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        22 มนีาคม 2559 
 
เร ือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี  2559 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 
 บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1.   สําเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 

2.   รายงานประจําปีของคณะกรรมการของบรษัิท ประจําปี 2558 ในรปูแบบ CD 
3. รายละเอยีดของกรรมการทีอ่อกตามวาระเพือ่เลอืกตัง้กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง 
4.   รายละเอยีดของกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม ่ 
5.   รายละเอยีดของหุน้กู ้
6. แบบพมิพห์นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข(ซึง่ระบขุอ้มลูกรรมการอสิระผูรั้บมอบฉันทะไว ้

แลว้) 
7. ขอ้บงัคบับรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
8. หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชมุ 
9.   แผนทีส่ถานทีจั่ดการประชมุ 

 
 ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) ไดกํ้าหนดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  ประจําปี 
2559  ในวนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2559  เวลา  10.00 น.  ณ หอ้งเมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรม มริาเคลิแกรนด ์คอน
เวนชัน่ เลขที ่99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210   เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตาม
ระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบยีบวาระที ่1  แสดงวา่การบอกกลา่วนดัประชุมเป็นไปโดยชอบ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  บรษัิทไดจั้ดทําหนังสอืเชญิประชมุทีม่รีะบ ุวนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ 
พรอ้มทัง้เอกสารแนบตา่ง ๆ พรอ้มทัง้จัดสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้โดยผา่นทาง บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย จํากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพยข์องบรษัิท รวมทัง้ลงพมิพโ์ฆษณาในหนังสอืพมิพ์
รายวนั เป็นการแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามทีก่ฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษัิทกําหนดทกุประการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรแจง้ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหท้ราบวา่ การบอกกลา่วนัดประชมุครัง้
นี ้เป็นไปโดยชอบ  (จะไมม่กีารลงคะแนนเสยีงในวาระนี)้ 
 

ระเบยีบวาระที ่2  ชีว้า่องคป์ระชุมครบหรอืไม ่
 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 33 ระบวุา่ “องคป์ระชมุสําหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุ
คราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้คน 
(25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ใน
สาม(1/3) ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรประกาศองคป์ระชมุใหท้ีป่ระชมุรับทราบ และชีว้า่องคป์ระชมุครบ
ตามเกณฑท์ีร่ะบหุรอืไม ่ (จะไมม่กีารลงคะแนนเสยีงในวาระนี)้ 
 

ระเบยีบวาระที ่3  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 (เอกสารแนบ 1) 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  บรษัิทจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2558 และ
ไดจั้ดทํารายงานสง่ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณชิย ์ ภายในเวลาทีก่ฎหมาย
กําหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซทข์องบรษัิท โดยมสํีาเนาตามเอกสารแนบ 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่
27 เมษายน 2558 ไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิ  จงึเห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่4   พจิารณารบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และอนมุตังิบดลุและงบกําไร
ขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2558  และอนุมัต ิ
งบดลุและงบกําไรขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ไดผ้า่นการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิท และการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามรายละเอยีด
ซึง่ระบไุวใ้นรายงานประจําปี ซึง่อยูใ่นรปูของซดี ีซึง่ไดนํ้าสง่แนบไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิท ประจําปี 2558 ใหผู้ ้
ถอืหุน้รับทราบ พรอ้มทัง้ใหอ้นุมัต ิงบดลุ งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2558   

ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรเพือ่สาํรองตามกฎหมายและการจา่ยเงนิปนัผล 
ประจาํปี 2558 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    เนือ่งจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทในปี 2558 (หรอืตัง้แต ่1 มกราคม – 31 
ธนัวาคม 2558) บรษัิทมผีลกําไรสทุธจํิานวน 340,211,643 บาท  และไมม่ยีอดขาดทนุสะสม และตาม
ขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ที ่ 40 บรษัิทตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุสํารอง ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละหา้ (5) ของกําไรสทุธปิระจําปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมี
จํานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ(10) ของทนุจดทะเบยีน ดงันัน้  คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้
อนุมัตกิารจัดสรรกําไรสทุธเิพือ่เป็นเงนิทนุสํารองตามกฎหมาย และอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลสําหรับผลการ
ดําเนนิงานของปี 2558  
 ทัง้นี ้ ในปี 2557 บรษัิทฯ มกีารจา่ยเงนิปันผลจากผลการดําเนนิงาน สิน้สดุ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2557 คดิเป็นจํานวนเงนิทัง้ส ิน้  66,672,820 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 45.68 ของกําไรสทุธ ิหรอืคดิ
เป็นอตัรา 0.0625 บาทตอ่หุน้   

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสทุธ ิ เพือ่เป็น
เงนิทนุสํารองตามกฎหมายเพิม่ขึน้อกี  4,866,117.30 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.43 ของกําไรสทุธ ิ รวมเป็น
เงนิทนุสํารองตามกฎหมายทัง้ส ิน้ 76,958,730.90 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 
769,587,309 บาทและ อนุมัตใิหจ้า่ยเงนิปันผลประจําปี 2558 จากผลการดําเนนิงาน สิน้สดุ วนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2558 คดิเป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 237,960,099.16 บาท หรอืรอ้ยละ 69.94 ของกําไรสทุธ ิ  หรอื
คดิเป็น 0.1560 บาทตอ่หุน้  ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิท ทีร่ะบวุา่ เงนิปันผลจะ
จา่ยไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธขิองบรษัิท 

โดยกําหนดวนับนัทกึรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล ในวนัที ่ 11 พฤษภาคม 2559 และใหร้วบรวม
รายชือ่ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่ 12 พฤษภาคม 2559 
และกําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่26 พฤษภาคม 2559 
 
ทัง้นี ้ มตใินวาระนี ้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตาํแหนง่ตามวาระ 
  (เอกสารแนบ 3)  

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล     ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครัง้ 
ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกให ้
ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม  และกรรมการคนทีอ่ยูใ่นตําแหน่ง
นานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได ้

  ปัจจบุนั บรษัิทมกีรรมการรวมทัง้ส ิน้ 10 ทา่น  ดงันัน้ จะมกีรรมการจํานวน 4 ทา่นทีจ่ะตอ้งออก
ตามวาระในครัง้นี ้ ซึง่ไดแ้ก ่  

1) นายทตัซยึะ โคโนชติะ   กรรมการ 
2) นาย กฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา      กรรมการอสิระ 
3) ดร.พลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ กรรมการอสิระ 
4) นายวรศกัดิ ์เกรยีงโกมล   กรรมการ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการ 3 ทา่น ไดแ้ก ่ 1. นาย
ทัตซยึะ โคโนชติะ 2. นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา และ 3. ดร.พลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ กลบัเขา้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการในตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ เนือ่งจากบคุคลทัง้สามดงักลา่ว ลว้นเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้
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ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลาใหก้บั
บรษัิทอยา่งเต็มที ่ สว่นนายวรศกัดิ ์เกรยีงโกมลนัน้ เป็นการพน้จากตําแหน่งตามวาระ 
  (กรณุาดคูณุสมบตัขิองกรรมการแตล่ะทา่น ตําแหน่งทีจ่ะแตง่ตัง้ พรอ้มรายละเอยีดอืน่ๆ รวมทัง้คํานยิาม
ของกรรมการอสิระ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3 สว่นวธิกีารสรรหากรรมการของบรษัิท ไดม้รีะบไุวใ้น 
รายงานประจําปี 2558 ภายใตห้วัขอ้ การกํากบัดแูลกจิการ / การสรรหาและการแตง่ตัง้กรรมการและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุในหนา้ 41) 

 
ทัง้นี ้ ในวาระนี ้ จะทําการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และมตใินวาระนีแ้ตล่ะบคุคลจะตอ้งไดรั้บคะแนน
เสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณาอนมุตั ิการเพิม่เตมิจาํนวนผูท้ ีจ่ะดาํรงตาํแหนง่กรรมการของบรษิทั และ
แตง่ต ัง้กรรมการใหม ่(เอกสารแนบ 4) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    เนือ่งจากขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 16 ระบใุหผู้ถ้อืหุน้ โดยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
สามารถกําหนดจํานวนผูท้ีจ่ะดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทเป็นครัง้คราว และใหเ้ลอืกตัง้กรรมการตาม
จํานวนทีกํ่าหนด และเนือ่งจาก นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิผูซ้ ึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่
การเงนิ  ประสงคจ์ะลาออกจากการเป็นผูบ้รหิารและกรรมการของบรษัิท มผีลในวนัที ่ 28 เมษายน 2559 
หลงัจากการประชมุผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 เสร็จสิน้  คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมัตกิารเพิม่เตมิจํานวนกรรมการ เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการกํากบัดแูลกจิการของบรษัิท และ
เลอืกตัง้กรรมการใหม ่เพือ่ใหค้รบตามจํานวนกรรมการทีกํ่าหนด 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่จํานวนกรรมการจาก
ปัจจบุนั 10 คนเพิม่เป็น 12 คน โดยเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการใหม ่ จํานวน 3 คนและเลอืกตัง้
กรรมการอกี 1 คน เพือ่ทดแทน นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิรวมเป็นกรรมการใหมท่ีจ่ะเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกตัง้
ในครัง้นีท้ัง้ส ิน้ จํานวน 4 คน ตามรายละเอยีด ดงันี ้

1) นายแพทรคิ ท ีฟิชเชอร ์ในตําแหน่ง กรรมการ 
2) นายรกิ ิอชิกิาม ิ ในตําแหน่ง กรรมการ 
3) นายยซูเุกะ โคซมูะ ในตําแหน่ง กรรมการ 
4) นายเรจสิ มาแต็ง    ในตําแหน่ง กรรมการ (ทดแทนนายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิและ 

จะดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิของกลุม่ ดว้ย) 
 
ทัง้นี ้ การเพิม่จํานวนของคณะกรรมการใหเ้ป็น 12 คนในครัง้นี ้ มไิดม้ผีลกระทบทําใหบ้รษัิทตอ้งเพิม่
จํานวนของกรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบ ซึง่ปัจจบุนับรษัิทมอียูจํ่านวน 4 คน ครบถว้นตามเกณฑ์
แลว้แตอ่ยา่งใด 
 
  (กรณุาดคูณุสมบตัขิองกรรมการแตล่ะทา่น ตําแหน่งทีจ่ะแตง่ตัง้ พรอ้มรายละเอยีดอืน่ๆ ประกอบใน
เอกสารแนบ 4  สว่นวธิกีารสรรหากรรมการของบรษัิท ไดม้รีะบไุวใ้น รายงานประจําปี 2558 ภายใตห้วัขอ้ 
การกํากบัดแูลกจิการ / การสรรหาและการแตง่ตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุในหนา้ 41) 

ดงันัน้ รายนามคณะกรรมการบรษัิท หลงัจากไดรั้บการเลอืกตัง้กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งและเลอืกตัง้เป็น
กรรมการใหมข่องบรษัิท โดยเรยีงลําดบัตามการออกตามวาระ จะเป็นดงันี ้

1) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
2) นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่ กรรมการ 
3) นายมทิซจึ ิโคโนชติะ ประธานกรรมการ 
4) นายเรจสิ มารแ์ต็ง  กรรมการ 
5) พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ   กรรมการ 
7) นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ 
8) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
9) ดร.พลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10) นายแพทรคิ ท ีฟิชเชอร ์ กรรมการ 
11) นายรกิ ิ อชิกิาม ิ  กรรมการ 
12) นายยซูเุกะ โคซมูะ  กรรมการ 
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ทัง้นี ้ ในวาระนี ้ จะทําการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และมตใินวาระนีแ้ตล่ะบคุคลจะตอ้งไดรั้บคะแนน
เสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่8  พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่ตอบแทน ประจาํปี 2559 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    คณะกรรมการตรวจสอบ มหีนา้ทีใ่นการพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ี และ
กําหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชเีพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมัตติอ่ไป  โดยในปี 2559 ไดเ้สนอ บรษัิทสํานักงาน อวีาย จํากดั ซงึเป็นผูส้อบบญัชรีายเดมิ 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ตอ่ไปเป็นปีที ่10 โดยมคีวามเห็นวา่ บรษัิทสํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นบรษัิท
ซึง่มชีือ่เสยีง และมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล อกีทัง้ไดเ้สนอคา่สอบบญัชใีนอตัราทีเ่หมาะสม 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ บรษัิทสํานักงาน อ ี วาย 
จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2559 ตอ่ไปโดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัช ี ไดแ้ก ่ 

1. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3516(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิท มาเป็นเวลาตดิตอ่กนัรวม 2 ปี ไดแ้ก ่ปี 2557-2558) หรอื 

2. นายโสภณ เพิม่ศริวิัลลภ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3182(ยังไม่เคยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิท) หรอื 

3. นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่   4521 (เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบ
การเงนิของบรษัิท มาเป็นเวลาตดิตอ่กนัรวม 4 ปี ไดแ้ก ่ปี 2553-2556)          

4. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3972 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิท) 

5. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขท ี5659 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิท) 

 
โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึง่มอํีานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชขีองบรษัิท 
ทัง้นี ้ไมม่ผีูส้อบบัญชที่านใดมคีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกับบุคคลดังกล่าว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของ
บรษัิทฯ 

และเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหกํ้าหนดคา่สอบบญัช ีประจําปี 2559  ในวงเงนิไมเ่กนิ 
2,250,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ) ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2558 จํานวน 380,000 บาท เนือ่งจาก
ขอบเขตงานทีเ่พิม่ขึน้ จากการทํางบการเงนิรวมสําหรับบรษัิท และบรษัิทยอ่ยในประเทศไทย สงิคโปร ์
กมัพชูา และประเทศลาว 

ทัง้นี ้มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่9  พจิารณาอนมุตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสาํหรบัปี 
2559 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    การกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
เนือ่งจากปัจจบุนับรษัิทไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  อยา่งไรก็ตาม การกําหนดคา่ตอบแทน
ของคณะกรรมการไดผ้า่นการพจิารณาอยา่งรอบคอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นทีจ่ะนําเสนอ
ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัต ิ ซึง่ปกตจิะประกอบดว้ย คา่เบีย้ประชมุ และคา่บําเหน็จของกรรมการ โดย
พจิารณาใหเ้หมาะสมกบัขอบเขตหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ และสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษัิทเป็น
หลกั 

เมือ่ปี 2558 บรษัิทมผีลกําไรจํานวน 340.21 ลา้นบาท  และไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวนทัง้ส ิน้ 3,166,000 บาท จากวงเงนิรวมสงูสดุทีไ่ดรั้บอนุมัตไิวท้ีไ่มเ่กนิ 3.5 ลา้นบาท โดย
แบง่เป็นคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทจํานวน 1,498,000 บาท คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
จํานวน 420,000 บาท และคา่บําเหน็จกรรมการ จํานวน 1,248,000 บาท  อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากในปี 
2559 นี ้ บรษัิทจะมจํีานวนกรรมการเพิม่ขึน้ และจากการทีธ่รุกจิของบรษัิทไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็วอาจทํา
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ใหค้ณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามจําเป็นจะตอ้งมกีารประชมุหารอืกนับอ่ยครัง้ขึน้ จงึอาจ
เป็นการเหมาะสมมากกวา่ทีจ่ะไมต่อ้งมกีารกําหนดวงเงนิรวมสงูสดุของคา่ตอบแทน  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหจั้ดสรรคา่ตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2559 ตอ่ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ ในอตัราเดยีวกนักบัปีทีแ่ลว้ โดยไมกํ่าหนดวงเงนิ
รวมสงูสดุของคา่ตอบแทน ดงันี ้

คา่เบีย้ประชุม เสนอเป็นอตัราเดยีวกนักบัปีทีแ่ลว้ 
- ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 12,000 บาทตอ่ครัง้ทีเ่ขา้

ประชมุ 
- กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บทา่นละ 10,000 บาทตอ่ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 
ทัง้นี ้  กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บคา่เบีย้ประชมุทัง้ในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ตามภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ 

คา่บาํเหน็จ  จะพจิารณาจากผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั โดยจะเสนอใหจ้า่ยประมาณ 2 เทา่ของ
จํานวนเดอืนเฉลีย่ของโบนัสพนักงาน (เชน่ หากพนักงานไดรั้บโบนัสเฉลีย่ 2 เดอืน กรรมการจะไดรั้บ 4 
เดอืนของคา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้) ซึง่เป็นเงือ่นไขเดยีวกนักบัปีทีแ่ลว้ 
 

 ทัง้นี ้มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยกรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ เป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในวาระนี ้

(บรษัิทไดร้ะบ ุ อํานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการตรวจสอบ  ไวใ้นรายงานประจําปี 
2558 ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง โครงสรา้งการจัดการ / คณะกรรมการบรษัิท และ เรือ่งการกํากบัดแูลกจิการ / 
คณะกรรมการชดุยอ่ย หนา้ 23 และหนา้ 40) ตามลําดบั) 

