
 

 
31 มีนาคม 2553 

 
เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 
เรียน  ทานผูถือหุน 
 
สิ่งที่สงมาดวย  1. รายงานประจําป 2552 และงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CD-ROM) 
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 
3. ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
4. รายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการอิสระ เพ่ือเสนอใหผูถือหุน

เลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงอีกคร้ังและเพ่ือใหผูถือหุนพิจารณาในการมอบฉันทะ 
5. โครงการเสนอขายหุนสามัญใหแกบุคคลในวงจํากัด 
6. โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงาน 

(GL-WC) 
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขา

รวมประชุม 
8. แผนที่บริษัท 
9. หนังสือมอบฉันทะและใบประจําตอ 

 
 ดวยคณะกรรมการบริษัท มีมติใหจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ในวันพุธที่ 21 
เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานใหญ ชั้น 4  อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนน
เทศบาลนิมิตรใต  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ตามวาระการประชุมดังตอไปน้ี   
 
วาระที่ 1   แสดงวาการบอกกลาวนัดประชุมเปนไปโดยชอบ 
วาระที่ 2 ช้ีวาองคประชุมครบหรือไม 
วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เม่ือวันที่ 
22 เมษายน 2552 
 
วาระที่ 4   พิจารณารับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบป 2552 ซึ่งผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และอนุมั ติรายงานประจําปของ
คณะกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินและรายงานประจําปดังกลาว 
        
วาระที่ 5 รับทราบ การจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 

มกราคม 2551 – 30 กันยายน 2552 ซึ่งไดจายใหแกผูถือหุน ณ. วันที่ 30 
กรกฎาคม และ 9 ธันวาคม 2552 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 7/ 2552 
เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงาน
ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2552 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.84 บาท 
(แปดสิบสี่สตางค) เปนจํานวนเงิน 47,181,027.60 บาท โดยกําหนดปดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิในการ
รับเงินปนผลระหวางกาล ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 และจายเงินปนผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 
ที่ผานมาและ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 11/ 2552 เม่ือวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลอีกคร้ัง จากผลการดําเนินงานระหวาง



 

วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2552 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.54 บาท (หน่ึงบาทหาสิบสี่
สตางค) เปนจํานวนเงิน 86,498,550.60 บาท ทั้งน้ีเม่ือหักปนผลระหวางกาลที่จายในไตรมาสแรกแลว 
เหลือที่จายเปนจํานวนเงิน 39,317,523 บาทหรือคิดเปนอัตราหุนละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค) โดยมี
กําหนดวันบันทึกรายชื่อเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผลระหวางกาล ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 และให
รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2552 และจายเงินปนผลในวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ที่ผานมา 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล ประจําป 2552 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพ่ือตั้งสํารองตามกฎหมาย 
3,130,206.39 บาท หรือรอยละ 1.73 ของกําไรสุทธิ และจายเงินปนผลประจําป 2552 เปนจํานวนเงิน 
126,377,752.50 บาท หรือรอยละ 69.77 ของกําไรสุทธิ หรือคิดเปนอัตรา 2.05 – 2.25 บาทตอหุน 
(ข้ึนอยูกับจํานวนการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ์ GL-W1 คร้ังที่ 5) ทั้งน้ีเม่ือวันที่ 30 กรกฎาคมและ 9 
ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวสําหรับรอบปบัญชีน้ี จํานวน 0.84 
บาท และ 0.70 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 86,498,550.60 บาท ดังน้ันคงเหลืออีกจํานวน 
39,879,201.90 บาท หรือคิดเปน 0.51 – 0.71 บาทตอหุน ที่จะจายใหแกผูถือหุนคร้ังน้ี สําหรับการ
คํานวณเงินปนผลตอหุนที่แนนอน จะประกาศใหทราบหลังจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ GL-W1 
คร้ังที่ 5 ระหวางวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2553 ทั้งน้ีสําหรับผลการประกอบการในป 2551 บริษัทจายปน
ผลในอัตราหุนละ 0.25 บาทหรือรอยละ 7.35 ของกําไรสุทธิ 
  
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระสําหรับป 

2553  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ตองลาออกตามวาระ กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง จํานวน 3 ทาน คือ นายมิทซึจิ โคโนชิตะ, นายดีพงศ สหะ
ชาติศิริ และนายฉัตรชัย โชตนาการ 
 ดังน้ันรายนามคณะกรรมการบริษัทฯ เรียงลําดับตามการครบวาระ คือ 

1) นางสาวจรัญญา แสงสุขดี 
2) นายสามารถ จิระดํารง 
3) นายสุรศักดิ์ เข็มทองคํา 
4) นายสาธิต รังคสิริ 
5) นายมุเนะโอะ ทาชิโร 
6) นายมิทซึจิ โคโนชิตะ 
7) นายดีพงศ สหะชาติศิริ 
8) นายฉัตรชัย โชตนาการ 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2553 ในวงเงิน
ไมเกิน 3,500,000 บาท โดยบริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่ใกลเคียงกับ
อุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะรักษากรรมการซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่ตองการ ขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึง
ผลการดําเนินงานของบริษัทดวย คาตอบแทนจะถูกนําเสนอโดยคณะกรรมการ และผานการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ แลวจึงนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตอไป 
 บริษัทจายคาตอบแทนกรรมการแยกเปนคาเบี้ยประชุม โดยจายตามจํานวนคร้ังที่เขาประชุม 
โดยกรรมการทุกทานไดรับเบี้ยประชุมเทากันคือทานละ 10,000 บาท สวนคาบําเหน็จกรรมการน้ัน 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ โดยคาบําเหน็จจะขอเสนอ
อนุมัติจายประมาณ 2 เทาของคาบําเหน็จพนักงาน (เชน ถาพนักงานไดรับ 2 เดือน กรรมการจะไดรับ 4 



 

เดือน) สําหรับกรรมการที่รับหนาที่กรรมการตรวจสอบ จะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย โดยทุกทานจะไดรับคาเบี้ยประชุมตอคร้ัง เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท เทากัน 
 ในป 2552 บริษัทจายคาตอบแทนกรรมการเปนเบี้ยประชุมและโบนัสเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
1,440,000 บาท 
 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี พรอมกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

ประจําป 2553 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแตงตั้งบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีเชนเดียวกับป 2552 ที่ผานมา โดยบริษัทแหงน้ีไดทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัทฯ แลว
เปนเวลารวม 3 ป ทางสํานักงานไดเสนอผูสอบบัญชี คือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3516  หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ   นาง
นงลักษณ   พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972        
โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท
ฯ   ทั้งน้ีไมมีผูสอบบัญชีทานใดมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสีย กับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
 และ คณะกรรมการเสนอใหกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2553 ในวงเงินไมเกิน 
930,000 บาท ไมรวมคาใชจายอื่นๆ ทั้งน้ีในป 2552 บริษัทชําระคาตอบแทนจากการสอบบัญชีเปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 944,929 บาท โดยไมมีคาบริการอื่น 
 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 2/2553  ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 มีความเห็นวา
ควรแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีเชนเดียวกับปที่ผานมา 
เน่ืองจากเปนสํานักงานที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ อีกทั้งสะดวกในการจัดทํางบการเงินรวม สํ า ห รั บ
บริษัทในเครือที่มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน 
 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังที่ 

4 จํานวน 500,000 หนวย เพื่อจัดสรรแกกรรมการและพนักงานของบริษัท ตาม
โครงการ ESOP คร้ังที่ 3 (GL-WC) 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับซ้ือหุนสามัญของ
บริษัท คร้ังที่ 4 เพ่ือจัดสรรแกกรรมการและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ ESOP คร้ังที่ 3 (GL-WC) 
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 32,500,000 บาท 

