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เอกสารแนบ 1.   สาํเนารายงานการปร

2.   รายงานประจําปีของคณะกรรมการของบรษัิท ประจําปี 
3. รายละเอยีดของกรรมการทีTออกตามวาระเพืTอเลอืกตั Xงกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่ง
4. แบบพมิพห์นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข
5. ขอ้บงัคบับรษัิททีTเกีTยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้
6. หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชมุ
7.   แผนทีTสถานทีTจัดการประชมุ

 
 ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั 
2560  ในวนัพธุทีT 26 เมษายน 2560
เลขทีT 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงหลักสีT เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
ดงัตอ่ไปนีX 

 
ระเบยีบวาระที
 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุม

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  บรษัิทจัดประชมุ
จัดทํารายงานสง่ใหต้ลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณชิย์
รวมทั Xงไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซทข์องบรษัิท

ความเห็นของคณะกรรมการ
ธันควาคม 2559 ไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิ

ทั XงนีX มตใินวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีTมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ระเบยีบวาระที
 2   พจิารณารบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
ขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัช ีส ิ(นสดุ ณ วนัที
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    

ดลุและงบกําไรขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิท
ระบไุวใ้นรายงานประจําปี ซึTงอยูใ่นรปูของซดีี

ความเห็นของคณะกรรมการ
หุน้รับทราบ พรอ้มทั Xงใหอ้นุมัต ิ
2559   

ทั XงนีX มตใินวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีTมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ระเบยีบวาระที
 3 พจิารณาอนุมตักิาร
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22 มนีาคม 

ชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี  2560 

มหาชน) 
สําเนารายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั XงทีT 2/2559 
รายงานประจําปีของคณะกรรมการของบรษัิท ประจําปี 2559 ในรปูแบบ 
รายละเอยีดของกรรมการทีTออกตามวาระเพืTอเลอืกตั Xงกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่ง
แบบพมิพห์นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข(ซึTงระบขุอ้มลูกรรมการอสิระผูร้ับมอบฉันทะไวแ้ลว้
ขอ้บงัคบับรษัิททีTเกีTยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชมุ 
แผนทีTสถานทีTจัดการประชมุ 

ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)(บรษัิท) ไดกํ้าหนดใหม้กีารประ
60  เวลา  10.00 น.  ณ หอ้งแกรนด ์บซี ีชั Xน 4 โรงแรม 

แขวงหลักสีT เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210   เพืTอพจิารณาเรืTองตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระ 

พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั(งที
 2/255
บรษัิทจัดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั XงทีT 2/2559 เมืTอวนัทีT

จัดทํารายงานสง่ใหต้ลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณชิย ์ ภายในเวลาทีTกฎหมายกําหนด
รวมทั Xงไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซทข์องบรษัิท โดยมสํีาเนาตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่รายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั XงทีT 2/255
ไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิ  จงึเห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว

ทั XงนีX มตใินวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีTมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

พจิารณารบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ และอนุมตังิบดลุและงบกําไร
ขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัช ีส ิ(นสดุ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 

  เพืTอใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบผลการดาํเนนิงานของบรษัิทในรอบปี
และรายงานของผูส้อบบญัช ี สิXนสดุ ณ วนัทีT 31 ธันวาคม

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิท และการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
ซึTงอยูใ่นรปูของซดี ีซึTงไดนํ้าสง่แนบไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุแลว้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิท
อนุมัต ิงบดลุ งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชี

ทั XงนีX มตใินวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีTมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจําปี 2559

ทบัมา  อ.เมือง  จ.ระยอง 21000 โทร. 038 947887 

บ่อวิน  อ.ศรีราชา  จ.ชลบรีุ 20230 โทร. 038 

7555    โทรสาร 0-2954-2902-3 
7555       Fax      0-2954-2902-3 

www.grouplease.co.th ทะเบยีนเลขทีT บมจ.0107537000327 

มนีาคม 2560 

ในรปูแบบ CD 
รายละเอยีดของกรรมการทีTออกตามวาระเพืTอเลอืกตั Xงกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่ง 

ซึTงระบขุอ้มลูกรรมการอสิระผูร้ับมอบฉันทะไวแ้ลว้) 

ไดกํ้าหนดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  ประจําปี 
โรงแรม มริาเคลิแกรนด ์คอนเวนชัTน 

เพืTอพจิารณาเรืTองตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระ 

2559    (เอกสารแนบ 1) 
เมืTอวนัทีT 6 ธันวาคม 2559 และได ้

ภายในเวลาทีTกฎหมายกําหนด 

 

2559 ซึTงประชมุเมืTอวันทีT 6
จงึเห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ทั XงนีX มตใินวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีTมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

และอนุมตังิบดลุและงบกําไร
ธนัวาคม 2559 

ในรอบปี 2559  และอนุมตั ิงบ
ธันวาคม 2559 ซึTงไดผ่้านการ

และการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามรายละเอยีดซึTง
ซ ึTงไดนํ้าสง่แนบไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

องบรษัิท ประจําปี 2559 ใหผู้ถ้อื
และรายงานของผูส้อบบญัช ีสิXนสดุ ณ วนัทีT 31 ธันวาคม 

ทั XงนีX มตใินวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีTมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 



 

2 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    เนืTองจากผลการดาํเนนิงานของบรษัิทในปี 2559 (หรอืตั Xงแต ่ 1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2559) บรษัิทมผีลกําไรสทุธจิํานวน 481,927,048 บาท  และไมม่ยีอดขาดทนุสะสม และตาม
ขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ทีT 40 บรษัิทตอ้งจดัสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึTงไวเ้ป็นทนุสํารอง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
หา้ (5) ของกําไรสทุธปิระจําปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนีXจะมจํีานวนไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละสบิ(10) ของทุนจดทะเบยีน และเนืTองจากบรษัิทฯ ไดจ้ัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไวค้รบรอ้ยละ 
10 ของทุนจดทะเบยีนตามทีTกฎหมายกําหนดแลว้ ดงันัXน  คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตั ิ
การจา่ยเงนิปันผลสาํหรับผลการดําเนนิงานของปี 2559 
 ทั XงนีX ในปี 2558 บรษัิทมผีลกําไรสทุธจิํานวน 340,211,643 บาท และมกีารจา่ยเงนิปันผลจากผลการ
ดําเนนิงาน สิXนสดุ วนัทีT 31 ธันวาคม 2558 คดิเป็นจํานวนเงนิทัXงส ิXน  237,960,099.16 บาท หรอืรอ้ยละ 
69.94 ของกําไรสทุธ ิ หรอืคดิเป็น 0.1560 บาทตอ่หุน้   

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลประจําปีจากผลการ
ดําเนนิงานสิXนสดุวนัทีT 31 ธันวาคม 2559 เป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 417,997,450 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 87 
ของกําไรสทุธ ิ(ตามงบการเงนิเฉพาะ) หรอืคดิเป็น 0.2470 - 0.2740 บาทตอ่หุน้ ซึTงเป็นไปตามนโยบายการ
จา่ยเงนิปันผลของบรษัิท ทีTระบวุา่ เงนิปันผลจะจา่ยไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธขิองบรษัิท ทั XงนีX 
อตัราการปันผลตอ่หุน้ทีTแน่นอนขึXนอยูก่บัจํานวนการใชส้ทิธใิบสําคัญแสดงสทิธ ิGL- W4 ครั XงทีT 8 ในวนัทีT 31 
มนีาคม 2560 และ ครั XงทีT 9 ในวนัทีT 30 เมษายน 2560  โดยบรษัิทฯ จะประกาศอตัราทีTแน่นอนใหท้ราบ
ภายใน วนัทีT 2 พฤษภาคม 2560  

โดยกําหนดวนับนัทกึรายชืTอผูถ้อืหุน้ทีTมสีทิธริับเงนิปันผล ในวันทีT 9 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชืTอ
ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัทีT 11 พฤษภาคม 2560 และกําหนด
จา่ยเงนิปันผลในวันทีT 25 พฤษภาคม 2560 
 
ทั XงนีX มตใินวาระนีX จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีTมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที
 4   พจิารณาเลอืกต ั(งกรรมการที
ออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ 
  (เอกสารแนบ 3)  

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล     ตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครั Xง ให ้
กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึTงในสาม (1/3) เป็นอัตรา  ถา้จํานวนกรรมการทีTจะแบง่ออกใหต้รง
เป็นสามสว่นไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีTสดุกับสว่นหนึTงในสาม  และกรรมการคนทีTอยูใ่นตําแหน่งนาน
ทีTสดุนัXนเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทีTออกตามวาระนัXนอาจถกูเลอืกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหมก็่ได ้

  ปัจจุบนั บรษัิทมกีรรมการรวมทั Xงส ิXน 12 ท่าน  ดงันัXน จะมกีรรมการจํานวน 4 ท่านทีTจะตอ้งออกตาม
วาระในครั XงนีX  ซึTงไดแ้ก ่  

1) นาย โศณติ พชิญางกรู  กรรมการอสิระ 
2) นาย มเุนะโอะ ทาชโิร ่              กรรมการ 
3) นาย มทิซจึ ิโคโนชติะ   ประธานกรรมการ 
4) นาย เรจสิ โรดอลฟ์ มารแ์ต็ง มาแต็ง กรรมการ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทั Xง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรง
ตําแหน่งกรรมการในตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึTง เนืTองจากบคุคลทัXงสีTดงักลา่ว ลว้นเป็นผูท้ีTมคีวามรู ้
ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีTเป็นประโยชนต์อ่การดาํเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลาใหก้ับบรษัิท
อยา่งเต็มทีT   
 
  (กรุณาดคูณุสมบตัขิองกรรมการแตล่ะท่าน ตําแหน่งทีTจะแตง่ตั Xง พรอ้มรายละเอยีดอืTนๆ รวมทั Xงคํานยิามของ
กรรมการอสิระ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3 สว่นวธิกีารสรรหากรรมการของบรษัิท ไดม้รีะบไุวใ้น รายงาน
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ประจําปี 2559 ภายใตห้ัวขอ้ การกํากบัดแูลกจิการ / การสรรหาและการแตง่ตั Xงกรรมการและผูบ้รหิารระดับ
สงูสดุ) 
รายนามคณะกรรมการบรษัิท หลงัจากไดรั้บการเลอืกตั Xงกลับเขา้ดํารงตําแหน่ง โดยเรยีงลําดับตามการออก
ตามวาระ จะเป็นดงันีX 

1) พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายอาลัน ดเูฟส    กรรมการ 
3) นายทัตซยึะ โคโนชติะ กรรมการ 
4) นายกฤษณ์ พันธร์ัตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
5) ดร.พลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
6) นายแพทรคิ ท ีฟิชเชอร ์ กรรมการ 
7) นายรกิ ิ อชิกิาม ิ  กรรมการ 
8) นายยซูเุกะ โคซมูะ  กรรมการ 
9) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10) นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการ 
11) นายมทิซจึ ิโคโนชติะ ประธานกรรมการ 
12) นายเรจสิ มารแ์ตง็  กรรมการ 

 
ทั XงนีX ในวาระนีX จะทําการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และมตใินวาระนีXแตล่ะบคุคลจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีง
ขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีTมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที
 5  พจิารณาแตง่ต ั(งผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทน ประจาํปี 2560 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    คณะกรรมการตรวจสอบ มหีนา้ทีTในการพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ี และกําหนด
คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชเีพืTอเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพืTอเสนอใหท้ีTประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัติ
ตอ่ไป  โดยในปี 2560 ไดเ้สนอ บรษัิทสาํนักงาน อวีาย จํากัด ซงึเป็นผูส้อบบัญชรีายเดมิ เป็นผูส้อบบัญชขีอง
บรษัิทฯ ตอ่ไปเป็นปีทีT 11 โดยมคีวามเห็นวา่ บรษัิทสํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นบรษัิทซึTงมชีืTอเสยีง และมี
มาตรฐานเป็นทีTยอมรับในระดับสากล อกีทั Xงไดเ้สนอคา่สอบบัญชใีนอตัราทีTเหมาะสม 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตั Xง บรษัิทสํานักงาน อ ีวาย จํากดั 

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2560 ตอ่ไปโดยมรีายชืTอผูส้อบบญัช ี ไดแ้ก ่ 

1. นายโสภณ เพิTมศริวัิลลภ ผูส้อบบญัชรีับอนุญาตเลขทีT 3182(เป็นผูล้งลายมอืชืTอในงบการเงนิของบรษัิท 
เมืTอปี 2559) หรอื 

2. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชรีับอนุญาตเลขทีT 3516(เป็นผูล้งลายมอืชืTอในงบการเงนิของ

บรษัิท มาเป็นเวลาตดิตอ่กันรวม 2 ปี ไดแ้ก ่ปี 2557-2558) หรอื 
3. นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีับอนุญาตเลขทีT    4521 (เป็นผูล้งลายมอืชืTอในงบการเงนิ

ของบรษัิท มาเป็นเวลาตดิตอ่กันรวม 4 ปี ไดแ้ก ่ปี 2553-2556) หรอื       
4. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีับอนุญาตเลขทีT 3972 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชืTอในงบการเงนิของ

บรษัิท) หรอื     
5. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชรีับอนุญาตเลขท ี5659 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชืTอในงบการเงนิของ

บรษัิท) 

โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึTงมอีํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบรษัิท ทั XงนีX 
ไมม่ผีูส้อบบญัชที่านใดมคีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีTเกีTยวขอ้ง

กบับคุคลดงักลา่ว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ 

และเห็นสมควรใหท้ีTประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหกํ้าหนดคา่สอบบญัช ี ประจําปี 2560 ในวงเงนิไมเ่กนิ 
4,700,000 บาท ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืTน ๆ(non-audit fee) ซึTงเพิTมขึXนจากปี 2559 จํานวน 2.45 ลา้นบาท 
เนืTองจากการขยายจํานวนบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศจาก 3 ประเทศเป็น 6 ประเทศและขอบเขตงานทีTเพิTมขึXน 
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จากการทํางบการเงนิรวมสาํหรับบรษัิท และบรษัิทยอ่ยในประเทศไทย สงิคโปร ์ กัมพชูา ลาว อนิโดนีเซยี    
ศรลีงักา และเมยีนมา  โดยในปี 2560 บรษัิทยอ่ยทกุแหง่ของบรษัิทจะใชส้าํนักงานผูส้อบบญัชเีดยีวกนักับ
บรษัิท คอื สํานักงาน อ ี วาย จํากดั ในแตล่ะประเทศ ยกเวน้ บรษัิทยอ่ยในประเทศอนิโดนเีซยี  ซึTงจะใช ้
สาํนักงานเดมิในปีทีTแลว้ คอื บรษัิท แกรนท ์ ธอรน์ตั Xน อนิโดนีเซยี เนืTองจาก บรษัิท อ ี วาย อนิโดนเีซยี มี
ขอ้จํากดัภายในทําใหไ้มส่ามารถรับลกูคา้เพิTมไดใ้นปี 2560 นีX 

ทั XงนีX มตใินวาระนีX จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีTมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที
 6  พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสําหรบัปี 2560 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    การกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทไมไ่ดผ่้านคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
เนืTองจากปัจจบุนับรษัิทไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  อยา่งไรก็ตาม การกําหนดคา่ตอบแทนของ
คณะกรรมการไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากทีTประชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นทีTจะนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตั ิ ซึTงปกตจิะประกอบดว้ย คา่เบีXยประชมุ และคา่บาํเหน็จของกรรมการ โดยพจิารณาใหเ้หมาะสม
กบัขอบเขตหนา้ทีTความรับผดิชอบ และสอดคลอ้งกับผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั 

เมืTอปี 2559 บรษัิทมผีลกําไรจํานวน 481.93 ลา้นบาท และไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวนทั XงสิXน  4,226,000  บาทโดยแบง่เป็นคา่เบีXยประชมุคณะกรรมการบรษัิทจํานวน 2,068,000 
บาท คา่เบีXยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 546,000 บาท และคา่บําเหน็จกรรมการ จํานวน 
1,612,000 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหจ้ัดสรรคา่ตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ สาํหรับปี 2560 ตอ่ครั XงทีTเขา้ประชมุ ในอตัราเดยีวกนักับปีทีTแลว้ โดยมรีายละเอยีด
ดงัตอ่ไปนีX 

คา่เบี(ยประชุม เสนอเป็นอัตราเดยีวกันกบัปีทีTแลว้ 
- ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 12,000 บาทตอ่ครั XงทีTเขา้ประชมุ 
- กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ จะไดร้ับทา่นละ 10,000 บาทตอ่ครั XงทีTเขา้ประชมุ 
ทั XงนีX  กรรมการตรวจสอบจะไดร้ับคา่เบีXยประชมุทัXงในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบตาม
ภารกจิทีTเพิTมข ึXน 

คา่บําเหน็จ  จะพจิารณาจากผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลัก โดยจะเสนอใหจ้า่ยประมาณ 2 เท่าของจํานวน
เดอืนเฉลีTยของโบนัสพนักงาน (เชน่ หากพนักงานไดร้ับโบนัสเฉลีTย 2 เดอืน กรรมการจะไดร้ับ 4 เดอืนของคา่
เบีXยประชมุตอ่ครั Xง) ซึTงเป็นเงืTอนไขเดยีวกนักบัปีทีTแลว้ 
 

