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เอกสารแนบที� 1 
ประกอบการพจิารณาในวาระที� 1:  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั)งที� 
1/2556   เมื�อวนัที� 8 พฤศจกิายน 2556 

 
รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั)งที� 1/2556 

ของ บรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 
 

 
วนั  เวลา  และสถานที�ประชุม 

ประชมุเมื(อวนัศกุรท์ี( 8 พฤศจกิายน 2556เวลา 10.20 น. ณ หอ้งแมจกิ 2 ชั 'น 2 โรงแรม มริาเคลิ แกรนด ์คอน
เวนชั(น เลขที( 99 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงหลักสี( เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

1)   นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที(บรหิาร 
2) นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการ 
3) นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที(พัฒนาธรุกจิตา่งประเทศ 
4) นายวรศกัดิ ̀ เกรยีงโกมล กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
5) นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที(การเงนิ 
6) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ กรรมการและประธานเจา้หนา้ที(ปฏบิตักิาร 
7) พล.อ.สบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
9) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการผูไ้มเ่ขา้รว่มประชุม 

- ไมม่ ี - 
 

ผูบ้รหิารที�เขา้รว่มประชุม 

1) นายจรัส เลยีงวทิยาคณุ ผูจั้ดการทั(วไป - ฝ่ายการตลาด 
2) นายวทิยา สารสงิทา ผูจั้ดการ ฝ่ายการตลาด 
3) นายพรศกัดิ ̀ อรัุจฉัทชยัรัตน ์ ผูจั้ดการทั(วไป – ฝ่ายปฏบิตักิาร 
4) นายกติตชิยั มณีนนท ์ ผูจั้ดการ ฝ่ายเก็บเงนิและตดิตามทรัพยส์นิ 
5) นายกปัตนั จรีะเศรษฐ ผูจั้ดการ ฝ่ายการตลาดและสนิเชื(อ 
6) นายสมคดิ   จารุไพบลูยพั์นธ ์  ผูจั้ดการ ฝ่ายบคุคลและธรุการ 
7) นายศรทสัย ์ กนัตวิงศ ์ ผูจั้ดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8) นายชาญชยั เลศิเจรญิคา้ ผูจั้ดการฝ่ายปฏบิตักิาร 
9) น.ส. อจัฉรา ชยันา ผูจั้ดการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
 

เร ิ�มการประชุม 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะเป็นประธานที(ประชมุ ประธานฯ กลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้และขอใหเ้ลขานุการแนะนํา
คณะกรรมการบรษัิท  กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารของบรษัิทตามรายชื(อที(ปรากฏขา้งตน้ 

ตอ่จากนั'น ประธานแจง้วา่การประชมุจะดําเนนิไปโดยใชภ้าษาองักฤษ  โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษัิท  เป็นผูอ้า่นคําแปล   อย่างไรก็ตามเพื(อใหเ้กดิความสะดวก บางขั 'นตอนไดดํ้าเนนิการเป็นภาษาไทย ไดแ้ก่
รายงานการบอกกลา่วการเชญิประชมุ และการแจง้องคป์ระชมุ ในวาระที( 1 และ 2 รวมทั 'งการประกาศผลการ
ลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระและผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้สงสยัไดใ้นตอนทา้ยของแตล่ะวาระกอ่นการ
ลงคะแนนเสยีง  หรอืสามารถสอบถามไดใ้นชว่งของวาระสดุทา้ย คอื วาระที( 12 ซึ(งเป็นการพจิารณาเรื(องอื(น ๆ 
โดยบรษัิทไมม่กีารนําเสนอเรื(องอื(นใดใหท้ี(ประชมุพจิารณาและจะไมม่กีารลงคะแนนเสยีงในวาระดงักลา่วนี' 
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การประกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

 เลขานุการไดป้ระกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีงดงันี' 

สาํหรับมตใินแตล่ะวาระในการประชมุผูถ้อืหุน้นั'นใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมาก จากผูถ้อืหุน้ที(เขา้ประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในทกุวาระ ยกเวน้ในวาระที(เป็นการพจิารณาอนุมัตกิารออกหุน้กู ้ และการเพิ(มทนุ 
ซึ(งตอ้งการคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ที(มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยกอ่นการลงมต ิ
ประธานจะแจง้ใหท้ี(ประชมุทราบถงึคะแนนเสยีงที(ตอ้งการ ในการลงมตใินวาระเหลา่นั'น  โดยใชว้ธิลีงคะแนน
เสยีงแบบ 1 หุน้เป็น 1 เสยีงในทกุวาระ  และจะไมม่กีารลงคะแนนเสยีงในวาระที(เป็นเรื(องของ การรับทราบ และ
ในวาระสดุทา้ย ซึ(งเป็นการพจิารณาเรื(องอื(น ๆ โดยบรษัิทฯ ไม่มเีรื(องอื(นใดเสนอเพื(อพจิารณา  

สาํหรับวธิกีารลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนั'น  จะกระทําโดยใชใ้บลงคะแนนเสยีง ดว้ยการทํา
เครื(องหมาย ในหัวขอ้ที(ตอ้งการลงคะแนนคอื เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึ(ง
เทา่นั'น  พรอ้มทั 'งลงลายมอืชื(อในใบลงคะแนนเสยีง และใหผู้ท้ี(ตอ้งการคัดคา้นไมเ่ห็นดว้ย หรอืตอ้งการงดออก
เสยีงเทา่นั'น ยกมอืขึ'น เพื(อใหเ้จา้หนา้ที(ไปเก็บใบลงคะแนนเสยีงเพื(อนําไปบนัทกึคะแนนเสยีงโดยผูถ้อืหุน้ที(
ลงคะแนนวา่ เห็นดว้ย ไม่จําเป็นตอ้งสง่ใบลงคะแนนเสยีงคนืในตอนทา้ยของแตล่ะวาระ แตจ่ะสง่คนืพรอ้มกนั 
เมื(อการประชมุเสร็จสิ'น กอ่นออกจากหอ้งประชมุ 

สว่นผูถ้อืหุน้ที(ทําหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ และไดร้ะบใุหล้งคะแนนเสยีงตาม
ความประสงคใ์นแตล่ะวาระไวแ้ลว้ในหนังสอืมอบฉันทะนั'น บรษัิทไดนํ้าคะแนน เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออก
เสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ บนัทกึรวมไวใ้นเครื(องคอมพวิเตอรเ์พื(อการลงมตติามวาระไวแ้ลว้ และ ผูรั้บ
มอบฉันทะดงักลา่วจะไม่ไดรั้บใบลงคะแนนเสยีงอกี เวน้แตว่า่ ในหนังสอืมอบฉันทะนั'น ผูถ้อืหุน้ไดใ้หส้ทิธแิกผู่รั้บ
มอบฉันทะ ในการลงคะแนนเสยีงแทน  

ในการรวบรวมผลคะแนนเสยีง  บรษัิทจะนําคะแนนเสยีงที(ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง หักออกจาก
คะแนนเสยีงทั 'งหมดของผูถ้อืหุน้ที(มาประชมุดว้ยตนเองและที(มอบฉันทะและคะแนนเสยีงที(เหลอืก็จะเป็นคะแนน
เสยีงสําหรับผูท้ี(เห็นดว้ยทั 'งหมดหลงัจากการนับคะแนนเสร็จสิ'น ก็จะประกาศผลของแตล่ะวาระ ใหท้ี(ประชมุ
รับทราบ เมื(อเสร็จสิ'นการประชมุ บรษัิทจะเก็บใบลงคะแนนเสยีงทั 'งหมดคนื เพื(อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่ไป  

หลงัจากนั'น ประธานจงึเริ(มการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี' 

 
ระเบยีบวาระที� 1   แสดงวา่การบอกกลา่วนดัประชุมเป็นไปโดยชอบ 

เลขานุการบรษัิท ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนประธาน แจง้ใหท้ราบวา่การบอกกลา่วเชญิประชมุ
วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั 'งที( 1/2556 ในครั'งนี'บรษัิทไดส้ง่หนังสอืเชญิประชมุเป็นการลว่งหนา้อย่างถกูตอ้งตาม
กฎหมาย ตลอดจนระเบยีบขอ้บงัคบัที(เกี(ยวขอ้งแลว้ การบอกกลา่วการประชมุครั'งนี'จงึเป็นไปโดยชอบ 
 
