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เร ิ,มการประชุม 
นายมทิซจึ ิ โคโนชติะเป็นประธานที�ประชมุ ประธานฯ กลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้และขอใหเ้ลขานุการแนะนํา

คณะกรรมการบรษัิท  กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารของบรษัิท รวมทั &งผูแ้ทนจากบรษัิทผูส้อบ
บญัช ี และที�ปรกึษาทางกฎหมาย และที�ปรกึษาทางการเงนิซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพของบรษัิทฯ ตามรายชื�อที�ปรากฏขา้งตน้ พรอ้มทั &งไดเ้รยีนเชญิให ้ น.ส.วราภรณ์ อภชิยันันท ์ เป็นสกัขพียาน
ในการนับคะแนนเสยีงในการประชมุครั&งนี&ดว้ย  

ตอ่จากนั&น ประธานแจง้วา่การประชมุจะดําเนนิไปโดยใชภ้าษาองักฤษ  โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษัิท  เป็นผูอ้า่นคําแปล   อยา่งไรก็ตามเพื�อใหเ้กดิความสะดวก บางขั &นตอนไดดํ้าเนนิการเป็นภาษาไทย ไดแ้ก่
รายงานการบอกกลา่วการเชญิประชมุ และการแจง้องคป์ระชมุ การรายงานผลประกอบการรวมทั &งการประกาศผล
การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระและผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้สงสยัไดใ้นตอนทา้ยของแตล่ะวาระกอ่นการ
ลงคะแนนเสยีง  หรอืสามารถสอบถามไดใ้นชว่งของวาระสดุทา้ย คอื วาระที� 13 ซึ�งเป็นการพจิารณาเรื�องอื�น ๆ โดย
บรษัิทไมม่กีารนําเสนอเรื�องอื�นใดใหท้ี�ประชมุพจิารณาอนุมัต ิและจะไมม่กีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี& 
 

การประกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

 เลขานุการไดป้ระกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีงดงันี& 
การลงมต ิ จะใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากจากผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต ่ เรื�องการพจิารณา
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการ  ซึ�งจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของคะแนนเสยีงทั &งหมดจากผูถ้อื
หุน้ที�เขา้ประชมุ โดยกรรมการที�เป็นผูถ้อืหุน้นับเป็นผูท้ี�มสีว่นไดเ้สยี จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี&  และ
เรื�องพจิารณาอนุมัต ิ การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมทั &งการลดทนุและเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ 
และการแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ ใหส้อดคลอ้งกนั จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ
คะแนนเสยีงทั &งหมดจากผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง โดยใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบ 1 หุน้เป็น 1 เสยีง
ในทกุวาระ สว่นการลงคะแนนเสยีง ในเรื�องการเลอืกตั &งกรรมการนั&น จะกระทําเป็นรายบคุคล โดยกอ่นการ
ลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ทา่นประธานจะแจง้ใหท้ี�ประชมุทราบถงึคะแนนเสยีงที�ตอ้งการในวาระนั&น ๆ และจะไม่
มกีารลงคะแนนเสยีงในวาระที�เป็นเรื�องของ การรับทราบ รวมทั &งในวาระสดุทา้ย ซึ�งเป็นการพจิารณาเรื�องอื�น ๆ โดย
บรษัิทฯ ไมม่เีรื�องอื�นใดเสนอเพื�อพจิารณา 

สาํหรับวธิกีารลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนั&น  จะกระทําโดยใชใ้บลงคะแนนเสยีง ดว้ยการทําเครื�องหมาย 
ในหัวขอ้ที�ตอ้งการลงคะแนนคอื เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึ�งเทา่นั&นจะไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ เพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้ ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศที�
แตง่ตั &งใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้  พรอ้มทั &งลงลายมอืชื�อในใบลงคะแนนเสยีง และให ้
ผูท้ี�ตอ้งการคัดคา้นไมเ่ห็นดว้ย หรอืตอ้งการงดออกเสยีงเทา่นั&น ยกมอืขึ&น เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�เก็บใบลงคะแนนเสยีง
เพื�อนําไปบนัทกึคะแนนเสยีง สาํหรับผูถ้อืหุน้ที�ลงคะแนนวา่ เห็นดว้ย ไมจํ่าเป็นตอ้งสง่ใบลงคะแนนเสยีงคนืใน
ตอนทา้ยของแตล่ะวาระ แตจ่ะสง่คนืพรอ้มกนั เมื�อการประชมุเสร็จสิ&น กอ่นออกจากหอ้งประชมุในกรณีที�ผูรั้บมอบ
ฉันทะหรอืผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุมไิดส้ง่ใบลงคะแนนเสยีงคนื หรอื ไมไ่ดล้งคะแนนเสยีงใด ๆ ในใบลงคะแนนเสยีง 
บรษัิทจะถอืวา่ ผูถ้อืหุน้นั&นเห็นดว้ยตามที�นําเสนอ 
 สว่นผูถ้อืหุน้ที�ทําหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ และไดร้ะบใุหล้งคะแนนเสยีงตาม
ความประสงคใ์นแตล่ะวาระไวแ้ลว้ในหนังสอืมอบฉันทะนั&น บรษัิทไดนํ้าคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ 
บนัทกึรวมไวใ้นเครื�องคอมพวิเตอรเ์พื�อการลงมตติามวาระไวแ้ลว้กอ่นการประชมุ  

ในการรวบรวมผลคะแนนเสยีง  บรษัิทจะนําคะแนนเสยีงที�ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง หักออกจาก
คะแนนเสยีงทั &งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุดว้ยตนเองและที�มอบฉันทะ คะแนนเสยีงที�เหลอืก็จะเป็นคะแนนเสยีง
สาํหรับผูท้ี�เห็นดว้ยทั &งหมด  หลงัจากการนับคะแนนเสร็จสิ&น ก็จะประกาศผลของแตล่ะวาระ ใหท้ี�ประชมุรับทราบ  

 
หลงัจากนั&น ประธานจงึเริ�มการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี& 

 
ระเบยีบวาระที, 1  แสดงวา่การบอกกลา่วนดัประชุมเป็นไปโดยชอบ 

 
เลขานุการบรษัิท ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนประธาน แจง้ใหท้ราบวา่การบอกกลา่วเชญิประชมุสามัญ

ผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 ในครั&งนี&บรษัิทไดส้ง่หนังสอืเชญิประชมุเป็นการลว่งหนา้ถกูตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจน
ระเบยีบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งแลว้ การบอกกลา่วการประชมุครั&งนี&จงึเป็นไปโดยชอบ 

 
ระเบยีบวาระที, 2 ชี7วา่องคป์ระชุมครบหรอืไม ่

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

14.5940 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั &งหมด และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 49 รายมจํีานวนหุน้รวม 
497,204,725 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 45.5829 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั &งหมด รวมเป็น 101 ราย นับจํานวนหุน้ได ้
ทั &งสิ&น 656,391,300 หุน้ หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 60.1769 ซึ�งเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั &งหมด
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ของบรษัิทฯ ซึ�งมจํีานวนทั &งสิ&น 1,090,769,632 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 33 ซึ�งระบุ
วา่ “องคป์ระชมุสําหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้
ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี�สบิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั &งหมด และตอ้งถอืหุน้นับ
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ�งในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั &งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 
 
ระเบยีบวาระที, 3  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 
 
 ประธานแจง้วา่ ไดม้รีายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 30 เมษายน 

2557 แนบไปใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ รายงานการประชมุดงักลา่ว 
ไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งแลว้จงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี& จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
 

มต ิที�ประชมุพจิารณาแลว้มมีตรัิบรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 ตามที�เสนอมา  
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี& 

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

หมายเหต ุ ในวาระนี&มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ�มขึ&น 3 รายจํานวน 1,038,600 หุน้ (เสยีง)  รวม
เป็นจํานวนหุน้ที�เขา้ร่วมประชมุทั &งหมด จํานวน 657,429,900 หุน้ (เสยีง) 

 
ระเบยีบวาระที, 4 พจิารณารบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ และอนุมตังิบดุลและงบกําไร

ขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัช ีส ิ7นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2557 
ประธานแจง้วา่ รายงานประจําปี ซึ�งมงีบการเงนิของบรษัิทฯ สาํหรับรอบปีบญัชสี ิ&นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2557 ไดม้แีนบไปใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 
 

ประธานไดเ้ชญิให ้ นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ ประธานเจา้หนา้ที�การเงนิเป็นผูร้ายงานสรุปผลการดําเนนิงาน
ของบรษัิท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ใหท้ี�ประชมุรับทราบ และแจง้วา่ในที�ประชมุนี& ยังมตีวัแทนจากผูส้อบบญัชี
ของบรษัิท คอื บรษัิท สํานักงาน อ ีวาย จํากดั เพื�อตอบคําถาม หรอืใหข้อ้มลูเพิ�มเตมิ หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการ 

 
 นายดพีงศฯ์ ไดร้ายงานสรุปผลการดําเนนิงานใหท้ี�ประชมุรับทราบ โดยสรุปไดด้งัตอ่ไปนี& 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
บรษัิทฯ มกํีาไรสทุธลิดลงจาก 257.86 ลา้นบาท เป็น 144.23 ลา้นบาท  โดยลดลง 113.63 ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.07 เมื�อเทยีบกับผลการดําเนนิงานงวดเดยีวกนัในปี 2556 โดยมสีาเหตสุาํคญัดงันี& 
 

1. รายไดด้อกผลเชา่ซื&อเพิ�มขึ&นจาก 1,251.39 ลา้นบาท เป็น 1,389.65 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ&น 138.26 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.05 ซึ�งเกดิจากการขยายสนิเชื�อเชา่ซื&อรถจักรยานยนต ์
 

