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       24 กมุภาพันธ ์2555 
 
เรื�อง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี  2555 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 
เอกสารแนบ 1.   สาํเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2554 

2.   รายงานประจําปีของคณะกรรมการของบรษัิท ประจําปี 2554 ในรูปแบบ CD 
  (โปรดดหูมายเหต ุ*  ทา้ยหนงัสอืเชญิประชุม) 
3. รายละเอยีดของกรรมการที3ออกตามวาระเพื3อเลอืกตั 6งกลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง 
4. แบบพมิพห์นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข (ซึ3งระบขุอ้มลูกรรมการอสิระผูรั้บมอบฉันทะไว ้

แลว้) 
5. รายละเอยีดโครงการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธทิี3จะซื6อหุน้สามัญใหแ้กก่รรมการ 

และพนักงานของบรษัิท - ESOP ครั6งที3 4 (GL-WD) 
6. ขอ้บงัคับบรษัิทที3เกี3ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
7. หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชมุ 
8.   แผนที3สถานที3จัดการประชมุ 

 
  ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) ไดกํ้าหนดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  
ประจําปี 2555  ในวนัศกุรท์ี3 27 เมษายน 2555  เวลา  10.00 น.  ณ หอ้งวนัีส ชั 6น 3 โรงแรม มริาเคลิ แกรนด ์
คอนเวนชั3น เลขที3 99 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงหลักสี3 เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210   เพื3อพจิารณาเรื3องตา่ง ๆ 
ตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี6 
 
ระเบยีบวาระที� 1  แสดงวา่การบอกกลา่วนดัประชุมเป็นไปโดยชอบ 

 
ระเบยีบวาระที� 2  ชี)วา่องคป์ระชุมครบหรอืไม ่

 
ระเบยีบวาระที� 3  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2554  (เอกสารแนบ 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2554 ซึ3งประชมุเมื3อ
วนัที3 20 เมษายน 2554 ไดบ้ันทกึไวถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิ  จงึเห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว 

 
ระเบยีบวาระที� 4 พจิารณารบัทราบ และอนุมตัริายงานประจําปีของคณะกรรมการ และงบดุลและงบ

กําไรขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัช ีส ิ)นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เพื3อใหท้ี3ประชมุรับทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิท และ
เห็นสมควรอนุมัต ิ  รายงานประจําปี งบดลุ งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบัญช ีสิ6นสดุ ณ วนัที3 
31 ธันวาคม 2554  ซึ3งไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิท และการพจิารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 
ระเบยีบวาระที� 5  พจิารณารบัทราบการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล 

 ที3ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครั6งที3 11/2554 เมื3อวนัที3 14 กนัยายน 2554 ไดม้มีตอินุมัตใิห ้
จา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล จากผลการดําเนนิงานระหวา่งวนัที3 1 มกราคม – 30 มถินุายน 2554 ใหแ้กผู่ ้
ถอืหุน้ของบรษัิทฯ ในอตัราหุน้ละ 1.67 บาท (หนึ3งบาทหกสบิเจ็ดสตางค)์ เป็นจํานวนเงนิ 
104,076,397.32 บาท โดยกําหนดวนับนัทกึรายชื3อผูถ้อืหุน้ที3มสีทิธรัิบเงนิปันผล ในวนัที3 5 ตลุาคม 
2554 และรวบรวมรายชื3อตาม มาตรา  225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยโ์ดยวธิปิีดสมดุ
ทะเบยีนในวนัที3 6 ตลุาคม 2554 และไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เป็นครั6งแรกในวนัที3 13 
ตลุาคม 2554 ที3ผา่นมา  และ ที3ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครั6งที3 2/2555 จัดขึ6นเมื3อวนัที3 13 
กมุภาพันธ ์ 2555 ไดม้มีตอินุมัตใิหจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลอกีครั6ง จากผลการดําเนนิงานระหวา่งวนัที3 
1 มกราคม – 30 กนัยายน 2554 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ เป็นจํานวนเงนิ 148,086,113.16 บาท ทั 6งนี6เมื3อหักปัน
ผลระหวา่งกาลที3จ่ายในครั6งแรกแลว้ เหลอืที3จ่ายเป็นจํานวนเงนิ 44,009,715.84 บาทหรอืคดิเป็นอัตรา
หุน้ละ 0.64 บาท (หกสบิสี3สตางค)์ โดยกําหนดวนับนัทกึรายชื3อผูถ้อืหุน้ที3มสีทิธรัิบเงนิปันผล ในวนัที3 
28 กมุภาพันธ ์2555 และรวบรวมรายชื3อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที3 29 กมุภาพันธ ์2555 และไดจ้า่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้ในวนัที3 9 มนีาคม 2555 
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ระเบยีบวาระที� 6  พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยเงนิปันผล ประจําปี 2554 
เนื3องจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทในปี 2554 (หรอืตั 6งแต ่1 มกราคม – 31 ธันวาคม 54) บรษัิทมผีล
กําไรสทุธ ิ215.08 ลา้นบาท  ซึ3งเพิ3มขึ6นเพยีงเล็กนอ้ยจากไตรมาสที3 3/2554 ซึ3งมกํีาไร 212 ลา้นบาท 
โดยมสีาเหตหุลกัจากการตั 6งสํารองหนี6สญูที3เพิ3มขึ6นในไตรมาสที3 4/2554 จากผลกระทบจาก
สถานการณ์อทุกภัย และ จากการปรับลดอตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ซึ3งมผีลกระทบตอ่การคํานวณ
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี  นอกจากนั6น บรษัิทไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลสําหรับผลการ
ดําเนนิงานระหวา่งวนัที3 1 มกราคม – 30 มถินุายน 2554 ซึ3งไดจ้่ายไปเมื3อวนัที3 13 ตลุาคม 2554 ใน
อตัราหุน้ละ 1.67 บาท(หนึ3งบาทหกสบิเจ็ดสตางค)์ และไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลสําหรับผลการ
ดําเนนิงานระหวา่งวนัที3 1 มกราคม – 30 กนัยายน 2554 อกีครั6งเมื3อวนัที3 9 มนีาคม 2555 ในอตัราหุน้
ละ 0.64 บาท(หกสบิสี3สตางค)์ รวมทั 6งสิ6นจงึเป็นเงนิปันผลระหวา่งกาลที3บรษัิทไดจ้า่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ใน
ปี 2554 ไปแลว้เป็นจํานวนเงนิ 148,086,113.16 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 68.85 ของกําไรสทุธขิอง
บรษัิท ซึ3งนับไดว้า่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทที3ระบวุา่ เงนิปันผลจะจา่ยไมน่อ้ย
กวา่ รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธขิองบรษัิทหลงัจากหักภาษีเงนิได ้ และเงนิสาํรองตา่ง ๆ ตามกฎหมาย
แลว้ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่ ผูถ้อืหุน้สมควรพจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผล
ประกอบการ ประจําปี 2554 สิ6นสดุ ณ วนัที3 31 ธันวาคม 2554 เพื3อสํารองเงนิทนุไวใ้ชเ้ป็นเงนิทนุ
หมนุเวยีนในอนาคตตอ่ไป  ในขณะที3ในปี 2553 บรษัิทมกํีาไรสทุธ ิ 263.25 ลา้นบาท และไดม้กีาร
จา่ยเงนิปันผล ในปี 2553 ทั 6งสิ6นจํานวน 183,138,090.56 บาท หรอืประมาณรอ้ยละ 69.57 ของกําไร
สทุธขิองทั 6งปี  
 

ระเบยีบวาระที� 7   พจิารณาเลอืกต ั)งกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ (เอกสารแนบ 3) 
 ขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครั6ง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง

เป็นจํานวนหนึ3งในสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จํานวนกรรมการที3จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ให ้
ออกโดยจํานวนใกลท้ี3สดุกับสว่นหนึ3งในสาม  และกรรมการคนที3อยูใ่นตําแหน่งนานที3สดุนั6นเป็นผูอ้อก
จากตําแหน่ง  กรรมการที3ออกตามวาระนั6นอาจถกูเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได ้

  ปัจจุบนั บรษัิทมกีรรมการรวมทั 6งสิ6น 10 ทา่น  ดงันั6น จะมกีรรมการจํานวน 4 ทา่นที3จะตอ้งออก
ตามวาระในครั6งนี6  ซึ3งไดแ้ก ่

1. นายโศณติ พชิญางกรู  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. นายมเูนะโอะ ทาชโิร่   กรรมการ 
3. นายมทิซจึ ิโคโนชติะ  ประธานกรรมการ 
4. นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิกรรมการ 

(วธีกีารสรรหากรรมการของบรษัิท ไดม้รีะบไุวใ้น รายงานประจําปี 2554 ภายใตห้ัวขอ้ การสรรหา
กรรมการบรษัิท ในหนา้ 45) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทั 6ง 4 ทา่น กลับเขา้
ดํารงตําแหน่งกรรมการในตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึ3ง เนื3องจากบคุคลทั 6งสี3ดงักลา่ว ลว้นเป็นผูท้ี3มคีวามรู ้
ความสามารถ และมปีระสบการณ์ที3เป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลาใหก้บั
บรษัิทอยา่งเต็มที3  (กรุณาดคูณุสมบตัขิองกรรมการแตล่ะทา่น ตําแหน่งที3จะแตง่ตั 6ง พรอ้มรายละเอยีด
อื3นๆ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3) 
 
ดงันั6น รายนามคณะกรรมการบรษัิท หลงัจากไดรั้บการเลอืกตั 6งกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งเรยีงลําดบัตามการ
ออกตามวาระจะเป็นดงันี6 

1) พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ   กรรมการ 
3) นายวรศักดิV เกรยีงโกมล กรรมการ 
4) นายทัตซยึะ โคโนชติะ  กรรมการ 
5) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
6) นายพลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
7) นายโศณติ พชิญางกรู  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
8) นายมเูนโอะ ทาชโิร่  กรรมการ 
9) นายมทิซจึ ิโคโนชติะ  ประธานกรรมการ 
10) นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิ กรรมการ 

 
ระเบยีบวาระที� 8  พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ        

สําหรบัปี 2555 
การกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน เนื3องจากปัจจบุนับรษัิท
ไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  อยา่งไรก็ตาม การกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการได ้
ผา่นการพจิารณาอยา่งรอบคอบจากที3ประชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นที3จะนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา
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อนุมัต ิ ซึ3งปกตจิะประกอบดว้ย คา่เบี6ยประชมุ และโบนัสของกรรมการ โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัผล
ประกอบการของบรษัิทเป็นหลัก 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหกํ้าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ สาํหรับปี 2555 ในวงเงนิไมเ่กนิ 3,500,000 บาท  ซึ3งเป็นอัตราเดยีวกนักบัที3ได ้
เสนอในปีที3แลว้  โดยจะจัดสรรดงัตอ่ไปนี6 
คา่เบี)ยประชุม  สาํหรับคณะกรรมการบรษัิท ขอเสนอใหเ้ป็นอตัราเดยีวกนักบัปี 2554 คอื 10,000 บาท
เทา่กนัทกุทา่นเฉพาะครั6งที3เขา้ประชมุ ซึ3งโดยปกตจิะจัดเดอืนละครั6ง  สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ จะ
ไดรั้บคา่เบี6ยประชมุทั 6ง 2 คณะในฐานะที3เป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามภารกจิที3ไดรั้บ
มอบหมายเพิ3มเตมิอกีทา่นละ 10,000 บาทเทา่กนั ตอ่การประชมุเฉพาะครั6งที3เขา้ประชมุ ซึ3งการประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบปกตจิะจัดไตรมาสละครั6ง 
คา่บําเหน็จ  จะพจิารณาจากผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั โดยจะเสนอใหจ้า่ยประมาณ 2 เทา่ของ
โบนัสพนักงาน ซึ3งเป็นเงื3อนไขเดยีวกนักบัที3เสนอในปีที3แลว้   
 โดยรวมแลว้ในปี 2554 คา่ตอบแทนของกรรมการ ซึ3งประกอบดว้ยคา่เบี6ยประชมุ และคา่บําเหน็จ 
มจํีานวนทั 6งสิ6น 2,080,000 บาท ในขณะที3ปี 2553 คา่ตอบแทนกรรมการมจํีานวนทั 6งสิ6น 2,300,001 บาท 
 