ระเบยีบวาระที� 2   ชี)วา่องคป์ระชุมครบหรอืไม ่

เลขานุการบรษัิท ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนประธาน และประกาศองคป์ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วม
ประชมุดว้ยตนเอง จํานวน 72 รายมจํีานวนหุน้รวม 143,373,597 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 13.99 ของจํานวนหุน้ที(
จําหน่ายไดท้ั 'งหมด และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 81 รายมจํีานวนหุน้รวม 532,602,530 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
51.98 ของจํานวนหุน้ที(จําหน่ายไดท้ั 'งหมด รวมเป็น 153 ราย นับจํานวนหุน้ได ้ ทั 'งสิ'น 675,976,127 หุน้ หรอื
เทา่กับรอ้ยละ 65.97 ซึ(งเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ที(จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 'งหมดของบรษัิทฯ ซึ(งมจํีานวนทั 'งสิ'น 
1,024,706,958 หุน้ จงึครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 33  ซึ(งระบวุา่ “องคป์ระชมุสาํหรับการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่
ยี(สบิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ(งหนึ(งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั 'งหมด และตอ้งถอืหุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ(ง
ในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ที(จําหน่ายไดท้ั 'งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 

ระเบยีบวาระที� 3   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556  
ประธานแจง้วา่ ไดม้รีายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556 ซึ(งประชมุเมื(อวนัที( 26 เมษายน 

2556 แนบไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุแลว้ คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ รายงานการประชมุดงักลา่ว ไดบ้นัทกึ
ไวถ้กูตอ้ง จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ี(ประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

มตทิี(ประชมุพจิารณาแลว้มมีตรัิบรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556 ตามที(เสนอมติ
ดงักลา่วไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี' 
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  เห็นดว้ย   679,061,103 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.00  
  ไมเ่ห็นดว้ย        0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.00 
  งดออกเสยีง            1,024 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.00 
 

หมายเหต ุ  ในวาระนี'มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ(มขึ'น 3 รายจํานวน 3,086,000 หุน้ (เสยีง)  
รวมเป็จํานวนหุน้ที(เขา้ร่วมประชมุทั 'งหมด จํานวน 679,062,127 หุน้ (เสยีง) 

 

ระเบยีบวาระที� 4   พจิารณารบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 
ประธานรายงานใหท้ี(ประชมุรับทราบวา่ ที(ประชมุคณะกรรมการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) ครั'งที( 

11/2556 เมื(อวนัที( 27 สงิหาคม 2556 ไดม้มีตอินุมัตใิหจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล จากผลการดําเนนิงานระหวา่ง
วนัที( 1 มกราคม– 30 มถินุายน 2556 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯเป็นจํานวนเงนิ 0.11 บาทตอ่หุน้ หรอืคดิเป็น
จํานวนเงนิทั 'งสิ'น112,402,983.22 บาท หรอืรอ้ยละ 67.73 ของกําไรสทุธโิดยมกํีาหนดวนับนัทกึรายชื(อผูถ้อืหุน้
ที(มสีทิธรัิบเงนิปันผล ในวนัที( 16 กนัยายน 2556 และรวบรวมรายชื(อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ 
โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที( 17  กนัยายน 2556 และไดจ้า่ยเงนิปันผลไปเมื(อวนัที( 25 กนัยายน 2556 

ที(ประชมุรับทราบ 

ระเบยีบวาระที� 5   พจิารณาอนุมตักิารออกหุน้กู ้
  ประธานแจง้วา่ เพื(อจัดหาเงนิทนุสําหรับใชใ้นการลงทนุ และ/หรอื เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนทั(วไปของ
บรษัิท หรอืเพื(อวตัถปุระสงคอ์ื(นๆ ตามที(คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรคณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมัตกิารออกหุน้กู ้ ในวงเงนิรวมไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท  โดยมอบอํานาจให ้ กรรมการผูม้อํีานาจ
กระทําการแทน และ/หรอืบคุคลที(ไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูม้อํีานาจกระทําการแทนบรษัิท สามารถ
พจิารณารายละเอยีดตา่ง ๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบัหุน้กู ้ ตลอดจนการดําเนนิการขออนุญาตตอ่หน่วยงานที(เกี(ยวขอ้ง การ
แตง่ตั 'งที(ปรกึษา หรอืบคุคลที(เกี(ยวขอ้งกับการออกและเสนอขาย การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและ
สญัญาตา่ง ๆ ที(เกี(ยวขอ้ง และการดําเนนิการใด ๆ ตามที(จําเป็นและเกี(ยวเนื(องกับการออก และเสนอขายหุน้กู ้
ของบรษัิท  

สาํหรับมตใินวาระนี' ประธานแจง้วา่ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีง
ทั 'งหมดของผูถ้อืหุน้ที(เขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

