
 

 
30 มนีาคม 2554 
 

 
เร ือ่ง  ขอเชญิประชุมใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2554 
 
เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้ 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. รายงานประจําปี 2553 และงบการเงนิสําหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2553 และ

รายงานของผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต (CD-ROM) 
2. สําเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2553 
3. ขอ้บงัคับบรษัิทเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
4. รายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการอสิระ เพื่อเสนอใหผู้ถ้ือหุน้

เลอืกตัง้เขา้ดํารงตําแหน่งอกีครัง้ และเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาในการมอบฉันทะ 
5. รายละเอยีดกรรมการเขา้ใหม ่เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ 
6. เอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้

รว่มประชมุ 
7. แผนทีบ่รษัิท 
8. หนังสอืมอบฉันทะและใบประจําตอ่ 

 
 ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท มมีตใิหจั้ดประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2554 ในวันพุธที ่20 
เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมสํานักงานใหญ่ ชัน้ 4  อาคารเลขที ่63 ซอย 1 ถนน
เทศบาลนมิติรใต ้ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร  ตามวาระการประชมุดังตอ่ไปนี ้   
 
วาระที ่1   แสดงวา่การบอกกลา่วนดัประชุมเป็นไปโดยชอบ 
วาระที ่2 ชีว้า่องคป์ระชุมครบหรอืไม ่
วาระที ่3 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2553 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2553 เมือ่วันที ่
21 เมษายน 2553 

 
วาระที ่4   พจิารณารบัทราบและอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สําหรบัรอบปี 2553 ซึง่ผา่นการ

ตรวจสอบจากผู ้สอบบญัชีรบัอนุญาตแล้ว  และอนุมตั ิรายงานประจําปีของ
คณะกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัตงิบการเงนิและรายงานประจําปีดังกลา่ว 

        
วาระที ่5 รบัทราบ การจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล จากผลการดําเนนิงานระหวา่งวนัที ่ 1 

มกราคม – 30 กนัยายน 2553 ซึง่ไดจ้า่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ณ. วนัที ่15 กรกฎาคม และ 
30 ธนัวาคม 2553 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) ครั ้งที ่
6/2553 เมือ่วันที ่16 มถินุายน 2553 ไดม้มีตอินุมัตใิหจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล จากผลการดําเนนิงาน
ระหวา่งวันที ่1 มกราคม – 31 มนีาคม 2553 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ในอัตราหุน้ละ 0.86 บาท (แปด
สบิหกสตางค)์ เป็นจํานวนเงนิ 48,512,596.56 บาท โดยกําหนดวันบันทกึรายชือ่เพือ่สทิธใินการรับเงนิ
ปันผลระหว่างกาล ในวันที ่7 กรกฎาคม 2553 และใหร้วบรวมรายชือ่ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. 



 

หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 
กรกฎาคม 2553 ทีผ่่านมา และทีป่ระชมุคณะกรรมการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) ครัง้ที ่13/ 
2553 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ไดม้ีมตอินุมัตใิหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกครัง้ จากผลการ
ดําเนนิงานระหวา่งวันที ่1 มกราคม – 30 กนัยายน 2553 ซึง่เมือ่หักปันผลระหวา่งกาลทีจ่า่ยในไตรมาส
แรกแลว้  จะเหลือปันผลอัตราหุน้ละ  1.50 บาท  (หนึ่งบาทหา้สิบสตางค์) เ ป็นจํานวนเงิน 
84,625,494.00 บาท โดยปิดสมดุทะเบยีนเพือ่รับสทิธปัินผลในวันที ่23 ธันวาคม 2553 และจา่ยเงนิปัน
ผลในวันที ่30 ธันวาคม 2553 ทีผ่า่นมา 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิกาํไร และการจา่ยเงนิปนัผล ประจําปี 2553  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพื่อตั ้งสํารองตามกฎหมาย 
3,195,428.71 บาท หรอืรอ้ยละ 1.21 ของกําไรสทุธ ิและจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2553 เป็นจํานวนเงนิ
ไมเ่กนิ 183,138,090.56 บาท หรอืรอ้ยละ 69.57 ของกําไรสทุธ ิหรอืคดิเป็นอัตรา 3.25 บาทตอ่หุน้ 
(จํานวนหุน้ ณ ปัจจบุัน 56,416,996 หุน้) ทัง้นี้เมือ่วันที ่ 15 กรกฎาคม และ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
บรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลไปแลว้สําหรับรอบปีบัญชนีี้ จํานวน 0.86 บาท และ 1.50 บาทตอ่
หุน้ เป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 133,138,090.56 บาท ดังนัน้คงเหลอือกีจํานวน 50,000,000.00 บาท หรอื
คดิเป็น 0.64 – 0.89 บาทตอ่หุน้ ทีจ่ะจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ครัง้นี้ สําหรับการคํานวณเงนิปันผลตอ่หุน้ที่
แน่นอน จะประกาศใหท้ราบหลังจากการใชส้ทิธใิบสําคัญแสดงสทิธ ิGL-W1 ครัง้ที ่9 ระหวา่งวันที ่25 
– 31 มนีาคม 2554  
 