(บรษัิทไดร้ะบ ุ ขอบเขตหนา้ที3ของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการตรวจสอบ  ไวใ้นรายงาน
ประจําปี 2554 หนา้ 17 ภายใตห้ัวขอ้เรื3อง โครงสรา้งการจัดการ)   
 

ระเบยีบวาระที� 9  พจิารณาแตง่ต ั)งผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทน ประจําปี 2555 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตั 6ง บรษัิทสํานักงาน 
เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท สําหรับปี 2555 ตอ่ไปเป็นปีที3 6 โดยมรีายชื3อ
ผูส้อบบัญช ี ไดแ้ก่ นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที3 3516  หรือ 
นางสาววสิสตุา จริยธนากร  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที3 3853 หรือ   นางนงลักษณ์   พุ่มนอ้ย 
ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที3 4172 หรอืนางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที3 
4521 หรือนายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที3 3972  โดยใหผู้ส้อบบัญชคีน
ใดคนหนึ3งมอํีานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชขีองบรษัิท ทั 6งนี6 ไม่มผีูส้อบ
บญัชทีา่นใดมคีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี3เกี3ยวขอ้ง
กบับคุคลดงักลา่ว และคณะกรรมการเสนอใหกํ้าหนดคา่สอบบัญช ีประจําปี 2555 ในวงเงนิไม่เกนิ 
950,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื3น ๆ) ทั 6งนี6 ในปี 2554  ค่าสอบบัญชมีจํีานวนทั 6งสิ6น 938,393 
บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื3น ๆ)  

 
นอกจากนั6น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ บรษัิทสาํนักงาน เอนิสท์ แอนด ์ ยัง จํากดั 

เป็นบรษัิทซึ3งมชี ื3อเสยีงเป็นที3ยอมรับในระดับสากล และไดเ้สนอคา่สอบบญัชใีนอตัราที3เหมาะสม  
   

ระเบยีบวาระที� 10 พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัทุนจดทะเบยีน
เรยีกชําระแลว้ของบรษิทัหลงัจากสํารองไวเ้พื�อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสําคญั
แสดงสทิธทิี�ยงัไมห่มดอาย ุแลว้  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท
จํานวน 82,674,095 บาท (16,534,819 หุน้) จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 431,500,000 บาท 
(86,300,000 หุน้) เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจํ่านวน 348,825,905 บาท (69,765,181 หุน้) มลูคา่ที3ตรา
ไว ้ หุน้ละ 5 บาท เพื3อใหส้อดคลอ้งกับทนุจดทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้ของบรษัิทหลงัจากสํารองไวเ้พื3อ
รองรับการใชส้ทิธขิองใบสาํคัญแสดงสทิธทิี3ยังไมห่มดอายทุี3ไดจั้ดสรรใหแ้กก่รรมการและพนักงาน – 
ESOP ครั6งที3 2 (GL-WB) และ ครั6งที3 3 (GL-WC) จํานวนรวม 5,000,000 บาท แลว้ 

 
ระเบยีบวาระที� 11   พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้ง

กบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธิ
ของบรษัิท ขอ้ 4 เพื3อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ดงันี6 

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีนจํานวน  348,825,905 บาท 
 แบง่ออกเป็น     69,765,181 หุน้ 
 มลูคา่หุน้ละ             5 บาท 
โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามัญจํานวน       69,765,181 หุน้ 
 หุน้ปรุมิสทิธ ิ      -0- หุน้” 
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ระเบยีบวาระที� 12   พจิารณาอนุมตักิารออกใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื)อหุน้สามญัของบรษิทั  คร ั)งที� 5 

เพื�อจดัสรรใหแ้กก่รรมการและพนกังาน-ESOP คร ั)งที� 4 (GL-WD)            
(เอกสารแนบ 5) 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารออกใบสาํคัญแสดงสทิธทิี3จะ
ซื6อหุน้สามัญของบรษัิท ครั6งที3 5 เพื3อจัดสรรใหแ้กก่รรมการและพนักงาน-ESOP ครั6งที3 4 (GL-WD)  
ทั 6งนี6 เพื3อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏบิตังิานของกรรมการและพนักงานของบรษัิท  โดยมี
รายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี6 
 

ประเภทใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี3จะซื6อหุน้สามัญ ของ บรษัิท กรุ๊ปลสี 

จํากัด (มหาชน) 

การเสนอขาย / การจัดสรร : จัดสรรใหแ้กก่รรมการ และพนักงานของบรษัิท 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธ ิ : 1,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขาย : 0 บาท 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : 3  ปีนับแตว่นัที3ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

อตัราการใชส้ทิธซิื6อหุน้สามัญ : ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยใชส้ทิธซิื6อหุน้สามัญของบรษัิทได ้

1 หุน้  

ราคาใชส้ทิธ ิ : 19.62 บาท  

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : ครั 6งเดยีว ณ. วนัหมดอายุ 

ระยะเวลาในการเสนอขาย : ภายใน 1 ปีหลงัจากไดรั้บการอนุมัตจิากที3ประชมุผูถ้อืหุน้  

ตลาดรอง : ไมจ่ดทะเบยีนเพื3อซื6อขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ระเบยีบวาระที� 13  พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนเพื�อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบสําคญั
แสดงสทิธทิี�จะซื)อหุน้สามญัที�จดัสรรใหแ้กก่รรมการและพนกังาน– ESOPคร ั)งที� 4 
(GL-WD) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารเพิ3มทนุจดทะเบยีนโดยการ
ออกหุน้สามัญเพิ3มทนุ จํานวน 1,000,000 หุน้ มลูคา่ที3ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คดิเป็นทนุจดทะเบยีนที3
เพิ3มขึ6นจํานวน 5,000,000 บาท เพื3อรองรับการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธทิี3จะซื6อหุน้สามัญของบรษัิท  
ซึ3งจะจัดสรรใหแ้กก่รรมการและพนักงานของบรษัิท -ESOP ครั6งที3 4 (GL-WD) 
 

ระเบยีบวาระที� 14    พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนแบบมอบอํานาจท ั�วไป(General 
Mandate) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เพื3อเป็นการลดขั 6นตอน และประหยัดเวลา หากบรษัิทมคีวามจําเป็น
จะตอ้งเพิ3มทนุในระหวา่งปี คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารเพิ3มทนุจดทะเบยีน
ของบรษัิท แบบมอบอํานาจทั3วไป (General Mandate) โดยการออกหุน้สามัญใหมจํ่านวน 
20,614,819 หุน้ มลูคา่ที3ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท หรอื เป็นจํานวนทนุที3เพิ3มขึ6น 103,074,095 บาท 
 

ระเบยีบวาระที� 15 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธิ
ของบรษัิท ขอ้ 4. เพื3อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ3มทนุจดทะเบยีนของบรษัิท เพื3อรองรับการใชส้ทิธแิปลง
สภาพใบสาํคญัแสดงสทิธทิี3จะซื6อหุน้สามัญที3จัดสรรใหแ้กก่รรมการและพนักงาน– ESOPครั6งที3 4 (GL-
WD) และ การเพิ3มทนุจดทะเบยีนแบบมอบอํานาจทั3วไป(General Mandate) ดงันี6 

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีนจํานวน  456,900,000   บาท 
 แบง่ออกเป็น      91,380,000   หุน้ 
 มลูคา่หุน้ละ             5 บาท 
โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามัญจํานวน          91,380,000   หุน้ 
 หุน้ปรุมิสทิธ ิ      -0- หุน้” 
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ระเบยีบวาระที� 16 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรบัการใชส้ทิธใิบสําคญัแสดง
สทิธ-ิESOP คร ั)งที� 4 และการเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษิทั แบบมอบอํานาจท ั�วไป 
(General Mandate) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิ3มทนุ

จํานวนไมเ่กนิ 21,614,819 หุน้ ดงันี6 

• จัดสรรหุน้สามัญเพิ3มทนุของบรษัิท จํานวนไมเ่กนิ 1,000,000 หุน้ มลูคา่ที3ตราไว ้หุน้
ละ 5 บาท เพื3อรองรับการใชส้ทิธใิบสาํคัญแสดงสทิธ ิ ตามโครงการ ESOP ครั6งที3 4 
(GL-WD) 

• จัดสรรหุน้สามัญเพิ3มทนุของบรษัิท จํานวนไมเ่กนิ 20,614,819 หุน้ มลุคา่ที3ตราไว ้
หุน้ละ 5 บาท เพื3อรองรับการเพิ3มทนุจดทะเบยีนของบรษัิท แบบมอบอํานาจทั3วไป 
(General Mandate) เพื3อเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ พรอ้มทั 6ง
อนุมัตใิหค้ณะกรรมการมอํีานาจพจิารณาเสนอขายหุน้เพิ3มทนุในคราวเดยีวกนัหรอื
หลายคราวก็ได ้ โดยทนุชําระแลว้ในสว่นที3เพิ3มตอ้งไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 29.98 ของทนุ
ชาํระแลว้ ณ วนัที3คณะกรรมการบรษัิทมมีตใิหเ้พิ3มทนุ  ซึ3งเป็นจํานวนรวมเทา่กับ 
20,614,819 หุน้ รวมถงึการกําหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที3เสนอขาย และ
รายละเอยีดและเงื3อนไขตา่ง ๆ ที3เกี3ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ3มทนุดงักลา่ว 
 
โดยการจัดสรรหุน้เพิ3มทนุดงักลา่วตอ้งทําใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที3บรษัิทจัดประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีครั6งถัดไป หรอืภายในวนัที3กฎหมายกําหนดใหต้อ้งจัดใหม้กีาร
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีครั6งถัดไป ทั 6งนี6แลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น 

 
ระเบยีบวาระที� 17 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้ม)ี 
 

อนึ3ง บรษัิทฯ กําหนดวันบันทกึรายชื3อผูถ้อืหุน้ที3มสีทิธเิขา้ร่วมประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2555 
ในวันที3 5 มนีาคม 2555 และใหร้วบรวมรายชื3อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที3 6 มนีาคม 2555 

 
 จึงขอเชญิท่านผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที3ดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที3ท่านไม่
สามารถเขา้ร่วมประชมุ และประสงคจ์ะแตง่ตั 6งผูอ้ ื3นเขา้ร่วมประชมุแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสอืตามแบบที3ได ้
แนบมาพรอ้มจดหมายเชญิประชมุฉบบันี6 และแสดงเอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผู ้
ถอืหุน้ที3มสีทิธเิขา้ร่วมประชมุตามที3ระบใุนเอกสารแนบ เพื3อลงทะเบยีนในวันประชมุตั 6งแตเ่วลา 08.00 น. เป็นตน้
ไป 

 

              ขอแสดงความนับถอื 
 

       
 
                       (นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ) 
                           ประธานกรรมการ 
 
หมายเหต ุ* ในกรณีที3ทา่นผูถ้อืหุน้ตอ้งการใหบ้รษัิท จัดสง่รายงานประจําปี 2554 ในแบบรูปเลม่   โปรดแจง้

ความประสงค ์มาที3สํานักกรรมการ โทร. 02 580 7555 ตอ่ 5022, 5023 หรอื รับดว้ยตนเองได ้
ที3 บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) เลขที3 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนมิติรใต ้  แขวงลาดยาว  
เขตจตจัุกร  กรุงเทพฯ 10900  ทั 6งนี6ตั 6งแตว่นัที3 17 เมษายน 2555 เป็นตน้ไป  ในเวลาราชการ 
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เอกสารแนบที� 1 
ประกอบการพจิารณาในวาระที� 3 :  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 
2554   เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2554 
 

รายงานการประชุมใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2554 

ของ บรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

 

 

วนั  เวลา  และสถานที�ประชุม 

ประชมุเมื3อวนัพุธที3 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. หอ้งประชมุสํานักงานใหญ ่อาคารเลขที3 63 ซอย 1 ถนน
เทศบาลนมิติรใต ้แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900 
 
กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

1)   นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการ 
2) นายสามารถ จริะดํารง รองประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการ 
3) นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการ 
4) นายสรุศกัดิV  เข็มทองคํา กรรมการ และผูจั้ดการฝ่ายการตลาด 
5) นายดพีงศ ์  สหะชาตศิริ ิ กรรมการ 
6) นายฉัตรชยั   โชตนาการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
7) นางสาวจรัญญา   แสงสขุด ี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
8) นางวชริา ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
 

กรรมการผูไ้มเ่ขา้รว่มประชุม 

- ไมม่ ี - 
ผูบ้รหิารที�เขา้รว่มประชุม (นอกเหนอืจากกรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร)   

1) นายวนัชยั บญุธรรม ผูจั้ดการฝ่ายบรกิารเรยีกเก็บ 
2) นางสาววชัราภรณ์ เมรุทอง ผูจั้ดการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
3) นายสมคดิ   จารุไพบลูยพั์นธ ์  ผูจั้ดการฝ่ายบคุคลและธรุการ 
4) นายทศพร   เลศิพันธ ์ ผูจั้ดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ตวัแทนบรษิทัผูส้อบบญัชทีี�เขา้รว่มประชุม 

1) นางสาวพมิพใ์จ   มานติขจรกจิ บรษัิท สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากดั 
2) นางสาววราภรณ์   อภชิยันันท ์ บรษัิท สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากดั 
 

ผูเ้ขา้รว่มประชุมอื�น 

1) นายครุ สขุเจรญิ ทนายความ LS Horizon Limited 
 

นายมทิซจึ ิโคโนชติะ ประธานกรรมการบรษัิท  ทําหนา้ที3เป็นประธานของที3ประชมุ (“ประธาน”) ไดดํ้าเนนิการ
ประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุ โดยมคีณุครุ สขุเจรญิ ทําหนา้ที3ผูแ้ปล ดงัตอ่ไปนี6:- 
 

วาระที� 1    แสดงวา่การบอกกลา่วนดัประชุมเป็นไปโดยชอบ 
นายครุ สขุเจรญิ ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนประธาน แจง้ใหท้ราบวา่การสง่หนังสอืเชญิประชมุ
ถงึผูถ้อืหุน้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนระเบยีบขอ้บงัคับที3เกี3ยวขอ้ง การบอกกลา่วการประชมุ
ครั6งนี6จงึเป็นไปโดยชอบ 

 
  มต ิ   ที3ประชมุรับทราบ 
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วาระที� 2    ชี)แจงเกี�ยวกบัองคป์ระชุมในการประชุมวา่ครบหรอืไม ่

  นายครุ สขุเจรญิ ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนประธานประกาศองคป์ระชมุ โดยแจง้วา่การประชมุ
วนันี6 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จํานวน 40 ราย และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 12 ราย 
รวมเป็น 52 ราย นับจํานวนหุน้ได ้ทั 6งสิ6น 46,823,821 หุน้ หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 83.00 เกนิกวา่ 1 ใน 
3 ของจํานวนหุน้ที3จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 6งหมดของบรษัิทฯ ซึ3งมจํีานวนทั 6งสิ6น 56,416,996 หุน้ ครบ
เป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 33 

   

   มต ิ   ที3ประชมุรับทราบ 

วาระที� 3    รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2553 

ประธาน แจง้วา่ รายงานการประชมุดงักลา่วสง่แนบไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 
 

มต ิ ที3ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตรัิบรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2553 ซึ3งจัดขึ6น ณ. 
วนัที3 21 เมษายน 2553 โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี6 

  เห็นดว้ย   43,102,076 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 92.06  
  ไมเ่ห็นดว้ย       0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0 
  งดออกเสยีง   3,721,745 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   7.94 
  โดยสดัสว่นดงักลา่วคํานวณจากจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ3งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 4 รบัทราบและอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สําหรบัรอบปี 2553 ซึ�งผา่นการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ และอนุมตัริายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

 ประธานแจง้วา่ รายงานประจําปี ซึ3งมงีบการเงนิของบรษัิทฯ สาํหรับรอบปีบญัชสี ิ6นสดุ ณ วันที3 31 
ธันวาคม 2553 ไดแ้นบไปใหท้า่นผูถ้อืหุน้แลว้ พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุ 

 

 ประธาน ขอเชญิให ้นายสามารถ จริะดํารง กรรมการผูจั้ดการ ไดร้ายงานสรุปผลการดําเนนิงานของ
บรษัิทฯ ณ วนัที3 31 ธันวาคม 2553 ใหท้ี3ประชมุรับทราบ และในที3ประชมุนี6 ยังมตีวัแทนจากผูส้อบ
บญัชขีองบรษัิทฯ คอื บรษัิท สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด ์ ยัง จํากัด เพื3อตอบคําถาม หรอืใหข้อ้มลู
เพิ3มเตมิ หากทา่นผูถ้อืหุน้ตอ้งการ 

 
 คําถามจากผูถ้อืหุน้ แนวโนม้ของการขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขายจะเป็นอยา่งไร 
 คําตอบ คาดวา่น่าจะไมรุ่นแรง เนื3องจากยังคงมคีวามตอ้งการซื6อ ขณะที3การเลอืกตั 6งจะทําให ้

มกีารหมนุเวยีนของกระแสเงนิมากขึ6น และรวมถงึการเปิดศนูยป์ระมลูที3นครราชสมีาก็เป็นปัจจัยที3
ทําใหก้ารขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขายลดลง 

 
 คําถามจากผูถ้อืหุน้ รายจา่ยคา่บรกิารและบรหิารที3เพิ3มขึ6น เป็นสดัสว่นที3สงูกวา่การเพิ3มของ

รายได ้
 คําตอบ เกดิจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะคา่คอมมชิชั3นที3เพิ3มขึ6นจากการแขง่ขนัในตลาดที3

รุนแรงขึ6น 
 
 คําถามจากผูถ้อืหุน้   อยากทราบวา่สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื3นในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

หมายเลข 9 คอือะไร 
 คําตอบ ผูส้อบบญัชใีหคํ้าตอบวา่เป็นเบี6ยประกนัจา่ยลว่งหนา้เป็นสว่นใหญ ่ ซึ3งจะทยอยรับรู ้

รายได ้ตามมาตรฐานบญัช ี
 
 คําถามจากผูถ้อืหุน้ ทกัทว้งการคํานวณอตัราสว่น NPL ในรายงานประจําปี ซึ3งเมื3อใชต้วัเลขจาก

หมายเหตปุระกอบงบหมายเลข 7 ควรจะคํานวณได ้5.35% ไมใ่ช ่4.8% 
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 คําตอบ นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ แจง้วา่เป็นความผดิพลาดในการคํานวณจรงิ 5.35% เป็น
อตัราสว่นที3ถกูตอ้ง จงึขออภัยในความผดิพลาด และรับวา่จะแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

 

 คําถามเพิ3มเตมิจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  ในปี 2553 บรษัิทฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่
เงนิสดรวม 868,417 บาท ซึ3งลดลงจากปี 2552 ถงึ 899,900 บาท การลดลงของเงนิสดจะสง่ผล
กระทบตอ่การดําเนนิงานของบรษัิทฯ หรอืไม่และบรษัิทฯ มนีโยบายในการบรหิารจัดการเงนิสด
อยา่งไร 

 คําตอบ โดยลักษณะของธรุกจิ ไม่ควรสาํรองเงนิสดไวจํ้านวนมาก เนื3องจากการนําไปใชเ้พื3อ
ขยายธรุกจิจะเป็นประโยชนม์ากกวา่ อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ มวีงเงนิที3ไดรั้บจากธนาคารพาณชิย์
สาํรองไวเ้พยีงพอตอ่การดําเนนิธรุกจิ และไดม้นีโยบายในการจัดเตรยีมวงเงนิเพยีงพอตลอดเวลา 

 
มต ิ       ที3ประชมุรับทราบและอนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบัญช ี 2553 และรายงานประจําปี

ของคณะกรรมการ สาํหรับผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2553 โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี6 
  เห็นดว้ย   43,143,216 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 92.14  
  ไมเ่ห็นดว้ย       0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
  งดออกเสยีง    3,680,605 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   7.86 
  โดยสดัสว่นดงักลา่วคํานวณจากจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ3งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  
วาระที�  5 รบัทราบ การจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล จากผลการดําเนนิงานระหวา่งวนัที� 1 มกราคม – 

30 กนัยายน 2553 ซึ�งไดจ้า่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ณ. วนัที� 15 กรกฎาคม และ 30 ธนัวาคม 

2553 

 ประธานแจง้ใหท้ี3ประชมุทราบว่า ที3ประชมุคณะกรรมการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) ครั6งที3 

6/2553 เมื3อวันที3 16 มิถุนายน 2553 ไดม้ีมตอินุมัตใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จากผลการ

ดําเนนิงานระหวา่งวันที3 1 มกราคม – 31 มนีาคม 2553 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ในอัตราหุน้ละ 

0.86 บาท (แปดสบิหกสตางค)์ เป็นจํานวนเงนิ 48,512,596.56 บาท โดยกําหนดวันบันทกึรายชื3อ

เพื3อสทิธใินการรับเงนิปันผลระหว่างกาล ในวันที3 7 กรกฎาคม 2553 และใหร้วบรวมรายชื3อตาม 

มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวธิีปิดสมุดทะเบยีนในวันที3 8 กรกฎาคม 2553 และ

จ่ายเงนิปันผลในวันที3 15 กรกฎาคม 2553 ที3ผ่านมา และที3ประชมุคณะกรรมการ บรษัิท กรุ๊ปลสี 

จํากัด (มหาชน) ครั6งที3 13/ 2553 เมื3อวันที3 9 ธันวาคม 2553 ไดม้ีมตอินุมัตใิหจ้่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลอกีครั6ง จากผลการดําเนนิงานระหวา่งวนัที3 1 มกราคม – 30 กันยายน 2553 ซึ3งเมื3อหัก

ปันผลระหว่างกาลที3จ่ายในไตรมาสแรกแลว้ จะเหลอืปันผลอัตราหุน้ละ 1.50 บาท (หนึ3งบาทหา้

สบิสตางค)์ เป็นจํานวนเงนิ 84,625,494.00 บาท โดยปิดสมุดทะเบยีนเพื3อรับสทิธปัินผลในวันที3 

23 ธันวาคม 2553 และจา่ยเงนิปันผลในวนัที3 30 ธันวาคม 2553 ที3ผา่นมา 

 

 มต ิ   ที3ประชมุรับทราบ 
 

วาระที� 6      พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิกําไร และการจา่ยเงนิปนัผล ประจําปี 2553 

ประธานแจง้ใหท้ี3ประชมุทราบวา่ ในปี 2553 บรษัิทฯ มยีอดกําไรสทุธเิป็นเงนิทั 6งสิ6น 
263,253,038.84 บาท หรอืคดิเป็น 4.67 บาทตอ่หุน้  บวกกําไรสะสมที3ยังไมจั่ดสรร ยกมาจากปี 
2552 จํานวน 404,430,206.39 บาท และจัดสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายในปี 2553 เป็นเงนิ 
3,130,206.39 บาท จา่ยปันผลจากผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2552 39,460,257.20 บาท และ
มกีารจา่ยปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดําเนนิงานไตรมาสแรก และไตรมาสที3สามของปี 2553 
เป็นเงนิ 133,138,090.56 บาท   ทําให ้ ณ สิ6นปี 2553 บรษัิทฯ มกํีาไรสะสมที3ยังไม่ไดจั้ดสรร 
491,954,691.08 บาท ปัจจบุนับรษัิทฯ มเีงนิทนุสํารองตามกฎหมายจากปี 2553 รวม 
39,954,571.29 บาท ซึ3งยังไมค่รบตามกฎหมายคอืรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 431.5 ลา้น
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บาท จงึเสนอใหท้ี3ประชมุพจิารณาตั 6งสํารองตามกฎหมายเพิ3มอกี 3,195,428.71 บาท หรอืรอ้ยละ 
1.21 ของกําไรสทุธ ิ ซึ3งจะทําใหบ้รษัิทฯ มเีงนิสาํรองสะสมเป็นจํานวนเงนิรวมทั 6งสิ6น 43,150,000 
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน และมกํีาไรสะสมที3ยังไม่ไดจั้ดสรรเหลอื 
488,759,262.37 บาท 
 

