
ที� GL   16 /2560 

วนัที� 20 มีนาคม 2560 

 
เรื�อง: การจา่ยเงินปันผล และกําหนดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 
เรียน: กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) ครั 8งที� 6/2560 เมื�อวนัที� 20 มีนาคม 2560 ได้มมีติที�ประชมุ 
ดงัตอ่ไปนี 8 

1. มีมติเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปีจากผลการดําเนินงานสิ 8นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 
2559 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 417,997,450 บาท หรือร้อยละ 87 ของกําไรสทุธิ (ตามงบการเงินเฉพาะ) หรือคิด
เป็น 0.2470-0.2740 บาทตอ่หุ้น ทั 8งนี 8อตัราการปันผลตอ่หุ้นที�แนน่อนขึ 8นอยูก่บัจํานวนการใช้สทิธิใบสาํคญัแสดง
สทิธิ GL- W4 ครั 8งที� 8 ในวนัที� 31 มีนาคม 2560 และ ครั 8งที� 9 ในวนัที� 30 เมษายน 2560  โดยบริษัทฯ จะ
ประกาศอตัราที�แนน่อนให้ทราบภายใน วนัที� 3 พฤษภาคม 2560 โดยกําหนดวนับนัทกึรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิรับ
เงินปันผล ในวนัที� 9 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื�อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธี
ปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 11 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 25 พฤษภาคม 2560 

2. มีมติเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ให้เลอืกตั 8งกรรมการที�ต้องออกตามวาระ กลบัเข้าดํารงตาํแหนง่เดมิอีกวาระ
หนึ�ง ได้แก ่

1) นายโศณิต พิชญางกรู   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2) นายมเุนะโอะ ทาชิโร่     กรรมการ 
3) นายมิทซจิึ โคโนชิตะ   ประธานกรรมการ 
4) นายเรจิส โรดอล์ฟ มาร์แต็ง มาร์แต็ง กรรมการ 

3. มีมติเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั 8งบริษัทสาํนกังาน อี วาย จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ในปี 2560 ตอ่ไป
เป็นปีที� 11  โดยกําหนดคา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชีจํานวน 4,700,000 บาท (ไมร่วมคา่ใช้จา่ย อื�น ๆ) ซึ�ง
เพิ�มขึ 8นจากปีที�แล้ว 2.45 ล้านบาท  เนื�องจากการขยายจํานวนบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศจาก 3 ประเทศเป็น 6 
ประเทศและขอบเขตงานที�เพิ�มขึ 8น จากการทํางบการเงินรวมสาํหรับบริษัท และบริษัทยอ่ยในประเทศไทย 
สงิคโปร์ กมัพชูา ลาว อินโดนีเซีย ศรีลงักา และเมียนมา   

4. มีมติเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 
2560 เป็นอตัราเดียวกนักบั ปี 2559  ดงัตอ่ไปนี 8 

ค่าเบี �ยประชุม  
- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 12,000 บาทตอ่ครั 8งที�เข้าประชมุ 

- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะได้รับทา่นละ 10,000 บาทตอ่ครั 8งที�เข้าประชมุ 



ทั 8งนี 8  กรรมการตรวจสอบจะได้รับคา่เบี 8ยประชมุทั 8งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบตาม
ภารกิจที�เพิ�มขึ 8น 

ค่าบาํเหน็จ  จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลกั โดยจะเสนอให้จา่ยประมาณ 2 เทา่ของ
จํานวนเดือนเฉลี�ยของโบนสัพนกังาน (เช่น หากพนกังานได้รับโบนสัเฉลี�ย 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือน
ของคา่เบี 8ยประชมุตอ่ครั 8ง) ซึ�งเป็นเงื�อนไขเดยีวกนักบัปีที�แล้ว 

5. มีมติกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวนัพธุที� 26 เมษายน 2560 เวลา  10.00 น. ณ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น ห้องเมจิก 2  ชั 8น 2  เลขที� 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงหลกัสี� เขตดอน
เมือง กรุงเทพฯ 10210  โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัที� 3 เมษายน 2560 
และให้รวบรวมรายชื�อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 4 เมษายน 
2560  โดยให้กําหนดวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ดงัตอ่ไปนี 8 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 8งที� 2/ 2559 
วาระที� 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ และอนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุ และ

รายงานของผู้สอบบญัชี สิ 8นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
วาระที� 3 พิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล ประจําปี 2559 
วาระที� 4 พิจารณาเลอืกตั 8งกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตาํแหนง่ 
วาระที� 5 พิจารณาแตง่ตั 8งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทน ประจําปี 2560  
วาระที� 6 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 2560  
6. ตามที�บริษัทได้เปิดโอกาสเป็นการลว่งหน้าตั 8งแตว่นัที� 1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2559 ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

เสนอวาระและ/หรือ รายชื�อบคุคลเพื�อแตง่ตั 8งเป็นกรรมการเพื�อบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2560 นั 8น ปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื�อบคุคลใด ๆ เพื�อพิจารณา 

 
  จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
  
        (นายทตัซยึะ โคโนชิตะ) 
                 กรรมการ  
 
 
 


