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       2 ตุลาคม 2556 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556 
เรียน ทานผูถือหุน 
เอกสารแนบ 1.   สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
 2.   รายละเอียดหุนกู 
 3. รายละเอียดโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 7 (GL-W3) และการเพิ่มทุน 

4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ซ่ึงระบุขอมูลกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะไวแลว) 
5. ขอบังคับบริษัทท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
6. หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม 
7.   แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุม 

 
  ดวยคณะกรรมการบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 1/2556  ในวันศุกรท่ี 8 พฤศจิกายน 2556  เวลา  10.00 น.  ณ หองแมจิก 2 ช้ัน 2 โรงแรม มิราเคิล    
แกรนด คอนเวนช่ัน เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่อง
ตาง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  แสดงวาการบอกกลาวนัดประชุมเปนไปโดยชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  ชี้วาองคประชุมครบหรือไม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 (เอกสารแนบ 1) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 26 

เมษายน 2556 ไดบันทึกไวถูกตองตามความเปนจริง  จึงเห็นสมควรใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 11/2556 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 
ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2556 
ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 0.11 บาทตอหุน หรือคิดเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน  112,402,983.22 บาท 
หรือรอยละ 67.73 ของกําไรสุทธิ โดยมีกําหนดวันบันทึกรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 16 
กันยายน 2556 และรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 17  
กันยายน 2556 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 25 กันยายน 2556 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติการออกหุนกู (เอกสารแนบ 2) 
  เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับใชในการลงทุน และ/หรือ เปนเงินทุนหมุนเวียนท่ัวไปของบริษัท หรือเพื่อ
วัตถุประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกหุนกู ใน
วงเงินรวมไมเกิน 2,000 ลานบาท  โดยมอบอํานาจให กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน และ/หรือบุคคลท่ี
ไดรับมอบหมายจากกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท สามารถพิจารณารายละเอียดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
หุนกู ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ การแตงต้ังท่ีปรึกษา หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับ
การออกและเสนอขาย การเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และการดําเนินการ
ใด ๆ ตามท่ีจําเปนและเก่ียวเนื่องกับการออก และเสนอขายหุนกูของบริษัท  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 7     

(GL-W3) เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 
  เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับใชในการลงทุน และ/หรือ เปนเงินทุนหมุนเวียนท่ัวไปของบริษัท หรือเพื่อ
วัตถุประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
ความเห็นของคณะกรรมการคณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 7(GL-W3) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ ของ บริษัท กรุปลีส 
จํากัด (มหาชน) 

การเสนอขาย / การจัดสรร : จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 3 หุนเดิม ตอ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : 341,568,986 หนวย 
ราคาเสนอขาย : -0- บาท 
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อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมเกิน 2  ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
อัตราการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทได 

1 หุน  
ราคาใชสิทธิ : 10.00 บาท  
ระยะเวลาการใชสิทธิ : วันทําการสุดทายของทุกส้ินเดือน จนครบอายุของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 
ระยะเวลาในการเสนอขาย : ภายใน 1 ปนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ  
ตลาดรอง : ใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับการจดทะเบียนเพื่อซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 โดยเสนอใหกําหนดวันบันทึกรายช่ือผูถือหุนท่ีไดรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2556 และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 
21 พฤศจิกายน 2556 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการเพ่ิมทุนจดทะเบียน แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 

mandate) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  ตามท่ีท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2555 ไดมี
มติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) รวมท้ังการจัดสรรหุน เพื่อรองรับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาว จํานวน 103,074,095 บาท (หรือหุนสามัญจํานวน 20,614,819 หุน) นั้น 
เนื่องจาก บริษัทคาดวา จะไมมีการเพิ่มทุนดวยวิธีดังกลาว จนกระท่ังถึงวันท่ีบริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557 ซ่ึงเปนวันหมดอายุตามเกณฑของการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป  
 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผูถือหุน พิจารณายกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอํานาจท่ัวไป 
(General Mandate) รวมท้ังการจัดสรรหุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาว 
 
ระเบียบวาระท่ี 8    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใหเทากับทุนจดทะเบียนเรียกชําระ

แลวของบริษัทหลังจากสํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ยังไมหมดอายุ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เนื่องจากปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเทากับ 675,000,000 บาท โดย
แบงเปนหุนสามัญ จํานวน  1,350,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 
512,353,479 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,024,706,958 หุน  ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมการสําหรับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 
124,858,357 บาท (หุนสามัญจํานวน 249,716,714 หุน) ใหเทากับทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวของบริษัท
หลังจากสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมหมดอายุ จํานวน 37,788,164 บาท แลว  
ทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทเปล่ียนแปลงจาก 675,000,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 1,350,000,000 หุน) 
เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 550,141,643 บาท (หุนสามัญจํานวน 1,100,283,286 หุน) 
 
ระเบียบวาระท่ี 9   พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ใหสอดคลองกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  คณะกรรมการเห็นสมควร
ใหผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เปนดังนี้ 
 

 “ขอ 4  ทุนจดทะเบียน  :  550,141,643 บาท  
   แบงออกเปน :      1,100,283,286 หุน    
   มูลคาหุนละ  :             0.50 บาท  
 
      โดยแบงออกเปน 

 หุนสามัญ  :       1,100,283,286 หุน    
  หุนปุริมสิทธิ  :                -0- หุน “ 
 
ระเบียบวาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุนสามัญใหมเพ่ือ

รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 7 (GL-W3)  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 7 (GL-W3) คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 170,784,493 บาท โดยออกหุน
สามัญ จํานวน 341,568,986 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท  
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ระเบียบวาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ใหสอดคลองกับ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อสํารองหุนไวรองรับ
การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 7 (GL-W3) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ของบริษัท ขอ 4 เปนดังนี้ 
 

 “ขอ 4  ทุนจดทะเบียน  :    720,926,136  บาท  
  แบงออกเปน  :  1,441,852,272  หุน 

  มูลคาหุนละ   :                0.50  บาท  
 
 โดยแบงออกเปน 

  หุนสามัญ   :  1,441,852,272  หุน 
  หุนปุริมสิทธิ  :                  -0-  หุน“ 
 
ระเบียบวาระท่ี 12  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
  -ไมมี- 
 

อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดวันบันทึกรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556 ใน
วันท่ี 15 ตุลาคม 2556 และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2556 

 
 จึงขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน ในกรณีท่ีทานไม
สามารถเขารวมประชุม และประสงคจะแตงต้ังผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเปนหนังสือตามแบบท่ีได
แนบมาพรอมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผู
ถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมตามท่ีระบุในเอกสารแนบ เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมต้ังแตเวลา 08.00 น. เปนตน
ไป 

 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

       
 
                       (นายมิทซึจิ  โคโนชิตะ) 
                           ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบท่ี 1 
ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 3 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556   
เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

ของ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) 

 

 

วัน  เวลา  และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเมื่อวันศุกรท่ี 26 เมษายน 2556เวลา 10.00 น. ณ หองวีนัส ช้ัน 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 
เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
 