2. รายไดอ้ื�นเพิ�มขึ&นจาก 190.26 ลา้นบาท เป็น 216.72 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ&น 26.46 ลา้นบาทหรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 13.90 สว่นใหญเ่พิ�มขึ&นเกดิจากรายไดจ้ากการบรหิารงานซึ�งไดรั้บจากบรษัิทย่อยใน
ประเทศ 

 
3. คา่ใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิารเพิ�มขึ&นจาก 318.48 ลา้นบาท เป็น 356.11 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ&น 

37.64 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.82 เพื�อสนับสนุนการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทยอ่ยในประเทศ 
และรองรับการขยายธรุกจิซึ�งยังเตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง 

 
4. มหีนี&สญูและหนี&สงสยัจะสญูเพิ�มจาก 342.43 ลา้นบาท เป็น 441.37 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ&น 98.94 

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 28.90 เกดิจากลกูหนี&คา้งชาํระมจํีานวนเพิ�มขึ&นตามวฏัจักรของการขยาย
สนิเชื�ออยา่งตอ่เนื�อง และจากปัจจัยทางเศรษฐกจิและการเมอืงซึ�งปัจจุบนัสถานการณ์เริ�มเขา้สูภ่าวะ
ปกตแิตก็่ยังสง่ผลตอ่งบการเงนิปี 2557 

 
5. การขาดทุนจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขายเพิ�มขึ&นจาก 314.39 ลา้นบาท เป็น 377.81 ลา้น

บาท โดยเพิ�มขึ&น 63.42 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 20.17 จากปรมิาณสนิทรัพยร์อการขายที�
เพิ�มขึ&น ขณะที�ราคาตลาดของสนิทรัพยร์อการขายยังมรีาคาคอ่นขา้งตํ�า 
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อยา่งไรก็ตามหากพจิารณาผลการดําเนนิงานเฉพาะไตรมาส 4/2557 ของงบเฉพาะกจิการ บรษัิทฯ มี

กําไรสทุธ ิ71.92 ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ&นจากงวดเดยีวกนัในปีที�แลว้ 40.71 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 130.43 โดย
สาเหตหุลักเกดิจากการลดลงของหนี&สญูและหนี&สงสยัจะสญู 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 ซึ�งแสดงถงึการฟื&น
ตวัของธรุกจิอยา่งชดัเจนในไตรมาสนี&  
 

งบการเงนิรวม 
เนื�องจากผลการดําเนนิงานสาํหรับปี 2556 ยังไมม่กีารรวมผลประกอบการของบรษัิทย่อยในประเทศไทย 

(เริ�มนําเขา้มารวมในไตรมาส 3/2557 เป็นไตรมาสแรก) จงึเป็นปัจจัยหนึ�งที�ทําใหง้บการเงนิรวม สําหรับปี 2557 มี
ผลประกอบการแตกตา่งจากปี 2556  

ทั &งนี& บรษัิทฯ มกํีาไรสทุธลิดลงจาก 240.31 ลา้นบาท เป็น 114.70 ลา้นบาท  โดยลดลง 125.61 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 52.27 เมื�อเทยีบกบัผลการดําเนนิงานในปี 2556 โดยมสีาเหตสุําคัญดงันี& 
 

1. รายไดด้อกผลเชา่ซื&อเพิ�มขึ&นจาก 1,258.28 ลา้นบาท เป็น 1,666.74 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ&น 408.46 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 32.46 ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ&นจากบรษัิทแม่ 138.26 ลา้นบาท ซึ�งเกดิจาก
การขยายสนิเชื�อเชา่ซื&อรถจักรยานยนตข์องบรษัิทแมต่ามงบการเงนิเฉพาะกจิการ เพิ�มขึ&นจากบรษัิท
ยอ่ยในประเทศ 175.23 ลา้นบาท (ซึ�งเป็นปีแรกที�เริ�มนําผลประกอบการมารวม) และเพิ�มขึ&นจาก
บรษัิทย่อยในตา่งประเทศ 94.97 ลา้นบาท แสดงถงึการเตบิโตอยา่งตอ่เนื�องของบรษัิทย่อยใน
ตา่งประเทศ 

 
2. คา่ใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิารในงบการเงนิรวม เพิ�มขึ&นจาก 362.85 ลา้นบาท เป็น 561.14 ลา้น

บาท โดยเพิ�มขึ&น 198.30 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 54.65 ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ&นโดยบรษัิทแม ่37.64 ลา้น
บาท และ บรษัิทยอ่ย 160.66 ลา้นบาท  เพื�อรองรับการขยายธรุกจิทั &งในประเทศและตา่งประเทศ 
ทั &งนี&รวมถงึการตดัจําหน่ายมลูคา่สทิธ ิ(Exclusivity Right) ตามอายสุญัญา 

 
3. หนี&สญูและสงสยัจะสญูในงบการเงนิรวม เพิ�มขึ&นจาก 343.64 ลา้นบาท เป็น 494.86 ลา้นบาท โดย

เพิ�มขึ&น 151.22 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 44.01  ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ&นจากบรษัิทแม ่ 98.94 ลา้นบาท 
แสดงถงึการฟื&นตัวจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิในประเทศ และเพิ�มขึ&นจากบรษัิทย่อยในประเทศ 
53.12 ลา้นบาท เนื�องจากเป็นไตรมาสแรกที�เริ�มนําผลประกอบการมารวม ขณะที�บรษัิทย่อยใน
ตา่งประเทศมหีนี&สญูและสงสยัจะสญูลดลงเล็กนอ้ย  

 
4. การขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขายเพิ�มขึ&นจาก 314.39 ลา้นบาท เป็น 431.82 ลา้น

บาท โดยเพิ�มขึ&น 117.43 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 37.35 ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ&นจากบรษัิทแม่ 
63.43 ลา้นบาทและเพิ�มขึ&นจากบรษัิทยอ่ยในประเทศ 54.01 ลา้นบาท เนื�องจากเป็นปีแรกที�เริ�มนํา
ผลประกอบการมารวม สว่นบรษัิทย่อยในตา่งประเทศมอีตัราการคา้งชาํระที�ตํ�ามากจากคณุภาพหนี&ที�ด ี
สง่ผลใหยั้งไมม่กีารขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขาย  

 
ทั &งนี&เมื�อพจิารณาผลการดําเนนิงานเฉพาะไตรมาส 4/2557 ของงบการเงนิรวม บรษัิทฯ มกํีาไรสทุธ ิ

93.16 ลา้นบาท เพิ�มขึ&น 79.97 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 606.47 เมื�อเทยีบกับผลการดําเนนิงานงวด
เดยีวกนัในปีที�ผา่นมา มสีาเหตหุลกัไดแ้ก ่ รายไดด้อกผลเชา่ซื&อที�เพิ�มขึ&นจาก 349.59 ลา้นบาท เป็น 
475.22 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ&น 125.64 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.94 เป็นการเพิ�มขึ&นจากบรษัิทย่อย
ในประเทศ (ซึ�งเป็นปีแรกที�เริ�มนําผลประกอบการมารวม) และจาการขยายสนิเชื�ออยา่งตอ่เนื�องของบรษัิท
ยอ่ยในตา่งประเทศ ขณะที�หนี&สญูและสงสยัจะสญู และการขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขาย
ลดลงเล็กนอ้ย แสดงใหเ้ห็นวา่การขยายสนิเชื�อเป็นไปอยา่งมคีณุภาพ 
 
ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี& จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

มตทิี�ประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตรัิบทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิท ในรอบปี 2557 และอนุมัตริายงาน
ประจําปีของคณะกรรมการ งบดลุ บญัชกํีาไรขาดทนุของบรษัิท และรายงานของผูส้อบบัญช ี สาํหรับรอบปีบัญชี
สิ&นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี& 

  
  เห็นดว้ย  657,430,720 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
  ไมเ่ห็นดว้ย    0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง    0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
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หมายเหต ุ  ในวาระนี&มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ�มขึ&น 2 รายจํานวน 820 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น
จํานวนหุน้ที�เขา้ร่วมประชมุทั &งหมด จํานวน 657,430,720 หุน้ (เสยีง) 

 
ระเบยีบวาระที, 5  พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจําปี 2557 

ประธานกลา่ววา่ เนื�องจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทในปี 2557 (หรอืตั &งแต ่1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
2557) ตามงบการเงนิรวม บรษัิทมผีลกําไรสทุธ ิ114,703,924 บาท และ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทฯ ได ้
จัดสรรทนุสํารองตามกฎหมายไวค้รบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนตามที�กฎหมายกําหนดแลว้ คณะกรรมการจงึ
เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2557 จากผลการดําเนนิงาน สิ&นสดุ วนัที� 31 
ธันวาคม 2557 คดิเป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 68,718,486.82 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 59.91 ของกําไรสทุธติามงบ
การเงนิรวม หรอืคดิเป็น 0.048 – 0.063 บาทตอ่หุน้  ทั &งนี&อัตราการปันผลตอ่หุน้ที�แน่นอนขึ&นอยู่กบัจํานวนการใช ้
สทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิGL- W3 ครั&งที� 15 ในวนัที� 31 มนีาคม 2558 และ ครั&งที� 16 ในวนัที� 30 เมษายน 2558 
ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิท ที�ระบวุา่ เงนิปันผลจะจา่ยไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 40 ของกําไร
สทุธขิองบรษัิทหลงัจากหักภาษีเงนิได ้ โดยบรษัิทฯ จะประกาศอตัราที�แน่นอนใหท้ราบภายใน วนัที� 6 พฤษภาคม 
2558  

โดยกําหนดวนับนัทกึรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธรัิบเงนิปันผล ในวันที� 11 พฤษภาคม 2558 และใหร้วบรวม
รายชื�อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที� 12 พฤษภาคม 2558 และ
กําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที� 26 พฤษภาคม 2558  
 

