
 1 

        26 มนีาคม 2557 
 
เร ื�อง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี  2557 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 
เอกสารแนบ 1.   สาํเนารายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั 'งที( 1/2556 

2.   รายงานประจําปีของคณะกรรมการของบรษัิท ประจําปี 2556 ในรูปแบบ CD 
  (โปรดดหูมายเหต ุ*  ทา้ยหนงัสอืเชญิประชุม) 
3. รายละเอยีดของกรรมการที(ออกตามวาระเพื(อเลอืกตั 'งกลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง 
4. รายละเอยีดโครงการซื'อหุน้คนืเพื(อบรหิารทางการเงนิ(Treasury Stock) 
5. แบบพมิพห์นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข(ซึ(งระบขุอ้มลูกรรมการอสิระผูรั้บมอบฉันทะไว ้

แลว้) 
6. ขอ้บงัคับบรษัิทที(เกี(ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
7. หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชมุ 
8.   แผนที(สถานที(จัดการประชมุ 

 
  ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) ไดกํ้าหนดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  ประจําปี 
2557  ในวนัพุธที( 30 เมษายน 2557  เวลา  9.00 น.  ณ หอ้งเมจกิ 3 ชั 'น 2 โรงแรม มริาเคลิแกรนด ์คอนเวนชั(น 
เลขที( 99 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงหลกัสี( เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210   เพื(อพจิารณาเรื(องตา่ง ๆ ตามระเบยีบ
วาระ ดงัตอ่ไปนี' 
 
ระเบยีบวาระที� 1  แสดงวา่การบอกกลา่วนดัประชุมเป็นไปโดยชอบ 

 
ระเบยีบวาระที� 2  ชี)วา่องคป์ระชุมครบหรอืไม ่
 
ระเบยีบวาระที� 3  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั)งที� 1/2556(เอกสารแนบ 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่รายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั'งที( 1/2556 ซึ(งประชมุเมื(อ
วนัที( 8 พฤศจกิายน 2556 ไดบ้ันทกึไวถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิ  จงึเห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว 

ทั 'งนี' มตใินวาระนี'จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที(มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที� 4  พจิารณารบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ และอนุมตังิบดลุและงบกําไร
ขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัช ีส ิ)นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เพื(อใหท้ี(ประชมุรับทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิท และ
เห็นสมควรอนุมัต ิ  รายงานประจําปี งบดลุ งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบัญช ีสิ'นสดุ ณ วนัที( 
31 ธันวาคม 2556  ซึ(งไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิท และการพจิารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ทั 'งนี' มตใินวาระนี'จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที(มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที� 5  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรเพื�อสํารองตามกฎหมายและจา่ยเงนิปนัผลประจําปี 
2556 

  เนื(องจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทในปี 2556 (หรอืตั 'งแต ่1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) 
ตามงบการเงนิรวม บรษัิทมผีลกําไรสทุธ ิ 240,313,379 บาท คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อื
หุน้อนุมัตกิารจัดสรรกําไรสทุธเิพื(อเป็นเงนิทนุสาํรองตามกฎหมาย และอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสาํหรับ
ผลการดําเนนิงานของปี 2556 ทั 'งนี' ในปี 2555 บรษัิทฯ มกีารจ่ายเงนิปันผลคดิเป็นจํานวนเงนิทั 'งสิ'น  
249,411,668 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.79 ของกําไรสทุธติามงบการเงนิรวมโดยแบง่เป็นปันผลเป็น
เงนิสด 177,090,877 บาท และเป็นหุน้ปันผล จํานวน 72,320,791 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสทุธ ิ เพื(อเป็น
เงนิทนุสาํรองเพิ(มขึ'นอกี  15,053,351 บาท คดิเป็น 5.84% ของกําไรสทุธ ิ รวมเป็นเงนิทนุสาํรองตาม
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กฎหมายทั 'งสิ'น 72,092,614 บาท คดิเป็น 10% ของทนุจดทะเบยีน 720,926,136 บาท และอนุมัตใิห ้
จา่ยเงนิปันผลประจําปี 2556 จากผลการดําเนนิงาน สิ'นสดุ วนัที( 31 ธันวาคม 2556 คดิเป็นจํานวนเงนิ
ไมเ่กนิ 167,907,435.88 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.87 ของกําไรสทุธติามงบการเงนิรวมซึ(งเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิท ที(ระบวุา่ เงนิปันผลจะจ่ายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 40 ของกําไร
สทุธขิองบรษัิทหลงัจากหักภาษีเงนิได ้

