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ที ่GL 07/2565 
 

วนัท่ี 29 เมษายน 2565 

เรือ่ง   สรุปมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  
เรยีน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

จากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 
เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ หอ้งวีนสั ชัน้ 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงหลกัสี ่
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  บริษัทขอแจง้มติของที่ประชุม พรอ้มทัง้ระบุผลคะแนนเสียง และอตัราสว่นของคะแนน
เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ในแตล่ะวาระ ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 
2564                

มติ ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2564 
โดยมีผูอ้อกเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 722,796,991 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 

หมายเหตุ   ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย คิดเป็นจ านวน 124,500 
หุ้น (เสียง) รวมเป็นจ านวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จ านวน 722,796,991 หุ้น (เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2563 – 2564 ของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและ
งบก าไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
และ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

 มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี  2563 สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม  2563 และ                  
งบการเงินประจ าปี  2564 สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม  2564 ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งจะจัดขึน้ภายหลัง                   
งบการเงินประจ าปี  2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจ าปี  2564 สิน้สุดวันที่ 31 

ธนัวาคม 2564 ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยมีผูอ้อกเสยีง ดงันี ้
 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 
GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED 



หนา้ 2 

 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 722,639,707 99.9782 
ไมเ่ห็นดว้ย 157,284 0.0218 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 

 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและเงินปันผลประจ าปี จากผลการด าเนินงาน สิ้นสุด            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ถา้มี)  
มต ิ ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหพ้ิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและเงินปันผลประจ าปี จากผลการด าเนินงาน 

สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และจากผลการด าเนินงาน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 (ถา้มี)             
ในการประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งจะจดัขึน้ภายหลงังบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 
งบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท
โดยมีผูอ้อกเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 722,782,890 99.9980 
ไมเ่ห็นดว้ย 14,101 0.0020 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 

 
ระเบียบวาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ                

มติ ที่ประชมุมีมติอนมุตัิใหน้ายริกิ อิชิกามิ ต าแหน่ง กรรมการ และนายยซูุเกะ โคซูมะ ต าแหน่ง กรรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้รหิาร ซึง่เป็นกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการในต าแหน่งเดิมอีกวาระ
หนึ่ง อีกทัง้มีมติอนมุตัิใหน้ายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอเรน้ท ์โซลบานี ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
เพื่อทดแทนนายมุเนะโอะ ทาชิโร่ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่มีความประสงค์ไม่รบัการ         
ตอ่วาระการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีผูอ้อกเสยีง ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อกรรมการ คะแนนเสียง 
  เห็นดว้ย ร้อยละ ไม่เหน็ดว้ย ร้อยละ งดออก

เสียง 
 

บัตร
เสีย 

1. นายรกิิ อิชิกาม ิ 722,676,390 99.9980 14,101 0.0020 106,500 0 
2. นายยซูุเกะ โคซูมะ 722,676,390 99.9980 14,101 0.0020 106,500 0 

3. นายเฟรดเดอรกิ-อเลก็ซองดวล  
พอล-ลอเรน้ท ์โซลบานี 

722,676,390 99.9980 14,101 0.0020 106,500 0 
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ดงันัน้ ภายหลงัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ บรษัิทจะมีจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 9 
ต าแหน่ง โดยนับรวมจ านวนกรรมการที่ว่างลง 1 ต าแหน่งเนื่องจากการลาออกของนายโตโมฮิโกะ โชจิ เมื่อวันที่ 20 
สงิหาคม 2564 แลว้ ทัง้นี ้รายนามคณะกรรมการบรษัิทโดยเรียงล าดบัตามการออกตามวาระ มีดงันี ้
1. ต ำแหนง่ทีว่่ำงเนือ่งจำกกำรลำออกของนำยโตโมฮิโกะ โชจิ ซ่ึงเป็นกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 
2. นายคานาเมะ   ฮาชิโมโตะ  ประธานกรรมการ 
3. นายทตัซยึะ   โคโนชิตะ   กรรมการ 
4. น.ส.กนกรตัน ์   ดีมั่งมี   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. ดร.ธนพล    คงเจีย้ง   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6. นายเจรญิ   เจรญิอรรถวิทย ์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7. นายรกิิ    อิชิกามิ     กรรมการ 
8. นายยซูุเกะ   โคซูมะ   กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
9. นายเฟรดเดอรกิ-อเลก็ซองดวล   พอล-ลอเรน้ท ์โซลบานี กรรมการ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 และ 2565  

มติ      ที่ประชมุมีมติอนมุตัิใหพ้ิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2564 และ 
2565 หลงัจากที่บรษัิทไดพ้ิจารณาผูส้อบบญัชีที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อน าเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การแต่งตั้งต่อไป เนื่องจากขณะนีบ้ริษัทอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยเจรจากับผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยมีผูอ้อกเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 722,796,991 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 

 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรับปี 2565 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตัิใหจ้ัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2565 ใหเ้ท่ากันกับ      
ปี 2564 ดงันี ้
1. คา่ตอบแทนกรรมการอิสระ: อตัราเดือนละ 70,000 บาทตอ่คน  
2. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ: ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชมุ  
- ประธานกรรมการบรษัิท 30,000 บาทตอ่ครัง้  
- กรรมการบรษัิท  20,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้  

3. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ไดแ้ก่ 
- คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ: ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชมุ 
- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้  
- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้  
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- คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ: ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มา
ประชมุ 
- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้  
- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 

- คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง: ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มา
ประชมุ 
- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้ 
- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 

   ทัง้นี ้พนกังานหรอืผูบ้รหิารของบรษัิท จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการชดุยอ่ย 
4. คา่ตอบแทนอื่น:  -ไมม่ี- 
โดยมีผูอ้อกเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซ่ึงมา
ประชุม 

เห็นดว้ย 722,796,991 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 

 
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้ม)ี 

มติ ไมม่ีเรือ่งอื่นๆ เสนอเพื่อพิจารณาในท่ีประชมุ โดยมีผูอ้อกเสยีง ดงันี ้
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซ่ึงมา

ประชุม 
เห็นดว้ย 722,782,890 99.9980 
ไมเ่ห็นดว้ย 14,101 0.0020 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 

 
 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ     
 
           

        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

          (นายรกิิ  อิชิกาม)ิ 
                  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