 ทั XงนีX มตใินวาระนีX จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ทีTมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยกรรมการทีTเป็นผูถ้อืหุน้ เป็นผูท้ีTมสีว่นไดเ้สยี จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ในวาระนีX 

(บรษัิทไดร้ะบ ุ อํานาจหนา้ทีTของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการตรวจสอบ  ไวใ้นรายงานประจําปี 
2559 ภายใตห้วัขอ้เรืTอง โครงสรา้งการจัดการ / คณะกรรมการบรษัิท และ เรืTองการกํากับดแูลกจิการ / 
คณะกรรมการชดุย่อย ตามลําดับ) 

ระเบยีบวาระที
 7 พจิารณาเรื
องอื
น ๆ (ถา้ม)ี 

 -ไมม่-ี 

อนึTง บรษัิทฯ กําหนดวนับันทกึรายชืTอผูถ้อืหุน้ทีTมสีทิธเิขา้ร่วมประชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 ในวันทีT 
3 เมษายน 2560 และใหร้วบรวมรายชืTอตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์โดยวธิปิีดสมุด
ทะเบยีนในวนัทีT 4 เมษายน 2560 
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จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานทีTดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีTทา่นไมส่ามารถ
เขา้รว่มประชมุ และประสงคจ์ะแตง่ตั Xงผูอ้ืTนเขา้รว่มประชมุแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสอืตามแบบทีTไดแ้นบมาพรอ้ม
จดหมายเชญิประชมุฉบบันีX และแสดงเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีTมสีทิธเิขา้
รว่มประชมุตามทีTระบใุนเอกสารแนบ เพืTอลงทะเบยีนในวนัประชมุตั Xงแตเ่วลา 8.00 น. เป็นตน้ไป 

      ขอแสดงความนับถอื 

 

       

      (นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ) 
      ประธานกรรมการ 
 

หมายเหต ุ  ในกรณีที
ทา่นผูถ้อืหุน้ตอ้งการรายงานประจําปี 2559 ในแบบรปูเลม่   โปรดแจง้ความประสงคม์าที
สํานกักรรมการ 
โทร. 02 580 7555 ตอ่ 8107, 8102  
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เอกสารแนบที
 1 
 

ประกอบการพจิารณาในวาระที
 1:  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั(งที
 2/2559   
เมื
อวนัที
 6 ธนัวาคม 2559 

 

รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั(งท ี
 2/2559 

ของ  

บรษิทั กรุป๊ลสี จาํกดั (มหาชน) 

(“บรษิทัฯ”) 

 
วนั  เวลา  และสถานที
ประชุม 

ประชมุเมืTอวนัองัคารทีT 6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.  ณ หอ้งเมจกิ 2 ชั Xน 2 โรงแรม มริาเคลิแกรนด ์คอนเวนชัTน 
เลขทีT 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงหลักสีT เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210    

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

1)   นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีTบรหิาร 

2) นายทัตซยึะ โคโนชติะ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีT
นักลงทนุสมัพันธ ์

3) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีTปฏบิตักิาร 

4) นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่ กรรมการและกรรมการบรหิาร 
5) นายเรจสิ โรดอลฟ์ มาแต็ง มาแต็ง กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีTการเงนิ 

6) นายแพทรคิ ฟิชเชอร ์ กรรมการ 

7) นายรกิ ิ อชิกิาม ิ กรรมการและกรรมการบรหิาร 
8) นายยซูเุกะ โคซมูะ กรรมการ 

9) พล.อ.สบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

10) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
11) ดร.พลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

12) นายกฤษณ์ พันธร์ัตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 

ตวัแทนจากที
ปรกึษาทางการเงนิ 

บรษิทัเบเคอร ์ทลิลี
 คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี
 เซอรว์สิเซส(ประเทศไทย)จํากดั 

1) คณุยรรยง  ตนัตวิริมานนท ์ Senior Partner 
 

ทมีงานจากบรษิทั Charin & Associates ที
ปรกึษากฎหมาย 
1.คณุชรนิทร ์  สจัจญาณ  Partner 
2.คณุเบญจพร พุทธนัินทน ์ Associate 
3. คณุวรพรรณ วฑุฒสิาร  Associate 
 
ตวัแทนจาก บรษิทั แกรนทธ์อนตนั เซอรว์สิเซส จํากดั ที
ปรกึษาทางการเงนิอสิระ 
1. คณุจฬุาภรณ์ นําชยัศริ ิกรรมการผูจ้ดัการ-วาณชิธนกจิ 
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เร ิ
มการประชุม 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะเป็นประธานทีTประชมุ ประธานฯ กลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้และขอใหเ้ลขานุการแนะนํา
คณะกรรมการบรษัิท  กรรมการตรวจสอบรวมทั Xงผูแ้ทนจากบรษัิททีTปรกึษาทางการเงนิ ทีTปรกึษากฎหมาย และทีTปรกึษา
ทางการเงนิอสิระ ตามรายชืTอทีTปรากฏขา้งตน้  

ตอ่จากนัXน ประธานแจง้วา่การประชมุจะดําเนนิไปโดยใชภ้าษาองักฤษ  โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษัิท  
เป็นผูอ้า่นคําแปล   อยา่งไรก็ตามเพืTอใหเ้กดิความสะดวก บางขั Xนตอนไดด้ําเนนิการเป็นภาษาไทย ไดแ้กก่ารแจง้องค์
ประชมุ วธิกีารลงคะแนนเสยีง รวมทั Xงการประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระและผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้
สงสยัไดใ้นตอนทา้ยของแตล่ะวาระกอ่นการลงคะแนนเสยีง  หรอืสามารถสอบถามไดใ้นชว่งของวาระสดุทา้ย คอื วาระ
ทีT 11 ซึTงเป็นการพจิารณาเรืTองอืTน ๆ โดยบรษัิทไมม่กีารนําเสนอเรืTองอืTนใดใหท้ีTประชมุพจิารณาอนุมัต ิ และจะไมม่กีาร
ลงมตใิด ๆ ในวาระนีX 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการแจง้ใหท้ีTประชมุทราบวา่การบอกกลา่วนัดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั XงทีT 
2/2559 ในครั XงนีXบรษัิทไดจ้ัดทําหนังสอืนัดประชมุระบ ุ วนั เวลา สถานทีT และระเบยีบวาระการประชมุ พรอ้มดว้ย
รายละเอยีดในเอกสารแนบตา่ง ๆ และไดจ้ัดสง่ใหกั้บผูถ้อืหุน้โดยผา่นทาง บรษัิท ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย จํากัด ซึTงเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยข์องบรษัิท รวมทั Xงลงพมิพโ์ฆษณาในหนังสอืพมิพร์ายวนั เป็นการแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ตามทีTกฎหมาย และขอ้บงัคับของบรษัิทกําหนดทุกประการ  ทําใหก้ารบอกกลา่วการประชมุครั XงนีXเป็นไป
โดยชอบ 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการ ประกาศองคป์ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จํานวน 85 ราย 
มจํีานวนหุน้รวม 156,907,241 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 10.29 ของจํานวนหุน้ทีTจําหน่ายไดท้ั Xงหมด และโดยการมอบฉันทะ 
จํานวน 296 รายมจํีานวนหุน้รวม 1,005,750,616 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 65.93 ของจํานวนหุน้ทีTจําหน่ายไดท้ั Xงหมด รวม
เป็น 381 ราย นับจํานวนหุน้ได ้ทัXงส ิXน 1,162,657,857 หุน้ หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 76.22 ซึTงเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวน
หุน้ทีTจําหน่ายไดแ้ลว้ทั Xงหมดของบรษัิทฯ ซึTงมจํีานวนทั XงสิXน 1,525,490,650 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคับของ
บรษัิทฯ ขอ้ 33 ซึTงระบวุา่  “องคป์ระชมุสําหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูร้ับมอบ
ฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีTสบิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึTงหนึTงของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั Xงหมด และ
ตอ้งถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึTงในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ทีTจําหน่ายไดท้ั Xงหมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 

 

การประกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

 เลขานุการไดป้ระกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีงดงันีX 

สาํหรับมตใินการประชมุครั XงนีX จะมมีตทิีTตอ้งการคะแนนเสยีงขา้งมากและมตทิีTตอ้งการคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 
3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีTมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีูถ้อืหุน้ทีTเป็นผูท้ีTมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ ไดแ้ก ่
Creation Investments ASEAN LLC ซึTงม ีMerrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ในฐานะคัสโดเดยีนถอืหุน้
จํานวน 36,504,600 หุน้ จงึไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระทีTมสีว่นไดเ้สยีพเิศษ อันไดแ้กว่าระทีT 2, 3.1, 3.2, 5.2, 6.2 7.2 
และ 8 และ JTrust Asia Pte.Ltd. ซึTงม ี DBS Vickers Securities (Singapore)Pte.Ltd. A/C clients ในฐานะคสั
โตเดยีนถอืหุน้จํานวน 98,100,000 หุน้ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระทีTมสีว่นไดเ้สยีพเิศษ อนัไดแ้กว่าระทีT 5.1, 6.1, 
7.1 และ 8 

 โดยกอ่นการลงมต ิประธานจะแจง้ใหท้ีTประชมุทราบถงึคะแนนเสยีงทีTตอ้งการ ในการลงมตใินแตล่ะวาระ  โดย
ใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบ 1 หุน้เป็น 1 เสยีงในทุกวาระ  และจะไมม่กีารลงคะแนนเสยีงในวาระสดุทา้ย ซึTงเป็นการ
พจิารณาเรืTองอืTน ๆ โดยบรษัิทฯ ไมม่เีรืTองอืTนใดเสนอเพืTอพจิารณา  
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สาํหรับวธิกีารลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนัXน  จะกระทําโดยใชใ้บลงคะแนนเสยีง ดว้ยการทําเครืTองหมาย ใน
หวัขอ้ทีTตอ้งการลงคะแนนคอื เห็นดว้ย หรือ ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึTงเทา่นัXนจะไมส่ามารถ
แบง่แยกจํานวนหุน้ เพืTอแยกการลงคะแนนเสยีงได ้ ยกเวน้กรณีผูร้ับมอบฉันทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศทีTแตง่ตั Xงใหค้สั
โตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้  พรอ้มทั XงลงลายมอืชืTอในใบลงคะแนนเสยีง และใหผู้ท้ีTตอ้งการ
คดัคา้นไมเ่ห็นดว้ย หรอืตอ้งการงดออกเสยีงเทา่นัXน ยกมอืขึXน เพืTอใหเ้จา้หนา้ทีTเก็บใบลงคะแนนเสยีงเพืTอนําไปบนัทกึ
คะแนนเสยีง สาํหรับผูถ้อืหุน้ทีTลงคะแนนวา่ เห็นดว้ย จะสง่ใบลงคะแนนเสยีงคนืพรอ้มกัน เมืTอการประชมุเสร็จสิXน กอ่น
ออกจากหอ้งประชมุ  ในกรณีทีTผูรั้บมอบฉันทะหรอืผูถ้อืหุน้ทีTมาประชมุมไิดส้ง่ใบลงคะแนนเสยีงคนื หรอื ไม่ได ้
ลงคะแนนเสยีงใด ๆ ในใบลงคะแนนเสยีง บรษัิทจะถอืวา่ ผูถ้อืหุน้นั Xนเหน็ดว้ยตามทีTนําเสนอทกุประการ 

 สว่นผูถ้อืหุน้ทีTทําหนังสอืมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ และไดร้ะบใุหล้งคะแนนเสยีงตามความ
ประสงคใ์นแตล่ะวาระไวแ้ลว้ในหนังสอืมอบฉันทะนัXน บรษัิทไดนํ้าคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ บนัทกึรวม
ไวใ้นเครืTองคอมพวิเตอรเ์พืTอการลงมตติามวาระไวแ้ลว้กอ่นการประชมุ 

ในการรวบรวมผลคะแนนเสยีง  บรษัิทจะนําคะแนนเสยีงทีTไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง หักออกจากคะแนน
เสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ทีTมาประชมุดว้ยตนเองและทีTมอบฉันทะ คะแนนเสยีงทีTเหลอืกจ็ะเป็นคะแนนเสยีงสาํหรับผูท้ีT
เห็นดว้ยทั Xงหมด หลงัจากการนับคะแนนเสร็จสิXน ก็จะประกาศผลของแตล่ะวาระ ใหท้ีTประชมุรับทราบ  

กอ่นทีTจะเริTมดําเนนิการประชมุ ประธานฯ แจง้ใหท้ีTประชมุทราบวา่ Mr. Patrick Fisher ซึTงเป็นกรรมการของ
บรษัิทฯไดม้าประชมุดว้ยในวนันีX และจะเขา้รว่มประชมุในการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครั XงนีXดว้ย ยกเวน้ในระเบยีบวาระทีT 
2, 3.1, 3.2, 5.2, 6.2, 7.2 และ 8 เนืTองจาก Mr. Patrick เป็นบคุคลทีTเกีTยวโยงกบับรษัิทฯ จงึมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษใน
การเขา้ทําธรุกรรมตามระเบยีบวาระดงักลา่ว  ทั XงนีX เพืTอใหเ้ป็นไปตามหลกัการของการกํากบัดแูลกจิการทีTดขีองบรษัิทฯ 
(Good Corporate Governance) Mr. Patrick จงึจะใหค้วามร่วมมอืโดยการออกจากหอ้งประชมุเมืTอมกีารพจิารณา
ระเบยีบวาระดงักลา่วขา้งตน้  เพืTอใหผู้ถ้อืหุน้สามารถพจิารณาและอภปิรายเรืTองดงักลา่วไดอ้ยา่งเต็มทีT   

 หลงัจากนัXน ประธานฯไดเ้ริTมดําเนนิการประชมุ ตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนีX 

ระเบยีบวาระที
 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั(งที
 1/2559 ของบรษิทัฯ 

ประธานแจง้วา่ ไดม้รีายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั XงทีT 1/2559 ซึTงประชมุเมืTอวนัทีT 24 มถินุายน 2559 

แนบไปใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุแลว้คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ รายงานการประชมุดงักลา่ว ไดบ้นัทกึไว ้
ถกูตอ้งแลว้ตามมตทิีTไดร้ับการอนุมัตใินการประชมุดงักลา่วจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว 

มผีูถ้อืหุน้รายหนึTงไดใ้หค้วามเห็น ดงันีX 

ความเห็น      บรษัิทฯ ควรระบชุืTอผูถ้อืหุน้ทีTถามคําถาม และผูท้ีTตอบคําถามไวใ้นรายงานการประชมุดว้ย เพืTอความ
โปรง่ใสและผูถ้อืทีTหุน้ทีTถามคําถามจะไดร้ับผดิชอบในคําถามทีTตนเองถาม ทั XงนีXเพืTอประโยชนข์องบรษัิทฯ 

คําตอบ         คณุทัตซยึะ ไดข้อบคณุผูถ้อืหุน้สาํหรับความเหน็ และใหค้วามเห็นวา่ ไดม้กีารระบผุูท้ีTตอบคําถามไวแ้ลว้ 

สว่นการระบชุืTอผูถ้อืหุน้ผูถ้ามคําถามนัXน ผูถ้อืหุน้บางรายอาจเห็นวา่เป็นการละเมดิสทิธสิว่นบคุคล จงึ
ขอรับไวพ้จิารณาสาํหรับการประชมุครั Xงหนา้ 

ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนีX จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีTมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

มตทิีTประชมุพจิารณาแลว้มมีตริับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั XงทีT 1/2559  ตามทีTเสนอมา  
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนีX 

เห็นดว้ย 1,163,700,261 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึTงมาประชุมและมีไมเ่หน็ดว้ย 0 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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งดออกเสยีง 0 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

หมายเหต ุ  ในวาระนีXมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิTมขึXน 13 รายจํานวน 1,042,404 หุน้ (เสยีง)  รวม
เป็นจํานวนหุน้ทีTเขา้รว่มประชมุทั Xงหมด จํานวน 1,163,700,261 หุน้ (เสยีง) 