 เนื่องดว้ยนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ คอื ไมตํ่า่กวา่ 40% ของกําไรสทุธ ิ การจา่ย
ปันผลครัง้นี้จงึเป็นไปตามนโยบายทีบ่รษัิทฯ กําหนดไว ้ ทัง้นี้สําหรับผลการประกอบการในปี 2552 
บรษัิทจา่ยปันผลในอตัราหุน้ละ 2.24 บาทหรอืรอ้ยละ 69.77 ของกําไรสทุธ ิ

  
วาระที ่7  พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการ 
 
7.1  พจิารณาอนมุตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระสําหรบัปี 2554  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ กลับเขา้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ อกีวาระหนึง่ จํานวน 3 ทา่น คอื  
 

1) นางสาวจรัญญา แสงสขุด ี กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
2) นายสามารถ จริะดํารง รองประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการ
3) นายสรุศักดิ ์ เข็มทองคํา กรรมการ 

 
 ดังนัน้รายนามคณะกรรมการบรษัิทฯ เรยีงลําดับตามการครบวาระ คอื 
 

1) นางวชริา ณ ระนอง 
2) นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่
3) นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ 
4) นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ
5) นายฉัตรชยั โชตนาการ 
6) นางสาวจรัญญา แสงสขุด ี
7) นายสามารถ จริะดํารง 
8) นายสรุศักดิ ์ เข็มทองคํา 

 



 

 
 
7.2 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้กรรมการใหม ่โดยการนําเสนอของผูถ้อืหุน้ใหญ ่
ความเห็นคณะกรรมการ เป็นการนําเสนอโดยผูถ้อืหุน้รายใหญ ่Engine Holdings Asia Pte. 
Ltd. ตามเอกสารลงวันที ่4 มนีาคม 2554 โดยรายนามกรรมการเขา้ใหมท่ีข่ออนุมัตแิตง่ตัง้ ไดแ้ก ่
 

1) นายทัตซยึะ โคโนชติะ  กรรมการ 
2) นายกฤษณ์   พันธรั์ตนมาลา  กรรมการ 
3) นายโศณติ พชิญางกรู  กรรมการอสิระ 
4) นายพลเดช เทอดพทัิกษ์วานชิ กรรมการอสิระ  

 
วาระที ่8 พจิารณาอนมุตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรบัปี 2554 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรอนุมัตกิําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2554 ในวงเงนิ
ไม่เกนิ 3,500,000 บาท โดยบรษัิทมนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยู่ในระดับทีใ่กลเ้คยีงกับ
อตุสาหกรรม และเพยีงพอทีจ่ะรักษากรรมการซึง่มคีณุสมบัตติามทีต่อ้งการ ขณะเดยีวกนัก็ตอ้งคํานงึถงึ
ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ดว้ย คา่ตอบแทนจะถกูนําเสนอโดยคณะกรรมการ และผา่นการพจิารณา
อนุมัตจิากคณะกรรมการตรวจสอบ แลว้จงึนําเสนอขออนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ่ไป 
 
 บรษัิทฯ จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการแยกเป็นคา่เบีย้ประชมุ โดยจา่ยตามจํานวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 
โดยกรรมการทุกท่านไดรั้บเบีย้ประชมุเท่ากันคอืท่านละ 10,000 บาท สว่นค่าบําเหน็จกรรมการนัน้ 
คณะกรรมการบรษัิทจะพจิารณาจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ เป็นสําคัญ โดยค่าบําเหน็จจะขอ
เสนออนุมัตจิา่ยประมาณ 2 เทา่ของคา่บําเหน็จพนักงาน (เชน่ ถา้พนักงานไดรั้บ 2 เดอืน กรรมการจะ
ไดรั้บ 4 เดอืน) สําหรับกรรมการทีรั่บหนา้ทีก่รรมการตรวจสอบ จะไดรั้บคา่ตอบแทนเพิม่ตามภารกจิที่
ไดรั้บมอบหมาย โดยทกุทา่นจะไดรั้บคา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ เป็นจํานวนเงนิ 10,000 บาท เทา่กนั 
 
 ในปี 2553 บรษัิทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบีย้ประชมุและโบนัสเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 
2,300,001 บาท 

 
วาระที ่9  พจิารณาอนุมตักิารแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชี พรอ้มกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบญัช ี

ประจําปี 2554 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตัง้บรษัิท สํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากัด เป็นผูส้อบ
บญัชเีชน่เดยีวกบัปี 2553 ทีผ่า่นมา โดยบรษัิทแหง่นีไ้ดทํ้าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีหก้บับรษัิทฯ แลว้เป็น
เวลารวม 4 ปี ทางสํานักงานไดเ้สนอผูส้อบบัญช ีคอื นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล  ผูส้อบบัญชรัีบ
อนุญาตเลขที่ 3516  หรือ  นางสาววสิสุตา จรยิธนากร  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 3853   หรือ   
นางนงลักษณ์   พุ่มนอ้ย ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4172 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ ผูส้อบ
บัญชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 4521 หรอืนายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3972        
โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่มอํีานาจตรวจสอบ  ทํา  และลงนามในรายงานการสอบบัญชขีองบรษัิท
ฯ   ทัง้นี้ไมม่ผีูส้อบบัญชทีา่นใดมคีวามสัมพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยี กับบรษัิทฯ  ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดังกลา่ว 
 
