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เอกสารแนบท่ี 1 
ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 
2/2555   เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2555 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555 

ของ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) 

 

 

วัน  เวลา  และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ หอง Boardroom ช้ัน 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด 
คอนเวนช่ัน เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
 
กรรมการผูเขารวมประชุม 

 

1)   นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2) นายมุเนะโอะ ทาชิโร กรรมการ 
3) นายวรศักด์ิ เกรียงโกมล กรรมการ และกรรมการบริหาร 
4) นายดีพงศ   สหะชาติศิริ กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
5) นายสมชัย ลิมปพัฒนสิน กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 
6) พล.อ.สืบสันต ทรรทรานนท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7) นายโศณิต พิชญางกูร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8) นายพลเดช เทอดพิทักษวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการผูไมเขารวมประชุม 

1) นายทัตซึยะ โคโนชิตะ กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจตางประเทศ 
2) นายกฤษณ พันธรัตนมาลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม  

  

1) นายศักด์ิเดช สุริยะพรชัยกุล ผูจัดการท่ัวไป - ฝายการตลาด 
2) นายพรศักด์ิ อุรัจฉัทชัยรัตน ผูจัดการท่ัวไป - ฝายปฏิบัติการ 
3) นายวิทยา สารสิงทา ผูจัดการ ฝายการตลาด 
4) นายกัปตัน จีระเศรษฐ ผูจัดการ ฝายสินเช่ือ 
5) นายสมคิด   จารุไพบูลยพันธ   ผูจัดการ ฝายบุคคลและธุรการ 
6) น.ส. อัจฉรา ชัยนา ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
 
เริ่มการประชุม 
 
 นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริษัท ไดทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) 
เลขานุการ ไดรับมอบหมายใหแนะนํากรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผูบริหาร ตามรายนามขางตน และช้ีแจงถึง
วิธีการลงคะแนนเสียง ใหท่ีประชุมรับทราบ รวมท้ังประกาศใหทราบวา การบอกกลาวการนัดประชุมของ บริษัท ฯ 
ครั้งนี้เปนไปโดยชอบ ตลอดจนไดประกาศองคประชุมใหท่ีประชุมรับทราบ ดังตอไปนี้  
 
การประกาศองคประชุม 
 

ในการประชุมครั้งนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 35 รายมีจํานวนหุนรวม 1,691,222 หุน 
คิดเปนรอยละ 2.45 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 45 รายมีจํานวนหุนรวม 
49,545,475 หุน คิดเปนรอยละ 71.83 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด รวมเปนจํานวนผูถือหุนท้ังส้ิน 80 ราย 
นับจํานวนหุนได 51,236,697 หุน หรือเทากับรอยละ 74.29 ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดของบริษัทฯ ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 68,972,781 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33  
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ซ่ึงระบุวา องคประชุมสําหรับการประชุมผูถือหุนทุกคราว จะตองประกอบดวยผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุน(ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหาคน (25) หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองถือ
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม(1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 
 ตอจากนั้น ประธานจึงไดดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระของการประชุม ดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1    รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555  
 
 ประธานแจงวา ไดมีรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2555 แนบ
ไปใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  คณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการประชุมดังกลาว ไดบันทึก
ไวถูกตองแลว  จึงเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 ตามท่ีเสนอ  มติ
ดังกลาวไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

  เห็นดวย   53,442,397 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ  100.00  
  ไมเห็นดวย         0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 
  งดออกเสียง          1,900 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมเพิ่มขึ้น 6 รายจํานวน 2,207,600 หุน (เสียง)  
รวมเปนจํานวนหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด จํานวน 53,444,297 หุน (เสียง) 

 
ระเบียบวาระท่ี 2    พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 
 

ประธานแจงวา ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งท่ี 9/2555 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2555 ไดมีมติ
อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี  1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555 ใหแกผูถือ
หุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 1.45 บาท (หนึ่งบาทส่ีสิบหาสตางค) เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 100,010,532.45 บาท 
หรือคิดเปนรอยละ 69.21 ของกําไรสุทธิ โดยกําหนดวันบันทึกรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 7 
กันยายน 2555 และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 
10 กันยายน 2555 และไดจายเงินปนผลไปเมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2555   

สําหรับวาระนี้เปนการแจงใหผูถือหุนรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 เฉพาะเรื่องท่ี

เก่ียวของกับการลดทุน/เพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 
ของบริษัท (ในระเบียบวาระท่ี 3-6 ของการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555)  