ระเบยีบวาระที ่10 พจิารณาอนมุตักิารเพิม่วงเงนิในการออกหุน้กู ้ซึง่เคยไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2556 (เอกสารแนบ 5) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    ตามทีบ่รษัิทไดรั้บการอนุมัตจิากทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2556 เมือ่
วนัที ่ 8 พฤศจกิายน 2556 ใหอ้อกหุน้กูใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท  โดยเมือ่วนัที ่ 17 กมุภาพันธ ์
2557 บรษัิทไดอ้อกหุน้กู ้ ไปแลว้จํานวน 500 ลา้นบาท ปัจจบุนัจงึเหลอืวงเงนิอกี 1,500 ลา้นบาท  
อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่วงเงนิในการออกหุน้กู ้
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขยายธรุกจิระยะยาวของบรษัิทในอนาคต 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่วงเงนิในการออกหุน้กู ้ซึง่
ไดรั้บการอนุมัตจิากทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2556 จากวงเงนิเดมิ
ไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท เป็นไมเ่กนิ 2,500 ลา้นบาท  ทัง้นี ้ รายละเอยีดอยา่งอืน่ของหุน้กูย้ังคงเดมิทกุ
ประการ มเีพยีงการเพิม่เตมิวงเงนิเทา่นัน้ทีเ่ปลีย่นแปลง  และเนือ่งจากบรษัิทไดอ้อกหุน้กู ้ ไปแลว้จํานวน 
500 ลา้นบาท ดงันัน้ หลงัจากเพิม่วงเงนิเป็น 2,500 ลา้นบาทแลว้ จะทําใหเ้หลอืวงเงนิทีจ่ะออกหุน้กูไ้ด ้
อกีจํานวนไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท (กรณุาดรูายละเอยีดของหุน้กูใ้นเอกสารแนบ 5) 

ทัง้นี ้มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

 -ไมม่-ี 

อนึง่ บรษัิทฯ กําหนดวันบันทกึรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 ใน
วันที ่30 มนีาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชือ่ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์โดย
วธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่31 มนีาคม 2559 
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 จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่
สามารถเขา้ร่วมประชมุ และประสงคจ์ะแตง่ตัง้ผูอ้ ืน่เขา้ร่วมประชมุแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสอืตามแบบทีไ่ด ้
แนบมาพรอ้มจดหมายเชญิประชมุฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผู ้
ถอืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุตามทีร่ะบใุนเอกสารแนบ เพือ่ลงทะเบยีนในวนัประชมุตัง้แตเ่วลา 8.00 น. เป็นตน้ไป 

      ขอแสดงความนับถอื 

       

      (นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ) 
      ประธานกรรมการ 
 
หมายเหต ุ ในกรณีทีท่า่นผูถ้อืหุน้ตอ้งการรายงานประจําปี 2558 ในแบบรปูเลม่   โปรดแจง้ความประสงคม์าทีสํ่านกั

กรรมการ โทร. 02 580 7555 ตอ่ 8101, 8102  
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เอกสารแนบที ่1 
ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1:  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558   
เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2558 
 

รายงานการประชุมใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 
ของ บรษิทั กรุป๊ลสี จาํกดั (มหาชน) 

 

 
วนั  เวลา  และสถานทีป่ระชุม 
ประชมุเมือ่วนัจันทรท์ี ่27 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งบอลรมู 1 ชัน้ 3 โรงแรม ด ิเอมเมอรัลด ์กรงุเทพฯ
เลขที ่99/1 ถนนรัชดาภเิษก ดนิแดง กรงุเทพฯ 10320 
 
กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม 
1)   นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
2) นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่ กรรมการ 
3) นายทัตซยึะ โคโนชติะ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีพั่ฒนาธรุกจิตา่งประเทศ 
4) นายวรศกัดิ ์ เกรยีงโกมล กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
5) นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ 
6) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร 
7) พล.อ.สบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
9) ดร.พลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการผูไ้มเ่ขา้รว่มประชุม 

- ไมม่ ี - 
 

ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุม 
1) คณุจรัส เลยีงวทิยาคณุ ผูจั้ดการทั่วไป – ฝ่ายการตลาด 
2) คณุพรศกัดิ ์อรัุจฉัทชยัรัตน ์ ผูจั้ดการทั่วไป – ฝ่ายปฏบิตักิาร 
3) คณุวทิยา สารสงิทา ผูจั้ดการ – ฝ่ายการตลาด 
4) คณุชนิวฒัน ์เกตพัุนธ ์ ผูจั้ดการ - ฝ่ายสนิเชือ่ 
5) คณุสพุชิฌาญ ์บญุรักษ์พทิักษ์ ผูจั้ดการ - ฝ่ายตดิตามหนีท้างโทรศพัท ์  
6) คณุสมคดิ  จารไุพบลูยพั์นธ ์  ผูจั้ดการ - ฝ่ายบคุคลและธรุการ 
7) คณุศศธิร  ปาลานุสรณ์ ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 
8) คณุสพุรรษา กณัหาล ี ผูจั้ดการ - ฝ่ายบญัช ี
 
ตวัแทนบรษิทัผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 
1) 
 
2) 

น.ส. วราภรณ์ 
 
น.ส. สทุธนัินท ์ 

อภชิยันันท ์
 
บญุสวา่ง 

บรษัิท สํานักงาน อ ีวาย จํากดั 
(ทําหนา้ทีส่กัขพียานในการนับคะแนนเสยีง) 
บรษัิท สํานักงาน อ ีวาย จํากดั 

     
ตวัแทนจากทีป่รกึษากฎหมาย 
1) นายชรนิทร ์ สจัจญาณ บรษัิท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากดั 
2) น.ส.เบญจพร พทุธนัินทน ์ บรษัิท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากดั 
ตวัแทนจากทีป่รกึษาทางการเงนิ 
1) นายยรรยง ตนัตวิริมานนท ์ บรษัิท เบเคอร ์ทลิลี ่คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี ่เซอรว์สิเซส  
   (ประเทศไทย) จํากดั 
2) น.ส.กนษิฐา โรจนเ์ดน่ดวง บรษัิท เบเคอร ์ทลิลี ่คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี ่เซอรว์สิเซส  

(ประเทศไทย) จํากดั 
 
เร ิม่การประชุม 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะเป็นประธานทีป่ระชมุ ประธานฯ กลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้และขอใหเ้ลขานุการแนะนํา
คณะกรรมการบรษัิท  กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารของบรษัิท รวมทัง้ผูแ้ทนจากบรษัิทผูส้อบ
บญัช ี และทีป่รกึษาทางกฎหมาย และทีป่รกึษาทางการเงนิซึง่เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพของบรษัิทฯ ตามรายชือ่ทีป่รากฏขา้งตน้ พรอ้มทัง้ไดเ้รยีนเชญิให ้น.ส.วราภรณ์ อภชิยันันท ์ เป็นสกัขพียาน
ในการนับคะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นีด้ว้ย  
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ตอ่จากนัน้ ประธานแจง้วา่การประชมุจะดําเนนิไปโดยใชภ้าษาองักฤษ  โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษัิท  เป็นผูอ้า่นคําแปล   อยา่งไรก็ตามเพือ่ใหเ้กดิความสะดวก บางขัน้ตอนไดดํ้าเนนิการเป็นภาษาไทย ไดแ้ก่
รายงานการบอกกลา่วการเชญิประชมุ และการแจง้องคป์ระชมุ การรายงานผลประกอบการรวมทัง้การประกาศผล
การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระและผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้สงสยัไดใ้นตอนทา้ยของแตล่ะวาระกอ่นการ
ลงคะแนนเสยีง  หรอืสามารถสอบถามไดใ้นชว่งของวาระสดุทา้ย คอื วาระที ่13 ซึง่เป็นการพจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ โดย
บรษัิทไมม่กีารนําเสนอเรือ่งอืน่ใดใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัต ิและจะไมม่กีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี ้
 
การประกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีง 
 เลขานุการไดป้ระกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีงดงันี ้
การลงมต ิ จะใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต ่ เรือ่งการพจิารณา
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการ  ซึง่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของคะแนนเสยีงทัง้หมดจากผูถ้อื
หุน้ทีเ่ขา้ประชมุ โดยกรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้นับเป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้  และ
เรือ่งพจิารณาอนุมัต ิ การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมทัง้การลดทนุและเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ 
และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ ใหส้อดคลอ้งกนั จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ
คะแนนเสยีงทัง้หมดจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง โดยใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบ 1 หุน้เป็น 1 เสยีง
ในทกุวาระ สว่นการลงคะแนนเสยีง ในเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการนัน้ จะกระทําเป็นรายบคุคล โดยกอ่นการ
ลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ทา่นประธานจะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบถงึคะแนนเสยีงทีต่อ้งการในวาระนัน้ ๆ และจะไม่
มกีารลงคะแนนเสยีงในวาระทีเ่ป็นเรือ่งของ การรับทราบ รวมทัง้ในวาระสดุทา้ย ซึง่เป็นการพจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ โดย
บรษัิทฯ ไมม่เีรือ่งอืน่ใดเสนอเพือ่พจิารณา 

สําหรับวธิกีารลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนัน้  จะกระทําโดยใชใ้บลงคะแนนเสยีง ดว้ยการทําเครือ่งหมาย 
ในหวัขอ้ทีต่อ้งการลงคะแนนคอื เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้จะไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศที่
แตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้  พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ในใบลงคะแนนเสยีง และให ้
ผูท้ีต่อ้งการคดัคา้นไมเ่ห็นดว้ย หรอืตอ้งการงดออกเสยีงเทา่นัน้ ยกมอืขึน้ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่ก็บใบลงคะแนนเสยีง
เพือ่นําไปบนัทกึคะแนนเสยีง สําหรับผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนวา่ เห็นดว้ย ไมจํ่าเป็นตอ้งสง่ใบลงคะแนนเสยีงคนืใน
ตอนทา้ยของแตล่ะวาระ แตจ่ะสง่คนืพรอ้มกนั เมือ่การประชมุเสร็จสิน้ กอ่นออกจากหอ้งประชมุในกรณีทีผู่รั้บมอบ
ฉันทะหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุมไิดส้ง่ใบลงคะแนนเสยีงคนื หรอื ไมไ่ดล้งคะแนนเสยีงใด ๆ ในใบลงคะแนนเสยีง 
บรษัิทจะถอืวา่ ผูถ้อืหุน้นัน้เห็นดว้ยตามทีนํ่าเสนอ 
 สว่นผูถ้อืหุน้ทีทํ่าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ และไดร้ะบใุหล้งคะแนนเสยีงตาม
ความประสงคใ์นแตล่ะวาระไวแ้ลว้ในหนังสอืมอบฉันทะนัน้ บรษัิทไดนํ้าคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ 
บนัทกึรวมไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระไวแ้ลว้กอ่นการประชมุ  

ในการรวบรวมผลคะแนนเสยีง  บรษัิทจะนําคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง หกัออกจาก
คะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและทีม่อบฉันทะ คะแนนเสยีงทีเ่หลอืก็จะเป็นคะแนนเสยีง
สําหรับผูท้ีเ่ห็นดว้ยทัง้หมด  หลงัจากการนับคะแนนเสร็จสิน้ ก็จะประกาศผลของแตล่ะวาระ ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ  

 
หลงัจากนัน้ ประธานจงึเริม่การประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

 
ระเบยีบวาระที ่1  แสดงวา่การบอกกลา่วนดัประชุมเป็นไปโดยชอบ 

 
เลขานุการบรษัิท ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนประธาน แจง้ใหท้ราบวา่การบอกกลา่วเชญิประชมุสามัญ

ผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 ในครัง้นีบ้รษัิทไดส้ง่หนังสอืเชญิประชมุเป็นการลว่งหนา้ถกูตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจน
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ การบอกกลา่วการประชมุครัง้นีจ้งึเป็นไปโดยชอบ 

 
ระเบยีบวาระที ่2 ชีว้า่องคป์ระชุมครบหรอืไม ่

 
เลขานุการบรษัิท ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนประธาน และประกาศองคป์ระชมุวา่  
มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จํานวน 52 รายมจํีานวนหุน้รวม 159,186,575 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 

14.5940 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 49 รายมจํีานวนหุน้รวม 
497,204,725 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 45.5829 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด รวมเป็น 101 ราย นับจํานวนหุน้ได ้
ทัง้ส ิน้ 656,391,300 หุน้ หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 60.1769 ซึง่เกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษัิทฯ ซึง่มจํีานวนทัง้ส ิน้ 1,090,769,632 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 33 ซึง่ระบุ
วา่ “องคป์ระชมุสําหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้
ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งถอืหุน้นับ
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 
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ระเบยีบวาระที ่3  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2557 
 
 ประธานแจง้วา่ ไดม้รีายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่ 30 เมษายน 
2557 แนบไปใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ รายงานการประชมุดงักลา่ว 
ไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งแลว้จงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี ้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
 

มต ิทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตรัิบรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 ตามทีเ่สนอมา  
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้

 
  เห็นดว้ย  657,429,900 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000  
  ไมเ่ห็นดว้ย     0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 
  งดออกเสยีง     0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 3 รายจํานวน 1,038,600 หุน้ (เสยีง)  รวม
เป็นจํานวนหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุทัง้หมด จํานวน 657,429,900 หุน้ (เสยีง) 

 
ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณารบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และอนมุตังิบดลุและงบกาํไร

ขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
ประธานแจง้วา่ รายงานประจําปี ซึง่มงีบการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2557 ไดม้แีนบไปใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 
 

ประธานไดเ้ชญิให ้ นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิเป็นผูร้ายงานสรปุผลการดําเนนิงาน
ของบรษัิท ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ และแจง้วา่ในทีป่ระชมุนี ้ยังมตีวัแทนจากผูส้อบบญัชี
ของบรษัิท คอื บรษัิท สํานักงาน อ ีวาย จํากดั เพือ่ตอบคําถาม หรอืใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการ 

 
 นายดพีงศฯ์ ไดร้ายงานสรปุผลการดําเนนิงานใหท้ีป่ระชมุรับทราบ โดยสรปุไดด้งัตอ่ไปนี ้
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษัิทฯ มกํีาไรสทุธลิดลงจาก 257.86 ลา้นบาท เป็น 144.23 ลา้นบาท  โดยลดลง 113.63 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.07 เมือ่เทยีบกบัผลการดําเนนิงานงวดเดยีวกนัในปี 2556 โดยมสีาเหตสํุาคญัดงันี ้
 

1. รายไดด้อกผลเชา่ซือ้เพิม่ขึน้จาก 1,251.39 ลา้นบาท เป็น 1,389.65 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ 138.26 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.05 ซึง่เกดิจากการขยายสนิเชือ่เชา่ซือ้รถจักรยานยนต ์
 

2. รายไดอ้ืน่เพิม่ขึน้จาก 190.26 ลา้นบาท เป็น 216.72 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ 26.46 ลา้นบาทหรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 13.90 สว่นใหญเ่พิม่ขึน้เกดิจากรายไดจ้ากการบรหิารงานซึง่ไดรั้บจากบรษัิทยอ่ยใน
ประเทศ 

 
3. คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิารเพิม่ขึน้จาก 318.48 ลา้นบาท เป็น 356.11 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ 

37.64 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.82 เพือ่สนับสนุนการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทยอ่ยในประเทศ 
และรองรับการขยายธรุกจิซึง่ยงัเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง 

 
4. มหีนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูเพิม่จาก 342.43 ลา้นบาท เป็น 441.37 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ 98.94 

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 28.90 เกดิจากลกูหนีค้า้งชาํระมจํีานวนเพิม่ขึน้ตามวฏัจักรของการขยาย
สนิเชือ่อยา่งตอ่เนือ่ง และจากปัจจัยทางเศรษฐกจิและการเมอืงซึง่ปัจจบุนัสถานการณ์เริม่เขา้สูภ่าวะ
ปกตแิตก็่ยังสง่ผลตอ่งบการเงนิปี 2557 

 
5. การขาดทุนจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขายเพิม่ขึน้จาก 314.39 ลา้นบาท เป็น 377.81 ลา้น

บาท โดยเพิม่ขึน้ 63.42 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 20.17 จากปรมิาณสนิทรัพย์รอการขายที่
เพิม่ขึน้ ขณะทีร่าคาตลาดของสนิทรัพยร์อการขายยังมรีาคาคอ่นขา้งตํา่ 

 
อยา่งไรก็ตามหากพจิารณาผลการดําเนนิงานเฉพาะไตรมาส 4/2557 ของงบเฉพาะกจิการ บรษัิทฯ มี