กรรมการผูเขารวมประชุม 

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

กรรมการผูไมเขารวมประชุม 

- ไมมี  - 
 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 

1) นายพรศักด์ิ อุรัจฉัทชัยรัตน ผูจัดการท่ัวไป – ฝายปฏิบัติการ 
2) นายจรัส เลียงวิทยาคุณ ผูจัดการท่ัวไป - ฝายการตลาด 
3) นายกิตติชัย มณีนนท ผูจัดการ ฝายเก็บเงินและติดตามทรัพยสิน 
4) นายกัปตัน จีระเศรษฐ ผูจัดการ ฝายการตลาดและสินเช่ือ 
5) นายสมคิด   จารุไพบูลยพันธ   ผูจัดการ ฝายบุคคลและธุรการ 
6) นายศรทัสย กันติวงศ ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) นายชาญชัย เลิศเจริญคา ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 
8) น.ส. อัจฉรา ชัยนา ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
9) นายชินวัฒน เกตุพันธ ท่ีปรึกษาประจําสํานักกรรมการ 
 

ตัวแทนบริษัทผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม 

1) นางสาวพิมพใจ   มานิตขจรกิจ บริษัท สํานักงาน เอินสทแอนด ยัง จํากัด 
2) นางสาววราภรณ อภิชัยนันท บริษัท สํานักงาน เอินสทแอนด ยัง จํากัด 

(ทําหนาท่ีสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง) 
 

 

  



 5

เริ่มการประชุม 
นายมิทซึจิ โคโนชิตะเปนประธานท่ีประชุม ประธานฯ กลาวตอนรับผูถือหุนและขอใหเลขานุการแนะนํา

คณะกรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัท รวมท้ังผูแทนจากบริษัทผูสอบ
บัญชี ตามรายช่ือท่ีปรากฏขางตน พรอมท้ังไดมอบหมายให น.ส.วราภรณอภิชัยนันท เปนสักขีพยานในการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ดวย  

ตอจากนั้น ประธานแจงวาการประชุมจะดําเนินไปโดยใชภาษาอังกฤษ  โดยมอบหมายใหเลขานุการ
บริษัท  เปนผูอานคําแปล   อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความสะดวก บางขั้นตอนไดดําเนินการเปนภาษาไทย ไดแก
รายงานการบอกกลาวการเชิญประชุม และการแจงองคประชุม การรายงานผลประกอบการรวมท้ังการประกาศผล
การลงคะแนนเสียงในแตละวาระและผูถือหุนสามารถสอบถามขอสงสัยไดในตอนทายของแตละวาระกอนการ
ลงคะแนนเสียง  หรือสามารถสอบถามไดในชวงของวาระสุดทาย คือ วาระท่ี 18 ซ่ึงเปนการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 
โดยบริษัทไมมีการนําเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไมมีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ 
 

การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง 

 เลขานุการไดประกาศวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้ 
การลงมติในแตละวาระในการประชุมครั้งนี้  จําเปนตองไดรับคะแนนเสียงขางมากจากผูถือหุนท่ีเขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ เวนแต เรื่องการพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ  ซ่ึง
จะตองไดรับคะแนนเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงท้ังหมดจากผูถือหุนท่ีเขาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
และเรื่องพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนท่ีอยูในวาระท่ี 12 และ 13นั้นจะตองไดรับคะแนนเสียง เกินกวา 3 
ใน 4 ของคะแนนเสียงท้ังหมดจากผูถือหุนท่ีเขาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยใชวิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน
เปน 1 เสียงในทุกวาระ สวนการลงคะแนนเสียง ในวาระท่ี 7 เรื่องการเลือกต้ังกรรมการ นั้น จะกระทําเปน
รายบุคคล  นอกจากนั้น ในวาระท่ีเปนการแจงขอมูลใหผูถือหุนรับทราบ ท่ีอยูในวาระท่ี 1,2,4 และ 17 จะไมมีการ
ลงคะแนนเสียงใด ๆ 

 
วิธีการลงคะแนนเสียงในทุกวาระนั้น  จะใชใบลงคะแนนเสียงโดยขอใหผูถือหุนทําเครื่องหมาย ในหัวขอ

ท่ีตองการลงคะแนนคือ เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น  พรอมท้ังลง
ลายมือช่ือ และสงคืนใหกับเจาหนาท่ี ในตอนทายของแตละวาระเพื่อนําไปบันทึกคะแนนเสียง   

สวนผูถือหุนท่ีทําหนังสือมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม และไดระบุใหลงคะแนนเสียงตาม
ความประสงคในแตละวาระไวแลวในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทไดนําคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียงตามความประสงคของผูถือหุน บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามวาระไวแลว และผูรับ
มอบฉันทะดังกลาวจะไมไดรับใบลงคะแนนเสียงอีก เวนเสียแตวา ในหนังสือมอบฉันทะนั้น ผูถือหุนไดใหสิทธิแก
ผูรับมอบฉันทะ ในการลงคะแนนเสียงแทน   

และในกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะหรือผูถือหุนท่ีมาประชุมมิไดสงใบลงคะแนนเสียงคืนใหแกเจาหนาท่ี หรือ 
ไมไดลงคะแนนเสียงใด ๆ ในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือวา ผูถือหุนนั้น ลงคะแนนเสียงวาเห็นดวย ในวาระนั้น 
ๆ  และบริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของผูถือหุนไวเปนหลักฐานตอไป 

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียง  บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังในท่ีประชุมและท่ีมอบฉันทะและคะแนนเสียงท่ีเหลือก็จะ
เปนคะแนนเสียงสําหรับผูท่ีเห็นดวยท้ังหมดหลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ิน ก็จะประกาศผลใหท่ีประชุมรับทราบ
ในแตละวาระ  

เมื่อเปนท่ีเขาใจพรอมกันแลวประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  แสดงวาการบอกกลาวนัดประชุมเปนไปโดยชอบ 

เลขานุการบริษัท ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนประธาน แจงใหทราบวาการบอกกลาวเชิญประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ในครั้งนี้บริษัทไดสงหนังสือเชิญประชุมเปนการลวงหนาถูกตองตามกฎหมาย 
ตลอดจนระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของแลว การบอกกลาวการประชุมครั้งนี้จึงเปนไปโดยชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  ชี้วาองคประชุมครบหรือไม 

เลขานุการบริษัท ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนประธาน และประกาศองคประชุมวา มีผูถือหุนเขา
รวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 48 รายมีจํานวนหุนรวม6,965,698หุน คิดเปนรอยละ 10.02ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดท้ังหมด และโดยการมอบฉันทะ จํานวน19 รายมีจํานวนหุนรวม47,132,331หุน คิดเปนรอยละ 67.78
ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด รวมเปนจํานวนผูถือหุนท้ังส้ิน 67 ราย นับจํานวนหุนได 54,098,029 หุน 
หรือเทากับรอยละ 77.80 ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ซ่ึงมีจํานวน
ท้ังส้ิน 69,532,208 หุน จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33  ซ่ึงระบุวา “องคประชุมสําหรับ
การประชุมผูถือหุนทุกคราว จะตองประกอบดวยผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน(ถามี) มาประชุมไมนอย
กวาย่ีสิบหาคน (25) หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หนึ่งในสาม(1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม” 
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ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555 
 ประธานแจงวา ไดมีรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 

2555แนบไปใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลวคณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการประชุมดังกลาว 
ไดบันทึกไวถูกตองแลวจึงเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 

มติท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555ตามท่ีเสนอมติ
ดังกลาวไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