(สามสิบสองลานหาแสนบาท) จากทุนจดทะเบียน จํานวน 399,000,000 บาท 
(สามรอยเกาสิบเกาลานบาท) เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 431,500,000 บาท (ส่ี
รอยสามสิบเอ็ดลานหาแสนบาท) 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว 
 
วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 6.5 ลานหุน เพื่อเสนอขาย

ใหแกบุคคลในวงจํากัด และรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร
สําหรับกรรมการและพนักงาน คร้ังที่ 3 (GL-WC) และมอบอํานาจในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรตลอดจนเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรหุนที่ออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิ ESOP 
3 (GL-WC) และการขายหุนใหบุคคลในวงจํากัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ และมอบ
อํานาจในการดําเนินการดังกลาว 

 



 

วาระที่ 13  พิจารณาอนุมัติใหมีการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณธสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ือง
ทุนจดทะเบียนบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติใหมีการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณธสนธิของบริษัท ขอ 4 
ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 
วาระที่ 14   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 

อน่ึง บริษัทฯ กําหนดวันบันทึกรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 
2553 ในวันที่ 10 มีนาคม 2553  และใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225  ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2553 

และกําหนดวันบันทึกรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 29 เมษายน 2553 และให
รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 เมษายน 
2553 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553   
 
 จึงขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทาน
ไมสามารถเขารวมประชุม และประสงคจะแตงตั้งผูอื่นเขารวมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเปนหนังสือ
ตามแบบที่ไดแนบมาพรอมจดหมายเชิญประชุมฉบับน้ี และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผู
ถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมตามที่ระบุในเอกสารแนบ เพ่ือลงทะเบียนในวัน
ประชุมตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป 
 
 
 
                                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

  
          _________________________ 
          (      นายสามารถ จิระดํารง      ) 

                                       รองประธานกรรมการ 
 
 
 
หมายเหตุ : ผูถือหุนทานใดตองการรายงานประจําปเปนรูปเลม  กรุณาติดตอ สํานักกรรมการบริษัท 

 คุณวรรณา ไหลเจริญวงศ โทร. 0-2580-7555 ตอ 5022 
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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 
ของ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) 

 

 
วัน  เวลา  และสถานท่ีประชุม 
ประชุมเมื่อวันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. หองประชุมสํานักงานใหญ อาคารเลขท่ี 63 ซอย 1 ถนน
เทศบาลนิมิตรใต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 
กรรมการผูเขารวมประชุม 
1)   นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการ 
2) นายสามารถ จิระดํารง รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
3) นายมุเนะโอะ ทาชิโร กรรมการ 
4) นายสุรศักด์ิ  เข็มทองคํา กรรมการ และผูจัดการฝายการตลาด 
5) นายดีพงศ   สหะชาติศิริ กรรมการ 
6) นายฉัตรชัย   โชตนาการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7) นางสาวจรัญญา   แสงสุขดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8) น  นายสาธิต รังคสิริ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
กรรมการผูไมเขารวมประชุม 
 - ไมมี - 
 
ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม (นอกเหนือจากกรรมการท่ีเปนผูบริหาร)   
1) นางสาววัชราภรณ เมรุทอง ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
2) นายสมคิด   จารุไพบูลยพันธ   ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ 
3) นายทศพร   เลิศพันธ ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตัวแทนบริษัทผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม 
1) นางสาวพิมพใจ   มานิตขจรกิจ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
2) นางสาววราภรณ   อภิชัยนันท บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 

ผูเขารวมประชุมอื่น 

1) นายสมยศ สุธีรพรชัย Chief Operating Officer – Asia Partnership Fund 

 

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริษัท  ทําหนาท่ีเปนประธานของท่ีประชุม (“ประธาน”) ไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีคุณสมยศ สุธีรพรชัย ทําหนาท่ีผูแปล ดังตอไปนี้ :- 

 

วาระท่ี 1    แสดงวาการบอกกลาวนัดประชุมเปนไปโดยชอบ 
นายสมยศ  สุธีรพรชัย ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนประธาน แจงใหทราบวาการสงหนังสือเชิญ
ประชุมถึงผูถือหุนเปนไปตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ การบอกกลาวการ
ประชุมครั้งนี้จึงเปนไปโดยชอบ 

 
  มติ    ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 2    ชี้แจงเก่ียวกับองคประชุมในการประชุมวาครบหรือไม 

  นายสมยศ  สุธีรพรชัย ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนประธานประกาศองคประชุม โดยแจงวาการ
ประชุมวันนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 30 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 13 
ราย  รวมเปน 43 ราย  นับจํานวนหุนได ท้ังส้ิน 51,835,379 หุน  หรือเทากับรอยละ 95.99 เกินกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 54,000,000 หุน 
ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33. 

 
  มติ    ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 3    พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2551 

ประธาน แจงวา รายงานการประชุมดังกลาวสงแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2551 ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อ
วันท่ี 27 ตุลาคม 2551 โดยมีผูออกเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  51,835,379 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณารับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบป 2551 ซึ่งผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ 

 ประธาน แจงวา รายงานประจําป ซ่ึงมีงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2551 ไดแนบไปใหทานผูถือหุนแลว พรอมกับหนังสือเชิญประชุม 

 
 ประธาน ขอเชิญให นายสามารถ จิระดํารง กรรมการผูจัดการ ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ใหท่ีประชุมรับทราบ และในท่ีประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เพ่ือตอบคําถาม หรือใหขอมูล
เพิ่มเติม หากทานผูถือหุนตองการ 

 

ตอบขอซักถาม ทานผูถือหุนสอบถามถึงตัวเลข หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ซ่ึงเพิ่มขึ้น และแนวทางในการ
จัดการของทางบริษัท 

 
 กรรมการผูจัดการช้ีแจงวา การเพิ่มของหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของลูกหนี้

เชาซ้ือ และเมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวน NPLs ของบริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันแลว ยังถือวา
อยูในระดับตํ่า 

 
 ทานผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมถึง สินทรัพยรอการขาย  
 
 กรรมการผูจัดการช้ีแจงวา สินทรัพยรอการขายหมายถึง รถจักรยานยนตซ่ึงยึดคืนจากผูเชาซ้ือ ใน

กรณีท่ีไมสามารถชําระคางวด หากรถจักรยานยนตยึดคืนมีจํานวนมากขึ้น จะทําใหรายการขาดทุน
จากการจําหนายสินทรัพยรอการขายเพิ่มขึ้น 

 
 ทานผูถือหุนสอบถามถึงเงินกูจากสถาบันการเงิน ซ่ึงมีจํานวนมากขึ้น นําไปใชทําอะไร 
 
 กรรมการผูจัดการช้ีแจงวา นําไปใชในการปลอยสินเช่ือเชาซ้ือรถจักรยานยนต ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของ

บริษัทฯ เกือบท้ังหมด 
 

มติ        ท่ีประชุมรับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 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 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5      พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล ประจําป 2551 

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ในป 2551 บริษัทฯ มียอดกําไรสุทธิเปนเงินท้ังส้ิน 183,670,199.29 

บาท หรือคิดเปน 3.42 บาทตอหุน บวกกําไรสะสมท่ียังไมจัดสรร ยกมาจากป 2550 จํานวน 

235,107,157.18 บาท และจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายในป 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 ส้ินป 2551 บริษัทฯ 

มีกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร 319,070,199.29 บาท ปจจุบันบริษัทฯ มีเงินทุนสํารองตามกฎหมาย

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

399 ลานบาท จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาต้ังสํารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 9,270,199.29 บาท หรือ

รอยละ 5.05 ของกําไรสุทธิ ซ่ึงจะทําใหบริษัทฯ มีเงินสํารองสะสมเปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 

36,824,364.90 บาท และมีกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรเหลือ 309,800,000 บาท 
 
สําหรับการจายเงินปนผลของผลประกอบการในป 2551 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เมื่อพิจารณา

จากฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางรอบคอบแลว คณะกรรมการจึงเสนอใหจายปนผลเปนจํานวนเงิน 

153,500,000 บาท หรือรอยละ 83.57 ของกําไรสุทธิ หรือ 2.84 บาทตอหุน ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี 19 

กันยายน  2551   บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวสําหรับรอบปบัญชีนี้   จํานวน 0.25 

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

หรือคิดเปน 2.59 บาทตอหุน ท่ีจะจายใหผูถือหุนครั้งนี้ โดยกําหนดวันบันทึกรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิ

รับเงินปนผล ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. 

หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2552 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 

20 พฤษภาคม 2552 

 

ตอบขอซักถาม Mr. Muneo  Tashiro ในฐานะตัวแทนของบริษัท Engine Inc. หนึ่งในผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ ไดแสดงความกังวลเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจซ่ึงอยูในภาวะซบเซาท่ัวโลก ตลอดจนปญหา
การเมืองภายในประเทศซ่ึงยังยืดเย้ือ และสงผลซํ้าเติม ทําใหการแกปญหาดานเศรษฐกิจเปนไป
อยางยากลําบากมากขึ้น ดังนั้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพียงพอตอการ
ดําเนินธุรกิจภายใตภาวะวิกฤตเชนนี้ จึงใหความเห็นวายังไมควรจายปนผลในขณะนี้ และเมื่อ
วิกฤตการณบรรเทาลงแลว อาจจะจายปนผลระหวางกาลได จากนั้นจึงเสนอใหท่ีประชุมแยกพิจารณา
การลงมติสําหรับวาระนี้เปนสองเรื่อง คือ 5.1  การอนุมัติปนผล  5.2  การอนุมัติใหต้ังสํารองตาม
กฎหมาย  
  

 ประธานจึงแจงใหท่ีประชุมแยกการลงคะแนนออกเปนสองเรื่องตามท่ีผูถือหุนไดเสนอมา 

 
มติ 5.1 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติไมอนุมัติใหจายเงินเงินปนผล เนื่องจากความกังวลตอภาวะเศรษฐกิจ   
                  และการเมือง และตองการรักษาสภาพคลองของบริษัทไวใหมากท่ีสุด โดยมีผูออกเสียง ดังนี้ 

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

 
 5.2  และท่ีประชุมไดพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรเงินกําไรเพื่อต้ังสํารองตามกฎหมาย 9,270,199.29     
                  บาท  หรือรอยละ 5.05 ของกําไรสุทธิ โดยมีผูออกเสียง ดังนี้ 

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

 
 
วาระท่ี  6   พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระสําหรับป 2552 

และอนุมัติการเขาดํารงตําแหนงของกรรมการเขาใหม   
ประธาน แจงวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดวาในการประชุมใหญ
สามัญผุถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) 
เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3) และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18. ระบุวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
ทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงในอัตรา 1 ใน 3 โดยใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปน
ผูออกจากตําแหนง ซ่ึงปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการท้ังส้ิน 7 ทาน จึงมีกรรมการ 3 ทานท่ีจะตองออก
ตามวาระ ไดแก 
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1. นายสามารถ  จิระดํารง 
2. นายสุรศักด์ิ  เข็มทองคํา 
3. นายสาธิต  รังคสิริ 

   
และเสนอใหท่ีประชุมอนุมัติการเขาดํารงตําแหนงของกรรมการเขาใหม 1 ทาน  คือ  นายมุเนะโอะ 
ทาชิโร  คณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกรรมการท้ัง 3 ทาน ใหกลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการเขาดํารงตําแหนงของกรรมการเขาใหม 

 

  มติ     ท่ีประชุมพิจารณาแลว   มีมติอนุมัติใหกรรมการท่ีลาออกตามวาระทุกทานกลับเขามาเปนกรรมการ
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการเขาดํารงตําแหนงของกรรมการเขาใหม โดยมาผูออกเสียง
ดังนี้ 
  
 

ลําดับ รายช่ือกรรมการ คะแนนเสียง 
  เห็นดวย รอยละ ไมเห็นดวย รอยละ งดออกเสียง รอยละ 

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

 
ดังนั้น รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ เรียงลําดับตามการครบวาระ ไดแก 

1) นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการ 

2) นายดีพงศ สหะชาติศิริ กรรมการ 

3) นายฉัตรชัย โชตนาการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4) นางสาวจรัญญา แสงสุขดี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5) นายสามารถ จิระดํารง รองประธานกรรมการ 

6) นายสุรศักด์ิ เข็มทองคํา กรรมการ 

7) นายสาธิต รังคสิริ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

8) นายมุเนะโอะ ทาชิโร กรรมการ 

 

วาระท่ี  7 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 

ประธาน แจงวา คาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ    ประกอบดวยเบ้ียประชุม   และโบนัส 
โดยคณะกรรมการไดรับมอบหมายใหเปนผูพิจารณาคาตอบแทน นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และนําเขาสูท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติตอไปเปนประจําทุกป โดย
คาตอบแทนกรรมการจะถูกกําหนดใหอยูในระดับท่ีใกลเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ซ่ึงมีขนาด
ใกลเคียง และอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
ปจจุบันบริษัทฯ จายคาเบ้ียประชุมตามจํานวนครั้งท่ีเขาประชุม โดยกรรมการทุกทานไดรับเบ้ียประชุม
เทากันคือทานละ 10,000 บาท สวนคาบําเหน็จกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ เปนสําคัญ โดยจะเสนอขออนุมัติจายประมาณ 2 เทาของโบนัสพนักงาน 
เชน ถาพนักงานไดรับ 2 เดือน กรรมการจะไดรับ 4 เดือน สําหรับกรรมการท่ีรับหนาท่ีเปนกรรมการ
ตรวจสอบ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย โดยทุกทานจะไดรับคาเบ้ียประชุม
ตอครั้ง เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท เทากัน 
 
ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2552 ในวงเงินไมเกิน 
3,500,000 บาท ท้ังนี้ในป 2551 บริษัทฯ จายคาตอบแทนกรรมการเปนเบ้ียประชุมและโบนัสเปน
จํานวนเงินท้ังส้ิน 1,430,000 บาท 
 

มติ      ท่ีประชุมพิจารณาแลว   มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป  2551 ตามท่ีเสนอ 
โดยมีผูออกเสียง ดังนี้  
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เห็นดวย  51,835,379 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ  100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ถือไดวาท่ีประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึง
มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี  8  พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี สําหรับป 

2552 

ประธานแจงวา ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการแตงต้ัง 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี เชนเดียวกับป 2551 ท่ีผานมา โดย
สํานักงานแหงนี้ไดทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัทฯ แลวเปนเวลารวม 2 ป และทางสํานักงาน
ไดเสนอผูสอบบัญชี คือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516  หรือ 
นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3853 หรือ   นางนงลักษณ   พุมนอย 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4172 หรือนายชยพล  ศุภเศรษฐนนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3972 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
ของบริษัทฯ   ท้ังนี้  ไมมีผูสอบบัญชีทานใดมีความสัมพันธ   หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ     ผูบริหาร 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  และคณะกรรมการเสนอใหกําหนดจํานวนเงิน
คาสอบบัญชี ประจําป 2552 ในวงเงินไมเกิน 950,000 บาท    ไมรวมคาใชจายในการเดินทางและ
อ่ืน ๆ ซ่ึงในป 2551 บริษัทฯ ชําระคาตอบแทนจากการสอบบัญชีเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 916,802 บาท 