กําไรสทุธ ิ71.92 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัในปีทีแ่ลว้ 40.71 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 130.43 โดย
สาเหตหุลกัเกดิจากการลดลงของหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู จาก 99.04 ลา้นบาทเป็น 91.12 ลา้นบาท โดยลดลง 
7.92 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 8  และจากการลดลงของการขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขาย จาก 
128.91 ลา้นบาท เป็น 97.18 ลา้นบาท โดยลดลง 31.73 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.61 ซึง่แสดงถงึการฟ้ืน
ตวัของธรุกจิอยา่งชดัเจนในไตรมาสนี ้ 
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งบการเงนิรวม 

เนือ่งจากผลการดําเนนิงานสําหรับปี 2556 ยังไมม่กีารรวมผลประกอบการของบรษัิทยอ่ยในประเทศไทย 
(เริม่นําเขา้มารวมในไตรมาส 3/2557 เป็นไตรมาสแรก) จงึเป็นปัจจัยหนึง่ทีทํ่าใหง้บการเงนิรวม สําหรับปี 2557 มี
ผลประกอบการแตกตา่งจากปี 2556  

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มกํีาไรสทุธลิดลงจาก 240.31 ลา้นบาท เป็น 114.70 ลา้นบาท  โดยลดลง 125.61 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 52.27 เมือ่เทยีบกบัผลการดําเนนิงานในปี 2556 โดยมสีาเหตสํุาคญัดงันี ้
 

1. รายไดด้อกผลเชา่ซือ้เพิม่ขึน้จาก 1,258.28 ลา้นบาท เป็น 1,666.74 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ 408.46 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 32.46 ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้จากบรษัิทแม ่ 138.26 ลา้นบาท ซึง่เกดิจาก
การขยายสนิเชือ่เชา่ซือ้รถจักรยานยนตข์องบรษัิทแมต่ามงบการเงนิเฉพาะกจิการ เพิม่ขึน้จากบรษัิท
ยอ่ยในประเทศ 175.23 ลา้นบาท (ซึง่เป็นปีแรกทีเ่ร ิม่นําผลประกอบการมารวม) และเพิม่ขึน้จาก
บรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ 94.97 ลา้นบาท แสดงถงึการเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งของบรษัิทยอ่ยใน
ตา่งประเทศ 

 
2. คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิารในงบการเงนิรวม เพิม่ขึน้จาก 362.85 ลา้นบาท เป็น 561.14 ลา้น

บาท โดยเพิม่ขึน้ 198.30 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 54.65 ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้โดยบรษัิทแม ่37.64 ลา้น
บาท และ บรษัิทยอ่ย 160.66 ลา้นบาท  เพือ่รองรับการขยายธรุกจิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
ทัง้นีร้วมถงึการตดัจําหน่ายมลูคา่สทิธ ิ(Exclusivity Right) ตามอายสุญัญา 

 
3. หนีส้ญูและสงสยัจะสญูในงบการเงนิรวม เพิม่ขึน้จาก 343.64 ลา้นบาท เป็น 494.86 ลา้นบาท โดย

เพิม่ขึน้ 151.22 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 44.01  ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้จากบรษัิทแม ่ 98.94 ลา้นบาท 
แสดงถงึการฟ้ืนตวัจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิในประเทศ และเพิม่ขึน้จากบรษัิทยอ่ยในประเทศ 
53.12 ลา้นบาท เนือ่งจากเป็นไตรมาสแรกทีเ่ริม่นําผลประกอบการมารวม ขณะทีบ่รษัิทยอ่ยใน
ตา่งประเทศมหีนีส้ญูและสงสยัจะสญูลดลงเล็กนอ้ย  

 
4. การขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขายเพิม่ขึน้จาก 314.39 ลา้นบาท เป็น 431.82 ลา้น

บาท โดยเพิม่ขึน้ 117.43 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 37.35 ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้จากบรษัิทแม ่
63.43 ลา้นบาทและเพิม่ขึน้จากบรษัิทยอ่ยในประเทศ 54.01 ลา้นบาท เนือ่งจากเป็นปีแรกทีเ่ร ิม่นํา
ผลประกอบการมารวม สว่นบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศมอีตัราการคา้งชําระทีตํ่า่มากจากคณุภาพหนีท้ีด่ ี
สง่ผลใหย้ังไมม่กีารขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขาย  

 
ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาผลการดําเนนิงานเฉพาะไตรมาส 4/2557 ของงบการเงนิรวม บรษัิทฯ มกํีาไรสทุธ ิ

93.16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 79.97 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 606.47 เมือ่เทยีบกบัผลการดําเนนิงานงวด
เดยีวกนัในปีทีผ่า่นมา มสีาเหตหุลกัไดแ้ก ่ รายไดด้อกผลเชา่ซือ้ทีเ่พิม่ขึน้จาก 349.59 ลา้นบาท เป็น 
475.22 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ 125.64 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.94 เป็นการเพิม่ขึน้จากบรษัิทยอ่ย
ในประเทศ (ซึง่เป็นปีแรกทีเ่ร ิม่นําผลประกอบการมารวม) และจาการขยายสนิเชือ่อยา่งตอ่เนือ่งของบรษัิท
ยอ่ยในตา่งประเทศ ขณะทีห่นีส้ญูและสงสยัจะสญู และการขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขาย
ลดลงเล็กนอ้ย แสดงใหเ้ห็นวา่การขยายสนิเชือ่เป็นไปอยา่งมคีณุภาพ 
 
ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี ้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 
มตทิีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตรัิบทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิท ในรอบปี 2557 และอนุมัตริายงาน

ประจําปีของคณะกรรมการ งบดลุ บญัชกํีาไรขาดทนุของบรษัิท และรายงานของผูส้อบบญัช ี สําหรับรอบปีบญัชี
ส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี ้

  
  เห็นดว้ย  657,430,720 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
  ไมเ่ห็นดว้ย    0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง    0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

หมายเหต ุ  ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 2 รายจํานวน 820 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น
จํานวนหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุทัง้หมด จํานวน 657,430,720 หุน้ (เสยีง) 

 
ระเบยีบวาระที ่5  พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2557 

ประธานกลา่ววา่ เนือ่งจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทในปี 2557 (หรอืตัง้แต ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
2557) ตามงบการเงนิรวม บรษัิทมผีลกําไรสทุธ ิ114,703,924 บาท และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษัิทฯ ได ้
จัดสรรทนุสํารองตามกฎหมายไวค้รบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนตามทีก่ฎหมายกําหนดแลว้ คณะกรรมการจงึ
เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2557 จากผลการดําเนนิงาน สิน้สดุ วนัที ่ 31 
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ธนัวาคม 2557 คดิเป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 68,718,486.82 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 59.91 ของกําไรสทุธติามงบ
การเงนิรวม หรอืคดิเป็น 0.048 – 0.063 บาทตอ่หุน้  ทัง้นีอ้ตัราการปันผลตอ่หุน้ทีแ่น่นอนขึน้อยูก่บัจํานวนการใช ้
สทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิGL- W3 ครัง้ที ่15 ในวนัที ่31 มนีาคม 2558 และ ครัง้ที ่16 ในวนัที ่30 เมษายน 2558 
ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิท ทีร่ะบวุา่ เงนิปันผลจะจา่ยไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 40 ของกําไร
สทุธขิองบรษัิทหลงัจากหกัภาษีเงนิได ้  โดยบรษัิทฯ จะประกาศอตัราทีแ่น่นอนใหท้ราบภายใน วนัที ่6 พฤษภาคม 
2558  

โดยกําหนดวนับนัทกึรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล ในวนัที ่ 11 พฤษภาคม 2558 และใหร้วบรวม
รายชือ่ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่ 12 พฤษภาคม 2558 และ
กําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่26 พฤษภาคม 2558  
 

ทัง้นีใ้นปี 2556 บรษัิทฯ มกีารจา่ยเงนิปันผล จากผลการดําเนนิงาน สิน้สดุ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 คดิ
เป็นจํานวนเงนิ 166,377,306.88 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.23 ของกําไรสทุธติามงบการเงนิรวม (240.3 ลา้น
บาท)  

 
ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี ้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 
มต ิ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมัตกิารจา่ยเงนิปันผล ประจําปี 2557 จากผลการดําเนนิงาน สิน้สดุ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ตามทีเ่สนอมาทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี ้
 
  เห็นดว้ย  657,437,255 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
  ไมเ่ห็นดว้ย     0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง           0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 5 รายจํานวน 6,535 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น
จํานวนหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุทัง้หมด จํานวน 657,437,255 หุน้ (เสยีง) 

 
ระเบยีบวาระที ่6   พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ 
 

ประธานกลา่ววา่  ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออก
จากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ ก็
ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม  และกรรมการคนทีอ่ยูใ่นตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจาก
ตําแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได ้

ปัจจบุนั บรษัิทมกีรรมการรวมทัง้ส ิน้ 10 ทา่น  ดงันัน้ จะมกีรรมการจํานวน 4 ทา่นทีจ่ะตอ้งออกตามวาระใน
ครัง้นี ้ ซึง่ไดแ้ก ่

1) นายมทิซจึ ิโคโนชติะ  ประธานกรรมการ 
2) นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิ กรรมการ 
3) พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์   กรรมการอสิระ 
4) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ   กรรมการ  

 คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการในตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ เนือ่งจากบคุคลทัง้สีด่งักลา่ว ลว้นเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลาใหก้บับรษัิทอยา่งเต็มที ่ 

ทัง้นีใ้นวาระนี ้ ทีป่ระชมุไดทํ้าการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคลและมตใินวาระนี ้ แตล่ะทา่นจะตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมัตใิหก้รรมการทีอ่อกตามวาระทกุทา่นกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการใน
ตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี ้

ลําดบั รายชือ่กรรมการ คะแนนเสยีง 
  เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็น

ดว้ย 
รอ้ยละ งดออกเสยีง รอ้ยละ 

1. นายมทิซจึ ิโคโนชติะ 657,417,266 99.9970 0 0.00 20,000 0.0030 
2. นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิ 657,417,266 99.9970 20,000 0.0030 0 0.00 
3. พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์  657,417,266 99.9970 20,000 0.0030 0 0.00 
4. นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ   657,417,266 99.9970 20,000 0.0030 0 0.00 
หมายเหต ุ  ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 1 รายจํานวน 11 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น

จํานวนหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุทัง้หมด จํานวน 657,437,266 หุน้ (เสยีง) 
 



 12 

ดงันัน้ รายนามคณะกรรมการบรษัิท หลงัจากไดรั้บการเลอืกตัง้กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งเรยีงลําดบัตามการ
ออกตามวาระจะเป็นดงันี ้

13) นายวรศกัดิ ์เกรยีงโกมล กรรมการ 
14) นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ 
15) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
16) ดร.พลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
17) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
18) นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่ กรรมการ 
19) นายมทิซจึ ิโคโนชติะ ประธานกรรมการ 
20) นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิ กรรมการ 
21) พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
22) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ   กรรมการ 

 
ระเบยีบวาระที ่7  พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่ตอบแทน ประจาํปี 2558 

ประธานกลา่ววา่คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ บรษัิทสํานักงาน อวีาย 
จํากดั ซงึเป็นผูส้อบบญัชรีายเดมิ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2558 ตอ่ไปเป็นปีที ่9  โดยมรีายชือ่ผูส้อบ
บญัช ี ไดแ้ก ่ 

6. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3516 (เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิท มาเป็นเวลารวม 4 ปี ไดแ้ก ่ปี 2550-2552 และปี 2557) หรอื 

7. นส.พมิพใ์จ มานติขจรกจิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4521(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของ
บรษัิท มาเป็นเวลารวม4 ปี ไดแ้ก ่ปี 2553-2556 

8. นายโสภณ เพิม่ศริวิัลลภ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3182(ยังไม่เคยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิท) หรอื 

9. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3972 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิท) 

10. นส.รสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5659 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของ
บรษัิท)  

โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึง่มอํีานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชขีองบรษัิท 
ทัง้นี ้ไมม่ผีูส้อบบัญชทีา่นใดมคีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบับคุคลดงักลา่ว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ  

 
คณะกรรมการยงัเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหกํ้าหนดคา่สอบบญัช ีประจําปี 2558  ใน

วงเงนิไมเ่กนิ 1,870,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ) ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2557 จํานวน 90,000 บาท ทีม่กีารจา่ยคา่
สอบบญัช ีจํานวน 1,780,000 บาท โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ (non-audit fee) เนือ่งจากขอบเขตงานทีเ่พิม่ขึน้ จาก
การทํางบการเงนิรวมสําหรับบรษัิท และบรษัิทยอ่ยในประเทศไทย สงิคโปร ์และกมัพชูา 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ บรษัิทสํานักงาน อ ี วาย จํากดั เป็นบรษัิทซึง่มชีือ่เสยีง และมี
มาตรฐานเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล อกีทัง้ไดเ้สนอคา่สอบบญัชใีนอตัราทีเ่หมาะสม 

ทัง้นี ้มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

มต ิ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตใิหแ้ตง่ตัง้ บรษัิทสํานักงาน อ ี วาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท  
ประจําปี 2558 และใหกํ้าหนดคา่สอบบญัช ีในวงเงนิไมเ่กนิ 1,870,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ) ตามทีเ่สนอ
มา ดว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี ้

 
เห็นดว้ย   657,440,184 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย        0    คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
งดออกเสยีง        0    คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 1 รายจํานวน 2,918 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น
จํานวนหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุทัง้หมด จํานวน 657,440,184 หุน้ (เสยีง) 

 
ระเบยีบวาระที ่8  พจิารณาอนมุตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

สาํหรบัปี 2558 
 

ประธานกลา่ววา่ การกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
เนือ่งจากปัจจบุนับรษัิทไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  อยา่งไรก็ตาม การกําหนดคา่ตอบแทนของ
คณะกรรมการไดผ้า่นการพจิารณาอยา่งรอบคอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นทีจ่ะนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมัต ิ ซึง่ปกตจิะประกอบดว้ย คา่เบีย้ประชมุ และคา่บําเหน็จของกรรมการ โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบั
ผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั 
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สําหรับปี 2558 นี ้ คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหกํ้าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ ในวงเงนิไมเ่กนิ 3,500,000 บาท  ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนักบัทีไ่ดเ้สนอในปีทีแ่ลว้  โดยจะ
จัดสรรดงัตอ่ไปนี ้

คา่เบีย้ประชุม ขอเสนอใหเ้ป็นอตัราเดยีวกบัปีทีแ่ลว้ดงันี ้
- ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 12,000 บาทตอ่ครัง้ทีเ่ขา้

ประชมุ 
- กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บทา่นละ 10,000 บาทตอ่ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 
ทัง้นี ้  กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บคา่เบีย้ประชมุทัง้ในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ตามภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ 
คา่บาํเหน็จ  จะพจิารณาจากผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั โดยจะเสนอใหจ้า่ยประมาณ 2 เทา่ของ
จํานวนเดอืนเฉลีย่ของโบนัสพนักงาน (เชน่ หากพนักงานไดรั้บโบนัสเฉลีย่ 2 เดอืน กรรมการจะไดรั้บ 4 
เดอืนของคา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้) ซึง่เป็นเงือ่นไขเดยีวกนักบัปีทีแ่ลว้ 
 
เมือ่ปี 2557 บรษัิทมผีลกําไรจํานวน 114.70 ลา้นบาท และไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ จํานวนทัง้ส ิน้ 2,982,000 บาทโดยแบง่เป็นคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทจํานวน 1,760,000 บาท 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 494,000 บาท และคา่บําเหน็จกรรมการ จํานวน 728,000 บาท  
ในขณะที ่ ในปี 2556 บรษัิทมผีลกําไรจํานวน 240.31 ลา้นบาท และไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวนทัง้ส ิน้ 2,784,000 บาทโดยแบง่เป็นคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทจํานวน 1,558,000 บาท 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 290,000 บาท และคา่บําเหน็จกรรมการ จํานวน 936,000 บาท 
 ทัง้นี ้มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชมุ โดยบรษัิทมกีรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ ซึง่ถอืหุน้นับรวมกนัได ้1,890,796 หุน้ เป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี กรรมการ
ดงักลา่วจงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

มต ิ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 
2558 ตามทีเ่สนอมา  ดว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี ้

 
  เห็นดว้ย  655,549,988 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.7124 
  ไมเ่ห็นดว้ย      0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
  งดออกเสยีง             0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

 
หมายเหต ุ  ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 1 รายจํานวน 600 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น

จํานวนหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุทัง้หมด จํานวน 657,440,784 หุน้ (เสยีง) 
 