 และ คณะกรรมการเสนอใหก้ําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญช ีประจําปี 2554 ในวงเงนิไม่เกนิ 
930,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ทัง้นี้ในปี 2553 บรษัิทชําระค่าตอบแทนจากการสอบบัญชเีป็น
จํานวนเงนิทัง้สิน้ 941,302 บาท โดยไมม่คีา่บรกิารอืน่ 
 



 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่ 1/2554  ณ วันที ่ 23 กมุภาพันธ ์ 2554 มคีวามเห็นวา่ควร
แตง่ตัง้ บรษัิท สํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากดั เป็นผูส้อบบญัชเีชน่เดยีวกบัปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากเป็น
สํานักงานทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีย่อมรับ อกีทัง้สะดวกในการจัดทํางบการเงนิรวม สําหรับบรษัิทในเครอืทีม่ผีู ้
ถอืหุน้ใหญร่ายเดยีวกนั 

 
วาระที ่10   พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
 

อนึง่ บรษัิทฯ กําหนดวันบันทกึรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 
2554 ในวันที ่18 มนีาคม 2554  และใหร้วบรวมรายชือ่ตาม มาตรา 225  ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 
โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวันที ่21 มนีาคม 2554 

 
และกําหนดวันบันทกึรายชือ่ผูถ้ือหุน้ทีม่ีสทิธรัิบเงนิปันผล ในวันที ่28 เมษายน 2554 และให ้

รวบรวมรายชือ่ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวันที ่29 เมษายน 
2554 และกําหนดจา่ยเงนิปันผลในวันที ่12 พฤษภาคม 2554   
 
 จงึขอเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานทีด่ังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่น
ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุ และประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูอ้ ืน่เขา้ร่วมประชมุแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสอื
ตามแบบทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มจดหมายเชญิประชมุฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผู ้
ถอืหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชมุตามที่ระบุในเอกสารแนบ เพื่อลงทะเบยีนในวัน
ประชมุตัง้แตเ่วลา 08.00 น. เป็นตน้ไป 
 
                           ขอแสดงความนับถอื 
 

 
  
 
    _________________________ 
      (    นายสามารถ จริะดํารง     ) 

                                 รองประธานกรรมการ 
 
 
หมายเหต ุ: ผูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการรายงานประจําปีเป็นรปูเลม่  กรณุาตดิตอ่ สํานักกรรมการบรษัิท 

 คณุวรรณา ไหลเจรญิวงศ ์โทร. 0-2580-7555 ตอ่ 5022   
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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 
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 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 
 



7/7 

 

วาระท่ี  14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  (ถามี) 

 
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอ่ืนใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานกลาวปดประชุมเมื่อเวลา 11.20 น. 

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



ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

Dee
Typewriter

Dee
Typewriter
เอกสารแนบ 3



ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

Dee
Typewriter
เอกสารแนบ 3



ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

Dee
Typewriter
เอกสารแนบ 3



ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

Dee
Typewriter
เอกสารแนบ 3



 บรษัิท กรุ๊ปลสี  จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 4 
 

   

รายละเอยีดกรรมการทีอ่อกตามวาระและกรรมการอสิระ ณ. วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 
เพือ่เสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกต ัง้ และมอบฉนัทะเพือ่เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ 

 
 

 
นายสามารถ  จริะดํารง 
อาย ุ  58 ปี  
ตําแหน่ง  รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ 
คณุวฒุกิารศกึษา Master of Science in Management Engineering, 
  Saint Louis University, Philippines.   
 Five Month Computer Science Course. 
  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) วนัที1่8 พ.ค.47  
 
การถอืหุน้ในบรษัิท       จํานวนหุน้สามัญ 5,764,315 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 10.22 
ระยะเวลาทีดํ่ารงตําแหน่งกรรมการ  21 ปี 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 
 บรษัิทจดทะเบยีน  - ไมม่ ี-  
 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน - ไมม่ ี- 
 กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
  - ไมม่ ี–  
การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทในปี 2553 จํานวนทัง้ส ิน้ 13/13 ครัง้ 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา ถงึปัจจบุนั 
ปี 2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
ปี 2548 – 2550 ประธานกรรมการ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
ปี 2533 – 2548 กรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
 
การมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชมุครัง้นี ้ - ไมม่ ี-  
              
 
นายสรุศกัด ิ ์ เข็มทองคาํ 
อาย ุ  45 ปี 
ตําแหน่ง  กรรมการ และ ผูจั้ดการฝ่ายสนิเชือ่และการตลาด 
คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาโท (บรหิารธรุกจิ) มหาวทิยาลยัรังสติ 
  ปรญิญาตร ี(รัฐศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง  
  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) วนัที ่15 ม.ิย. 50  
 
การถอืหุน้ในบรษัิท  จํานวนหุน้สามัญ 69,600 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.12 
ระยะเวลาทีดํ่ารงตําแหน่งกรรมการ  4 ปี 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 
 บรษัิทจดทะเบยีน  - ไมม่ ี-  
 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน - ไมม่ ี- 
 กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท  
  - ไมม่ ี– 
 
การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทในปี 2553 จํานวนทัง้ส ิน้ 13/13 ครัง้ 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา ถงึปัจจบุนั 
ปี 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
ปี 2546 – ปัจจบุนั ผูจั้ดการฝ่ายสนิเชือ่และการตลาด  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
ปี 2539 - 2545 หวัหนา้สว่นสนิเชือ่  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
 
การมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชมุครัง้นี ้ - ไมม่ ี-  



 บรษัิท กรุ๊ปลสี  จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 4 
 

   

 
 
นายฉตัรชยั  โชตนาการ 
อาย ุ  58 ปี 
ตําแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
คณุวฒุกิารศกึษา   ปรญิญาโท (วทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร)์ Florida Institute of Technology   
 ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  ปรญิญาโท (วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) วนัที ่27 เม.ย. 50  
 
การถอืหุน้ในบรษัิท  - ไมม่ ี– 
ระยะเวลาทีดํ่ารงตําแหน่งกรรมการ  4 ปี 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 
 บรษัิทจดทะเบยีน  - ไมม่ ี-  
 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน - ไมม่ ี- 
 กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท  
  - ไมม่ ี– 
 
การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทในปี 2553 จํานวนทัง้ส ิน้ 11/13 ครัง้ 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา ถงึปัจจบุนั 
ปี 2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
ปี 2544 – ปัจจบุนั ผูอํ้านวยการอาวโุสสายเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั   (มหาชน) 
ปี 2541 – 2544 ผูอํ้านวยแผนกฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ องคก์ารปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) 
ปี 2537 – 2541 ผูอํ้านวยการฝ่ายปฏบิตักิารและคอมพวิเตอร ์บรษัิท เซฟโก ้โฮลเซลล ์จํากดั 
ปี 2530 – 2537 หวัหนา้โครงการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
การมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชมุครัง้นี ้ - ไมม่ ี-  
            
 
นางวชริา  ณ ระนอง 
อาย ุ  56 ปี  
ตําแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
คณุวฒุกิารศกึษา FINANCE, MBA., MARSHALL UNIVERSITY, USA. 

 ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิและการธนาคาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2550 
  หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2550 
  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2552 
    
การถอืหุน้ในบรษัิท  - ไมม่ ี- 
ระยะเวลาทีดํ่ารงตําแหน่งกรรมการ  2 เดอืน 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 
 บรษัิทจดทะเบยีน   - ไมม่ ี- 
 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน - ไมม่ ี- 
 กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
    - ไมม่ ี– 
 
การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทในปี 2553 จํานวนทัง้ส ิน้ 2/2 ครัง้ (เขา้ดํารงตําแหน่ง 3 พฤศจกิายน 2553) 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา ถงึปัจจบุนั 
ปี 2553 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
ปี 2546 – 2553 รองเลขาธกิาร สายบรหิาร กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ (กบข.) 
ปี 2545 - 2546 ทีป่รกึษาโครงการ มลูนธิสิถาบนัวจัิยนโยบายเศรษฐกจิการคลงั (สวค.) 
ปี 2541 - 2545  ผูช้ว่ยเลขาธกิาร องคก์ารเพือ่การปฏริปูสถาบนัการเงนิ (ปรส.) 
 
การมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชมุครัง้นี ้ - ไมม่ ี-  



 บรษัิท กรุ๊ปลสี  จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 4 
 

   

 
นางสาวจรญัญา  แสงสขุด ี
อาย ุ  46 ปี 
ตําแหน่ง  การตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
คณุวฒุกิารศกึษา   ปรญิญาโท คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
  ปรญิญาตร ี(การจัดการ) มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
  หลกัสตูรโครงการพัฒนาผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัพัฒนะบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่62/2007, เมษายน 2550 
  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที ่96/2007, ธนัวาคม 2550 
  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 
  หลกัสตูร 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) 

 
การถอืหุน้ในบรษัิท  - ไมม่ ี- 
ระยะเวลาทีดํ่ารงตําแหน่งกรรมการ 4 ปี 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 
 บรษัิทจดทะเบยีน จํานวน 1  บรษัิท ไดแ้ก ่ บรษัิท โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเมน้ท ์จํากดั (มหาชน) 
  ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  จํานวน 2  บรษัิท 
 กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท  
  - ไมม่ ี– 
 
การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทในปี 2553 จํานวนทัง้ส ิน้ 11/13 ครัง้ 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา ถงึปัจจบุนั 
ปี 2550 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
ปี 2550 - ปัจจบุนั กรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท แทก๊ซส์เปเชีย่ลลสิท ์จํากดั  
ปี 2550 - ปัจจบุนั กรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท บางกอก เทรนนิง่ เซน็เตอร ์จํากดั 
ปี 2545 -  2547 ทีป่รกึษาภาษีอากร  บรษัิท ท ีโอ ท ีจํากดั (มหาชน) 
ปี 2549 – 2552  ทีป่รกึษาภาษีอากร  การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
ปี 2546 – 2553 ทีป่รกึษาภาษีอากร  บรษัิท ปตท. (กา๊ซ) จํากดั (มหาชน 
ปี 2549 – 2550 ทีป่รกึษาภาษีอากร  การประปานครหลวง 
ปี 2547 – 2548 ทีป่รกึษาภาษีอากร  การสือ่สารแหง่ประเทศไทย 
ปี 2545 – 2546 ทีป่รกึษาภาษีอากร  การทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย 
 
การมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชมุครัง้นี ้ - ไมม่ ี-  
            
 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา 
 
 กระบวนการคัดเลือกผูดํ้ารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ไดผ้่านคณะกรรมการสรรหา
เนือ่งจากปัจจบุนับรษัิทยังไมม่กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา ดังนัน้คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณา
คุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะไดรั้บการเสนอชื่อใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย ทัง้นี้เพือ่เป็นการสนับสนุนหลักการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษัิทฯ ไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยมสีทิธเิสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้ในการ
ประชุมผูถ้ือหุน้ประจําปี โดยผูท้ี่ไดรั้บการเสนอชื่อเขา้รับการพิจารณาตอ้งมีคุณสมบัติเบื้องตน้ตาม
หลั ก เ กณฑ์ที่ ไ ด ก้ํ า หนด  แล ะ ดํ า เ นิ น ก า รต ามขั ้น ตอนที่ ไ ด แ้ จ ้ง ไ ว ใ้ น เ วปไซต์ขอ งบ ริ ษั ท 
www.grouplease.co.th ในวันที ่16 ธันวาคม 2553 – 31 มกราคม 2554 ทีผ่า่นมา 



 บรษัิท กรุ๊ปลสี  จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 5 
 

   

 
รายละเอยีดกรรมการเขา้ใหม ่เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ 

 
 
นายกฤษณ ์ พนัธร์ตันมาลา 
 
อาย ุ  42 ปี 
ตําแหน่ง  กรรมการ 
คณุวฒุกิารศกึษา Chartered Financial Analyst CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (สือ่สาร) อมิพเีรยีลคอลเลจ 
  มหาวทิยาลยั ลอนดอน ประเทศองักฤษ 
  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ (การเงนิ) มหาวทิยาลยัฟลอรดิา ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  ปรญิญาตร ี วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (ไฟฟ้า) จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 
  Director Certification Program (DCP 86) 
  Advanced Audit Committee Program (Class 1/2009) 

 
การถอืหุน้ในบรษัิท - ไมม่ ี-   
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 
 บรษัิทจดทะเบยีน 

กรรมการ บรษัิทผลติภณัฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิทควอลติี ้เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษัิทสหโมเสคอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษัิทรอยัล ปอรซ์เลน จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษัิทสหไทยสตลีไพพ ์จํากดั (มหาชน) 

  
 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน ผูอํ้านวยการ บรษัิท ไทยพรอสเพอรติี ้แอ็ดไวซอรี ่จํากดั 
 
 กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท  - ไมม่ ี– 
 
 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา ถงึปัจจบุนั 

2548-ปัจจบุนั  ผูอํ้านวยการ บรษัิท ไทยพรอสเพอรติี ้แอ็ดไวซอรี ่จํากดั 
2554-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิทผลติภณัฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 
2551-ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิทควอลติี ้เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 
2549-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิทสหโมเสคอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
2549-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิทรอยัล ปอรซ์เลน จํากดั (มหาชน) 
2549-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิทสหไทยสตลีไพพ ์จํากดั (มหาชน) 

 



 บรษัิท กรุ๊ปลสี  จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 5 
 

   

 
 
นายทตัซยึะ โคโนชติะ 
 
อาย ุ  38 ปี  
ตําแหน่ง  กรรมการ 
คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาตร ีศลิปะศาสตร ์Osaka University 
  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ 88/2011  
 
การถอืหุน้ในบรษัิท       - ไมม่ ี-  
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 
 บรษัิทจดทะเบยีน  บรษัิท หลกัทรัพยย์ไูนเต็ด จํากดั (มหาชน) 
 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน - ไมม่ ี- 
 กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
  - ไมม่ ี–  
 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา ถงึปัจจบุนั 
ม.ค. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการผูจั้ดการ, บรษัิท หลกัทรัพยย์ไูนเต็ด จํากดั (มหาชน) 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร/ รองกรรมการผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาธรุกจิ 

   บรษัิท หลกัทรัพยย์ไูนเต็ด จํากดั (มหาชน) 
2548 – 2549  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

   บรษัิท บางกอกสเตชัน่เน็ทเวริค์ จํากดั (ประเทศไทย) 
2541 – 2548  กรรมการ บรษัิท ซนัวา โฮม เซอรว์สิ จํากดั (ประเทศญีปุ่่ น) 
            
 
นายโศณิต    พชิญางกรู 
อาย ุ  60 ปี  
ตําแหน่ง  กรรมการอสิระ 
คณุวฒุกิารศกึษา เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ North Texas State University 
 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 Credit Risk Management Citi Bank Hong Kong 
 Director Certificate Program ตลาดหลกัทรัพย ์แหง่ประเทศไทย 

 
การถอืหุน้ในบรษัิท  - ไมม่ ี- 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 
 บรษัิทจดทะเบยีน   - ไมม่ ี- 
 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน 

กรรมการบรหิาร บรษัิท อสีเทริน์ ฟิลาเท็กซ ์จํากดั 
 กรรมการบรหิาร บรษัิท เอกธนาวศิวกรรม จํากดั 

 
 กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
    - ไมม่ ี– 
 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา ถงึปัจจบุนั 