ทั &งนี&ในปี 2556 บรษัิทฯ มกีารจา่ยเงนิปันผล จากผลการดําเนนิงาน สิ&นสดุ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 คดิ
เป็นจํานวนเงนิ 166,377,306.88 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.23 ของกําไรสทุธติามงบการเงนิรวม (240.3 ลา้น
บาท)  

 
ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี& จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

มต ิ  ที�ประชมุพจิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมัตกิารจา่ยเงนิปันผล ประจําปี 2557 จากผลการดําเนนิงาน สิ&นสดุ 
วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ตามที�เสนอมาทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี& 

 
  เห็นดว้ย  657,437,255 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
  ไมเ่ห็นดว้ย     0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง           0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

หมายเหต ุ  ในวาระนี&มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ�มขึ&น 5 รายจํานวน 6,535 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น
จํานวนหุน้ที�เขา้ร่วมประชมุทั &งหมด จํานวน 657,437,255 หุน้ (เสยีง) 

 

ระเบยีบวาระที, 6   พจิารณาเลอืกต ั7งกรรมการที,ออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ 

 

ประธานกลา่ววา่  ขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครั&ง ใหก้รรมการออก
จากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จํานวนกรรมการที�จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ ก็
ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี�สดุกับสว่นหนึ�งในสาม  และกรรมการคนที�อยูใ่นตําแหน่งนานที�สดุนั&นเป็นผูอ้อกจาก
ตําแหน่ง กรรมการที�ออกตามวาระนั&นอาจถกูเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได ้

ปัจจุบนั บรษัิทมกีรรมการรวมทั &งสิ&น 10 ทา่น  ดงันั&น จะมกีรรมการจํานวน 4 ทา่นที�จะตอ้งออกตามวาระใน
ครั&งนี&  ซึ�งไดแ้ก ่

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

 
 คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทั &ง 4 ทา่น กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการในตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึ�ง เนื�องจากบคุคลทั &งสี�ดงักลา่ว ลว้นเป็นผูท้ี�มคีวามรู ้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ที�เป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลาใหก้ับบรษัิทอย่างเต็มที�  

ทั &งนี&ในวาระนี& ที�ประชมุไดทํ้าการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคลและมตใินวาระนี& แตล่ะทา่นจะตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ  ที�ประชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมัตใิหก้รรมการที�ออกตามวาระทกุทา่นกลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการใน
ตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี& 
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ลําดับ รายชื�อกรรมการ 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 ุ  ในวาระนี&มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ�มขึ&น 1 รายจํานวน 11 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น
จํานวนหุน้ที�เขา้ร่วมประชมุทั &งหมด จํานวน 657,437,266 หุน้ (เสยีง) 

 
ดงันั&น รายนามคณะกรรมการบรษัิท หลงัจากไดรั้บการเลอืกตั &งกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งเรยีงลําดบัตามการ

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

 
ระเบยีบวาระที, 7  พจิารณาแตง่ต ั7งผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทน ประจําปี 2558 

ประธานกลา่ววา่คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตั &ง บรษัิทสาํนักงาน อวีาย 
จํากัด ซงึเป็นผูส้อบบัญชรีายเดมิ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2558 ตอ่ไปเป็นปีที� 9  โดยมรีายชื�อผูส้อบ
บญัช ี ไดแ้ก ่ 

1. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที� 3516 (เป็นผูล้งลายมอืชื�อในงบการเงนิ
ของบรษัิท มาเป็นเวลารวม 4 ปี ไดแ้ก ่ปี 2550-2552 และปี 2557) หรอื 

2. นส.พมิพใ์จ มานติขจรกจิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที� 4521(เป็นผูล้งลายมอืชื�อในงบการเงนิของ
บรษัิท มาเป็นเวลารวม4 ปี ไดแ้ก ่ปี 2553-2556 

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

4. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที� 3972 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชื�อในงบการเงนิ
ของบรษัิท) 

5. นส.รสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที� 5659 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชื�อในงบการเงนิของ
บรษัิท)  

โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึ�งมอํีานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชขีองบรษัิท 
ทั &งนี& ไมม่ผีูส้อบบญัชทีา่นใดมคีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง
กบับคุคลดงักลา่ว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ  

 
คณะกรรมการยังเห็นสมควรใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหกํ้าหนดคา่สอบบญัช ีประจําปี 2558  ใน

วงเงนิไมเ่กนิ 1,870,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ) ซึ�งเพิ�มขึ&นจากปี 2557 จํานวน 90,000 บาท ที�มกีารจา่ยคา่

สอบบัญช ีจํานวน 1,780,000 บาท โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายอื�น ๆ (non-audit fee) เนื�องจากขอบเขตงานที�เพิ�มขึ&น จาก

การทํางบการเงนิรวมสาํหรับบรษัิท และบรษัิทย่อยในประเทศไทย สงิคโปร ์และกมัพูชา 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ บรษัิทสาํนักงาน อ ี วาย จํากัด เป็นบรษัิทซึ�งมชี ื�อเสยีง และมี
มาตรฐานเป็นที�ยอมรับในระดับสากล อกีทั &งไดเ้สนอคา่สอบบัญชใีนอตัราที�เหมาะสม 

ทั &งนี& มตใินวาระนี& จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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มต ิ  ที�ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตใิหแ้ตง่ตั &ง บรษัิทสาํนักงาน อ ี วาย จํากัด เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท  
ประจําปี 2558 และใหกํ้าหนดคา่สอบบญัช ีในวงเงนิไมเ่กนิ 1,870,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ) ตามที�เสนอ
มา ดว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี& 

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

หมายเหต ุ  ในวาระนี&มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ�มขึ&น 1 รายจํานวน 2,918 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น
จํานวนหุน้ที�เขา้ร่วมประชมุทั &งหมด จํานวน 657,440,184 หุน้ (เสยีง) 

 
ระเบยีบวาระที, 8  พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

สําหรบัปี 2558 
 

ประธานกลา่ววา่ การกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
เนื�องจากปัจจบุนับรษัิทไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  อยา่งไรก็ตาม การกําหนดคา่ตอบแทนของ
คณะกรรมการไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นที�จะนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมัต ิ ซึ�งปกตจิะประกอบดว้ย คา่เบี&ยประชมุ และคา่บําเหน็จของกรรมการ โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกับ
ผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั 

สาํหรับปี 2558 นี& คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหกํ้าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ ในวงเงนิไมเ่กนิ 3,500,000 บาท  ซึ�งเป็นอตัราเดยีวกนักับที�ไดเ้สนอในปีที�แลว้  โดยจะ
จัดสรรดงัตอ่ไปนี& 

คา่เบี7ยประชุม ขอเสนอใหเ้ป็นอตัราเดยีวกับปีที�แลว้ดงันี& 
- ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 12,000 บาทตอ่ครั&งที�เขา้

ประชมุ 
- กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บทา่นละ 10,000 บาทตอ่ครั&งที�เขา้ประชมุ 
ทั &งนี&  กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บคา่เบี&ยประชมุทั &งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ตามภารกจิที�เพิ�มขึ&น 
คา่บําเหน็จ  จะพจิารณาจากผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั โดยจะเสนอใหจ้า่ยประมาณ 2 เทา่ของ
จํานวนเดอืนเฉลี�ยของโบนัสพนักงาน (เชน่ หากพนักงานไดรั้บโบนัสเฉลี�ย 2 เดอืน กรรมการจะไดรั้บ 4 
เดอืนของคา่เบี&ยประชมุตอ่ครั&ง) ซึ�งเป็นเงื�อนไขเดยีวกนักับปีที�แลว้ 
 
เมื�อปี 2557 บรษัิทมผีลกําไรจํานวน 114.70 ลา้นบาท และไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ จํานวนทั &งสิ&น 2,982,000 บาทโดยแบง่เป็นคา่เบี&ยประชมุคณะกรรมการบรษัิทจํานวน 1,760,000 บาท 
คา่เบี&ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 494,000 บาท และคา่บําเหน็จกรรมการ จํานวน 728,000 บาท  
ในขณะที� ในปี 2556 บรษัิทมผีลกําไรจํานวน 240.31 ลา้นบาท และไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวนทั &งสิ&น 2,784,000 บาทโดยแบง่เป็นคา่เบี&ยประชมุคณะกรรมการบรษัิทจํานวน 1,558,000 บาท 
คา่เบี&ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 290,000 บาท และคา่บําเหน็จกรรมการ จํานวน 936,000 บาท 
 
 ทั &งนี& มตใินวาระนี& จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั &งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มา
ประชมุ โดยบรษัิทมกีรรมการที�เป็นผูถ้อืหุน้ ซึ�งถอืหุน้นับรวมกันได ้1,890,796 หุน้ เป็นผูท้ี�มสีว่นไดเ้สยี กรรมการ
ดงักลา่วจงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี& 

มต ิ  ที�ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สาํหรับปี 
2558 ตามที�เสนอมา  ดว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี& 

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

 
หมายเหต ุ  ในวาระนี&มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ�มขึ&น 1 รายจํานวน 600 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น

จํานวนหุน้ที�เขา้ร่วมประชมุทั &งหมด จํานวน 657,440,784 หุน้ (เสยีง) 