 
  เห็นดวย  54,242,229 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 100.00  
  ไมเห็นดวย   0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ    0.00 
  งดออกเสียง   0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ    0.00 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมเพิ่มขึ้น 2 รายจํานวน 144,200 หุน (เสียง)  รวม
เปนจํานวนหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด จํานวน 54,242,229 หุน (เสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 
ประธานแจงวา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2556 ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2556 ไดมี

มติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 มกราคม– 30 กันยายน 2555 ใหแก
ผูถือหุนของบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 169,055,211.30 บาท หรือรอยละ 67.49 ของกําไรสุทธิท้ังนี้เมื่อวันท่ี 20 
กันยายน 2555 บริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวสําหรับรอบปบัญชีนี้เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 
99,523,003.30 บาท ดังนั้นคงเหลืออีกจํานวน 69,532,208 บาท หรือคิดเปน 1 บาทตอหุน ท่ีไดจายใหผูถือหุน
ครั้งนี้โดยมีกําหนดวันบันทึกรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 28 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายช่ือ
ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 29 มีนาคม 2556 
และกําหนดจายเงินปนผลเมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2556 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณารับทราบ และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ และงบดุลและงบ
กําไรขาดทุน และรายงานของผูสอบบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

ประธานแจงวา รายงานประจําป ซ่ึงมีงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555 ไดมีแนบไปใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

 
ประธานไดเชิญให นายดีพงศ สหะชาติศิริประธานเจาหนาท่ีการเงินเปนผูรายงานสรุปผลการดําเนินงาน

ของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ใหท่ีประชุมรับทราบ และแจงวาในท่ีประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผูสอบบัญชี
ของบริษัท คือ บริษัท สํานักงาน เอินสทแอนด ยัง จํากัด เพื่อตอบคําถาม หรือใหขอมูลเพิ่มเติม หากผูถือหุน
ตองการ 
คําถาม: มีผูถือหุนตองการใหอธิบายเก่ียวกับสัดสวนรายไดดอกผลเชาซ้ือท่ีลดลงในปท่ีผานมา รวมถึงสวนตาง
อัตราดอกเบ้ียท่ีลดลง และแนวโนมในอนาคต 
คําตอบ :ในสวนของรายไดดอกผลเชาซ้ือนั้น เกิดจากผลรวมของรายไดในแตละเดือน ซ่ึงขึ้นอยูกับปริมาณ
ลูกหนี้เชาซ้ือในพอรต ทําใหในตอนตนปอาจจะดูไมมาก แตเมื่อดูผลรวมตลอดท้ังปจะเห็นวามีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึง
โดยรวมจะไมแตกตางจากป 2011 มากนัก  จึงอยากจะใหดูท่ีผลกําไรโดยรวม ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากการท่ีบริษัทมี
ลูกหนี้ท่ีมีคุณภาพ และจํานวนลูกหนี้ท่ีเพิ่มขึ้น   

มติท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2555 และอนุมัติ
รายงานประจําปของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท และรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบ
ปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555มติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง  ดังตอไปนี้ 

  
  เห็นดวย  54,269,529 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ 100.00  
  ไมเห็นดวย     0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 
  งดออกเสียง     0 คะแนนเสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมเพิ่มขึ้น 2 รายจํานวน 27,300 หุน    (เสียง)  
รวมเปนจํานวนหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด จํานวน 54,269,529 หุน (เสียง) 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพ่ือสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล 

ประธานกลาววา เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2555 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัท
มีผลกําไรสุทธิ 357.38 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจาก 215.08 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 66.16 จากผล
การดําเนินงานในป 2554และเพื่อใหเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ท่ีระบุวา เงินปนผลจะจาย
ไมนอยกวา รอยละ 40 ของกําไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักภาษีเงินได คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหผู
ถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก  13,889,263.50 บาท คิดเปน
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รอยละ3.89 ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมายท้ังส้ิน 57,039,263.50 บาท คิดเปนรอยละ10 
ของทุนจดทะเบียนจํานวน570,392,635 บาทและอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําป 2555 จากผลการดําเนินงาน 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนจํานวนเงิน 249,712,572.58 บาท โดยเมื่อหักปนผลระหวางกาลซ่ึงจาย
ไปแลว สําหรับผลการดําเนินงานใน 2 และ 3 ไตรมาสแรก เปนเงิน 99,523,003.30 และ 69,532,208 บาท 
ตามลําดับเหลือมูลคาเงินปนผลท่ีจะจายจํานวน 80,657,361.28 บาทโดยท่ีในป 2554 บริษัทมีการจายเงินปน
ผลในจํานวนรอยละ 68.85 ของกําไรสุทธิและตามท่ีไดระบุไวในหนังสือเชิญประชุม อัตราปนผลท่ีแนนอนขึ้นอยู
กับจํานวนการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ GL-W2 ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 29 มีนาคม 2556 

ตอมาท่ีเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2556มีผูถือหุนใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน101ราย คิด
เปนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังส้ิน9,248,828 หนวยแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดจํานวน9,248,828 หุน ดังนั้นอัตรา
การจายเงินปนผลท่ีคํานวณไดคือ 1.02 บาทตอหุน โดยจายเปนหุนสามัญบางสวน และเงินสดบางสวน ดังนี้ 

 
• จายเงินปนผลบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 5.4466230936 หุนเดิมตอ 1 

หุนปนผล อัตราการจายเงินปนผลเปนหุนคิดคํานวณเปนเงินเทากับ 0.9180 บาทตอหุน จํานวนหุน
ปนผลท่ีจายคิดเปนจํานวน  14,464,198 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท คิดเปนมูลคาเงินปนผลท้ังส้ิน  
72,320,990 บาท ท้ังนี้ ในกรณีผูถือหุนรายใดมีเศษหุนเดิมท่ีไมสามารถจัดสรรหุนปนผลได ให
จายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผล ในอัตราหุนละ 0.9180 บาท 

• จายเงินปนผลบางสวนเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.1020 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงิน  
8,035,665.67 บาท 

 
ภายหลังจากท่ีบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัทท่ีตราไวจากเดิมหุนละ 5 

บาท เปนหุนละ 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชยแลว การจายเงินปนผลเปนหุนสามัญและการจายเงินปนผลเปน
เงินสดจะเปล่ียนเปนดังนี้ 

• การจายเงินปนผลเปนหุนสามัญจะเปล่ียนเปน อัตราหุนละ 0.0918 บาท จากจํานวนหุนปนผลท่ีจาย 
144,641,980 หุน 

• การจายเงินปนผลเปนเงินสดจะเปล่ียนเปนอัตราหุนละ 0.0102 บาท 
 
ท้ังนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ท่ีจายสําหรับเงินปนผลท้ังหมดท้ังท่ีเปนหุนปนผลและเงินสดปนผลในอัตรา

รอยละ 10 ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดยหักจากจํานวนเงินปนผลท่ีผูถือหุนไดรับเปนเงินสด 
 

บริษัทกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 
และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล 
ประจําป 2555 จากผลการดําเนินงาน ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ตามท่ีเสนอมาทุกประการ  มติดังกลาว
ไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง  ดังตอไปนี้ 

  
  เห็นดวย  54,243,929 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 99.95  
  ไมเห็นดวย     0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ  0.00 
  งดออกเสียง        27,400 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ  0.05 

