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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 

ของ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) 

 

 

วัน  เวลา  และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเมื่อวันพุธท่ี 21 เมษายน 2553 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 
 

กรรมการผูไมเขารวมประชุม 

1) น  นายสาธิต รังคสิริ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม (นอกเหนือจากกรรมการท่ีเปนผูบริหาร)   

1) นายวันชัย บุญธรรม ผูจัดการฝายบริการเรียกเก็บ 
2) นางสาววัชราภรณ เมรุทอง ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
3) นายสมคิด   จารุไพบูลยพันธ   ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ 
4) 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 34 ราย และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 8 
ราย รวมเปน 42 ราย นับจํานวนหุนได ท้ังส้ิน 53,319,969 หุน หรือเทากับรอยละ 94.93 เกินกวา 1 
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ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 56,167,890 หุน ครบ
เปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33 

 
  มติ    ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 3    รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 

ประธาน แจงวา รายงานการประชุมดังกลาวสงแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ซ่ึงจัดขึ้น ณ. 
วันท่ี 22 เมษายน 2552 โดยมีผูออกเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  53,319,969 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 4 รับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบป 2552 ซึ่งผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ 

 ประธานแจงวา รายงานประจําป ซ่ึงมีงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 ไดแนบไปใหทานผูถือหุนแลว พรอมกับหนังสือเชิญประชุม 

 

 ประธาน ขอเชิญให นายสามารถ จิระดํารง กรรมการผูจัดการ ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ใหท่ีประชุมรับทราบ และในท่ีประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เพ่ือตอบคําถาม หรือใหขอมูล
เพิ่มเติม หากทานผูถือหุนตองการ 

 

มติ        ท่ีประชุมรับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2552 และรายงานประจําปของ
คณะกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 โดยมีผูออกเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  53,319,969 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี  5 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2551 

– 30 กันยายน 2552 ซึ่งไดจายใหแกผูถือหุน ณ. วันท่ี 30 กรกฎาคม และ 9 ธันวาคม 

2552 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 7/ 
2552 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2552 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการ
ดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2552 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 
0.84 บาท (แปดสิบส่ีสตางค) เปนจํานวนเงิน 47,181,027.60 บาท โดยกําหนดปดสมุดทะเบียนเพื่อ
สิทธิในการรับเงินปนผลระหวางกาล ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2552 และจายเงินปนผลในวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2552 ท่ีผานมาและ ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 11/ 
2552 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลอีกครั้ง จากผลการ
ดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2552 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.54 บาท 
(หนึ่งบาทหาสิบส่ีสตางค) เปนจํานวนเงิน 86,498,550.60 บาท ท้ังนี้เมื่อหักปนผลระหวางกาลท่ีจาย
ในไตรมาสแรกแลว เหลือท่ีจายเปนจํานวนเงิน 39,317,523 บาทหรือคิดเปนอัตราหุนละ 0.70 บาท 
(เจ็ดสิบสตางค) โดยมีกําหนดวันบันทึกรายช่ือเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลระหวางกาล ในวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2552 และจายเงินปนผลในวันท่ี 9 ธันวาคม 2552 ท่ีผานมา 

 



3/7 

 มติ    ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6      พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล ประจําป 2552 

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ในป 2552 บริษัทฯ มียอดกําไรสุทธิเปนเงินท้ังส้ิน 181,128,756.99 
บาท หรือคิดเปน 3.29 บาทตอหุน  บวกกําไรสะสมท่ียังไมจัดสรร ยกมาจากป 2551 จํานวน 
309,800,000 บาท และจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายในป 2552 เปนเงิน 3,130,206.39 บาท และ
มีการจายปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานไตรมาสแรก และไตรมาสท่ีสามของป 2552 
เปนเงิน 86,498,550.60 ลานบาท ทําให ณ ส้ินป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร 
404,430,206.39 บาท ปจจุบันบริษัทฯ มีเงินทุนสํารองตามกฎหมายจากป 2552 รวม 36,824,364.9 
บาท ซ่ึงยังไมครบตามกฎหมายคือรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 399 ลานบาท คณะกรรมการจึง
เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาต้ังสํารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3,130,206.39 บาท หรือรอยละ 1.73 ของ
กําไรสุทธิ ซ่ึงจะทําใหบริษัทฯ มีเงินสํารองสะสมเปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 39,954,571.29 บาท หรือ
คิดเปนรอยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน และมีกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรเหลือ 401,300,000.00 
บาท  
 