ระเบยีบวาระที
 2 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทํารายการที
เก ี
ยวโยงกนัของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ยของ
บรษิทัฯ ในการเขา้ซื(อหุ ้นสามญัในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 22.27 ของหุน้สามญั
ท ั(งหมดที
ออกและเรยีกชําระแลว้ของ Commercial Credit and Finance PLC จาก 
Creation Investments Sri Lanka LLC ซึ
งเป็นบุคคลที
เก ี
ยวโยงกนั 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อทีTประชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั XงทีT 2/2559 (“ที
ประชุม”) ว่าบรษัิทฯ จะเขา้ลงทุนใน 
Commercial Credit and Finance PLC (“CCF”) โดยการเขา้ซืXอหุน้สามัญใน CCF โดยบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อย
ของบรษัิทฯ คอื Group Lease Holdings PTE. Ltd. (“GLH”) จํานวน 95,390,500 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.99 ของ
จํานวนหุน้สามัญทีTออกและจําหน่ายแลว้ทั Xงหมดของ CCF ในราคาหุน้ละ 111 รูปีศรลีังกา (ประมาณ 26.35 บาทต่อ
หุน้) รวมทั XงสิXนเป็นมลูคา่ 10,588,345,500 รูปีศรลีังกา (ประมาณ 2,513.67 ลา้นบาท) จาก BG Investments (PVT) 
Ltd., Creation Investments Sri Lanka LLC (“Creation SL”) และ Mr. Stephen L Lafrance Jr. (“การเขา้ซื(อหุน้
ใน CCF”)ทั XงนีX รายการเขา้ซืXอหุน้ใน CCF เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึTงสนิทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีT ทจ. 20/2551 เรืTอง หลกัเกณฑใ์นการทํารายการทีTมนัียสาํคัญทีTเขา้ขา่ยเป็นการไดม้า
หรอืจําหน่ายไปซึTงทรัพยส์นิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรืTองการเปิดเผยขอ้มลูและ
การปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรือจําหน่ายไปซึTงสนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 (และทีTแกไ้ขเพิTมเตมิ) (ทั Xง
สองประกาศรวมเรียกว่า “ประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไป”) ทั XงนีX มูลคา่สูงสดุจากการคํานวณขนาดของ
รายการดังกลา่วมีขนาดของรายการคดิเป็นรอ้ยละ 21.02 ของมูลคา่ 821.20 ลา้นบาท ตามเกณฑกํ์าไรสทุธจิากการ
ดําเนนิงาน คํานวณจากงบการเงนิรวมของบรษัิท 4 ไตรมาสยอ้นหลงั สิXนสดุวนัทีT 30 มถินุายน 2559 ทั XงนีX เมืTอพจิารณา
รวมขนาดของรายการเขา้ซืXอหุน้นีXรวมกบัรายการอืTน ๆ ทีTเกีTยวขอ้งกับการเขา้ซืXอหุน้ใน CCF ในชว่งระหวา่ง 6 เดอืนทีT
ผ่านมาของบรษัิทฯ และ/หรือ บรษัิทย่อย (กลา่วคอืรายการเขา้ซืXอหุน้ใน BGMM ดังรายละเอยีดทีTปรากฏในวาระทีT 3 
ซึTงจะไดเ้ขา้ทําในระยะเวลาใกลเ้คยีงกัน) ขนาดของรายการทัXงหมดรวมเท่ากับรอ้ยละ 21.55 ของมูลคา่ 821.20 ลา้น
บาท ตามเกณฑกํ์าไรสทุธจิากการดําเนนิงาน คํานวณจากงบการเงนิรวมของบรษัิท 4 ไตรมาสยอ้นหลัง สิXนสดุ วันทีT 30 
มถินุายน 2559 ซึTงเกนิกวา่รอ้ยละ 15 แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 50 จงึจัดเป็นรายการประเภททีT 2 ตามประกาศรายการไดม้าหรอื
จําหน่ายไป ในกรณีดังกล่าว บรษัิทฯ มีหนา้ทีTตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทําการเขา้ซืXอหุน้ใน 
CCF ตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) และจัดสง่หนังสอืแจง้สารสนเทศซึTงมรีายละเอยีด
ตามทีTกําหนดโดยประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปใหก้บัผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วันนับแตว่ันทีTเปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลกัทรัพยใ์นการนีX คณะกรรมการไดม้กีารอนุมตักิารเขา้ซืXอหุน้ใน CCF ตามประกาศรายการไดม้าหรือจําหน่ายไป
แลว้ในวนัทีT 30 กนัยายน 2559 ทั XงนีX รายละเอยีดของการเขา้ซืXอหุน้ใน CCF ตามประกาศรายการไดม้าหรือจําหน่ายไป
ไดม้กีารเปิดเผยผา่นตลาดหลกัทรัพย ์เมืTอวันทีT 3 ตลุาคม 2559 และบรษัิทฯ ไดจ้ัดสง่สารสนเทศเกีTยวกับการไดม้าซึTง
สนิทรัพยข์องบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) เรืTอง รายการเขา้ซืXอหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในวันทีT 17 ตุลาคม 2559ในจํานวน
หุน้สามัญทั Xงหมด จํานวน 95,390,500 หุน้ของ CCF ทีTจะซืXอในการเขา้ซืXอหุน้ใน CCF การเขา้ซืXอหุน้สามัญจํานวน 
24,567,963 หุน้ใน CCF ซึTงคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 7.72 ของจํานวนหุน้สามัญทีTออกและจําหน่ายแลว้ทัXงหมด
ของ CCF จะซืXอจากบคุคลทีTไม่เป็นบคุคลทีTเกีTยวโยงกัน (กลา่วคอื BG Investments (PVT) Ltd. และ Mr. Stephen L 
Lafrance Jr.) ดงันัXน จงึไมต่อ้งไดร้ับการอนุมตัเิพิTมเตมิจากผูถ้อืหุน้อกี  

ในการนีX คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นวา่การเขา้ซืXอหุน้ใน CCF จะเป็นประโยชน์และกอ่ใหเ้กดิขอ้ดตีอ่บรษัิท
ฯ ในหลายดา้น ซึTงรวมถงึการทีTธุรกจิของบรษัิทฯ ทีTเกีTยวขอ้งกับ CCF จะมกีารพัฒนาขึXนจากการใชก้ลยุทธท์างธรุกจิ
สนิเชืTอรายยอ่ย (Microfinance) รูปแบบใหม่ซ ึTงจะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ทั Xงต่อธรุกจิในประเทศศรีลังกาและประเทศใน
กลุม่อาเซยีนซึTงบรษัิทฯ มคีวามประสงคจ์ะขยายธุรกจิไปถงึ และในขณะเดยีวกัน คณะกรรมการยังไดพ้จิารณาอย่าง
รอบคอบเกีTยวกับความเสีTยงตา่ง ๆ ทีTเกีTยวขอ้งกับการเขา้ซืXอหุน้ใน CCF โดยมรีายละเอยีดตา่งๆ ตามทีTระบใุนหนังสอื
เชญิประชมุ นอกจากนีX รายระเอยีดเกีTยวกบัการประเมนิเพืTอกําหนดราคาซืXอหุน้ของ CCF และรายละเอยีดเกีTยวกบัแหลง่
เงนิทนุในการชําระเงนิของการเขา้ซืXอหุน้ใน CCF เป็นไปตามทีTปรากฏในหนังสอืเชญิประชมุ 
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ทั XงนีX เนืTองจาก นายแพทรคิ ฟิชเชอรซ์ ึTงเป็นหนึTงในคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูจ้ัดตั Xงและหุน้สว่นบรหิารใน 
Creation SL ซึTงเป็นหนึTงในผูข้ายหุน้ CCF และเป็นผูบ้รหิารงานในบรษัิททีTจัดตั XงขึXนเป็นพเิศษ (Special Purpose 
Vehicle) อกีบรษัิทหนึTงคอื Creation Investments ASEAN LLC ซึTงลงทุนในบรษัิทฯ ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 2.39 
(ณ วันทีT 6 กรกฎาคม 2559 ผ่านทาง Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ในฐานะคัสโตเดยีน) การเขา้ซืXอ
หุน้สามัญจํานวน 70,822,537 หุน้ใน CCF จาก Creation SL ซึTงคดิเป็นสัดสว่นประมาณรอ้ยละ 22.27 ของหุน้สามัญ
ทั XงหมดทีTออกและเรียกชําระแลว้ของ CCF ทีTราคา 111 รูปีศรีลังกา ต่อหุน้ ค ิดเป็นมูลค่าทั Xงหมดเท่ากับ 
7,861,301,607 รปีูศรลีงักา (ประมาณ 1,866.27 ลา้นบาท) หรอืรอ้ยละ 25.07 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ีTมตีัวตนสทุธขิอง
บรษัิทฯ จงึเขา้ข่ายเป็นรายการทีTเกีTยวโยงกนัภายใตป้ระกาศคณะกรรมการตลาดทุนทีT ทจ. 21/2551 เรืTองหลักเกณฑ์
ในการทํารายการทีTเกีTยวโยงกนั และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรืTอง การเปิดเผยขอ้มลู
และการปฏบิัตกิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีTเกีTยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และทีTแกไ้ขเพิTมเตมิ) (“ประกาศ
รายการที
เก ี
ยวโยงกนั”) ในรายการประเภทสนิทรัพยห์รือบรกิาร เมืTอพจิารณารวมขนาดของรายการทีTเกีTยวโยงกัน
รายการนีXและรายการอืTนทีTบริษัทฯ และ/หรือ บรษัิทย่อยเขา้ทํากับกลุ่มบุคคลเดียวกับบุคคลทีTเกีTยวโยงกันในช่วง
ระหวา่ง 6 เดอืนทีTผ่านมา (กลา่วคอืรายการทีTเกีTยวโยงกับ BGMM และการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่
Creation SL ตามรายละเอยีดทีTจะกลา่วถงึในวาระทีT 3.2 และ 5.2 ซึTงจะไดเ้ขา้ทําในระยะเวลาใกลเ้คยีงกัน(รายการทีT
เกีTยวโยงกับ CCFรายการทีTเกีTยวโยงกับ BGMM และการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่Creation SLรวม
เรยีกวา่ “รายการที
เก ี
ยวโยงกนั”) จะมมีูลคา่รวมของรายการทีTเกีTยวโยงกันทัXงส ิXนประมาณ 2,637.26 ลา้นบาท (หรอื
เท่ากบัรอ้ยละ 35.43 ของมลูคา่สนิทรัพยท์ีTมตีวัตนสทุธ)ิ ซ ึTงมากกวา่ 20 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 3 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ีTมี
ตัวตนสทุธติามประกาศรายการทีTเกีTยวโยงกนั ดังนัXน บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทีTตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการ
ทําธรุกรรมตอ่ตลาดหลกัทรัพย ์และขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ในการเขา้ทํารายการทีTเกีTยวโยงกันโดยตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีง
ไมต่ํTากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ทีTมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับสว่นของผู ้
ถอืหุน้ทีTมสีว่นไดเ้สยี นอกจากนีX บรษัิทไดแ้ตง่ตั Xงให ้บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน เซอรว์สิเซส จํากัด เป็นทีTปรกึษาทางการ
เงนิอสิระเพืTอใหค้วามเห็นแก่ผูถ้อืหุน้บนรายการทีTเกีTยวโยงกันดังกล่าววา่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ
บรษัิทหรอืไม ่รวมถงึความเป็นธรรมของราคา และเงืTอนไขของรายการทีTเกีTยวโยงกนั ทั XงนีX สารสนเทศเกีTยวกับรายการทีT
เกีTยวโยงกันของ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) เรืTอง รายการเขา้ซืXอหุน้ ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของหนังสอืเชญิ
ประชมุ 

คณะกรรมการจงึอนุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ทีTประชมุเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ทํารายการทีTเกีTยวโยงกันของบรษัิทฯ 
และ/หรอื บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ในการเขา้ซืXอหุน้สามัญในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 22.27 ของหุน้สามัญทั XงหมดทีTออก
และเรยีกชําระแลว้ของ Commercial Credit and Finance PLC จาก Creation Investments Sri Lanka LLC ซึTงเป็น
บคุคลทีTเกีTยวโยงกนั 

ประธานฯ ไดช้ีXแจงเพิTมเตมิว่าในวาระทีT 2 นีXทีTประชุมคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิTมเตมิตอ่ทีTประชุม
เพืTอพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ทีTบริหาร และ/หรือ บุคคลทีTไดร้ับมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ทีTบรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการพจิารณา ตดิต่อ เจรจา แกไ้ขเพิTมเตมิ ตกลง ลงนาม เขา้ทํา และสง่
มอบสญัญา ตราสาร และ/หรอื เอกสารอืTนใดทีTเกีTยวขอ้งกบัคูส่ญัญา และ/หรอื หน่วยงานของรัฐ และ/หรอื บคุคลอืTนใด 
ทีTเกีTยวขอ้งกับการเขา้ทํารายการทีTเกีTยวโยงกับ CCF รวมถงึแต่ไม่จํากัดเพียงบันทกึขอ้ตกลงเกีTยวกับการซืXอขายหุน้ 
CCF สญัญาซืXอขายหุน้ CCF และ/หรอื สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ระหวา่งผูถ้อืหุน้ CCF รวมทั Xงการขอความยนิยอมจาก
คู่สัญญา และ/หรือ บุคคลทีTเกีTยวขอ้งอืTน ๆ ตดิต่อ ยืTนเอกสารใด ๆ ขอผ่อนผัน ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐทีT
เกีTยวขอ้ง รวมถงึ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนการแกไ้ขเปลีTยนแปลงสารสนเทศทีTเกีTยวขอ้งทีT
จะตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มลูใด ๆ ทีTเกีTยวขอ้ง การใหถ้อ้ยคําและขอ้มลูตอ่หน่วยงานทีTเกีTยวขอ้ง รวมทัXงการกําหนด
เงืTอนไข ขั Xนตอน และรายละเอยีดตา่ง ๆ ทีTเกีTยวขอ้งกบัรายการทีTเกีTยวโยงกบั CCF รวมถงึการดําเนนิการอืTนใดอนัจําเป็น
และเกีTยวเนืTองกับการเชา้ทํารายการทีTเกีTยวโยงกับ CCF ไดทุ้กประการจนเสร็จการ รวมทั Xงใหม้อํีานาจในการแต่งตั Xง 
และ/หรอื ถอดถอน ผูร้ับมอบอํานาจชว่งในการดําเนนิการใด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิTมเตมิ ซึTงสามารถสรปุไดด้งันีX 
 
คําถาม  1. คณุ Patrick มสีว่นเกีTยวขอ้งกบัการทําธรุกรรมนีXอยา่งไร 

2. คณะกรรมการมีความเห็นอย่างไรกับความเห็นของทีTปรึกษาทางการเงินอิสระเกีTยวกับความ
แตกตา่งของราคาซืXอขายหุน้ 
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คําตอบ  ประธานฯไดต้อบคําถามดงัตอ่ไปนีX 
1.ตามกฎหมาย คณุ Patrick เป็นบคุคลทีTเกีTยวโยงกันกับบรษัิทฯ โดยมรีายละเอยีดตามทีTปรากฏใน
หนังสอืเชญิประชมุนีX ในการนีX คณุชรนิทร ์ทีTปรกึษากฎหมาย ไดเ้สรมิว่าเนืTองจาก คุณ Patrick เป็น
บคุคลทีTเกีTยวโยงกนักบับรษัิทฯ และมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระนีX บรษัิทฯ จงึไดเ้ชญิ คณุ Patrick 
ออกจากทีTประชมุเพืTอใหเ้ป็นไปตามหลักการกํากับกจิการทีTดแีละผูถ้อืหุน้จะไดส้ามารถอภปิรายได ้
อยา่งอสิระในวาระนีX 
2.บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพร่ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเห็นของทีT
ปรกึษาทางการเงนิอสิระบนเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์ในการนีX ก) ในแง่ของราคา บรษัิทฯ จะซืXอ
หุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 29.99 ในบรษัิททีTมอีัตราสว่นราคาตอ่กําไร (Price/Earnings Ratio: P/E)ทีT 10 
เท่าซึTงทําใหบ้รษัิทฯ ไดกํ้าไรในสว่นนีX และ ข) ในแง่ของธุรกจิ บรษัิทฯ และ CCF จะมกีารร่วมมอื
ทางธรุกจิซึTงอาจกอ่ใหเ้กดิธรุกจิรปูแบบใหมข่ึXนไดใ้นอนาคต 

 
คําถาม 1. อัตราดอกเบีXยสูงสดุสําหรับธุรกจิ Microfinance ทีTธนาคารกลางประเทศศรีลังกากําหนดเป็น

เท่าใด 
2. บรษัิทฯ จะลดความเสีTยงในดา้น NPL และ Impairment ไดอ้ย่างไร และจะมกีารบรหิารจัดการ
ความเสีTยงดงักลา่วหรอืไมแ่ละบรษัิทฯ ไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีTยงทางดา้นเครดติอย่างไรนอกจากนีX 
บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาถงึการใช ้Fin-Tech ในธรุกจิของบรษัิทฯ บา้งหรอืไม ่

  3. เพราะเหตใุด บรษัิทฯ ถงึไดซ้ืXอบรษัิททีTเป็น SPV ไมซ่ืXอบรษัิททีTม ีTrack Record 
4.เพราะเหตใุด บรษัิทฯ จงึออกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจงเพียง 2 ราย ไม่ออก
ใหแ้กส่ถาบนัการเงนิซึTงก็ถอืวา่เป็นตวัเลอืกทีTดอียา่งหนึTง 

