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       14 มีนาคม 2556 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2556 
เรียน ทานผูถือหุน 
เอกสารแนบ 1.   สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555 

2.   รายงานประจําปของคณะกรรมการของบริษัท ประจําป 2555 ในรูปแบบ CD 
  (โปรดดูหมายเหตุ *  ทายหนังสือเชิญประชุม) 
3. รายละเอียดของกรรมการท่ีออกตามวาระเพื่อเลือกต้ังกลับเขาดํารงตําแหนง 
4. สําเนาจดหมายแจงความจํานงใหการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท จากบริษัท Engine 

Holdings Asia Pte.,Ltd. 
5. แบบพิมพหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ซ่ึงระบุขอมูลกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะไว

แลว) 
6. ขอบังคับบริษัทท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
7. หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม 
8.   แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุม 

 
  ดวยคณะกรรมการบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน  
ประจําป 2556  ในวันศุกรท่ี 26 เมษายน 2556  เวลา  10.00 น.  ณ หองวีนัส ช้ัน 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด 
คอนเวนช่ัน เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210   เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ 
ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  แสดงวาการบอกกลาวนัดประชุมเปนไปโดยชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  ชี้วาองคประชุมครบหรือไม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555  (เอกสารแนบ 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555 ซ่ึงประชุมเมื่อ
วันท่ี 25 ตุลาคม 2555 ไดบันทึกไวถูกตองตามความเปนจริง  จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2556 ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2556 ไดมีมติ
อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 
ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 169,055,211.30 บาท หรือรอยละ 67.49 ของกําไรสุทธิ ท้ังนี้ 
เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2555 บริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวสําหรับรอบปบัญชีนี้เปนจํานวน
เงินท้ังส้ิน 99,523,003.30 บาท ดังนั้นคงเหลืออีกจํานวน 69,532,208 บาท หรือคิดเปน 1 บาทตอหุน 
ท่ีจะจายใหผูถือหุนครั้งนี้โดยมีกําหนดวันบันทึกรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 28 มีนาคม 
2556 และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 
29 มีนาคม 2556 และกําหนดจายเงินปนผลเมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2556 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณารับทราบ และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ และงบดุลและงบ

กําไรขาดทุน และรายงานของผูสอบบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เพื่อใหท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และ
เห็นสมควรอนุมัติ  รายงานประจําป งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผูสอบบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555  ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพ่ือสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล 

  เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2555 (หรือต้ังแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) 
บริษัทมีผลกําไรสุทธิ 357.38 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจาก 215.08 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 
66.16 จากผลการดําเนินงานในป 2554 และเพื่อใหเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ท่ี
ระบุวา เงินปนผลจะจายไมนอยกวา รอยละ 40 ของกําไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักภาษีเงินได 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนเงินทุนสํารองตาม
กฎหมาย และอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2555 นี้ ในขณะท่ี ในป 2554 
บริษัทไมมีการจายเงินปนผล 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ เพื่อเปน
เงินทุนสํารองเพิ่มขึ้นอีก  13,889,263.50 บาท คิดเปน 3.89% ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินทุนสํารอง
ตามกฎหมายท้ังส้ิน 57,039,263.50 บาท คิดเปน 10% ของทุนจดทะเบียน 570,392,635 บาทและ 
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อนุมัติใหจายเงินปนผลประจําป 2555 จากผลการดําเนินงาน ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 คิดเปน
จํานวนเงิน 249,712,572.58 บาท โดยเมื่อหักปนผลระหวางกาลซ่ึงจายไปแลว สําหรับผลการ
ดําเนินงานใน 2 และ 3 ไตรมาสแรก เปนเงิน 99,523,003.30 และ 69,532,208 บาท ตามลําดับ เหลือ
มูลคาเงินปนผลประมาณ 80,657,361.28 บาทโดยคิดเปนเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.877– 1.160 บาท 
โดยจายเปนหุนสามัญบางสวน และเงินสดบางสวน (อัตราการปนผลท่ีแนนอนขึ้นอยูกับจํานวนการใช
สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ GL- W2 ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 29 มีนาคม 2556) ดังนี้ 

1. จายเงินปนผลบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราระหวาง 
6.3347269733 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล ถึงอัตรา 4.7892720307 หุนเดิมตอ 1 หุนปน
ผล อัตราการจายเงินปนผลเปนหุนคิดคํานวณเปนเงินเทากับ 0.7893 – 1.0440 บาท
ตอหุน จํานวนหุนปนผลท่ีจายประมาณ 14,518,325.03 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท คิด
เปนมูลคาเงินปนผลประมาณ 72,591,625.15 บาท ท้ังนี้ ในกรณีผูถือหุนรายใดมีเศษ
หุนเดิมท่ีไมสามารถจัดสรรหุนปนผลได ใหจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปน
หุนปนผล ในอัตราหุนละ 0.7893 – 1.0440 บาท 

 
2. จายเงินปนผลบางสวนเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0877 – 0.1160 บาท หรือคิดเปน

จํานวนประมาณ  8,065,736.13 บาท 
 

ภายหลังจากท่ีบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของ
บริษัทท่ีตราไวจากเดิมหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชยแลว  
การจายเงินปนผลเปนหุนสามัญและการจายเงินปนผลเปนเงินสดจะเปล่ียนเปน ดังนี้ 

• การจายเงินปนผลเปนหุนสามัญจะเปล่ียนเปนอัตราหุนละ 0.07893 – 
0.10440  บาท จากจํานวนหุนปนผลท่ีจายประมาณ 145,183,250.30 หุน 

• การจายเงินปนผลเปนเงินสดจะเปล่ียนเปนอัตราหุนละ 0.00877 – 0.01160 
บาท 

 
โดยจํานวนเงินปนผลท่ีจายเปนหุนสามัญบางสวน และเงินสดบางสวนท้ังหมด

ท่ีประมาณไว จะทราบจํานวนท่ีแนนอนหลังจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิGL-W2 
ครั้งท่ี 2 ณ. วันท่ี 29 มีนาคม 2556 ซ่ึงบริษัทจะแจงอัตราการปนผลท่ีแนนอนใหทราบ 
หลังจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวในชวงเชาวันท่ี 1 เมษายน 2556 

 
ท้ังนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ท่ีจายสําหรับเงินปนผลท้ังหมดท้ังท่ีเปนหุนปนผล

และเงินสดปนผลในอัตรารอยละ 10 ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดยหักจากจํานวน
เงินปนผลท่ีผูถือหุนไดรับเปนเงินสด 

 
บริษัทกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 8 พฤษภาคม 

2556 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 23 พฤษภาคม 
2556 โดยจะนําเสนอเขาท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 7   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง (เอกสารแนบ 3) 
  ขอบังคับของบริษัท ขอ 18 ระบุวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก

ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา  ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม  และกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้น
เปนผูออกจากตําแหนง  กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

  ปจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมท้ังส้ิน 10 ทาน  ดังนั้น จะมีกรรมการจํานวน 4 ทานท่ีจะตองออก
ตามวาระในครั้งนี้  ซ่ึงไดแก 

1. พลเอกสืบสันต ทรรทรานนท   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมชัย ลิมปพัฒนสิน         กรรมการ 
3. นายวรศักด์ิ เกรียงโกมล กรรมการ 
4. นายทัตซึยะ โคโนชิตะ  กรรมการ 

(วีธีการสรรหากรรมการของบริษัท ไดมีระบุไวใน รายงานประจําป 2555 ภายใตหัวขอ การสรรหา
กรรมการบริษัท ในหนา 48) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกรรมการท้ัง 4 ทาน กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการในตําแหนงเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลท้ังส่ีดังกลาว ลวนเปนผูท่ีมีความรู 
ความสามารถ และมีประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และไดอุทิศเวลาใหกับ
บริษัทอยางเต็มท่ี  (กรุณาดูคุณสมบัติของกรรมการแตละทาน ตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง พรอมรายละเอียด
อ่ืนๆ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3) 
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ดังนั้น รายนามคณะกรรมการบริษัท หลังจากไดรับการเลือกต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงเรียงลําดับตามการ
ออกตามวาระจะเปนดังนี้ 