 
นอกจากนั้นท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2552 ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2552 มี
ความเห็นวาควรแตงต้ัง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีเชนเดียวกับปท่ี
ผานมาเนื่องจากเปนสํานักงานท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ อีกท้ังสะดวกในการจัดทํางบการเงินรวม 
สําหรับบริษัทในเครือท่ีมีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน 

 
มติ      ท่ีประชุมพิจารณาแลว   มีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีตามท่ีเสนอ โดยมีผูออกเสียง ดังนี้ 

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

 

วาระท่ี  9 พิจารณา อนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัทฯ ใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) (“พรบ. หลักทรัพยฉบับใหม”) 

 ประธาน แจงขอใหท่ีประชุมพิจารณา อนุมัติ การแกไขขอบังคับบริษัทฯ ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. 
หลักทรัพยฉบับใหม โดยรายละเอียดในการแกไข ไดมอบใหนายสมยศ สุธีรพรชัย เปนผูช้ีแจงดังนี้ 

 
ขอ  3   

เดิม   “ขอความอ่ืนท่ีมิไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับใชบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ท่ีใชอยูในปจจุบันและท่ีจะแกไขในอนาคต เปน

ขอบังคับของบริษัทดวย”  

แกไข “ขอความอ่ืนท่ีมิไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” 

 

ขอ 15 

เดิม   “... คณะกรรมการจะส่ังใหปดสมุดทะเบียนงดการโอนหุนในระหวางย่ีสิบเอ็ดวัน (21) 

กอนวันประชุมผูถือหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ.สํานักงานใหญ และสํานักงาน

สาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวาสิบส่ีวัน (14) กอนวันปดสมุดงดการโอนหุน” 



6/6 

แกไข “... บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุน ในระหวาง 21 วัน กอนวันประชุมผูถือหุนแต

ละครั้งก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของบริษัท

ทุกแหงไมนอยกวา 14 วันกอนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุนหรืออาจกําหนดวันใหสิทธิผูถือหุนท่ีมี

สิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยก็ได 

 

ขอ 45 

เดิม “กรณีท่ีบริษัทตกลงเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดมาหรือ

จําหนายไปซ่ึงสินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัท ตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยท่ีใชบังคับกับการตกลงเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการ

ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัทจดทะเบียน แลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ” 

แกไข     “ในกรณีท่ีบริษัท หรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับ

การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินของบริษัท หรือบริษัทยอยตามความหมายท่ีกําหนดตาม

ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนดใชบังคับกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือ

จําหนายไปซ่ึงทรัพยสินของบริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณีใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ

ตามท่ีประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆดวย” 

 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติเห็นควรอนุมัติการแกไข
ขอบังคับบริษัทฯ ใหสอดคลองกับพรบ. หลักทรัพยฉบับใหม ตามรายละเอียดท่ีไดช้ีแจงใหทราบ 

 

มติ      ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีตามท่ีเสนอ โดยมีผูออกเสียง ดังนี้ 
เห็นดวย  51,835,379 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี  10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  (ถามี) 

 

ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอ่ืนใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานกลาวปดประชุมเมื่อเวลา 11.20 น. 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ__________________________   ลงช่ือ__________________________ 

       (    นางววรรณา  ไหลเจริญวงศ    )           (        นายมิทซึจิ  โคโนชิตะ      ) 

         เลขานุการบริษัท               ประธานกรรมการ 





เอกสารแนบ 3



เอกสารแนบ 3



เอกสารแนบ 3



 บริษัท กรุปลีส  จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 4 
 

   

รายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการอิสระ 
เพื่อเสนอใหผูถือหุนพจิารณาเลือกต้ัง และมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมผูถือหุน 

 
 
นายมิทซจึิ  โคโนชิตะ อายุ 42 ป  
ตําแหนง  ประธานกรรมการ 
คุณวุฒิการศกึษา ปริญญาตรี และปริญญาโท (สาขากฏหมาย) Osaka University ประเทศญีปุ่น 
 
การถือหุนในบริษัท       - ไมมี - 
ระยะเวลาทีด่ํารงตาํแหนงกรรมการ  3 ป 
การดาํรงตาํแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน  จํานวน 1 บริษัท คอื บริษัท หลกัทรัพย ยูไนเตด็ จํากดั (มหาชน)  
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 6 บริษัท 
 กิจการอื่นที่อาจทาํใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท - ไมมี – 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2552 จํานวนทั้งสิ้น 8/12 คร้ัง 
 
ประวัติการทาํงาน 
ป 2552 – ปจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอรเนชั่นแนล  อินชัวรันส จํากัด 
ป 2552 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท พี.พี. คอรัล รีสอรท จํากัด 
ป 2550 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. ฮอสพิทอลลติี้ จํากดั 
ป 2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กรุปลีส จํากดั (มหาชน) 
ป 2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลกัทรัพย ยูไนเตด็ จํากดั (มหาชน) 
ป 2548 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส จํากัด 
ป 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซันวา เทคโน จํากดั 
ป 2543 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซันวา เวิลด เซอรวิส จํากัด 

 
การมีสวนไดเสียในวาระทีเ่สนอในการประชุมคร้ังน้ี - ไมมี -  
              
 
นายดีพงศ  สหะชาติศิริ  อายุ 36 ป 
ตําแหนง  กรรมการ 
คุณวุฒิการศกึษา   ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ปริญญาตรี (สถาปตยกรรมศาสตร) พระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง 
  หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 27 เม.ย. 50  
 
การถือหุนในบริษัท  - ไมมี - 
ระยะเวลาทีด่ํารงตาํแหนงกรรมการ  3 ป 
การดาํรงตาํแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน  - ไมมี -  
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 
 กิจการอื่นที่อาจทาํใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท - ไมมี – 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2552 จํานวนทั้งสิ้น 12/12 คร้ัง 
 
ประวัติการทาํงานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน 
ป 2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)  
ป 2548 – 2550 ผูจัดการผลติภัณฑ บริษัท มหพันธ ไฟเบอรซีเมนต จํากัด (มหาชน)  
ป 2546 – 2548 ผูชวยผูจัดการฝายการตลาด บริษัท ซันวูด อินดัสตรีส จํากดั (มหาชน) 
 
การมีสวนไดเสียในวาระทีเ่สนอในการประชุมคร้ังน้ี :   
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP คร้ังที่ 3 จํานวน 6,000 หนวย คดิเปนรอยละ 1.2 
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในคร้ังน้ี 



 บริษัท กรุปลีส  จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 4 
 

   

 
นายฉัตรชัย  โชตนาการ อายุ 57 ป 
ตําแหนง  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
คุณวุฒิการศกึษา   ปริญญาโท (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) Florida Institute of Technology  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาโท (วิทยาศาสตรบณัฑิต) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
  หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 27 เม.ย. 50  
 
การถือหุนในบริษัท  - ไมมี – 
ระยะเวลาทีด่ํารงตาํแหนงกรรมการ  3 ป 
การดาํรงตาํแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน  - ไมมี -  
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 
 กิจการอื่นที่อาจทาํใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท - ไมมี – 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2552 จํานวนทั้งสิ้น 11/12 คร้ัง 
 