คําตอบ  ประธานฯ และคณุ Regis ไดต้อบคําถามดงัตอ่ไปนีX 
1.ปัจจบุนั ศรลีงักามไิดม้กีารกําหนดอตัราดอกเบีXยสงูสดุไวสํ้าหรับธุรกจิ MicrofinanceอัตราดอกเบีXย
ของ CCF จะพจิารณาตามสถานการณ์ ช่วงเวลาสถานทีTและการเปรยีบเทียบอัตราดอกเบีXยในตลาด
ตามความเหมาะสมและคอ่นขา้งจะเทา่เทยีมกบับรษัิทคูแ่ขง่อืTน ๆ ในตลาด 
2. สําหรับการบรหิารจัดการ NPL นัXน CCF มกีารดําเนนิการอย่างใกลช้ดิกับธนาคารกลางประเทศศรี
ลงักา โดยไดจ้ัดสง่รายงานใหแ้กธ่นาคารกลางประเทศศรลีังกาในทุกไตรมาส จากการดําเนนิงานใน
ปีทีTผ่านมา CCF ไดด้ําเนินธุรกจิอยา่งรวดเร็วและเตบิโตเร็วกวา่บรษัิทคูแ่ข่งอืTน ๆ ในธุรกจิเดยีวกัน 
และยังสามารถบรหิารจัดการ NPL ไดเ้ป็นอยา่งดซี ึTงบรษัิทฯ ก็มคีวามมัTนใจในการลงทุนในบรษัิททีT
เตบิโตไดอ้ย่างรวดเร็วเชน่นีX ภายหลังจากการเขา้ซืXอหุน้ บรษัิทฯ ก็จะตดิตามการบรหิารจัดการ NPL 
ให ้portfolio นัXนมคีณุภาพในเกณฑท์ีTดเีชน่กัน นอกจากนีX บรษัิทฯ ยังไดว้า่จา้ง PwC ใหต้รวจสอบ
สถานะทางการเงนิของ CCF ซึTง PwC ก็ไดคํ้านงึถงึความเสีTยงดังกลา่วและไดค้ํานวณรวมการดอ้ยคา่
ของสนิทรัพย ์(Impairment) ทีTอาจเกดิข ึXนใน 5 ปีขา้งหนา้ไวใ้นรายงานประเมนิราคาแลว้ 
3.SPV ทีTกล่าวถงึนัXนเป็นผูข้ายหุน้ มใิช่บรษัิททีTบรษัิทฯ จะเขา้ซืXอหุน้ นอกจากนีX บรษัิทย่อยของ
บรษัิทฯ อนัไดแ้ก ่GLH ซึTงจะเป็นผูซ้ืXอหุน้ในCCF นัXนก็มใิช ่SPV โดยเป็นบรษัิททีTประกอบธุรกจิโดย
การถอืหุน้ซึTงทําหนา้ทีTเป็นเครืTองมอืของบรษัิทฯ ในการลงทุนในบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ 
4. บรษัิทฯ ไดร้ับขอ้เสนอจํานวนมากจากนักลงทุนสถาบัน อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาตัดสนิใจ
แลว้วา่ผูล้งทุนสองรายนีXเป็นทางเลอืกทีTดทีีTสดุในปัจจบุนั 

 
ผูถ้อืหุน้รายหนึTงไดใ้หค้วามเห็นสนับสนุนการเขา้ทําธรุกรรมของบรษัิทฯ ดงันีX 
ความเห็น 1. เนืTองจากบรษัิทฯ จะขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTมรีาคาแปลงสภาพทีT 70 บาทตอ่หุน้ซึTงมมีูลคา่เท่ากับ 

45 เท่าของรายไดใ้นปีหนา้และถอืเป็นราคาขายทีTแพงมาก และใชเ้งนิทีTไดร้ับมานัXนไปเขา้ซืXอหุน้ทีTม ี
P/E ทีT 10 เท่าคอืหุน้ของ CCF นัXน บรษัิทฯ กําลงัใชข้อ้ไดเ้ปรียบจากการขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใน
ราคาสงูและซืXอหุน้ในราคาทีTถกูมากซึTงเป็นการดาํเนนิธรุกจิทีTดเียีTยม 
2. ตามสมมุตฐิานของทีTปรึกษาทางการเงนิอสิระทีTว่าบริษัทฯ อาจจ่ายเงนิค่าซืXอหุน้ในราคาทีTสูง
เกนิไปนัXน  เมืTอพจิารณาเปรียบเทียบจํานวนหุน้ทีTบรษัิทฯ เขา้ซืXอในครั XงนีXกับอัตราการซืXอขายหุน้ใน
ตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศศรลีงักาแลว้ บรษัิทฯ อาจไมส่ามารถซืXอหุน้จํานวนนีXไดค้รบจนกวา่ในอกี 49 
ปีขา้งหนา้ซึTงราคาหุน้ก็อาจสงูขึXนแลว้ในเวลานัXนดงันัXน ราคาซืXอในปัจจบุนัจงึเป็นราคาทีTเหมาะสม 

คําตอบ  ประธานฯ ไดข้อบคณุผูถ้อืหุน้สาํหรับความเห็น 
 
คําถาม  1. บรษัิทฯ จะบนัทกึคา่ความนยิม (Good Will)ในงบการเงนิของบรษัิทฯ อยา่งไร 
  2. บรษัิทฯ จะคํานวณรวมงบของ CCF ในงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ เมืTอใด 
คําตอบ  ประธานฯคณุ Regis และคณุยรรยง ทีTปรกึษาทางการเงนิไดต้อบคําถามดงัตอ่ไปนีX 
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1. ในหลักการ บรษัิทฯ จะบันทกึการลงทุนใน CCF เป็นการลงทุนระยะยาวโดยจะไม่มกีารประเมนิ
มูลคา่โดยเทียบกับราคาตลาด นอกจากนีX จะไม่มกีารทํา Impairment test เวน้แตใ่นกรณีทีTจําเป็น
และมีสัญญาณเรืTองความเสีTยงทีTรุนแรงในการเขา้ลงทุน และจะไม่มีการบันทกึ Good Willl ในงบ
การเงนิของบรษัิทฯ 
2. บรษัิทฯ จะคํานวณรวมงบของ CCF ในงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ในไตรมาส 4 นีX 

 
เมืTอไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิTมเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ทีTประชุมเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ทํารายการทีTเกีTยว

โยงกนัของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ในการเขา้ซืXอหุน้สามัญในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 22.27 ของหุน้
สามัญทั XงหมดทีTออกและเรยีกชําระแลว้ของ Commercial Credit and Finance PLC จาก Creation Investments Sri 
Lanka LLC ซึTงเป็นบคุคลทีTเกีTยวโยงกนัและการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีTชีXแจงไปแลว้ 

 ทั XงนีXมตใินวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ซึTงมา
ประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึTงถอืหุน้จํานวน 
36,504,600 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ทีTมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 มต ิ ทีTประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเขา้ทํารายการทีTเกีTยวโยงกันของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อย
ของบรษัิทฯ ในการเขา้ซืXอหุน้สามัญในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 22.27 ของหุน้สามัญทั XงหมดทีTออกและเรยีกชําระแลว้
ของ Commercial Credit and Finance PLC จาก Creation Investments Sri Lanka LLC ซึTงเป็นบคุคลทีTเกีTยวโยงกัน 
และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีTไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนีX 

เห็นดว้ย 1,103,947,934 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.6767 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึTงมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย 26,254,427 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.3230 
งดออกเสยีง 3,600 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 

ทั XงนีX Creation Investments ASEAN LLC (“Creation ASEAN”)ซึTงถอืหุน้จํานวน 36,504,600 หุน้ นับเป็นผูม้สีว่น
ไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนีX 

หมายเหต ุ ในวาระนีXมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิTมขึXน33 รายจํานวน 3,010,300 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น
จํานวนหุน้ทีTเขา้รว่มประชมุทั Xงหมด จํานวน 1,166,710,561 หุน้ (เสยีง) 

ระเบยีบวาระที
 3 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ซื(อหุน้สามญัในบรษิทัใหบ้รกิารสนิเชื
อรายย่อย ไดแ้ก่ BG 
Microfinance Myanmar Co., Ltd. ในประเทศเมยีนมาร ์

ระเบยีบวาระที
 3.1 พ ิจารณาอนุมตั ิการเข้าซื(อหุ ้นสามญัที
ออกและจําหน่ายแล้วท ั(งหมดของ BG 
Microfinance Myanmar Co., Ltd. โดยบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ตาม
มาตรา 107 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที
แกไ้ข
เพิ
มเตมิ) 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อทีTประชุมวา่บรษัิทฯ จะเขา้ลงทุน โดยการเขา้ซืXอหุน้สามัญใน BGMM โดยบรษัิทฯ 
และ/หรือ GLH จํานวน 1,387,680 หุน้ มูลคา่ทีTตราไวหุ้น้ละ 1,000 จ๊าด คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจํานวนหุน้สามัญทีT
ออกและจําหน่ายแลว้ทั Xงหมดของ BGMM ในราคาหุน้ละ ประมาณ 5.77 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 199.79 บาทตอ่หุน้) 
รวมทั XงสิXนเป็นมลูคา่ 8,006,913.60 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 277.24 ลา้นบาท) จาก BG Investments (PVT) Ltd., 
BG International (PVT) Ltd. และ BG Capital (PVT) Ltd. (รวมกนัเรยีกวา่ "BG") และ CCF ทั XงนีX รายการเขา้ซืXอหุน้
ใน BGMM เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึTงสนิทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีนตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไป ทั XงนีX 
มูลค่าสงูสดุจากการคํานวณขนาดของรายการดงักลา่วมขีนาดของรายการคดิเป็นรอ้ยละ 2.08 ของมูลคา่ 13,320.94 
ลา้นบาท ตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิTงตอบแทน คํานวณจากงบการเงนิรวมของบรษัิท ณ วันทีT 30 มถินุายน 2559 เมืTอ
พจิารณารวมขนาดของรายการเขา้ซืXอหุน้นีXรวมกบัรายการอืTน ๆ ทีTเกีTยวขอ้งกับการเขา้ซืXอหุน้ใน BGMM ในชว่งระหวา่ง 
6 เดอืนทีTผา่นมาของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ย (กลา่วคอืรายการเขา้ซืXอหุน้ใน CCF ดังรายละเอยีดทีTปรากฏในวาระ
ทีT 2 ซึTงจะไดเ้ขา้ทําในระยะเวลาใกลเ้คยีงกัน) มขีนาดของรายการทั Xงหมดรวมเท่ากับรอ้ยละ 21.55 ของมูลคา่ 821.20 
ลา้นบาท ตามเกณฑกํ์าไรสทุธจิากการดําเนนิงาน คํานวณจากงบการเงนิรวมของบรษัิท 4 ไตรมาสยอ้นหลัง สิXนสดุวันทีT 
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30 มถินุายน 2559 ซึTงเกนิกวา่รอ้ยละ 15 แตไ่ม่ถงึรอ้ยละ 50 จงึจัดเป็นรายการประเภททีT 2 ตามประกาศรายการไดม้า
หรอืจําหน่ายไป ในกรณีดงักลา่ว บรษัิทฯ มหีนา้ทีTตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทําการเขา้ซืXอหุน้ใน 
BGMM ตอ่ตลาดหลกัทรัพย ์และจัดสง่หนังสอืแจง้สารสนเทศซึTงมรีายละเอยีดตามทีTกําหนดโดยประกาศรายการไดม้า
หรอืจําหน่ายไปใหกั้บผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วันนับแตว่ันทีTเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลักทรัพย ์ในการนีX คณะกรรมการ
ไดม้กีารอนุมัตกิารเขา้ซืXอหุน้ใน BGMM ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปแลว้ในวันทีT 30 กันยายน 2559 และ
รายละเอียดของการเขา้ซืXอหุน้ใน BGMM ตามประกาศรายการไดม้าหรือจําหน่ายไปไดม้ีการเปิดเผยผ่านตลาด
หลกัทรัพย ์เมืTอวันทีT 3 ตลุาคม 2559 และไดจ้ัดสง่สารสนเทศเกีTยวกบัการไดม้าซึTงสนิทรัพยข์องบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั 
(มหาชน) เรืTอง รายการเขา้ซืXอหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในวนัทีT 17 ตลุาคม 2559 

ในการนีX คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นวา่การเขา้ซืXอหุน้ใน BGMM จะเป็นประโยชน์และก่อใหเ้กดิขอ้ดตีอ่
บรษัิทฯ ในหลายดา้น ซึTงรวมถงึธุรกจิของบรษัิทฯ ทีTเกีTยวขอ้งกับ BGMM จะมกีารพัฒนาขึXนจากการใชก้ลยุทธท์าง
ธรุกจิสนิเชืTอรายยอ่ย (Microfinance) รปูแบบใหมซ่ ึTงจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนท์ั Xงตอ่ธรุกจิในประเทศเมยีนมารแ์ละประเทศ
ในกลุม่อาเซยีนซึTงบรษัิทฯ มคีวามประสงคจ์ะขยายธุรกจิไปถงึ และในขณะเดยีวกัน คณะกรรมการยังไดพ้จิารณาอย่าง
รอบคอบเกีTยวกบัความเสีTยงตา่ง ๆ ทีTเกีTยวขอ้งกบัการเขา้ซืXอหุน้ใน BGMM โดยมรีายละเอยีดตา่งๆ ตามทีTระบใุนหนังสอื
เชญิประชมุ นอกจากนีX รายระเอยีดเกีTยวกับการประเมนิเพืTอกําหนดราคาซืXอหุน้ของ BGMM และรายละเอยีดเกีTยวกับ
แหลง่เงนิทนุในการชําระเงนิของการเขา้ซืXอหุน้ใน BGMM เป็นไปตามทีTปรากฏในหนังสอืเชญิประชมุ 

ภายหลังจากการเขา้ซืXอหุน้ใน BGMM บรษัิทฯ และ/หรือ GLH จะใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิแก ่
BGMM ในจํานวนประมาณไม่เกนิ 1,600 ลา้นบาท (ประมาณ 45 ลา้นดอลลารส์หรัฐ) ในชว่งระยะเวลา 10 ปี ผ่าน
ทางการใหเ้งนิกูห้รอืการเพิTมทุนตามทีTบรษัิทฯ เห็นสมควรตามแนวทางทีTบรษัิทฯ ใชก้ับบรษัิทอืTน ๆ ในกลุม่ของบรษัิทฯ 
เพืTอสนับสนุน BGMM ในการขยายธุรกจิในประเทศเมยีนมา่ร ์ในการนีX คณะกรรมการเชืTอวา่การใหเ้งนิทุนแก ่BGMM มี
ความสมเหตุสมผลเนืTองจาก BGMM มีศักยภาพในการสรา้งผลตอบแทนบนเงนิทุนทีTไดม้ากกวา่ตน้ทุนของเงนิทุน
ดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดตามทีTปรากฏในหนังสอืเชญิประชมุ 

ทั XงนีX ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีTแกไ้ขเพิTมเตมิ) การซืXอ
กจิการของบรษัิทอืTนมาเป็นของบรษัิทมหาชนจะตอ้งไดร้ับอนุมัตจิากทีTประชุมผูถ้อืหุน้ ดังนัXน บรษัิทฯ จะตอ้งไดร้ับ
อนุมัตจิากทีTประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ซึTงมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนกอ่นการเขา้ซืXอหุน้ใน BGMM 

คณะกรรมการจงึอนุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ทีTประชมุเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ซืXอหุน้สามัญทีTออกและจําหน่ายแลว้
ทั Xงหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. โดยบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ตามมาตรา 107 
ของพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และทีTแกไ้ขเพิTมเตมิ) 

ประธานฯ ไดช้ีXแจงเพิTมเตมิวา่ในวาระทีT 3.1 นีXทีTประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิTมเตมิตอ่ทีTประชมุ
เพืTอพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ทีTบริหาร และ/หรือ บุคคลทีTไดร้ับมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ทีTบรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการพจิารณา ตดิต่อ เจรจา แกไ้ขเพิTมเตมิ ตกลง ลงนาม เขา้ทํา และสง่
มอบสญัญา ตราสาร และ/หรอื เอกสารอืTนใดทีTเกีTยวขอ้งกบัคูส่ญัญา และ/หรอื หน่วยงานของรัฐ และ/หรอื บคุคลอืTนใด
ทีTเกีTยวขอ้งกับการเขา้ซืXอหุน้ใน BGMM รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพียงสญัญาซืXอขายหุน้ BGMM รวมทั Xงการขอความยนิยอม
จากคูส่ัญญา และ/หรือ บคุคลทีTเกีTยวขอ้งอืTน ๆ ตดิต่อ ยืTนเอกสารใด ๆ ขอผ่อนผัน ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐทีT
เกีTยวขอ้ง รวมถงึ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนการแกไ้ขเปลีTยนแปลงสารสนเทศทีTเกีTยวขอ้งทีT
จะตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มลูใด ๆ ทีTเกีTยวขอ้ง การใหถ้อ้ยคําและขอ้มลูตอ่หน่วยงานทีTเกีTยวขอ้ง รวมทัXงการกําหนด
เงืTอนไข ขั Xนตอน และรายละเอยีดตา่ง ๆ ทีTเกีTยวขอ้งกับการเขา้ซืXอหุน้ใน BGMM รวมถงึการดําเนนิการอืTนใดอนัจําเป็น
และเกีTยวเนืTองกับการเขา้ซืXอหุน้ใน BGMM ไดทุ้กประการจนเสร็จการ รวมทั Xงใหม้อํีานาจในการแต่งตั Xง และ/หรอื ถอด
ถอน ผูร้ับมอบอํานาจชว่งในการดําเนนิการใด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิTมเตมิ ซึTงสามารถสรปุไดด้งันีX 
 