  
หมายเหตุ   ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมเพิ่มขึ้น 1 รายจํานวน 1,800 หุน / เสียง  รวม

เปนจํานวนหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด จํานวน 54,271,329 หุน / เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 7   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง 
ประธานกลาววา  ขอบังคับของบริษัท ขอ 18 ระบุวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ

ออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา  ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม  และกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออก
จากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

ปจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมท้ังส้ิน 10 ทาน  ดังนั้น จะมีกรรมการจํานวน 4 ทานท่ีจะตองออกตามวาระ
ในครั้งนี้  ซ่ึงไดแก 

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

 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกรรมการท้ัง 4 ทาน กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการในตําแหนงเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลท้ังส่ีดังกลาว ลวนเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ 
และมีประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และไดอุทิศเวลาใหกับบริษัทอยางเต็มท่ี   

มติท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติใหกรรมการท่ีออกตามวาระทุกทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ในตําแหนงเดิมอีกวาระหนึ่ง มติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง  ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ รายช่ือกรรมการ คะแนนเสียง 
  เห็นดวย รอยละ ไม

เห็น
ดวย 

รอยละ งดออกเสียง รอยละ 

1. พล.อ.สืบสันต ทรรทรานนท 54,271,329 100.00 0 0.00 0 0.00 

2. นายสมชัย ลิมปพัฒนสิน 54,271,329 100.00 0 0.00 0 0.00 

3. นายวรศักด์ิ เกรียงโกมล 54,271,329 100.00 0 0.00 0 0.00 

4. นายทัตซึยะ โคโนชิตะ 54,271,329 100.00 0 0.00 0 0.00 

 
ดังนั้น รายนามคณะกรรมการบริษัท หลังจากไดรับการเลือกต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงเรียงลําดับตามการ

ออกตามวาระจะเปนดังนี้ 
1) นายกฤษณ พันธรัตนมาลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2) นายพลเดช เทอดพิทักษวานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3) นายโศณิตพิชญางกูร  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 
ประธานกลาววา  การกําหนดคาตอบแทนของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

เนื่องจากปจจุบันบริษัทไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  อยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทนของ
คณะกรรมการไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท กอนท่ีจะนําเสนอใหผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติ ซ่ึงปกติจะประกอบดวย คาเบ้ียประชุม และคาบําเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาใหสอดคลองกับ
ผลประกอบการของบริษัทเปนหลัก 

สําหรับป 2556 นี้ คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ ในวงเงินไมเกิน 3,500,000 บาท  ซ่ึงเปนอัตราเดียวกันกับท่ีไดเสนอในปท่ีแลว  โดยจะ
จัดสรรดังตอไปนี้ 

คาเบี้ยประชุมสําหรับป 2556 นี้ ขอเสนอใหเปน ดังนี้คือ 
- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอใหปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 20 

จากอัตราเดิมในปท่ีแลวโดยเพิ่มจากทานละ 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  

 
โดยในป 2555 บริษัทมีผลกําไรจํานวน 357.38 ลานบาท และไดจายคาตอบแทนกรรมการและ

กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยคาเบ้ียประชุม และคาบําเหน็จจํานวนท้ังส้ิน 2,870,000 บาทในขณะท่ีในป 
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2554 บริษัทมีผลกําไรจํานวน 215.08 ลานบาท และไดจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รวม
เปนจํานวน 2.08 ลานบาท 

ประธานแจงวา ในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการท่ีเปนผูถือหุนจะไมใชสิทธิออกเสียงนอกจากนั้น มตินี้
จะตองไดรับคะแนนเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงท้ังหมดจากผูถือหุนท่ีเขาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 

2556 ตามท่ีเสนอมามติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงท้ังหมดจากผูถือ
หุนท่ีเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  ดังตอไปนี้ 

 
  เห็นดวย   54,224,729 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 99.91 
  ไมเห็นดวย                0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ  0.00 
  งดออกเสียง        46,600 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ  0.09 

 
ระเบียบวาระท่ี 9  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2556 

ประธานกลาววา คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงต้ัง บริษัทสํานักงาน 
เอินสทแอนด ยัง จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีรายเดิมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2556 ตอไปเปนปท่ี 7 
โดยมีรายช่ือผูสอบบัญชี  ไดแก นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3970(เปนผูลง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาเปนเวลา 3 ป ต้ังแตป 2550-2552)หรือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521(เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแลวเปนเวลา 3 ป ต้ังแตป 
2553-2555) หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3972 (ยังไมเคยลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัท) โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
ของบริษัท ท้ังนี้ ไมมีผูสอบบัญชีทานใดมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  

คณะกรรมการเสนอใหกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556  ในวงเงินไมเกิน 1,750,000 บาท (ไมรวม
คาใชจายอ่ืน ๆ) ท้ังนี้ ในป 2555บริษัทมีคาสอบบัญชีจํานวน 997,638 บาทโดยไมมีคาบริการอ่ืน(non-audit 
service) สาเหตุของการขึ้นคาสอบบัญชีเนื่องจากขอบเขตการทํางานท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดทํางบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ 

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทสํานักงาน เอินสทแอนด ยัง จํากัด เปนบริษัท
ซ่ึงมีช่ือเสียง และมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล อีกท้ังไดเสนอคาสอบบัญชีในอัตราท่ีเหมาะสม 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงต้ัง บริษัทสํานักงาน เอินสทแอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท  ประจําป 2556 และใหกําหนดคาสอบบัญชี ในวงเงินไมเกิน 1,750,000บาท (ไมรวมคาใชจายอ่ืน ๆ) 
ตามท่ีเสนอมามติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง  ดังตอไปนี้ 

 
เห็นดวย   54,261,729 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 99.98 
ไมเห็นดวย            900    คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ   0.00 
งดออกเสียง                    8,700 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ   0.02 

 
ระเบียบวาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใหเทากับทุนจดทะเบียนเรียกชําระ

แลวของบริษัทหลังจากการสํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ียังไมหมดอายุ 

ประธานแจงวา เนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2556 เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2556 ไดมี
มติเสนอใหลดทุนจดทะเบียนซ่ึง ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมตินั้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนเทากับ 
570,392,635 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ จํานวน  114,078,527 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาทและมีทุน
ชําระแลวจํานวน 347,661,040บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 69,532,208หุน ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมการ
สําหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจําเปนจะตองลดทุนจดทะเบียนใหเทากับทุนชําระแลวหลังจากสํารองไว
เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมหมดอายุกอน 

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 
100,276,960 บาท (20,055,392 หุน) จากทุนจดทะเบียนเดิมเปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 470,115,675 
บาท (94,023,135 หุน)มูลคาท่ีตราไว หุนละ 5 บาท เพื่อใหเทากับทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวของบริษัท
หลังจากสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมหมดอายุจํานวนรวม 122,454,635 บาท
(24,490,927 หุน) แลว  

 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีเสนอมา ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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เห็นดวย         54,253,829  คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ  99.97 
ไมเห็นดวย           0            คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ    0.00 
งดออกเสียง    17,500 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ   0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ใหสอดคลองกับการ

ลดทุนจดทะเบียน 
ประธานเสนอวา  สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือหุน 

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท เปนดังนี้  

 
“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน  :   470,115,675 บาท 
 แบงออกเปน   :   94,023,135 หุน 
 มูลคาหุนละ   :       5 บาท 
โดยแบงออกเปน 