ประวัติการทาํงาน 
ป 2550 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) 
ป 2544 – ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโสสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  บริษัท กรุงเทพประกันชวีิต จํากดั   (มหาชน) 
ป 2541 – 2544 ผูอํานวยแผนกฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  องคการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) 
ป 2537 – 2541 ผูอํานวยการฝายปฏิบตัิการและคอมพิวเตอร บริษัท เซฟโก โฮลเซลล จํากดั 
ป 2530 – 2537 หัวหนาโครงการ ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
การมีสวนไดเสียในวาระทีเ่สนอในการประชุมคร้ังน้ี :   
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP คร้ังที่ 3 จํานวน 6,000 หนวย คดิเปนรอยละ 1.2 
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในคร้ังน้ี 
            
 
นายสาธิต   รังคสิริ อายุ 50 ป  
ตําแหนง  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
คุณวุฒิการศกึษา MA in Economics, Atlanta University, U.S.A.  
  อบรมและดูงานดานภาษีอากร มหาวทิยาลัย Canberra  และมหาวิทยาลัย 
  New South Wales, Australia  
  อบรมนักบริหารระดับสูง รุน 39 ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
  หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 22-23 ส.ค.46  
 
การถือหุนในบริษัท  จํานวนหุนสามัญ 48,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.09 
ระยะเวลาทีด่ํารงตาํแหนงกรรมการ  6 ป 
การดาํรงตาํแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน  จํานวน 1  บริษัท ไดแก  บริษัท ไทยวาฟูดโปรดกัส จํากัด (มหาชน) 
    ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ,  
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 
 กิจการอื่นที่อาจทาํใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท - ไมมี – 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2552 จํานวนทั้งสิ้น 7/12 คร้ัง 
 
ประวัติการทาํงาน 
ป 2547 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  บริษัท กรุปลีส จํากดั (มหาชน)  
ป 2545 – ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากดั(มหาชน) 
ป 2545 - 2547 ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ,์ ประจําคณะกรรมมาธกิารเศรษฐกิจ การพาณิชยและ 
  อุตสาหกรรม วุฒิสภา 
ป 2527 - ปจจุบัน  อาจารยพิเศษดานกฎหมายและบัญชีภาษีอากรระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ 
  มหาวิทยาลัย, มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,  มหาวทิยาลัยหอการคาและอื่น ๆ 
 
การมีสวนไดเสียในวาระทีเ่สนอในการประชุมคร้ังน้ี :   
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP คร้ังที่ 3 จํานวน 6,000 หนวย คดิเปนรอยละ 1.2 
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในคร้ังน้ี



 บริษัท กรุปลีส  จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 4 
 

   

 
นางสาวจรัญญา  แสงสุขดี  อายุ 45 ป 
ตําแหนง  การตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
คุณวุฒิการศกึษา   ปริญญาโท    คณะบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  ปริญญาตรี (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  หลกัสูตรโครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนะบริหารศาสตร (NIDA) 
  หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 62/2007, เมษายน 2550 
  หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 96/2007, ธันวาคม 2550  
 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 
 หลกัสูตร Audit Committee Continuing Development Program 
 -   Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
 -   Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
 -   Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR)  
 -   Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 

 
การถือหุนในบริษัท  - ไมมี - 
ระยะเวลาทีด่ํารงตาํแหนงกรรมการ  3 ป 
การดาํรงตาํแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น 
-  บริษัทจดทะเบียน  จํานวน 1  บริษัท ไดแก บริษัท โกลเบลก็ โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท จํากัด (มหาชน)  
    ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
-  ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2  บริษัท 
-  กิจการอื่นทีอ่าจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท - ไมมี – 
 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2552 จํานวนทั้งสิ้น 10/12 คร้ัง 
ประวัติการทาํงาน 
ป 2550 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษัท กรุปลีส จํากดั (มหาชน) 
ป 2550 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ  บริษัท แทกซสเปเชี่ยลลิสท จํากัด  
ป 2550 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ  บริษัท บางกอก เทรนน่ิง เซ็นเตอร จํากดั  
ป 2551 - ปจจุบัน  ที่ปรึกษาภาษีอากร  บริษัท ที โอ ที จํากดั (มหาชน)  
ป 2549 – ปจจุบัน  ที่ปรึกษาภาษีอากร   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ป 2546 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาภาษีอากร  บริษัท ปตท. (กาซ) จํากัด (มหาชน) 
ป 2549 – 2550 ที่ปรึกษาภาษีอากร   การประปานครหลวง 

    ป 2547 – 2548 ที่ปรึกษาภาษีอากร  การสือ่สารแหงประเทศไทย 
ป 2545 – 2546 ที่ปรึกษาภาษีอากร  การทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
 
การมีสวนไดเสียในวาระทีเ่สนอในการประชุมคร้ังน้ี :   
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP คร้ังที่ 3 จํานวน 6,000 หนวย คดิเปนรอยละ 1.2 
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในคร้ังน้ี 
            
 
หลักเกณฑและวิธกีารสรรหา 
 
 กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา
เน่ืองจากปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณา
คุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย ทั้งน้ีเพ่ือเปนการสนับสนุนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งในการ
ประชุมผูถือหุนประจําป โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการพิจารณาตองมีคุณสมบัติเบื้องตนตาม
ห ลั ก เ กณฑที่ ไ ด กํ า ห นด  แล ะ ดํ า เ นิ นก า รต า ม ข้ันต อนที่ ไ ด แ จ ง ไ ว ใ น เ ว ปไซต ขอ งบ ริ ษั ท 
www.grouplease.co.th ในวันที่ 16 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2552 ที่ผานมา 
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โครงการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

ของบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) 

 

 บริษัท กรุปลสี จํากัด (มหาชน) มีความประสงคจะออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก

บุคคลในวงจํากัด โดยเสนอขายใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไมเกิน 50 ราย  ตาม

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

1. วัตถุประสงคและความจําเปน 

1.1 เพ่ิมชองทางในการระดมทุน 

1.2 เพ่ิมสดัสวนผูถือหุนรายยอยใหไดตามเกณฑทีต่ลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ซ่ึง

จะทําใหหลักทรัพยเกดิสภาพคลองในการซ้ือขายและมีราคาที่สอดคลองกับผลประกอบการ 

และความตองการของตลาดมากย่ิงข้ึน  

ทั้งน้ีบริษัทจะนําเงินที่ไดรับไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ตามความเหมาะสม 

 

2.  รายละเอียดเกี่ยวหุนที่เสนอขาย 

ประเภท  : หุนสามัญเพ่ิมทุน ของ บริษัท กรุปลีส จํากดั (มหาชน)  

จํานวนหุนที่เสนอขาย :   6,000,000 หุน 

ราคาเสนอขาย : ไมตํ่ากวา 23.20 บาท 

จํานวนนักลงทุนทีเ่สนอขาย :  ไมเกิน 50 ราย 

ชวงเวลาเสนอขาย : ภายใน 1 ปหลังจากที่ประชมุผูถือหุนอนุมัต ิ 

 

3.  ที่มาของการคํานวณราคาตลาด  

คํานวณราคาตลาดอางอิงโดยใชราคาปดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุน บริษัท กรุปลีส จํากดั 

(มหาชน) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลงั 7 วันทาํการ กอนวันกําหนดราคาเสนอ

ขาย ซ่ึงไดแกวันทีค่ณะกรรมการอนุมัติการออกและเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหบุคคลในวงจํากดั 

โดย “ราคาตลาด” ที่คํานวณไดคือ 23.70 บาท ดังน้ันราคาเสนอขายจึงคดิเปนรอยละ 

97.89 ของราคาตลาด ซ่ึงไมต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาด” อางอิง จึงไมถือเปน”การ