ผูถ้อืหุน้รายหนึTงไดใ้หค้วามเห็นดงันีX 
ความเห็น  1. เนืTองจากสกุลเงินของประเทศเมียนม่าร์นั Xนค่อนขา้งอ่อน บริษัทฯ ควรใหเ้งินกูใ้นสกุลเงิน

เมยีนมา่รเ์พืTอเป็นการป้องกนัความเสีTยงสาํหรับการลงทนุในประเทศเมยีนมา่ร ์
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2. บรษัิทฯ ควรพจิารณาประเด็นดงัตอ่ไปนีXกอ่นการตัดสนิใจทางธุรกจิเพืTอกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ
แกบ่รษัิทฯ ไดแ้ก ่ก) คา่ธรรมเนียมในการทําธุรกรรม ข) อัตราดอกเบีXย และ ค) ภาษี เชน่ อนุสญัญา
ภาษีซอ้นระหวา่งสงิคโปรแ์ละกมัพชูา 
3. ภายหลงัการจัดตั Xง AEC บรษัิทฯ อาจพจิารณาขอรับสทิธปิระโยชน์จาก BOI หรอืประโยชน์อืTนใด
ในลกัษณะเดยีวกนัเพืTอลดภาษีนติบิคุคลและอตัราดอกเบีXย 
4. ผูถ้อืหุน้แนะนําวา่ปัจจบุนัมมีาตรฐาน IFRS ฉบบัใหมใ่ชบ้งัคับในประเทศสงิคโปรซ์ ึTงเป็นโอกาสทีTดี
ทีTบรษัิทฯ จะลด NPL ในสงิคโปรใ์หเ้หลอื 0% 

คําตอบ ประธานฯและคุณ Tatsuya ไดข้อบคณุผูถ้ือหุน้สาํหรับความเห็นและจะนําขอ้แนะนําของผูถ้อืหุน้ไป
พจิารณา 

 
คําถาม  1. ใครเป็นคูแ่ขง่ของ BGMM ในประเทศเมยีนมา่ร ์
  2. BGMM มขีนาดธรุกจิเทา่ใด 

3.เหตใุดบรษัิทฯ จงึไมล่งทุนโดยตรงในบรษัิทอืTน แตใ่ช ้GLH ในสงิคโปรใ์นการเขา้ลงทุน เนืTองจาก
เหตผุลทางดา้นภาษีหรอืไม ่
4. นโยบายเงนิปันผลของ GLH เป็นอยา่งไร GLH จะจ่ายเงนิปันผลใหแ้กบ่รษัิทฯ หรอืจะนําไปลงทุน
ตอ่โดยไมจ่า่ยเงนิปันผล 

คําตอบ  ประธานฯ ไดต้อบคาํถามดงัตอ่ไปนีX 
1.บรษัิททีTประกอบธุรกจิ Microfinance ในประเทศเมยีนม่ารนั์ Xนมขีนาดคอ่นขา้งเล็ก ซึTงสว่นมากนัXน
จะม ีPortfolio ในระดบัทีTตํTากวา่ 5 ลา้นดอลลารส์หรัฐ บรษัิททีTใหญ่ทีTสดุนัXนม ีPortfolio ประมาณ 10 
ลา้นดอลลารส์หรัฐ นอกจากนีX ประเทศเมยีนมา่รย์ังไม่ใหใ้บอนุญาตเพิTมเตมิแกผู่ป้ระกอบธุรกจิทีTเป็น
คนตา่งดา้วอกีดว้ย 
2. ขนาดธรุกจิของ BGMM นัXนอยูท่ีT 1.6 ลา้นดอลลารส์หรัฐ ซึTงถงึแมว้า่จะดเูล็กมาก แต ่BGMM ก็ยัง
ถอืวา่เป็น Big 5 สาํหรับธรุกจิ Microfinance ในประเทศเมยีนมา่รซ์ ึTงถอืวา่เป็นตลาดทีTใหมม่าก 
3.GLH นัXนจัดตั Xงในประเทศสงิคโปรม์าไดป้ระมาณ 3 ปีและไดดํ้าเนนิการเป็นเครืTองมอืในการลงทุน
ของบรษัิทฯ ตลอดมา ทั XงนีX สงิคโปรเ์ป็นประเทศทีTมสีนธสิญัญาทางดา้นภาษีทีTด ีเชน่ อนุสญัญาภาษี
ซอ้นกบัประเทศกัมพูชา ซึTงจะทําใหบ้รษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายทางดา้นภาษีทีTนอ้ยกวา่หากบรษัิทฯ ลงทุน
ผ่าน GLH ทีTจัดตั XงขึXนในสงิคโปร ์นอกจากนีX ในทางบัญช ีการจัดทํางบการเงนิรวมในสงิคโปรนั์Xน
สามารถทําไดง้่ายกว่า สําหรับค่าใชจ้่ายในการทําธุรกรรม ในการส่งเงนิออกจากสงิคโปร์นั Xนจะมี
คา่ธรรมเนียมทีTถกูกวา่การโอนเงนิออกจากประเทศไทย 
4.นโยบายเงนิปันผลของ GLH นัXนเหมอืนกบั GL กลา่วคอืรอ้ยละ 40 ของกําไร อย่างไรก็ด ีในกรณีทีT
จําเป็น เงนินัXนอาจจะถกูใชใ้นการลงทนุ 

 
คําถาม เพราะเหตใุด CCF และ BGMM ถงึไดเ้ลอืก GL สําหรับการทําธุรกรรมในครั XงนีXซ ึTงอาจจะมตีัวเลอืกอืTน 

ๆ อกี 
คําตอบ สําหรับตลาดในแถบเอเชยี เนืTองจาก CCF ตอ้งการทีTจะแลกเปลีTยนความรูท้างดา้นธรุกจิกับบรษัิทฯ 

โดย CCF นัXนไดเ้ขา้ร่วมสมัมนาจํานวนมากทีTบรษัิทฯ จัดขึXนทั Xงในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
กอ่นทีTจะตัดสนิใจร่วมมอืกับบรษัิทฯ ในการทําธุรกจิ นอกจากนีX ธนาคารกลางประเทศศรีลังกายังมี
ขอ้จํากัดจํานวนมากในการส่งเงนิออกจากประเทศเพืTอขยายธุรกจิของ BGMM ดังนัXน CCF และ 
BGMM จงึเลอืกบรษัิทฯ เพืTอการรว่มมอืทางธรุกจิรวมทั Xงรับเงนิลงทุนจากบรษัิทฯ  

 
เมืTอไมม่ผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิTมเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ทีTประชมุเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ซืXอหุน้สามัญทีTออก

และจําหน่ายแลว้ทัXงหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. โดยบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 
ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีTแกไ้ขเพิTมเตมิ)และการมอบอํานาจ ตาม
รายละเอยีดทีTชีXแจงไปแลว้ 

 ทั XงนีXมตใินวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ซึTงมา
ประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึTงถอืหุน้จํานวน 
36,504,600 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ทีTมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 มต ิ ทีTประชุมพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัตกิารเขา้ซืXอหุน้สามัญทีTออกและจําหน่ายแลว้ทั Xงหมดของ BG 
Microfinance Myanmar Co., Ltd. โดยบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติ
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บรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีTแกไ้ขเพิTมเตมิ) และการมอบอํานาจ ตามรายละเอียดทีTไดเ้สนอขา้งตน้ทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนีX 

เห็นดว้ย 1,103,947,934 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.6767 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึTงมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย 26,254,427 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.3230 
งดออกเสยีง 3,600 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 

ทั XงนีX Creation ASEAN ซึTงถอืหุน้จํานวน 36,504,600หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระ
นีX 

ระเบยีบวาระที
 3.2 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทํารายการที
เก ี
ยวโยงกนัของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ยของ
บรษิทัฯ ในการเขา้ซื(อหุน้สามญัในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 28.1 ของหุน้สามญัที
ออก
และจําหน่ายแลว้ท ั(งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. จาก 
Commercial Credit and Finance PLC ซึ
งเป็นบุคคลที
เก ี
ยวโยงกนั 

ประธานฯ ไดร้ายงานตอ่ทีTประชมุวา่จากการเขา้ซืXอหุน้สามัญใน BGMM ทั Xงหมดจํานวน 1,387,680 หุน้ การ
เขา้ซืXอหุน้สามัญจํานวน 997,828 หุน้ใน BGMM คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 71.9 ของจํานวนหุน้สามัญทีTออกและจําหน่าย
แลว้ทั Xงหมดของ BGMM จะซืXอจากบคุคลทีTไม่เป็นบคุคลทีTเกีTยวโยงกัน (กลา่วคอืกลุม่ BG) ดังนัXน จงึไมต่อ้งไดร้ับการ
อนุมัตเิพิTมเตมิจากผูถ้อืหุน้อกี 

อยา่งไรก็ด ีเนืTองจาก นายแพทรคิ ฟิชเชอรซ์ ึTงเป็นหนึTงในคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นกรรมการใน CCF ซึTงเป็น
หนึTงในผูข้ายหุน้ BGMM และนายแพทรคิยังเป็นกรรมการใน Creation SL ซึTงเป็นบรษัิททีTจัดตั Xงข ึXนเป็นพเิศษ (Special 
Purpose Vehicle) ทีTจัดตั Xงและบรหิารโดยนายแพทรคิ และ Creation SL ถอืหุน้ในสดัสว่นทีTมนัียสําคัญใน CCF ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 28.66 ดว้ย การเขา้ซืXอหุน้สามัญจํานวน 389,852 หุน้ใน BGMM จาก CCF มูลคา่ทีTตราไวหุ้น้ละ 1,000 
จ๊าด ซึTงคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 28.1 ของหุน้สามัญทั XงหมดทีTออกและเรยีกชําระแลว้ของ BGMM ทีTราคา 5.77 
ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 199.79 บาท) ต่อหุน้ คดิเป็นมลูคา่ทัXงหมดเท่ากับ 2,249,446.04 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 
77.89 ลา้นบาท) หรอืรอ้ยละ 1.05 ของมลูคา่สนิทรัพยท์ีTมตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯ จงึเขา้ขา่ยเป็นรายการทีTเกีTยวโยงกนั
ภายใตป้ระกาศรายการทีTเกีTยวโยงกนัในรายการประเภทสนิทรัพยห์รอืบรกิาร เมืTอพจิารณารวมขนาดของรายการทีTเกีTยว
โยงกนัรายการนีXและรายการอืTนทีTบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ยเขา้ทํากับกลุม่บคุคลเดยีวกบับคุคลทีTเกีTยวโยงกันในชว่ง
ระหวา่ง 6 เดอืนทีTผา่นมา (กลา่วคอืรายการทีTเกีTยวโยงกับ CCF ตามรายละเอยีดทีTปรากฏในวาระทีT 2 เบืXองตน้ และการ
ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่Creation SL ตามรายละเอยีดทีTปรากฏในวาระทีT 5.2 ซึTงจะไดเ้ขา้ทําใน
ระยะเวลาใกลเ้คยีงกนั) จะมมีลูคา่รวมของรายการทีTเกีTยวโยงกนัทัXงส ิXนประมาณ 2,637.26 ลา้นบาท (หรอืเท่ากับรอ้ยละ 
35.43 ของมลูคา่สนิทรัพยท์ีTมตีวัตนสทุธ)ิ ซึTงมากกวา่ 20 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพยท์ีTมตีัวตนสทุธติาม
ประกาศรายการทีTเกีTยวโยงกัน ดังนัXน บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทีTตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทําธุรกรรมต่อ
ตลาดหลักทรัพย ์และขออนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ในการเขา้ทํารายการทีTเกีTยวโยงกันโดยตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงไม่ตํTากวา่ 3 
ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ทีTมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับสว่นของผูถ้อืหุน้ทีTมี
สว่นไดเ้สยี นอกจากนีX บรษัิทไดแ้ตง่ตั Xงให ้บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน เซอรว์สิเซส จํากัด เป็นทีTปรกึษาทางการเงนิอสิระ
เพืTอใหค้วามเห็นแกผู่ถ้อืหุน้บนรายการทีTเกีTยวโยงกันดงักลา่ววา่มคีวามสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บรษัิทหรอืไม ่
รวมถงึความเป็นธรรมของราคา และเงืTอนไขของรายการทีTเกีTยวโยงกัน ทั XงนีX สารสนเทศเกีTยวกับรายการทีTเกีTยวโยงกัน
ของ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) เรืTอง รายการเขา้ซืXอหุน้ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของหนังสอืเชญิประชมุฉบบันีX 

คณะกรรมการจงึเสนอตอ่ทีTประชุมเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ทํารายการทีTเกีTยวโยงกันของบรษัิทฯ และ/หรือ 
บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ในการเขา้ซืXอหุน้สามัญในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 28.1 ของหุน้สามัญทีTออกและจําหน่ายแลว้
ทั Xงหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. จาก Commercial Credit and Finance PLC ซึTงเป็นบคุคลทีT
เกีTยวโยงกนั 

ประธานฯ ไดช้ีXแจงเพิTมเตมิวา่ในวาระทีT 3.2 นีXทีTประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิTมเตมิตอ่ทีTประชมุ
เพืTอพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ทีTบริหาร และ/หรือ บุคคลทีTไดร้ับมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ทีTบรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการพจิารณา ตดิต่อ เจรจา แกไ้ขเพิTมเตมิ ตกลง ลงนาม เขา้ทํา และสง่
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มอบสญัญา ตราสาร และ/หรอื เอกสารอืTนใดทีTเกีTยวขอ้งกบัคูส่ญัญา และ/หรอื หน่วยงานของรัฐ และ/หรอื บคุคลอืTนใด
ทีTเกีTยวขอ้งกับการเขา้ทํารายการทีTเกีTยวโยงกับ BGMM รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพียงสญัญาซืXอขายหุน้ BGMM รวมทั Xงการ
ขอความยนิยอมจากคู่สัญญา และ/หรือ บคุคลทีTเกีTยวขอ้งอืTน ๆ ตดิต่อ ยืTนเอกสารใด ๆ ขอผ่อนผัน ขออนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐทีTเกีTยวขอ้ง รวมถงึ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการแกไ้ขเปลีTยนแปลง
สารสนเทศทีTเกีTยวขอ้งทีTจะตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ทีTเกีTยวขอ้ง การใหถ้อ้ยคําและขอ้มูลต่อหน่วยงานทีT
เกีTยวขอ้ง รวมทั XงการกําหนดเงืTอนไข ขั Xนตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ทีTเกีTยวขอ้งกับรายการทีTเกีTยวโยงกับ BGMM 
รวมถงึการดําเนนิการอืTนใดอนัจําเป็นและเกีTยวเนืTองกบัการเขา้ทํารายการทีTเกีTยวโยงกบั BGMM ไดทุ้กประการจนเสร็จ
การ รวมทั Xงใหม้อํีานาจในการแตง่ตั Xง และ/หรอื ถอดถอน ผูร้ับมอบอํานาจชว่งในการดําเนนิการใด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิTมเตมิ ซึTงสามารถสรปุไดด้งันีX 
 
ผูถ้อืหุน้รายหนึTงไดใ้หค้วามเห็นเกีTยวกบัหนังสอืเชญิประชมุดงัตอ่ไปนีX 
ความเห็น บรษัิทฯ ควรพจิารณาระบชุืTอประเทศของแตล่ะบรษัิททีTเกีTยวขอ้งกับการเขา้ทําธุรกรรม เชน่ ผูข้ายหุน้ 

ผูซ้ืXอหุน้ เพืTอใหอ้่านแลว้เขา้ใจไดง้่ายขึXนนอกจากนีX บรษัิทฯ ควรคํานงึถงึสถานะของผูซ้ืXอและผูข้าย
ตามหลกัชาตทิีTไดร้ับอนุเคราะหย์ ิTง (most-favored nation) ตามทีTประกาศโดยองคก์ารการคา้โลก 
(WTO)เพืTอกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกบ่รษัิทฯ 

คําตอบ ประธานฯขอบคุณผูถ้อืหุน้สําหรับความเห็น ในการนีX แมบ้รษัิทฯ จะคํานึงถงึคําแนะนําของผูถ้อืหุน้
ดงักลา่ว บรษัิทฯ จะตอ้งพจิารณาถงึโอกาสทางธรุกจิทีTเขา้มาหาบรษัิทฯ มากกวา่  

 
เมืTอไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิTมเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ทีTประชุมเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ทํารายการทีTเกีTยว

โยงกนัของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ในการเขา้ซืXอหุน้สามัญในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 28.1 ของหุน้
สามัญทีTออกและจําหน่ายแลว้ทั Xงหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. จาก Commercial Credit and 
Finance PLC ซึTงเป็นบคุคลทีTเกีTยวโยงกนัและการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีTชีXแจงไปแลว้ 

 ทั XงนีXมตใินวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ซึTงมา
ประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึTงถอืหุน้จํานวน 
36,504,600 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ทีTมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 มต ิ ทีTประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเขา้ทํารายการทีTเกีTยวโยงกันของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อย
ของบรษัิทฯ ในการเขา้ซืXอหุน้สามัญในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 28.1 ของหุน้สามัญทีTออกและจําหน่ายแลว้ทัXงหมดของ 
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. จาก Commercial Credit and Finance PLC ซึTงเป็นบคุคลทีTเกีTยวโยงกัน และ
การมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีTไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนีX 