2526     นักบญัช ีธนาคารเชสแมนฮตัตนั กรงุเทพฯ 
2532    ผูอํ้านวยการ สนิเชือ่ บรษัิทเงนิทนุ เอกธนกจิ จํากดั 
2543    ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ บรษัิทเงนิทนุ เกยีรตนิาคนิ จํากดั 
2547    ผูอํ้านวยการบรหิารอาวโุส บรษัิทเงนิทนุ AIG จํากดั 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท อสีเทริน์ ฟิลาเท็กซ ์จํากดั 
  กรรมการบรหิาร บรษัิท เอกธนาวศิวกรรม จํากดั 



 บรษัิท กรุ๊ปลสี  จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 5 
 

   

 
  

 
นายพลเดช   เทดิพทิกัษว์านชิ 
อาย ุ  42 ปี 
ตําแหน่ง  กรรมการอสิระ 
คณุวฒุกิารศกึษา   ปรญิญาเอกวศิวกรรมศาสตร ์ดษุฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัลไีฮจ ์สหรัฐอเมรกิา 
  ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมโครงสรา้ง 
  มหาวทิยาลยัวอชงิตนั สหรัฐอเมรกิา 
  ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาบรหิารการกอ่สรา้ง 
  มหาวทิยาลยัวอชงิตนั สหรัฐอเมรกิา 
  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (โยธา) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การถอืหุน้ในบรษัิท  - ไมม่ ี- 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 
 บรษัิทจดทะเบยีน - ไมม่ ี– 

 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท วศิวกรทีป่รกึษา อาร ์เค ว ีจํากดั 
 
 กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท  
  - ไมม่ ี– 
 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา ถงึปัจจบุนั 

2550-ปัจจบุนั   ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ และ วศิวกรโยธาอาวโุส 

บรษัิท วศิวกรทีป่รกึษา อาร ์เค ว ีจํากดั 

2549-2550   รองประธานกรรมการและวศิวกรอาวโุส  บรษัิท ไอเอ็มเอ็มเอส จํากดั 

2543-2548   วศิวกรวจัิย มหาวทิยาลยัลไีฮจ ์สถาบนัวจัิยแอตลาสส ์

เมอืง เบทเลเฮมล ์มลรัฐ เพนซลิเวเนยี สหรัฐอเมรกิา 

2532-2535   วศิวกรโครงสรา้ง  บรษัิท วศิวกรทีป่รกึษา อาร ์เค ว ีจํากดั 
 
 



เอกสารแนบ 6 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุม 
 
1. บคุคลธรรมดา 

1.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตไิทย   
1.1.1 บัตรประจําตัวของผูถ้อืหุน้ (บัตรประจําตัวประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ หรอืบัตร

พนักงานรัฐวสิาหกจิ) 
1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาบัตรประจําตัวของผูถ้อืหุน้ และตน้ฉบับและสําเนาบัตร

ประจําตัว หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูรั้บมอบเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบ
ฉันทะ พรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ ซึง่ตดิอากรแสตมป์ 20 บาทแลว้ 

 
1.2 ผูถ้อืหุน้สญัชาตติา่งประเทศ 

1.2.1 หนังสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 
1.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาหนังสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ และตน้ฉบับบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูรั้บมอบเป็นชาวต่างประเทศ) ตัวจรงิของ
ผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ ซึง่ตดิอากรแสตมป์ 20 บาทแลว้ 

 
2 นติบิคุคล 

2.1 นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 
2.1.1 หนังสอืรับรองนติบิคุคล ออกไมเ่กนิ 3 เดอืน โดยกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวง

พาณิชย์ พรอ้มตน้ฉบับและสําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
กรรมการถอืสญัชาตติา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้อํีานาจทีจ่ะเขา้ประชมุ 

2.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีกรรมการถือ
สัญชาตติ่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอํานาจที่ไดล้งลายมือชือ่ในหนังสอืมอบ
ฉันทะ พรอ้มตน้ฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูรั้บมอบ
ฉันทะถอืสัญชาตติา่งประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ ซึง่
ตดิอากรแสตมป์ 20 บาทแลว้ 

 
2.2 นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ 

2.2.1 หนังสอืรับรองนติบิคุคล และหนังสอืสําคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล ซึง่
จะตอ้งมรีายละเอยีดระบชุือ่นติบิคุคล ผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่ผูกพันนติบิคุคลและ
เงื่อนไขหรือขอ้จํากัดอํานาจในการลงลายมือชือ่ และทีต่ัง้สํานักงานใหญ่ พรอ้ม
ตน้ฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่
ผูกพันนติบิคุคลเป็นผูถ้อืสัญชาตติ่างประเทศ) ของผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่ผูกพัน
นติบิคุคล 

2.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูม้ีอํานาจลง
ลายมอืชือ่เป็นผูถ้อืสัญชาตติา่งประเทศ) ของผูม้อํีานาจของนติบิคุคล ทีล่งลายมอื
ชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะ พรอ้มตน้ฉบบัและสําเนาบตัรประจําตัวหรอืหนังสอืเดนิทาง 
(กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นผูถ้อืสัญชาตติ่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มกับ
หนังสอืมอบฉันทะ ซึง่ตดิอากรแสตมป์ 20 บาทแลว้ 