ซึ(งเมื(อหักเงนิปันผลระหวา่งกาลซึ(งจา่ยไปแลว้ สาํหรับผลการดําเนนิงานระหวา่งวนัที( 1 มกราคม – 30 
มถินุายน 2556 เป็นจํานวนเงนิทั 'งสิ'น 109,479,979.18 บาท จงึเหลอืเงนิปันผลที(จะจ่ายในครั'งนี'
58,427,456.70 บาท หรอืคดิเป็นอตัราหุน้ละ 0.0409 - 0.0570 บาทตอ่หุน้(อัตราการปันผลที(แน่นอน
ขึ'นอยู่กบัจํานวนการใชส้ทิธใิบสาํคัญแสดงสทิธ ิ GL- W2 ครั'งที( 6 และ GL-W3 ครั'งที( 3 ในวนัที( 31 
มนีาคม 2557 และการใชส้ทิธ ิ GL-W3 ครั'งที( 4 ในวนัที( 30 เมษายน 2557)ซึ(งอตัราการจ่ายปันผลที(
แน่นอนจะแจง้ใหท้ราบในชว่งเชา้ของวนัที( 2 พฤษภาคม 2557 
 
โดยใหกํ้าหนดรายชื(อผูถ้อืหุน้ที(มสีทิธรัิบเงนิปันผลในวนัที( 12 พฤษภาคม 2557 และใหร้วบรวมรายชื(อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535  โดยวธิปิีดสมุด
ทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวนัที( 14 พฤษภาคม 2557  และกําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที( 28 พฤษภาคม 
2557 

 
ทั 'งนี' มตใินวาระนี' จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที(มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที� 6  พจิารณาเลอืกต ั)งกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหนง่(เอกสารแนบ 3) 

  ขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครั'ง ใหก้รรมการออกจาก
ตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ(งในสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จํานวนกรรมการที(จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่น
ไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี(สดุกบัสว่นหนึ(งในสาม  และกรรมการคนที(อยูใ่นตําแหน่งนานที(สดุนั'น
เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการที(ออกตามวาระนั'นอาจถกูเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได ้

  ปัจจุบนั บรษัิทมกีรรมการรวมทั 'งสิ'น 10 ทา่น  ดงันั'น จะมกีรรมการจํานวน 4 ทา่นที(จะตอ้งออก
ตามวาระในครั'งนี'  ซึ(งไดแ้ก ่

1. นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายโศณติ พชิญางกรู  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายมเูนโอะ ทาชโิร่  กรรมการ 

(วธีกีารสรรหากรรมการของบรษัิท ไดม้รีะบไุวใ้น รายงานประจําปี 2556 ภายใตห้ัวขอ้ การสรรหาและ
การแตง่ตั 'งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุในหนา้ 37) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทั 'ง 4 ทา่น กลับเขา้
ดํารงตําแหน่งกรรมการในตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึ(ง เนื(องจากบคุคลทั 'งสี(ดงักลา่ว ลว้นเป็นผูท้ี(มคีวามรู ้
ความสามารถ และมปีระสบการณ์ที(เป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลาใหก้บั
บรษัิทอยา่งเต็มที(  (กรุณาดคูณุสมบตัขิองกรรมการแตล่ะทา่น ตําแหน่งที(จะแตง่ตั 'ง พรอ้มรายละเอยีด
อื(นๆ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3) 

ดงันั'น รายนามคณะกรรมการบรษัิท หลงัจากไดรั้บการเลอืกตั 'งกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งเรยีงลําดบัตามการ
ออกตามวาระจะเป็นดงันี' 

1) นายมทิซจึ ิโคโนชติะ  ประธานกรรมการ 
2) นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิ กรรมการ 
3) พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ   กรรมการ 
5) นายวรศักดิ ̀เกรยีงโกมล กรรมการ 
6) นายทัตซยึะ โคโนชติะ  กรรมการ 
7) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
8) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
9) นายโศณติพชิญางกรู  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
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10) นายมเูนโอะ ทาชโิร่  กรรมการ 
 

ทั 'งนี' ในวาระนี' จะทําการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และมตใินวาระนี'แตล่ะบคุคลจะตอ้งไดรั้บคะแนน
เสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที(มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที� 7  พจิารณาแตง่ต ั)งผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทน ประจําปี 2557 