เสนอขายหุนราคาต่ํา” ตามประกาศกลต.ที่ สจ.39/2551 
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สรุปขอมูลเกี่ยวกับราคาและมูลคาการซ้ือขายหุนสามัญ รายเดอืนในรอบ 6 เดอืนของบริษัท 

กรุปลีส จํากดั (มหาชน) ตั้งแตเดือนกันยายน 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2553 ดังน้ี 

พ.ศ. เดอืน ราคาเฉลี่ย* 

(บาท) 

ราคาสูงสุด 

(บาท) 

ราคาต่าํสุด 

(บาท) 

ราคาปด 

(บาท) 

มูลคาซ้ือขาย 

(พันบาท) 

2552 กันยายน 23.10 28.00 23.00 28.00 231 

 ตุลาคม 24.58 28.00 20.00 24.00 22.12 

 พฤศจิกายน 25.55 30.25 23.00 25.00 125.20 

 ธันวาคม 24.85 26.00 24.00 25.00 32.3 

2553 มกราคม 26.11 28.50 24.00 27.75 120.11 

 กุมภาพันธ 23.01 23.70 23.00 23.00 232.37 

* ราคาเฉล่ียคํานวณโดย มูลคาซื้อขาย (บาท) หารดวย ปริมาณการซื้อขาย (หุน) ในเดือนนั้น (Weighted Average) 

 

4.  ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยทีเ่สนอขาย และกลุมบุคคลท่ีคาดวาจะเสนอขาย 

 4.1  การกําหนดราคาขาย  อางอิงจากราคาของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ

ของบริษัทฯ (GL-W1) โดยราคาเสนอขาย 0.20 รวมกบัราคาใชสิทธิ 23 บาท เพ่ือใหผูถือใบสาํคัญ

แสดงสิทธิไมเสียประโยชน ขณะเดียวกันก็เปนระดับราคาที่ยังสามารถจูงใจผูซ้ือได 

 4.2  กลุมบุคคลที่คาดวาจะเสนอขาย  ไดแก นักลงทุนที่มีความสนใจในธุรกิจเชาซ้ือ

รถจักรยานยนต และเขาใจรูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยตองไมเปน “บุคคลทีมี่สวนรวม

ในการบริหารงาน” (Strategic Shareholders) ไดแก 

4.2.1   กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกนับตอจากผูจัดการ

ลงมา ผูซ่ึงดํารงตําแหนงเทีย่บเทาผูดาํรงตาํแหนงระดับบริหารรายที ่4 ทกุราย 

รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธและบคุคลทีเ่กี่ยวของตามมาตรา 258 แหงพรบ. 

หลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 

4.2.2   ผูถือหุนเกินกวารอยละ 5 ของทุนชาํระแลว นับรวมหุนทีถ่ือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 

4.2.3   ผูมีอํานาจควบคุม 

  

5.  ผลกระทบที่จะมีตอผูถือหุนจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังน้ี 

 ในกรณีที่สามารถจําหนายหุนไดทั้งหมดจํานวน 6,000,000 หุน โดยที่บริษัทจําหนายหุน

ไดแลวทั้งหมด 56,167,890 หุน จะมีผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธใินการออกเสียงของผูถือ

หุนเดิม (control dilution) ลดลงในอตัรารอยละ 9.65 ของสวนแบงกาํไรหรือสทิธใินการออกเสียง

เดิม เวนแตจะมีการเปลี่ยนมือใหแกบคุคลอื่น และมีผลกระทบตอราคา (price dilution) ลดลงรอย

ละ 0.20 เม่ือเทียบกับราคาตลาด  
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โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 

ของบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) 

ใหแก กรรมการและพนักงานของบริษัท คร้ังที่ 3 (GL – WC) 

 

 บริษัท กรุปลสี จํากัด (มหาชน) มีความประสงคจะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่

จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ใหแก กรรมการและพนักงานของบริษัท  ( ESOP ) ตามรายละเอียด 

ดังน้ี 

1. วัตถปุระสงคและความจําเปน  

1.1 เพ่ือใหกรรมการและพนักงานมีสวนรวมในความเปนเจาของของบริษัท 

1.2 เพ่ือเปนสิ่งจูงใจและเสริมสรางขวญัและกาํลังใจแกกรรมการและพนักงานในการปฏิบตัิงาน 

1.3 เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสทิธิภาพในการทาํงานใหอยูกับบริษัท 

เม่ือมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนําเงินที่ไดรับไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

ของบริษัท ตามความเหมาะสม 

   

2.  รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

ประเภทใบสําคญัแสดงสทิธ ิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ บริษัท กรุป

ลีส จํากดั (มหาชน) (“ใบสาํคัญแสดงสิทธ”ิ) 

การจัดสรร : จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท ซ่ึงมี

รายชื่อ  ณ วันที่ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

จํานวนใบสาํคญัแสดงสิทธทิี่ขออนุญาต   :  500,000 หนวย 

ราคาเสนอขาย : ไมมีราคาเสนอขาย (0 บาท) 

อัตราการใชสทิธิซ้ือหุนสามัญ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หนวยใชสทิธิซ้ือหุนสามัญของ

บริษัทได 1 หุน  

ราคาใชสิทธ ิ : 16.59 บาท 

อายุของใบสาํคญัแสดงสิทธ ิ : 3  ปนับแตวันทีอ่อกใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

ระยะเวลาการใชสทิธ ิ : คร้ังเดียว ในวันครบอายุ 

ชวงเวลาเสนอขาย : ภายใน 1 ปหลังจากไดรับอนุญาตจากที่ประชุมผูถือหุน

ใหออกและเสนอขาย  

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ : ไมมี 

จํานวนหุนที่จัดสรรไวเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุนสามัญ   

  : จํานวน 500,000 หุน คดิเปนรอยละ 0.89 ของจํานวน

หุนที่เรียกชาํระ แลวทั้งหมดกอนการเสนอขายคร้ังน้ี 
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3.     ที่มาของการคํานวณราคาตลาด  

คํานวณราคาตลาดอางอิงโดยใชราคาปดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุน บริษัท กรุปลีส จํากดั 

(มหาชน) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลงั 7 วันทาํการ กอนวันกําหนดราคาเสนอ

ขาย ซ่ึงไดแกวันทีค่ณะกรรมการมีมตอินุมัตใิหออก ESOP คร้ังที่ 3 โดยจะนําเสนอไปยังที่

ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัตติอไป ทั้งน้ี “ราคาตลาด” ที่คํานวณไดคือ 23.70 บาท 

 

สรุปขอมูลเกี่ยวกับราคาและมูลคาการซ้ือขายหุนสามัญ รายเดอืนในรอบ 6 เดอืนของบริษัท 

กรุปลีส จํากดั (มหาชน) ตั้งแตเดือนกันยายน 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2553 ดังน้ี 

พ.ศ. เดอืน ราคาเฉลี่ย* 

(บาท) 

ราคาสูงสุด 

(บาท) 

ราคาต่าํสุด 

(บาท) 

ราคาปด 

(บาท) 

มูลคาซ้ือขาย 

(พันบาท) 

2552 กันยายน 23.10 28.00 23.00 28.00 231 

 ตุลาคม 24.58 28.00 20.00 24.00 22.12 

 พฤศจิกายน 25.55 30.25 23.00 25.00 125.20 

 ธันวาคม 24.85 26.00 24.00 25.00 32.3 

2553 มกราคม 26.11 28.50 24.00 27.75 120.11 

 กุมภาพันธ 23.01 23.70 23.00 23.00 232.37 

* ราคาเฉล่ียคํานวณโดย มูลคาซื้อขาย (บาท) หารดวย ปริมาณการซื้อขาย (หุน) ในเดือนนั้น (Weighted Average) 

 