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

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  ตามท่ีเสนอมาดวยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
 

เห็นดวย   54,271,329 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย                0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ    0.00 
งดออกเสียง                0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ    0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป(General 

Mandate) 
ประธานกลาววา  สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555 ซ่ึงผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 103,074,095 บาท โดยการออกหุนสามัญ
ใหมจํานวน 20,614,819 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท นั้น โดยหลักเกณฑแลว เมื่อบริษัทยังมิไดมีการจัดสรร
หุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งถัดไป การเพิ่มทุนดังกลาวจึงหมดอายุไป 
อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการลดขั้นตอน และประหยัดเวลาหากจะตองมีการเพิ่มทุนในระหวางป คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรใหผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 
Mandate) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 20,859,662 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท หรือ เปนจํานวนทุน
ท่ีเพิ่มขึ้น 104,298,310 บาทเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนพรอมท้ังอนุมัติให
คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได โดยทุนชําระแลวในสวน
ท่ีเพิ่มตองไมเกินกวารอยละ 30ของทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน ซ่ึงเปนจํานวนรวม
เทากับ 20,859,662หุนรวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาท่ีเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไข
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

ท้ังนี้ การจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวตองทําใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ครั้งถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งถัดไป ท้ังนี้
แลวแตวันใดจะถึงกอน 
คําถาม: การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไปนี้ จําเปนสําหรับบริษัทมากนอยเพียงใด และบริษัทจะเรียกเงินเพิ่มทุน
เมื่อใด 
คําตอบ: ปจจุบันบริษัทยังไมมีความจําเปนท่ีจะตองระดมทุนเพิ่มเติม แมวาจะมีการขยายธุรกิจอยางรวดเร็วก็ตาม 
แตการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไปนี้ บริษัทอยากจะใหคงไว ในกรณีท่ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วในอนาคต จะไดทําการเรียกระดมทุนไดอยางรวดเร็วและประหยัดคาใชจายในการเรียกประชุมผูถือหุน 
นอกจากนั้น การเพิ่มทุนแบบนี้เปนการเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน จึงไมทําใหผูถือหุนเสีย
สิทธิใด ๆ อยางไรก็ตาม สําหรับปนี้ บริษัทจะขอพิจารณาดูอีกครั้งหากวิธีนี้ไมไดผล ในปหนาบริษัทก็จะไมเสนอ
อีก 

ประธานกลาวตอไปวา  สําหรับมติในวาระนี้ จะตองไดรับคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของคะแนนเสียง
ท้ังหมดจากผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 
Mandate) ตามท่ีเสนอมา  ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงท้ังหมดจากผูถือหุนท่ีเขาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงดังนี้ 

 
เห็นดวย   54,092,229 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 99.67 
ไมเห็นดวย      176,000 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ   0.32 
งดออกเสียง         3,100 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ   0.01 
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ระเบียบวาระท่ี 13  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการจายปนผลเปน

หุนสามัญและรองรับการปรับสิทธิการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ  
  ประธานกลาววา สืบเนื่องจากการท่ีบริษัทเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 

ประจําป 2555 เปนหุนสามัญบางสวน และเปนเงินสดบางสวนตามระเบียบวาระท่ี 6 ท่ีไดพิจารณาและมีมติอนุมัติ
ไปแลวนั้น ทําใหบริษัทตองเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญและการปรับ
สิทธิการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ   

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการ
จายเงินปนผลเปนหุน โดยการออกหุนสามัญใหมอีกจํานวนประมาณ 14,518,326 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 
บาท รวม72,591,630 บาท และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน5,598,877 
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท รวม 27,994,385 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนท่ีจะเพิ่มขึ้นท้ังส้ิน100,586,015 
บาท (20,117,203 หุน) 

ประธานกลาวตอไปวา  สําหรับมติในวาระนี้ จะตองไดรับคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของคะแนนเสียง
ท้ังหมดจากผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจายปนผลเปน
หุนสามัญและรองรับการปรับสิทธิการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีเสนอมาดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   54,271,329 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย               0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ   0.00 
งดออกเสียง               0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ   0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 14 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุน

จดทะเบียน 
ประธานเสนอวา  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอํานาจท่ัวไป การเพิ่มทุนเพื่อ

รองรับการปนผลเปนหุนสามัญและเพื่อรองรับการปรับสิทธิการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิคณะกรรมการจึง
เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทเปนดังนี้ 

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

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

 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลอง

กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  ตามท่ีเสนอมาดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นดวย   54,271,329 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย                0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ   0.00 
งดออกเสียง                0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ   0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 15    พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัท 

ประธานแจงวา เพื่อเปนการเพิ่มเติมสภาพคลองใหกับหุนของบริษัทคณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัท ท่ีตราไวหุนละ 5 บาท (หาบาท) เปนหุนละ 0.50 บาท (หา
สิบสตางค) โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจํานวนเทาเดิม คือ 675,000,000 บาท(หกรอยเจ็ดสิบหาลาน
บาท)แตมูลคาและจํานวนหุนสามัญของบริษัทจะเปล่ียนแปลงจากจํานวน 135,000,000 หุน (หนึ่งรอยสามสิบหา
ลานหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท (หาบาท) เปน 1,350,000,000 หุน (หนึ่งพันสามรอยหาสิบลานหุน) มูล
คาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค)สวนหุนท่ีไดออกและเรียกชําระแลว จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 78,781,036 
หุน(เจ็ดสิบแปดลานเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท (หาบาท) เปน 
787,810,360 หุน (เจ็ดรอยแปดสิบเจ็ดลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสามรอยหกสิบหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 
บาท (หาสิบสตางค) 

ท้ังนี้ การเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัทท่ีตราไว และการแบงแยกหุนดังกลาวไมทําใหสัดสวนความ
เปนเจาของของผูถือหุนเดิมเปล่ียนไปแตอยางใด  โดยมูลคารวมของทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจํานวนเทา
เดิม 

 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัท ตามท่ีเสนอมาดวยคะแนน
เสียง ดังนี้ 

 
เห็นดวย   54,267,329 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 99.99 
ไมเห็นดวย               0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ   0.00 
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งดออกเสียง          4,000 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ   0.01 
 
ระเบียบวาระท่ี 16    พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทใหสอดคลองกับ

การเปล่ียนแปลงมูลคาหุน 
ประธานเสนอวา เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัท  คณะกรรมการเห็นสมควรให

ผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เปนดังนี้ 
 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน : 675,000,000 บาท 
 แบงออกเปน :        1,350,000,000 หุน 
 มูลคาหุนละ :               0.50 บาท 
โดยแบงออกเปน 
 หุนสามัญ :        1,350,000,000 หุน 
 หุนปุริมสิทธิ :               -0-  หุน ” 
 

 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัท  ตามท่ีเสนอมาดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
เห็นดวย   54,271,329 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย               0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ   0.00 
งดออกเสียง               0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ   0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 17  รับทราบจดหมายแจงความจํานงในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท จาก