ระเบยีบวาระที ่9 พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศ

โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจาํนวนไมเ่กนิ 30 ลา้นเหรยีญดอลลาร์
สหรฐั หรอืในเงนิสกลุอืน่ในจานวนเทยีบเทา่ 

 กอ่นทีจ่ะเริม่ตน้วาระที ่ 9 ประธานฯ  ไดร้ายงานตอ่ทีป่ระชมุวา่ตัง้แตร่ะเบยีบวาระที ่ 9  ถงึ ระเบยีบวาระที ่
12 ทีจ่ะนําเสนอเพือ่ขออนุมัตใินทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 นัน้ เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นเงือ่นไข
ของกนัและกนั หากเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ตามระเบยีบวาระที ่9   ถงึ ระเบยีบวาระที ่12 ไมไ่ดรั้บการอนุมัตจิากทีป่ระชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ใหถ้อืวา่ระเบยีบวาระทีไ่ดรั้บการอนุมัตโิดยทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ไป
กอ่นหนา้นัน้ไดถ้กูยกเลกิและจะไมม่กีารนําเสนอระเบยีบวาระอืน่เพือ่ใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 
พจิารณาอกีตอ่ไป   
 ประธานฯ ไดร้ายงานตอ่ทีป่ระชมุวา่ในวาระนีท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่ 3/2558 ซึง่ประชมุเมือ่
วนัที ่ 6 มนีาคม 2558  ไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 (“ทีป่ระชุม”) เพือ่พจิารณา
อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
ไดแ้ก ่J Trust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) ในจํานวนไมเ่กนิ 30 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐหรอืในเงนิสกลุอืน่ในจํานวน
เทยีบเทา่ ทัง้นี ้ รายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสําคญัในเบือ้งตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ เป็นไปตามเอกสารแนบ 4 
ทีส่ง่มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ 
 ประธานฯ ไดช้ีแ้จงขอ้มลูของ JTA วา่ JTA เป็นบรษัิทยอ่ยของ J Trust Co. Ltd. (“JT”) ซึง่เป็นบรษัิทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยโ์ตเกยีว (“TSE”) ประเทศญีปุ่่ น ประกอบธรุกจิหลกั คอื ใหบ้รกิารทางการเงนิแกล่กูคา้
รายยอ่ย และธรุกจิอืน่ๆ เชน่ อสงัหารมิทรัพย ์ สวนสนุก และเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ JT มมีลูคา่ตลาดใน 
TSE ประมาณ 1,000 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐ (หรอืประมาณ 32,500 ลา้นบาท) JTA เป็นบรษัิททีจั่ดตัง้ขึน้ใน
ประเทศสงิคโปรเ์มือ่เดอืนตลุาคม 2556 โดย JT ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของหุน้ทัง้หมดใน JTA โดย JTA ดําเนนิธรุกจิ
บรหิารจัดการการลงทนุและใหบ้รกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการบรหิารในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 
 ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเกีย่วกบัประโยชนท์ีบ่รษัิทฯ จะพงึไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ใหแ้ก ่JTA ในครัง้นีว้า่คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาแลว้วา่ JT (โดยการถอืหุน้ผา่น JTA) มรีากฐานทีม่ั่นคงใน
ตลาดในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้การที ่JT เขา้มาลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิทฯ (โดยผา่น JTA) จงึ
จะชว่ยกระตุน้การขยายตวัของบรษัิทฯ ในตลาดในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยมแีหลง่เงนิทนุทีม่ี
ประสทิธภิาพ  
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 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาและเห็นวา่บรษัิทฯ ควรเลอืกทีจ่ะออกและเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพแทนการออกหุน้กูห้รอืหุน้สามัญ เนือ่งจากเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้ 
 1) เพิม่ความคลอ่งตวัในการบรหิารจัดการเงนิ: หากนักลงทนุใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
บรษัิทฯ จะไมต่อ้งใชค้นืเงนิตน้แกนั่กลงทนุ นอกจากนี ้ การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพยังทําใหบ้รษัิทฯ มี
ทางเลอืกในการระดมทนุทีห่ลากหลายในอนาคต โดยสามารถออกไดท้ัง้หุน้กู ้ หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพ เพือ่ให ้
เหมาะสมกบัแผนการลงทนุหรอืการขยายธรุกจิในอนาคต  
 2) ผลกระทบ (Dilution) ตํา่และไมเ่กดิทันท:ี หากนักลงทนุใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็น
หุน้สามัญ จะเปรยีบเสมอืนการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุทีร่าคาสงูกวา่ราคาตลาด ณ วนัทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 
 3) หุน้กูแ้ปลงสภาพทีอ่อกโดยบรษัิทฯ ในครัง้นี ้ ไมม่หีลกัประกนัหรอืผูค้ํ้าประกนั ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึไมม่ี
ภาระผกูพันเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการดําเนนิงาน (operating assets)  
 4) บรษัิทฯ ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นี ้ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ โดยบรษัิทฯ จะนําเงนิทีจ่ะไดรั้บจาก
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วไปใชใ้นตา่งประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกมัพชูา ซึง่สามารถใช ้
สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐในการประกอบธรุกจิได ้ ดงันัน้ การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จงึเปรยีบเสมอืนการบรหิารความ
เสีย่งตามธรรมชาต ิ(Natural Hedge) 
 นอกจากนี ้ ประธานฯ ไดร้ายงานถงึวตัถปุระสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นีว้า่ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาแลว้วา่การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทางเลอืกหนึง่ในการระดมทนุเพือ่นําเงนิมา
ใชใ้นการตอ่ไปนี ้ 
 1) เป็นเงนิทนุสําหรับขยายธรุกจิในภมูภิาคอาเซยีน โดยเฉพาะในประเทศกมัพชูาซึง่บรษัิทฯ ไดป้ระกอบ
ธรุกจิใหเ้ชา่ซือ้รถจักรยานยนตส์ว่นบคุคลแกบ่คุคลทั่วไป และใหเ้ชา่ซือ้รถคโูบตา้ทีใ่ชใ้นการประกอบเกษตรกรรม 
ตัง้แตปี่ 2556 โดยบรษัิทฯ ไดรั้บสทิธใินการเป็นตวัแทนในการใหส้นิเชือ่เชา่ซือ้รถจักรยานยนตฮ์อนดา้แตเ่พยีงผู ้
เดยีวในประเทศกมัพชูา (ฮอนดา้มสีว่นแบง่การตลาดในธรุกจิรถจักรยานยนตม์ากกวา่รอ้ยละ 80 ในประเทศ
กมัพชูา) และบรษัิทฯ ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงเพือ่ความรว่มมอืกนัในทางธรุกจิกบับรษัิท สยามคโูบตา้ จํากดั 
ซึง่เป็นผูผ้ลติอปุกรณ์การเกษตรชัน้นําในประเทศกมัพชูาและไดเ้ริม่เปิดสํานักงานเพือ่ใหบ้รกิารสนิเชือ่เชา่ซือ้ใน
รา้นคา้ตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ของคโูบตา้ในประเทศกมัพชูาแลว้ และ 
 2) เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ เพือ่ใหม้สีภาพคลอ่งทางการเงนิ
สงูขึน้และสามารถเพิม่เครอืขา่ยทางธรุกจิทีส่ง่เสรมิการเตบิโตของธรุกจิของบรษัิทฯ เพิม่โอกาสสรา้งรายไดแ้ละ
กําไรในอนาคต 
 ประธานฯ ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบถงึขอ้กําหนดสาระสําคญัในเบือ้งตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพซึง่บรษัิทฯ 
ขออนุมัตอิอกและเสนอขายในครัง้นี ้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามรายละเอยีดขอ้กําหนดสาระสําคญัในเบือ้งตน้
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ เป็นไปตามเอกสารแนบ 4 ทีส่ง่มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้นี ้ดงันี ้

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพทีใ่หส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบรษัิทฯ ไมม่หีลกัประกนัและ
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้    

การออกและเสนอขาย ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้จํานวนตอ่ผูล้งทนุในตา่งประเทศ 

วงเงนิ วงเงนิไมเ่กนิ 30 ลา้นดอลลารส์หรัฐ หรอืในเงนิสกลุอืน่ในจํานวนเทยีบเทา่ 

อาย ุ 3 ปี นับแตว่นัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 5 ตอ่ปี 

ขอ้จาํกดัในการโอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

การซือ้ขายหรอืการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไมว่า่ทอดใดๆ จะตอ้งกระทําในตา่งประเทศ
เทา่นัน้ และตอ้งดําเนนิการตามทีก่ฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งซึง่กําหนดโดยหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

อตัราการแปลงสภาพ จํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ จํานวนเงนิตน้นัน้องิตาม
อตัราแลกเปลีย่นของจํานวนเงนิบาทตอ่หนึง่ดอลลารส์หรัฐทีไ่ดกํ้าหนดในวนัที ่ 20 
มนีาคม 2558 (ซึง่เทา่กบั 32.7 บาทตอ่หนึง่ดอลลารส์หรัฐ)  

ราคาแปลงสภาพ 10 บาท 

ระยะเวลาการใชส้ทิธแิปลง
สภาพ 

ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของ
บรษัิทฯ ไดนั้บจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วจนถงึวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้
แปลงสภาพ โดยสามารถใชส้ทิธแิปลงสภาพไดใ้นวนัทําการวนัสดุทา้ยของในแตล่ะ
ไตรมาส (วนัทําการวนัสดุทา้ยของเดอืนมนีาคม มถินุายน กนัยายน และธนัวาคมของ
แตล่ะปี) ทัง้นี ้ภายใตเ้งือ่นไขในขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกใหมเ่พือ่
รองรบัการแปลงสภาพ 

จํานวนไมเ่กนิ 100,000,000  หุน้ 

การชดใชค้า่เสยีหายในกรณี
บรษิทัฯ ไมส่ามารถจดัใหม้หีุน้
สามญัเพือ่รองรบัการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

บรษัิทฯ จะชดใชค้า่เสยีหายใหเ้ฉพาะผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพทีไ่ดม้าแสดงความจํานงที่
จะใชส้ทิธแิปลงสภาพและบรษัิทฯ ไมส่ามารถจัดใหม้หีุน้สามัญเพือ่รองรับการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพดงักลา่วไดเ้พยีงพอ โดยคํานวณตามขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลง
สภาพ  

วธิกีารจดัสรร จัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้จํานวนใหแ้ก ่ J Trust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) ซึง่จัดตัง้
ขึน้ในประเทศสงิคโปร ์ 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้กรณีทีบ่รษัิทฯ ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถ้อืหุน้กู ้
แปลงสภาพทําการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้จํานวน มดีงัตอ่ไปนี ้
1) ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution)สามารถ

คํานวณไดจ้ากสตูรตอ่ไปนี ้
Control Dilution =    Qe / (Qo + Qe) 
Control Dilutionสามารถคํานวณได ้2 แนวทาง ไดแ้ก ่
1.1) กรณีทีม่กีารใชส้ทิธแิปลงสภาพเฉพาะหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามัญทัง้

จํานวน 
1.2) กรณีทีม่ผีูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิกุชดุทีเ่หลอือยูใ่ชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญและผู ้

ถอืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญทัง้จํานวน (Worst 
Case Scenario) 

Control Dilution แตล่ะแนวทางมดีงันี ้
 
1.1) กรณีทีม่กีารใชส้ทิธแิปลงสภาพเฉพาะหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้

สามญัท ัง้จาํนวน 
โดยที ่
Qo = จํานวนหุน้สามัญทีอ่อกและเรยีกชําระแลว้ จํานวน 
1,095,770,366 หุน้ 
Qe = จํานวนหุน้รองรับสําหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ จํานวน 100,000,000 
หุน้ 
 Control Dilution  = 100,000,000 /(1,095,770,366 + 
100,000,000) 

= 8.36% 
1.2) กรณีทีม่ผีูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิกุชุดทีเ่หลอือยูใ่ชส้ทิธซิือ้หุน้

สามญัและผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญัท ัง้
จาํนวน (Worst Case Scenario) 
โดยที ่
จํานวนหุน้สามัญทีอ่อกและเรยีกชําระแลว้  

จํานวน 1,095,770,366 หุน้ 
จํานวนหุน้รองรับสําหรับ GL-WD (ESOP, ครบกําหนด 14 พฤษภาคม 
2558) 

จํานวน 11,836,000 หุน้ 
จํานวนหุน้รองรับสําหรับ GL-W3 (ครบกําหนด 30 พฤศจกิายน 2558) 

จํานวน 331,568,252 หุน้ 
จํานวนหุน้รองรับสําหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

จํานวน 100,000,000 หุน้ 
ดงันัน้ 
Qo = จํานวนหุน้สามัญทีอ่อกและเรยีกชําระแลว้ จํานวน 
1,095,770,366 หุน้ 
Qe = จํานวนหุน้รองรับสําหรับใบสําคญัแสดงสทิธแิละหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ทัง้หมด เทา่กบั 11,836,000 + 331,568,252 + 100,000,000 = 
443,404,252 หุน้ 

Control Dilution = 443,404,252/(1,095,770,366 + 443,404,252)  
= 28.81% 

2.) ดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)สามารถคํานวณไดจ้าก
สตูรตอ่ไปนี ้
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Price Dilution = (Po – PE) / Po 
โดยที ่ PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
 
Price Dilutionสามารถคํานวณได ้โดยใชร้าคาตลาด ณ วนักําหนด
ราคาเสนอขาย (วนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้เพือ่ขออนุมัตใิหบ้รษัิทเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม)่ โดยแบง่ยอ่ยได ้ 2 
กรณี คอื 

 
ก) กรณีทีม่กีารใชส้ทิธแิปลงสภาพเฉพาะหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั

ท ัง้จาํนวน 
Price Dilution = (Po – PE) / Po 
โดยที ่ PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาตลาดคํานวณโดยใชร้าคาปิดถัวเฉลีย่ยอ้นหลงั 15 วนัทํา

การตดิตอ่กนักอ่นวนักําหนดราคาเสนอขาย ตัง้แตว่นัที ่ 12 
กมุภาพันธ ์ถงึ 5 มนีาคม 2558=8.46 บาท 

Pe = ราคาแปลงสภาพ = 10 บาทตอ่หุน้ 
Qo = จํานวนหุน้สามัญทีอ่อกและเรยีกชําระแลว้ จํานวน 

1,095,770,366 หุน้ 
Qe = จํานวนหุน้รองรับสําหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ จํานวน 

100,000,000 หุน้ 
ดงันัน้ 
 
PE = (8.46 x 1,095,770,366) + (10 x 100,000,000) 
                  (1,095,770,366 + 100,000,000) 

= 10,270,217,296 / 1,195,770,366 
= 8.59 

เนือ่งจากราคาตลาด (Po 8.46 บาท) ตํา่กวา่ราคาหุน้เฉลีย่หลงัการ
ใชส้ทิธแิปลงสภาพ (PE 8.59 บาท) ดงันัน้ กรณีนี ้จงึไมม่ผีลกระทบ
ดา้นราคา 
 

ข) กรณีทีม่ผีูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิกุชุดทีเ่หลอือยูใ่ชส้ทิธซิือ้หุน้
สามญัและผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญัท ัง้
จาํนวน (Worst Case Scenario) 

Price Dilution = (Po – PE) / Po 
โดยที:่ 
PE = (PoQo + PeWD*QeWD + PeW3*QeW3 + PeCD*QeCD) 
                             (Qo + QeWD+QeW3+QeCD) 
Po = ราคาตลาดคํานวณโดยใชร้าคาปิดถัวเฉลีย่ยอ้นหลงั 15 วนัทํา

การตดิตอ่กนักอ่นวนักําหนดราคาเสนอขาย ตัง้แตว่นัที ่ 12 
กมุภาพันธ ์ถงึ 5 มนีาคม 2558 = 8.46 บาท 

Qo= จํานวนหุน้สามัญทีอ่อกและเรยีกชําระแลว้ จํานวน
1,095,770,366 หุน้ 

PeWD = ราคาใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิ GL-WD = 1.6577 
บาทตอ่หุน้ 

QeWD = จํานวนหุน้รองรับของ WD = 11,836,000 หุน้ 
PeW3 = ราคาใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิGL-W3 = 10 บาท

ตอ่หุน้ 
QeW3 = จํานวนหุน้รองรับของ W3=331,568,252 หุน้ 
PeCD = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ = 10 บาทตอ่หุน้ 
QeCD = จํานวนหุน้รองรับของหุน้กูแ้ปลงสภาพ = 100,000,000 

หุน้ 
ดงันัน้ 
PE = (9,270,217,296 + 19,620,537 + 3,315,682,520 + 

1,000,000,000) 
           (1,095,770,366+ 11,836,000 + 331,568,252 + 

100,000,000) 
= 13,605,520,354 / 1,539,174,618 
= 8.84 
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เนือ่งจากราคาตลาด (Po 8.46 บาท) ตํา่กวา่ราคาหุน้เฉลีย่หลงัการ
ใชส้ทิธแิปลงสภาพ (PE 8.84 บาท) ดงันัน้ กรณีนี ้จงึไมม่ผีลกระทบ
ดา้นราคา 
 

การไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
กอ่นวนัครบกาํหนดไถถ่อนหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

การไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิทฯ 
 ไมว่า่ในเวลาใดๆ ก็ตาม ภายหลงัจาก (และรวมถงึ) วนัทีก่ารออกหุน้กูแ้ปลง

สภาพครบ 2 ปี จนกระทั่งวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิทฯ มี
สทิธทิีจ่ะไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพทีย่ังมไิดม้กีารแปลงสภาพในขณะนัน้กอ่น
วนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นตามที่
บรษัิทฯ เห็นสมควร ในราคาเทา่กบัจํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดงักลา่วบวกดว้ยดอกเบีย้สะสมซึง่คํานวณจนถงึวนัทีม่กีารไถถ่อนหุน้กูแ้ปลง
สภาพกอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่ว อยา่งไรก็ด ี หาก
ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้
ภายใน 10 วนันับจากวนัทีไ่ดรั้บคําบอกกลา่วการไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
กอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิท ใหคํ้าบอกกลา่วการ
ไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดย
บรษัิทนัน้สิน้ผลไป 

การไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยผูถ้อืหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

 เมือ่มเีหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่หรอืหลายเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้บรษัิทฯ จะ
ไถถ่อนและผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทฯ ไถถ่อนหุน้กูแ้ปลง
สภาพกอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น 
ในราคาเทา่กบัจํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วบวกดว้ยดอกเบีย้
สะสมซึง่คํานวณจนถงึวนัทีม่กีารไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวนัครบกําหนด
ไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่ว 

(ก) การเปลีย่นแปลงอํานาจควบคมุ: ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอํานาจควบคมุ 
(ข) การเพกิถอนหลกัทรัพย:์ ในกรณีที ่ (1) หุน้ของบรษัิทฯ ไดถ้กูเพกิถอน

หรอืไมไ่ดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลท.”) หรอื (2) หุน้ของบรษัิทฯ ไดถ้กูระงับ
การซือ้ขายใน ตลท. เป็นเวลา 30 วนัตดิตอ่กนัหรอืมากกวา่นัน้ และการ
ระงับการซือ้ขายในชว่งเวลาดงักลา่วนัน้ไมไ่ดเ้กดิจากการที ่ ตลท. ปิดทํา
การ 

“การเปลีย่นแปลงอาํนาจควบคมุ” หมายถงึการเปลีย่นแปลงความเป็นเจา้ของหรอื
อํานาจควบคมุ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของ (1) หุน้
ทัง้หมดของบรษัิทฯ หรอื (2) สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน หุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน หรอื สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนอืน่ใดของบรษัิทฯ หรอืการ
เปลีย่นแปลงคณะกรรมการบรษัิทฯ ในจํานวนมากกวา่กึง่หนึง่ของคณะกรรมการบรษัิท
ฯ ในวนัทีอ่อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 

เหตกุารณท์ีบ่รษิทัจะตอ้งออก
หุน้ใหมเ่พือ่รองรบัการ
เปลีย่นแปลงในการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพ  

ราคาแปลงสภาพนัน้อาจมกีารปรับเปลีย่นเมือ่มเีหตกุารณ์ตา่งๆ เกดิขึน้ซึง่รวมถงึ
เหตกุารณ์ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้
หรอืแบง่แยกหุน้ 

2) เมือ่บรษัิทฯ เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่ดๆ ในราคาเสนอขายทีกํ่าหนดไวตํ้า่
มากกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาหุน้ทีคํ่านวณตามวธิทีีร่ะบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธิ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

3) เมือ่บรษัิทเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพใดๆ 
โดยคํานวณราคาของหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรับใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้
หุน้หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้ตํา่มากกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาหุน้ทีคํ่านวณ
ตามวธิทีีร่ะบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

4) เมือ่บรษัิทฯ จา่ยเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ทีอ่อกใหมใ่หแ้กผู่ถ้อื
หุน้ 

5) เมือ่บรษัิทฯ จา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิซึง่เกนิกวา่รอ้ยละ 90 ของกําไรสทุธทิี่
บนัทกึในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ ภายหลงัจากการหกัภาษีเงนิ
ไดสํ้าหรับการดําเนนิงานในชว่งรอบการเงนิใดๆ ระหวา่งอายขุองหุน้กูแ้ปลง
สภาพ และ 

6) เมือ่มกีรณีอืน่ใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5) ทีทํ่าใหผู้ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพเสยี
สทิธหิรอืผลประโยชนต์อบแทนใดๆ ทีค่วรจะไดรั้บ บรษัิทฯ จะตอ้งพจิารณา
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และกําหนดการปรับเปลีย่นราคาแปลงสภาพอยา่งเป็นธรรมเพือ่ใหม่ั้นใจวา่
สทิธหิรอืผลประโยชนต์อบแทนใดๆ ทีผู่ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บจะตอ้ง
ไมด่อ้ยไปกวา่เดมิ 

 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั JTA ซึง่เป็นผูล้งทนุทีบ่รษัิทฯ เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหด้งักลา่วขา้งตน้ ไมเ่คยมี

ความสมัพันธก์บับรษัิทฯ หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทฯ แตอ่ยา่งใด และไมไ่ดเ้ป็นบคุคลที่
เกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 
2546 และ/หรอื ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ่ ทจ. 21/2551 เรือ่ง
หลกัเกณฑใ์นการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารของ JTA และ J 
Trust Co. Ltd. (ซึง่ถอืหุน้ใน JTA รอ้ยละ 100) ไมเ่ป็นบคุคลเกีย่วโยงกบับรษัิทฯ  
 

 
 ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิวา่ในวาระที ่ 9 นี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิม่เตมิ
ตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ/หรอื 
บคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการดงัตอ่ไปนี ้ 
 1) กําหนดหรอืแกไ้ขรายละเอยีด วธิกีารและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพตามความเหมาะสม ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงขอ้กําหนดและเงือ่นไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัทีอ่อกหุน้กู ้
แปลงสภาพ จํานวนหุน้สามัญเพือ่รองรับการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ มลูคา่ทีต่ราไว ้ การคํานวณและ
วธิกีารชําระดอกเบีย้ ระยะเวลาในการใชส้ทิธแิปลงสภาพ การไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืการกําหนดเหตกุารณ์ที่
บรษัิทฯ ตอ้งออกหุน้ใหมเ่พือ่รองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพ และเงือ่นไขการปรับสทิธแิปลงสภาพ ทัง้นี ้การกําหนด
หรอืแกไ้ขโดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ/หรอื บคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะตอ้งอยู่
ภายใตข้อบเขตทีจ่ะไดรั้บอนุมัตโิดยทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบั
อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบีย้ ราคาและอตัราแปลงสภาพ ตามทีกํ่าหนดไวใ้นรายละเอยีดของขอ้กําหนด
สาระสําคญัในเบือ้งตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพและ  
 2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนาม และแกไ้ขสญัญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยขอ้มลู คําขอยกเวน้
การปฏบิตัหินา้ที ่รายงาน คําขออนุญาตตา่งๆ และหลกัฐานตา่งๆ ทีจํ่าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้
กูแ้ปลงสภาพ ซึง่รวมถงึการตดิตอ่ การยืน่เอกสารตา่งๆ ดงักลา่วเพือ่ขออนุญาต รวมทัง้เอกสารหลกัฐานที่
เกีย่วขอ้งอืน่ๆ การดําเนนิการ การตดิตอ่ และ/หรอื การกระทําอืน่ใดตอ่สานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรอื หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ การนําหุน้กูแ้ปลงสภาพเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศ
และการนําหุน้สามัญเพิม่ทนุจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและ
ใหม้อํีานาจในการดําเนนิการอืน่ใดทีจํ่าเป็นและเหมาะสมเพือ่ดําเนนิการตามทีร่ะบไุวเ้บือ้งตน้ 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ซึง่สามารถสรปุไดด้งันี ้ 
คําถาม: มผีูถ้อืหุน้ สอบถามว่า ทําไมบรษัิทฯ จงึเลอืกออกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศแบบ
เฉพาะเจาะจง (Private Placement)เพยีงรายเดยีว ซึง่เมือ่ถูกแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญแลว้ ผูถ้อืหุน้รายอืน่ๆ จะ
ไม่ไดป้ระโยชน์จากการแปลงสภาพดว้ย ทําไมจงึไม่เลอืกออกหุน้กูธ้รรมดาแบบเฉพาะเจาะจง และออกใบสําคัญ
แสดงสทิธ ิGL-W4 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนเ์ทา่เทยีมกนั และการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นี ้บรษัิทจะ
ไดรั้บประโยชนอ์ะไรบา้ง 
คาํตอบ: ประธานฯ ตอบวา่ บรษัิทไดร้ะบเุหตผุลในการเลอืก JTA ในหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเปิดเผยตอ่
สาธารณชนแลว้ การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพครัง้นีเ้ป็นการออกใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศ เนือ่งมาจากบรษัิท
ประกอบธรุกจิใหเ้งนิกู ้ (Financing)ซึง่ตอ้งการแหลง่เงนิทนุทีห่ลากหลาย และบรษัิทยังมเีป้าหมายทีจ่ะขยายธรุกจิ
ไปตลาดอาเซยีน ซึง่สําหรับในประเทศไทย ไดร้ะดมทนุจากผูถ้อืหุน้โดยการออกใบสําคญัแสดงสทิธ ิ GL-W1,  
GL-W2 และยังม ี GL-W3 ทีปั่จจบุนัผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธยิังใชส้ทิธแิปลงสภาพไดแ้ละมเีงนิกูจ้ากสถาบนั
การเงนิในประเทศไทย ซึง่ปัจจบุนับรษัิทฯ ยังมศีกัยภาพทีจ่ะขอสนิเชือ่เพิม่เตมิได ้ แตสํ่าหรับการทําธรุกจิใน
ตา่งประเทศ หากมแีหลง่เงนิทนุสกลุดอลลารส์หรัฐจะไดป้ระโยชนม์ากกวา่ เนือ่งจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพมี
วตัถปุระสงคท์ีจ่ะนําไปใชข้ยายธรุกจิในประเทศกมัพชูา ซึง่ลกูคา้ใชเ้งนิดอลลา่รส์หรัฐในการซือ้ขายรถจักรยานยนต ์
ดงันัน้จะสามารถประหยดัคา่ใชจ้า่ยจากการแปลงสกลุเงนิ และลดความเสีย่งจากความผันผวนของคา่เงนิได ้
นอกจากนัน้ โครงสรา้งเงนิทนุในระยะยาว เชน่ การทํา securitization ในประเทศไทยไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย ดงันัน้ ใน
อนาคตหากบรษัิทมแีผนทีจ่ะทํา securitization ในตา่งประเทศจะทําไดง้า่ยกวา่ สําหรับ JT นัน้ถอืวา่เป็นคูค่า้ทาง
ธรุกจิทีแ่ข็งแกรง่เห็นไดจ้ากความสามารถในการระดมทนุ ซึง่เมือ่ 2 ปีทีแ่ลว้ทําไดถ้งึ 1,000 ลา้นเหรยีญดอลลาร์
สหรัฐ นอกจากนัน้ยังมธีนาคารอกี 2 แหง่อยูใ่นประเทศเกาหลแีละในประเทศอนิโดนเีซยี ก็มสีาขาถงึ 62 แหง่ซึง่
น่าจะมสีว่นสนับสนุนการขยายธรุกจิของบรษัิทได ้   การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพครัง้นีเ้ชือ่วา่จะเป็นประโยชนต์อ่ทกุ
ฝ่าย (Stakeholders) ไมเ่ฉพาะผูถ้อืหุน้เทา่นัน้ซึง่ทัง้หมดทีก่ลา่วมานี ้ เป็นมมุมองทางธรุกจิ หากทา่นผูถ้อืหุน้
ประสงคจ์ะสอบถามในแงท่างเทคนคิ ทัง้ทางดา้นกฎหมายและดา้นการเงนิ บรษัิทไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญซึง่เป็นที่
ปรกึษาของบรษัิทมาเพือ่ใหต้อบคําถามของทา่นผูถ้อืหุน้อกีดว้ย 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขาย
หุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่ J Trust Asia Pte. 
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Ltd. ในจํานวนไมเ่กนิ 30 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐหรอืในเงนิสกลุอืน่ในจํานวนเทยีบเทา่ ตามรายละเอยีดทีช่ ีแ้จง
ไปแลว้ 
 ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มต ิ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุใน
ตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่J Trust Asia Pte. Ltd. ในจํานวนไมเ่กนิ 30 ลา้น
เหรยีญดอลลารส์หรัฐหรอืในเงนิสกลุอืน่ในจํานวนเทยีบเทา่ และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีไ่ดเ้สนอขา้งตน้
ทกุประการ  
 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

  เห็นดว้ย  657,540,597 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9998 
  ไมเ่ห็นดว้ย      0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
  งดออกเสยีง           1,183 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0002 

 
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิม่ขึน้ 3 ราย จํานวน 100,996 หุน้ (เสยีง) รวมเป็น
จํานวนหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุทัง้หมดจํานวน 657,541,780 หุน้ (เสยีง) 
 
ระเบยีบวาระที ่10   พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 1,338,827 บาท จากเดมิ

ทนุ จดทะเบยีน 720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งั
ไมไ่ดอ้อกจําหนา่ยของบรษิทัฯ จํานวน 2,677,654  หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท  และการแก้ไขเพิ่มเต ิมหนงัสือบรคิณห์สนธิของบรษิทัฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 
 ประธานฯ รายงานต่อทีป่ระชมุวา่ตามทีบ่รษัิทฯ มแีผนการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในระเบยีบวาระที ่9 ทําใหบ้รษัิทฯ ตอ้งออกหุน้สามัญเพิม่ทุนเพือ่รองรับการแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
 เพือ่การปฏบิตัติามบทบญัญัตมิาตรา 136 แหง่พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่กําหนดไวว้า่ บรษัิทฯ จะเพิม่ทนุจากจํานวนทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้โดยการออกหุน้ใหมเ่พิม่ขึน้
ได ้เมือ่หุน้ทัง้หมดไดอ้อกจําหน่ายและไดรั้บชําระเงนิคา่หุน้ครบถว้นแลว้ บรษัิทฯ จงึตอ้งลดทนุจดทะเบยีนโดยการ
ตดัหุน้ทีย่ังไมไ่ดอ้อกจําหน่ายของบรษัิทฯ จํานวน 2,677,654 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท กอ่นการเพิม่ทนุ
จดทะเบยีนของบรษัิทฯ 
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จงึไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเรือ่งดังกล่าวต่อทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2558 เพื่อพจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ จํานวน 1,338,827 บาท จากเดมิทุนจดทะเบียน
จํานวน 720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุน้ทีย่ังไม่ไดอ้อกจําหน่ายของบรษัิทฯ จํานวน 
2,677,654 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมทัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ โดยการยกเลกิขอ้ความเดมิและเปลีย่นแปลงเป็นขอ้ความ
ใหม ่ดงันี ้

 ขอ้ความใหม ่
“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน  : 719,587,309 บาท  (เจ็ดรอ้ยสบิเกา้ลา้นหา้
แสนแปดหมืน่เจ็ดพันสามรอ้ยเกา้บาท) 

 แบง่ออกเป็น    : 1,439,174,618 หุน้  (หนึ่งพันสีร่อ้ยสามสบิ
เกา้ลา้นหนึง่แสนเจ็ดหมืน่สีพั่นหกรอ้ยสบิแปดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ    :0.50 บาท  (หา้สบิสตางค)์ 
โดยแบง่ออกเป็น 
หุน้สามัญ   : 1,439,174,618  หุน้ (หนึ่งพันสีร่อ้ยสามสบิ
เกา้ลา้นหนึง่แสนเจ็ดหมืน่สีพั่นหกรอ้ยสบิแปดหุน้) 
หุน้บรุมิสทิธ ิ   : -0- หุน้    (-)” 
 