 
ประธานกลาววา ตามท่ีท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ของ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)  ครั้งท่ี 1/2555 ซ่ึง

จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2555 ไดมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2) ตลอดจนอนุมัติ
การลดทุน/ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไปแลวนั้น  

อยางไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทฯ ไดหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ปรากฎวาในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจด
ทะเบียนตามมติดังกลาวใหถูกตองตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัดนั้น  บริษัทฯ จําเปนจะตองจัดการประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555 นี้ขึ้น เพื่อทําการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหมเพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ครั้งท่ี 6 (GL-W2) อีกครั้ง   อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอมติของผูถือหุนเดิมในเรื่อง
ของการอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2) และมติดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับอยู รวมท้ัง 
รายช่ือของผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนเงื่อนไข อ่ืน ๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน อัตรา
การเสนอขาย ราคาเสนอขาย และราคาใชสิทธิ ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 
1/2555 เฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของ
บริษัท ซ่ึงปรากฎอยูในระเบียบวาระท่ี 3-6 ของการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 
2555   

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการยกเลิกมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 เฉพาะ
เรื่องท่ีเก่ียวของกับการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท ในระเบียบ
วาระท่ี 3-6 ของการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555   
 โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

  เห็นดวย   53,479,997 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ  100.00  
  ไมเห็นดวย         0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 
  งดออกเสียง                0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมเพิ่มขึ้น 12 รายจํานวน 35,700 หุน (เสียง)  รวม
เปนจํานวนหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด จํานวน 53,479,997 หุน (เสียง) 
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ระเบียบวาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใหเทากับทุนจดทะเบียนเรียกชําระ
แลวของบริษัทหลังจากสํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียัง
ไมหมดอายุ 

 
ประธานกลาววา เนื่องจากปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเทากับ 456,900,000 บาท โดยแบงเปนหุน

สามัญ จํานวน  91,380,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 344,863,905 บาท 
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 68,972,781 หุน  ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมการสําหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 104,536,095 
บาท (หุนสามัญจํานวน 20,907,219 หุน)ใหเทากับทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวของบริษัทหลังจากสํารองไวเพื่อ
รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมหมดอายุ จํานวน 7,500,000 บาท แลว  ทําใหทุนจดทะเบียน
ของบริษัทเปล่ียนแปลงจาก 456,900,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 91,380,000 หุน) เปนทุนจดทะเบียนใหม 
จํานวน 352,363,905 บาท (หุนสามัญจํานวน 70,472,781 หุน) 

 
มีผูถือหุนถามคําถาม ดังนี้ 

คําถาม   การลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ มีผลกับผูถือหุนใหมหรือไม อยางไร 
คําตอบ ไมมีผลใด ๆ เนื่องจากเปนการแกไขกระบวนการเพิ่มทุนจดทะเบียนทางเทคนิคใหถูกตองตาม พรบ.
มหาชนจํากัดเทานั้น 

 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 104,536,095 บาท (หุน

สามัญจํานวน 20,907,219 หุน)ใหเทากับทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวของบริษัทหลังจากสํารองไวเพื่อรองรับ
การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมหมดอายุ จํานวน 7,500,000 บาท แลว ตามท่ีเสนอมา 
 
 โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

  เห็นดวย   53,489,597 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ  100.00  
  ไมเห็นดวย         0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 
  งดออกเสียง            400 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมเพิ่มขึ้น 1 รายจํานวน 10,000 หุน (เสียง)  รวม
เปนจํานวนหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด จํานวน 53,489,997 หุน (เสียง) 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ใหสอดคลองกับการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  

ประธานกลาววา เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือ
หุน พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เปนดังนี้ 
 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน  :  352,363,905 บาท (สามรอยหาสิบสองลานสามแสนหกหมื่นสามพันเการอย 
   หาบาท) 

 แบงออกเปน :    70,472,781 หุน   (เจ็ดสิบลานส่ีแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดหุน) 
  

มูลคาหุนละ  :          5   บาท (หาบาท) 
 
โดยแบงออกเปน 

หุนสามัญ  :   70,472,781 หุน  (เจ็ดสิบลานส่ีแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดหุน) 
 
 หุนปุริมสิทธิ  :         -0-  หุน (ไมมี) “ 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีเสนอมา 
 โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

  เห็นดวย   53,489,997 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ  100.00  
  ไมเห็นดวย         0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 
  งดออกเสียง                0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับ การเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป 

(General Mandate) 
 