เห็นดว้ย 1,103,947,934 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.6767 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึTงมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย 26,254,427 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.3230 
งดออกเสยีง 3,600 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 

ทั XงนีX Creation ASEAN ซึTงถอืหุน้จํานวน 36,504,600 หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงใน
วาระนีX 

ระเบยีบวาระที
 4 พจิารณาอนุมตักิารใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิโดยบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ย
ของบรษิทัฯ แก ่Century Finance Co., Ltd., ซึ
งเป็นบรษิทัสนิเชื
อในประเทศเมยีนมา่ร ์
โดยการจองซื(อหุน้กูแ้ปลงสภาพในจํานวนไมเ่กนิ 28.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั และการเขา้
ลงทุนโดยบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ในการจดัต ั(งบรษิทัร่วมคา้ (Joint 
Venture) เพื
อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารในประเทศเมยีนมา่รเ์พื
อใหก้ารสนบัสนุนแก่
บรษิทัสนิเชื
อดงักลา่ว ตามมาตรา 107 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 (และที
แกไ้ขเพิ
มเตมิ) 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อทีTประชุมวา่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ีTประชุมพจิารณาอนุมัตกิารใหค้วาม
ชว่ยเหลอืทางการเงนิโดยบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ แก ่Century Finance Co., Ltd., ซึTงเป็นบรษัิท
สนิเชืTอในประเทศเมยีนมา่รท์ีTไดร้ับใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิเป็น “บรษัิทสนิเชืTอ”ตาม Financial Institutions Law 
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(2016)ในจํานวนไมเ่กนิ 28.5 ลา้นดอลลารส์หรัฐ และการเขา้ลงทุนโดยบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ใน
การจดัตั Xงบรษัิทรว่มคา้ (Joint Venture) เพืTอประกอบธรุกจิใหบ้รกิารในประเทศเมยีนม่ารเ์พืTอใหก้ารสนับสนุนแกบ่รษัิท
สนิเชืTอดังกลา่ว  

ทั XงนีX ในตอนแรก บรษัิทฯ และ/หรอื GLH มแีผนทีTจะใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่Century Finance โดย
การจองซืXอหุน้กูแ้ปลงสภาพในมูลค่ารวมทั XงสิXนไม่เกนิ 28.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซึTงสามารถแปลงสภาพเป็นหุน้ใน 
Century Finance ไดใ้นสดัสว่นรอ้ยละ 57 ของหุน้ทีTออกและจําหน่ายไดท้ั Xงหมดใน Century Finance เมืTอเกดิการ
เปลีTยนแปลงทางกฎหมาย หรอืระเบยีบ ซึTงมผีลอนุญาตใหบ้คุคลตา่งดา้วสามารถซืXอและถอืหุน้ในบรษัิทสนิเชืTอทีTไดร้ับ
อนุญาตจาก Central Bank of Myanmar ได ้และเมืTอไดร้ับอํานาจ ความยนิยอม และการอนุญาต (ถา้ม)ี หรอือํานาจ 
ความยนิยอม และการอนุญาตดังกลา่วมผีลแลว้ อย่างไรก็ด ีประธานฯ ไดใ้หข้อ้มูลเพิTมเตมิแกผู่ถ้อืหุน้ว่า จากการเขา้
หารือกับธนาคารกลางแห่งประเทศเมียนม่าร์ในหลายครั Xง ธนาคารกลางแห่งประเทศเมียนม่ารไ์ดใ้หค้วามเห็นตอบ
กลบัมายังบรษัิทฯ วา่ เนืTองจากกฎหมายของประเทศเมยีนม่ารใ์นปัจจุบันยังไมไ่ดร้องรับหลักการของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
อยา่งชดัเจน การทีTทางการของประเทศเมยีนมา่รจ์ะอนุมตักิารออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในกรณีนีXจงึอาจเป็นเรืTองทีTเป็นไปได ้
ยาก ดงันัXน การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่Century FinanceจงึควรปรับเปลีTยนใหอ้ยู่ในรูปแบบของการใหเ้งนิ
กูย้มืทีTสามารถแปลงสภาพเป็นสว่นทุนได ้หรอืทีTเรียกวา่ Convertible Loan ซึTงมขีอ้ตกลงเพิTมเตมิทีTจะใหส้ทิธบิรษัิทฯ 
และ/หรอื GLH ทีTจะแปลงสภาพเงนิกูย้มืดงักลา่วเป็นสว่นทุนของ Century Finance ไดใ้นสดัสว่นรอ้ยละ 57 ของหุน้ทีT
ออกและจําหน่ายไดท้ั Xงหมดใน Century FinanceซึTงธนาคารกลางแหง่ประเทศเมยีนม่ารไ์ดใ้หค้วามเห็นในเบืXองตน้วา่ 
ธนาคารกลางแหง่ประเทศเมียนมา่รส์ามารถอนุมัตCิonvertible Loanไดโ้ดยเงืTอนไขและขอ้กําหนดของ Convertible 
Loan ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีTนโยบายและแนวทางทีTธนาคารกลางแหง่ประเทศเมยีนมา่รก์ําหนดดังนัXน จงึขอเสนอให ้
ผูถ้อืหุน้อนุมัตกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่Century Financeในจํานวนไม่เกนิ 28.5 ลา้นดอลลารส์หรัฐ โดย
การใหเ้งนิกูย้มืทีTสามารถแปลงสภาพเป็นสว่นทุนได ้(Convertible Loan)แก ่Century Finance ตามทีTธนาคารแห่ง
ประเทศเมยีนมา่รจ์ะไดอ้นุมตัติอ่ไป 

นอกจากนีX บรษัิทฯ และ/หรอื GLH จะเขา้ร่วมลงทุนกอ่ตั Xงบรษัิทร่วมคา้ (Joint Venture) ชืTอ GL Century 
Service Company Limited ในประเทศเมยีนม่าร ์(“บรษิทัใหบ้รกิาร”) ร่วมกบั Mr. Aung Moe Kyaw, Macondray 
Holding Pte. Ltd. และ UMJ Ikeya Investment II Ltd (“AMK คอนซอรเ์ตยีม”) โดย GLH จะถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 57 ในบรษัิทใหบ้รกิารและหุน้สว่นทีTเหลอือกีรอ้ยละ 43 จะถอืโดย AMK คอนซอรเ์ตยีม ในการนีX บรษัิทฯ วางแผนทีT
จะลงทุนเป็นจํานวน 3 ลา้นดอลลารส์หรัฐ เนืTองจาก Century Finance จะเป็นผูใ้หส้นิเชืTอแก่ลกูคา้เท่านัXน บรษัิท
ใหบ้รกิารจะใหก้ารสนับสนุนดา้นอืTนๆ แก ่Century Finance ทั Xงในดา้น Front Office และ Back Office (รวมทั Xง
การตลาด บรกิารหลังการขาย การตดิตามชําระหนีX การบรหิารงานทัTวไป ระบบ IT สําหรับการสนับสนุนธุรกจิดจิติัล 
ไฟแนนซ ์(Digital Finance)) ในรปูแบบธรุกจิ Channeling Business Model โดยมรีายละเอยีดตามทีTปรากฏในหนังสอื
เชญิประชมุ นอกจากนีX รายละเอยีดของ Century Finance และ AMK คอนซอรเ์ตยีมไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ในหนังสอืเชญิ
ประชมุเชน่กนั 

ทั XงนีX เนืTองจากการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่Century Finance จะทําใหบ้รษัิทฯ ไดม้าซึTงสว่นทุนของ 
Century Finance คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 57 ของจํานวนหุน้ทีTออกขายและจําหน่ายแลว้ทัXงหมดของ Century 
Finance และเนืTองจากบรษัิทฯ และ/หรอื GLH จะลงทุนจัดตั Xงบรษัิทใหบ้รกิารในสดัสว่นรอ้ยละ 57 ในบรษัิทใหบ้รกิาร 
การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่ Century Finance และการลงทุนจัดตั Xงบรษัิทใหบ้รกิาร จงึเขา้ขา่ยเป็นการซืXอ
กจิการของบรษัิทอืTนมาเป็นของบรษัิทมหาชน ซึTงตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(และทีTแกไ้ขเพิTมเตมิ) กําหนดใหก้ารซืXอกจิการของบรษัิทอืTนมาเป็นของบรษัิทมหาชนจะตอ้งไดร้ับอนุมัตจิากทีTประชมุ
ผูถ้อืหุน้ ดงันัXน บรษัิทฯ จะตอ้งไดร้ับอนุมัตจิากทีTประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ซ ึTงมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนกอ่นการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่
Century Finance และการจัดตั Xงบรษัิทใหบ้รกิาร 

ประธานฯ ไดช้ีXแจงเพิTมเตมิว่าในวาระทีT 4 นีXทีTประชุมคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิTมเตมิตอ่ทีTประชุม
เพืTอพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ทีTบริหาร และ/หรือ บุคคลทีTไดร้ับมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ทีTบรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการพจิารณา ตดิต่อ เจรจา แกไ้ขเพิTมเตมิ ตกลง ลงนาม เขา้ทํา และสง่
มอบสญัญา ตราสาร และ/หรอื เอกสารอืTนใดทีTเกีTยวขอ้งกบัคูส่ญัญา และ/หรอื หน่วยงานของรัฐ และ/หรอื บคุคลอืTนใด
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ทีTเกีTยวขอ้งกับการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่Century Finance และการลงทุนในการจัดตั Xงบรษัิทใหบ้รกิาร 
รวมทั Xงขอความยนิยอมจากคูส่ญัญา และ/หรอื บคุคลทีTเกีTยวขอ้งอืTน ๆ ตดิตอ่ ยืTนเอกสารใด ๆ ขอผ่อนผัน ขออนุญาต
จากหน่วยงานของรัฐทีTเกีTยวขอ้ง รวมถงึ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“สํานกังาน 
ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนแกไ้ขเปลีTยนแปลงสารสนเทศทีTเกีTยวขอ้งทีTจะตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มูล
ใด ๆ ทีTเกีTยวขอ้ง การใหถ้อ้ยคําและขอ้มลูตอ่หน่วยงานทีTเกีTยวขอ้ง รวมทั XงการกําหนดเงืTอนไข ขั Xนตอน และรายละเอยีด
ต่าง ๆ ทีTเกีTยวขอ้งกับการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงนิแก ่Century Finance และการลงทุนในการจัดตั Xงบรษัิท
ใหบ้ริการ รวมถงึการดําเนินการอืTนใดอันจําเป็นและเกีTยวเนืTองกับการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century 
Finance และการลงทุนในการจัดตั Xงบรษัิทใหบ้รกิาร ไดทุ้กประการจนเสร็จการ รวมทั Xงใหม้อํีานาจในการแตง่ตั Xง และ/
หรอื ถอดถอน ผูร้ับมอบอํานาจชว่งในการดําเนนิการใด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิTมเตมิ ซึTงสามารถสรปุไดด้งันีX 
 
ผูถ้อืหุน้รายหนึTงไดใ้หค้วามเห็นในการลงทนุในประเทศเมยีนมา่รด์งัตอ่ไปนีX 
ความเห็น 1. การลงทุนในประเทศเมียนม่ารอ์าจจะเร็วเกนิไป ตามทีTไดส้งัเกต ประชาชนสว่นใหญ่ในประเทศ

เมยีนมา่รย์ังไมคุ่น้เคยกบัการใชบ้ตัรเครดติ รวมทั Xงบรกิารทางการเงนิตา่ง ๆ 
2. เนืTองจากธนาคารกลางประเทศเมยีนม่ารย์ังไม่พรอ้มสําหรับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพซึTงแสดงให ้
เห็นถงึความเสีTยงในการเขา้ลงทุนในประเทศเมียนม่าร์ การลงทุนในตราสารประเภทดังกล่าวใน
ประเทศเมยีนมา่รอ์าจเร็วเกนิไป 

คําตอบ  ประธานฯ ไดต้อบกลบัความเห็นดงัตอ่ไปนีX 
1. ในแงข่องสถานะของประเทศนัXน ประเทศเมยีนม่ารเ์พิTงจะเปิดประเทศไดไ้ม่นาน ดงันัXน จงึมหีลาย
ประเด็นทีTบรษัิทฯ จะตอ้งพจิารณา ในการนีX เมืTอเปรียบเทียบกับการลงทุนของบรษัิทฯ ในประเทศ
กมัพูชาเมืTอ 4 ปีกอ่นแลว้นัXน ณ ขณะนัXน ประชากรรอ้ยละ 80 ในชนบทยังไมม่แีมก้ระทัTงบัญชธีนาคาร
และใชแ้ตเ่งนิสดเท่านัXน ปัจจุบัน GLF ในประเทศกมัพูชานัXนสามารถทํากําไรไดอ้ย่างด ีผูบ้รหิารจงึ
เห็นวา่บรษัิทฯ มปีระสบการณ์เพยีงพอทีTจะพจิารณาสถานการณ์ในประเทศเมยีนมา่รไ์ด ้และผูบ้รหิาร
เห็นว่าโอกาสทางธุรกจิในการลงทุนในประเทศเมยีนม่ารนั์Xนมีมากไปกว่าโอกาสในประเทศกัมพูชา
เสยีอกี นอกจากนีX จากประสบการณ์ 4 ปีของ BGMM ในธุรกจิ Microfinance ในประเทศเมยีนม่าร ์
อัตราหนีXทีTไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(NPL)นัXนดีกว่าประเทศอืTน ๆ โดยปัจจุบันอยู่ทีTรอ้ยละ 0 สําหรับ 
BGMM 

 
ผูถ้อืหุน้รายหนึTงไดใ้หค้วามเห็นและสอบถามเกีTยวกบัการลงทุนในประเทศเมยีนมา่รด์งัตอ่ไปนีX 
ความเห็น 1. ผูถ้อืหุน้ไดก้ล่าวชมการตัดสนิใจของบรษัิทฯ ในการลงทุนในประเทศเมยีนม่ารซ์ึTงบรษัิทฯ จะเขา้

ซืXอกจิการทีTสามารถทํากําไรไดแ้ละชว่ยเหลอืเศรษฐกจิของประเทศเมยีนมา่ร ์
2. บรษัิทฯ ควรพจิารณาถงึ 1. การขอใบอนุญาตประกอบธุรกจิศนูยบ์รหิารเงนิ (Global Treasury 
Center) 2. ธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ 3. การซืXอกจิการศูนย์บริหารเงินในประเทศไทยและประเทศ
เมยีนมา่ร ์

คําถาม 1.หากไดร้ับอนุญาตจากธนาคารกลางประเทศเมียนม่าร์ เหตุใดบรษัิทฯ จงึไม่ลงทุนในหุน้กูแ้บบ
หมนุเวยีนแทนหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
2. ธนาคารกลางประเทศเมยีนมา่รอ์นุญาตใหบ้รษัิทถอืใบอนุญาตประกอบธุรกจิไดก้ีTใบ เหตใุดบรษัิท
ฯ จงึไมข่อรับใบอนุญาตใหค้รบทกุประเภทเพืTอประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 
3. บรษัิทฯ สามารถกําหนดใหเ้งนิกูย้มืทีTสามารถแปลงสภาพเป็นสว่นทนุไดนั้XนระบชุืTอผูถ้อืไดห้รอืไม ่

คําตอบ  ประธานฯและคณุ Tatsuya ขอบคณุผูถ้อืหุน้สําหรับความเห็นและไดต้อบคําถามดงัตอ่ไปนีX 
1. สาํหรับการลงทนุใน Century Finance นัXน บรษัิทฯ จะลงทุนในเงนิกูย้มืทีTสามารถแปลงสภาพเป็น
สว่นทุนได(้Convertible Loan) ไม่ใชหุ่น้กูแ้ปลงสภาพ โดยทีTการลงทุนใน Convertible Loan ใน
มุมมองของบรษัิทฯ นัXนบรษัิทฯ ตอ้งการใหพ้จิารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในสว่นทุน 
นอกจากนีX บรษัิทฯ ยังไดจ้ัดตั Xงบรษัิทใหบ้รกิารเพืTอทําธุรกจิ Chanelling ซึTงเป็นรูปแบบทางธรุกจิ
แบบเดยีวกับทีTบรษัิทฯ เขา้ทํากับ J Trust ในประเทศอนิโดนีเซยี ดังนัXน การลงทุนใน Convertible 
Loan จงึมคีวามเหมาะสมมากกวา่ในกรณีนีX 
2 .  เ นืT อ งจ ากใบอ นุญาตปร ะกอบธุ รกิจป ร ะ เภทอืTน  เ ช่นก ารซืX อ ข ายสินค า้ โภคภัณ ฑ ์
(Commodity)สัญญาซืXอขายล่วงหนา้ (Future)หรือการซืXอขายสนิคา้ (Exchange)นัXนไม่ใช่ธุรกจิ
ประเภทเดียวกับทีTบรษัิทฯ ดําเนนิการอยู่ โดยบรษัิทฯ เชืTอว่าเพียงใบอนุญาตประกอบธุรกจิสนิเชืTอ
และเชา่ซืXอนัXนมคีวามเพยีงพอแลว้ในปัจจบุนั 
3. คุณชรนิทร ์ทีTปรกึษากฎหมายไดเ้พิTมเตมิว่าบรษัิทฯ จะปรกึษากับทีTปรกึษากฎหมายในประเทศ
เมยีนมา่รว์า่สามารถกระทําไดห้รอืไม ่
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คําถาม  BGMMและ Century Financeจะแขง่ขนักนัเองหรอืไม ่
คําตอบ ประธานฯ ไดต้อบวา่ในประเทศเมยีนม่ารนั์Xนมใีบอนุญาตประกอบธุรกจิ 2 ประเภท คอื 1. ใบอนุญาต