บริษัท Engine Holdings Asia Pte.,Ltd.(EHA) 
 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทไดรับจดหมายแจงความจํานงในการใหการ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Letter of Contribution) ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 จากผูถือหุนรายใหญคือ 
บริษัท เอ็นจ้ินโฮลด้ิงสเอเซีย จํากัด ในประเทศสิงคโปร โดยประสงคจะใหความชวยเหลือ ในดานของการจัดหา
แหลงเงินทุน ตลอดจนตราสาร ทางการเงินและเทคโนโลยีตาง ๆ ใหกับบริษัทเนื่องจากเล็งเห็นถึงการเติบโต
ของธุรกิจ ตลอดจนผลกําไรของบริษัท ณ ส้ินป 2555 ท่ีเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 66 จากป 2554และเพื่อจะไดมีสวน
รวมในการสนับสนุนใหบริษัท บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนท่ีไดต้ังไว คือการเปนบริษัทช้ันนําดานการเงินใน
ภูมิภาคอาเซียน  (ASEAN Regional Finance Company) ในเบ้ืองตน EHA ไดเสนอใหหลักประกันเปน
มูลคา หนึ่งพันลานบาทกับ GLและจะใหความชวยเหลือเพิ่มเติมอีกอยางตอเนื่อง 

 
ระเบียบวาระท่ี 18  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

-ไมมี- 
 
คําถาม: จากงบการเงินของบริษัท รายไดดอกผลเชาซ้ือในป 2555 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้นจากป 2554 คือ
เพิ่มจาก 824 ลานบาท เปน 837 ลานบาท จึงอยากจะทราบแนวโนมในอนาคต 
คําตอบ: ตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน รายไดดอกผลเชาซ้ือของบริษัทจะมาจากยอดลูกหนี้เชาซ้ือ(portfolio)ใน
แตละเดือน ซ่ึงในชวงตนป 2555 มีการขยายตัวของลูกหนี้เชาซ้ือไมมากนัก แตหลังจากนั้นจนถึงส้ินปยอดลูกหนี้
เชาซ้ือ ก็เติบโตถึง 60% และจากการท่ีบริษัทมีปริมาณลูกหนี้สัญญาเชาซ้ือใหมท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ทําใหอัตรา 
NPL ลดตํ่าลง และอัตราการรับรูรายไดเริ่มสูงขึ้น และขณะนี้ก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนแลว 
 
คําถาม: ระหวางคุณภาพ และปริมาณ ของสัญญาเชาซ้ือใหม บริษัทจะเลือกอยางใด 
คําตอบ : บริษัทจะเลือกคุณภาพของลูกหนี้มากกวาจะเนนท่ีขนาดหรือปริมาณ และบริษัทจะไมทําสงครามราคา
กับบริษัทอ่ืน (price war) เนื่องจากปจจุบันบริษัทอยูในอันดับท่ี 2 หรือ 3 ของตลาดทําใหบริษัทสามารถเปนผู
กําหนดตลาด(benchmarker) ได  ประกอบกับการท่ีบริษัทผูผลิตรถจักรยานยนตรายใหญ จะไมสนับสนุนให
บริษัทตัวแทนจําหนาย (dealer) ทําธุรกิจการใหสินเช่ือเอง จึงเปนโอกาสใหบริษัทสามารถขยายตลาดไดอีก
ชองทางหนึ่ง นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงซ่ึงอยูในเครือของธนาคาร บริษัทจะไดเปรียบท่ีสามารถ
ปลอยสินเช่ือไดรวดเร็วกวา โดยเฉพาะสินเช่ือรายยอย เนื่องจากธนาคารจะถูกควบคุมและตรวจสอบโดยธนาคาร
แหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม บริษัทจะตองมีความเช่ียวชาญโดยเฉพาะในธุรกิจนี้ จึงจะสามารถแขงขันกับ
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อุตสาหกรรมได จึงสรุปส้ัน ๆ ไดวา บริษัทนาจะมีศักยภาพในการขยายธุรกิจ โดยการเพิ่มปริมาณสินเช่ือ ขณะท่ี
ยังรักษาคุณภาพลูกหนี้ได 
 
คําถาม: การแตกพาร หรือเปล่ียนแปลงมูลคาหุนจะมีผลเมื่อใด และบริษัทไดรับโอกาสอะไรในการเปล่ียนแปลง
มูลคาหุนในครั้งนี้ 
คําตอบ : สําหรับโอกาสท่ีจะไดจากการเปล่ียนแปลงมูลคาหุน คือ การเพิ่มสภาพคลองของหุนท่ีมีในตลาด
หลักทรัพย สวนเวลาท่ีจะมีผลนั้น ตามกฎหมาย คือหลังจากนํามติไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว ซ่ึง
ตามเกณฑคือภายใน 14 วันหลังจากมีมติ และรอใหตลาดหลักทรัพยดําเนินการตอไป คาดวานาจะประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม 2556 นี้ 
 
คําถาม: บริษัทมีปริมาณของรถจักรยานยนตท่ีมาทําเชาซ้ือก่ีคันตอเดือนในประเทศไทย และต้ังเปาหมายสูงสุด
ไวเทาไร 
คําตอบ : ปจจุบันประมาณ 8,000 คันตอเดือน และต้ังเปาหมายไวท่ี 15,000 คัน  
คําถาม: จากการท่ีบริษัทเนนการขยายธุรกิจในแงของคุณภาพมากกวาปริมาณ จึงอยากจะทราบวาเปาหมาย
ดังกลาวจะทําใหบริษัทอยูในตําแหนงสูงสุดในอาเซ่ียนหรือในประเทศไทย 
คําตอบ : บริษัทหวังท่ีจะเปนอันดับหนึ่งในภูมิภาคในอุตสาหกรรมนี้ ท้ังนี้ท้ังนั้น การขยายธุรกิจจะตองพิจารณา
ไมใหมีอัตราของสินเช่ือท่ีไมกอใหเกิดรายได(NPL) สูงเกินไป มิฉะนั้นบริษัทจะไมขยายธุรกิจ  เมื่อปท่ีแลวบริษัท
มีอัตราดังกลาวรอยละ 3.26 ขณะท่ีอัตรา NPL ในอุตสาหกรรมคือประมาณรอยละ 7  

 
 
ปดประชุมเมื่อเวลา 12.30 น. 

 
 
 

 

ลงช่ือ   ลงช่ือ  

     (น.ส. ศิริเพ็ญ พงศชัยฤกษ)        (นายมิทซึจิ  โคโนชิตะ) 
           เลขานุการบริษัท             ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 2 
ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5 : พิจารณาอนุมัติการออกหุนกู 
 
รายละเอียดของหุนกู 
  

วัตถุประสงคในการออกหุนกู เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับใชในการลงทุน และ/หรือ เปนเงินทุนหมุนเวียน
ท่ัวไปของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร 
 

ประเภทของหุนกู หุนกูทุกประเภทชนิดระบุช่ือผูถือหรือไมระบุช่ือ มีหรือไมมีหลักประกัน มี
หรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู หุนกูดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูในแตละ
ครั้ง และปจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 

วงเงิน วงเงินรวมไมเกิน 2,000ลานบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียว 
หรือหลายชุดในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได 
 

สกุลเงิน สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินตางประเทศในจํานวนเทียบเทา 
 

อัตราดอกเบ้ีย ขึ้นอยูกับภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูในแตละครั้ง 
 

การไถถอนกอนกําหนด ผูถือหุนอาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด และ/หรือบริษัทมี
หรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนคืนกอนกําหนด ท้ังนี้เปนไปตามขอตกลงและ
เงื่อนไขในการออกหุนกูในแตละครั้ง 
 