จากนั6นเสนอใหอ้นุมัตจิา่ยเงนิปันผลสาํหรับปี 2553 สิ6นสดุวนัที3 31 ธันวาคม 2553 ในอตัรา 3.25 

บาทตอ่หุน้ ทั 6งนี6 เมื3อวนัที3 15 กรกฎาคม และ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผล

ระหวา่งกาลไปแลว้สาํหรับรอบปีบญัชนีี6 จํานวน 0.86 บาท และ 1.50 บาทตอ่หุน้ ดงันั6นคงเหลอื

อกี 0.89 บาทตอ่หุน้ ที3จะจา่ยใหผู้ถ้อืหุน้ครั 6งนี6 กําหนดวนับันทกึรายชื3อผูถ้อืหุน้ที3มสีทิธรัิบเงนิปัน

ผล ในวนัที3 28 เมษายน 2554 และใหร้วบรวมรายชื3อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 

โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที3 29 เมษายน 2554 และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที3 12 

พฤษภาคม 2554 

 

คําถามจากผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ 2-3 ทา่นมขีอ้สงสยัที3คลา้ยคลงึกนัคอื ทําไมไมจ่่ายปันผลใหน้อ้ย

กวา่นี6และเก็บเงนิไวใ้ชเ้ป็นทนุหมนุเวยีน และมคีวามเห็นวา่การนําเงนิไปใชข้ยายสนิเชื3อตอ่ น่าจะ

คุม้คา่กวา่เนื3องจากบรษัิทฯ สามารถสรา้งผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ไดส้งูมาก ผูถ้อืหุน้ยัง

คํานงึถงึอตัราดอกเบี6ยที3มแีนวโนม้สงูขึ6น ตลอดจนแนะนําใหส้ํารองเงนิไวใ้ชห้ากเกดิวกิฤตการณ์ 

คําตอบ ประธานกรรมการอธบิายวา่ บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญักบัสดัสว่นหนี6สนิตอ่ทนุ ที3ระดบัไม่

เกนิ 2 ซึ3งน่าจะเป็นระดับที3สว่นของผูถ้อืหุน้และหนี6มคีวามสมดลุ รวมถงึใบสาํคัญแสดงสทิธิVที3ยัง

เหลอือยูใ่นตลาด ก็เป็นชอ่งทางที3สามารถเพิ3มทนุในสว่นของผูถ้อืหุน้ไดอ้กีจํานวนมาก 

คําถามจากผูถ้อืหุน้ มคํีาแนะนําเพิ3มเตมิจากผูถ้อืหุน้วา่ ไม่ควรออกใบสาํคัญแสดงสทิธิV ตลอดจน 

ESOP เพิ3ม เนื3องจากจะไมเ่กดิประโยชน์ทั 6งตอ่สภาพคลอ่งในการซื6อขาย และราคาหลักทรัพย ์

ทั 6งนี6แนะนําใหใ้ชโ้ครงการ EJIP แทน ESOP 

คําตอบ ประธานกรรมการรับไวพ้จิารณา 

  

มต ิ ที3ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตใิหจั้ดสรรเงนิกําไรเพื3อตั 6งสาํรองตามกฏหมาย และจ่ายเงนิเงนิ
ปันผลตามที3คณะกรรมการเสนอ โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี6 

  เห็นดว้ย   42,985,082 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 91.80 
ไมเ่ห็นดว้ย         2,294 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

  งดออกเสยีง    3,836,445 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  8.20 
  โดยสดัสว่นดงักลา่วคํานวณจากจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ3งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที�  7   พจิารณาแตง่ต ั)งกรรมการ 

 

7.1   พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ั)งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระสําหรบัปี 2554

ประธาน แจง้วา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดวา่ในการประชมุใหญ่
สามัญผุถ้อืหุน้ประจําปีทกุครั6ง กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างนอ้ยจํานวนหนึ3งในสาม 
(1/3) เป็นอัตรา ถา้จํานวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกล ้
ที3สดุกับสว่นหนึ3งในสาม (1/3) และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุผูถ้อืหุน้
สามัญประจําปีทกุครั6ง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งในอตัรา 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการที3อยูใ่น
ตําแหน่งนานที3สดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง ซึ3งปัจจบุนับรษัิทฯ มกีรรมการทั 6งสิ6น 8 ทา่น จงึมี
กรรมการ 3 ทา่นที3จะตอ้งออกตามวาระ ไดแ้ก ่

1) นางสาวจรัญญา แสงสขุด ี กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

2) นายสามารถ จริะดํารง รองประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการ 
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3) นายสรุศักดิV เข็มทองคํา กรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ  เห็นควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิรรมการทั 6ง 3 ทา่น ใหก้ลับเขา้ดํารง
ตําแหน่งอกีวาระหนึ3ง 

 

  มต ิ    ที3ประชมุพจิารณาแลว้   มมีตอินุมัตใิหก้รรมการที3ลาออกตามวาระทกุทา่นกลับเขา้มาเป็นกรรมการ
ของบรษัิทฯ อกีวาระหนึ3ง โดยมผีูอ้อกเสยีงดงันี6 

 

ลําดับ รายชื3อกรรมการ คะแนนเสยีง 

  เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็น
ดว้ย 

รอ้ยละ งดออกเสยีง รอ้ยละ 

1. น.ส.จรัญญา แสงสขุด ี 43,101,996 92.06 0 0 3,721,825 7.94 

2. นายสามารถ จริะดํารง 43,099,996   92.05 41,100 0.09 3,682,725 7.87 

3. นายสรุศักดิV เข็มทองคํา 43,099,996 92.06 0 0 3,723,825 7.94 

โดยสดัสว่นดงักลา่วคํานวณจากจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ3งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

7.2   พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ั)งกรรมการใหม ่โดยการนําเสนอของผูถ้อืหุน้ใหญ ่

ประธาน แจง้วา่ เนื3องจาก Engine Holdings Asia Pte. Ltd. ซึ3งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ไดม้เีอกสาร
แจง้มายังคณะกรรมการลงวนัที3 4 มนีาคม 2554 เสนอใหม้กีารบรรจวุาระในที3ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
เพื3อพจิารณาแตง่ตั 6งกรรมการใหมเ่พิ3มเตมิ เพื3อเป็นการสนับสนุนการขยายธรุกจิใหม้คีวาม
หลากหลาย และชว่ยเหลอืในการหาแหลง่เงนิทนุ รายนามและตําแหน่งกรรมการที3เสนอ มี
ดงัตอ่ไปนี6 

1) นายทัตซยึะ โคโนชติะ  กรรมการ 

2) นายกฤษณ์   พันธรั์ตนมาลา  กรรมการ 

3) นายโศณติ พชิญางกรู  กรรมการอสิระ 

4) นายพลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการอสิระ  
เนื3องจากนายโศณติ พชิญางกรู ซึ3งไดรั้บการเสนอชื3อแตง่ตั 6งเป็นกรมการอสิร แจง้ความประสงค์
ขอถอนตัวเนื3องจากปัญหาสขุภาพ  ทางผูถ้อืหุน้ใหญจ่งึเสนอใหน้ายกฤษณ์  พันธรั์ตนมาลา  ซึ3ง
เป็นผูไ้ดรั้บการเสนอชื3อแตง่ตั 6งเป็นกรรมการ  เป็นผูไ้ดรั้บการเสนอชื3อใหเ้ป็นกรรมการอสิระแทน 
เพื3อใหส้ดัสว่นของประเภทกรรมการมคีวามเหมาะสม 
 

  มต ิ    ที3ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตแิตง่ตั 6งกรรมการใหม ่โดยมผีูอ้อกเสยีงดงันี6 
 

ลําดับ รายชื3อกรรมการ คะแนนเสยีง 

  เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็น
ดว้ย 

รอ้ยละ งดออกเสยีง รอ้ยละ 

1
. 

นายทัตซยึะ โคโนชติะ 42,953,542 91.74 594 0 3,866,085 8.26 

2
. 

นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา 43,040,162 99.81 594 0 81,060 0.19 

3
. 

นายพลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ 42,905,962 91.72 594 0 3,874,565 8.28 

โดยสดัสว่นดงักลา่วคํานวณจากจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ3งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
ดงันั6น รายนามคณะกรรมการบรษัิทฯ เรยีงลําดับตามการครบวาระ ไดแ้ก ่

1) นางวชริา ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
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2) นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการ 

3) นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการ 

4) นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ กรรมการ 

5) นายฉัตรชยั โชตนาการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

6) นางสาวจรัญญา แสงสขุด ี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

7) นายสามารถ จริะดํารง รองประธานกรรมการ 

8) นายสรุศกัดิV เข็มทองคํา กรรมการ 

9) นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ 

10) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการ 

11) นายพลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการอสิระ 

 
วาระที�  8 พจิารณาและอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรบัปี 2554 

ประธาน แจง้วา่ คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ    ประกอบดว้ยเบี6ยประชมุ   และ
โบนัส โดยคณะกรรมการไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูพ้จิารณาคา่ตอบแทน นําเสนอเพื3อขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเขา้สูท่ี3ประชมุผูถ้อืหุน้เพื3อขออนุมัตติอ่ไปเป็นประจํา
ทกุปี โดยคา่ตอบแทนกรรมการจะถกูกําหนดใหอ้ยูใ่นระดบัที3ใกลเ้คยีงกบับรษัิทจดทะเบยีนอื3น ซึ3ง
มขีนาดใกลเ้คยีง และอยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั ตลอดจนสอดคลอ้งกับผลการดําเนนิงานของ
บรษัิทฯ 
 
ปัจจุบนับรษัิทฯ จา่ยคา่เบี6ยประชมุตามจํานวนครั6งที3เขา้ประชมุ โดยกรรมการทกุทา่นไดรั้บเบี6ย
ประชมุเทา่กนัคอืทา่นละ 10,000 บาท สว่นคา่บําเหน็จกรรมการนั6น คณะกรรมการบรษัิทจะ
พจิารณาจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ เป็นสําคญั โดยจะเสนอขออนุมัตจิ่ายประมาณ 2 เทา่
ของโบนัสพนักงาน เชน่ ถา้พนักงานไดรั้บ 2 เดอืน กรรมการจะไดรั้บ 4 เดอืน สาํหรับกรรมการที3
รับหนา้ที3เป็นกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บคา่ตอบแทนเพิ3มตามภารกจิที3ไดรั้บมอบหมาย โดยทกุ
ทา่นจะไดรั้บคา่เบี6ยประชมุตอ่ครั6ง เป็นจํานวนเงนิ 10,000 บาท เทา่กนั 
 
ในวาระนี6คณะกรรมการเห็นควรอนุมัตกํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2554 ในวงเงนิไม่
เกนิ 3,500,000 บาท ทั 6งนี6ในปี 2553 บรษัิทฯ จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการเป็นเบี6ยประชมุและโบนัส
เป็นจํานวนเงนิทั 6งสิ6น 2,300,001 บาท 
 