คณะกรรมการตรวจสอบ มหีนา้ที(ในการพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ี และกําหนดคา่ตอบแทน
ของผูส้อบบญัชเีพื(อเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื(อเสนอใหท้ี(ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตติอ่ไป  
โดยในปี 2557 ไดเ้สนอ บรษัิทสํานักงาน อวีาย จํากดั (เดมิชื(อ บรษัิทสํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ ยัง 
จํากัด) ซงึเป็นผูส้อบบญัชรีายเดมิ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ตอ่ไปเป็นปีที( 8 โดยมคีวามเห็นวา่ 
บรษัิทสาํนักงาน อวีาย จํากัด เป็นบรษัิทซึ(งมชี ื(อเสยีง และมมีาตรฐานเป็นที(ยอมรับในระดับสากล อกีทั 'ง
ไดเ้สนอคา่สอบบญัชใีนอตัราที(เหมาะสม 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตั 'ง บรษัิทสํานักงาน อี
วาย จํากัด เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2557 โดยมรีายชื(อผูส้อบบัญช ี ไดแ้ก ่ 

1. นายโสภณ เพิ(มศริวิัลลภ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที( 3182(ยังไม่เคยลงลายมอืชื(อในงบการเงนิ
ของบรษัิท) หรอื 

2. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที( 3516(เป็นผูล้งลายมอืชื(อในงบการเงนิ
ของบรษัิท มาเป็นเวลา 3 ปี ตั 'งแตปี่ 2550-2552)หรอื 

3. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที( 3972 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชื(อในงบ
การเงนิของบรษัิท) 
 

โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึ(งมอํีานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชขีองบรษัิท 
ทั 'งนี' ไมม่ผีูส้อบบญัชทีา่นใดมคีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู ้
ที(เกี(ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของ
บรษัิทฯ 

และเห็นสมควรใหท้ี(ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหกํ้าหนดคา่สอบบญัช ี ประจําปี 2557  ในวงเงนิไม่
เกนิ 1,780,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอื(น ๆ) ซึ(งเพิ(มขึ'นจากปี 2556 ที(มกีารจา่ยคา่สอบบัญช ีจํานวน 
1,750,000 บาทและมคีา่บรกิารอื(น(non-audit service)จํานวน 125,000 บาท เป็นคา่สอบทานการ
ประเมนิมลูคา่ของบรษัิทย่อย คอื GL Finance Plc. เพื(อประกอบการจัดทํางบการเงนิรวม  สาเหตขุอง
การขึ'นคา่สอบบญัชเีนื(องจากขอบเขตการทํางานที(เพิ(มขึ'น เพื(อสนับสนุนการจัดทํางบการเงนิรวมของ
บรษัิทและบรษัิทแมใ่นตา่งประเทศ 

ทั 'งนี' มตใินวาระนี' จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที(มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที� 8  พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ        
สําหรบัปี 2557 

การกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน เนื(องจาก
ปัจจุบนับรษัิทไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  อยา่งไรก็ตาม การกําหนดคา่ตอบแทนของ
คณะกรรมการไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากที(ประชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นที(จะนําเสนอใหผู้ ้
ถอืหุน้พจิารณาอนุมัต ิซึ(งปกตจิะประกอบดว้ย คา่เบี'ยประชมุ และคา่บําเหน็จของกรรมการ โดยพจิารณา
ใหส้อดคลอ้งกับผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั 

ในปี 2556 บรษัิทไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จํานวนทั 'งสิ'น 
2,784,000 บาทโดยแบง่เป็นคา่เบี'ยประชมุคณะกรรมการบรษัิทจํานวน 1,558,000 บาท คา่เบี'ยประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 290,000 บาท และคา่บําเหน็จกรรมการ จํานวน 936,000 บาท  
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ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหกํ้าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ สาํหรับปี 2557 ในวงเงนิไมเ่กนิ 3,500,000 บาท  ซึ(งเป็นอัตราเดยีวกนักบัที(ได ้
เสนอในปีที(แลว้  โดยจะจัดสรรดงัตอ่ไปนี' 

คา่เบี)ยประชุมสาํหรับปี 2557 นี' ขอเสนอใหเ้ป็นอตัราเดยีวกับปีที(แลว้ดงันี' 
- ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 12,000 บาทตอ่ครั'งที(เขา้

ประชมุ 
- กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บทา่นละ 10,000 บาทตอ่ครั'งที(เขา้ประชมุ 
ทั 'งนี'  กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บคา่เบี'ยประชมุทั 'งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ตามภารกจิที(เพิ(มขึ'น 

คา่บําเหน็จ  จะพจิารณาจากผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั โดยจะเสนอใหจ้า่ยประมาณ 2 เทา่ของ
จํานวนเดอืนเฉลี(ยของโบนัสพนักงาน (เชน่ หากพนักงานไดรั้บโบนัสเฉลี(ย 2 เดอืน กรรมการจะไดรั้บ 4 
เดอืนของคา่เบี'ยประชมุตอ่ครั'ง) ซึ(งเป็นเงื(อนไขเดยีวกนักับปีที(แลว้ 
 