คําถาม: ในปัจจุบนั บรษัิทมหีนี'ที(มดีอกเบี'ยที(อตัราเทา่ใด และเรทติ'งของหุน้กู ้และอตัราดอกเบี'ยของหุน้กูจ้ะเป็น
เทา่ใด 
คําตอบ: อตัราดอกเบี'ยที(บรษัิทชาํระสําหรับเงนิกูย้มืระยะยาวคอื MLR-1 สว่นเรทติ'ง และอัตราดอกเบี'ยของหุน้กู ้
นั 'น ยังไมม่กีารกําหนด เนื(องจาก ตามความเห็นของที(ปรกึษาทางการเงนิและผูจั้ดจําหน่ายหุน้กูข้องบรษัิท เห็น
วา่จากสภาวะตลาดในปัจจุบนั เป็นการยากที(บรษัิทจะกําหนดประเภทของหุน้กูท้ี(เหมาะสมไดใ้นขณะนี' บรษัิทจงึ
ไดเ้สนอขออนุมัตกิารออกหุน้กูใ้นลกัษณะกวา้ง ๆ ไวก้อ่น 

คําถาม: ใครเป็นผูจั้ดจําหน่าย 
คําตอบ: สว่นแรกคอื ธนาคารกสกิรไทย 

คําถาม: บรษัิทไดป้ระเมนิเรทติ'งของตวัเองไวห้รอืไม ่
คําตอบ: เป็นการยากที(จะประเมนิตนเองเนื(องจากบรษัิทที(ทําการประเมนิอาจมปัีจจัยที(ใชใ้นการประเมนิแตกตา่ง
กนั 

คําถาม: อยากใหช้ว่ยชี'แจงเรื(อง วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กู ้ในครั'งนี' 
คําตอบ: 1. เพื(อใหบ้รษัิทมแีหลง่เงนิทนุในการทําธรุกจิการปลอ่ยสนิเชื(อของบรษัิท ซึ(งมรีะยะเวลาประมาณ 2 ปี
ครึ(ง หรอื 30 เดอืนในแตล่ะสญัญาโดยที(บรษัิทสามารถกําหนดอายขุองหุน้กูเ้พื(อใหส้อดคลอ้งกนัได ้
 2. เพื(อใหโ้ครงสรา้งหนี'ของบรษัิท เกดิความมั(นคง และคาดวา่จะสามารถลดตน้ทนุทางการเงนิใหตํ้(าลง
ได ้
 3. เพื(อสนับสนุนการขยายธรุกจิของบรษัิททั 'งในประเทศและตา่งประเทศ 

มต ิ  ที(ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารออกหุน้กู ้ตามรายละเอยีดตา่ง ๆ ที(เสนอมาทกุประการ  มติ
ดงักลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่3 ใน 4 ของคะแนนเสยีงทั 'งหมดจากผูถ้อืหุน้ที(เขา้ประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีง ดงัตอ่ไปนี' 
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  เห็นดว้ย   679,061,103 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.00  
  ไมเ่ห็นดว้ย        0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.00 
  งดออกเสยีง            1,024 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.00 

 
ระเบยีบวาระที� 6 พจิารณาอนุมตักิารออกใบสําคญัแสดงสทิธ ิ ที�จะซื)อหุน้สามญัของบรษิทั คร ั)งที� 7 

(GL-W3) เพื�อจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ 
  ประธานกลา่ววา่  เพื(อจัดหาเงนิทนุสําหรับใชใ้นการลงทนุ และ/หรอื เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนทั(วไปของ
บรษัิท หรอืเพื(อวตัถปุระสงคอ์ื(นๆ ตามที(คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรคณะกรรมการจงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมัตกิารออกใบสําคัญแสดงสทิธทิี(จะซื'อหุน้สามัญของบรษัิทครั'งที( 7(GL-W3) เพื(อจัดสรรใหแ้กผู่ถ้อื
หุน้เดมิโดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี' 

 
ประเภทใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี(จะซื'อหุน้สามัญ ของ บรษัิท กรุ๊ปลสี 

จํากัด (มหาชน) 
การเสนอขาย / การจัดสรร : จัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิในอตัราสว่น 3 หุน้เดมิ ตอ่ ใบสาํคัญ

แสดงสทิธ ิ1 หน่วย 
จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธ ิ : 341,568,986หน่วย 
ราคาเสนอขาย : -0- บาท 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : ไมเ่กนิ 2  ปีนับแตว่นัที(ออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ
อตัราการใชส้ทิธซิื'อหุน้สามัญ : ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยใชส้ทิธซิื'อหุน้สามัญของบรษัิทได ้

