณะนีบ้รษัิทอยูใ่นขัน้ตอนการคัดเลอืกผูส้อบบญัช ี

การลงมต ิ ระเบยีบวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวำระที ่7 พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย ส ำหรบัปี 2564  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นทีจ่ะน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมัต ิส าหรับคา่ตอบแทนในปี 2564 นี้ จะประกอบดว้ย คา่ตอบแทนรายเดอืนส าหรับกรรมการอสิระ 

และคา่เบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ก ากับดูแลกจิการ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยพิจารณาใหเ้หมาะสมกับขอบเขตหนา้ที่ความ

รับผดิชอบ และใกลเ้คียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ สอดคลอ้งกับผล

ประกอบการของบรษัิทเป็นส าคญั  

เมือ่ปี 2563 บรษัิทไดจ้่ายคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย รวมทัง้ส ิน้ 7.72 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากปี 

2562 ไดจ้า่ยไปทัง้สิน้ เป็นจ านวนเงนิ 8.23 ลา้นบาท โดยไมม่กีารจา่ยคา่บ าเหน็จกรรมการ ส าหรับปี 2563 และ 

2562  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหจ้ัดสรรคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ชดุยอ่ย ส าหรับปี 2564 ใหเ้ทา่กนักบั ปี 2563 โดยมรีายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี ้

1. คา่ตอบแทนกรรมการอสิระ : อตัราเดอืนละ 70,000 บาทตอ่คน  

   2. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ: ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ  

- ประธานกรรมการบรษัิท 30,000 บาทตอ่ครัง้  

- กรรมการบรษัิท  20,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้  

  3. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ไดแ้ก ่

 - คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ: ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 
- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้  

- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้  

- คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ: ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 

- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้  

- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 

- คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง: ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 

- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้ 

- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 

  ทัง้นี ้พนักงานหรอืผูบ้รหิาร จะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการชดุย่อย 

4. คา่ตอบแทนอืน่:  -ไมม่-ี 

 การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ทีม่าประชมุ  
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ระเบยีบวำระที ่8   พจิำรณำอนุมตักิำรถอดถอนนำยสกล หำญสทุธวิำรนิทร ์ออกจำกต ำแหนง่กรรมกำรบรษิทั 

ตำมที ่ ผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ภำยใตม้ำตรำ 89/28 ตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  คณะกรรมการไดรั้บหนังสอืจากบรษัิท ENGINE HOLDING ASIA PTE. LTD. (“EHA”) ซึง่

เป็นหนึ่งในผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ปัจจุบันถอืหุน้ จ านวน 402,565,553 หุน้ หรือประมาณ 26.39% ของ

จ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท โดย EHA เสนอขอใหค้ณะกรรมการบรรจุวาระการถอดถอนนายสกล 

หาญสทุธวิารนิทร์ ออกจากต าแหน่งกรรมการบรษัิท เป็นวาระเพื่อพจิาณาอนุมัตใินการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ 

ประจ าปี 2564 การเสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาอนุมัตดิงักลา่วโดย EHA นัน้ เป็นการด าเนนิการตามสทิธอินัพงึกระท า

ในฐานะผูถ้ือหุน้ของบริษัทตามระบุในพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตราที ่

89/28 ซึง่ก าหนดวา่ ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีง นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ

หา้ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท สามารถท าหนังสอืเสนอเรือ่งทีจ่ะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็น

วาระการประชมุผูถ้อืหุน้ได ้โดยเหตผุลที ่EHA เสนอใหบ้รรจุวาระดังกลา่วเป็นวาระในการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ 

ประจ าปี 2564 ไดแ้ก ่

1) นายสกล หาญสทุธวิารนิทร์ ไม่เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการ จ านวนทัง้สิน้ 7 ครัง้ นับตัง้แตก่ารประชมุ

คณะกรรมการในชว่งปลายเดอืนพฤศจกิายน 2563 จวบจนปัจจุบัน (ณ วันที ่18 มนีาคม 2564) ซึง่รวมเป็น

เวลาสีเ่ดอืน 

2) นายสกล หาญสุทธวิารินทร์ ไดม้ีการโตแ้ยง้ในเรื่องการถอดถอนนายสกล หาญสุทธวิารินทร์ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการ  และการแต่งตั ้งนายริกิ อิช ิกามิ เป็นประธานกรรมการแทน  ต่อมานายสกล                       

หาญสทุธวิารนิทร์ ไดโ้ตแ้ยง้เกีย่วกับประเด็นการแต่งตัง้ประธานกรรมการดังกล่าว ตลอดจนความถูกตอ้ง

ของการจัดประชมุคณะกรรมการทัง้หมดในชว่งระยะเวลาสีเ่ดอืนนี ้

3) ในชว่งทีม่กีารยนืกรานและโตแ้ยง้ประเด็นการถอดถอนนายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์และการแตง่ตัง้นายรกิ ิ

อชิกิาม ิเป็นประธานกรรมการแทนนัน้ นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์มไิดป้ฏบิตัหินา้ทีป่ระธานกรรมการตามที่

กลา่วอา้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ นับตัง้แตป่ลายเดอืนพฤศจกิายน 2563 นายสกล หาญสทุธวิารนิทร์ ก็มไิด ้

เรยีกประชมุคณะกรรมการ ในขณะทีภ่ายใตข้อ้บังคับของบรษัิท ขอ้ที ่23 ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจัด

ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการ อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ทกุสามเดอืน 

4) นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ปฏเิสธทีจ่ะรับค าเชญิใหเ้ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ จากกรรมการสองทา่นที่

เสนอใหม้กีารประชมุคณะกรรมการ เพือ่แกไ้ขความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในประเด็นการแตง่ตัง้ประธานกรรมการ 

โดยการพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนใหมใ่นการแตง่ตัง้ประธานกรรมการ 

ในกรณีทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้ตอินุมัตใิหถ้อดถอน นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์จากการเป็นกรรมการของบรษัิท 

จ านวนกรรมการของบรษัิททีค่งเหลอือยู่จะมทีัง้ส ิน้ 9 ทา่น จากจ านวนคณะกรรมการบรษัิททัง้หมด 10 ทา่น ใน

การนี้ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอี านาจพจิารณาสรรหาและแต่งตัง้กรรมการท่านใหม่เพื่อด ารงต าแหน่งแทนที่ 

นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์โดยใหก้รรมการทา่นใหม่อยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่ังเหลอือยู่ของนายสกล 

หาญสทุธวิารนิทร ์ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้บังคับของ

บรษัิทตอ่ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ ภายใตม้าตรา 89/28 ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 คณะกรรมการอาจปฏเิสธการบรรจเุรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ เป็นวาระในการประชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีดงันี:้ 

1) เป็นเรือ่งทีไ่มเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

2) เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกับการด าเนนิธุรกจิปกตขิองบรษัิท และขอ้เท็จจรงิทีก่ลา่วอา้ง โดยผูถ้อืหุน้มไิดแ้สดงถงึ

เหตอุนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไมป่กตขิองเรือ่งดงักลา่ว 



 
 

6 
 

3) เป็นเรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนอือ านาจทีบ่รษัิทจะด าเนนิการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค ์

4) เป็นเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแลว้ ในรอบสบิสองเดอืนทีผ่่านมา และ

เรือ่งดังกลา่วไดรั้บมตสินับสนุนดว้ยคะแนนเสยีงนอ้ยกวา่รอ้ยละสบิของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

บรษัิท เวน้แตข่อ้เท็จจรงิในการน าเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างมนัียส าคัญจากขอ้เท็จจรงิใน

ขณะทีน่ าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้กอ่น  

5) กรณีอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

เนื่องจากหนังสอืเสนอเรือ่งของ EHA นัน้ ไม่ตรงกับกรณีทีร่ะบขุา้งตน้ ดว้ยเหตดุังกลา่ว คณะกรรมการบรษัิทจงึ

ไม่สามารถปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเสนอเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้  ประจ าปี 2564 ดังนั้น 

คณะกรรมการบรษัิทจงึมมีตเิสนอวาระนี้ ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา เนื่องจากการตัดสนิใจถอดถอนกรรมการถอืเป็น

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ และคณะกรรมการบรษัิทจะเคารพในการตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้ และหากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้ติ

อนุมัตใิหถ้อดถอนกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการบรษัิทก็จะด าเนินการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการท่านใหม่

ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้บงัคับของบรษัิททีร่ะบขุา้งตน้  

การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมี

สทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมีสทิธิ

ออกเสยีง 

ระเบยีบวำระที ่9  พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

 -ไมม่-ี 

บริษัทก าหนดวันบันทกึรายชือ่ผูถ้ ือหุน้ที่มีสทิธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ในวันที่ 2 

เมษายน 2564 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานทีด่งักลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่นไม่สามารถเขา้

ร่วมประชมุ โปรดท าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่ หรอืสามารถมอบใหก้รรมการอสิระของบรษัิทเขา้ร่วมประชมุและลงคะแนน

เสยีงแทนทา่น โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข  ทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มจดหมายเชญิประชมุฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือ

หลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุตามรายละเอยีดทีร่ะบใุนเอกสารแนบ 7 

เพือ่ลงทะเบยีนในวนัประชมุไดต้ ัง้แตเ่วลำ 8.00 น. เป็นตน้ไป  

อยา่งไรก็ตาม เนือ่งดว้ยสถานการณ์ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษัิทมคีวามห่วงใย

ถงึความปลอดภัยในสขุภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ จงึสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณามอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิท 

ดงัมรีายชือ่และรายละเอยีดในหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มกนันี ้เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนการ

มาเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองของทา่น โดยบรษัิทไดจั้ดเตรยีมซองธุรกจิตอบรับมาพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุนี้แลว้เพือ่

ความสะดวกของทา่นในการสง่เอกสารการมอบฉันทะมายังบรษัิท 

 อนึง่ บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวำระกำรประชุม เป็นการลว่งหนา้กอ่นวันประชมุ

ได ้ตัง้แต่บัดนี้จนถงึวันที ่20 เมษายน 2564 เพื่อรวบรวมใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิาร พจิารณาชีแ้จงในวันประชมุ โดยจะ

บันทกึค าถามค าตอบทีส่ าคัญไวใ้นรายงานการประชุมตามทีบ่ริษัทจะเห็นสมควร ขอใหท้่านระบุชือ่ ทีอ่ยู่ หมายเลข

โทรศพัท ์และ อเีมล ์(ถา้ม)ี เพือ่ทีบ่รษัิทจะสามารถตดิตอ่ได ้พรอ้มสง่ค าถาม ผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี ้

  - อเีมล ir@grouplease.co.th   หรอื 

  - สง่มาพรอ้มกับเอกสารการมอบฉันทะในซองธรุกจิตอบรับ  

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง กรุณาศกึษาและปฏบิตัติาม แนวปฏบิตัสิ าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชมุ

สามัญผูถ้อืหุน้ กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งตรัด ตามเอกสารแนบ 8 

mailto:ir@grouplease.co.th
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บรษัิทขอขอบคุณผูถ้ือหุน้เป็นอย่างสงู และหวังเป็นอย่างยิง่ว่าจะไดรั้บความร่วมมือจากท่านในการปฏบิัตติาม

แนวทางดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

 

 

 

      ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 

            (นายคานาเมะ  ฮาชโิมโตะ) 
        ประธานกรรมการ 
 

 

 

  


