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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจาํป 2552 
ของ บริษัท กรุปลีส จํากดั (มหาชน) 

 

 
วัน  เวลา  และสถานที่ประชุม 
ประชมุเม่ือวันพุธที ่ 22 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. หองประชมุสํานักงานใหญ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนน
เทศบาลนมิิตรใต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 
กรรมการผูเขารวมประชุม 
1)   นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการ 
2) นายสามารถ จิระดํารง รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
3) นายมุเนะโอะ ทาชิโร กรรมการ 
4) นายสุรศักดิ์  เข็มทองคํา กรรมการ และผูจัดการฝายการตลาด 
5) นายดีพงศ   สหะชาติศิริ กรรมการ 
6) นายฉัตรชัย   โชตนาการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7) นางสาวจรัญญา   แสงสุขดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8)   นายสาธิต รังคสิริ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
กรรมการผูไมเขารวมประชมุ 
 - ไมมี - 
 
ผูบริหารที่เขารวมประชุม (นอกเหนือจากกรรมการที่เปนผูบริหาร)   
1) นางสาววัชราภรณ เมรุทอง ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
2) นายสมคิด   จารุไพบูลยพันธ   ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ 
3) นายทศพร   เลิศพันธ ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตัวแทนบริษัทผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 
1) นางสาวพิมพใจ   มานิตขจรกิจ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
2) นางสาววราภรณ   อภิชัยนันท บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 
ผูเขารวมประชมุอื่น 
1) นายสมยศ สุธีรพรชยั Chief Operating Officer – Asia Partnership Fund 

 
นายมทิซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริษัท  ทําหนาที่เปนประธานของที่ประชุม (“ประธาน”) ไดดําเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ โดยมีคณุสมยศ สุธีรพรชยั ทําหนาทีผู่แปล ดังตอไปนี้ :- 

 
วาระที่ 1    แสดงวาการบอกกลาวนัดประชุมเปนไปโดยชอบ 

นายสมยศ  สุธีรพรชัย ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนประธาน แจงใหทราบวาการสงหนังสือเชิญ
ประชมุถึงผูถือหุนเปนไปตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ การบอกกลาวการ
ประชมุครั้งนี้จึงเปนไปโดยชอบ 

 
  มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที่ 2    ช้ีแจงเกี่ยวกบัองคประชุมในการประชมุวาครบหรือไม 
  นายสมยศ  สุธีรพรชยั ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนประธานประกาศองคประชุม โดยแจงวาการ

ประชมุวันนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชมุดวยตนเอง จํานวน 30 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 13 
ราย  รวมเปน 43 ราย  นับจํานวนหุนได ทั้งสิ้น 51,835,379 หุน  หรือเทากับรอยละ 95.99 เกินกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 54,000,000 หุน 
ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33. 

 
  มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 3    พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551 

ประธาน แจงวา รายงานการประชุมดังกลาวสงแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชมุแลว 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งจัดข้ึนเมื่อ

วันที่ 27 ตุลาคม 2551 โดยมีผูออกเสียง ดังนี้ 
เห็นดวย  51,835,379 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชมุ และมสีทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณารบัทราบและอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบป 2551 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบญัชีรับอนุญาตแลว และอนุมัติรายงานประจาํปของคณะกรรมการ 

 ประธาน แจงวา รายงานประจําป ซึ่งมีงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชสีิ้นสดุ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 ไดแนบไปใหทานผูถือหุนแลว พรอมกับหนังสือเชิญประชมุ 

 
 ประธาน ขอเชญิให นายสามารถ จิระดํารง กรรมการผูจัดการ ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใหที่ประชุมรับทราบ และในที่ประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เพ่ือตอบคําถาม หรอืใหขอมูล
เพ่ิมเติม หากทานผูถือหุนตองการ 

 
ตอบขอซกัถาม ทานผูถือหุนสอบถามถึงตัวเลข หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ซึ่งเพ่ิมข้ึน และแนวทางในการ