คําถามจากผูถ้อืหุน้ ทําไมไมล่ดวงเงนิผลตอบแทนกรรมการลงมา เนื3องจากที3ผา่นมาใชไ้มถ่งึ 
และควรจะสอดคลอ้งกบัระดับการจา่ยจรงิในปีที3ผา่นมา และเสนอใหป้รับลดวงเงนิเป็นประมาณ 
2,500,000 – 2,800,000 บาท สาํหรับปีหนา้ 
คําตอบ ในปีนี6มกีารแตง่ตั 6งกรรมการใหมเ่พิ3มหลายทา่นอย่างไรก็ตามจะรับไวพ้จิารณาในปีหนา้ 

มต ิ     ที3ประชมุพจิารณาแลว้   มมีตอินุมัตกิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี  2554 ตามที3เสนอ 
โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี6  

  เห็นดว้ย   41,837,916 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 89.36 
  ไมเ่ห็นดว้ย        21,600 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.05 
  งดออกเสยีง    4,961,505 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 10.60 
 โดยสดัสว่นดงักลา่วคํานวณจากจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ3งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที�  9  พจิารณาและอนุมตักิารแต่งต ั)งผู ้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู ้สอบบญัช ี

สําหรบัปี 2554 
ประธานแจง้วา่ ในวาระนี6คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นควรแตง่ตั 6งบรษัิท สํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง 
จํากดั เป็นผูส้อบบญัชเีชน่เดยีวกับปี 2553 ที3ผ่านมา โดยบรษัิทแห่งนี6ไดทํ้าหนา้ที3เป็นผูส้อบบัญชี
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ใหก้ับบรษัิทฯ แลว้เป็นเวลารวม 4 ปี ทางสํานักงานไดเ้สนอผูส้อบบัญช ีคอื นางสาวรุง้นภา เลศิ
สวุรรณกลุ  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที3 3516  หรือ นางสาววสิสตุา จรยิธนากร  ผูส้อบบัญชรัีบ
อนุญาตเลขที3 3853 หรือ   นางนงลักษณ์   พุ่มนอ้ย ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที3 4172 หรือ
นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที3 4521 หรอืนายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที3 3972        โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึ3งมอํีานาจตรวจสอบ ทํา 
และลงนามในรายงานการสอบบญัชขีองบรษัิทฯ   ทั 6งนี6ไมม่ผีูส้อบบัญชทีา่นใดมคีวามสมัพันธ ์หรอื
ส่วนไดเ้สยี กับบริษัทฯ ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี3เกี3ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว และ 
คณะกรรมการเสนอใหกํ้าหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญช ีประจําปี 2554 ในวงเงนิไม่เกนิ 930,000 
บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื3นๆ ทั 6งนี6ในปี 2553 บรษัิทชําระค่าตอบแทนจากการสอบบัญชเีป็นจํานวน
เงนิทั 6งสิ6น 941,302 บาท โดยไมม่คีา่บรกิารอื3น 
 
นอกจากนั6น ที3ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั6งที3 1/2554  ณ วันที3 23 กุมภาพันธ ์2554 มี
ความเห็นวา่ควรแตง่ตั 6ง บรษัิท สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากดั เป็นผูส้อบบัญชเีชน่เดยีวกับปีที3
ผ่านมา เนื3องจากเป็นสํานักงานที3มชี ื3อเสยีงเป็นที3ยอมรับ อกีทั 6งสะดวกในการจัดทํางบการเงนิรวม
สาํหรับบรษัิทในเครอืที3มผีูถ้อืหุน้ใหญร่ายเดยีวกนั 

 
มต ิ     ที3ประชมุพจิารณาแลว้   มมีตอินุมัตแิตง่ตั 6งผูส้อบบญัชตีามที3เสนอ โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี6 

เห็นดว้ย  43,138,716 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 92.14 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสยีง    3,678,205 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   7.86 
โดยสดัสว่นดงักลา่วคํานวณจากจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ3งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที�  10 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ  (ถา้ม)ี 
 

 คําถามเพิ3มเตมิจากผูถ้อืหุน้ 
1.  แผนขยายไปยังตา่งจังหวดั 

ตอบ ยังมชีอ่งทางที3จะขยายธรุกจิได ้ แตท่ั 6งนี6ข ึ6นอยูก่ับกําลงัคน ซึ3งยังอยูใ่นระหวา่การ
พัฒนาคัดสรรบคุคลากร และการดําเนนิกลยุทธต์อ้งคํานงึถงึความแตกตา่งทางวัฒนธรรม 
ตลอดจนแนวทางการดําเนนิธรุกจิของแตล่ะพื6นที3 ขณะนี6ยังอยู่ในภาวะทรงตัว 

2. สดัสว่นหนี6เสยีระหวา่งกรุงเทพและตา่งจังหวัด 
ตอบ โดยพื6นฐานแตกตา่งกนัไมม่าก แตใ่นกรุงเทพจะไมค่อ่ยผันผวน ในตา่งจังหวดัซึ3งมผีู ้
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมบางครั6งไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ของผลติผลทาง
การเกษตร หรอืปัจจัยตา่งๆ ไดง้า่ยกวา่ 

3.  ทําไมจํานวนพนักงานแผนกสนิเชื3อเพิ3มขึ6นแตแ่ผนกเก็บเงนิลดลง 
ตอบ เนื3องจากการปรับกลยุทธใ์นบรหิาร ทําใหพ้นักงานคนเดยีวสามารถทํางานได ้
หลากหลายขึ6น นําไปสูก่ารปรับสดัสว่นจํานวนพนักงานระหวา่งทั 6งสองแผนกนี6เกดิความสมดลุ 
เหมาะสมกับลักษณะงานที3เปลี3ยนแปลงไป 
  

ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรื3องอื3นใดเพื3อพจิารณาอกี ประธานกลา่วปิดประชมุเมื3อเวลา 12.30 น. 
 
        
         
  
  
ลงชื3อ__________________________   ลงชื3อ__________________________ 
       (    นางววรรณา  ไหลเจรญิวงศ ์   )           (     นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ      ) 
         เลขานุการบรษัิท            ประธานกรรมการ 



 
13

เอกสารแนบที� 3 
ประกอบการพจิารณาในวาระที� 7 : พจิารณาเลอืกต ั)งกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหนง่  
 
 

รายละเอยีดของกรรมการที�ออกตามวาระ 
เพื�อเลอืกต ั)งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ 

 
1.  นายโศณิต    พชิญางกรู  ตําแหน่งปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
อายุ   61 ปี 
 
สญัชาต ิ  ไทย 
 
การศกึษา ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์North Texas State University 
 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 
การอบรม Credit Risk Management Citi Bank Hong Kong 
 Director Certification Program รุ่น 33/2005 
 สถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย  
  
ตําแหน่งที3ขอแตง่ตั 6ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
วนัที3รับตําแหน่ง 11 พฤษภาคม 2554 (ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 11 เดอืน) 

 
การถอืหุน้ในบรษัิท  - ไมม่ ี– 
 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีที3ผ่านมา 

 
2550 – 2551 ผูอํ้านวยการฝ่ายสนิเชื3อ  ธนาคาร ธนชาต ิจํากัด (มหาชน) 
2547 - 2549 ผูอํ้านวยการบรหิารอาวโุส  บรษัิทเงนิทนุ AIG จํากัด 
2543 - 2546 ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ  บรษัิทเงนิทนุ เกยีรตนิาคนิ จํากดั 

 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอื3น 
บรษัิทจดทะเบยีน  - ไมม่ ี- 
ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  ม ี2 แหง่ 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร   บรษัิท เอกธนาวศิวกรรม จํากดั 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร   บรษัิท อสีเทริน์ ฟิลาเท็กซ ์จํากดั 

 
การดํารงตําแหน่งในกจิการอื3นที3อาจทําใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี– 

 
ผลงานปี 2554  - ใหคํ้าปรกึษาอยา่งเป็นอสิระเกี3ยวกบัการดําเนนิธรุกจิของบรษัิท 
   - ใหคํ้าแนะนําที3เป็นประโยชนใ์นการตรวจสอบภายในของบรษัิท  

- ปฏบิตัหินา้ที3ของกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 
การเขา้ประชมุ - กรรมการบรษัิท       8/9     ครั 6ง  

 - กรรมการตรวจสอบ      2/2      ครั 6ง 
 
หมายเหต ุกรุณาดนูยิาม คณุสมบตัขิอง กรรมการอสิระ ในรายงานประจําปี 2554 ภายใตห้ัวขอ้การกํากับดแูล
กจิการ ในหนา้ 63 ซึ3งเป็นไปตามขอ้กําหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย ์
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2.  นายมเูนะโอะ ทาชโิร    ตําแหน่งปัจจุบนั กรรมการ 

 
อายุ   39 ปี 
 
สญัชาต ิ  ญี3ปุ่ น 
 
การศกึษา ปรญิญาตร ีวรรณคด ีOsaka University, ญี3ปุ่ น 
 
ตําแหน่งที3ขอแตง่ตั 6ง กรรมการ 
วนัที3เขา้รับตําแหน่ง 22 เมษายน 2552 (ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 3 ปี) 

 
การถอืหุน้ในบรษัิท  - ไมม่ ี- 
 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีที3ผ่านมา  

 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ    Asuka Foods Co., Ltd. 
 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ    Engine Holding Asia Pte. 
 2550 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที3บรหิาร  Wedge Holdings Co., Ltd. 

 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอื3น 
บรษัิทจดทะเบยีน  - ไมม่ ี- 
ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  ม ี3 บรษัิท 

 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ    Asuka Foods Co., Ltd. 
 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ    Engine Holding Asia Pte. 
 2550 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที3บรหิาร  Wedge Holdings Co., Ltd. 

 
การดํารงตําแหน่งในกจิการอื3นที3อาจทําใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี– 
    
ผลงานปี 2554 - ใหคํ้าแนะนําจากประสบการณ์ในตา่งประเทศที3เป็นประโยชนส์าํหรับการดําเนนิงาน

ของบรษัิทในดา้นตา่ง ๆ เชน่  ดา้นการเงนิ และการตลาด 
 
การเขา้ประชมุ - กรรมการบรษัิท       12/14     ครั 6ง  
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3.  นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ   ตําแหน่งปัจจุบนั  ประธานกรรมการ 
 

อายุ   45 ปี 
 
สญัชาต ิ  ญี3ปุ่ น 
 
การศกึษา ปรญิญาโท กฎหมาย Osaka University, ญี3ปุ่ น 
 ปรญิญาตร ีกฎหมาย Osaka University, ญี3ปุ่ น 
 
ตําแหน่งที3ขอแตง่ตั 6ง ประธานกรรมการ 
วนัที3เขา้รับตําแหน่ง 7 มนีาคม 2550 (ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 5 ปี 1 เดอืน) 

 
การถอืหุน้ในบรษัิท  12,500 หุน้ (0.02%) 
 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีที3ผ่านมา  
  

 2549 – 2554 ประธานกรรมการ บรษัิท หลักทรัพย ์ยไูนเต็ด จํากดั (มหาชน) 
 2548 – 2552 กรรมการ  บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. โฮลดิ6งส ์จํากดั 
 2547 – 2553 กรรมการ  บรษัิท ซนัวา เทคโน จํากดั 

 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอื3น 
 
บรษัิทจดทะเบยีน  - ไมม่ ี- 
ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน   ม ี3 แหง่ 
 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท พ ีพ ีคอรัล รสีอรท์ จํากัด 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ.ฮอสพทิอลลติี6 จํากดั 
2543 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท ซนัวาเวลิดเ์ซอรว์สิ จํากัด 

 
การดํารงตําแหน่งในกจิการอื3นที3อาจทําใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี– 

     
ผลงานปี 2554 - ใหคํ้าแนะนําจากประสบการณ์ในตา่งประเทศที3เป็นประโยชนส์าํหรับการดําเนนิ

ธรุกจิของบรษัิทในดา้นตา่ง ๆ เชน่  ดา้นการเงนิ และการตลาด 
 - เสนอนโยบายตา่ง ๆ ที3เป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิธรุกจิของบรษัิท 
 - ทําหนา้ที3ประธานกรรมการของบรษัิท 
 