ระเบยีบวาระที, 9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศ
โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจํานวนไมเ่กนิ 30 ลา้นเหรยีญดอลลาร์
สหรฐั หรอืในเงนิสกุลอื,นในจานวนเทยีบเทา่ 
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 กอ่นที�จะเริ�มตน้วาระที� 9 ประธานฯ  ไดร้ายงานตอ่ที�ประชมุวา่ตั &งแตร่ะเบยีบวาระที� 9  ถงึ ระเบยีบวาระที� 
12 ที�จะนําเสนอเพื�อขออนุมัตใินที�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 นั&น เป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งและเป็นเงื�อนไข
ของกนัและกนั หากเรื�องใดเรื�องหนึ�งตามระเบยีบวาระที� 9   ถงึ ระเบยีบวาระที� 12 ไมไ่ดรั้บการอนุมัตจิากที�ประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ใหถ้อืวา่ระเบยีบวาระที�ไดรั้บการอนุมัตโิดยที�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ไป
กอ่นหนา้นั&นไดถู้กยกเลกิและจะไมม่กีารนําเสนอระเบยีบวาระอื�นเพื�อใหท้ี�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 
พจิารณาอกีตอ่ไป   
 ประธานฯ ไดร้ายงานตอ่ที�ประชมุวา่ในวาระนี&ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครั&งที� 3/2558 ซึ�งประชมุเมื�อ
วนัที� 6 มนีาคม 2558  ไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 (“ที,ประชุม”) เพื�อพจิารณา
อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
ไดแ้ก ่J Trust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) ในจํานวนไมเ่กนิ 30 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐหรอืในเงนิสกลุอื�นในจํานวน
เทยีบเทา่ ทั &งนี& รายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสําคญัในเบื&องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ เป็นไปตามเอกสารแนบ 4 
ที�สง่มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ 
 ประธานฯ ไดช้ี&แจงขอ้มูลของ JTA วา่ JTA เป็นบรษัิทย่อยของ J Trust Co. Ltd. (“JT”) ซึ�งเป็นบรษัิทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยโ์ตเกยีว (“TSE”) ประเทศญี�ปุ่ น ประกอบธรุกจิหลัก คอื ใหบ้รกิารทางการเงนิแกล่กูคา้
รายยอ่ย และธรุกจิอื�นๆ เชน่ อสงัหารมิทรัพย ์ สวนสนุก และเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ JT มมีลูคา่ตลาดใน 
TSE ประมาณ 1,000 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐ (หรอืประมาณ 32,500 ลา้นบาท) JTA เป็นบรษัิทที�จัดตั &งขึ&นใน
ประเทศสงิคโปรเ์มื�อเดอืนตลุาคม 2556 โดย JT ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของหุน้ทั &งหมดใน JTA โดย JTA ดําเนนิธรุกจิ
บรหิารจัดการการลงทนุและใหบ้รกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการบรหิารในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ 
 ประธานฯ ไดช้ี&แจงเกี�ยวกบัประโยชนท์ี�บรษัิทฯ จะพงึไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ใหแ้ก ่JTA ในครั&งนี&วา่คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาแลว้วา่ JT (โดยการถอืหุน้ผา่น JTA) มรีากฐานที�มั�นคงใน
ตลาดในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้การที� JT เขา้มาลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิทฯ (โดยผา่น JTA) จงึ
จะชว่ยกระตุน้การขยายตวัของบรษัิทฯ ในตลาดในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตโ้ดยมแีหลง่เงนิทนุที�มี
ประสทิธภิาพ  
 นอกจากนี& คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาและเห็นวา่บรษัิทฯ ควรเลอืกที�จะออกและเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพแทนการออกหุน้กูห้รอืหุน้สามัญ เนื�องจากเหตผุลดงัตอ่ไปนี&  
 1) เพิ�มความคลอ่งตัวในการบรหิารจัดการเงนิ: หากนักลงทนุใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
บรษัิทฯ จะไมต่อ้งใชค้นืเงนิตน้แกนั่กลงทนุ นอกจากนี& การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพยังทําใหบ้รษัิทฯ มี
ทางเลอืกในการระดมทนุที�หลากหลายในอนาคต โดยสามารถออกไดท้ั &งหุน้กู ้ หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพ เพื�อให ้
เหมาะสมกับแผนการลงทนุหรอืการขยายธรุกจิในอนาคต  
 2) ผลกระทบ (Dilution) ตํ�าและไมเ่กดิทนัท:ี หากนักลงทนุใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็น
หุน้สามัญ จะเปรยีบเสมอืนการเสนอขายหุน้เพิ�มทนุที�ราคาสงูกวา่ราคาตลาด ณ วนัที�ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 
 3) หุน้กูแ้ปลงสภาพที�ออกโดยบรษัิทฯ ในครั&งนี& ไมม่หีลกัประกนัหรอืผูคํ้&าประกนั ดงันั&น บรษัิทฯ จงึไมม่ี
ภาระผูกพันเพิ�มเตมิในทรัพยส์นิที�ใชใ้นการดําเนนิงาน (operating assets)  
 4) บรษัิทฯ ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในครั&งนี& ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ โดยบรษัิทฯ จะนําเงนิที�จะไดรั้บจาก
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วไปใชใ้นตา่งประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกมัพูชา ซึ�งสามารถใช ้
สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐในการประกอบธรุกจิได ้ ดงันั&น การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จงึเปรยีบเสมอืนการบรหิารความ
เสี�ยงตามธรรมชาต ิ(Natural Hedge) 
 นอกจากนี& ประธานฯ ไดร้ายงานถงึวัตถปุระสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในครั&งนี&วา่ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาแลว้วา่การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทางเลอืกหนึ�งในการระดมทนุเพื�อนําเงนิมา
ใชใ้นการตอ่ไปนี&  
 1) เป็นเงนิทนุสําหรับขยายธรุกจิในภมูภิาคอาเซยีน โดยเฉพาะในประเทศกมัพูชาซึ�งบรษัิทฯ ไดป้ระกอบ
ธรุกจิใหเ้ชา่ซื&อรถจักรยานยนตส์ว่นบคุคลแกบ่คุคลทั�วไป และใหเ้ชา่ซื&อรถคโูบตา้ที�ใชใ้นการประกอบเกษตรกรรม 
ตั &งแตปี่ 2556 โดยบรษัิทฯ ไดรั้บสทิธใินการเป็นตัวแทนในการใหส้นิเชื�อเชา่ซื&อรถจักรยานยนตฮ์อนดา้แตเ่พยีงผู ้
เดยีวในประเทศกมัพูชา (ฮอนดา้มสีว่นแบง่การตลาดในธรุกจิรถจักรยานยนตม์ากกวา่รอ้ยละ 80 ในประเทศ
กมัพูชา) และบรษัิทฯ ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงเพื�อความร่วมมอืกนัในทางธรุกจิกับบรษัิท สยามคโูบตา้ จํากดั 
ซึ�งเป็นผูผ้ลติอปุกรณ์การเกษตรชั &นนําในประเทศกมัพูชาและไดเ้ริ�มเปิดสาํนักงานเพื�อใหบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื&อใน
รา้นคา้ตัวแทนจําหน่ายสนิคา้ของคโูบตา้ในประเทศกมัพูชาแลว้ และ 
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 2) เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ เพื�อใหม้สีภาพคลอ่งทางการเงนิ
สงูขึ&นและสามารถเพิ�มเครอืขา่ยทางธรุกจิที�สง่เสรมิการเตบิโตของธรุกจิของบรษัิทฯ เพิ�มโอกาสสรา้งรายไดแ้ละ
กําไรในอนาคต 
 ประธานฯ ไดช้ี&แจงใหท้ี�ประชมุทราบถงึขอ้กําหนดสาระสาํคัญในเบื&องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพซึ�งบรษัิทฯ 
ขออนุมัตอิอกและเสนอขายในครั&งนี& โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามรายละเอยีดขอ้กําหนดสาระสาํคญัในเบื&องตน้
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ เป็นไปตามเอกสารแนบ 4 ที�สง่มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้นี& ดงันี& 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพที�ใหส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบรษัิทฯ ไมม่หีลักประกนัและ
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้    

การออกและเสนอขาย ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทั &งจํานวนตอ่ผูล้งทนุในตา่งประเทศ 

วงเงนิ วงเงนิไมเ่กนิ 30 ลา้นดอลลารส์หรัฐ หรอืในเงนิสกลุอื�นในจํานวนเทยีบเทา่ 

อาย ุ 3 ปี นับแตว่นัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

อตัราดอกเบี7ย รอ้ยละ 5 ตอ่ปี 

ขอ้จํากดัในการโอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

การซื&อขายหรอืการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่วา่ทอดใดๆ จะตอ้งกระทําในตา่งประเทศ
เทา่นั&น และตอ้งดําเนนิการตามที�กฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งซึ�งกําหนดโดยหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง 

อตัราการแปลงสภาพ จํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ จํานวนเงนิตน้นั&นองิตาม
อตัราแลกเปลี�ยนของจํานวนเงนิบาทตอ่หนึ�งดอลลารส์หรัฐที�ไดกํ้าหนดในวนัที� 20 
มนีาคม 2558 (ซึ�งเทา่กับ 32.7 บาทตอ่หนึ�งดอลลารส์หรัฐ)  

ราคาแปลงสภาพ 10 บาท 

ระยะเวลาการใชส้ทิธแิปลง
สภาพ 

ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของ
บรษัิทฯ ไดนั้บจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วจนถงึวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้
แปลงสภาพ โดยสามารถใชส้ทิธแิปลงสภาพไดใ้นวนัทําการวนัสดุทา้ยของในแตล่ะ
ไตรมาส (วนัทําการวนัสดุทา้ยของเดอืนมนีาคม มถินุายน กนัยายน และธันวาคมของ
แตล่ะปี) ทั &งนี& ภายใตเ้งื�อนไขในขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

จํานวนหุน้สามญัที,ออกใหมเ่พื,อ
รองรบัการแปลงสภาพ 

จํานวนไมเ่กนิ 100,000,000  หุน้ 

การชดใชค้า่เสยีหายในกรณี
บรษิทัฯ ไมส่ามารถจดัใหม้หีุน้
สามญัเพื,อรองรบัการใชส้ทิธ ิ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