1) นายกฤษณ พันธรัตนมาลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2) นายพลเดช เทอดพิทักษวานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3) นายโศณิต พิชญางกูร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4) นายมูเนโอะ ทาชิโร  กรรมการ 
5) นายมิทซึจิ โคโนชิตะ  ประธานกรรมการ 
6) นายดีพงศ สหะชาติศิริ  กรรมการ 
7) พล.อ. สืบสันต ทรรทรานนท    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8) นายสมชัย ลิมปพัฒนสิน   กรรมการ 
9) นายวรศักด์ิ เกรียงโกมล กรรมการ 
10) นายทัตซึยะ โคโนชิตะ  กรรมการ 

 
  ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ        

สําหรับป 2556 
การกําหนดคาตอบแทนของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เนื่องจาก

ปจจุบันบริษัทไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  อยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทนของ
คณะกรรมการไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท กอนท่ีจะนําเสนอใหผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติ ซ่ึงปกติจะประกอบดวย คาเบ้ียประชุม และคาบําเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณา
ใหสอดคลองกับผลประกอบการของบริษัทเปนหลัก   

โดยในป 2555 บริษัทมีผลกําไรจํานวน 357.38 ลานบาท และไดจายคาตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยคาเบ้ียประชุม และคาบําเหน็จจํานวนท้ังส้ิน 2,870,000 บาท 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2556 ในวงเงินไมเกิน 3,500,000 บาท  ซ่ึงเปนอัตราเดียวกันกับท่ีได
เสนอในปท่ีแลว  โดยจะจัดสรรดังตอไปนี้ 
 
คาเบี้ยประชุม  สําหรับป 2556 นี้ ขอเสนอใหเปน ดังนี้คือ 

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอใหปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 20 
จากอัตราเดิมในปท่ีแลว โดยเพิ่มจากทานละ 10,000 บาทตอครั้งท่ีเขาประชุม เปนทานละ 
12,000 บาทตอครั้งท่ีเขาประชุม 

- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะไดรับทานละ 10,000 บาทตอครั้งท่ีเขาประชุม 
ซ่ึงเปนอัตราเดียวกับปท่ีแลว 

ท้ังนี้  กรรมการตรวจสอบจะไดรับคาเบ้ียประชุมท้ังในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
คาบําเหน็จ  จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเปนหลัก โดยจะเสนอใหจายประมาณ 2 เทาของ
จํานวนเดือนเฉล่ียของโบนัสพนักงาน (เชน หากพนักงานไดรับโบนัสเฉล่ีย 2 เดือน กรรมการจะไดรับ 4 
เดือนของคาเบ้ียประชุมตอครั้ง) ซ่ึงเปนเงื่อนไขเดียวกันกับปท่ีแลว   
  
(บริษัทไดระบุ ขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ  ไวในรายงาน
ประจําป 2555 หนา 17 ภายใตหัวขอเรื่อง โครงสรางการจัดการ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 9  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2556 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงต้ัง บริษัทสํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีรายเดิม เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2556 ตอไปเปน
ปท่ี 7 โดยมีรายช่ือผูสอบบัญชี  ไดแก นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3970 (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาเปนเวลา 3 ป ต้ังแตป 2550-2552) หรือ นางสาว
พิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 
มาแลวเปนเวลา 3 ป ต้ังแตป 2553-2555) หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3972 (ยังไมเคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)  โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจ
ตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ท้ังนี้  ไมมี ผูสอบบัญชีทานใดมี
ความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  

คณะกรรมการเสนอใหกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 ในวงเงินไมเกิน 1,750,000 บาท 
(ไมรวมคาใชจายอ่ืน ๆ) ท้ังนี้ ในป 2555 บริษัทมีคาสอบบัญชีจํานวน 997,638 บาท โดยไมมีคาบริการ
อ่ืน (non-audit service) สาเหตุของการขึ้นคาสอบบัญชีเนื่องจากขอบเขตการทํางานท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อ
สนับสนุนการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ 
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นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
เปนบริษัทซ่ึงมีช่ือเสียง และมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล อีกท้ังไดเสนอคาสอบบัญชีในอัตราท่ี
เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใหเทากับทุนจดทะเบียนเรียกชําระ

แลวของบริษัทหลังจากการสํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ียังไมหมดอายุ  

เนื่องจากปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเทากับ 570,392,635 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 
จํานวน  114,078,527 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 347,661,040 บาท 
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 69,532,208 หุน  ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมการสําหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
บริษัทจําเปนจะตองลดทุนจดทะเบียนใหเทากับทุนชําระแลว หลังจากสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมหมดอายุกอน 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จํานวน 100,276,960 บาท (20,055,392 หุน) จากทุนจดทะเบียนเดิมท่ี 570,392,635 บาท 
(114,078,527 หุน) เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 470,115,675 บาท (94,023,135 หุน) มูลคาท่ีตรา
ไว หุนละ 5 บาท เพื่อใหเทากับทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวของบริษัทหลังจากสํารองไวเพื่อรองรับการ
ใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมหมดอายุ จํานวนรวม 122,454,635 บาท แลว  

 
ระเบียบวาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ใหสอดคลองกับการ

ลดทุนจดทะเบียน 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ 

 
 “ขอ 4 ทุนจดทะเบียน  :   470,115,675 บาท 

 แบงออกเปน    :   94,023,135 หุน 
 มูลคาหุนละ    :       5 บาท 

โดยแบงออกเปน 
หุนสามัญ   :    94,023,135 หุน 
หุนปุริมสิทธิ   :                -0- หุน ” 

 
ระเบียบวาระท่ี 12    พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป(General Mandate) 

 สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555 ซ่ึงผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 103,074,095 บาท โดยการออกหุนสามัญ
ใหมจํานวน 20,614,819 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท นั้น โดยหลักเกณฑแลว เมื่อบริษัทยังมิไดมี
การจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งถัดไปซ่ึงก็คือครั้งนี้ การ
เพิ่มทุนดังกลาวจึงหมดอายุไป อยางไรก็ตาม บริษัทเห็นวา การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไปจะทําให
เกิดความสะดวก หากมีความจําเปนจะตองเพิ่มทุนในระหวางป 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เพื่อเปนการลดขั้นตอน และประหยัดเวลา ในการเพิ่มทุน คณะกรรมการ 
เห็นสมควรใหผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจท่ัวไป 
(General Mandate) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 20,859,662 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท 
หรือ เปนจํานวนทุนท่ีเพิ่มขึ้น 104,298,310 บาท  เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 
พรอมท้ังอนุมัติใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็
ได โดยทุนชําระแลวในสวนท่ีเพิ่มตองไมเกินกวารอยละ 30 ของทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมีมติใหเพิ่มทุน  ซ่ึงเปนจํานวนรวมเทากับ 20,859,662 หุน รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วัน
และเวลาท่ีเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว 

ท้ังนี้ การจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวตองทําใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปครั้งถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ครั้งถัดไป ท้ังนี้แลวแตวันใดจะถึงกอน 

 
ระเบียบวาระท่ี 13  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการจายปนผลเปนหุน

สามัญ และรองรับการปรับสิทธิการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ  
  สืบเนื่องจากการท่ีบริษัทเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2555 เปน
หุนสามัญบางสวน และเปนเงินสดบางสวน ทําใหบริษัทตองเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับ
การจายปนผลเปนหุนสามัญและการปรับสิทธิการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ   
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
เพื่อรองรับการจายเงินปนผลเปนหุน โดยการออกหุนสามัญใหมอีกจํานวนประมาณ 14,518,326 หุน มูล
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คาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท รวม 72,591,630 บาท และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของการใชสิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิ จํานวน 5,598,877 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท รวม 27,994,385 บาท รวมเปนทุนจด
ทะเบียนท่ีจะเพิ่มขึ้นท้ังส้ิน 100,586,015 บาท (20,117,203 หุน)  