จัดการของทางบริษัท 
 
 กรรมการผูจดัการชีแ้จงวา การเพิ่มของหนี้ทีไ่มกอใหเกิดรายได เพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของลูกหนี้

เชาซื้อ และเมือ่เปรียบเทียบกับสัดสวน NPLs ของบริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดยีวกันแลว ยังถือวา
อยูในระดับต่ํา 

 
 ทานผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมถงึ สินทรัพยรอการขาย  
 
 กรรมการผูจัดการชีแ้จงวา สนิทรัพยรอการขายหมายถึง รถจักรยานยนตซึ่งยึดคืนจากผูเชาซื้อ ใน

กรณีที่ไมสามารถชําระคางวด หากรถจักรยานยนตยึดคืนมจีํานวนมากขึ้น จะทําใหรายการขาดทุน
จากการจําหนายสินทรัพยรอการขายเพิ่มข้ึน 

 
 ทานผูถือหุนสอบถามถึงเงินกูจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีจํานวนมากขึ้น นําไปใชทําอะไร 
 
 กรรมการผูจัดการชีแ้จงวา นําไปใชในการปลอยสินเชื่อเชาซือ้รถจักรยานยนต ซึ่งเปนธุรกิจหลักของ

บริษัทฯ เกือบทั้งหมด 
 

มต ิ       ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2551 และรายงานประจําปของ
คณะกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 โดยมีผูออกเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  51,835,379 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชมุ และมสีทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5      พิจารณาและอนุมัตกิารจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล ประจําป 2551 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ในป 2551 บริษัทฯ มียอดกําไรสทุธิเปนเงินทั้งสิ้น 183,670,199.29 

บาท หรือคิดเปน 3.42 บาทตอหุน บวกกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร ยกมาจากป 2550 จํานวน 

235,107,157.18 บาท และจดัสรรเปนสํารองตามกฎหมายในป 2551 เปนเงิน 5,207,157.18 บาท 

และมีการจายปนผลสําหรับผลประกอบการของป 2550 เปนเงิน 81 ลานบาท และปนผลกลางป
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สําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปแรกของป 2551 เปนเงิน 13.5 ลานบาท ทําให ณ สิ้นป 2551 บริษัทฯ 

มีกําไรสะสมทีย่ังไมไดจดัสรร 319,070,199.29 บาท ปจจบัุนบริษัทฯ มีเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย

จากป 2551 รวม 27,554,165.61 บาท ซึ่งยังไมครบตามกฎหมายคือรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

399 ลานบาท จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาตัง้สํารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 9,270,199.29 บาท หรือ

รอยละ 5.05 ของกําไรสุทธิ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีเงินสํารองสะสมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 

36,824,364.90 บาท และมีกําไรสะสมทีย่ังไมไดจัดสรรเหลอื 309,800,000 บาท 
 
สําหรับการจายเงินปนผลของผลประกอบการในป 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เม่ือพิจารณา

จากฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางรอบคอบแลว คณะกรรมการจึงเสนอใหจายปนผลเปนจํานวนเงิน 

153,500,000 บาท หรือรอยละ 83.57 ของกําไรสทุธิ หรอื 2.84 บาทตอหุน ทั้งนี ้ เม่ือวนัที ่ 19 

กันยายน  2551   บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวสําหรับรอบปบัญชีน้ี   จํานวน 0.25 

บาทตอหุน  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 13,500,000 บาท  ดังนั้น คงเหลืออีกจํานวน 140,000,000 บาท 

หรือคดิเปน 2.59 บาทตอหุน ที่จะจายใหผูถือหุนครั้งนี ้ โดยกําหนดวันบนัทึกรายชื่อผูถอืหุนที่มีสิทธิ

รับเงินปนผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. 

หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 

20 พฤษภาคม 2552 

 
ตอบขอซกัถาม Mr. Muneo  Tashiro ในฐานะตัวแทนของบริษัท Engine Inc. หนึ่งในผูถือหุนรายใหญของ

บริษัทฯ ไดแสดงความกังวลเก่ียวกับสภาพเศรษฐกจิซึ่งอยูในภาวะซบเซาทั่วโลก ตลอดจนปญหา
การเมืองภายในประเทศซึ่งยังยืดเยื้อ และสงผลซ้ําเตมิ ทําใหการแกปญหาดานเศรษฐกิจเปนไป
อยางยากลาํบากมากขึ้น ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาบรษัิทฯ จะมีกระแสเงินสดเพียงพอตอการ
ดําเนินธุรกิจภายใตภาวะวิกฤตเชนนี้ จึงใหความเห็นวายงัไมควรจายปนผลในขณะนี ้ และเมื่อ
วิกฤตการณบรรเทาลงแลว อาจจะจายปนผลระหวางกาลได จากนั้นจึงเสนอใหที่ประชุมแยกพิจารณา
การลงมติสําหรบัวาระนี้เปนสองเรื่อง คือ 5.1  การอนุมัติปนผล  5.2  การอนุมัตใิหตั้งสํารองตาม
กฎหมาย  
  

 ประธานจึงแจงใหที่ประชุมแยกการลงคะแนนออกเปนสองเรือ่งตามที่ผูถือหุนไดเสนอมา 
 

มต ิ 5.1 ที่ประชมุพิจารณาแลว มีมติไมอนุมัติใหจายเงินเงินปนผล เน่ืองจากความกังวลตอภาวะเศรษฐกจิ   
                  และการเมือง และตองการรักษาสภาพคลองของบริษัทไวใหมากที่สดุ โดยมีผูออกเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย      590,400 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ  1.14 
ไมเห็นดวย  51,244,879 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 98.86 
งดออกเสียง            100 คะแนนเสยีง  คิดเปนรอยละ     0 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชมุและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 5.2  และที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติ การจดัสรรเงินกําไรเพ่ือตั้งสํารองตามกฎหมาย 9,270,199.29     
                  บาท  หรือรอยละ 5.05 ของกําไรสทุธิ โดยมีผูออกเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  51,835,379 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คดิเปนรอยละ     0 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชมุและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 
วาระที่  6   พิจารณาและอนุมัตกิารแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่องออกตามวาระสําหรบัป 2552 

และอนุมัตกิารเขาดํารงตาํแหนงของกรรมการเขาใหม   
ประธาน แจงวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 กําหนดวาในการประชมุใหญ
สามัญผุถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) 
เปนอัตรา ถาจาํนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลทีสุ่ดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3) และขอบังคับของบรษัิทฯ ขอ 18. ระบุวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
ทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงในอัตรา 1 ใน 3 โดยใหกรรมการทีอ่ยูในตําแหนงนานทีสุ่ดเปน
ผูออกจากตําแหนง ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ทาน จึงมีกรรมการ 3 ทานทีจ่ะตองออก
ตามวาระ ไดแก 
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1. นายสามารถ  จริะดาํรง 
2. นายสรุศักดิ์  เข็มทองคํา 
3. นายสาธิต  รังคสิร ิ

   
และเสนอใหทีป่ระชมุอนุมัติการเขาดํารงตําแหนงของกรรมการเขาใหม 1 ทาน  คือ  นายมุเนะโอะ 
ทาชิโร  คณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกรรมการทั้ง 3 ทาน ใหกลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการเขาดํารงตําแหนงของกรรมการเขาใหม 

 
  มติ     ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติอนุมัตใิหกรรมการที่ลาออกตามวาระทุกทานกลับเขามาเปนกรรมการ

ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการเขาดํารงตําแหนงของกรรมการเขาใหม โดยมาผูออกเสียง
ดังนี ้
  
 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ คะแนนเสียง 
  เห็นดวย รอยละ ไมเห็นดวย รอยละ งดออกเสียง รอยละ 