1 หุน้  
ราคาใชส้ทิธ ิ : 10.00 บาท  
ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : วนัทําการสดุทา้ยของทกุสิ'นเดอืน จนครบอายขุองใบสําคญั

แสดงสทิธ ิ
ระยะเวลาในการเสนอขาย : ภายใน 1 ปีนับแตว่นัที(ที(ประชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัต ิ 
ตลาดรอง : ใบสาํคญัแสดงสทิธจิะไดรั้บการจดทะเบยีนเพื(อซื'อขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 โดยเสนอใหกํ้าหนดวนับนัทกึรายชื(อผูถ้อืหุน้ที(ไดรั้บสทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิ ในวนัที( 20 พฤศจกิายน
2556 และใหร้วบรวมรายชื(อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที( 
21พฤศจกิายน 2556 

คําถาม:เหตใุดบรษัิทจงึตั 'งราคาใชส้ทิธไิวท้ี( 10.00 บาท และหากในอนาคตราคาของหุน้ขึ'นไปไมถ่งึราคานี' ทํา
ใหม้ผีูใ้ชส้ทิธนิอ้ย และอาจกระทบกบัอตัราหนี'สนิตอ่ทนุ(D/E ratio) บรษัิทไดม้กีารเตรยีมการไวห้รอืไม่ 
คําตอบ: สาเหตทุี(ตั 'งราคาไวท้ี( 10.00 บาทเนื(องจากเห็นวา่ บรษัิทมศีักยภาพที(จะทําใหผ้ลประกอบการดขีึ'นได ้
เชน่เดยีวกับเมื(อครั 'งที(ออก GL-W2 ซึ(งบรษัิทตั 'งราคาไวท้ี( 35 บาท และราคาในขณะที(ขออนุมัตก็ิอยู่ที(ประมาณ 
26 บาทเทา่นั'น และสาํหรับในครั'งนี' บรษัิทเชื(อวา่ บรษัิทมศีกัยภาพมากขึ'นกวา่เดมิ จากการขยายธรุกจิใน
ตา่งประเทศ 

คําถาม:  ไดรั้บทราบจากสื(อวา่ บรษัิทมเีป้าหมายที(จะปลอ่ยสนิเชื(อใหไ้ด ้5 พันลา้นบาทภายใน 2 ปี โดยการออก
หุน้กู ้ 2 พันลา้นบาท และ การออกใบสาํคญัแสดงสทิธอิกี 3 พันลา้นบาท จงึอยากสอบถามวา่ ถา้หากแหลง่
เงนิทนุทั 'งสองแหลง่ที(กลา่วมา ไมเ่ป็นไปตามที(คาดไวบ้รษัิทจะเตรยีมการอย่างไร 
คําตอบ: สาํหรับขา่วการซื'อกจิการจํานวน 2 พันลา้นบาทนั'น เป็นการกลา่วโดยสื(อ ไมข่อยนืยันวา่เป็นขอ้เท็จจรงิ
หรอืไม ่แตถ่า้สมมตวิา่ถา้เป็นเชน่นั'นจรงิบรษัิทก็คงจะไมใ่ชเ้งนิทนุ (equity) เพยีงอย่างเดยีวในการซื'อ อาจจะใช ้
การกูย้มืเงนิ(non-recourse loan) ผา่นบรษัิทยอ่ยในประเทศสงิคโปรด์ว้ย จงึเชื(อวา่จะไม่กระทบตอ่สถานะทาง
การเงนิของบรษัิท ซึ(งเหตผุลที(เลอืกใชส้งิคโปรเ์ป็นฐานเงนิกู ้ (debt fund)ในการขยายธรุกจิของบรษัิทก็เพราะ
ประเทศสงิคโปรนั์'นมตีน้ทนุทางการเงนิที(ถกูกวา่ประเทศอื(นในภมูภิาคอาเซยีนและมรีะบบที(เอื'ออํานวยตอ่การทํา
ธรุกรรมทางการเงนิในระดบัภมูภิาค 

มต ิ ที(ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิที(จะซื'อหุน้สามัญของบรษัิท ครั'งที( 7(GL-
W3)เพื(อจัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามที(เสนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี' 
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  เห็นดว้ย   679,037,350 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.00  
  ไมเ่ห็นดว้ย            1,024 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.00 
  งดออกเสยีง          23,753 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.00 