4. ทีม่าของการกําหนดราคาหลักทรัพยทีเ่สนอขาย และการกาํหนดราคาใชสิทธ ิ

- ไมมีการกาํหนดราคาของใบสําคญัแสดงสิทธ ิ(0 บาท) 

- ราคาใชสิทธิ กาํหนดโดยใชมูลคาทางบญัชี ณ. สิ้นเดอืนธันวาคม 2552 

   

5. ขอแตกตางระหวางหลักทรัพยที่จะจัดสรรใหแกกรรมการ และหลักทรัพยทีจ่ะจัดสรรให

พนักงาน 

หลกัทรัพยที่จะจัดสรรใหกรรมการมีราคาเสนอขาย รวมทั้งขอกําหนด และเง่ือนไขของ

หลกัทรัพย เหมือนกับหลกัทรัพยที่จะจัดสรรใหพนักงานทุกประการ 
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6. รายช่ือกรรมการของบริษัทที่จะไดรับการจัดสรร 

         

ลําดับ รายชื่อ จํานวนใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

(หนวย) 

% ของจํานวน warrant 

ทั้งหมดที่ออก 

1 นายสามารถ  จิระดํารง 6,000 1.20% 

2 นายดีพงศ     สหะชาติศิริ 6,000 1.20% 

3 นายสุรศักดิ์    เข็มทองคาํ 6,000 1.20% 

4 นายฉัตรชัย     โชตนาการ 6,000 1.20% 

5 น.ส.จรัญญา   แสงสุขด ี 6,000 1.20% 

6 นายสาธิต        รังคศิริ 6,000 1.20% 

 

 ทั้งน้ีไมมีกรรมการคนใดที่จะไดรับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ เกินกวารอยละ 5 ของ

จํานวนในสําคัญแสดงสทิธทิั้งหมด 

 

7.   รายช่ือพนักงานที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจาํนวน

ทั้งหมด 

 ไมมีพนักงานที่จะไดรับการจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ เกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใน

สําคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 

 

8. ผลกระทบทีจ่ะมีตอผูถือหุนจากการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ี  

 ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสทิธิทั้งหมดจํานวน 500,000 หุน ตามโครงการ 

ESOP โดยที่บริษัทจําหนายหุนไดแลวทั้งหมด 56,167,890 หุน จะมีผลกระทบตอสวนแบงกาํไร

หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดมิ (control dilution) ลดลงในอตัรารอยละ 0.88 ของสวน

แบงกําไรหรือสิทธใินการออกเสียงเดิม เวนแตจะมีการเปลี่ยนมือใหแกบุคคลอื่น และมีผลกระทบตอ

ราคา (price dilution) ลดลงรอยละ 0.26 เม่ือเทียบกับราคาตลาด 

 

9. หลักเกณฑ  เง่ือนไขและวิธีการในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

คุณสมบัติของผูรับการจัดสรร  :  เปนกรรมการและพนักงานของบริษัทในวันที่ออกใบสําคัญ  

แสดงสิทธิ 

หลักเกณฑการจัดสรร :  ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ

มอบหมายเปนผูกําหนดรายชื่อพนักงานของบริษัทที่จะไดรับ

การจัดสรร และกําหนดจํานวน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร

ใหแกพนักงานแตละราย ทั้งน้ีในการจัดสรรใบสําคัญแสดง
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สิทธิใหแกกรรมการและพนักงานแตละราย จะพิจารณาจาก

ความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางาน ผลงาน อัตรา

เงินเดือน ตําแหนง และอายุงานตามความเหมาะสม 

      เง่ือนไขในการใชสทิธิ   : 

     1).  ผูถือใบสาํคัญแสดงสิทธทิี่จะใชสิทธิซ้ือหุนตามใบสาํคญั แสดงสิทธิ ตองเปนกรรมการ

หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย  ในวันกาํหนดใชสิทธิของการใชสทิธใินคราวน้ันดวย 

เวนแตกรณีที่ผูถอืใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสดุสภาพการเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัทและ

บริษัทยอย  เน่ืองจาก  เกษียณอายุ เสียชวีิต เจ็บปวยหรือทุพลภาพจนไมสามารถทาํงานไดอีก

ตอไป  ผูถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ทายาทของผูถือใบสําคญัแสดงสิทธ ิ(แลวแตกรณี)  

สามารถใชสิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิไดตอไป  ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

     2).  ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผู

พิจารณากาํหนดรายละเอียด เง่ือนไขในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ ของกรรมการและพนักงาน

ของบริษัท  ที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

     3).  ในกรณีที่ผูถือใบสาํคัญแสดงสิทธิสิ้นสดุสภาพการเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัท   

เน่ืองจากบริษัท เลกิจางหรือใหออกจากงาน หรือลาออก  ไมวาดวยสาเหตใุด ๆ ผูถอืใบสาํคัญ

แสดงสิทธิดังกลาวไมสามารถใชสทิธติามใบสาํคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไมไดใชสิทธิ)  ที่เหลืออยู

ไดอกีตอไป  โดยใหถือวาใบสําคัญแสดงสทิธดิังกลาวเปนอันถูกยกเลิกไปทันท ี ทัง้น้ีผูถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตองสงมอบใบสําคญัแสดงสทิธดิงักลาวทั้งหมดคืนใหแกบริษัทโดยทันท ี 

 

10.  สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

 จากประกาศของก.ล.ต. ฉบบัที่ กจ. 26/2544  ลงวันที ่19 ตุลาคม 2544 ขอ 14 ระบุไววา 

การเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธใินคร้ังน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน 

และตองไมมีผูถือหุนซ่ึงถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอืหุนทีม่า

ประชุมคดัคานการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 
 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย   
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) ตัวจริงของ
ผูรับมอบฉันทะ พรอมกับหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงติดอากรแสตมป 20 บาทแลว 

 
2 นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไมเกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย พรอมตนฉบับและสําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
กรรมการถือสัญชาติตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่จะเขาประชุม 

2.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือ
สัญชาติตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะ พรอมตนฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูรับมอบ
ฉันทะถือสัญชาติตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมกับหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึง
ติดอากรแสตมป 20 บาทแลว 

 
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 

2.2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ซ่ึง
จะตองมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและ
เง่ือนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสํานักงานใหญ พรอม
ตนฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันนิติบุคคลเปนผูถือสัญชาติตางประเทศ) ของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพัน
นิติบุคคล 

2.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูมีอํานาจลง
ลายมือชื่อเปนผูถือสัญชาติตางประเทศ) ของผูมีอํานาจของนิติบุคคล ที่ลงลายมือ
ชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พรอมตนฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสอืเดนิทาง 
(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 ตอง

รับรองลายมือช่ือ โดยโนตารี่พับบลิค หรือสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศท่ีจัดทําเอกสาร โดย
มีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันประชุม ในกรณีท่ีเอกสารดังกลาวเปนภาษาตางประเทศท่ีไมใชภาษาอังกฤษ 
จะตองจัดทําคําแปลเอกสารเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และรับรองความถูกตอง
ของคําแปล โดยผูมีอํานาจของนิติบุคคลดังกลาว 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B) 

 
        เขียนที่……………………………..………… 

     Written at 
      

วันที่………เดือน…………….พ.ศ………… 
    Date        Month            Year 
 
 

1. ขาพเจา….…………………………………………………………………………………………สัญชาติ…………………………………………….. 
 I/We Nationality 

 
อยูบานเลขที่…..…………ถนน……………………ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต.…..………………………………….. 
Located at No.  Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet 
 
จังหวัด….….…................................………รหัสไปรษณีย………………………… 
Province Postal Code 

 
2. เปนผูถือหุนของบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) 
 As a shareholder of Group Lease Public Company Limited 
  