การเสนอขาย เสนอขายหุนกูในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว และ/หรือ เปน
โครงการ และหรือ ในลักษณะหมุนเวียน(Revolving Basis)โดยจะทํา
การเสนอขายหุนกูดังกลาวในประเทศ และ/หรือในตางประเทศใหแกผู
ลงทุนท่ัวไป และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูลงทุน
สถาบันในประเทศ และหรือผูลงทุนรายใหญในคราวเดียวกันหรือตาง
คราวกัน ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของซ่ึงมีผลใชบังคับในคณะท่ีออกและเสนอ
ขายหุนกูนั้น 
 

เงื่อนไขพิเศษ สําหรับหุนกูระยะส้ันอายุไมเกิน 270 วันนั้น ในกรณีท่ีบริษัทไดไถถอน
หรือชําระคืนเงินตนของหุนกูท่ีไดออกภายในจํานวนเงินรวมท่ีไดรับอนุมัติ
ขางตน บริษัทสามารถออกหุนกูระยะส้ันทดแทนเพิ่มเติมไดภายใน
เงื่อนไขและวงเงินท่ีกําหนดไวขางตน 
 

การมอบอํานาจ ขอจํากัด เงื่อนไข และรายละเอียดตางๆอันจําเปนและเก่ียวของกับการ
ออกและเสนอขายหุนกู เชน ช่ือ ประเภท มูลคาท่ีตราไว ราคาเสนอขาย
ตอหนวย อัตราดอกเบ้ีย การแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู จํานวนท่ีเสนอขาย
ในแตละคราว มูลคารวม อายุ วิธีชําระคืนเงินตนวิธีการจัดสรร ประเภท
หลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถถอน การไถ
ถอนกอนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เปนตน ตลอดจน
การดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ การแตงต้ังท่ีปรึกษา
หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขาย การเขาเจรจา ตกลง ลง
นามในเอกสารและสัญญาตางๆท่ีเก่ียวของและการดําเนินการใดๆตามท่ี
จําเปนและเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท ใหอยูใน
อํานาจของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน และ/หรือบุคคลท่ีไดรับ
มอบหมายจากกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทท่ีจะพิจารณา
และกําหนดตอไป 
 

เงื่อนไขอ่ืนๆ ขึ้นอยูกับภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูในแตละครั้ง และ
ปจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
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เอกสารแนบ 3 
ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6 : พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ครั้งท่ี 7     (GL-W3) เพ่ือเสนอขายแกผูถือหุนเดิม 
 

รายละเอียดโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 7 (GL-W3) และการเพ่ิมทุน 
ของบริษัท กรุปลีส จํากัด(มหาชน) 

 
ตามมติคณะกรรมการ ครั้งท่ี 13/2556 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2556 เก่ียวกับการออกใบสําคัญแสดง

สิทธิ การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ของบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1. การเพ่ิมทุน 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 341,568,986 หุน โดยออกหุนสามัญ 

จํานวน 341,568,986 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ  0.50 บาท รวม 170,784,493 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกใหผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน  
 

2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  
 

2.1)  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 341,568,986หุน เพื่อรองรับ
การแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ตามสัดสวนการถือหุน (GL-W3) 
จํานวน 341,568,986หนวยโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  
ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ ของ บริษัท กรุปลีส 

จํากัด (มหาชน) 
การเสนอขาย / การจัดสรร : จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 3 หุนเดิม ตอ ใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 1 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : 341,568,986 หนวย 
ราคาเสนอขาย : -0- บาท 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมเกิน 2  ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
อัตราการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทได 

1 หุน  
ราคาใชสิทธิ : 10.00 บาท  
ระยะเวลาการใชสิทธิ : วันทําการสุดทายของทุกส้ินเดือน จนครบอายุของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 
ระยะเวลาในการเสนอขาย : ภายใน 1 ปนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ  
ตลาดรอง : ใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับการจดทะเบียนเพื่อซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
2.2)  การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุน 

ใหคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือ บุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการใชดุลพินิจ ในการปดเศษหุนนั้นท้ิงหรือดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควร
เพื่อใหการเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จ 
 
2.3)  จํานวนหุนคงเหลือท่ียังมิไดจัดสรร 
 - ไมมี –  
 
3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน / จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

กําหนดวันจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 1/2556 ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 
10.00 น. ณ หองแมจิก 2 ช้ัน 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักส่ี 
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม ในวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 
และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 16 ตุลาคม 
2556 

 
4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน / จัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของและเง่ือนไข การขอ
อนุญาต 

-  บริษัทจะตองดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนท่ีกระทรวงพาณิชย หลังจากไดรับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
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-  บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อรับหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน และเขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนท่ีเพ่ิม 

- เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ การซ้ือกิจการธุรกิจการเงินในภูมิภาคอาเซียน 
- เปนเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต 
 

6. ประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน / จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
- การเติบโตของธุรกิจ และผลกําไร 
- สรางความเขมแข็งใหกับโครงสรางทางการเงิน 
- ลดความเส่ียงทางการเงิน 
- เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต 

 
7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน / จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมตํ่ากวา 40% ของกําไรสุทธิ ซ่ึงผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผล
เพิ่มขึ้น เมื่อบริษัทมีผลกําไรมากขึ้นในอนาคต 
 
8.  ผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัท   
 

ผลกระทบตอผูถือหุน กรณีผูถือหุนใชสิทธิ GL-W3 ท้ังหมด 
การลดลงของสัดสวนการถือหุนไมเกิน  (Control dilution)  - 
การลดลงของราคาหุนไมเกิน*  (Price dilution) ไมมี 
การลดลงของกําไรสุทธิตอหุนไมเกิน  (Earning per share 
dilution) 

25% 

* ราคาตลาดอางอิง 7.22 บาท คํานวณจากราคาเฉล่ีย 7 วันทําการกอนวันท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน / จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
  

 
 
  

รายการดําเนินการ วันท่ีดําเนินการ 
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 13/2556 30 กันยายน 2556 
แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทตอตลาดหลักทรัพย 30 กันยายน 2556 
กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2556  15 ตุลาคม 2556 
วันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556 8 พฤศจิกายน 2556 
แจงมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนตอตลาดหลักทรัพย 8 พฤศจิกายน 2556 
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย ภายในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 

2556 
กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 20 พฤศจิกายน 2556 
ย่ืนคําขอใหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

ภายในเดือนธันวาคม 2556 

ใบสําคัญแสดงสิทธิเริ่มซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ภายใน 30 วันหลังจากย่ืนคําขอ 
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เอกสารแนบ 5  
ขอบังคับบริษัทท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

 
 
ขอ 7  การเพิ่มทุนและลดทุน 
 บริษัทจะเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทได  โดยท่ีประชุมผูถือหุนลงมติ 
 หุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจะเสนอขายท้ังหมดหรือบางสวนก็ได และจะเสนอขายใหแกผูถือหุน
ตามสัดสวนจํานวนท่ีผูถือหุนแตละคนมีอยูแลวกอน หรือจะเสนอขายตอประชาชน หรือบุคคลอ่ืนไมวา
ท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได ท้ังนี้ตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน 
  