 
ระเบยีบวาระที� 7 พจิารณาอนุมตักิารยกเลกิการเพิ�มทนุจดทะเบยีน แบบมอบอํานาจท ั�วไป (General 

Mandate) 
 ประธานเสนอวา่ ตามที(ที(ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556 เมื(อวนัที( 26 เมษายน 2556 ไดม้มีติ
อนุมัตกิารเพิ(มทนุจดทะเบยีนแบบมอบอํานาจทั(วไป (General Mandate) รวมทั 'งการจัดสรรหุน้ เพื(อรองรับการ
เพิ(มทนุจดทะเบยีนดงักลา่ว จํานวน 104,298,310 บาท (หรอืหุน้สามัญจํานวน 20,859,662 หุน้)นั'น เนื(องจาก 
บรษัิทคาดวา่ จะไมม่กีารเพิ(มทนุดว้ยวธิดีงักลา่ว จนกระทั(งถงึวนัที(บรษัิทจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557
ซึ(งเป็นวนัหมดอายตุามเกณฑข์องการเพิ(มทนุแบบมอบอํานาจทั(วไป 

 คณะกรรมการจงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารยกเลกิการเพิ(มทนุจดทะเบยีน แบบมอบ
อํานาจทั(วไป (General Mandate) รวมทั 'งการจัดสรรหุน้เพื(อรองรับการเพิ(มทนุจดทะเบยีนดังกลา่ว 

 อยา่งไรก็ตาม ในวาระนี' มผีุถ้อืหุน้แยง้วา่ขอ้ความในหนังสอืเชญิประชมุไมถ่กูตอ้ง นายดพีงศ ์ สหะชาติ
ศริ ิ กรรมการของบรษัิท จงึไดข้อใหท้ี(ประชมุรับรองการแกไ้ขเนื'อหาใหถ้กูตอ้ง โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง
รับรอง ทั 'งนี'ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น อยา่งไรก็ตามความผดิพลาดดงักลา่ว มไิดม้ผีลกระทบใดๆ ใน
สาระสาํคญัตอ่การพจิารณาของผูถ้อืหุน้ในวาระนี' 

 จากนั'นประธาน ไดก้ลา่วขออภัยในความผดิพลาด และดําเนนิการประชมุตอ่ไป 

มตทิี(ประชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมัตกิารยกเลกิการเพิ(มทนุจดทะเบยีน แบบมอบอํานาจทั(วไป (General 
Mandate)ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี' 

  เห็นดว้ย   679,061,103 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.00  
  ไมเ่ห็นดว้ย            1,024 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.00 
  งดออกเสยีง                  0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.00 

 
ระเบยีบวาระที� 8 พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัใหเ้ทา่กบัทนุจดทะเบยีนเรยีกชําระ

แลว้ของบรษิทัหลงัจากสํารองไวเ้พื�อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธทิี�
ยงัไมห่มดอายุ 

ประธานกลา่ววา่ เนื(องจากปัจจบุนั บรษัิทมทีนุจดทะเบยีนเทา่กบั 675,000,000บาท โดยแบง่เป็นหุน้
สามัญ จํานวน  1,350,000,000 หุน้ มลูคา่ที(ตราไวหุ้น้ละ 0.50บาทและมทีนุชาํระแลว้จํานวน 512,353,479บาท 
แบง่เป็นหุน้สามัญจํานวน 1,024,706,958หุน้ ดงันั'น เพื(อเป็นการเตรยีมการสาํหรับการเพิ(มทนุจดทะเบยีน
คณะกรรมการจงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท จํานวน 124,858,357
บาท (หุน้สามัญจํานวน 249,716,714หุน้)ใหเ้ทา่กับทนุจดทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้ของบรษัิทหลงัจากสาํรองไว ้
เพื(อรองรับการใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธทิี(ยังไมห่มดอาย ุ จํานวน 37,788,164 บาท(หุน้สามัญ จํานวน 
75,576,328 หุน้) แลว้ทําใหท้นุจดทะเบยีนของบรษัิทเปลี(ยนแปลงจาก 675,000,000บาท (หุน้สามัญจํานวน 
1,350,000,000 หุน้) เป็นทนุจดทะเบยีนใหม ่ จํานวน 550,141,643 บาท (หุน้สามัญจํานวน 1,100,283,286 
หุน้) 

มตทิี(ประชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิทตามที(เสนอมา ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี' 

  เห็นดว้ย   679,062,127 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.00  
  ไมเ่ห็นดว้ย       0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.00 
  งดออกเสยีง       0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.00 