 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ………………………..หุน และออกคะแนนเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………เสียง ดังนี้ 
 Holding the total amount of  shares and the total number of votes for which I/We are entitled to cast is 
  
 หุนสามัญ……………………………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………………เสียง
 Ordinary share  shares  the total number of votes for which I/We are entitled to cast is  votes 

 
3. ขอมอบฉันทะให    (โปรดกาเคร่ืองหมายหนาช่ือผูรับมอบฉันทะเพียงช่ือเดียว) 
 Hereby appoint (Mark only one proxy) 

 

� 1.  ช่ือ………………………………………………………………..……………………………………………………..อายุ………………….ป 
 Name    Age 

 
ที่อยู…………………………………………….……………………………………………………………………………………….………… 

 Residing/Located at   

  �       2.  นายฉัตรชัย  โชตนาการ              กรรมการอิสระ  อายุ 57 ป 
 Mr. Chatchai  Chotanakarn   Independent Director Age 57 Years 

ที่อยู  14   ซ. บุญชูศรี  ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
Residing at 14 soi Boonchoosri  Dindaeng Rd.  Samsaennai  Phayathai, Bangkok  10400 

  �       3.  นายสาธิต  รังคสิริ   กรรมการอิสระ  อายุ 50 ป 
 Mr. Satit Rungkasiri Independent Director  Age 50 Years 

 ที่อยู  276  ซ. ลาดพราว 130  แขวงคลองจั่น   เขตบางกะป  กรุงเทพฯ  10240 
Residing at  276  Ladprao 130  Klongchan  Bangkapi  Bangkok 10240 

  �       4.  นางสาวจรัญญา  แสงสุขดี  กรรมการอิสระ  อายุ  45  ป 
Ms. Jaranya  Saengsukdee    Independent Director  Age 45 Years 
ที่อยู  179/97 หมูที่ 3  ถ. รวมมิตรพัฒนา  แขวงทาแรง  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10900 

                             Residing at   179/9  Moo 3 Ruammitrpattana Tharaeng Bangkaen Bangkok 10900 
 

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฎตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553) 
(details specified in the attachment no.4 of the invitation notice of the AGM 2010) 
 
ในกรณีที่กรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการอิสระที่เหลือเปนผูรับมอบฉันทะ
แทนกรรมการอิสระที่ไมสามารถเขาประชุม 
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other 
Independent Director shall be appointed as a proxy in stead of the Independent Director who is unable to attend the 
meeting. 
 
เปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ในวันพุธที่ 
21 เมษายน 2553  เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานใหญ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders Meeting for the year 2010 on 
Wednesday, 21 April 2010 at 10.00 hrs. at conference room of the company located at 4th floor, no. 63 Soi 1, 
Thetsabannimittai Road, Ladyao ,Chatuchak, Bangkok, Thailand or such other date, time and place as the meeting may 
be adjourned. 

อากร 
แสตมป 
20 บาท 
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4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 

�  วาระที่ 3  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 
Agenda No.3  Certify the Minutes of Annual General Shareholders’ Meeting 2009 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 
     Approve      Disapprove         Abstain 
 

�  วาระที่ 4 พิจารณารับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบป 2552 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแลว และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ 

Agenda No.4  Acknowledge and Approve the Company’s financial statement FY 2009 which has already been audited by the 
auditor and approve the directors’ annual report 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 
     Approve      Disapprove         Abstain 
 

� วาระที่ 5 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 มกราคม 2551 – 30 กันยายน 2552
ซึ่งไดจายใหแกผูถือหุน ณ. วันที่ 30 กรกฎาคม และ 9 ธันวาคม 2552 

AgendaNo.5  Acknowledge the interim dividend payment for January 1st – September 30th, 2009 operating results which 
paid to the shareholders on July 30th and December 9th, 2009 

  
 (ไมมีการลงมติในวาระน้ี/  No casting of votes for this agenda)  
 

� วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล ประจําป 2552 
Agenda No.6  Consider and Approve profit allocation for dividend payment and legal reserve for the operating result of the 

year 2009 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 
 Approve      Disapprove         Abstain 

 
� วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระสําหรับป 2553 

Agenda No.7  Consider and Approve re-election of Directors who retired by rotation 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   � แตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 1.  นายมิทซึจิ โคโนชิตะ  Mr. Mitsuji Konoshita 

   � เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 

2.  นายดีพงศ สหะชาติศิริ  Mr. Deepong Sahachartsiri 

   � เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove Abstain 

3.  นายฉัตรชัย โชตนาการ Mr. Chatchai Chotanakarn  

   � เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove Abstain 
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�  วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 
 Agenda No.8  Consider and Approve the Remunerations of the Board of Directors for FY 2010 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove     Abstain 
 

� วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี พรอมกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2553 
 Agenda No.9  Consider and Approve the Appointment of external Auditor and determine the remunerations for 2010 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 
  Approve Disapprove    Abstain  

 

� วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังที่ 4 จํานวน 500,000 หนวย เพ่ือ
จัดสรรแกกรรมการและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ ESOP คร้ังที่ 3 (GL-WC) 

Agenda No. 10  Consider and Approve the issuance of warrant to purchase ordinary shares of the company no.4 amount 
500,000 units to the directors and company’s employee – ESOP no.3 (GL-WC) 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 
  Approve Disapprove    Abstain  

 

� วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 32,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จํานวน 
399,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 431,500,000 บาท 

Agenda No. 11  Consider and Approve the increase of the Company’s registered capital in the amount of 32,500,000 Baht 
from the original registered capital of 399,000,000 Baht to be 431,500,000 Baht 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 
  Approve Disapprove    Abstain  

 

� วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 6.5 ลานหุน เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรสําหรับกรรมการและพนักงาน คร้ังที่ 3 (GL-WC) และมอบ
อํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรตลอดจนเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 

Agenda No. 12  Consider and Approve the allocation of the increased ordinary 6,500,000 shares offering to the specific 
investors by private placement and reservation for exercise of ESOP no.3 (GL-WC) 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 
   Approve Disapprove  Abstain 
 

� วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติใหมีการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณธสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนบริษัท 
Agenda No. 13  Consider and Approve the amendment of Clause 4 of Memorandum of Association in respect of the 

Company’s registered capital 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 
   Approve Disapprove    Abstain 
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� วาระที่ 14 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
Agenda No. 14  Consider any others (if any) 

 
  

5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะ ในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้น
ไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนน เสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 To vote by  the proxy,  in an agenda which is out of this form is not the right vote and is not my vote as a shareholder. 
 
6. ในการณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers 
or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 
any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 
 
 
 
 

     ลงนาม/Signed……………………………………………………… ผูมอบฉันทะ/Grantor
                      

         (……………………………………………………..) 
 
 
 
 
      ลงนาม/Signed………………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

                      
         (……………………………………………………..)     
 
 
      

 
 
หมายเหตุ 
Remarks 
 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the  meeting and may 
not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

 
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบ

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case that number of agenda is more than specified above,  the proxy can specify in an annex to the proxy form. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
Annex to the Proxy Form 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท  กรุปลีส จํากัด (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Group Lease Public Company Limited 
 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2553  เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุม สํานักงานใหญ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 
For the Shareholders’ Ordinary General Meeting for the year 2010 on Wednesday, April 21st, 2010 at 10.00 hrs., 

at the conference room of the company located at the 4th floor, no. 63, Soi 1, Thetsabannimitai Road, Kwaeng Ladyao, Khet 
Chatuchak, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 

�  วาระที่………..เร่ือง……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Agenda     Item 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 
Approve Disapprove  Abstain 
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