 ทั 'งนี' มตใินวาระนี' จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั 'งหมดของผูถ้อืหุน้
ที(มาประชมุ โดยกรรมการที(เป็นผูถ้อืหุน้ ซึ(งถอืหุน้นับรวมกนัได ้1,778,367  หุน้ เป็นผูท้ี(มสีว่นไดเ้สยี จงึ
ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี' 

(บรษัิทไดร้ะบ ุ ขอบเขตหนา้ที(ของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการตรวจสอบ  ไวใ้นรายงาน
ประจําปี 2556 ภายใตห้ัวขอ้เรื(อง โครงสรา้งการจัดการ / คณะกรรมการบรษัิท และเรื(องการกํากบัดแูล
กจิการ / คณะกรรมการชดุย่อย หนา้ 18 และหนา้ 36 ตามลําดบั) 

ระเบยีบวาระที� 9  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 12 เพื�อใหบ้รษิทัสามารถซื)อหุน้
คนืจากผูถ้อืหุน้ได ้

  เนื(องจากปัจจบุนั ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯขอ้ 12 ระบวุา่ “หา้มมใิหบ้รษัิทเป็นเจา้ของหุน้หรอืรับ
จํานําหุน้ของบรษัิทเอง”  ดงันั'น เพื(อใหบ้รษัิทฯสามารถซื'อหุน้คนืจากผูถ้อืหุน้ไดจ้งึจําเป็นตอ้งมกีาร
แกไ้ขขอ้บงัคับดงักลา่วกอ่น 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บงัคับของบรษัิทฯ 
ขอ้ 12 เป็นดงันี'  เพื(อใหบ้รษัิทฯ สามารถซื'อหุน้คนืได ้

 “ขอ้ 12   บรษัิทจะเป็นเจา้ของหุน้หรอืรับจํานําหุน้ของตนเองมไิด ้ทั 'งนี'เวน้แตก่รณีดงัตอ่ไปนี' 

(1) บรษัิทอาจซื'อหุน้คนืจากผูถ้อืหุน้ที(ออกเสยีงไม่เห็นดว้ยกับมตขิองที(ประชมุผูถ้อื
หุน้ ซึ(งแกไ้ขขอ้บังคับของบรษัิทเกี(ยวกับสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน และสทิธใินการรับ
เงนิปันผล ซึ(งผูถ้อืหุน้เห็นวา่ตนไมไ่ดรั้บความเป็นธรรม หรอื 

(2) บรษัิทอาจซื'อหุน้คนืเพื(อบรหิารทางการเงนิ เมื(อบรษัิทมกํีาไรสะสม และสภาพ
คลอ่งสว่นเกนิ และการซื'อหุน้คนืนั'นไมเ่ป็นเหตใุหบ้รษัิทประสบปัญหาทางการเงนิ 

หุน้ที(บรษัิทถอือยูอ่นัเนื(องมาจากการซื'อหุน้คนืนั'น จะไมนั่บเป็นองคป์ระชมุในการประชมุ
ผูถ้อืหุน้ รวมทั 'งไมม่สีทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน และสทิธใินการรับเงนิปันผลดว้ย 

การซื'อหุน้ของบรษัิทคนื บรษัิทจะตอ้งจําหน่ายไปภายในเวลาที(กําหนด ถา้ไม่จําหน่าย
หรอืจําหน่ายไมห่มดภายในเวลาที(กฎหมายกําหนด ใหบ้รษัิทลดทนุที(ชําระแลว้ โดยวธิตีัดหุน้
จดทะเบยีนสว่นที(จําหน่ายไมไ่ดต้ามเงื(อนไขและวธิกีารที(กฎหมายกําหนด 

การซื'อหุน้คืน การจําหน่ายหุน้ที(ซื'อคืน และการตัดหุน้ที(ซื'อคืน ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที(กําหนดไวใ้นกฎกระทรวง และในกรณีที(หุน้ของบรษัิทเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยบรษัิทจะตอ้งปฏบิัตติามขอ้บังคับ ประกาศ 
คําสั(ง หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ในกรณีที(บริษัทซื'อหุน้คนืไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนชําระแลว้ ใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทมอํีานาจตดัสนิใจดําเนนิการซื'อหุน้คนืได ้โดยไม่จําตอ้งขออนุมัตจิากที(ประชมุผูถ้อืหุน้
กอ่นการดําเนนิการ 
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ในกรณีที(บรษัิทซื'อหุน้คนืเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนชําระแลว้ บรษัิทจะตอ้งขออนุมัติ
จากที(ประชมุผูถ้อืหุน้กอ่นการดําเนนิการ ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่กึ(งหนึ(งของจํานวนผูถ้อืหุน้
ซึ(งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง และจะตอ้งดําเนินการซื'อหุน้คนืภายในเวลาที(กฎหมาย
กําหนด” 