สําหรับการจายเงินปนผล คณะกรรมการเสนอใหท่ีประชุม อนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2552 ส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ในอัตรา 2.24 บาทตอหุน ท้ังนี้เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคมและ 9 ธันวาคม พ.ศ. 
2552 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวสําหรับรอบปบัญชีนี้ จํานวน 0.84 บาท และ 0.70 
บาทตอหุน ดังนั้นคงเหลืออีก 0.70 บาทตอหุน ท่ีจะจายใหแกผูถือหุนครั้งนี้ กําหนดวันบันทึกรายช่ือ
ผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 29 เมษายน 2553 และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ 
พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 30 เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลใน
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2553 
  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรเงินกําไรเพื่อต้ังสํารองตามกฏหมาย และจายเงินเงินปน
ผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอ โดยมีผูออกเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  53,319,969 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี  7   พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระสําหรับป 2553 

  
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 8 ทาน จึงมีกรรมการ 3 ทานท่ีจะตองออก
ตามวาระ ไดแก 

1. นายมิทซึจิ โคโนชิตะ 
2. นายดีพงศ สหะชาติศิริ 
3. นายฉัตรชัย โชตนาการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกรรมการท้ัง 3 ทาน ใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 

 

  มติ     ท่ีประชุมพิจารณาแลว   มีมติอนุมัติใหกรรมการท่ีลาออกตามวาระทุกทานกลับเขามาเปนกรรมการ
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีผูออกเสียงดังนี้ 
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ลําดับ รายช่ือกรรมการ คะแนนเสียง 

  เห็นดวย รอยละ ไมเห็นดวย รอยละ งดออกเสียง รอยละ 

1. นายมิทซึจิ โคโนชิตะ 53,319,969 100 0 0 0 0 

2. นายดีพงศ สหะชาติศิริ 53,319,969 100 0 0 0 0 

3. นายฉัตรชัย โชตนาการ 53,319,969 100 0 0 0 0 

 
ดังนั้น รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ เรียงลําดับตามการครบวาระ ไดแก 
 

1) นางสาวจรัญญา แสงสุขดี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2) นายสามารถ จิระดํารง รองประธานกรรมการ 
3) นายสุรศักด์ิ เข็มทองคํา กรรมการ 
4) นายสาธิต รังคสิริ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5) นายมุเนะโอะ ทาชิโร กรรมการ 
6) นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการ 
7) นายดีพงศ สหะชาติศิริ กรรมการ 
8) นายฉัตรชัย โชตนาการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 
วาระท่ี  8 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 

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 2553 ในวงเงินไมเกิน 
3,500,000 บาท ท้ังนี้ในป 2552 บริษัทฯ จายคาตอบแทนกรรมการเปนเบ้ียประชุมและโบนัสเปน
จํานวนเงินท้ังส้ิน 1,440,000 บาท 
 

มติ      ท่ีประชุมพิจารณาแลว   มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป  2553 ตามท่ีเสนอ 
โดยมีผูออกเสียง ดังนี้  

เห็นดวย  53,319,969 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี  9  พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี สําหรับป 

2553 
ประธานแจงวา ในวาระนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรแตงต้ังบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีเชนเดียวกับป 2552 ท่ีผานมา โดยบริษัทแหงนี้ไดทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชี
ใหกับบริษัทฯ แลวเปนเวลารวม 3 ป ทางสํานักงานไดเสนอผูสอบบัญชี คือ นางสาวรุงนภา เลิศ
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สุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516  หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3853 หรือ   นางนงลักษณ   พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4172 หรือนางสาว
พิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 3972        โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามใน
รายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ   ท้ังนี้ไมมีผูสอบบัญชีทานใดมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสีย กับ
บริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และ คณะกรรมการเสนอให
กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2553 ในวงเงินไมเกิน 930,000 บาท ไมรวมคาใชจายอ่ืนๆ 
ท้ังนี้ในป 2552 บริษัทชําระคาตอบแทนจากการสอบบัญชีเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 944,929 บาท โดย
ไมมีคาบริการอ่ืน 
นอกจากนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 2/2553  ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2553 มี
ความเห็นวาควรแตงต้ัง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีเชนเดียวกับปท่ี
ผานมา เนื่องจากเปนสํานักงานท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ อีกท้ังสะดวกในการจัดทํางบการเงินรวม
สําหรับบริษัทในเครือท่ีมีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน 

 
มติ      ท่ีประชุมพิจารณาแลว   มีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีตามท่ีเสนอ โดยมีผูออกเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  53,319,969 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 จํานวน 

500,000 หนวย เพ่ือจัดสรรแกกรรมการและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 

3 (GL-WC) 

ประธานแจงวาเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ เพื่อจัดสรรใหกับกรรมการและ
พนักงานของบริษัท ภายใตโครงการ ESOP ครั้งท่ี 3 จํานวน 500,000 หนวย โดยมีรายละเอียดของ
โครงการตามเอกสารแนบท่ีไดสงไปพรอมกับจดหมายเชิญประชุม 

 

มติ     ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญครั้งท่ี 4 
จํานวน 500,000 หนวย เพื่อจัดสรรใหกับกรรมการและพนักงานของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนซ่ึงถือหุ
นรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมคัดคาน ซ่ึงรายละเอียด
การออกเสียง มี ดังนี้ 

เห็นดวย  53,319,969 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 11  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 32,500,000 บาท (สามสิบสอง

ลานหาแสนบาท) จากทุนจดทะเบียน จํานวน 399,000,000 บาท (สามรอยเกาสิบเกาลาน

บาท) เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 431,500,000 บาท (ส่ีรอยสามสิบเอ็ดลานหาแสนบาท) 

 ประธานแจงวา เปนการเพิ่มทุนเพื่อการรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะจัดสรรใหกรรมการ
และพนักงาน ตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 3 (GL-WC) และเพื่อเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ซ่ึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 32,500,000 บาท (สามสิบสอง
ลานหาแสนบาท) จากทุนจดทะเบียน จํานวน 399,000,000 บาท (สามรอยเกาสิบเกาลานบาท) เปน
ทุนจดทะเบียนจํานวน 431,500,000 บาท (ส่ีรอยสามสิบเอ็ดลานหาแสนบาท) โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 6,500,000 หุน (หกลานหาแสนหุน)  มูลคาตราไวท่ีหุนละ 5 บาท (หาบาท) 

  
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 32,500,000 บาท 

(สามสิบสองลานหาแสนบาท) จากทุนจดทะเบียน จํานวน 399,000,000 บาท (สามรอยเกาสิบเกา
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ลานบาท) เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 431,500,000 บาท (ส่ีรอยสามสิบเอ็ดลานหาแสนบาท) ซ่ึง
รายละเอียดการออกเสียงมีดังนี้ 

เห็นดวย  53,319,969 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 

 โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 12  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 6.5 ลานหุน เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคล

ในวงจํากัด และรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรสําหรับกรรมการและ

พนักงาน ครั้งท่ี 3 (GL-WC) และมอบอํานาจในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดสรรตลอดจน

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 

 ประธานแจงวา การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 6,500,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิ
แปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะจัดสรรใหกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP GL-
WC) จํานวน 500,000 หุน ตามท่ีไดนําเสนอในวาระท่ี 10 และ จํานวน 6,000,000 หุน เพื่อเสนอ
ขายใหแกบุคคลในวงจํากัด ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ และเสนอใหผูถือหุนพิจารณามอบ
อํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลซ่ึงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนผูมี
อํานาจในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และเสนอขายหุนใหแกบุคคลใน
วงจํากัดดังกลาว 

  
มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 6.5 ลานหุน เพื่อเสนอขาย

ใหแกบุคคลในวงจํากัด และรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรสําหรับกรรมการและ
พนักงาน ครั้งท่ี 3 (GL-WC) โดยท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติใหคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ มีอํานาจในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
เสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัดดังกลาว ซ่ึงรายละเอียดการออกเสียงมีดังนี้ 

เห็นดวย  53,319,969 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 

 โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 13  พิจารณา อนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณธสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับ

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 ประธานแจงวา การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณธสนธิของบริษัท ขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่ม

ทุน จดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ 
  ขอ 4 
  ทุนจดทะเบียน  :  431,500,000  บาท (ส่ีรอยสามสิบเอ็ดลานหาแสนบาท) 
  แบงออกเปน  :  86,300,000  หุน (แปดสิบหกลานสามเแสนหุน) 
  มูลคาหุนละ  :  5   บาท (หาบาท) 
  หุนสามัญ  :  86,300,000  หุน (แปดสิบหกลานสามเแสนหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ  :  -ไมมี- 

 

มติ     ท่ีประชุมพิจารณาแลว   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณธสนธิของบริษัท ขอ 
4  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีผูออกเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  53,319,969 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0 

โดยสัดสวนดังกลาวคํานวณจากจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี  14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  (ถามี) 

 
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอ่ืนใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานกลาวปดประชุมเมื่อเวลา 11.20 น. 

 
 
 
 
 
ลงช่ือ__________________________   ลงช่ือ__________________________ 
       (    นางววรรณา  ไหลเจริญวงศ    )           (     นายสามารถ  จิระดํารง      ) 
         เลขานุการบริษัท          รองประธานกรรมการ 