 
ระเบียบวาระท่ี 14  พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุน

จดทะเบียน 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 
4 ของบริษัทใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอํานาจท่ัวไป การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ
ปนผลเปนหุนสามัญ และเพื่อรองรับการปรับสิทธิการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 
 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน  :   675,000,000 บาท 
 แบงออกเปน    : 135,000,000 หุน 
 มูลคาหุนละ    :               5   บาท 

โดยแบงออกเปนหุนสามัญ  :  135,000,000 หุน 
หุนปุริมสิทธิ   :               -0-  หุน” 

 
ระเบียบวาระท่ี 15    พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เพื่อเปนการเพิ่มเติมสภาพคลองใหกับหุนของบริษัท คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัท ท่ีตราไวหุนละ 5 บาท (หา
บาท) เปนหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) ซ่ึงทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจํานวนเทาเดิม คือ 
675,000,000 บาท โดยแบงแยกมูลคาหุนสามัญของบริษัทจากจํานวน 135,000,000 หุน มูลคาท่ีตรา
ไวหุนละ 5 บาท (หาบาท) เปน 1,350,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

ท้ังนี้ การเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัทท่ีตราไว และการแบงแยกหุนดังกลาวไมทําให
สัดสวนความเปนเจาของของผูถือหุนเดิมเปล่ียนไปแตอยางใด  โดยมูลคารวมของทุนจดทะเบียนของ
บริษัทยังคงจํานวนเทาเดิม 

 
ระเบียบวาระท่ี 16    พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทใหสอดคลองกับ

การเปล่ียนแปลงมูลคาหุน 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัท  คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เปนดังนี้ 
 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน : 675,000,000 บาท 
แบงออกเปน  :       1,350,000,000 หุน 
แบงออกเปนมูลคาหุนละ   :            0.50 บาท  
โดยแบงออกเปนหุนสามัญ :       1,350,000,000 หุน 
หุนปุริมสิทธิ               :               -0-  หุน ” 

 
ระเบียบวาระท่ี 17  รับทราบจดหมายแจงความจํานงในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท จาก

บริษัท Engine Holdings Asia Pte.,Ltd.(เอกสารแนบ 4) 
 คณะกรรมการบริษัท ไดรับจดหมายแจงความจํานงในการใหการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
(Letter of Contribution) ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 จากผูถือหุนรายใหญคือ บริษัท เอ็นจ้ินโฮลด้ิงสเอเซีย จํากัด 
ในประเทศสิงคโปร โดยประสงคจะใหความชวยเหลือ ในดานของการจัดหาแหลงเงินทุน ตลอดจนตราสาร ทาง
การเงินและเทคโนโลยีตาง ๆ ใหกับบริษัท เนื่องจากเล็งเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนผลกําไรของบริษัท 
ณ ส้ินป 2555 ท่ีเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 66 จากปท่ีแลว ดังนั้นจึงอยากเปนสวนรวมสนับสนุนบริษัทฯ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศนของบริษัท คือการเปนบริษัทช้ันนําดานการเงินในภูมิภาคอาเซียน  (ASEAN Regional 
Finance Company) โดยในเบ้ืองตน EHA ไดเสนอใหหลักประกันเปนมูลคา หนึ่งพันลานบาทกับ GL และ
จะใหความชวยเหลือเพิ่มเติมอีกอยางตอเนื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 18  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

-ไมมี- 
 

อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดวันบันทึกรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ใน
วันท่ี 28 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 29 มีนาคม 2556 

 
 จึงขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน ในกรณีท่ีทานไมสามารถ
เขารวมประชุม และประสงคจะแตงต้ังผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเปนหนังสือตามแบบท่ีไดแนบมา
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พรอมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ี
มีสิทธิเขารวมประชุมตามท่ีระบุในเอกสารแนบ เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมต้ังแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป 

 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

       
 
                       (นายมิทซึจิ  โคโนชิตะ) 
                           ประธานกรรมการ 
 
หมายเหตุ * ในกรณีท่ีทานผูถือหุนตองการรายงานประจําป 2555 ในแบบรูปเลม   โปรดแจงความประสงค 

มาท่ีสํานักกรรมการ โทร. 02 580 7555 ตอ 5022, 5023  
 
 
  