ประกอบธรุกจิสนิเชืTอรายยอ่ย (Microfinance) (BGMM)เพืTอใหส้นิเชืTอรายกลุ่มหรอืเงนิกูทั้Tวไป และ 
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกจิสนิเชืTอ (Century Finance) เพืTอใหบ้รกิารเชา่ซืXอและบรกิารทางการเงนิ
อืTนๆ นอกจากการใหส้นิเชืTอรายยอ่ย เนืTองจาก ทัXง 2 บรษัิทไดร้ับใบอนุญาตทีTแตกตา่งกัน บรษัิททัXง 
2 บรษัิทนัXนจงึจะไมแ่ขง่ขนักนัเอง 

 
คําถาม 1. เนืTองจาก Century Finance จะไดร้ับความชว่ยเหลอืทางการเงนิจํานวน 28.5 ลา้นดอลลารส์หรัฐ

จากบรษัิทฯ และอกี 20 ลา้นดอลลารส์หรัฐจากAMK คอนซอรเ์ตยีมซึTงถอืวา่เป็นจํานวนเงนิทีTสงูมาก
เมืTอเทียบกบัทุนจดทะเบยีนของบรษัิท เนืTองจากในการเขา้ทําธุรกรรมนีXไม่จําเป็นตอ้งใหข้อ้มูลโดย
ละเอยีด ผูถ้อืหุน้จงึขอสอบถามประธานฯ เพืTอใหข้อ้มลูเพิTมเตมิเกีTยวกบั Century Finance 

 2.เนืTองจาก AMK มรีา้นคา้เล็กๆ ซึTงมกีารใหส้นิเชืTอรายย่อย และสนิเชืTอ กรณีจะกอ่ใหเ้กดิการแขง่ขัน
กบั BGMM และ Century Finance หรอืไม ่

 3. อตัราดอกเบีXยสาํหรับเงนิกูท้ีTจะใหแ้ก ่Century Finance เป็นเทา่ใด 
 4. ระยะเวลาของเงนิกูย้มืทีTสามารถแปลงสภาพเป็นสว่นทนุได(้Convertible Loan) เป็นเทา่ใด 
 5. บรษัิทฯ เห็นวา่อย่างไรเกีTยวกับเงืTอนไขทีTประเทศเมยีนม่ารจ์ะมกีารแกไ้ขกฎหมายทีTเกีTยวขอ้งกับ

การลงทุนโดยชาวตา่งชาตเิพืTอเปิดโอกาสใหบ้รษัิทฯ สามารถใชส้ทิธแิปลงสภาพ Convertible Loan 
เป็นหุน้ของบรษัิทได ้

คําตอบ 1. ในปัจจุบนั ธุรกจิของ Century Finance นัXนสนับสนุนการใหเ้ชา่ซืXอรถของ  Benz, Mitsubishi 
(Fuso) และ Mazda สําหรับแผนธรุกจิในอนาคตนัXน บรษัิทฯ จะรายงานใหท้ราบในอนาคต 
2. รา้นคา้ทั Xงหมดของ AMK จะกลายเป็น POS ของบรษัิทฯ ดังนัXน จะไม่มีความขัดแยง้หรือการ
แขง่ขนัเกดิขึXน 

  3. อตัราดอกเบีXยจะอยูท่ีTรอ้ยละ 7 ตอ่ปี 
  4. 3 ปี 

5. กฎหมายควรจะมกีารเปลีTยนแปลง มใิชเ่งืTอนไข บรษัิทฯ คาดวา่กฎหมายจะมกีารแกไ้ขภายใน 3 ปี
นับจากปัจจบุนั 

 
คําถาม  หุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถเปลีTยนมอืไดห้รอืไม ่
คําตอบ ประธานฯ ไดต้อบวา่บรษัิทฯ จะใหเ้งนิกูย้มืทีTสามารถแปลงสภาพเป็นสว่นทุนได(้Convertible Loan) 

และไม่มกีารจองซืXอหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั XงนีX Convertible Loan สามารถโอนไปสูบุ่คคลอืTนไดห้าก
คูส่ญัญาอืTนๆ ตามสญัญาเงนิกูย้มืทีTสามารถแปลงสภาพเป็นสว่นทุนได(้Convertible Loan) ยนิยอม
ในการโอนนัXน 

 
คําถาม ในระหวา่งทีTบรษัิทฯ ยังไม่ไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิสนิเชืTอ บรษัิทฯ จะดําเนนิการอย่างไร และ

บรษัิทฯ จะไดร้ับเงนิกําไรจาก Century Finance บา้งหรอืไม ่และบรษัิทฯ จะสามารถรวมคํานวณงบ
การเงนิของCentury Financeในงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ไดห้รอืไม ่

คําตอบ ประธานฯ ไดต้อบว่าบรษัิทฯ จะจัดตั Xงบรษัิทใหบ้รกิารในการประกอบธุรกจิ Chanelling Business 
โดยตรงกับ Century Finance และเขา้ทําสญัญาทีTใหส้ทิธแิกเ่พยีงผูเ้ดยีวแกบ่รษัิทใหบ้รกิาร ดังนัXน 
บริษัทฯ จึงจะไดร้ับกําไรจากธุรกิจของบริษัทใหบ้ริการและสามารถคํานวณรวมงบของบริษัท
ใหบ้รกิารในงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ได ้บรษัิทฯ จะไดร้ับเพยีงดอกเบีXยจาก Century Finance 

 
เมืTอไมม่ผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิTมเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ทีTประชมุเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทาง

การเงนิโดยบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ แก ่Century Finance Co., Ltd., ซึTงเป็นบรษัิทสนิเชืTอใน
ประเทศเมียนม่าร ์และการเขา้ลงทุนโดยบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ในการจัดตั Xงบรษัิทร่วมคา้ (Joint 
Venture) เพืTอประกอบธุรกจิใหบ้รกิารในประเทศเมียนม่ารเ์พืTอใหก้ารสนับสนุนแก่บรษัิทสนิเชืTอดงักล่าว ตามมาตรา 
107 ของพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีTแกไ้ขเพิTมเตมิ)และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีT
ชีXแจงไปแลว้ 

 ทั XงนีXมตใินวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ซึTงมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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 มต ิ ทีTประชุมพจิารณาแลว้ มีมตอินุมัตกิารใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิโดยบรษัิทฯ และ/หรือ บรษัิท
ย่อยของบรษัิทฯ แก ่Century Finance Co., Ltd., ซึTงเป็นบรษัิทสนิเชืTอในประเทศเมยีนม่าร ์และการเขา้ลงทุนโดย
บรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ในการจัดตั Xงบรษัิทร่วมคา้ (Joint Venture) เพืTอประกอบธุรกจิใหบ้รกิารใน
ประเทศเมียนม่ารเ์พืTอใหก้ารสนับสนุนแก่บรษัิทสนิเชืTอดังกล่าว ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 (และทีTแกไ้ขเพิTมเตมิ) และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีTชีXแจงไปแลว้และการมอบอํานาจ ตาม
รายละเอยีดทีTไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนีX 

เห็นดว้ย 1,154,231,691 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.9304 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึTงมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย 482,570 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0414 
งดออกเสยีง 11,996,300 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.0282 

 
กอ่นทีTจะเริTมตน้วาระทีT 5 ประธานฯ  ไดร้ายงานตอ่ทีTประชมุวา่ระเบยีบวาระทีT 5.1, 6.1 และ 7.1 ทีTจะนําเสนอ

เพืTอขออนุมัตใินทีTประชมุนัXนเป็นเรืTองทีTเกีTยวขอ้งและเป็นเงืTอนไขของกนัและกันหากเรืTองใดเรืTองหนึTงตามระเบยีบวาระทีT 
5.1, 6.1 และ 7.1ไม่ไดร้ับการอนุมัตจิากทีTประชมุนีXใหถ้อืวา่ระเบยีบวาระทีTไดร้ับการอนุมัตโิดยทีTประชมุไปก่อนหนา้นัXน
ไดถ้กูยกเลกิและจะไมม่กีารนําเสนอระเบยีบวาระอืTนดงักลา่วเพืTอใหท้ีTประชมุพจิารณาตอ่ไป 

ระเบยีบวาระที
 5 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทุนในตา่งประเทศโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจํานวนไมเ่กนิ 70 ลา้นดอลลารส์หรฐัหรอืใน
เงนิสกุลอื
นในจาํนวนเทยีบเทา่ 

ระเบยีบวาระที
 5.1 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศ
โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ในจํานวนไม่
เกนิ 50 ลา้นดอลลารส์หรฐัหรอืในเงนิสกลุอ ื
นในจํานวนเทยีบเทา่ 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อทีTประชุมวา่ในวาระนีXทีTประชุมคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอต่อทีTประชุมนีX เพืTอ
พิจารณาอนุมัต ิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ไดแ้ก ่J Trust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) ในจํานวนไม่เกนิ 50 ลา้นดอลลารส์หรัฐหรอืในเงนิสกลุอืTนใน
จํานวนเทียบเท่า ทั XงนีX ประธานฯ ไดช้ีXแจงใหท้ีTประชุมทราบถงึขอ้กําหนดสาระสาํคัญในเบืXองตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามรายละเอยีดขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบืXองตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพซึTงเป็นไปตามเอกสาร
แนบ 3 ทีTสง่มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้นีX ดังทีTปรากฏดา้นลา่งนีXทั XงนีX ประธานฯ ไดช้ีXแจงเพิTมเตมิวา่ในสว่นของ
ระยะเวลาการแปลงสภาพทีTกําหนดให ้JTA สามารถใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้นวนัทําการสดุทา้ยของทุก
สิXนไตรมาส เมืTอมกีารเจรจากบั JTA คูส่ญัญาตกลงใหม้กีารใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้นวันทําการสดุทา้ย
ของทุกสิXนเดอืนซึTงถอืว่าเป็นผลดกีับบรษัิทฯมากกว่าเนืTองจากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมคีวามยืดหยุ่นทีTสามารถแปลง
สภาพไดเ้ร็วขึXน โดยไม่ตอ้งรอระยะเวลา 2-3 เดอืนกอ่นทีTจะแปลงสภาพ และเมืTอผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถแปลง
สภาพไดเ้ร็วขึXน บรษัิทฯ จะไดร้ับประโยชนจ์ากการทีTมคีา่ใชจ้า่ยดอกเบีXยลดลง ซึTงเป็นสิTงทีTเหมาะสมสาํหรับบรษัิทฯ 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพทีTใหส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบริษัทกรุ๊ปลีส จํากัด 
(มหาชน) (“บรษิทัฯ”) (“หุน้”) ไม่มหีลกัประกนัและไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้  

การออกและเสนอขาย ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทัXงจํานวนตอ่ผูล้งทนุในตา่งประเทศ 

วงเงนิ วงเงนิไมเ่กนิ 50,000,000 ดอลลารส์หรัฐ หรอืในเงนิสกลุอืTนในจํานวนเทยีบเทา่ 

ราคาเสนอขาย 100,000 ดอลลารส์หรัฐตอ่หนึTงหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

จํานวนหนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 500 หน่วย 

อาย ุ 3 ปีนับแตว่นัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อตัราดอกเบี(ย รอ้ยละ 5 ตอ่ปี 
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ขอ้จํากดัในการโอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

การซืXอขายหรือการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ว่าทอดใดๆ จะตอ้งกระทําใน
ต่างประเทศเท่านัXนและตอ้งดําเนินการตามทีTกฎเกณฑ์ทีTเกีTยวขอ้งกําหนดโดย
หน่วยงานทีTเกีTยวขอ้ง 

อตัราการแปลงสภาพ จํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 
จํานวนเงนิตน้คดิตามอตัราแลกเปลีTยนทีT 34.6548 บาทตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ 

ราคาแปลงสภาพ 70 บาท 
อตัราแลกเปลี
ยนเงนิที
กําหนด
สําหรบัการคํานวณจํานวนหุ ้น
รองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพ 

34.6548บาทตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ 

จํานวนหุน้ที
ออกใหมเ่พื
อรองรบั
การแปลงสภาพ 

จํานวนไมเ่กนิ 24,753,449  หุน้ 

ระยะเวลาการใช้ส ิทธิแปลง
สภาพ 

ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ไดนั้บจาก
วันออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วจนถงึวันครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดย
สามารถใชส้ทิธแิปลงสภาพไดใ้นวันทําการวันสุดทา้ยของในแต่ละเดือน ทั XงนีX 
ภายใตเ้งืTอนไขในขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

การชดใช้ค่าเสยีหายในกรณี
บรษิทัฯ ไม่สามารถจดัให้มหีุ ้น
เพื
อรองรบัการใช้ส ิทธิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

บรษัิทฯ จะชดใชค้า่เสยีหายใหเ้ฉพาะผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTไดม้าแสดงความจํานง
ทีTจะใชส้ทิธแิปลงสภาพและบรษัิทฯ ไม่สามารถจัดใหม้หีุน้เพืTอรองรับการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพดังกล่าวไดเ้พียงพอโดยคํานวณตามขอ้กําหนดสทิธิของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ  

วธิกีารจดัสรร ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทั Xงจํานวน 500 หน่วย ใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. 
Ltd. ซึTงจดัตั XงขึXนในประเทศสงิคโปร ์ 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ 
1. ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) สามารถ

คํานวณไดจ้ากสตูรตอ่ไปนีX 
Control Dilution    =    Qe / (Qo + Qe) 

โดยทีT 
Qo  = จํานวนหุน้ทีTออกและเรยีกชาํระแลว้ของ GL = 1,525,489,317 หุน้ 
QeW4 = จํานวนหุน้รองรับใบสําคัญแสดงสทิธริุ่นทีT 4 (GL-W4) คงเหลือ = 
164,994,903 หุน้ 
QeW4-JTA = จํานวนหุน้รองรับ GL-W4 ทีTถอืครองโดย JTA = 10,900,000 หุน้ 
QeCD2016JTA-1 = จํานวนหุน้รองรับของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTออกใหแ้ก ่JTA เมืTอ

วนัทีT 1 สงิหาคม 2559 = 115,050,000 หุน้ 
QeCD2016JTA-2 = จํานวนหุน้รองรับของหุน้กูแ้ปลงสภาพชดุใหมท่ีTจะออกใหแ้ก ่

JTA = 24,753,449 หุน้ 
QeCD2016CreationSL = จํานวนหุน้รองรับของหุน้กูแ้ปลงสภาพชดุใหมท่ีTจะออก

ใหแ้ก ่CreationSL = 9,901,380 หุน้ 
Control Dilution สามารถพจิารณาได ้4 กรณี 

1.1 JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016JTA-2 เท่านั Xน โดยไม่มผีูถ้อืหุน้กูแ้ปลง
สภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธอิืTนใชส้ทิธแิปลงสภาพหรอืซืXอหุน้ 
Control Dilution = QeCD2016JTA-2 / (Qo + QeCD2016JTA-2) 

= 24,753,449 / (1,525,489,317 + 24,753,449) 
= 1.60%      

1.2 JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2  เต็มจํานวน
โดยไม่ใชส้ทิธซิืXอหุน้ตามใบสําคัญแสดงสทิธทิีTตนถอืครอง โดยไม่มีผูถ้อื
หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธอิืTนใชส้ทิธแิปลงสภาพหรือ
ซืXอหุน้ 
Control Dilution = (QeCD2016JTA-1 + QeCD2016JTA-2) / (Qo +                            

QeCD2016JTA-1 + QeCD2016JTA-2) 
= (115,050,000 + 24,753,449) / (1,525,489,317 

+ 115,050,000 + 24,753,449) 
                          = 8.40% 

1.3 JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจํานวน
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และใชส้ทิธิซืXอหุน้ตามใบสําคัญแสดงสทิธิทีTตนถือครองอยู่เต็มจํานวน 
โดยไม่มีผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธิอืTน ใชส้ทิธิ
แปลงสภาพหรอืซืXอหุน้ (worst case scenario) 
Control Dilution = (QeCD2016JTA-1 + QeCD2016JTA-2 + QeW4-

JTA) / (Qo + QeCD2016JTA-1 + QeCD2016JTA-
2 + QeW4-JTA) 

= (115,050,000 + 24,753,449 + 10,900,000) / 
(1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 + 
10,900,000) 

                          = 8.99% 
1.4 JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจํานวน

และใชส้ทิธซิืXอหุน้ตามใบสําคญัแสดงสทิธทิีTตนถอืครองอยู่เต็มจํานวนโดย
ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธอิืTนใชส้ทิธแิปลงสภาพ
หรอืซืXอหุน้เตม็จํานวนเชน่กนั 
Control Dilution = (QeCD2016JTA-1 + QeCD2016JTA-2 + QeW4-

JTA) / (Qo + QeCD2016JTA-1 + 
QeCD2016JTA-2 + QeCD2016CreationSL + 
QeW4) 