1. นายสามารถ  จริะดาํรง 46,715,160 90.12 0 0 5,120,219 9.88 
2. นายสรุศักดิ์   เข็มทองคํา 51,835,379 100 0 0 0 0 
3. นายสาธิต     รังคสริ ิ 51,835,379 100 0 0 0 0 
4. นายมุเนะโอะ ทาชิโร 51,835,379 100 0 0 0 0 

 
ดังนั้น รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ เรยีงลําดับตามการครบวาระ ไดแก 

1) นายมทิซึจ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการ 

2) นายดีพงศ สหะชาติศริ ิ กรรมการ 

3) นายฉตัรชัย โชตนาการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

4) นางสาวจรัญญา แสงสุขด ี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5) นายสามารถ จิระดํารง รองประธานกรรมการ 

6) นายสรุศักดิ ์ เข็มทองคํา กรรมการ 

7) นายสาธิต รังคสิร ิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

8) นายมุเนะโอะ ทาชิโร กรรมการ 

 

วาระที่  7 พิจารณาและอนุมัตกิารกาํหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 
ประธาน แจงวา คาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ    ประกอบดวยเบี้ยประชุม   และโบนสั 
โดยคณะกรรมการไดรับมอบหมายใหเปนผูพิจารณาคาตอบแทน นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และนําเขาสูที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติตอไปเปนประจําทุกป โดย
คาตอบแทนกรรมการจะถูกกําหนดใหอยูในระดับทีใ่กลเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ซึ่งมีขนาด
ใกลเคียง และอยูในอุตสาหกรรมเดยีวกัน ตลอดจนสอดคลองกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 
 
ปจจุบันบริษัทฯ จายคาเบี้ยประชุมตามจํานวนครั้งที่เขาประชมุ โดยกรรมการทุกทานไดรับเบี้ยประชุม
เทากันคือทานละ 10,000 บาท สวนคาบําเหน็จกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ เปนสําคญั โดยจะเสนอขออนุมัติจายประมาณ 2 เทาของโบนัสพนักงาน 
เชน ถาพนักงานไดรับ 2 เดือน กรรมการจะไดรับ 4 เดือน สําหรับกรรมการทีร่ับหนาที่เปนกรรมการ
ตรวจสอบ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยทุกทานจะไดรับคาเบี้ยประชุม
ตอครั้ง เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท เทากัน 
 
ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2552 ในวงเงินไมเกิน 
3,500,000 บาท ทั้งนี้ในป 2551 บริษัทฯ จายคาตอบแทนกรรมการเปนเบี้ยประชุมและโบนัสเปน
จํานวนเงินทั้งสิน้ 1,430,000 บาท 
 

มติ      ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป  2551 ตามที่เสนอ 
โดยมีผูออกเสยีง ดังนี ้ 
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เห็นดวย  51,835,379 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ  100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชมุและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ถือไดวาที่ประชมุลงมตดิวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุม และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่  8  พิจารณาและอนมุัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบญัชี สําหรบัป 

2552 
ประธานแจงวา ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาและอนุมัตกิารแตงตั้ง 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบญัชี เชนเดียวกับป 2551 ที่ผานมา โดย
สํานักงานแหงนี้ไดทําหนาที่เปนผูสอบบญัชใีหกับบริษัทฯ แลวเปนเวลารวม 2 ป และทางสํานักงาน
ไดเสนอผูสอบบัญชี คือ นางสาวรุงนภา เลศิสุวรรณกุล  ผูสอบบญัชรีับอนุญาตเลขที ่ 3516  หรือ 
นางสาววสิสุตา จรยิธนากร  ผูสอบบญัชรีับอนุญาตเลขที ่ 3853 หรือ   นางนงลักษณ   พุมนอย 
ผูสอบบญัชรีับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนายชยพล  ศุภเศรษฐนนท  ผูสอบบญัชรีับอนุญาตเลขที ่
3972 โดยใหผูสอบบญัชคีนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
ของบริษัทฯ   ทั้งนี้  ไมมีผูสอบบัญชทีานใดมีความสัมพันธ   หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ     ผูบริหาร 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  และคณะกรรมการเสนอใหกําหนดจํานวนเงิน
คาสอบบญัชี ประจําป 2552 ในวงเงินไมเกิน 950,000 บาท    ไมรวมคาใชจายในการเดนิทางและ
อ่ืน ๆ ซึ่งในป 2551 บริษัทฯ ชาํระคาตอบแทนจากการสอบบัญชีเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 916,802 บาท 