บรษัิทฯ จะชดใชค้า่เสยีหายใหเ้ฉพาะผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพที�ไดม้าแสดงความจํานงที�
จะใชส้ทิธแิปลงสภาพและบรษัิทฯ ไม่สามารถจัดใหม้หีุน้สามัญเพื�อรองรับการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพดงักลา่วไดเ้พยีงพอ โดยคํานวณตามขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลง
สภาพ  

วธิกีารจดัสรร จัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพทั &งจํานวนใหแ้ก ่ J Trust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) ซึ�งจัดตั &ง
ขึ&นในประเทศสงิคโปร ์ 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้กรณีที�บรษัิทฯ ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถ้อืหุน้กู ้
แปลงสภาพทําการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั &งจํานวน มดีังตอ่ไปนี& 

1) ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution)สามารถ
คํานวณไดจ้ากสตูรตอ่ไปนี& 
Control Dilution =    Qe / (Qo + Qe) 
Control Dilutionสามารถคํานวณได ้2 แนวทาง ไดแ้ก ่
1.1) กรณีที�มกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพเฉพาะหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามัญทั &ง

จํานวน 
1.2) กรณีที�มผีูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิกุชดุที�เหลอือยูใ่ชส้ทิธซิื&อหุน้สามัญและผู ้
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ถอืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญทั &งจํานวน (Worst 
Case Scenario) 

Control Dilution แตล่ะแนวทางมดีงันี& 
 
1.1) กรณีที,มกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพเฉพาะหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้

สามญัท ั7งจํานวน 
โดยที� 
Qo = จํานวนหุน้สามัญที�ออกและเรยีกชําระแลว้ จํานวน 
1,095,770,366 หุน้ 
Qe = จํานวนหุน้รองรับสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ จํานวน 100,000,000 
หุน้ 
 Control Dilution  = 100,000,000 /(1,095,770,366 + 
100,000,000) 

= 8.36% 

1.2) กรณีที,มผีูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิกุชุดที,เหลอือยูใ่ชส้ทิธซิื7อหุน้
สามญัและผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญัท ั7ง
จํานวน (Worst Case Scenario) 
โดยที� 
จํานวนหุน้สามัญที�ออกและเรยีกชาํระแลว้  

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 
ดงันั&น 
Qo = จํานวนหุน้สามัญที�ออกและเรยีกชําระแลว้ จํานวน 
1,095,770,366 หุน้ 
Qe = จํานวนหุน้รองรับสาํหรับใบสาํคญัแสดงสทิธแิละหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ทั &งหมด 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& 

Price Dilution = (Po – PE) / Po 
โดยที� PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
 
Price Dilutionสามารถคํานวณได ้ โดยใชร้าคาตลาด ณ วันกําหนด
ราคาเสนอขาย (วนัที�คณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระตอ่ที�ประชมุผูถ้อื
หุน้เพื�อขออนุมัตใิหบ้รษัิทเสนอขายหุน้ที�ออกใหม)่ โดยแบง่ยอ่ยได ้ 2 
กรณี คอื 

 
ก) กรณีที,มกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพเฉพาะหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั

ท ั7งจํานวน 
Price Dilution = (Po – PE) / Po 
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โดยที� PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาตลาดคํานวณโดยใชร้าคาปิดถัวเฉลี�ยยอ้นหลงั 15 วนัทํา

การตดิตอ่กนักอ่นวนักําหนดราคาเสนอขาย ตั &งแตว่นัที� 12 
กมุภาพันธ ์ถงึ 5 มนีาคม 2558=8.46 บาท 

Pe = ราคาแปลงสภาพ = 10 บาทตอ่หุน้ 
Qo = จํานวนหุน้สามัญที�ออกและเรยีกชําระแลว้ จํานวน 

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

100,000,000 หุน้ 
ดงันั&น 
 
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 

เนื,องจากราคาตลาด (Po 8.46 บาท) ตํ,ากวา่ราคาหุน้เฉลี,ย
หลงัการใชส้ทิธแิปลงสภาพ (PE 8.59 บาท) ดงัน ั7น กรณีนี7 จงึ
ไมม่ผีลกระทบดา้นราคา 
 

ข) กรณีที,มผีูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิกุชุดที,เหลอือยูใ่ชส้ทิธซิื7อหุน้
สามญัและผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญัท ั7ง
จํานวน (Worst Case Scenario) 

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

การตดิตอ่กนักอ่นวนักําหนดราคาเสนอขาย ตั &งแตว่นัที� 12 
กมุภาพันธ ์ถงึ 5 มนีาคม 2558 = 8.46 บาท 

Qo= จํานวนหุน้สามัญที�ออกและเรยีกชําระแลว้ จํานวน
1,095,770,366 หุน้ 

PeWD = ราคาใชส้ทิธขิองใบสาํคัญแสดงสทิธ ิGL-WD = 1.6577 
บาทตอ่หุน้ 

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

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

หุน้ 
ดงันั&น 

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 

เนื,องจากราคาตลาด (Po 8.46 บาท) ตํ,ากวา่ราคาหุน้เฉลี,ย
หลงัการใชส้ทิธแิปลงสภาพ (PE 8.84 บาท) ดงัน ั7น กรณีนี7 จงึ
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ไมม่ผีลกระทบดา้นราคา 

การไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
กอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

การไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิทฯ 
• ไมว่า่ในเวลาใดๆ ก็ตาม ภายหลงัจาก (และรวมถงึ) วนัที�การออกหุน้กูแ้ปลง

สภาพครบ 2 ปี จนกระทั�งวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิทฯ มี
สทิธทิี�จะไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพที�ยังมไิดม้กีารแปลงสภาพในขณะนั&นกอ่น
วนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไมว่า่ทั &งหมดหรอืบางสว่นตามที�
บรษัิทฯ เห็นสมควร ในราคาเทา่กับจํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดงักลา่วบวกดว้ยดอกเบี&ยสะสมซึ�งคํานวณจนถงึวนัที�มกีารไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพกอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่ว อย่างไรก็ด ี หาก
ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้
ภายใน 10 วนันับจากวนัที�ไดรั้บคําบอกกลา่วการไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
กอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิท ใหคํ้าบอกกลา่วการ
ไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดย
บรษัิทนั&นสิ&นผลไป 

การไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยผูถ้อืหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

• เมื�อมเีหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ�งหรอืหลายเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี& บรษัิทฯ จะ
ไถถ่อนและผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทฯ ไถถ่อนหุน้กูแ้ปลง
สภาพกอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพไมว่า่ทั &งหมดหรอืบางสว่น 
ในราคาเทา่กับจํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วบวกดว้ยดอกเบี&ย
สะสมซึ�งคํานวณจนถงึวนัที�มกีารไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบกําหนด
ไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่ว 

(ก) การเปลี�ยนแปลงอํานาจควบคมุ: ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอํานาจควบคมุ 
(ข) การเพกิถอนหลกัทรัพย:์ ในกรณีที� (1) หุน้ของบรษัิทฯ ไดถ้กูเพกิถอน

หรอืไมไ่ดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลท.”) หรอื (2) หุน้ของบรษัิทฯ ไดถู้กระงับ
การซื&อขายใน ตลท. เป็นเวลา 30 วนัตดิตอ่กนัหรอืมากกวา่นั&น และการ
ระงับการซื&อขายในชว่งเวลาดงักลา่วนั&นไม่ไดเ้กดิจากการที� ตลท. ปิดทํา
การ 

“การเปลี,ยนแปลงอํานาจควบคมุ” หมายถงึการเปลี�ยนแปลงความเป็นเจา้ของหรอื
อํานาจควบคมุ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของ (1) หุน้
ทั &งหมดของบรษัิทฯ หรอื (2) สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน หุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน หรอื สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนอื�นใดของบรษัิทฯ หรอืการ
เปลี�ยนแปลงคณะกรรมการบรษัิทฯ ในจํานวนมากกวา่กึ�งหนึ�งของคณะกรรมการบรษัิท
ฯ ในวนัที�ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เหตุการณ์ที,บรษิทัจะตอ้งออก
หุน้ใหมเ่พื,อรองรบัการ
เปลี,ยนแปลงในการใชส้ทิธ ิ
แปลงสภาพ  

ราคาแปลงสภาพนั&นอาจมกีารปรับเปลี�ยนเมื�อมเีหตกุารณ์ตา่งๆ เกดิขึ&นซึ�งรวมถงึ
เหตกุารณ์ ดงัตอ่ไปนี&  

1) เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงมลูคา่ที�ตราไวข้องหุน้ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้
หรอืแบง่แยกหุน้ 

2) เมื�อบรษัิทฯ เสนอขายหุน้ที�ออกใหมใ่ดๆ ในราคาเสนอขายที�กําหนดไวตํ้�า
มากกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาหุน้ที�คํานวณตามวธิทีี�ระบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธิ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

3) เมื�อบรษัิทเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธทิี�จะซื&อหุน้หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพใดๆ 
โดยคํานวณราคาของหุน้ที�ออกใหมเ่พื�อรองรับใบสาํคัญแสดงสทิธทิี�จะซื&อ
หุน้หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพนั&นตํ�ามากกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาหุน้ที�คํานวณ
ตามวธิทีี�ระบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

4) เมื�อบรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลทั &งหมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ที�ออกใหมใ่หแ้กผู่ถ้อื
หุน้ 

5) เมื�อบรษัิทฯ จา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิซึ�งเกนิกวา่รอ้ยละ 90 ของกําไรสทุธทิี�
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บนัทกึในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ ภายหลงัจากการหักภาษีเงนิ
ไดส้าํหรับการดําเนนิงานในชว่งรอบการเงนิใดๆ ระหวา่งอายุของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ และ 