 
หมายเหต ุ

1) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสอืเดนิทาง จะตอ้งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูถ้ือบัตรประจําตัวหรือหนังสอื
เดนิทางนัน้ 

2) เอกสารตามขอ้ 2.1.1 ใหรั้บรองสําเนาถกูตอ้ง โดยกรรมการผูม้อํีานาจของนติบิคุคลนัน้ 
3) สําหรับเอกสารตามขอ้ 2.2.1 ซึง่เป็นเอกสารทีจั่ดทําขึน้ในตา่งประเทศ หรอืสําเนาของเอกสารดังกลา่ว ตอ้ง

รับรองลายมอืชือ่ โดยโนตารีพั่บบลคิ หรอืสถานฑตูไทยหรอืสถานกงสลุไทย ในประเทศทีจั่ดทําเอกสาร โดย
มีอายุไม่เกนิ 1 ปี นับถงึวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 
จะตอ้งจัดทําคําแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และรับรองความถูกตอ้ง
ของคําแปล โดยผูม้อํีานาจของนติบิคุคลดงักลา่ว 



ถน
น
ต
ิวา
น
น
ท


ตลาด

ถนนงามวงศวาน

คลองประปา

วัดเสมียนนารี

บมจ. กรุปลีส

รานดอกไม แสงเดือน

ถนนประชาชื่น

สี่แยกไฟแดง ถนนประชานิเวศน 1

ซอย1

ถนนเทศบาลนิมิตรใต

คลองประปา

ถนนวิภาวดีรังสิต

Local Rd.

สี่แยกพงษเพชร

หางเซ็นทรัลลาดพราว

ไปสะพานพระราม 7 สี่แยกประชานุกูล

สี่แยกแครายไปสะพานพระนั่งเกลา

เดอะมอลลงามวงศวาน

โลตัส

สะพานกลับรถ

แยกไฟแดงประชานิเวศน 1

หาแยกปากเกร็ด

ถนนแจงวัฒนะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรือนจํ ากลางคลองเปรม

สะพานกลับรถ

โรงพยาบาลวิภาวดี

โชวรูม นิสสัน

สน. ประชาชื่น

แยกสนามบินนํ้ า

บริษัท กรุปลีส จํ ากัด (มหาชน)
63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900
โทร.0-2580-7555   แฟกซ 0-2954-2902 , 0-2954-2903

สีแยกหลักสี่

สีแยกบางเขน

ทางรถไฟ

  ถนนรัชดาภิเษก                       ตางระดับรัชวิภา   ไปแยกรัชโยธิน

Dee
Typewriter
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หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B) 

 
        เขยีนที…่…………………………..………… 

     Written at 
      

วันที…่……เดอืน…………….พ.ศ………… 
    Date       Month            Year 
 
 

1. ขา้พเจา้….………………………………………………………………………………………สญัชาต…ิ………………………………………….. 
 I/We Nationality 

 
อยูบ่า้นเลขที…่..…………ถนน……………………ตําบล/แขวง…………………………อําเภอเขต.…..………………………………….. 
Located at No.  Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet 
 
จังหวัด….….…................................………รหสัไปรษณีย…์……………………… 
Province Postal Code 

 
2. เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
 As a shareholder of Group Lease Public Company Limited 
  
 โดยถอืหุน้จํานวนทัง้ส ิน้รวม ………………………..หุน้ และออกคะแนนเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…………………………เสยีง ดงันี ้
 Holding the total amount of  shares and the total number of votes for which I/We are entitled to cast is 
  
 หุน้สามัญ……………………………………หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…………………………………เสยีง
 Ordinary share  shares  the total number of votes for which I/We are entitled to cast is  votes 

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

 
 1.  ชือ่………………………………………………………………..……………………………………………………..อาย…ุ……………ปี 

 Name    Age 
 
ทีอ่ยู…่………………………………………….……………………………………………………………………………………….…… 

 Residing/Located at   

         2.  นายฉัตรชยั  โชตนาการ              กรรมการอสิระ  อาย ุ58 ปี 
 Mr. Chatchai  Chotanakarn   Independent Director Age 58 Years 

ทีอ่ยู ่ 14   ซ. บญุชศูร ี ถนนดนิแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
Residing at 14 soi Boonchoosri  Dindaeng Rd.  Samsaennai  Phayathai, Bangkok  10400 

         3.  นางวชริา  ณ ระนอง  กรรมการอสิระ  อาย ุ56 ปี 
 Mrs. Vachira  Na Ranong Independent Director  Age 56 Years 

 ทีอ่ยู ่ 256  ซ. สขุมุวทิ 55 (ทองหลอ่) แขวงคลองตนัเหนอื   เขตวัฒนา  กรงุเทพฯ  10110 
Residing at 256 Sukhumvit 55 (Thonglor) Klongtannua Wattana Bangkok 10110 

         4.  นางสาวจรัญญา  แสงสขุด ี  กรรมการอสิระ  อาย ุ 46  ปี 
Ms. Jaranya  Saengsukdee    Independent Director  Age 46 Years 
ทีอ่ยู ่ 179/97 หมูท่ี ่3  ถ. รว่มมติรพัฒนา  แขวงทา่แรง้  เขตบางเขน  กรงุเทพฯ 10900 