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. นัน้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นุมัติ
ใหนํ้าเสนอเพิ่มเตมิต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ/หรอื บุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการ
ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. ตอ่หน่วยงานตา่งๆ ของรัฐ 
และ/หรอื หน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งและดําเนนิการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงเอกสารการจดทะเบยีนหรอื
เอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดทะเบยีนตามคําเรยีกรอ้งของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอตอ่
ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 1,338,827 บาท จากเดมิทุนจดทะเบยีน 
720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุน้สามัญทีอ่อกไวเ้พือ่รองรับการใชส้ทิธใิบสําคัญแสดง
สทิธ ิGL-W2 ซึง่ส ิน้สดุการใชส้ทิธไิปแลว้ เมือ่วันที ่30 กนัยายน 2557 คดิเป็นจํานวน 2,677,654 หุน้ มลูคา่ทีต่รา
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ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หุน้สามัญทีเ่หลอืจากการใชส้ทิธจํิานวนนี้จงึเป็นหุน้ทีจํ่าหน่ายไม่ได ้และสามารถลดทุนโดย
การตัดหุน้ไดต้ามมาตรา 140 แหง่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบยีนของ
บรษัิทฯ และการมอบอํานาจตามรายละเอยีดทีช่ ีแ้จงไปแลว้ 
 ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 1,338,827 บาท 
จากเดมิทนุจดทะเบยีน 720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุน้สามัญทีอ่อกไวเ้พือ่รองรับการ
ใชส้ทิธใิบสําคัญแสดงสทิธ ิGL-W2 ซึง่ส ิน้สุดการใชส้ทิธไิปแลว้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คดิเป็นจํานวน 
2,677,654 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หุน้สามัญที่เหลอืจากการใชส้ทิธจํิานวนนี้จงึเป็นหุน้ที่จําหน่าย
ไม่ได ้และสามารถลดทุนโดยการตัดหุน้ไดต้ามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
การลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ตามทีเ่สนอมาทกุประการ 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

  เห็นดว้ย  657,541,780 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 
  ไมเ่ห็นดว้ย      0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 
  งดออกเสยีง             0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

 
ระเบยีบวาระที ่ 11 พจิารณาอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 50,000,000 บาท จาก

เดมิทนุจดทะเบยีน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิม่ทนุ จาํนวน 100,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการ
แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่
ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

ประธานฯ รายงานต่อทีป่ระชมุวา่ตามทีบ่รษัิทฯ มแีผนการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในระเบยีบวาระที ่9 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จงึไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเรือ่ง
ดังกล่าวต่อทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 
50,000,000 บาท จากเดมิทนุจดทะเบยีน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยออกหุน้สามัญเพิม่ทนุ
จํานวน 100,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเป็นการรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กู ้
แปลงสภาพตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง รวมทัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื่อให ้
สอดคลอ้งกับการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ โดยการยกเลกิขอ้ความเดมิและเปลีย่นแปลงเป็นขอ้ความใหม ่
ดงันี ้

 ขอ้ความใหม ่
“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน  : 769,587,309 บาท (เจ็ดรอ้ยหกสบิเกา้ลา้น
หา้แสนแปดหมืน่เจ็ดพันสามรอ้ยเกา้บาท) 

 แบง่ออกเป็น    : 1,539,174,618 หุน้ (ห นึ่ ง พั น ห ้ า ร ้อ ย
สามสบิเกา้ลา้นหนึง่แสนเจ็ดหมืน่สีพั่นหกรอ้ยสบิแปดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ    :0.50 บาท  (หา้สบิสตางค)์ 
โดยแบง่ออกเป็น 
หุน้สามัญ   : 1,539,174,618 หุน้ (ห นึ่ ง พั น ห ้ า ร ้อ ย
สามสบิเกา้ลา้นหนึง่แสนเจ็ดหมืน่สีพั่นหกรอ้ยสบิแปดหุน้) 
หุน้บรุมิสทิธ ิ   : -0- หุน้    (-)” 

 
ในการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. นัน้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นุมัติ

ใหนํ้าเสนอเพิ่มเตมิต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ/หรอื บุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการ
ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. ตอ่หน่วยงานตา่งๆ ของรัฐ 
และ/หรอื หน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งและดําเนนิการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงเอกสารการจดทะเบยีนหรอื
เอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดทะเบยีนตามคําเรยีกรอ้งของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ซึง่สามารถสรปุไดด้งันี ้ 
 
คําถาม:  การเพิม่ทุนในครัง้นี้ เพือ่รองรับการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีอ่อกและเสนอขายใหแ้กผู่ล้งทุน
ในตา่งประเทศ ดังนัน้ หากผูล้งทุนในตา่งประเทศใชส้ทิธแิปลงสภาพจะทําใหบ้รษัิทมสีดัสว่นผูถ้อืหุน้ตา่งดา้วเกนิ
กว่าขอ้จํากัดผูถ้ือหุน้ต่างดา้ว (foreign limit) ที่กําหนดไวค้ือรอ้ยละ 49 หรือไม่ เนื่องจากตามขอ้มูลในตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ปรากฏวา่ปัจจบุนับรษัิทมสีดัสว่นผูถ้อืหุน้ตา่งดา้วอยูป่ระมาณกวา่รอ้ยละ 48 แลว้ 
คําตอบ: นายชรนิทร ์สัจจญาณ ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษัิท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากัด ชีแ้จงวา่ ใน
ประเด็นนี้บรษัิทไดม้กีารพจิารณาแลว้ และเนื่องจากบรษัิทมขีอ้จํากดัผูถ้อืหุน้ตา่งดา้ว (foreign limit) ทีกํ่าหนดไว ้
คอืรอ้ยละ 49 ซึง่ปัจจุบันบรษัิทมสีัดสว่นผูถ้อืหุน้ตา่งดา้วอยู่ประมาณรอ้ยละ 48  ซึง่หาก JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพ 
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อาจจะทําใหบ้รษัิทมสีัดส่วนผูถ้อืหุน้ต่างดา้วเกนิกว่าขอ้จํากัดผูถ้อืหุน้ต่างดา้ว (foreign limit) ของบรษัิท ดังนัน้ 
บรษัิทจงึไดม้กีารตกลงกับ JTA ว่าบรษัิทมสีทิธจิะส่งมอบเป็นหุน้หรอื NVDR ใหแ้ก่ JTA ก็ได ้ซึง่เป็นขอ้ตกลง
ตัง้แตต่อนตน้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสดัสว่นผูถ้อืหุน้ตา่งดา้วทีเ่หลอือยู ่ณ ขณะทีม่กีารแปลงสภาพ  
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีน
ของบรษัิทฯ จํานวน 50,000,000 บาท จากเดมิทุนจดทะเบยีน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดย
การออกหุน้สามัญเพิม่ทนุ จํานวน 100,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ และการมอบอํานาจตาม
รายละเอยีดทีช่ ีแ้จงไปแลว้ 
 ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มต ิ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 50,000,000 บาท 
จากเดมิทุนจดทะเบียน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน จํานวน 
100,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ตามทีเ่สนอมาทกุประการ  
 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

  เห็นดว้ย  657,541,780 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
  ไมเ่ห็นดว้ย      0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง             0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 
ระเบยีบวาระที ่ 12 พิจารณาอนุมตั ิการจดัสรรหุ ้นสามญั เพิ่มทุนของบริษทัฯ ในจํานวนไม่เก ิน 

100,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือ่รองรบัการใชส้ทิธแิปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า  สืบเนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตาม
รายละเอยีดในระเบยีบวาระที ่11 นัน้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเรือ่งดังกลา่วตอ่ทีป่ระชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนในจํานวนไม่เกนิ 100,000,000 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือ่รองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยมรีาคาแปลงสภาพ
เทา่กบัหุน้ละ 10 บาท  

ทัง้นี้ ราคาแปลงสภาพของหุน้สามัญเพิม่ทุนเท่ากับ 10 บาทดังกลา่ว ไม่เขา้ขา่ยตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที ่สจ. 39/2551 เรือ่ง การคํานวณราคาเสนอขายหลกัทรัพย์
และการกําหนดราคาตลาดเพือ่การพจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาตํ่า โดยวันทีกํ่าหนดราคาเสนอ
ขายคอืวันทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหเ้สนอวาระตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 เพือ่พจิารณาอนุมัติ
การออกหุน้เพือ่รองรับการใชส้ทิธติามหุน้กูแ้ปลงสภาพ และราคาตลาดซึง่กําหนดโดยใชร้าคาปิดถัวเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนักของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยยอ้นหลัง 15 วันทําการตดิตอ่กัน (ระหวา่งวันที ่
12 กมุภาพันธ ์2558 ถงึวนัที ่5 มนีาคม 2558) กอ่นวนักําหนดราคาเสนอขายเทา่กบั 8.46 บาทตอ่หุน้   

นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจํานวน 100,000,000 หุน้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิม่เตมิตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 เพือ่พจิารณาอนุมัติ
การมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ/หรอื บคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเป็นผู ้
มอํีานาจในการพจิารณากําหนดรายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดสรรหุน้เพิม่ทุนขา้งตน้ ซึง่รวมถงึการเขา้
เจรจา ทําความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน
ดังกล่าว รวมถงึการลงนามในคําขออนุญาตต่างๆ คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานทีจํ่าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนและการนําหุน้สามัญเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยซ์ ึง่รวมถงึการตดิตอ่ การ
ยืน่คําขออนุญาตหรอืขอผ่อนผัน เอกสารหรอืหลักฐานตา่งๆ และการดําเนนิการ การตดิตอ่ และ/หรอื การกระทํา
อื่นใดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการดําเนนิการใดๆ ทีจํ่าเป็นเพือ่วัตถุประสงคใ์นการจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทฯ ดงักลา่ว 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
เสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิทฯ ในจํานวนไม่เกนิ 100,000,000 หุน้ 
มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือ่รองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการมอบอํานาจตาม
รายละเอยีดทีช่ ีแ้จงไปแลว้ 
 ทั ้งนี้ มติในวาระนี้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีส ิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มีมตอินุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิทฯ ในจํานวนไม่เกนิ 
100,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือ่รองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ
การมอบอํานาจตามรายละเอยีดทีไ่ดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ  
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ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
  เห็นดว้ย  657,541,780 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
  ไมเ่ห็นดว้ย      0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง             0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
 

ระเบยีบวาระที ่13  พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
-ไมม่-ี 

 
 ประธานฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามคําถามเพิม่เตมิ ซึง่สามารถสรปุไดด้งันี ้
คําถาม: นายอนุศักดิ ์หุยากรณ์ ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามว่า บรษัิทมีโครงการในการ
ประกาศเจตนารมณ์ในการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่และป้องกนัการทจุรติเพือ่เป็นไปตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทยหรอืไม ่อยา่งไร 
คาํตอบ: พลเอกสบืสันต ์ทรรทรานนท ์ตอบวา่ บรษัิทกําลังศกึษาในเรือ่งนี้ เพือ่วางแนวทางและดําเนนิการใหม้ี
ความสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
คาํถาม:  มผีูถ้อืหุน้อกีทา่นหนึง่ สอบถามคําถาม 2 ขอ้ ดงันี ้

1.  บรษัิทมบีรษัิทลกูในตา่งประเทศหรอืไม ่หากม ีเพราะเหตใุดถงึไมใ่หบ้รษัิทลกูในตา่งประเทศดงักลา่วเป็น
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหก้บั JTA แทนบรษัิท 

2. บรษัิทมนีโยบายในการปลอ่ยกูใ้หแ้กบ่คุคลธรรมดาหรอืไม ่
คาํตอบ: นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิตอบวา่ 

1. บรษัิทมบีรษัิทลกูในประเทศกมัพชูา แตบ่รษัิทแมเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในประเทศไทย ซึง่ตอ้งปฏบิัตติาม
กฎหมายและกฎระเบยีบของหน่วยงานทีกํ่ากับดูแล รวมถงึการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ก็ตอ้งเป็นไป
ตามกฎระเบยีบตา่งๆ มากมาย ไมส่ามารถทําไดอ้ยา่งอสิระ 

2. เป็นธรุกจิปกตขิองบรษัิทอยูแ่ลว้ทีจ่ะปลอ่ยกูใ้หก้บัรายยอ่ย 
คาํถาม: ผูถ้อืหุน้อกีทา่นหนึง่  สอบถามคําถาม ดงันี ้

1. เงนิที่บรษัิทจะไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพนี้ นอกจากบรษัิทจะนําไปใชเ้พื่อการ
ลงทนุในประเทศกมัพชูาแลว้ บรษัิทมแีผนทีจ่ะใชใ้นเรือ่งอืน่ๆ เชน่ ขยายธรุกจิในประเทศอืน่บา้งหรอืไม ่ 

2. ภายหลังจากการเพิม่ทุนครัง้นี้ และขยายธุรกจิในประเทศกัมพูชาแลว้ ขอใหบ้รษัิทชีแ้จงสัดส่วนรายได ้
ของบรษัิททีค่าดวา่จะไดรั้บจากภายในประเทศ และตา่งประเทศ รวมถงึสดัสว่นกําไร ในระยะเวลา 2-3 ปีขา้งหนา้ 
คาํตอบ: ประธานฯ ตอบวา่ 

1. วัตถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นี้ ไดร้ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมโดยมี
บรษัิท เบเคอร ์ทลิลี ่คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี ่เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากดั (ทีป่รกึษาทางเงนิในการออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นี)้ ชว่ยจัดทํา   

2. ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีบ่รษัิทตอ้งปฏบิตั ิบรษัิทไมส่ามารถชีแ้จงการประมาณการกําไรในอนาคตได ้
ทัง้นี ้ในอนาคตประเทศไทยอาจเป็นหนึง่ในกลุม่การลงทนุ แตร่ายไดห้ลกัอาจไมไ่ดม้าจากประเทศไทยแลว้ 
คาํถาม:  เดมิบรษัิทมบีรษัิทลกูเฉพาะในประเทศกมัพชูา ซึง่หากนํางบรวมเทยีบกบังบเฉพาะกจิการของบรษัิท ก็จะ
ทราบงบของบรษัิทลกูในประเทศกมัพูชา ปัจจุบันมธีนบรรณดว้ย จงึตอ้งการสอบถามวา่หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการทราบ
งบการเงนิของบรษัิทลกูในประเทศกมัพชูา และธนบรรณ บรษัิทจะเปิดเผยไดห้รอืไม ่และตอ้งทําอยา่งไร 
คาํตอบ: ปัจจุบันบรษัิทกําลังพยายามจัดทํารายงานทางการเงนิใหม้คีวามทันสมัยมากยิง่ขึน้ โดยจะพัฒนาระบบ
ก่อน และจะตอ้งหารอืกับหลายฝ่ายรวมถงึผูส้อบบัญชขีองบรษัิทดว้ย นอกจากนี้ หากบรษัิทใหข้อ้มูลใดๆ ตอ้ง
คํานึงว่าตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนใหเ้ท่าเทียมกัน จึงจะถือว่ายุตธิรรมและเป็นไปตามกฎของตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดสอบถามคําถามเพิม่เตมิ ประธานกลา่วปิดประชมุเมือ่เวลา 15.05 น. 
 

ลงชือ่   ลงชือ่  
     (น.ส. ศริเิพ็ญ พงศช์ยัฤกษ์)        (นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ) 
           เลขานุการบรษัิท             ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบที ่3 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6: พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตาํแหนง่ตามวาระ 

รายละเอยีดของกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
เพือ่เลอืกต ัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ 

 
6.1  นายทตัซยึะ โคโนชติะ ตําแหน่งปัจจบุนั   กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีนั่กลงทนุสมัพันธ ์และ 
       ประธานกรรมการบรหิาร 

 
 

อาย ุ   44 ปี 

สญัชาต ิ  ญีปุ่่ น 

การศกึษา  ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์(ประวตัศิาสตร)์ มหาวทิยาลยัโอซากา้ ญีปุ่่ น 

การอบรม  ยังไมเ่คยเขา้รับการอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก IOD  

ตําแหน่งทีข่อแตง่ตัง้  กรรมการ  

วนัทีเ่ขา้รับตําแหน่ง  20 เมษายน 2554 (ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 5 ปี) 

สดัสว่นการถอืหุน้  0.01% (147,950 หุน้) 

ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 
22/3/59-ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
1/59-ปัจจบุนั  กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ทีนั่กลงทนุสมัพันธ ์บรษัิท กรุป๊ลสี 

จํากดั (มหาชน) 
2555–12/58  กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ทีพั่ฒนาธรุกจิ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั 

(มหาชน) 
2554–2555  กรรมการ   บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
2554–2556  กรรมการและประธานกรรมการ  Wedge Holdings Co.,Ltd. 
2549-2554   ประธานกรรมการบรหิาร  บมจ.หลกัทรัพย ์ยไูนเต็ด  

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

บรษัิทจดทะเบยีน   จํานวน 2 แหง่ (เป็นบรษัิทในเครอื ทัง้ 2 แหง่)   

2556 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจั้ดการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร Wedge Holdings Co.,Ltd. 
2551 - ปัจจบุนั  กรรมการบรหิาร และ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร Showa Holdings Co., Ltd. 