การเขา้ประชมุ - กรรมการบรษัิท       13/14     ครั 6ง  
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4.  นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิ ตําแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ 
 

อายุ   38 ปี 
 
สญัชาต ิ  ไทย 
 
การศกึษา ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีสถาปัตยกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้  
 เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
 
การอบรม Directors Accreditation Program รุ่นที3 62/2007 
 สถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย 
 
ตําแหน่งที3ขอแตง่ตั 6ง กรรมการ 
วนัที3เขา้รับตําแหน่ง 7 มนีาคม 2550 (ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 5 ปี 1 เดอืน) 

 
การถอืหุน้ในบรษัิท  10,000 หุน้ (0.01%) 
 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีที3ผ่านมา  
  
 2548 – 2550 ผูจั้ดการผลติภัณฑ ์ บรษัิท มหพันธ ์ไฟเบอรซ์เีมนต ์จํากดั (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอื3น 
 
บรษัิทจดทะเบยีน  - ไมม่ ี- 
ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน   - ไมม่ ี- 
 
การดํารงตําแหน่งในกจิการอื3นที3อาจทําใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี– 

     
ผลงานปี 2554 - ใหคํ้าแนะนํา และคําปรกึษาเกี3ยวกบัการปฏบิตังิานในหน่วยงานตา่ง ๆ ของ

บรษัิท ไดแ้ก ่ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  การตรวจสอบภายใน และ นักลงทนุสมัพันธ ์
 - ปฏบิตัหินา้ที3ชั3วคราวแทนเลขานุการบรษัิท ในชว่งที3ตําแหน่งดงักลา่วยังวา่งอยู่ 

 
การเขา้ประชมุ   - กรรมการบรษัิท       13/14     ครั 6ง  
 

 
 

 
 
หมายเหต ุ  กระบวนการคดัเลอืกผูดํ้ารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิท ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เนื3องจาก

ปัจจุบนับรษัิทไมม่กีารแตง่ตั 6งกรรมการสรรหา  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทไดร้่วมกนั
พจิารณาคณุสมบัตใินดา้นตา่ง ๆ แลว้เห็นวา่ กรรมการทั 6ง 4 ทา่น ลว้นเป็นผูท้ี3มคีวามรู ้
ความสามารถ และมปีระสบการณ์ที3เป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลา
ใหก้บับรษัิทอยา่งเต็มที3  จงึเห็นสมควรเลอืกตั 6งใหก้ลับเขา้มาเป็นกรรมการของบรษัิทอกีวาระหนึ3ง 
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เอกสารแนบ 5 
ประกอบการพจิารณาในวาระที� 12 พจิารณาอนุมตักิารออกใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื)อหุน้สามญัของ
บรษิทั คร ั)งที� 5 เพื�อจดัสรรใหแ้กก่รรมการและพนกังาน –ESOP คร ั)งที� 4 (GL-WD) 
 
 

โครงการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื)อหุน้สามญั 

ของบรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

ใหแ้ก ่กรรมการและพนกังานของบรษิทั คร ั)งที� 4 (GL – WD) 

 

 บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) มคีวามประสงคจ์ะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธทิี3จะซื6อหุน้

สามัญของบรษัิท ใหแ้ก ่กรรมการและพนักงานของบรษัิท  ( ESOP ) ตามรายละเอยีด ดงันี6 

1. วตัถปุระสงคแ์ละความจําเป็น  

1.1 เพื3อใหก้รรมการและพนักงานมสีว่นร่วมในความเป็นเจา้ของของบรษัิท 

1.2 เพื3อเป็นแรงจงูใจและเสรมิสรา้งขวญัและกําลงัใจแกก่รรมการและพนักงานในการปฏบิัตงิาน 

1.3 เพื3อรักษาบคุลากรที3มคีวามสามารถ และมปีระสทิธภิาพในการทํางานใหอ้ยูก่ับบรษัิท 

เมื3อมกีารใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิบรษัิทจะนําเงนิที3ไดรั้บไปใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีนของบรษัิท 

ตามความเหมาะสม 

   

2.  รายละเอยีดเกี�ยวกบัใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื)อหุน้ 

ประเภทใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี3จะซื6อหุน้สามัญของ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด 

(มหาชน) (“ใบสาํคัญแสดงสทิธ”ิ) 

การจัดสรร : จัดสรรใหแ้กก่รรมการและพนักงานของบรษัิท ซึ3งมรีายชื3อ  ณ 

วนัที3ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธทิี3ขออนุญาต   :  1,000,000 หนว่ย 

ราคาเสนอขาย : ไมม่รีาคาเสนอขาย (0 บาท) 

อตัราการใชส้ทิธซิื6อหุน้สามัญ : ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยใชส้ทิธซิื6อหุน้สามัญของบรษัิทได ้

1 หุน้  

ราคาใชส้ทิธ ิ : 19.62 บาท 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : 3  ปีนับแตว่นัที3ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : ครั 6งเดยีว ในวนัครบอายุ 

ชว่งเวลาเสนอขาย : ภายใน 1 ปีหลงัจากไดรั้บอนุญาตจากที3ประชมุผูถ้อืหุน้ใหอ้อก

และเสนอขาย  

ตลาดรอง : ไมจ่ดทะเบยีนเพื3อซื6อขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
จํานวนหุน้ที3จัดสรรไวเ้พื3อรองรับใบสําคัญแสดงสทิธทิี3จะซื6อหุน้สามัญ   

  : จํานวน 1,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.45 ของจํานวนหุน้ที3

เรยีกชาํระ แลว้ทั 6งหมดกอ่นการเสนอขายครั6งนี6 
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3.     ที�มาของการคํานวณราคาตลาด  

คํานวณราคาตลาดอา้งองิโดยใชร้าคาปิดถัวเฉลี3ยถว่งนํ6าหนักของหุน้ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) ใน

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยยอ้นหลงั 7 วนัทําการ กอ่นวนักําหนดราคาเสนอขาย ซึ3งไดแ้กว่นัที3

คณะกรรมการมมีตอินุมัตใิหอ้อก ESOP ครั6งที3 4 คอืวนัที3 23 กมุภาพันธ ์2555 โดยจะนําเสนอไปยังที3ประชมุ

ผูถ้อืหุน้เพื3อพจิารณาอนุมัตติอ่ไป ทั 6งนี6 “ราคาตลาด” ที�คํานวณไดค้อื 24.89 บาท 

 

สรุปขอ้มลูเกี3ยวกับราคาและมลูคา่การซื6อขายหุน้สามัญ รายเดอืนในรอบ 6 เดอืนของบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด 

(มหาชน) ตั 6งแตเ่ดอืนกนัยายน 2554 ถงึเดอืนกมุภาพันธ ์2555 ดงันี6 

พ.ศ. เดอืน ราคาเฉลี3ย* 

(บาท) 

ราคาสงูสดุ 

(บาท) 

ราคาตํ3าสดุ 

(บาท) 

ราคาปิด 

(บาท) 

มลูคา่ซื6อขาย 

(พันบาท) 

2554 กนัยายน 26.33 28.00 23.50 26.00 89,817.69 

 ตลุาคม 22.90 24.00 21.70 22.90 52,070.73 

 พฤศจกิายน 22.52 23.20 21.90 22.90 67,572.74 

 ธันวาคม 23.77 24.50 22.90 24.00 34,800.22 

2555 มกราคม 25.23 26.50 23.80 26.00 31,100.35 

 กมุภาพันธ ์ 25.33 28.25 24.10 24.60 104,547.58 

* ราคาเฉลี3ยคํานวณโดย มลูคา่ซื6อขาย (บาท) หารดว้ย ปรมิาณการซื6อขาย (หุน้) ในเดอืนนั6น (Weighted 

Average) 

 

4. ที�มาของการกําหนดราคาหลกัทรพัยท์ี�เสนอขาย และการกําหนดราคาใชส้ทิธ ิ

- ไมม่กีารกําหนดราคาของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(0 บาท) 

- ราคาใชส้ทิธ ิกําหนดโดยใชม้ลูคา่ทางบัญช ีณ. สิ6นเดอืนธันวาคม 2554 

   

5. ขอ้แตกตา่งระหวา่งหลกัทรพัยท์ี�จะจดัสรรใหแ้กก่รรมการ และหลกัทรพัยท์ี�จะจดัสรรใหพ้นกังาน 

หลกัทรัพยท์ี3จะจัดสรรใหก้รรมการมรีาคาเสนอขาย รวมทั 6งขอ้กําหนด และเงื3อนไขของหลักทรัพย ์เหมอืนกับ

หลกัทรัพยท์ี3จะจัดสรรใหพ้นักงานทกุประการ 

  



 
19

 

6. รายชื�อกรรมการของบรษิทัที�จะไดร้บัการจดัสรร 

         

ลําดับ รายชื3อ จํานวน

ใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิ

(หน่วย) 

% ของจํานวน 

warrant ทั 6งหมดที3

ออก 

1  นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ 12,500 1.25% 

2 นายมเุนะโอะ  ทาชโิร่ 12,500 1.25% 

3 นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ 12,500 1.25% 

4 พลเอกสบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์ 12,500 1.25% 

5 นายโศณติ  พชิญางกรู 12,500 1.25% 

6 นายกฤษณ์  พันธรั์ตนมาลา 12,500 1.25% 

7 นายพลเดช  เทดิพทิกัษ์วานชิ 12,500 1.25% 

8 นายทตัซยึะ  โคโนชติะ 12,500 1.25% 

9  นายสมชยั  ลมิป์พัฒนสนิ 12,500 1.25% 

10 นายวรศักดิV  เกรยีงโกมล 12,500 1.25% 

 

 ทั 6งนี6ไมม่กีรรมการคนใดที3จะไดรั้บการจัดสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิเกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของจํานวนในสาํคญั

แสดงสทิธทิั 6งหมด 

 

7.   รายชื�อพนกังานที�จะไดร้บัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธเิกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของจํานวนท ั)งหมด 

 ไมม่พีนักงานที3จะไดรั้บการจัดสรรใบสําคญัแสดงสทิธ ิเกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของจํานวนในสาํคัญแสดงสทิธิ

ทั 6งหมด 

 

8. ผลกระทบที�จะมตีอ่ผูถ้อืหุน้จากการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธใินคร ั)งนี)  

 ในกรณีที3มกีารใชส้ทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธทิั 6งหมดจํานวน 1,000,000 หุน้ ตามโครงการ ESOP 

ครั6งที3 4 โดยที3บรษัิทจําหน่ายหุน้ไดแ้ลว้ทั 6งหมด 68,765,181 หุน้ จะมผีลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรอืสทิธใิน

การออกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ (control dilution) ลดลงในอัตรารอ้ยละ 1.43 ของสว่นแบง่กําไรหรอืสทิธใินการ

ออกเสยีงเดมิ เวน้แตจ่ะมกีารเปลี3ยนมอืใหแ้กบ่คุคลอื3น และมผีลกระทบตอ่ราคา (price dilution) ลดลงรอ้ยละ 

0.30 เมื3อเทยีบกบัราคาตลาด 

 

9. หลกัเกณฑ ์ เง ื�อนไขและวธิกีารในการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

คณุสมบตัขิองผูรั้บการจัดสรร  :  เป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทในวันที3ออกใบสําคัญ  

แสดงสทิธ ิ

หลกัเกณฑก์ารจัดสรร :  ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที3คณะกรรมการ

มอบหมายเป็นผูกํ้าหนดรายชื3อพนักงานของบริษัทที3จะไดรั้บการ

จัดสรร และกําหนดจํานวน ใบสําคัญแสดงสทิธิที3จัดสรรใหแ้ก่
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พนักงานแต่ละราย ทั 6งนี6ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิใหแ้ก่

กรรมการและพนักงานแตล่ะราย จะพจิารณาจากความสามารถและ

ประสทิธภิาพในการทํางาน ผลงาน อัตราเงนิเดอืน ตําแหน่ง และ

อายงุานตามความเหมาะสม 

      เงื3อนไขในการใชส้ทิธ ิ  : 

