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ที่ GL05/2565 

วนัท่ี 18 มีนาคม 2565 

 
เรือ่ง:   ก าหนดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
เรยีน:  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย     แนวทางปฏิบัติส  าหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุน้  กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา       

2019 (COVID-19)  

 ดว้ยคณะกรรมการบริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2565 ไดม้ีมติที่ประชุม 
ดงัตอ่ไปนี ้
1. มีมติก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม             

มิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น หอ้งวีนัส ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
10210 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัท่ี 1 เมษายน 2565 

2. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงิน
ประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ซึง่จะจดัขึน้ภายหลงังบการเงินประจ าปี 2563 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  ไดผ้่านการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

3. มีมติเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและเงินปันผลประจ าปี จากผลการด าเนินงาน สิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2563 และจากผลการด าเนินงาน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งจะจดัขึน้
ภายหลงังบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2564 ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบรษัิท  

4. ปัจจุบนั บริษัทมีจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 9 ต าแหน่ง (ทัง้นี ้รวมจ านวนกรรมการที่ว่างลง 1 ต าแหน่งจากการลาออก
ของนายโตโมฮิโกะ โชจิ เมื่อวนัที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยยงัไม่มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่เขา้มาทดแทน) ดงันัน้ใน              
ปี 2565 จึงมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่    
1) นายรกิิ  อิชิกาม ิ   ต าแหนง่   กรรมการ 
2) นายยซูุเกะ  โคซูมะ   ต าแหนง่  กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร  
3) นายมเุนะโอะ ทาชิโร ่   ต าแหนง่  กรรมการ 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดก้ลั่นกรองแลว้เห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุัติ  
ใหเ้ลอืกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน ดงัมีรายช่ือตามที่ระบดุา้นลา่ง กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ และ           

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) 
GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED 
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มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่ เป็ นประโยชน์ต่อ                   
การด าเนินธุรกิจของบรษัิท 
1) นายรกิิ  อิชิกาม ิ   ต าแหนง่   กรรมการ 
2) นายยซูุเกะ  โคซูมะ   ต าแหนง่  กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร  

 ส าหรบัต าแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกของนายมุเนะโอะ ทาชิโร ่ซึ่งเป็นกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ
และมีความประสงค์ไม่รบัการต่อวาระการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน ดงัมีรายช่ือตามที่ระบดุา้นลา่ง ให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่ อทดแทนนายมุเนะโอะ ทาชิโร่ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า                             
นายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล โซลบานี เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มในการแต่งตัง้ให้
เป็นกรรมการของบริษัท ตลอดจนมีความรูค้วามสามารถ และประสบการณก์ารท างานท่ีจะเป็นประโยชนเ์ป็นอยา่ง
ยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเช่นกัน นอกจากนัน้ นายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล โซลบานี ยงัมีความเขา้ใจ
เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันนายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล โซลบานี ด ารงต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท PT Group Lease Finance Indonesia อีกทั้งยังด ารงต าแหน่งกรรมการที่
บรษัิทยอ่ยของบรษัิทอีกดว้ย 
1) นายเฟรดเดอรกิ-อเลก็ซองดวล  โซลบาน ี ต าแหนง่   กรรมการ 

 

5. มีมติเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 และ 2565 
หลงัจากที่บริษัทไดพ้ิจารณาผูส้อบบญัชีที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อน าเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้
ตอ่ไป เนือ่งจากขณะนีบ้รษัิทอยูใ่นขัน้ตอนการพดูคยุเจรจากบัผูส้อบบญัชีทีม่ีคณุสมบตัิเหมาะสม 

6. มีมติเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2565 ซึ่ง
ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรบักรรมการอิสระ และค่าเบีย้ประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ใน
อตัราเดียวกบัคา่ตอบแทนในปี 2564 

7.   มีมติก าหนดวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2564 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2563 – 2564 ของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและ                  

งบก าไรขาดทนุ และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2564  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและเงินปันผลประจ าปี จากผลการด าเนินงาน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (ถา้มี) 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2564 และ 2565 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ส าหรบัปี 2565  
วาระท่ี 7  พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้มี) 
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8. ตามที่บริษัทไดเ้ปิดโอกาสเป็นการล่วงหนา้ตัง้แต่วนัที่ 8 มกราคม – 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอ
วาระ และ/หรอื รายช่ือบคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการเพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
นัน้ ปรากฏวา่ ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอวาระ หรอืเสนอช่ือบคุคลใดๆ เพื่อพิจารณา 

 
 บรษัิท ขอเรยีนเพิ่มเติมวา่ เนื่องดว้ยขณะนี ้มีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
หลายพืน้ท่ี บรษัิทมีความห่วงใยต่อสขุภาพของผูเ้ขา้รว่มประชมุ พรอ้มกนันี ้จึงไดแ้นบแนวปฏิบตัิส  าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ มาเพื่อใหท้า่นไดป้ฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดัในวนัประชมุ   
 
 นอกจากนัน้ บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามในเรือ่งที่เก่ียวกบัวาระการประชุม ลว่งหนา้ก่อนวนัประชุม
ได ้ตัง้แตบ่ดันีจ้นถึงวนัจนัทรท์ี่ 20 เมษายน 2565 ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้
  -  เลขานกุารบรษัิท โทร. 0-2-580-7555 ตอ่ 8108 
  -  อีเมล ir@grouplease.co.th 
 
  จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 
          ขอแสดงความนบัถือ 
 
  
             (นายรกิิ  อิชิกาม)ิ 
                         ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
  

mailto:ir@grouplease.co.th
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แนวทางปฏิบตัิส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา  2019 
(COVID-19) บรษัิทจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบตัิในการประชมุ ดงันี ้ 

 

1. ผูถื้อหุน้ที่มีไข ้(มีอุณหภูมิรา่งกายสงูตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียส) หรือผูท้ี่มีอาการไอ จาม น า้มูกไหล เจ็บคอ หายใจ
เหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความรว่มมือจากท่านงดเวน้การเขา้รว่มประชุม และกรุณาพิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการ
อิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นตามความประสงค ์เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยสง่หนงัสือ
มอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี ้                   
เพื่อรกัษาสทิธิของผูถื้อหุน้ทกุทา่นในการประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2. บริษัทจะจดัตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค บรเิวณหนา้หอ้งประชุม  และหลงัจากผา่นจดุคดักรอง
แลว้ ขอความร่วมมือจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน กรุณาเตรียมหนา้กากอนามยั และ สวมใส่ตลอดเวลาที่เขา้ร่วม
ประชุม หากพบว่าท่านใด ไม่สวมใสห่นา้กากอนามยั หรอื อาการท่ีอาจสงสยัวา่จะเป็นโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดออกจากบริเวณที่ประชุม ทัง้นี ้เพื่อความปลอดภัยและสขุอนามัยของ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น 

3. ดว้ยความห่วงใยต่อสขุภาพของท่านผูถื้อหุน้ บรษัิทขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้แมไ้ม่ใช่ผูท้ี่อยู่ในกลุม่เสี่ยง  ควรมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเขา้ประชมุแทน  

ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธิในการประกาศมาตรการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 
 