 ทั 'งนี' มตใินวาระนี' จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของจํานวนเสยีงทั 'งหมดของผูถ้อืหุน้
ที(มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที� 10  พจิารณาอนุมตัโิครงการซื)อหุน้คนืเพื�อบรหิารทางการเงนิ(Treasury Stock) 
(เอกสารแนบ 4) 

 เนื(องจากปัจจบุนัราคาหุน้ของบรษัิทฯ มมีลูคา่ตํ(าลงมาก ไม่สอดคลอ้งกับพื'นฐานกจิการ จงึเป็น
โอกาสเหมาะสมที(บรษัิทฯจะซื'อหุน้คนื เพื(อบรหิารสภาพคลอ่งสว่นเกนิ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ซึ(งจะ
สง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทนในสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) และอตัรากําไรสทุธติอ่หุน้ (EPS)เพิ(มขึ'น 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตโิครงการซื'อหุน้คนืเพื(อ
บรหิารทางการเงนิ (Treasury Stock)  โดยสรุปรายละเอยีดได ้ ดงัตอ่ไปนี'(กรุณาดรูายละเอยีดใน
เอกสารแนบ 4) 
 

- ระยะเวลาการซื'อหุน้คนื: สามารถดําเนนิการได ้ ภายหลงัจากที(ประชมุผู ้
ถอืหุน้มมีตอินุมัตกิารแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิทฯ ให ้
สามารถซื'อหุน้คนืได ้

 - วงเงนิสงูสดุที(จะใชใ้นการซื'อหุน้คนื :     330 ลา้นบาท  
- จํานวนหุน้ที(จะซื'อคนื:     ไมเ่กนิ  51,252,155  หุน้ มูลคา่ที(ตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5 ของหุน้ที(
จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 'งหมด   

- วธิกีารในการซื'อหุน้คนื:   ซื'อในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

- หลกัเกณฑใ์นการกําหนดราคาหุน้ที(จะซื'อคนื ใหนํ้าราคาหุน้เฉลี(ยยอ้นหลงั 30 วนักอ่นวันที(
บรษัิทจะทําการเปิดเผยขอ้มลูมาประกอบการพจิารณากําหนดราคาหุน้ดว้ย  ทั 'งนี' ราคาเสนอ
ซื'อคนืจะไมเ่กนิกวา่ราคาปิดของหุน้เฉลี(ย 5 วนัทําการซื'อขายกอ่นหนา้นั'น บวกดว้ยจํานวน
รอ้ยละ15 ของราคาปิดเฉลี(ยดังกลา่ว  

 
ทั 'งนี' มตใินวาระนี' จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที(มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 
 

ระเบยีบวาระที� 11 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้ม)ี 

 -ไมม่-ี 

อนึ(ง บรษัิทฯ กําหนดวันบันทกึรายชื(อผูถ้อืหุน้ที(มสีทิธเิขา้ร่วมประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 
ในวันที( 4 เมษายน 2557 และใหร้วบรวมรายชื(อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที( 8 เมษายน 2557 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 จึงขอเชญิท่านผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที(ดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที(ท่านไม่
สามารถเขา้ร่วมประชมุ และประสงคจ์ะแตง่ตั 'งผูอ้ ื(นเขา้ร่วมประชมุแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสอืตามแบบที(ได ้
แนบมาพรอ้มจดหมายเชญิประชมุฉบบันี' และแสดงเอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผู ้
ถอืหุน้ที(มสีทิธเิขา้ร่วมประชมุตามที(ระบใุนเอกสารแนบ เพื(อลงทะเบยีนในวันประชมุตั 'งแตเ่วลา 07.00 น. เป็นตน้
ไป 

  

      ขอแสดงความนับถอื 

       

      (นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ) 
      ประธานกรรมการ 
 
หมายเหตุ* ในกรณีที(ทา่นผูถ้อืหุน้ตอ้งการรายงานประจําปี 2556 ในแบบรูปเลม่   โปรดแจง้ความประสงค ์

มาที(สาํนักกรรมการ โทร. 02 580 7555 ตอ่ 5022, 5023  
  