ขอ 31  การประชุมวิสามัญ 
 การประชุมคราวอ่ืนบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญท่ีระบุไวในขอ 30  ของขอบังคับนี้ เรียกวา 
การประชุมวิสามัญ 
 คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการกําหนดได สุดแตจะ
เห็นสมควร แตอยางไรก็ดี ตองมีหนังสือบอกกลาวโดยชอบถึงการท่ีจะประชุมนั้น ดังท่ีกําหนดไวใน ขอ 32 
แหงขอบังคับนี้ 
 ผูถือหุนซ่ึงมีปุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5)ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดหรือผู
ถือหุนไมนอยกวาย่ีสิบหาคน (25) ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ(1/10)ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดท้ังหมดอาจเขาช่ือกันทําหนังสือรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน เปนการประชุม
วิสามัญได แตในหนังสือรองขอนั้นจะตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคํารองขอเชนวานั้น 
คณะกรรมการจะตองกําหนดวัน เวลาและสถานท่ีท่ีจะเปดประชุม โดยวันนัดประชุมท่ีกําหนดจะตองไมชา
กวาหนึ่งเดือน(1) นับจากวันไดรับหนังสือ 
 
 
ขอ 32  คําบอกกลาวนัดประชุม 
 ใหสงคําบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนไปยังผูถือหุนทุกคน ตามตําบลสถานท่ีอยูท่ีแจงไวในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนและนายทะเบียน กอนวันประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน(7) ในกรณีผูถือหุนพํานักอยูในประเทศ
ไทย ใหสงคําบอกกลาวเชนวานั้นใหแกผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุน โดยตรงหรือโดยไปรษณีย
ลงทะเบียน และในกรณีผูถือหุนท่ีพํานักอยูนอกประเทศไทย คําบอกกลาวเชนวานั้นใหสงทางโทรพิมพ โทร
เลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม และยืนยันดวยจดหมายสงไปรษณียอากาศลงทะเบียนในวัน
เดียวกัน 
 คณะกรรมการจะตองลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุม ในหนังสือพิมพแหงทองถิ่นฉบับหนึ่ง 
ติดตอกันสามวัน(3)กอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน(3) 
 อนึ่ง คณะกรรมการเปนผูกําหนดสถานท่ี ในการประชุมผูถือหุนไดเปนคราว ๆ ไป 
 คําบอกกลาวนัดประชุมทุกฉบับ จะตองระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องท่ีจะ
เสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวดวย 
 
ขอ 33  องคประชุม 
 องคประชุมสําหรับการประชุมผูถือหุนทุกคราว จะตองประกอบดวยผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจาก
ผูถือหุน(ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหาคน (25) หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด 
และตองถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม(1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองค
ประชุม 
 หากเมื่อครบกําหนดหนึ่งช่ัวโมงนับจากเวลาท่ีนัดประชุม มีจํานวนผูถือหุนมาประชุมไมครบถวนท่ีจะ
เปนองคประชุม ในกรณีท่ีเปนการประชุมท่ีผูถือหุนขอเรียกประชุมใหยกเลิกการประชุมนั้น  ในกรณีท่ีการ
ประชุมนั้นมิใชเปนการประชุมท่ีผูถือหุนขอเรียกประชุม ใหเล่ือนการประชุมออกไป และใหนัดประชุมใหม 
ภายในสามสิบวัน(30) นับแตวันท่ีนัดประชุมครั้งแรก  โดยตองสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมกอนวันประชุม
เจ็ดวัน(7) และในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
 
ขอ 34  การดําเนินการประชุม 
 ประธานกรรมการเปนประธานของท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูท่ีประชุม 
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซ่ึงมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปน
ประธานในท่ีประชุม 
 ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ในการนี้
ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเวนแตท่ี
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ประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3)ของจํานวนผูถือหุน
ซ่ึงมาประชุม 
 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีกําหนดเรียบรอยแลว ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม(1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่อง
อ่ืน ปรึกษากิจการอ่ืนอันมิไดระบุไวในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได 
 
ขอ 35  การออกเสียง 
 ในการประชุมคราวใด ๆ ผูถือหุนทุกคนท่ีมาเขาประชุมเอง หรือมีผูแทนรับมอบฉันทะมาเขาประชุม
มีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งตอหุนหุนหนึ่งท่ีตนถือไมวาการออกเสียงนั้นจะไดกําหนดใหทําโดยวิธีใด 
 มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู
ถือหุน ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทําแกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือ

บางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอ่ืน  โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

 
ขอ 36  การมอบฉันทะ 
 ผูถือหุนคนหนึ่งอาจเขาประชุมไดท้ังโดยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะใหเปนไป
ตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 หนังสือมอบฉันทะจะตองสงใหประธานกรรมการ หรือผูท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ี
ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
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เอกสารแนบ 6 
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม 
 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทย   
1.1.1 บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตร

พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาบัตรประจําตัวของผูถือหุน และตนฉบับและสําเนาบัตร

ประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูรับมอบเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ
ฉันทะ พรอมกับหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงติดอากรแสตมป 20 บาทแลว 

 
1.2 ผูถือหุนสัญชาติตางประเทศ 

1.2.1 หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
1.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาหนังสือเดินทางของผูถือหุน และตนฉบับบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูรับมอบเปนชาวตางประเทศ) ตัวจริงของผูรับ
มอบฉันทะ พรอมกับหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงติดอากรแสตมป 20 บาทแลว 

 
2 นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไมเกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย พรอมตนฉบับและสําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการ
ถือสัญชาติตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีจะเขาประชุม 

2.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือ
สัญชาติตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ 
พรอมตนฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูรับมอบฉันทะถือ
สัญชาติตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมกับหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงติดอากร
แสตมป 20 บาทแลว 

 
2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ 

2.2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ซ่ึง
จะตองมีรายละเอียดระบุช่ือนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคลและ
เงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ และท่ีต้ังสํานักงานใหญ พรอม
ตนฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ
ผูกพันนิติบุคคลเปนผูถือสัญชาติตางประเทศ) ของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติ
บุคคล 

2.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูมีอํานาจลง
ลายมือช่ือเปนผูถือสัญชาติตางประเทศ) ของผูมีอํานาจของนิติบุคคล ท่ีลงลายมือช่ือ
ในหนังสือมอบฉันทะ พรอมตนฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีผูรับมอบฉันทะเปนผูถือสัญชาติตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมกับ
หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงติดอากรแสตมป 20 บาทแลว 

 
หมายเหตุ 

1) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง จะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูถือบัตรประจําตัวหรือหนังสือ
เดินทางนั้น 

2) เอกสารตามขอ 2.1.1 ใหรับรองสําเนาถูกตอง โดยกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลนั้น 
3) สําหรับเอกสารตามขอ 2.2.1 ซ่ึงเปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นในตางประเทศ หรือสําเนาของเอกสารดังกลาว 

ตองรับรองลายมือช่ือ โดยโนตารี่พับบลิค หรือสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศท่ีจัดทํา
เอกสาร โดยมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันประชุม ในกรณีท่ีเอกสารดังกลาวเปนภาษาตางประเทศท่ีไมใช
ภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเอกสารเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และ
รับรองความถูกตองของคําแปล โดยผูมีอํานาจของนิติบุคคลดังกลาว 
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