6) เมื�อมกีรณีอื�นใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5) ที�ทําใหผู้ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพเสยี
สทิธหิรอืผลประโยชนต์อบแทนใดๆ ที�ควรจะไดรั้บ บรษัิทฯ จะตอ้งพจิารณา
และกําหนดการปรับเปลี�ยนราคาแปลงสภาพอย่างเป็นธรรมเพื�อใหม้ั�นใจวา่
สทิธหิรอืผลประโยชนต์อบแทนใดๆ ที�ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บจะตอ้ง
ไมด่อ้ยไปกวา่เดมิ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั JTA ซึ�งเป็นผูล้งทนุที�บรษัิทฯ เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหด้ังกลา่วขา้งตน้ ไมเ่คยมี
ความสมัพันธก์ับบรษัิทฯ หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทฯ แตอ่ย่างใด และไม่ไดเ้ป็นบคุคลที�
เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรื�อง การ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 
2546 และ/หรอื ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 21/2551 เรื�อง
หลกัเกณฑใ์นการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั ทั &งนี& ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารของ JTA และ J 
Trust Co. Ltd. (ซึ�งถอืหุน้ใน JTA รอ้ยละ 100) ไมเ่ป็นบคุคลเกี�ยวโยงกบับรษัิทฯ  

 
 ประธานฯ ไดช้ี&แจงเพิ�มเตมิวา่ในวาระที� 9 นี& ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ�มเตมิ
ตอ่ที�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 เพื�อพจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บรหิาร และ/หรอื 
บคุคลที�ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที�บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการดงัตอ่ไปนี&  
 1) กําหนดหรอืแกไ้ขรายละเอยีด วธิกีารและเงื�อนไขอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพตามความเหมาะสม ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงขอ้กําหนดและเงื�อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัที�ออกหุน้กู ้
แปลงสภาพ จํานวนหุน้สามัญเพื�อรองรับการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ มลูคา่ที�ตราไว ้ การคํานวณและ
วธิกีารชําระดอกเบี&ย ระยะเวลาในการใชส้ทิธแิปลงสภาพ การไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืการกําหนดเหตกุารณ์ที�
บรษัิทฯ ตอ้งออกหุน้ใหมเ่พื�อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพ และเงื�อนไขการปรับสทิธแิปลงสภาพ ทั &งนี& การกําหนด
หรอืแกไ้ขโดยประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร และ/หรอื บคุคลที�ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที�บรหิารจะตอ้งอยู่
ภายใตข้อบเขตที�จะไดรั้บอนุมัตโิดยที�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในเรื�องที�เกี�ยวกับ
อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบี&ย ราคาและอตัราแปลงสภาพ ตามที�กําหนดไวใ้นรายละเอยีดของขอ้กําหนด
สาระสาํคญัในเบื&องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพและ  
 2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนาม และแกไ้ขสญัญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยขอ้มลู คําขอยกเวน้
การปฏบิตัหินา้ที� รายงาน คําขออนุญาตตา่งๆ และหลกัฐานตา่งๆ ที�จําเป็นที�เกี�ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้
กูแ้ปลงสภาพ ซึ�งรวมถงึการตดิตอ่ การยื�นเอกสารตา่งๆ ดงักลา่วเพื�อขออนุญาต รวมทั &งเอกสารหลักฐานที�
เกี�ยวขอ้งอื�นๆ การดําเนนิการ การตดิตอ่ และ/หรอื การกระทําอื�นใดตอ่สานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรอื หน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งกับ
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ การนําหุน้กูแ้ปลงสภาพเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศ
และการนําหุน้สามัญเพิ�มทนุจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและ
ใหม้อํีานาจในการดําเนนิการอื�นใดที�จําเป็นและเหมาะสมเพื�อดําเนนิการตามที�ระบไุวเ้บื&องตน้ 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ ซึ�งสามารถสรุปไดด้งันี&  
คําถาม: มผีูถ้อืหุน้ สอบถามว่า ทําไมบรษัิทฯ จงึเลอืกออกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศแบบ
เฉพาะเจาะจง (Private Placement)เพยีงรายเดยีว ซึ�งเมื�อถูกแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญแลว้ ผูถ้อืหุน้รายอื�นๆ จะ
ไม่ไดป้ระโยชน์จากการแปลงสภาพดว้ย ทําไมจงึไม่เลอืกออกหุน้กูธ้รรมดาแบบเฉพาะเจาะจง และออกใบสําคัญ
แสดงสทิธ ิGL-W4 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ เพื�อใหไ้ดป้ระโยชนเ์ทา่เทยีมกนั และการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในครั&งนี& บรษัิทจะ
ไดรั้บประโยชนอ์ะไรบา้ง 
คําตอบ: ประธานฯ ตอบวา่ บรษัิทไดร้ะบเุหตผุลในการเลอืก JTA ในหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเปิดเผยตอ่
สาธารณชนแลว้ การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพครั&งนี&เป็นการออกใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศ เนื�องมาจากบรษัิท
ประกอบธรุกจิใหเ้งนิกู ้ (Financing)ซึ�งตอ้งการแหลง่เงนิทนุที�หลากหลาย และบรษัิทยังมเีป้าหมายที�จะขยายธรุกจิ
ไปตลาดอาเซยีน ซึ�งสําหรับในประเทศไทย ไดร้ะดมทนุจากผูถ้อืหุน้โดยการออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ GL-W1,  
GL-W2 และยังม ี GL-W3 ที�ปัจจุบนัผูถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธยัิงใชส้ทิธแิปลงสภาพไดแ้ละมเีงนิกูจ้ากสถาบนั
การเงนิในประเทศไทย ซึ�งปัจจบุนับรษัิทฯ ยังมศีกัยภาพที�จะขอสนิเชื�อเพิ�มเตมิได ้ แตส่าํหรับการทําธรุกจิใน
ตา่งประเทศ หากมแีหลง่เงนิทนุสกลุดอลลารส์หรัฐจะไดป้ระโยชนม์ากกวา่ เนื�องจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพมี
วตัถปุระสงคท์ี�จะนําไปใชข้ยายธรุกจิในประเทศกมัพูชา ซึ�งลกูคา้ใชเ้งนิดอลลา่รส์หรัฐในการซื&อขายรถจักรยานยนต ์
ดงันั&นจะสามารถประหยัดคา่ใชจ้า่ยจากการแปลงสกลุเงนิ และลดความเสี�ยงจากความผันผวนของคา่เงนิได ้
นอกจากนั&น โครงสรา้งเงนิทนุในระยะยาว เชน่ การทํา securitization ในประเทศไทยไม่ใชเ่รื�องงา่ย ดงันั&น ใน
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อนาคตหากบรษัิทมแีผนที�จะทํา securitization ในตา่งประเทศจะทําไดง้า่ยกวา่ สาํหรับ JT นั&นถอืวา่เป็นคูค่า้ทาง
ธรุกจิที�แข็งแกร่งเห็นไดจ้ากความสามารถในการระดมทนุ ซึ�งเมื�อ 2 ปีที�แลว้ทําไดถ้งึ 1,000 ลา้นเหรยีญดอลลาร์
สหรัฐ นอกจากนั&นยังมธีนาคารอกี 2 แหง่อยูใ่นประเทศเกาหลแีละในประเทศอนิโดนเีซยี ก็มสีาขาถงึ 62 แหง่ซึ�ง
น่าจะมสีว่นสนับสนุนการขยายธรุกจิของบรษัิทได ้   การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพครั&งนี&เชื�อวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ทกุ
ฝ่าย (Stakeholders) ไมเ่ฉพาะผูถ้อืหุน้เทา่นั&นซึ�งทั &งหมดที�กลา่วมานี& เป็นมมุมองทางธุรกจิ หากทา่นผูถ้อืหุน้
ประสงคจ์ะสอบถามในแง่ทางเทคนคิ ทั &งทางดา้นกฎหมายและดา้นการเงนิ บรษัิทไดเ้ชญิผูเ้ชี�ยวชาญซึ�งเป็นที�
ปรกึษาของบรษัิทมาเพื�อใหต้อบคําถามของทา่นผูถ้อืหุน้อกีดว้ย 

 เมื�อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิ�มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ที�ประชมุเพื�อพจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขาย
หุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่ J Trust Asia Pte. 
Ltd. ในจํานวนไมเ่กนิ 30 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐหรอืในเงนิสกลุอื�นในจํานวนเทยีบเทา่ ตามรายละเอยีดที�ช ี&แจง
ไปแลว้ 
 ทั &งนี& มตใินวาระนี&จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั &งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มต ิ ที�ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุใน
ตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่J Trust Asia Pte. Ltd. ในจํานวนไมเ่กนิ 30 ลา้น
เหรยีญดอลลารส์หรัฐหรอืในเงนิสกลุอื�นในจํานวนเทยีบเทา่ และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที�ไดเ้สนอขา้งตน้
ทกุประการ  
 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี& 

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

 
หมายเหตุ ในวาระนี&มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมระหว่างการประชมุเพิ�มขึ&น 3 ราย จํานวน 100,996 หุน้ (เสยีง) รวมเป็น
จํานวนหุน้ที�เขา้ร่วมประชมุทั &งหมดจํานวน 657,541,780 หุน้ (เสยีง) 
 
ระเบยีบวาระที, 10   พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 1,338,827 บาท จากเดมิ