     1).  ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี3จะใชส้ทิธซิื6อหุน้ตามใบสําคญั แสดงสทิธ ิตอ้งเป็นกรรมการหรอืพนักงาน

ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย  ในวนักําหนดใชส้ทิธขิองการใชส้ทิธใินคราวนั6นดว้ย เวน้แตก่รณีที3ผูถ้อืใบสาํคัญ

แสดงสทิธสิ ิ6นสดุสภาพการเป็นกรรมการหรอืพนักงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย  เนื3องจาก  เกษียณอาย ุ

เสยีชวีติ เจ็บป่วยหรอืทพุลภาพจนไม่สามารถทํางานไดอ้กีตอ่ไป  ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธ ิ และ/หรอื 

ทายาทของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ (แลว้แตก่รณี)  สามารถใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธไิดต้อ่ไป  

ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

     2).  ใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื บคุคลที3คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายเป็นผูพ้จิารณากําหนด

รายละเอยีด เงื3อนไขในการใชส้ทิธซิื6อหุน้สามัญ ของกรรมการและพนักงานของบรษัิท  ที3ไดรั้บจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

     3).  ในกรณีที3ผูถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธสิ ิ6นสดุสภาพการเป็นกรรมการหรอืพนักงานของบรษัิท   เนื3องจาก

บรษัิท เลกิจา้งหรอืใหอ้อกจากงาน หรอืลาออก  ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ๆ ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธดิงักลา่วไม่

สามารถใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ที3ยังไม่ไดใ้ชส้ทิธ)ิ  ที3เหลอือยูไ่ดอ้กีตอ่ไป  โดยใหถ้อืวา่ใบสาํคญั

แสดงสทิธดิงักลา่วเป็นอนัถูกยกเลกิไปทนัท ี  ทั 6งนี6ผูถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธจิะตอ้งสง่มอบใบสําคัญแสดง

สทิธดิงักลา่วทั 6งหมดคนืใหแ้กบ่รษัิทโดยทนัท ี 

 

10.  สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการคดัคา้นการเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธใินคร ั)งนี) 

 จากประกาศของก.ล.ต. ฉบบัที3 กจ. 26/2544  ลงวนัที3 19 ตลุาคม 2544 ขอ้ 14 ระบไุวว้า่ การเสนอ

ขายใบสาํคัญแสดงสทิธใินครั6งนี6ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที3ประชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสยีงทั 6งหมดของผูถ้อืหุน้ที3มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และตอ้งไมม่ผีูถ้อืหุน้ซึ3งถอืหุน้รวมกนั

เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของจํานวนเสยีงทั 6งหมดของผูถ้อืหุน้ที3มาประชมุคัดคา้นการเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธใิน

ครั6งนี6 

 
 
 
 
 



 
21

เอกสารแนบ 6  
ขอ้บงัคบับรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 
 
ขอ้ 7  การเพิ3มทนุและลดทนุ 
 บรษัิทจะเพิ3มทนุ หรอืลดทนุของบรษัิทได ้ โดยที3ประชมุผูถ้อืหุน้ลงมต ิ
 หุน้ที3เพิ3มขึ6นจากการเพิ3มทนุจะเสนอขายทั 6งหมดหรอืบางสว่นก็ได ้ และจะเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
ตามสดัสว่นจํานวนที3ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมอียูแ่ลว้กอ่น หรอืจะเสนอขายตอ่ประชาชน หรอืบคุคลอื3นไม่วา่
ทั 6งหมดหรอืแตบ่างสว่นก็ได ้ทั 6งนี6ตามมตขิองที3ประชมุผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 17  การเลอืกตั 6งกรรมการ 
 ใหท้ี3ประชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตั 6งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี6 

(1) ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตั 6งกรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก โดยใหถ้อืวา่ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมี
คะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ3งหุน้ตอ่หนึ3งเสยีง (1 หุน้ตอ่ 1 เสยีง) 

(2) ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกบคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แตจ่ะแบง่
คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลซึ3งไดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลอืกตั 6งเป็นกรรมการเทา่
จํานวนกรรมการที3พงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั 6งในครั6งนั6น  ในกรณีที3บคุคลซึ3งไดรั้บเลอืกตั 6งในลําดับ
ถัดลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจํานวนกรรมการที3จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั 6งในครั6งนั6น ให ้
ประธานที3ประชมุออกเสยีงไดเ้พิ3มขึ3นอกีหนึ3งเสยีง เป็นเสยีงชี6ขาด 

 
ขอ้ 18  วาระการดํารงตําแหน่งและการออกจากตําแหน่งของกรรมการ 
 ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจําปีทกุครั6ง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ3งในสาม 
(1/3) เป็นอัตรา ถา้จํานวนกรรมการที3จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี3สดุกับ
สว่นหนึ3งในสาม (1/3) 
 กรรมการที3จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที3สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทนั6น ใหจั้บ
ฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการคนที3อยูใ่นตําแหน่งนานที3สดุนั6นเป็นผูอ้อกจาก
ตําแหน่ง กรรมการที3ออกตามวาระนั6นอาจถกูเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได ้
 
ขอ้ 20  การถอนและตั 6งแทนในตําแหน่งที3วา่ง 
 ผูเ้ป็นกรรมการนั6นเฉพาะแตผู่ถ้อืหุน้ในการประชมุผูถ้อืหุน้เทา่นั6นที3จะตั 6งหรอืถอนได ้ อย่างไรก็ด ี ถา้
หากวา่มตํีาแหน่งวา่งลงในคณะกรรมการเพราะเหตอุื3น นอกจากถงึคราวออกตามวาระหรอืสิ6นกําหนดเวลา
ดงัที3ระบไุวใ้นขอ้ 18 ของขอ้บังคบันี6แลว้ ใหก้รรมการที3คงเหลอือยูต่ั 6งผูอ้ ื3นขึ6นใหมใ่หเ้ต็มที3วา่ง เวน้แตว่าระ
ของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่สองเดอืน  ทั 6งนี6มตใินการตั 6งกรรมการดงักลา่วตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีง
ไมน่อ้ยกวา่สามในสี3ของจํานวนกรรมการที3ยังเหลอือยู ่ แตผู่ท้ี3ไดรั้บการตั 6งจากกรรมการที3คงเหลอืดงัวา่นี6 จะ
คงอยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่กําหนดเวลาที3กรรมการ ผูท้ี3เขาเขา้สบืตําแหน่งแทนชอบที3จะอยูไ่ด ้ ในกรณีที3
ประชมุผูถ้อืหุน้ถอนกรรมการผูห้นึ3งและตั 6งผูอ้ ื3นขึ6นไวแ้ทนที3 ผูท้ี3รับแตง่ตั 6งนั6นใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่
กําหนดเวลาที3กรรมการผูถ้กูถอนนั6นชอบที3จะอยูไ่ด ้
 
ขอ้ 30  การประชมุสามัญ 
 คณะกรรมการจะตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นการประชมุสามัญประจําปี ภายในสี3เดอืน (4) 
นับแตว่นัสิ6นสดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท 
  
ขอ้ 31  การประชมุวสิามัญ 
 การประชมุคราวอื3นบรรดาม ี นอกจากการประชมุสามัญที3ระบไุวใ้นขอ้ 30  ของขอ้บงัคบันี6 เรยีกวา่ 
การประชมุวสิามัญ 
 คณะกรรมการอาจเรยีกประชมุวสิามัญในวนั เวลา และสถานที3ที3คณะกรรมการกําหนดได ้ สดุแตจ่ะ
เห็นสมควร แตอ่ยา่งไรก็ด ี ตอ้งมหีนังสอืบอกกลา่วโดยชอบถงึการที3จะประชมุนั6น ดงัที3กําหนดไวใ้น ขอ้ 32 
แหง่ขอ้บงัคบันี6 
 ผูถ้อืหุน้ซึ3งมปีุ้นนับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ3งในหา้ (1/5)ของจํานวนหุน้ที3จําหน่ายไดท้ั 6งหมดหรอืผู ้
ถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ยี3สบิหา้คน (25) ซึ3งมหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ3งในสบิ(1/10)ของจํานวนหุน้ที3
จําหน่ายไดท้ั 6งหมดอาจเขา้ชื3อกนัทําหนังสอืรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นการประชมุ
วสิามัญได ้ แตใ่นหนังสอืรอ้งขอนั6นจะตอ้งระบวุา่ประสงคใ์หเ้รยีกประชมุเพื3อการใด เมื3อมคํีารอ้งขอเชน่วา่นั6น 
คณะกรรมการจะตอ้งกําหนดวนั เวลาและสถานที3ที3จะเปิดประชมุ โดยวนันัดประชมุที3กําหนดจะตอ้งไม่ชา้
กวา่หนึ3งเดอืน(1) นับจากวนัไดรั้บหนังสอื 
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ขอ้ 32  คําบอกกลา่วนัดประชมุ 
 ใหส้ง่คําบอกกลา่วนัดประชมุผูถ้อืหุน้ไปยังผูถ้อืหุน้ทกุคน ตามตําบลสถานที3อยู่ที3แจง้ไวใ้นสมดุ
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้และนายทะเบยีน กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั(7) ในกรณีผูถ้อืหุน้พํานักอยูใ่นประเทศ
ไทย ใหส้ง่คําบอกกลา่วเชน่วา่นั6นใหแ้กผู่ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ โดยตรงหรอืโดยไปรษณีย์
ลงทะเบยีน และในกรณีผูถ้อืหุน้ที3พํานักอยูน่อกประเทศไทย คําบอกกลา่วเชน่วา่นั6นใหส้ง่ทางโทรพมิพ ์โทร
เลข โทรสารหรอืทางโทรคมนาคมสมัยใหม ่ และยนืยันดว้ยจดหมายสง่ไปรษณียอ์ากาศลงทะเบยีนในวนั
เดยีวกนั 
 คณะกรรมการจะตอ้งลงพมิพโ์ฆษณาคําบอกกลา่วนัดประชมุ ในหนังสอืพมิพแ์หง่ทอ้งถิ3นฉบบัหนึ3ง 
ตดิตอ่กนัสามวนั(3)กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนั(3) 
 อนึ3ง คณะกรรมการเป็นผูกํ้าหนดสถานที3 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคราว ๆ ไป 
 คําบอกกลา่วนัดประชมุทกุฉบบั จะตอ้งระบสุถานที3 วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุและเรื3องที3จะ
เสนอตอ่ที3ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรื3องที3จะเสนอเพื3อทราบ เพื3อ
อนุมัต ิหรอืเพื3อพจิารณา แลว้แตก่รณี รวมทั 6งความเห็นของคณะกรรมการในเรื3องดงักลา่วดว้ย 
 
ขอ้ 33  องคป์ระชมุ 
 องคป์ระชมุสําหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจาก
ผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี3สบิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ3งหนึ3งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั 6งหมด 
และตอ้งถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ3งในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ที3จําหน่ายไดท้ั 6งหมดจงึจะเป็นองค์
ประชมุ 
 หากเมื3อครบกําหนดหนึ3งชั3วโมงนับจากเวลาที3นัดประชมุ มจํีานวนผูถ้อืหุน้มาประชมุไมค่รบถว้นที3จะ
เป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที3เป็นการประชมุที3ผูถ้อืหุน้ขอเรยีกประชมุใหย้กเลกิการประชมุนั6น  ในกรณีที3การ
ประชมุนั6นมใิชเ่ป็นการประชมุที3ผูถ้อืหุน้ขอเรยีกประชมุ ใหเ้ลื3อนการประชมุออกไป และใหนั้ดประชมุใหม ่
ภายในสามสบิวนั(30) นับแตว่ันที3นัดประชมุครั6งแรก  โดยตอ้งสง่หนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุกอ่นวนัประชมุ
เจ็ดวนั(7) และในการประชมุครั6งหลงันี6ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 
ขอ้ 34  การดําเนนิการประชมุ 
 ประธานกรรมการเป็นประธานของที3ประชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีที3ประธานกรรมการไมอ่ยู่ที3ประชมุ 
หรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ที3ได ้ ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีอง
ประธานกรรมการ หรอืมแีตไ่มส่ามารถปฏบิตัหินา้ที3ได ้ ใหผู้ถ้อืหุน้ซึ3งมาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ3งเป็น
ประธานในที3ประชมุ 
 ประธานในที3ประชมุผูถ้อืหุน้มหีนา้ที3ควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ในการนี6
ตอ้งดําเนนิการประชมุใหเ้ป็นไปตามลําดับระเบยีบวาระที3กําหนดไวใ้นหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุเวน้แตท่ี3
ประชมุจะมมีตใิหเ้ปลี3ยนลําดับระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3)ของจํานวนผูถ้อืหุน้
ซึ3งมาประชมุ 
 เมื3อที3ประชมุพจิารณาเรื3องตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระที3กําหนดเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึ3งมหีุน้นับ
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ3งในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ที3จําหน่ายไดท้ั 6งหมดจะขอใหท้ี3ประชมุพจิารณาเรื3อง
อื3น ปรกึษากจิการอื3นอนัมไิดร้ะบไุวใ้นระเบยีบวาระการประชมุคราวเดมินั6นก็ได ้
 