 
ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  จํานวน 1 แหง่ (เป็นบรษัิทในเครอื) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท อะซกุะฟู้ด จํากดั 

 
การดํารงตําแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี- 
     
การเขา้ประชมุ  - คณะกรรมการบรษัิท       12/15     ครัง้  
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6.2  นายกฤษณ์ พนัธร์ตันมาลา   ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 
อาย ุ  47 ปี 

สญัชาต ิ  ไทย 

การศกึษา -CFA Institute Chartered Financial Analyst, USA 
 -ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ (การเงนิ) มหาวทิยาลยัฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา 

 -ปรญิญาโท (ไฟฟ้าสือ่สาร) อมิพเีรยีลคลอเลจ มหาวทิยาลยัลอนดอน    
ประเทศองักฤษ นักเรยีนทนุรัฐบาลองักฤษ 

-ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม   -Advanced Audit Committee Program No. 27/2009  
  -Director Certification Program No. 86/2007 
  -MFM 1/2009, MFR 9/2009, MIA 6/2009, MIR 7/2009 
    สถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย 

 -CG Forum 2/2015 เรือ่ง ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทกบั   
ฝ่ายจัดการในการควบคมุภายใน เมือ่ 23 มถินุายน 2558 จัดโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ตําแหน่งทีข่อแตง่ตัง้  กรรมการอสิระ  

วันรับตําแหน่ง  20 เมษายน 2554 (ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 5 ปี)  

สดัสว่นการถอืหุน้  0.01% (147,950 หุน้) 
 
ประวัตกิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 

   
9/58 - ปัจจบุนั กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยพรอสเพอรติี ้แอ็ดไวซอรี ่จํากดั 
7/57 -  ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท ธนบรรณ จํากัด 
10/57 - ปัจจบุนั       Internal Audit Committee, GL Leasing (Lao) Co., Ltd 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
2551 - 4/57 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษัิทควอลติี ้เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 
2549 - 2556 กรรมการ   บรษัิทสหไทยสตลีไพพ ์จํากดั (มหาชน) 
2549 - 9/58           กรรมการ   บรษัิทรอยัล ปอรซ์เลน จํากดั (มหาชน) 
2548 - 9/58 ผูอํ้านวยการ  บรษัิท ไทยพรอสเพอรติี ้แอ็ดไวซอรี ่จํากดั 
 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

บรษัิทจดทะเบยีนฯ   จํานวน 2 แหง่ 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ   บรษัิทผลติภัณฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 
2549 – ปัจจบุนั       กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
 บรษัิทสหโมเสคอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  จํานวน 3 แหง่ 

10/58 – ปัจจบุนั      กรรมการ  บรษัิท ทพิยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั        กรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท ไทยพรอสเพอรติี ้แอ็ดไวซอรี ่จํากดั 
2558 – ปัจจบุนั       กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ    บมจ.ทพีบีไีอ 
 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิาร ในองคก์รอืน่ขา้งตน้ ไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท /บรษัิท
ใหญ ่/ บรษัิทยอ่ย หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 

การเขา้ประชมุในปี 2558 - กรรมการบรษัิท  15/15     ครัง้  
- กรรมการตรวจสอบ  10/10 ครัง้ 
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6.3  ดร.พลเดช เทอดพทิกัษว์านชิ  ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 

อาย ุ  47 ปี 

สญัชาต ิ  ไทย 

การศกึษา - ปรญิญาเอก (วศิวกรรมศาสตร)์ Lehigh University, USA (2548) 
-ปรญิญาโท (บรหิารการกอ่สรา้ง) Washington University, USA 

  -ปรญิญาโท (วศิวกรรมโครงสรา้ง) Washington University, USA 
  -ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตรโ์ยธา) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม  Director Accreditation Program รุน่ 89/2011 
  สถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย 

ตําแหน่งทีข่อแตง่ตัง้  กรรมการอสิระ 

วันรับตําแหน่ง  20 เมษายน 2554 (ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 5 ปี) 

สดัสว่นการถอืหุน้  0.01% (147,950 หุน้) 
 

ประวัตกิารทํางาน 5 ปีทีผ่า่นมา 

2557 – ปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  GL Leasing (Lao) Co., Ltd. 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท ธนบรรณ จํากัด 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั ผูอํ้านวยการฝ่ายวศิวกรรมโยธา  บรษัิท ว.และสหาย คอนซลัแตนส ์จํากดั 
2550 – 2555 รองกรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท วศิวกรทีป่รกึษา อารเ์คว ีจํากดั 
2549 – 2550 รองกรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท ไอเอ็มเอ็มเอส จํากดั 
 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

บรษัิทจดทะเบยีนฯ        -ไมม่-ี 

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีนฯ   จํานวน 1 แหง่ 

2555 – ปัจจบุนั ผูอํ้านวยการฝ่ายวศิวกรรมโยธา   บรษัิท ว.และสหาย คอนซลัแตนส ์จํากดั 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิาร ในองคก์รอืน่ขา้งตน้ ไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท /บรษัิท
ใหญ ่/ บรษัิทยอ่ย หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 

การเขา้ประชมุในปี 2558 - กรรมการบรษัิท     15/15     ครัง้  
- กรรมการตรวจสอบ   10/10     ครัง้ 

 
 

นยิามกรรมการอสิระ  บรษัิทกําหนดไวเ้ทา่กบัขอ้กําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์ดงันี ้
 

 ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญบ่รษัิทยอ่ยบรษัิทรว่ม
หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้โดยใหนั้บรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูเ้กีย่วขอ้งดว้ย 

 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงานลูกจา้ง /พนักงาน /ที่ปรกึษาที่ไดเ้งนิเดอืนประจําหรอืผูม้อํีานาจ
ควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลําดับเดยีวกัน หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ (ปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีกอ่นไดรั้บการแตง่ตัง้) 

 ไมม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนในลักษณะทีเ่ป็น  บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้ง และ
บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร กับผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอ
ชือ่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

 ไมม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ยบรษัิทรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้  
ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระและไมม่ลีักษณะอืน่ใดทีทํ่าใหไ้ม่สามารถ
ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอสิระเกีย่วกบัการดําเนนิงานของบรษัิท 
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หมายเหต ุ  กระบวนการคดัเลอืกผูดํ้ารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิท ไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เนือ่งจากปัจจบุนับรษัิท
ไมม่กีารแตง่ตัง้กรรมการสรรหา  อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทไดร้ว่มกนัพจิารณาคณุสมบตัใินดา้นตา่ง ๆ 
แลว้เห็นวา่กรรมการทกุทา่นทีเ่สนอรับการแตง่ตัง้นัน้ ลว้นเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ ความสามารถ และมปีระสบการณ์ที่
เป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลาใหก้บับรษัิทอยา่งเต็มที ่นอกจากนัน้ คณะกรรมการ
ไดพ้จิารณาแลว้วา่ บคุคลทีจ่ะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอสิระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระ และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง จงึเห็นสมควรเลอืกตัง้ใหเ้ขา้มาเป็นกรรมการของบรษัิทอกีวาระหนึง่ 
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เอกสารแนบ 4 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่7:  พจิารณาอนมุตั ิการเพิม่เตมิจาํนวนผูท้ ีจ่ะดาํรงตาํแหนง่กรรมการ
ของบรษิทั และแตง่ต ัง้กรรมการใหม ่

รายละเอยีดของกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้เป็นกรรมการใหม ่

7.1  นายแพทรคิ ท ีฟิชเชอร ์  ตาํแหนง่ทีข่อแตง่ต ัง้ :   กรรมการ 

อาย ุ   37 ปี  
สญัชาต ิ   อเมรกินั 
การศกึษา  Master of Business Administration, Northwestern University 
  ดา้นการเงนิ การตลาด การบรหิารและกลยทุธ ์และการประกอบการ  
การอบรม -Certified Treasury Professional 
 -Certified Cash Manager 
 
สดัสว่นการถอืหุน้ เป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่นบรษัิท Creation Investments ASEAN ซึง่ผูส้มัคร

ถอืหุน้ 4.65% และบรษัิทนีถ้อืหุน้ GL จํานวน 2.39 % (หรอื 36,504,600 
หุน้)  

 

ประสบการณก์ารทาํงาน  

2551 – ปัจจบุนั Creation Investments capital Management, LLC,  
Managing Partner, Chief Executive Officer & Founder 

2547-2549 JP Morgan Chase & Company 
  Global Account Executive, international Banking 
2546-2547 JP Morgan Chase & Company, Chicago, IL 
 Payable Products 
2545-2546 JP Morgan Chase & Company, Beijing & HK, China 
 Assistant Vice President, Global Trade & Treasury Services 
2544-2545 Banc One Capital Markets, Chicago, IL 

Global Derivative Products   
สาขาความเชีย่วชาญ: 
 
 ดา้นการลงทนุในกองทนุสว่นบคุคลในตลาดเกดิใหม ่
 ดา้นการบรหิารกองทนุ การพัฒนานโยบายการลงทนุ และการปฏบิตักิารดา้นการเงนิ 
 ดา้นธรุกจิระหวา่งประเทศ การวเิคราะหแ์ละการบรหิาร 

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

บรษัิทจดทะเบยีน   -ไมม่-ี  

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  จํานวน 1 แหง่ 
  

2551 – ปัจจบุนั Creation Investments capital Management, LLC,  
Managing Partner, Chief Executive Officer & Founder 

 
 การดํารงตําแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี- 
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7.2    นายรกิ ิอชิกิาม ิ   ตาํแหนง่ทีข่อแตง่ต ัง้ :   กรรมการ 

 

อาย ุ  37 ปี  
สญัชาต ิ  ญีปุ่่ น 
การศกึษา   ปรญิญาตร ีสาขากฎหมาย, Asia University, โตเกยีว, ญีปุ่่ น 
สดัสว่นการถอืหุน้  0.014% (210,786 หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงาน  

05/2558– ปัจจบุนั  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร, GL Finance Plc., กมัพชูา 
05/2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ, Cambodian People Micro Insurance Plc., กมัพชูา  
07/2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ, บรษัิท ธนบรรณ จํากดั    
07/2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ,  GL Finance Plc., กมัพชูา                                    
10/2554 – 05/2558: ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร, GL Finance Plc., กมัพชูา 

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

 บรษัิทจดทะเบยีน   -ไมม่-ี  

 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน จํานวน 1 แหง่ (บรษัิทในเครอื) 

05/2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ, Cambodian People Micro Insurance Plc., กมัพชูา  
 
 
การดํารงตําแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี- 

  



 29 

 
 
 
7.3  นายยซุูเกะ  โคซูมะ  ตาํแหนง่ทีข่อแตง่ต ัง้ :   กรรมการ 

 

อาย ุ   40 ปี 

สญัชาต ิ   ญีปุ่่ น 

การศกึษา   ปรญิญาตร ีPlanning Department 

    OSAKA UNIVERSITY OF ARTS, โอซากา้  ประเทศญีปุ่่ น 

สดัสว่นการถอืหุน้  0.02% (290,333 หุน้) 
 
ประสบการณก์ารทาํงาน  

2557- ปัจจบุนั   ทีป่รกึษา บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
2557–ปัจจบุนั   ผูจั้ดการฝ่ายบคุคลและธรุการ Group Lease Holdings Pte. Ltd. 
2556-ปัจจบุนั Back Office Management Manager, Engine Holdings Asia 

Pte.Ltd. 
2554-ปัจจบุนั   รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร GL Finance Plc., Cambodia   

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

 บรษัิทจดทะเบยีน   -ไมม่-ี 

 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน -ไมม่-ี 

 
 
การดํารงตําแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี- 
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7.4  นายเรจสิ มารแ์ต็ง    ตาํแหนง่ทีข่อแตง่ต ัง้ :   กรรมการ 

 

อาย ุ   34 ปี  
สญัชาต ิ   ฝร่ังเศส 
การศกึษา  -Master of Art in International Business, Master/DESS 212,  

University Paris IX Dauphine 

 -Exchange program with the University of Chicago, international 
economics 

 -Bachelor and Master of Science in Applied Economics,  
University Paris IX Dauphine 

สดัสว่นการถอืหุน้  0.005% (77,300 หุน้) 
 

ประสบการณก์ารทาํงาน :  

 2558 – ปัจจบุนั  ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ, Group Lease Holdings Pte Ltd. สงิคโปร ์ 
2558 – ปัจจบุนั  Finance Director & Business Development Manager, บมจ.กรุ๊ปลสี 
2557 – 2558  Business Performance Manager,  GL Finance Plc. 
2552 – 2557  Finance and Investment Portfolio Manager, Devenco 
2551 – 2552  Senior auditor,  Morison Kak & Associés  
2549 – 2551  Auditor,  Price Waterhouse Coopers, Paris 
2548 - 2549  Sales forecast controller, L’Oreal, Paris 
2547 Ministry of Economy and Finance –International Macroeconomics and 

Econometrics department  
 

สาขาความเชีย่วชาญ 

 การบญัชแีละการบรหิารการเงนิ 
 การบงัคบับญัชาและบรหิารทมี 
 การวเิคราะหร์ะบบการควบคมุภายในและการวนิจิฉัย 
 การพัฒนาธรุกจิ  แผนธรุกจิและงบประมาณ  
 การวเิคราะหส์ถานะ, การตรวจสอบทางการเงนิและการประเมนิมลูคา่ 

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

บรษัิทจดทะเบยีน   -ไมม่-ี  

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  -ไมม่-ี 
 
การดํารงตําแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี- 

 

 

หมายเหต ุ  กระบวนการคดัเลอืกผูดํ้ารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิท ไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เนือ่งจากปัจจบุนับรษัิท
ไมม่กีารแตง่ตัง้กรรมการสรรหา  อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทไดร้ว่มกนัพจิารณาคณุสมบัตใินดา้นตา่ง ๆ 
แลว้เห็นวา่กรรมการทกุทา่นทีเ่สนอรับการแตง่ตัง้นัน้ ลว้นเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่การดําเนนิธรุกจิของบรษัิท  
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เอกสารแนบ 5 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่10:  พจิารณาอนมุตักิารเพิม่วงเงนิในการออกหุน้กู ้  

รายละเอยีดของหุน้กู ้
  

วัตถุประสงค์ใน
การออกหุน้กู ้

เพือ่จัดหาเงนิทุนสําหรับใชใ้นการลงทุน และ/หรอื เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนทั่วไปของบรษัิท 
หรอืเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 

ประเภทของ 
หุน้กู ้

หุน้กูท้กุประเภทชนดิระบชุือ่ผูถ้อืหรอืไมร่ะบชุือ่ มหีรอืไมม่หีลักประกนั มหีรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อื
หุน้กู ้หุน้กูด้อ้ยสทิธหิรอืไมด่อ้ยสทิธ ิทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่
ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ และปัจจัยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

วงเงนิ วงเงนิรวมไมเ่กนิ 2,500 ลา้นบาท โดยจะออกและเสนอขายเพยีงชดุเดยีว หรอืหลายชดุ
ในคราวเดยีว หรอืหลายคราวก็ได ้

สกลุเงนิ สกลุเงนิบาท และ/หรอืสกลุเงนิตา่งประเทศในจํานวนเทยีบเทา่ 
 

อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ 
 

การไถ่ถอนก่อน
กําหนด 

ผูถ้อืหุน้อาจมหีรอืไม่มสีทิธไิถ่ถอนหุน้กูค้นืกอ่นกําหนด และ/หรอืบรษัิทมหีรอืไม่มสีทิธขิอ
ไถ่ถอนหุน้คนืก่อนกําหนด ทัง้นี้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละ
ครัง้ 
 

การเสนอขาย เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียว และ/หรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และหรอื ใน
ลกัษณะหมนุเวยีน(Revolving Basis)โดยจะทําการเสนอขายหุน้กูด้งักลา่วในประเทศ และ/
หรอืในต่างประเทศใหแ้ก่ผูล้งทุนทั่วไป และ/หรอืผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอืผู ้
ลงทุนสถาบันในประเทศ และหรอืผูล้งทุนรายใหญ่ในคราวเดยีวกันหรอืต่างคราวกัน ตาม
หลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/
หรอืคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอืกฎระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลใชบ้ังคับในคณะ
ทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูนั้น้ 
 

เงือ่นไขพเิศษ สําหรับหุน้กูร้ะยะสัน้อายุไม่เกนิ 270 วันนัน้ ในกรณีทีบ่รษัิทไดไ้ถ่ถอนหรอืชําระคนืเงนิตน้
ของหุน้กูท้ีไ่ดอ้อกภายในจํานวนเงนิรวมทีไ่ดรั้บอนุมัตขิา้งตน้ บรษัิทสามารถออกหุน้กูร้ะยะ
สัน้ทดแทนเพิม่เตมิไดภ้ายในเงือ่นไขและวงเงนิทีกํ่าหนดไวข้า้งตน้ 
 