 
ระเบยีบวาระที� 9 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการ

ลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
ประธานกลา่ววา่ เพื(อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท  คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ ้

ถอืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เป็นดงันี' 
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 “ขอ้ 4  ทนุจดทะเบยีน :  550,141,643 บาท  
   แบง่ออกเป็น :       1,100,283,286 หุน้ 
   มลูคา่หุน้ละ :              0.50บาท 
  โดยแบง่ออกเป็น 

 หุน้สามัญ :       1,100,283,286 หุน้ 
  หุน้ปรุมิสทิธ ิ :                -0- หุน้ “ 
 
มตทิี(ประชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุ
จดทะเบยีนของบรษัิทดว้ยคะแนนเสยีงดงันี' 

  เห็นดว้ย   679,062,127 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.00  
  ไมเ่ห็นดว้ย       0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.00 
  งดออกเสยีง                 0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.00 

 
ระเบยีบวาระที� 10  พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัโดยการออกหุน้สามญัใหมเ่พื�อ

รองรบัการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธ ิคร ั)งที� 7 (GL-W3)  
ประธานกลา่ววา่ เพื(อรองรับการใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิครั 'งที( 7 (GL-W3) คณะกรรมการเห็นสมควร

ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัต ิ การเพิ(มทนุจดทะเบยีนของบรษัิท จํานวน 170,784,493 บาท โดยออกหุน้สามัญ 
จํานวน 341,568,986 หุน้ มลูคา่ที(ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

สาํหรับมตใินวาระนี' ประธานแจง้วา่ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่3 ใน 4 ของจํานวนเสยีง
ทั 'งหมดของผูถ้อืหุน้ที(เขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ  ที(ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเพิ(มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทโดยการออกหุน้สามัญใหมเ่พื(อรองรับ
การใชส้ทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิครั 'งที( 7 (GL-W3)ตามที(เสนอมา 

มตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั 'งหมดของผูถ้อืหุน้ที(
เขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  ดงัตอ่ไปนี' 

  เห็นดว้ย   679,062,127 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.00  
  ไมเ่ห็นดว้ย        0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.00 
  งดออกเสยีง                  0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.00 

 
ระเบยีบวาระที� 11 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการ

เพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
ประธานกลา่ววา่ เพื(อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ(มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทเพื(อสาํรองหุน้ไวร้องรับการใช ้

สทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิ ครั 'งที( 7 (GL-W3) คณะกรรมการจงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ข
หนังสอืบรคิณหส์นธ ิของบรษัิท ขอ้ 4 เป็นดงันี' 

 “ขอ้ 4  ทนุจดทะเบยีน :  720,926,136  บาท 
  แบง่ออกเป็น  :     1,441,852,272  หุน้ 

  มลูคา่หุน้ละ  :             0.50 บาท 
 
 โดยแบง่ออกเป็น 

  หุน้สามัญ  :     1,441,852,272  หุน้ 
  หุน้ปรุมิสทิธ ิ :               -0-  หุน้“ 
มตทิี(ประชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ(มทนุ
จดทะเบยีนของบรษัิทดว้ยคะแนนเสยีงดงันี' 
 

  เห็นดว้ย   679,062,127 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.00  
  ไมเ่ห็นดว้ย       0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.00 
  งดออกเสยีง                 0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.00 
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ระเบยีบวาระที� 12 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้ม)ี 

  -ไมม่-ี 

คําถาม: เนื(องจากเศรษฐกจิประเทศไทย อยูใ่นชว่งชะลอตัว รวมทั 'งมสีภาวะนํ'าทว่มทางภาคตะวนัออก จงึอยาก
สอบถามวา่การขยายตวัของธรุกจิในประเทศของบรษัิทจะเป็นไปตามเป้าหรอืไม่ 
คําตอบ เทา่ที(ผา่นมา ปัญหาทางการเมอืง ปัญหานํ'าทว่ม หรอืเศรษฐกจิที(ชะลอตวั ไม่ไดส้ง่ผลกระทบกับการ
ขยายธรุกจิของบรษัิทมากนักอยา่งไรก็ตาม ในสภาวะดงักลา่วบรษัิทจะทําการตั 'งสํารองหนี'สญูแบบconservative
มาก เพื(อลดปรมิาณหนี'ที(ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NPL) 