ประธานกลาววา  เพื่อเปนการลดขั้นตอน และประหยัดเวลา หากบริษัทมีความจําเปนจะตองเพิ่มทุนใน
ระหวางป คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน
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103,074,095 บาท (หุนสามัญจํานวน 20,614,819 หุน) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 
Mandate)  

ประธานแจงวา  สําหรับวาระนี้ จะตองไดรับคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 103,074,095 บาท (หุน
สามัญจํานวน 20,614,819 หุน) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ตามท่ีเสนอ
มา 
 โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

  เห็นดวย   53,489,997 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ  100.00  
  ไมเห็นดวย         0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 
  งดออกเสียง                0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 7   พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุนสามัญใหมเพ่ือ

รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2)  
 

ประธานกลาววา เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2) คณะกรรมการเห็นสมควร
ใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 22,990,927 หุน โดยออกหุนสามัญ จํานวน 
22,990,927 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปนทุนท่ีเพิ่มท้ังส้ิน 114,954,635 บาท  

ประธานแจงวา  สําหรับวาระนี้ จะตองไดรับคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 22,990,927 หุน โดย

ออกหุนสามัญ จํานวน 22,990,927 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปนทุนท่ีเพิ่มท้ังส้ิน 114,954,635 บาท   
 โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

  เห็นดวย   53,519,997 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ  100.00  
  ไมเห็นดวย         0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 
  งดออกเสียง            0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมเพิ่มขึ้น 1 รายจํานวน 30,000 หุน (เสียง)  รวม
เปนจํานวนหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด จํานวน 53,519,997 หุน (เสียง) 

 
ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ใหสอดคลองกับการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธานแจงวา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ
อํานาจท่ัวไป (General Mandate) และเพื่อสํารองหุนไวรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2) 
จํานวนรวม 218,028,730 บาท (หุนสามัญจํานวน 43,605,746 หุน) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ของบริษัท ขอ 4 เปนดังนี้ 
 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน  :  570,392,635 บาท (หารอยเจ็ดสิบลานสามแสนเกาหมื่นสองพันหกรอยสามสิบ
หาบาท) 

 แบงออกเปน :  114,078,527 หุน   (หนึ่งรอยสิบส่ีลานเจ็ดหมื่นแปดพันหารอยย่ีสิบเจ็ดหุน) 
  

มูลคาหุนละ  :          5   บาท (หาบาท) 
 
โดยแบงออกเปน 

หุนสามัญ  :  114,078,527 หุน   (หนึ่งรอยสิบส่ีลานเจ็ดหมื่นแปดพันหารอยย่ีสิบเจ็ดหุน) 
 
 หุนปุริมสิทธิ  :         -0-  หุน   (ไมมี) “ 
   

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ใหสอดคลองกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีเสนอมา 
 
 โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

  เห็นดวย   53,519,997 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ  100.00  
  ไมเห็นดวย         0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 
  งดออกเสียง            0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 
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ระเบียบวาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ครั้งท่ี 6 (GL-W2) และการเพ่ิมทุนจดทะเบียน แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 
Mandate) 

 
ประธานกลาววา คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสวนท่ีเพิ่ม จํานวนรวม 

218,028,730 บาท (หุนสามัญจํานวน 43,605,746 หุน) ดังตอไปนี้ 
 

• จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 22,990,927 หุน มูลคาท่ีตราไว หุนละ 5 บาท 
เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2)  

• จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 20,614,819 หุน มุลคาท่ีตราไว หุนละ 5 บาท 
เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน พรอมท้ังอนุมัติใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได  โดยทุนชําระแลวในสวนท่ีเพิ่มตองไม
เกินกวารอยละ 29.89 ของทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน ซ่ึงเปนจํานวน
หุนสามัญรวมเทากับ 20,614,819 หุน  รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาท่ีเสนอขาย 
และรายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว  โดยการ
จัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวตองทําใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้ง
ถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งถัดไป 
ท้ังนี้แลวแตวันใดจะถึงกอน  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิ ครั้งท่ี 6 (GL-W2) และการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ตามท่ีเสนอมา
ทุกประการ 
 
 โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

  เห็นดวย   53,519,997 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ  100.00  
  ไมเห็นดวย         0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 
  งดออกเสียง            0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 
  -ไมมี- 

ประธานฯ กลาวปดประชุมเมื่อเวลา 11.50 น. 
 

   

ลงช่ือ      ลงช่ือ           . 
          (น.ส. ศิริเพ็ญ พงศชัยฤกษ)               (นายมิทซึจิ  โคโนชิตะ) 
              เลขานุการบริษัท          ประธานกรรมการ 
 
  