ขอ้ 35  การออกเสยีง 
 ในการประชมุคราวใด ๆ ผูถ้อืหุน้ทกุคนที3มาเขา้ประชมุเอง หรอืมผีูแ้ทนรับมอบฉันทะมาเขา้ประชมุ
มสีทิธอิอกเสยีงเสยีงหนึ3งตอ่หุน้หุน้หนึ3งที3ตนถอืไมว่า่การออกเสยีงนั6นจะไดกํ้าหนดใหทํ้าโดยวธิใีด 
 มตขิองที3ประชมุผูถ้อืหุน้นั6นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี6 

(1) ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ3งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที3ประชมุออกเสยีงเพิ3มขึ6นอกีเสยีงหนึ3งเป็นเสยีงชี6ขาด 

(2) ในกรณีตอ่ไปนี6 ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี3 (3/4) ของจํานวนเสยีงทั 6งหมดของผู ้
ถอืหุน้ ซึ3งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททั 6งหมดหรอืบางสว่นที3สาํคัญใหแ้กบ่คุคลอื3น 
(ข) การซื6อหรอืโอนกจิการของบรษัิทอื3นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การทําแกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี3ยวกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททั 6งหมด หรอื

บางสว่นที3สําคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื3นเขา้จัดการธรุกจิของบรษัิท หรอืการรวม
กจิการกับบคุคลอื3น  โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 
ขอ้ 36  การมอบฉันทะ 
 ผูถ้อืหุน้คนหนึ3งอาจเขา้ประชมุไดท้ั 6งโดยตนเอง หรอืโดยมอบฉันทะ หนังสอืมอบฉันทะใหเ้ป็นไป
ตามแบบที3นายทะเบยีนกําหนด 
 หนังสอืมอบฉันทะจะตอ้งสง่ใหป้ระธานกรรมการ หรอืผูท้ี3ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที3
ประชมุกอ่นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
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ขอ้ 37  ลําดบัระเบยีบวาระ 
 ลําดับแหง่ระเบยีบวาระที3จะกําหนดในการประชมุสามัญ หรอืเทา่ที3อาจปฏบิตัไิดใ้นการประชมุ
วสิามัญใหเ้ป้นไปตามหัวขอ้ตอ่ไปนี6 

(1) แสดงวา่การบอกกลา่วนัดประชมุเป็นไปโดยชอบ 
(2) ชี6วา่องคป์ระชมุครบหรอืไม่ 
(3) พจิารณารับรองรายงานประชมุคราวกอ่น ๆ ที3ยังไม่ไดรั้บรอง 
(4) รายงานของคณะกรรมการ หรอืเจา้หนา้ที3ของบรษัิท 
(5) พจิารณารับรองงบดลุ บัญชกํีาไรขาดทนุและจัดสรรเงนิกําไร 
(6) เลอืกตั 6งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึ3งตอ้งออกตามวาระ 
(7) เลอืกตั 6งผูส้อบบัญช ีและกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัช ี
(8) เรื3องอื3น ๆ  
(9) ปิดประชมุ 

 
ขอ้ 38  การบญัช ี
 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารทํางบดลุและบญัชกํีาไรขาดทนุ ณ วนัสิ6นสดุของรอบปีบญัชขีอง
บรษัิท เสนอตอ่ที3ประชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจําปีเพื3อพจิารณาอนุมัต ิ คณะกรรมการตอ้งจัดให ้
ผูต้รวจสอบบญัชตีรวจสอบงบดลุและบญัชกํีาไรขาดทนุนั6น ใหเ้สร็จกอ่นนําเสนอตอ่ที3ประชมุผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 39  เงนิปันผล 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครั6งคราว ในเมื3อเห็นวา่บรษัิทมี
ผลกําไรสมควรพอที3จะทําเชน่นั6น และรายงานใหท้ี3ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 การจ่ายเงนิปันผล ใหก้ระทําภายในหนึ3งเดอืน(1) นับแตว่นัที3ที3ประชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลง
มตแิลว้แตก่รณี ทั 6งนี6ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาคําบอกกลา่วการจา่ยเงนิปันผลนั6นใน
หนังสอืพมิพด์ว้ย 
 ในกรณีที3บรษัิทยังจําหน่ายหุน้ไมค่รบตามจํานวนที3จดทะเบยีนไวห้รอืบรษัิทไดจ้ดทะเบยีนเพิ3มทนุ
แลว้ การจา่ยเงนิปันผลบรษัิทอาจจะจ่ายเงนิปันผลทั 6งหมดหรอืบางสว่น  โดยออกเป็นหุน้สามัญใหมใ่หแ้กผู่ ้
ถอืหุน้ ซึ3งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที3ประชมุผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 40  ทนุสํารอง 
 บรษัิทตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึ3งไวเ้ป็นทนุสาํรอง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของกําไร
สทุธปิระจําปีหักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสาํรองนี6จะมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ
(10) ของทนุจดทะเบยีน 
 นอกจากเงนิทนุสาํรองที3ระบไุว ้ คณะกรรมการอาจพจิารณาจัดสรรเงนิสาํรองประเภทอื3นไดอ้กี
ตามที3เห็นสมควร 
 
ขอ้ 41 ผุส้อบบญัช ี
 ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทนั6น ใหท้ี3ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตั 6งและกําหนดจํานวนเงนิ
คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษัิททกุปี 
 ผูส้อบบญัชตีอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรอืผูดํ้ารงตําแหน่งหนา้ที3ใด ๆ ของบรษัิท 
 ผูส้อบบญัชมีหีนา้ที3เขา้ร่วมประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิททกุครั6งที3มกีารพจิารณางบดลุ 
บญัชกํีาไรขาดทนุ และปัญหาเกี3ยวกบับญัชขีองบรษัิท 
 ผูส้อบบญัชมีอํีานาจตรวจสอบบญัช ี เอกสาร และหลกัฐานอื3นใดที3เกี3ยวกับรายไดร้ายจา่ยตลอดจน
ทรัพยส์นิและหนี6สนิของบรษัิทได ้ ในระหวา่งเวลาทําการของบรษัิท ในการนี6ใหม้อํีานาจสอบถามกรรมการ 
พนักงาน ลกูจา้ง ผูดํ้ารงตําแหน่งหนา้ที3ใด ๆ ของบรษัิท และตวัแทนบรษัิทรวมทั 6งใหช้ี6แจงขอ้เท็จจรงิหรอื
สง่เอกสารหลกัฐานเกี3ยวกับการดําเนนิกจิการของบรษัิทได ้
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เอกสารแนบ 7 
เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้รว่มประชุม 
 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถ้อืหุน้ที�มสีญัชาตไิทย   
1.1.1 บัตรประจําตัวของผูถ้อืหุน้ (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ หรือบัตร

พนักงานรัฐวสิาหกจิ) 
1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาบัตรประจําตัวของผูถ้ือหุน้ และตน้ฉบับและสําเนาบัตร

ประจําตัว หรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูรั้บมอบเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบ
ฉันทะ พรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ ซึ3งตดิอากรแสตมป์ 20 บาทแลว้ 

 
1.2 ผูถ้อืหุน้สญัชาตติา่งประเทศ 

1.2.1 หนังสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 
1.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาหนังสอืเดนิทางของผูถ้ือหุน้ และตน้ฉบับบัตรประจําตัว

ประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูรั้บมอบเป็นชาวตา่งประเทศ) ตัวจรงิของผูรั้บ
มอบฉันทะ พรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ ซึ3งตดิอากรแสตมป์ 20 บาทแลว้ 

 
2 นติบิุคคล 

2.1 นติบิุคคลที�จดทะเบยีนในประเทศไทย 
2.1.1 หนังสอืรับรองนิตบิุคคล ออกไม่เกนิ 3 เดอืน โดยกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์พรอ้มตน้ฉบับและสําเนาบัตรประจําตัว หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีกรรมการ
ถอืสญัชาตติา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้อํีานาจที3จะเขา้ประชมุ 

2.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีกรรมการถือ
สญัชาตติา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้อํีานาจที3ไดล้งลายมอืชื3อในหนังสอืมอบฉันทะ 
พรอ้มตน้ฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูรั้บมอบฉันทะถอื
สัญชาตติ่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มกับหนังสอืมอบฉันทะ ซึ3งตดิอากร
แสตมป์ 20 บาทแลว้ 

 
2.2 นติบิุคคลที�จดทะเบยีนในตา่งประเทศ 

2.2.1 หนังสอืรับรองนิตบิุคคล และหนังสอืสําคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล ซึ3ง
จะตอ้งมีรายละเอยีดระบุชื3อนิตบิุคคล ผูม้ีอํานาจลงลายมือชื3อผูกพันนิตบิุคคลและ
เงื3อนไขหรือขอ้จํากัดอํานาจในการลงลายมือชื3อ และที3ตั 6งสํานักงานใหญ่ พรอ้ม
ตน้ฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูม้อํีานาจลงลายมอืชื3อ
ผูกพันนติบิุคคลเป็นผูถ้อืสญัชาตติา่งประเทศ) ของผูม้อํีานาจลงลายมอืชื3อผูกพันนิติ
บคุคล 

2.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูม้ีอํานาจลง
ลายมอืชื3อเป็นผูถ้อืสญัชาตติา่งประเทศ) ของผูม้อํีานาจของนติบิคุคล ที3ลงลายมอืชื3อ
ในหนังสอืมอบฉันทะ พรอ้มตน้ฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสอืเดนิทาง 
(กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นผูถ้ือสัญชาตติ่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มกับ
หนังสอืมอบฉันทะ ซึ3งตดิอากรแสตมป์ 20 บาทแลว้ 

 
หมายเหต ุ

1) สาํเนาบตัรประจําตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง จะตอ้งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูถ้อืบัตรประจําตัวหรอืหนังสอื
เดนิทางนั6น 

2) เอกสารตามขอ้ 2.1.1 ใหรั้บรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยกรรมการผูม้อํีานาจของนติบิคุคลนั6น 
3) สาํหรับเอกสารตามขอ้ 2.2.1 ซึ3งเป็นเอกสารที3จัดทําขึ6นในตา่งประเทศ หรอืสําเนาของเอกสารดังกลา่ว 

ตอ้งรับรองลายมอืชื3อ โดยโนตารี3พับบลคิ หรือสถานฑูตไทยหรือสถานกงสลุไทย ในประเทศที3จัดทํา
เอกสาร โดยมอีายุไม่เกนิ 1 ปี นับถงึวันประชมุ ในกรณีที3เอกสารดังกลา่วเป็นภาษาตา่งประเทศที3ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดทําคําแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และ
รับรองความถกูตอ้งของคําแปล โดยผูม้อํีานาจของนติบิคุคลดงักลา่ว 
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