คําถาม: บรษัิทมแีผนการขยายธรุกจิไปตา่งจังหวดัหรอืไม ่อย่างไร 
คําตอบ: บรษัิทมกีารเปิดสาขาใหมท่างภาคอสีาน และตะวนัออก ตั 'งแตต่น้เดอืนสงิหาคมเพื(อเตรยีมการเพิ(มยอด
การปลอ่ยสนิเชื(อ เพื(อชดเชยในชว่งหนา้ฝนซึ(งโดยปกตจิะเป็นชว่งที(ยอดการปลอ่ยสนิเชื(อลดลง 

คําถาม: ธรุกจิในกมัพูชาเป็นอยา่งไร อยากทราบยอดการปลอ่ยสนิเชื(อในกมัพูชา ตอ่เดอืนวา่มเีทา่ใด 
คําตอบ: ธรุกจิในกมัพูชา ขยายตวัอยา่งมาก โดยมกีารเปิดสํานักงานขาย(POS) แหง่ใหมใ่นชว่งที(ผา่นมาถงึ 20 
แหง่ ในรา้นของตวัแทนจําหน่ายรถจักรยานยนตฮ์อนดา้ สาขาตา่ง ๆ และเฉพาะเมื(อวานนี' ที(กมัพูชามจํีานวนของ
ผูม้าขอสนิเชื(อ ประมาณ 15 เปอรเ์ซ็นตข์องปรมิาณการขอสนิเชื(อของประเทศไทยและคาดวา่ปีหนา้ธรุกจิใน
กมัพูชาจะเตบิโตขึ'นอกีอยา่งรวดเร็ว 

คําถาม: ผูถ้อืหุน้สงัเกตวา่ เมื(อระยะแรก ๆ ในกมัพูชานั'น รถจักรยานยนตม์กีารขาดตลาด จงึอยากทราบวา่ ขณะนี' 
รถจักรยานยนตยั์งคงขาดตลาดอยู่อกีหรอืไม ่ 
คําตอบ: ปัจจบุนั ความตอ้งการรถจักรยานยนตใ์นประเทศกมัพูชา ยังคงสงูกวา่ความสามารถในการผลติ 

คําถาม: จากบนัทกึขอ้ตกลงที(บรษัิท ไดทํ้าไวก้บับรษัิทสยามคโูบตา้นั'น จะทําใหบ้รษัิทมปีรมิาณของพอรต์ หรอื
รายไดเ้พิ(มขึ'นหรอืไม ่อยา่งไร 
คําตอบ: เมื(อปีที(แลว้ สยามคโูบตา้ในกมัพูชา มยีอดขาย ประมาณ 3.5 พันลา้นบาท และประมาณรอ้ยละ 70 เป็น
การปลอ่ยสนิเชื(อดว้ยตวัแทนจําหน่ายของคโูบตา้เอง แตใ่นปีหนา้ ตวัแทนจําหน่ายเหลา่นี' ไมส่ามารถปลอ่ย
สนิเชื(อดว้ยตนเองไดอ้กีตอ่ไป ดงันั'น จากบนัทกึขอ้ตกลงดังกลา่วทําใหบ้รษัิทสามารถเป็นผูใ้หส้นิเชื(อกับลกูคา้
ที(มาขอสนิเชื(อจากตัวแทนจําหน่ายของบรษัิทสยามคโูบตา้ทั 'งหมดในกมัพูชา อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมาย 
บรษัิทยังไมส่ามารถเปิดเผยยอดขายไดใ้นขณะนี' 

คําถาม: ผูถ้อืหุน้ไดท้ราบจากขา่ววา่ บรษัิทอาจจะทําสญัญา Exclusive Right กบัตัวแทนจําหน่ายของฮอนดา้ใน
ประเทศลาวดว้ย มคีวามเป็นไปไดอ้ยา่งไร 
คําตอบ: มคีวามเป็นไปไดท้ี(บรษัิทจะทําสญัญา Exclusivity กบัตวัแทนจําหน่ายของฮอนดา้ในประเทศลาว 
เนื(องจาก ตวัแทนดงักลา่ว เป็นตวัแทนจําหน่ายอยูใ่นประเทศลาว และพม่าดว้ย นอกเหนอืจากกมัพูชา 

ขอ้เสนอแนะจากผูถ้อืหุน้: ขอใหม้กีารระบจํุานวนคะแนนเสยีงที(ตอ้งการในการลงมตใินแตล่ะวาระ ไวใ้นหนังสอื
เชญิประชมุดว้ย 

ปิดประชมุเมื(อเวลา 12.45 น. 
 

 

ลงชื(อ   ลงชื(อ  

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

 