ทนุ จดทะเบยีน 720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตดัหุน้ที,ยงั
ไมไ่ดอ้อกจําหนา่ยของบรษิทัฯ จํานวน 2,677,654  หุน้ มูลคา่ที,ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท และการแก้ไขเพิ,มเต ิมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4. เพื,อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 
 ประธานฯ รายงานตอ่ที�ประชมุวา่ตามที�บรษัิทฯ มแีผนการระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ตามรายละเอยีดที�ปรากฏในระเบยีบวาระที� 9 ทําใหบ้รษัิทฯ ตอ้งออกหุน้สามัญเพิ�มทนุเพื�อรองรับการแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
 เพื�อการปฏบิตัติามบทบญัญัตมิาตรา 136 แหง่พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั &งที�มี
การแกไ้ขเพิ�มเตมิ) ซึ�งกําหนดไวว้า่ บรษัิทฯ จะเพิ�มทนุจากจํานวนที�จดทะเบยีนไวแ้ลว้โดยการออกหุน้ใหม่เพิ�มขึ&น
ได ้เมื�อหุน้ทั &งหมดไดอ้อกจําหน่ายและไดรั้บชาํระเงนิคา่หุน้ครบถว้นแลว้ บรษัิทฯ จงึตอ้งลดทนุจดทะเบยีนโดยการ
ตดัหุน้ที�ยังไมไ่ดอ้อกจําหน่ายของบรษัิทฯ จํานวน 2,677,654 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท กอ่นการเพิ�มทนุ
จดทะเบยีนของบรษัิทฯ 
 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ จงึไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเรื�องดังกล่าวต่อที�ประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 
2558 เพื�อพิจารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 1,338,827 บาท จากเดมิทุนจดทะเบยีน
จํานวน 720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุน้ที�ยังไม่ไดอ้อกจําหน่ายของบรษัิทฯ จํานวน 
2,677,654 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมทั &งการแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. 
เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ โดยการยกเลกิขอ้ความเดมิและเปลี�ยนแปลงเป็นขอ้ความ
ใหม ่ดงันี& 

 ขอ้ความใหม ่

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน  : 719,587,309 บาท  (เจ็ดรอ้ยสบิเกา้ลา้นหา้
แสนแปดหมื�นเจ็ดพันสามรอ้ยเกา้บาท) 

 แบง่ออกเป็น    : 1,439,174,618 หุน้  (หนึ�งพันสี�รอ้ยสามสบิ
เกา้ลา้นหนึ�งแสนเจ็ดหมื�นสี�พันหกรอ้ยสบิแปดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ    :0.50 บาท  (หา้สบิสตางค)์ 
โดยแบง่ออกเป็น 
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หุน้สามัญ   : 1,439,174,618  หุน้ (หนึ�งพันสี�รอ้ยสามสบิ
เกา้ลา้นหนึ�งแสนเจ็ดหมื�นสี�พันหกรอ้ยสบิแปดหุน้) 
หุน้บรุมิสทิธ ิ   : -0- หุน้    (-)” 
 

ในการแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. นั&น ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นุมัติ
ใหนํ้าเสนอเพิ�มเตมิต่อที�ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2558 เพื�อพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธาน
เจา้หนา้ที�บรหิาร และ/หรือ บคุคลที�ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที�บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการ
ใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. ตอ่หน่วยงานตา่งๆ ของรัฐ 
และ/หรอื หน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งและดําเนนิการใหข้อ้มูลเพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยนแปลงเอกสารการจดทะเบยีนหรอื
เอกสารอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนตามคําเรยีกรอ้งของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มูลเพิ�มเตมิ เมื�อไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถาม ประธานฯ จงึเสนอตอ่
ที�ประชมุเพื�อพจิารณาอนุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 1,338,827 บาท จากเดมิทุนจดทะเบยีน 
720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุน้สามัญที�ออกไวเ้พื�อรองรับการใชส้ทิธใิบสําคัญแสดง
สทิธ ิGL-W2 ซึ�งสิ&นสดุการใชส้ทิธไิปแลว้ เมื�อวันที� 30 กันยายน 2557 คดิเป็นจํานวน 2,677,654 หุน้ มูลคา่ที�ตรา
ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หุน้สามัญที�เหลอืจากการใชส้ทิธจํิานวนนี&จงึเป็นหุน้ที�จําหน่ายไม่ได ้และสามารถลดทุนโดย
การตัดหุน้ไดต้ามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั &งที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) 
และการแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบริคณหส์นธขิองบริษัทฯ ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบยีนของ
บรษัิทฯ และการมอบอํานาจตามรายละเอยีดที�ช ี&แจงไปแลว้ 
 ทั &งนี& มตใินวาระนี&จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั &งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มต ิ ที�ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 1,338,827 บาท 
จากเดมิทนุจดทะเบยีน 720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุน้สามัญที�ออกไวเ้พื�อรองรับการ
ใชส้ทิธใิบสําคัญแสดงสทิธ ิGL-W2 ซึ�งสิ&นสดุการใชส้ทิธไิปแลว้ เมื�อวันที� 30 กันยายน 2557 คดิเป็นจํานวน 
2,677,654 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หุน้สามัญที�เหลอืจากการใชส้ทิธจํิานวนนี&จงึเป็นหุน้ที�จําหน่าย
ไม่ได ้และสามารถลดทนุโดยการตัดหุน้ไดต้ามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั &งที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) และการแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกับ
การลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ตามที�เสนอมาทกุประการ 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี& 

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

 
ระเบยีบวาระที,  11 พจิารณาอนุมตักิารเพิ,มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 50,000,000 บาท จาก

เดมิทุนจดทะเบยีน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิ,มทุน จํานวน 100,000,000 หุน้ มูลคา่ที,ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการ
แกไ้ขเพิ,มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื,อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ,ม
ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

ประธานฯ รายงานตอ่ที�ประชมุวา่ตามที�บรษัิทฯ มแีผนการระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ตามรายละเอยีดที�ปรากฏในระเบยีบวาระที� 9 ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จงึไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเรื�อง
ดังกล่าวต่อที�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 เพื�อพจิารณาอนุมัตกิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 
50,000,000 บาท จากเดมิทนุจดทะเบยีน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยออกหุน้สามัญเพิ�มทนุ
จํานวน 100,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อเป็นการรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กู ้
แปลงสภาพตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั &งการแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื�อให ้
สอดคลอ้งกับการเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ โดยการยกเลกิขอ้ความเดมิและเปลี�ยนแปลงเป็นขอ้ความใหม ่
ดงันี& 

 ขอ้ความใหม ่

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน  : 769,587,309 บาท (เจ็ดรอ้ยหกสบิเกา้ลา้น
หา้แสนแปดหมื�นเจ็ดพันสามรอ้ยเกา้บาท) 

 แบง่ออกเป็น    : 1,539,174,618 หุน้ ( ห นึ� ง พั น ห ้ า ร ้ อ ย
สามสบิเกา้ลา้นหนึ�งแสนเจ็ดหมื�นสี�พันหกรอ้ยสบิแปดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ    :0.50 บาท  (หา้สบิสตางค)์ 
โดยแบง่ออกเป็น 
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หุน้สามัญ   : 1,539,174,618 หุน้ ( ห นึ� ง พั น ห ้ า ร ้ อ ย
สามสบิเกา้ลา้นหนึ�งแสนเจ็ดหมื�นสี�พันหกรอ้ยสบิแปดหุน้) 
หุน้บรุมิสทิธ ิ   : -0- หุน้    (-)” 

 
ในการแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. นั&น ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นุมัติ

ใหนํ้าเสนอเพิ�มเตมิต่อที�ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2558 เพื�อพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธาน
เจา้หนา้ที�บรหิาร และ/หรือ บคุคลที�ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที�บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการ
ใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. ตอ่หน่วยงานตา่งๆ ของรัฐ 
และ/หรอื หน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งและดําเนนิการใหข้อ้มูลเพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยนแปลงเอกสารการจดทะเบยีนหรอื
เอกสารอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนตามคําเรยีกรอ้งของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ ซึ�งสามารถสรุปไดด้งันี&  
 
คําถาม:  การเพิ�มทนุในครั&งนี& เพื�อรองรับการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที�ออกและเสนอขายใหแ้กผู่ล้งทุน
ในตา่งประเทศ ดังนั&น หากผูล้งทนุในตา่งประเทศใชส้ทิธแิปลงสภาพจะทําใหบ้รษัิทมสีดัสว่นผูถ้อืหุน้ต่างดา้วเกนิ
กว่าขอ้จํากัดผูถ้อืหุน้ต่างดา้ว (foreign limit) ที�กําหนดไวค้อืรอ้ยละ 49 หรือไม่ เนื�องจากตามขอ้มูลในตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ปรากฏวา่ปัจจบุนับรษัิทมสีดัสว่นผูถ้อืหุน้ตา่งดา้วอยูป่ระมาณกวา่รอ้ยละ 48 แลว้ 
คําตอบ: นายชรนิทร ์สัจจญาณ ที�ปรกึษากฎหมายจากบรษัิท ชรนิทร์ แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากัด ชี&แจงว่า ใน
ประเด็นนี&บรษัิทไดม้กีารพจิารณาแลว้ และเนื�องจากบรษัิทมขีอ้จํากัดผูถ้อืหุน้ตา่งดา้ว (foreign limit) ที�กําหนดไว ้
คอืรอ้ยละ 49 ซึ�งปัจจุบันบรษัิทมสีดัสว่นผูถ้อืหุน้ตา่งดา้วอยู่ประมาณรอ้ยละ 48  ซึ�งหาก JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพ 
อาจจะทําใหบ้รษัิทมสีัดสว่นผูถ้อืหุน้ต่างดา้วเกนิกวา่ขอ้จํากัดผูถ้อืหุน้ต่างดา้ว (foreign limit) ของบรษัิท ดังนั&น 
บรษัิทจงึไดม้กีารตกลงกับ JTA ว่าบรษัิทมสีทิธจิะสง่มอบเป็นหุน้หรือ NVDR ใหแ้ก ่JTA ก็ได ้ซึ�งเป็นขอ้ตกลง
ตั &งแตต่อนตน้ ทั &งนี& ขึ&นอยูก่บัสดัสว่นผูถ้อืหุน้ตา่งดา้วที�เหลอือยู ่ณ ขณะที�มกีารแปลงสภาพ  
 