การมอบอํานาจ ขอ้จํากัด เงือ่นไข และรายละเอยีดต่างๆอันจําเป็นและเกีย่วขอ้งกับการออกและเสนอขาย
หุน้กู ้เชน่ ชือ่ ประเภท มูลค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้จํานวนทีเ่สนอขายในแตล่ะคราว มูลค่ารวม อายุ วธิชีําระคนืเงนิตน้วธิกีาร
จัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอยีดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถถ่อน การไถ่ถอน
ก่อนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นตน้ ตลอดจนการดําเนินการขอ
อนุญาตตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การแตง่ตัง้ทีป่รกึษาหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและ
เสนอขาย การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวขอ้งและการ
ดําเนนิการใดๆตามทีจํ่าเป็นและเกีย่วเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท ใหอ้ยู่
ในอํานาจของกรรมการผูม้อํีานาจกระทําการแทน และ/หรอืบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายจาก
กรรมการผูม้อํีานาจกระทําการแทนบรษัิททีจ่ะพจิารณาและกําหนดตอ่ไป 
 

เงือ่นไขอืน่ๆ ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ และปัจจัยอื่นๆที่
เกีย่วขอ้ง 
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เอกสารแนบ 7 

ขอ้บงัคบับรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 
ขอ้ 16. จํานวนกรรมการ 

 ใหผู้ถ้อืหุน้ โดยมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กําหนดจํานวนผูท้ีจ่ะดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทเป็นครัง้
คราว โดยใหม้จํีานวนไมน่อ้ยกวา่หา้คน(5) 
 ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามจํานวนทีกํ่าหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจํานวนไมน่อ้ยกวา่กึง่
หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร 

ขอ้ 17  การเลอืกตัง้กรรมการ 
 ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก โดยใหถ้อืวา่ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมี
คะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง (1 หุน้ตอ่ 1 เสยีง) 

(2) ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกบคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แตจ่ะแบง่คะแนน
เสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลซึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่
จํานวนกรรมการทีพ่งึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดรั้บเลอืกตัง้ในลําดบั
ถัดลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจํานวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให ้
ประธานทีป่ระชมุออกเสยีงไดเ้พิม่ขึน่อกีหนึง่เสยีง เป็นเสยีงชีข้าด 

 
ขอ้ 18  วาระการดํารงตําแหน่งและการออกจากตําแหน่งของกรรมการ 
 ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจําปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึง่ในสาม 
(1/3) เป็นอตัรา ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกบั
สว่นหนึง่ในสาม (1/3) 
 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจั้บฉลาก
กนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 
กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได ้
 
ขอ้ 20  การถอนและตัง้แทนในตําแหน่งทีว่า่ง 
 ผูเ้ป็นกรรมการนัน้เฉพาะแตผู่ถ้อืหุน้ในการประชมุผูถ้อืหุน้เทา่นัน้ทีจ่ะตัง้หรอืถอนได ้ อยา่งไรก็ด ี ถา้
หากวา่มตํีาแหน่งวา่งลงในคณะกรรมการเพราะเหตอุืน่ นอกจากถงึคราวออกตามวาระหรอืสิน้กําหนดเวลาดงัที่
ระบไุวใ้นขอ้ 18 ของขอ้บงัคบันีแ้ลว้ ใหก้รรมการทีค่งเหลอือยูต่ัง้ผูอ้ ืน่ข ึน้ใหมใ่หเ้ต็มทีว่า่ง เวน้แตว่าระของ
กรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่สองเดอืน  ทัง้นีม้ตใินการตัง้กรรมการดงักลา่วตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย
กวา่สามในสีข่องจํานวนกรรมการทีย่ังเหลอือยู ่ แตผู่ท้ีไ่ดรั้บการตัง้จากกรรมการทีค่งเหลอืดงัวา่นี ้ จะคงอยูใ่น
ตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่กําหนดเวลาทีก่รรมการ ผูท้ีเ่ขาเขา้สบืตําแหน่งแทนชอบทีจ่ะอยูไ่ด ้ ในกรณีทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้ถอนกรรมการผูห้นึง่และตัง้ผูอ้ ืน่ข ึน้ไวแ้ทนที ่ ผูท้ีรั่บแตง่ตัง้นัน้ใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่กําหนดเวลาที่
กรรมการผูถ้กูถอนนัน้ชอบทีจ่ะอยูไ่ด ้
 
ขอ้ 30  การประชมุสามัญ 
 คณะกรรมการจะตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นการประชมุสามัญประจําปี ภายในสีเ่ดอืน (4) นับ
แตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท 
  
ขอ้ 32  คําบอกกลา่วนัดประชมุ 
 ใหส้ง่คําบอกกลา่วนัดประชมุผูถ้อืหุน้ไปยังผูถ้อืหุน้ทกุคน ตามตําบลสถานทีอ่ยูท่ีแ่จง้ไวใ้นสมดุ
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้และนายทะเบยีน กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั(7) ในกรณีผูถ้อืหุน้พํานักอยูใ่นประเทศ
ไทย ใหส้ง่คําบอกกลา่วเชน่วา่นัน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ โดยตรงหรอืโดยไปรษณียล์งทะเบยีน 
และในกรณีผูถ้อืหุน้ทีพํ่านักอยูน่อกประเทศไทย คําบอกกลา่วเชน่วา่นัน้ใหส้ง่ทางโทรพมิพ ์ โทรเลข โทรสาร
หรอืทางโทรคมนาคมสมัยใหม ่และยนืยันดว้ยจดหมายสง่ไปรษณียอ์ากาศลงทะเบยีนในวนัเดยีวกนั 
 คณะกรรมการจะตอ้งลงพมิพโ์ฆษณาคําบอกกลา่วนัดประชมุ ในหนังสอืพมิพแ์หง่ทอ้งถิน่ฉบบัหนึง่ 
ตดิตอ่กนัสามวนั(3)กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนั(3) 
 อนึง่ คณะกรรมการเป็นผูกํ้าหนดสถานที ่ในการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคราว ๆ ไป 
 คําบอกกลา่วนัดประชมุทกุฉบบั จะตอ้งระบสุถานที ่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุและเรือ่งทีจ่ะ
เสนอตอ่ทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่
อนุมัต ิหรอืเพือ่พจิารณา แลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่วดว้ย 
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ขอ้ 33  องคป์ระชมุ 
 องคป์ระชมุสําหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผู ้
ถอืหุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และ
ตอ้งถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
 หากเมือ่ครบกําหนดหนึง่ชัว่โมงนับจากเวลาทีนั่ดประชมุ มจํีานวนผูถ้อืหุน้มาประชมุไมค่รบถว้นทีจ่ะ
เป็นองคป์ระชมุ ในกรณีทีเ่ป็นการประชมุทีผู่ถ้อืหุน้ขอเรยีกประชมุใหย้กเลกิการประชมุนัน้  ในกรณีทีก่าร
ประชมุนัน้มใิชเ่ป็นการประชมุทีผู่ถ้อืหุน้ขอเรยีกประชมุ ใหเ้ลือ่นการประชมุออกไป และใหนั้ดประชมุใหม ่
ภายในสามสบิวนั(30) นับแตว่นัทีนั่ดประชมุครัง้แรก  โดยตอ้งสง่หนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุกอ่นวนัประชมุ
เจ็ดวนั(7) และในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 
ขอ้ 34  การดําเนนิการประชมุ 
 ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูท่ีป่ระชมุ หรอืไม่
สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธาน
กรรมการ หรอืมแีตไ่มส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ ใหผู้ถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึง่เป็นประธานในที่
ประชมุ 
 ประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มหีนา้ทีค่วบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ในการนีต้อ้ง
ดําเนนิการประชมุใหเ้ป็นไปตามลําดบัระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุเวน้แตท่ีป่ระชมุ
จะมมีตใิหเ้ปลีย่นลําดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3)ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา
ประชมุ 
 เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระทีกํ่าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มหีุน้นับรวมกนั
ไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมดจะขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่ 
ปรกึษากจิการอืน่อนัมไิดร้ะบไุวใ้นระเบยีบวาระการประชมุคราวเดมินัน้ก็ได ้
 
ขอ้ 35  การออกเสยีง 
 ในการประชมุคราวใด ๆ ผูถ้อืหุน้ทกุคนทีม่าเขา้ประชมุเอง หรอืมผีูแ้ทนรับมอบฉันทะมาเขา้ประชมุมี
สทิธอิอกเสยีงเสยีงหนึง่ตอ่หุน้หุน้หนึง่ทีต่นถอืไมว่า่การออกเสยีงนัน้จะไดกํ้าหนดใหทํ้าโดยวธิใีด 
 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีตอ่ไปนี ้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีสํ่าคญัใหแ้กบ่คุคลอืน่ 
(ข) การซือ้หรอืโอนกจิการของบรษัิทอืน่หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การทําแกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่น

ทีสํ่าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอืน่เขา้จัดการธรุกจิของบรษัิท หรอืการรวมกจิการกบั
บคุคลอืน่  โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 
ขอ้ 36  การมอบฉันทะ 
 ผูถ้อืหุน้คนหนึง่อาจเขา้ประชมุไดท้ัง้โดยตนเอง หรอืโดยมอบฉันทะ หนังสอืมอบฉันทะใหเ้ป็นไปตาม
แบบทีน่ายทะเบยีนกําหนด 
 หนังสอืมอบฉันทะจะตอ้งสง่ใหป้ระธานกรรมการ หรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการกําหนด ณ สถานทีป่ระชมุ
กอ่นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
 
ขอ้ 37  ลําดบัระเบยีบวาระ 
 ลําดบัแหง่ระเบยีบวาระทีจ่ะกําหนดในการประชมุสามัญ หรอืเทา่ทีอ่าจปฏบิตัไิดใ้นการประชมุวสิามัญ
ใหเ้ป้นไปตามหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) แสดงวา่การบอกกลา่วนัดประชมุเป็นไปโดยชอบ 
(2) ชีว้า่องคป์ระชมุครบหรอืไม ่
(3) พจิารณารับรองรายงานประชมุคราวกอ่น ๆ ทีย่ังไมไ่ดรั้บรอง 
(4) รายงานของคณะกรรมการ หรอืเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 
(5) พจิารณารับรองงบดลุ บญัชกํีาไรขาดทนุและจัดสรรเงนิกําไร 
(6) เลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ตอ้งออกตามวาระ 
(7) เลอืกตัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัช ี
(8) เรือ่งอืน่ ๆ  
(9) ปิดประชมุ 
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ขอ้ 38  การบญัช ี
 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารทํางบดลุและบญัชกํีาไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท 
เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจําปีเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ คณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ต้รวจสอบ
บญัชตีรวจสอบงบดลุและบญัชกํีาไรขาดทนุนัน้ ใหเ้สร็จกอ่นนําเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 39  เงนิปันผล 
 คณะกรรมการอาจจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมือ่เห็นวา่บรษัิทมผีล
กําไรสมควรพอทีจ่ะทําเชน่นัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 การจา่ยเงนิปันผล ใหก้ระทําภายในหนึง่เดอืน(1) นับแตว่นัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลง
มตแิลว้แตก่รณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาคําบอกกลา่วการจา่ยเงนิปันผลนัน้ใน
หนังสอืพมิพด์ว้ย 
 ในกรณีทีบ่รษัิทยังจําหน่ายหุน้ไมค่รบตามจํานวนทีจ่ดทะเบยีนไวห้รอืบรษัิทไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทนุ
แลว้ การจา่ยเงนิปันผลบรษัิทอาจจะจา่ยเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่น  โดยออกเป็นหุน้สามัญใหมใ่หแ้กผู่ถ้อื
หุน้ ซึง่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 40  ทนุสํารอง 
 บรษัิทตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุสํารอง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของกําไร
สทุธปิระจําปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ
(10) ของทนุจดทะเบยีน 
 นอกจากเงนิทนุสํารองทีร่ะบไุว ้ คณะกรรมการอาจพจิารณาจัดสรรเงนิสํารองประเภทอืน่ไดอ้กีตามที่
เห็นสมควร 
 
ขอ้ 41 ผุส้อบบญัช ี
 ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทนัน้ ใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้และกําหนดจํานวนเงนิ
คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษัิททกุปี 
 ผูส้อบบญัชตีอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรอืผูดํ้ารงตําแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ ของบรษัิท 
 ผูส้อบบญัชมีหีนา้ทีเ่ขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิททกุครัง้ทีม่กีารพจิารณางบดลุ 
บญัชกํีาไรขาดทนุ และปัญหาเกีย่วกบับญัชขีองบรษัิท 
 ผูส้อบบญัชมีอํีานาจตรวจสอบบญัช ี เอกสาร และหลกัฐานอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัรายไดร้ายจา่ยตลอดจน
ทรัพยส์นิและหนีส้นิของบรษัิทได ้ ในระหวา่งเวลาทําการของบรษัิท ในการนีใ้หม้อํีานาจสอบถามกรรมการ 
พนักงาน ลกูจา้ง ผูดํ้ารงตําแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ ของบรษัิท และตวัแทนบรษัิทรวมทัง้ใหช้ีแ้จงขอ้เท็จจรงิหรอืสง่
เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการดําเนนิกจิการของบรษัิทได ้
 
หมายเหต ุ 1) ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการนัน้   ตาม พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากดั มาตรา 33 วรรค 2 และมาตรา 102 

ไมถ่อืวา่กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ เป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี  ดงันัน้ กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท จงึมสีทิธิ
ในการลงคะแนนเสยีงในวาระของการเลอืกตัง้กรรมการ  

   2) ในวาระคา่ตอบแทนกรรมการนัน้  แม ้พ.ร.บ.บรษัิทมหาชนจํากดั จะไมไ่ดร้ะบชุดัวา่ กรรมการทีเ่ป็นผู ้
ถอืหุน้ เป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืไม ่  แตก่ระทรวงพาณชิย ์ มแีนวตคีวามในเรือ่งนี ้ โดยถอืวา่ กรรมการ
ดงักลา่วมสีว่นไดเ้สยี ดงันัน้ กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท จงึไมม่สีทิธใินการลงคะแนนเสยีงใน
วาระของการพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
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เอกสารแนบ 8 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุม 

1. ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 

1.1  กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกให ้ ซึง่ปรากฎรปูถา่ยของผูถ้อื
หุน้ และยังไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอื หนังสอืเดนิทาง  

1.2  กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
(ก) หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข ตามเอกสารแนบ 6 ทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนังสอืบอกกลา่วเรยีกประชมุ ซึง่
ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และไดล้งลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถา่ยเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผู ้
มอบฉันทะไดล้งลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

(ค) แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

2.  ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 
(ก)  เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
(ข)  สําเนาภาพถา่ยหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน ซึง่รับรอง

สําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซึง่เป็นผูเ้ขา้ประชมุ มี
อํานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

2.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
(ก)  หนังสอืมอบฉันทะตามแบบ ข ตามเอกสารแนบ 6 ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วเรยีกประชมุ 

ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และใหผู้ม้อํีานาจของนติบิคุคลลงลายมอืชือ่พรอ้ม
ประทบัตราบรษัิท(ถา้ม)ีและลงลายมอืชือ่ผูรั้บมอบฉันทะ 

(ข)  สําเนาภาพถา่ยหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน ซึง่รับรอง
สําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคลและมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามใน
หนังสอืมอบฉันทะมอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(ค)  เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
  
3. ผูถ้อืหุน้ซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทย หรอืเป็นนติบิคุคลทีจ่ดัต ัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ  

ใหนํ้าความในขอ้ 1. และ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ขา้ประชมุซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทย 
หรอืซึง่เป็นนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แลว้แตก่รณี ทัง้นี ้ภายใตบ้งัคบั ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  หนังสอืรับรองการเป็นนติบิคุคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารทีอ่อกโดยสว่นราชการของประเทศทีน่ติ ิ
บคุคลนัน้ตัง้อยู ่หรอืโดยเจา้หนา้ทีข่องนติบิคุคลนัน้ก็ได ้  ทัง้นี ้จะตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่นติ ิ
บคุคล ผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่ผกูพันนติบิคุคล และเงือ่นไขหรอืขอ้จํากดั อํานาจในการลงลายมอื
ชือ่ ทีต่ัง้สํานักงานใหญ ่

(ข)  เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจัดทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และ
ใหผู้แ้ทนนติบิคุคลนัน้ รับรองความถกูตอ้งของคําแปล 

 
4. กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

(ก)  ใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ค ซึง่มอียูบ่นเว็บไซทข์องบรษัิท www.grouplease.co.th และแนบ   
เอกสารเชน่เดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล  

 (ข)  หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูดํ้าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน  
(ค)  หนังสอืยนืยันวา่ ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะไดรั้บอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน 
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