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

(รายละเอยีดประวัตกิรรมการอสิระปรากฎตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2554) 
(details specified in the attachment no.4 of the invitation notice of the AGM 2011) 
 
ในกรณีทีก่รรมการอสิระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหนึง่ ไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอสิระทีเ่หลอืเป็นผูรั้บมอบฉันทะ
แทนกรรมการอสิระทีไ่มส่ามารถเขา้ประชมุ 
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. 
 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2554 ในวันพธุที ่
20 เมษายน 2554  เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุสํานักงานใหญ ่อาคารเลขที ่63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนมิติรใต ้แขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ 
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders Meeting for the year 2011 on 
Wednesday, 20 April 2011 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 
แสตมป์ 
20 บาท 
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4. ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 
  วาระที ่3  รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2553 

Agenda No.3  Certify the Minutes of Annual General Shareholders’ Meeting 2010 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
     Approve      Disapprove         Abstain 
 

  วาระที ่4 พจิารณารับทราบและอนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับรอบปี 2553 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรัีบ
อนุญาตแลว้ และอนุมัตริายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

Agenda No.4  Acknowledge and Approve the Company’s financial statement FY 2010 which has already been audited by the 
auditor and approve the directors’ annual report 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
     Approve      Disapprove         Abstain 
 

 วาระที ่5 รับทราบ การจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล จากผลการดําเนนิงานระหวา่งวันที ่1 มกราคม – 30 กนัยายน 2553 ซึง่ได ้
จา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ณ. วันที ่15 กรกฎาคม และ 30 ธันวาคม 2553 

AgendaNo.5  Acknowledge the interim dividend payment for January 1st – September 30th, 2010 operating results which 
paid to the shareholders on July 15th and December 30th, 2010 

  
 (ไมม่กีารลงมตใินวาระนี/้  No casting of votes for this agenda)  
 

 วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกําไร และการจา่ยเงนิปันผล ประจําปี 2553 
Agenda No.6  Consider and Approve profit allocation for dividend payment and legal reserve for the operating result of the 

year 2010 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
 Approve      Disapprove         Abstain 

 
 วาระที ่7.1  พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระสําหรับปี 2553 

Agenda No.7.1  Consider and Approve re-election of Directors who retired by rotation for the year 2011 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 1.  นางสาวจรัญญา  แสงสขุด ี Ms. Jaranya  Sangsukdee 

    เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
       Approve     Disapprove       Abstain 

2.  นายสามารถ  จริะดํารง  Mr. Samart  Chiradamrong 
    เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove Abstain 

3.  นายสรุศกัดิ ์ เข็มทองคํา Mr. Surasak  Khemthongkum  
    เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove Abstain 
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  วาระที ่7.2  พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการใหม ่โดยการนําเสนอของผูถ้อืหุน้ใหญ ่
 Agenda No.7.2  Consider and Approve appointment of new additional directors proposed by the  major shareholder 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 1.  นายทัตซยึะ โคโนชติะ  Mr. Tatsuya  Konoshita 

    เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
       Approve     Disapprove       Abstain 

2.  นายกฤษณ์   พันธรั์ตนมาลา Mr. Krit  Phanratanamala 
    เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove Abstain 

3.  นายโศณติ  พชิญางกรู  Mr. Sonit  Pitchyangkul  
    เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove Abstain 

4.  นายพลเดช เทอดพทัิกษ์วานชิ Mr. Pholdej  Therdphithakvanij  
    เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove Abstain 

 

  วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2554 
 Agenda No.8  Consider and Approve the Remunerations of the Board of Directors for FY 2011 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
  Approve  Disapprove     Abstain 
 

 วาระที ่9  พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีพรอ้มกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัช ีประจําปี 2554 
 Agenda No.9  Consider and Approve the Appointment of external Auditor and determine the remunerations for 2011 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove    Abstain  

 
 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

Agenda No. 10  Consider any others (if any) 
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5.   การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะ ในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี ้ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้

ไมถ่กูตอ้ง และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนน เสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 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. ในการณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุ

พจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิ
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 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. 

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

 
     ลงนาม/Signed……………………………………………………… ผูม้อบฉันทะ/Grantor

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

 
 
 
 

     ลงนาม/Signed………………………………………………………ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy
                      

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

 
 
หมายเหต ุ
Remarks 
 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบ

ประจําตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ 
Annex to the Proxy Form 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท  กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

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

ในการประชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2554 ในวันพธุที ่20 เมษายน 2554  เวลา 10.00 น. 
ณ หอ้งประชมุ สํานักงานใหญ ่อาคารเลขที ่63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนมิติรใต ้แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 

 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ 
For the Shareholders’ Ordinary General Meeting for the year 2011 on Wednesday, April 20th, 2011 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. 

 
 วาระที…่……..เรือ่ง……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Agenda     Item 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve Disapprove  Abstain 

 
 วาระที…่……..เรือ่ง……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Agenda     Item 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve Disapprove  Abstain 
 

 วาระที…่……..เรือ่ง……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Agenda     Item 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve Disapprove  Abstain 

 
 วาระที…่……..เรือ่ง……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Agenda     Item 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve Disapprove  Abstain 
 

 วาระที…่……..เรือ่ง……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Agenda     Item 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve Disapprove  Abstain 
 