 เมื�อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิ�มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ที�ประชมุเพื�อพจิารณาอนุมัตกิารเพิ�มทนุจดทะเบยีน
ของบรษัิทฯ จํานวน 50,000,000 บาท จากเดมิทนุจดทะเบยีน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดย
การออกหุน้สามัญเพิ�มทนุ จํานวน 100,000,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ และการมอบอํานาจตาม
รายละเอยีดที�ช ี&แจงไปแลว้ 
 ทั &งนี& มตใินวาระนี&จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั &งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มต ิ ที�ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 50,000,000 บาท 
จากเดมิทุนจดทะเบียน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ�มทุน จํานวน 
100,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. 
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ตามที�เสนอมาทกุประการ  
 
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 ้นสามญัเพิ,มทุนของบริษทัฯ ในจํานวนไม่เก ิน 

100,000,000 หุน้ มูลค่าที,ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื,อรองรบัการใชส้ทิธแิปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ประธานฯ รายงานต่อที�ประชุมว่า  สบืเนื�องจากการอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตาม
รายละเอยีดในระเบยีบวาระที� 11 นั&น ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเรื�องดังกลา่วตอ่ที�ประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 เพื�อพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทนุในจํานวนไม่เกนิ 100,000,000 หุน้ 
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยมรีาคาแปลงสภาพ
เทา่กบัหุน้ละ 10 บาท  

ทั &งนี& ราคาแปลงสภาพของหุน้สามัญเพิ�มทนุเทา่กับ 10 บาทดังกลา่ว ไม่เขา้ขา่ยตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที� สจ. 39/2551 เรื�อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์
และการกําหนดราคาตลาดเพื�อการพจิารณาการเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ในราคาตํ�า โดยวันที�กําหนดราคาเสนอ
ขายคอืวนัที�คณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหเ้สนอวาระตอ่ที�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 เพื�อพจิารณาอนุมัติ
การออกหุน้เพื�อรองรับการใชส้ทิธติามหุน้กูแ้ปลงสภาพ และราคาตลาดซึ�งกําหนดโดยใชร้าคาปิดถัวเฉลี�ยถ่วง
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นํ&าหนักของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลัง 15 วันทําการตดิตอ่กัน (ระหวา่งวันที� 
12 กมุภาพันธ ์2558 ถงึวนัที� 5 มนีาคม 2558) กอ่นวนักําหนดราคาเสนอขายเทา่กบั 8.46 บาทตอ่หุน้   

นอกจากนี&  ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ในจํานวน 100,000,000 หุน้ ที�ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ�มเตมิตอ่ที�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 เพื�อพจิารณาอนุมัติ
การมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บรหิาร และ/หรอื บคุคลที�ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที�บรหิารเป็นผู ้
มอํีานาจในการพจิารณากําหนดรายละเอยีดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้เพิ�มทุนขา้งตน้ ซึ�งรวมถงึการเขา้
เจรจา ทําความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทุน
ดังกล่าว รวมถงึการลงนามในคําขออนุญาตต่างๆ คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที�จําเป็นที�เกี�ยวขอ้งกับการ
จัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทุนและการนําหุน้สามัญเพิ�มทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยซ์ึ�งรวมถงึการตดิตอ่ การ
ยื�นคําขออนุญาตหรอืขอผ่อนผัน เอกสารหรอืหลักฐานตา่งๆ และการดําเนนิการ การตดิตอ่ และ/หรอื การกระทํา
อื�นใดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึการดําเนนิการใดๆ ที�จําเป็นเพื�อวัตถุประสงคใ์นการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ�มทนุของบรษัิทฯ ดงักลา่ว 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มูลเพิ�มเตมิ เมื�อไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิ�มเตมิ ประธานฯ จงึ
เสนอตอ่ที�ประชมุเพื�อพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทนุของบรษัิทฯ ในจํานวนไม่เกนิ 100,000,000 หุน้ 
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการมอบอํานาจตาม
รายละเอยีดที�ช ี&แจงไปแลว้ 
 ทั &งนี& มตใินวาระนี&จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 
 มต ิ ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ในจํานวนไม่เกนิ 
100,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ
การมอบอํานาจตามรายละเอยีดที�ไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ  
 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี& 

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

ระเบยีบวาระที, 13  พจิารณาเรื,องอื,น ๆ (ถา้ม)ี 
-ไมม่-ี 

 
 ประธานฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามคําถามเพิ�มเตมิ ซึ�งสามารถสรุปไดด้งันี& 
คําถาม: นายอนุศักดิ< หุยากรณ์ ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีโครงการในการ
ประกาศเจตนารมณ์ในการตอ่ตา้นคอรรั์ปชั�นและป้องกนัการทจุรติเพื�อเป็นไปตามหลักการของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรอืไม ่อยา่งไร 
คําตอบ:  พลเอกสบืสนัต ์ทรรทรานนท ์ตอบว่า บรษัิทกําลังศกึษาในเรื�องนี& เพื�อวางแนวทางและดําเนินการใหม้ี
ความสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

คําถาม:  มผีูถ้อืหุน้อกีทา่นหนึ�ง สอบถามคําถาม 2 ขอ้ ดงันี& 
1.  บรษัิทมบีรษัิทลกูในตา่งประเทศหรอืไม ่หากม ีเพราะเหตใุดถงึไม่ใหบ้รษัิทลกูในตา่งประเทศดังกลา่วเป็น

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหก้บั JTA แทนบรษัิท 
2. บรษัิทมนีโยบายในการปลอ่ยกูใ้หแ้กบ่คุคลธรรมดาหรอืไม ่

คําตอบ:  นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิตอบวา่ 
1. บรษัิทมบีรษัิทลกูในประเทศกมัพูชา แตบ่รษัิทแมเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในประเทศไทย ซึ�งตอ้งปฏบิัตติาม

กฎหมายและกฎระเบยีบของหน่วยงานที�กํากับดูแล รวมถงึการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ก็ตอ้งเป็นไป
ตามกฎระเบยีบตา่งๆ มากมาย ไมส่ามารถทําไดอ้ยา่งอสิระ 

2. เป็นธรุกจิปกตขิองบรษัิทอยูแ่ลว้ที�จะปลอ่ยกูใ้หก้บัรายยอ่ย 

คําถาม: ผูถ้อืหุน้อกีทา่นหนึ�ง  สอบถามคําถาม ดงันี& 
1. เงนิที�บริษัทจะไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพนี& นอกจากบริษัทจะนําไปใชเ้พื�อการ

ลงทนุในประเทศกมัพูชาแลว้ บรษัิทมแีผนที�จะใชใ้นเรื�องอื�นๆ เชน่ ขยายธรุกจิในประเทศอื�นบา้งหรอืไม ่ 
2. ภายหลังจากการเพิ�มทุนครั&งนี& และขยายธุรกจิในประเทศกัมพูชาแลว้ ขอใหบ้รษัิทชี&แจงสัดสว่นรายได ้

ของบรษัิทที�คาดวา่จะไดรั้บจากภายในประเทศ และตา่งประเทศ รวมถงึสดัสว่นกําไร ในระยะเวลา 2-3 ปีขา้งหนา้ 
คําตอบ:  ประธานฯ ตอบวา่ 
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1. วัตถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในครั&งนี& ไดร้ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุโดยมี
บรษัิท เบเคอร ์ทลิลี� คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี� เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากัด (ที�ปรกึษาทางเงนิในการออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในครั&งนี&) ชว่ยจัดทํา   

2. ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี�บรษัิทตอ้งปฏบิัต ิบรษัิทไม่สามารถชี&แจงการประมาณการกําไรในอนาคตได ้
ทั &งนี& ในอนาคตประเทศไทยอาจเป็นหนึ�งในกลุม่การลงทนุ แตร่ายไดห้ลกัอาจไมไ่ดม้าจากประเทศไทยแลว้ 

คําถาม:  เดมิบรษัิทมบีรษัิทลกูเฉพาะในประเทศกมัพูชา ซึ�งหากนํางบรวมเทยีบกบังบเฉพาะกจิการของบรษัิท ก็จะ
ทราบงบของบรษัิทลกูในประเทศกัมพูชา ปัจจุบันมธีนบรรณดว้ย จงึตอ้งการสอบถามวา่หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการทราบ
งบการเงนิของบรษัิทลกูในประเทศกมัพูชา และธนบรรณ บรษัิทจะเปิดเผยไดห้รอืไม ่และตอ้งทําอยา่งไร 
คําตอบ:  ปัจจุบันบรษัิทกําลังพยายามจัดทํารายงานทางการเงนิใหม้คีวามทันสมัยมากยิ�งขึ&น โดยจะพัฒนาระบบ
ก่อน และจะตอ้งหารือกับหลายฝ่ายรวมถงึผูส้อบบัญชขีองบรษัิทดว้ย นอกจากนี& หากบริษัทใหข้อ้มูลใดๆ ตอ้ง
คํานึงว่าตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนใหเ้ท่าเทียมกัน จึงจะถือว่ายุตธิรรมและเป็นไปตามกฎของตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

เมื�อไมม่ผีูใ้ดสอบถามคําถามเพิ�มเตมิ ประธานกลา่วปิดประชมุเมื�อเวลา 15.05 น. 
 
 
 

ลงชื�อ   ลงชื�อ  

     (น.ส. ศริเิพ็ญ พงศช์ยัฤกษ์)        (นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ) 
           เลขานุการบรษัิท             ประธานกรรมการ 

 