 
นอกจากนั้นที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2552 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 มี
ความเห็นวาควรแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบญัชีเชนเดียวกับปที่
ผานมาเนื่องจากเปนสํานักงานที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ อีกทั้งสะดวกในการจัดทํางบการเงินรวม 
สําหรับบริษัทในเครือที่มีผูถือหุนใหญรายเดยีวกัน 

 
มติ      ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมตอินุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชตีามที่เสนอ โดยมีผูออกเสียง ดังนี ้

เห็นดวย  51,835,379 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ  100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชมุและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่  9 พิจารณา อนุมัติการแกไขขอบังคบับริษัทฯ ใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัตหิลักทรพัยและ

ตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรพัยฉบับใหม”) 
 ประธาน แจงขอใหที่ประชุมพิจารณา อนุมัต ิ การแกไขขอบังคับบริษัทฯ ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. 

หลักทรัพยฉบับใหม โดยรายละเอียดในการแกไข ไดมอบใหนายสมยศ สธีุรพรชัย เปนผูชี้แจงดังนี ้
 

ขอ  3   

เดิม   “ขอความอื่นทีมิ่ไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับใชบทบัญญตัิแหง

พระราชบัญญัตบิริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ที่ใชอยูในปจจุบันและที่จะแกไขในอนาคต เปน

ขอบังคับของบริษัทดวย”  

แกไข “ขอความอื่นทีมิ่ไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับตามบทบัญญตัแิหงกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชนจาํกัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” 

 

ขอ 15 

เดิม   “... คณะกรรมการจะสั่งใหปดสมดุทะเบียนงดการโอนหุนในระหวางยีส่ิบเอ็ดวัน (21) 

กอนวันประชุมผูถือหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ.สํานกังานใหญ และสํานักงาน

สาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวาสิบสี่วัน (14) กอนวันปดสมุดงดการโอนหุน” 
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แกไข “... บริษัทอาจงดรับลงทะเบยีนการโอนหุน ในระหวาง 21 วนั กอนวันประชมุผูถือหุนแต

ละครั้งก็ได โดยประกาศใหผูถอืหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของบริษัท

ทุกแหงไมนอยกวา 14 วันกอนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุนหรืออาจกําหนดวันใหสิทธิผูถือหุนที่มี

สิทธิเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยก็ได 

 

ขอ 45 

เดิม “กรณีที่บริษัทตกลงเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพยทีส่ําคญัของบริษัท ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยทีใ่ชบังคับกับการตกลงเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการ

ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สาํคัญของบริษัทจดทะเบียน แลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ” 

แกไข     “ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับ

การไดมาหรือจาํหนายไปซึ่งทรัพยสินของบรษัิท หรอืบริษัทยอยตามความหมายทีกํ่าหนดตาม

ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนดใชบังคับกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณีใหบริษัทปฏิบัตติามหลักเกณฑและวิธีการ

ตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆดวย” 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาและอนมัุติเห็นควรอนมัุติการแกไข
ขอบังคับบริษัทฯ ใหสอดคลองกับพรบ. หลักทรัพยฉบับใหม ตามรายละเอียดที่ไดชี้แจงใหทราบ 

 
มติ      ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีผูออกเสียง ดังนี ้

เห็นดวย  51,835,379 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชมุและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่  10 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ  (ถาม)ี 

 

ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอ่ืนใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานกลาวปดประชุมเม่ือเวลา 11.20 น. 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ__________________________   ลงชื่อ__________________________ 

       (    นางววรรณา  ไหลเจริญวงศ    )           (        นายมทิซึจิ  โคโนชิตะ      ) 

         เลขานุการบริษัท               ประธานกรรมการ 