 = (115,050,000 + 24,753,449 + 10,900,000) / 
(1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 
+ 9,901,380 + 164,994,903) 

                           = 8.19% 

2. ดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถคํานวณไดจ้าก
สตูรตอ่ไปนีX 
Price Dilution = (Po – PE) / Po 
โดยทีT PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาตลาด (ราคาปิดเฉลีTย 15 วันกอ่นวันทีTคณะกรรมการมมีต)ิ = 40.02 

บาท 

PeW4 = ราคาใชส้ทิธซิืXอหุน้ตามใบสําคญัแสดงสทิธ ิGL-W4 = 40 บาท 

PeCD2016JTA-1 = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTไดอ้อกและเสนอ
ขายตอ่ JTA เมืTอวนัทีT 1 สงิหาคม 2559 = 40 บาท 

PeCD2016JTA-2 = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกและเสนอ
ขายตอ่ JTA = 70 บาท 

PeCD2016CreationSL = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกและ
เสนอขายตอ่ CreationSL = 70 baht 

 
Price Dilution สามารถพจิารณาได ้4 กรณี 
 

2.1 JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016JTA-2 เท่านั Xน โดยไม่มผีูถ้อืหุน้กูแ้ปลง
สภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธอิืTนใชส้ทิธแิปลงสภาพหรอืซืXอหุน้ 

PE = ((Po*Qo) + (PeCD2016JTA-2*QeCD2016JTA-2)) / (Qo + 
QeCD2016JTA-2) 

= ((40.02*1,525,489,317) + (70*24,753,449)) / 
(1,525,489,317 + 24,753,449) 

= 40.50 บาท 
เนืTองจาก PE > Po ดงันัXน จงึไมผ่ลกระทบตอ่การลดลงดา้นราคาหุน้ 

 
2.2  JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2  เต็ม

จํานวนโดยไม่ใชส้ทิธซิืXอหุน้ตามใบสําคัญแสดงสทิธทิีTตนถอืครอง โดยไม่มี
ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธอิืTนใชส้ทิธแิปลงสภาพ
หรอืซืXอหุน้ 
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PE = ((Po*Qo) + (PeCD2016JTA-1*QeCD2016JTA-1) +           
(PeCD2016JTA-2 * QeCD2016JTA-2)) / (Qo + 
QeCD2016JTA-1 + QeCD2016JTA-2) 

= ((40.02*1,525,489,317) + (40*115,050,000) + 
(70*24,753,449)) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 
24,753,449) 

= 40.46 บาท 
เนืTองจาก PE > Po ดงันัXน จงึไมผ่ลกระทบตอ่การลดลงดา้นราคาหุน้ 
 

2.3 JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจํานวน
และใชส้ทิธซิืXอหุน้ตามใบสําคญัแสดงสทิธทิีTตนถอืครองอยู่เต็มจํานวน โดย
ไม่มีผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธอิืTน ใชส้ทิธแิปลง
สภาพหรอืซืXอหุน้  (worst case scenario) 

PE = ((Po*Qo) + (PeCD2016JTA-1*QeCD2016JTA-1) +           
(PeCD2016JTA-2 * QeCD2016JTA-2) + (PeW4* QeW4-
JTA)) / (Qo + QeCD2016JTA-1 + QeCD2016JTA-2 + QeW4-
JTA) 

= ((40.02*1,525,489,317) + (40*115,050,000) + 
(70*24,753,449) + (40*10,900,000)) / (1,525,489,317 + 
115,050,000 + 24,753,449 + 10,900,000) 

= 40.46 บาท 
เนืTองจาก PE > Po ดงันัXน จงึไมผ่ลกระทบตอ่การลดลงดา้นราคาหุน้ 

 
2.4 JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจํานวน

และใชส้ทิธซิืXอหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีTตนถอืครองอยู่เต็มจํานวนโดยผู ้
ถอืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธอิืTนใชส้ทิธแิปลงสภาพหรอื
ซืXอหุน้เต็มจํานวนเชน่กัน 

PE = ((Po*Qo) + (PeCD2016JTA-1*QeCD2016JTA-1) + 
(PeCD2016JTA-2 * QeCD2016JTA-2) + 
(PeCD2016CreationSL* QeCD2016CreationSL) + 
(PeW4*QeW4)) / (Qo + QeCD2016JTA-1 + QeCD2016JTA-
2 + QeCD2016CreationSL + QeW4) 

= ((40.02*1,525,489,317) + (40*115,050,000) + 
(70*24,753,449) + (70*9,901,380) * (40*164,994,903)) / 
(1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 + 9,901,380 
+ 164,994,903) 

= 40.58 baht 
เนืTองจาก PE > Po ดงันัXน จงึไมผ่ลกระทบตอ่การลดลงดา้นราคาหุน้ 

การไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
กอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

การไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิท
ฯ 
• ไม่วา่ในเวลาใดๆ ก็ตาม ภายหลังจาก (และรวมถงึ) วันทีTการออกหุน้กูแ้ปลง

สภาพครบ 2 ปี จนกระทัTงวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพบรษัิทฯ มี
สทิธทิีTจะไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTยังมไิดม้กีารแปลงสภาพในขณะนัXนกอ่นวัน
ครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไม่ว่าทั Xงหมดหรือบางสว่นตามทีTบรษัิทฯ 
เห็นสมควร ในราคาเท่ากบัจํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วบวกดว้ย
ดอกเบีXยสะสมซึTงคํานวณจนถงึวันทีTมีการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบ
กําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วโดยบอกกลา่วลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 
วัน แต่ไม่เกนิ 60 ก่อนวันทีTกําหนดทีTจะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ อย่างไรก็ด ี
หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้
ภายใน 10 วันนับจากวันทีTไดร้ับคําบอกกลา่วการไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่น
วันครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิท ใหค้ําบอกกลา่วการไถ่ถอน
หุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิทนัXนสิXน
ผลไป 
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การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยผูถ้ือ
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
• เมืTอมเีหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึTงหรอืหลายเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีX บรษัิทฯ จะไถ่

ถอนและผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทฯ ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (โดยนําสง่แบบแจง้ไถถ่อนหุน้กู ้
แปลงสภาพทีTระบขุอ้มูลและลงนามครบถว้นไปทีTสํานักงานทีTกําหนดของผูอ้อก
หุน้กูแ้ปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 30 วันหลังจากเกดิเหตุการณ์ใด
เหตกุารณ์หนึTงหรอืหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนีX) ไม่วา่ทั Xงหมดหรือบางสว่น ใน
ราคาเทา่กบัจํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วบวกดว้ยดอกเบีXยสะสม
ซึTงคํานวณจนถงึวันทีTมกีารไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบกําหนดไถถ่อน
หุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่ว 
(ก) การเปลีTยนแปลงอํานาจควบคุม: ในกรณีทีTมีการเปลีTยนแปลงอํานาจ

ควบคมุ 
(ข) การเพกิถอนหลักทรัพย:์ ในกรณีทีT (1)หุน้ของบรษัิทฯ ไดถู้กเพกิถอน

หรือไม่ไดร้ับอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) หรือ (2)หุน้ของบริษัทฯ ไดถู้ก
ระงับการซืXอขายใน ตลท. เป็นเวลา 30 วันตดิตอ่กันหรอืมากกวา่นั Xน และ
การระงับการซืXอขายในชว่งเวลาดังกลา่วนัXนไม่ไดเ้กดิจากการทีT ตลท. ปิด
ทําการ 
 

“การเปลี
ยนแปลงอํานาจควบคุม” หมายถงึการเปลีTยนแปลงความเป็นเจา้ของ
หรอือํานาจควบคมุ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม อย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 ของ 
(1)หุน้ทั Xงหมดของบรษัิทฯ หรือ (2) สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนหุน้ทีTมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน หรือ สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนอืTนใดของบรษัิทฯ หรือ
การเปลีTยนแปลงคณะกรรมการบรษัิทฯ ในจํานวนมากกวา่กึTงหนึTงของคณะกรรมการ
บรษัิทฯ ในวนัทีTออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เหตุการณ์ที
บริษทัจะต้องออก
หุ ้ น ใ ห ม่ เ พื
 อ ร อ ง ร ั บ ก า ร
เปลี
ยนแปลงในกา รใช้ส ิท ธ ิ
แปลงสภาพ  

ราคาแปลงสภาพนัXนอาจมีการปรับเปลีTยนเมืTอมีเหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึXนซึTงรวมถงึ
เหตกุารณ์ ดงัตอ่ไปนีX  
1) เมืTอมกีารเปลีTยนแปลงมลูคา่ทีTตราไวข้องหุน้ อันเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือ

แบง่แยกหุน้ 
2) เมืTอบริษัทฯ เสนอขายหุน้ทีTออกใหม่ใดๆ ในราคาเสนอขายทีTกําหนดไวต้ํTา

มากกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาหุน้ทีTคํานวณตามวธิทีีTระบุไวใ้นขอ้กําหนดสทิธิ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

3) เมืTอบรษัิทเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธทิีTจะซืXอหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพใดๆ 
โดยคํานวณราคาของหุน้ทีTออกใหมเ่พืTอรองรับใบสําคัญแสดงสทิธทิีTจะซืXอหุน้
หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพนัXนตํTามากกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาหุน้ทีTคํานวณตามวธิทีีT
ระบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

4) เมืTอบรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลทั Xงหมดหรือบางสว่นเป็นหุน้ทีTออกใหม่ใหแ้กผู่ถ้ือ
หุน้ 

5) เมืTอบรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิซึTงเกนิกวา่รอ้ยละ 90 ของรายไดส้ทุธหิรือ
กําไรสะสม (แลว้แตร่ายการใดจะมากกวา่) ทีTบันทกึในงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ของบรษัิทฯ ภายหลงัจากการหกัภาษีเงนิได ้สําหรับการดําเนนิงานและการกัน
เงนิสํารองตามกฎหมายในช่วงรอบการเงินใดๆ ระหว่างอายุของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ และ 

6) เมืTอมกีรณีอืTนใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5)ทีTทําใหผู้ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพเสยี
สทิธหิรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทีTควรจะไดร้ับ บรษัิทฯ จะตอ้งพิจารณา
และกําหนดการปรับเปลีTยนราคาแปลงสภาพอย่างเป็นธรรมเพืTอใหม้ัTนใจว่า
สทิธหิรอืผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทีTผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดร้ับจะตอ้งไม่
ดอ้ยไปกวา่เดมิ 

 
ประธานฯ ไดร้ายงานว่าขอ้มูลของ JTA มดีงันีXคอืJTA เป็นบรษัิทย่อยของ JTrust ซึTง JTrust เป็นบรษัิทจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยโ์ตเกยีว ประเทศญีTปุ่ น (“TSE”) ประกอบธรุกจิการเงนิในสว่นธุรกจิการธนาคารในภมูภิาค
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เอเชยีเป็นหลัก JTrust มมีลูคา่ตลาดใน TSE ประมาณ 986.7 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (หรอืประมาณ 34,500 ลา้นบาท) 
JTA เป็นบรษัิททีTจัดตั XงขึXนในประเทศสงิคโปรเ์มืTอเดอืนตลุาคม 2556 โดย JTrust ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของหุน้ทั Xงหมด
ของ JTA โดย JTA ดําเนนิธรุกจิบรหิารจดัการการลงทนุและใหบ้รกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการบรหิารในภมูภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้

เมืTอวันทีT 22 พฤษภาคม 2558 JTA ไดล้งทุนในบรษัิทฯ โดยการเขา้ซืXอหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTบรษัิทฯออกและ
เสนอขายโดยในจํานวน 30 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (“หุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558”) และเมืTอวันทีT 30 ธันวาคม 2558 JTA 
ไดใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558 ทั Xงจํานวนเป็นหุน้ของบรษัิทฯ โดยในปัจจุบนั JTA ถอืหุน้ในบรษัิทฯ 
จํานวน 98,100,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 6.43 ของทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ของบรษัิทฯ นอกจากนีX เมืTอวันทีT 1 สงิหาคม 
2559 JTA ลงทุนเพิTมเตมิในบรษัิทฯ โดยการเขา้ซืXอหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTบรษัิทฯ ออกและเสนอขาย เป็นจํานวน 130 
ลา้นดอลลารส์หรัฐ (หุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559) 

นอกจากการถอืหุน้ของ JTA ในรอ้ยละ 6.43 ของทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ของบรษัิทฯ และการถอืใบสําคัญ
แสดงสทิธขิองบรษัิททีTออกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในปี 2559 (GL-W4) จํานวน 10,900,000 หน่วยแลว้ JTrust และ/หรอื JTA 
และผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร และตัวแทนของ JTrust และ/หรอื JTA ไม่มคีวามเกีTยวโยงกบับรษัิทฯ หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 
รวมถงึไม่เป็นบุคคลทีTเกีTยวโยงกันตามประกาศรายการทีTเกีTยวโยงกัน ดังนัXน บริษัทฯ จึงไม่จําเป็นตอ้งปฏบิัตติาม
ประกาศรายการทีTเกีTยวโยงกนัในการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่JTA  

คณะกรรมการพจิารณาและมคีวามเห็นว่าเนืTองจาก JTrust เป็นบรษัิททีTน่าเชืTอถอื และมพีืXนฐานทีTดใีนตลาด
เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ดังนั Xน การลงทุนอย่างตอ่เนืTองของ JTrust (ผ่าน JTA) ในบรษัิทฯ จะชว่ยในการขยายธรุกจิ
ของบรษัิทฯ ในตลาดเอเชยีตะวันออกเฉียงใตต้อ่ไปดว้ยแหลง่เงนิทุนทีTด ีนอกจากนีX ในปัจจุบนั บรษัิทฯ มอีัตราหนีXสนิ
ตอ่ทุนทีTตํTา กลา่วคอืตํTากว่า 0.5 เท่า ดังนัXน คณะกรรมการจงึพจิารณาและเห็นวา่การระดมทุนผ่านการออกหุน้กูแ้ปลง
สภาพเพิTมเตมิอกีครั Xงให ้JTrust (ผ่าน JTA) ในสกลุเงนิตา่งประเทศเพืTอสนับสนุนการขยายธุรกจิของบรษัิทในภมูภิาค
อาเซยีนมคีวามเหมาะสม โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนีX 

(ก) เหตผุลและความจําเป็นของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และวตัถุประสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 
เหตผุลความจําเป็นและวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
• เพืTอใชแ้ทนทีTเงนิทีTไดร้ับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559 ซึTงเงนิจํานวนนัXนจะถกูนําไปใชใ้นการ

เขา้ซืXอสนิทรัพยต์า่ง ๆ ทีTไดร้ับอนุมตั ิ
• เพืTอใชเ้ป็นเงนิทุนในการขยายธรุกจิและออกผลติภัณฑใ์หมใ่นภมูภิาคเอเชยี โดยเฉพาะอย่างยิTงใน

ประเทศกัมพูชาและประเทศเมยีนม่าร ์และสนับสนุนการปล่อยสนิเชืTอเพืTอผูป้ระกอบการ SME และ
การปลอ่ยสนิเชืTอเชา่ซืXอ 

• เพืTอใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนสาํหรับการดําเนนิธุรกจิในรูปแบบ Digital Finance Platform ในภมูภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 

ความสมเหตสุมผลของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
1. เนืTองจากบรษัิทฯ มอีตัราหนีXสนิตอ่ทุนทีTตํTา (ตํTากวา่0.5 เท่า)ในปัจจุบนั การระดมทุนผ่านการออกหุน้

กูแ้ปลงสภาพจะชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถใชป้ระโยชนจ์ากการกอ่หนีXเพืTอใหบ้รหิารตน้ทุนทางการเงนิ
ไดอ้ย่างเหมาะสมยิTงขึXน นอกจากนีX บรษัิทฯ ยังไม่ตอ้งใหห้ลักประกันใด ๆ ในการออกหุน้กูแ้ปลง
สภาพในครั XงนีXอกีดว้ย (เชน่เดยีวกับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558 และหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559) 

2. เพิTมความคลอ่งตัวในการบรหิารจัดการดา้นการเงนิ: ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถเลอืกทีTจะใชส้ทิธิ
แปลงสภาพเงนิกูย้ืมทีTใหแ้กบ่รษัิทฯ เป็นทุนของบรษัิทฯ หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพพจิารณาแลว้ว่า
บรษัิทฯ จะมกีารพัฒนาไปในทางทีTด ีทั XงนีX ในกรณีทีTผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กู ้
แปลงสภาพ บรษัิทฯ จะไมต่อ้งใชค้นืเงนิตน้แกผู่ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

3. ผลกระทบ (Dilution)ตํTาและไมเ่กดิทันท:ี หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลง
สภาพเป็นหุน้สามัญ กรณีจะเปรยีบเสมือนการเพิTมทุนของบรษัิทฯ โดยการออกหุน้ใหม่ ซึTงจะทําให ้
เกดิผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) ในวนัทีTมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพดังกลา่วในอนาคต มใิช่
วันทีTออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั XงนีX การเสนอขายหุน้จะแตกต่างจากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ
เนืTองจากการเสนอขายหุน้จะเกดิผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) ทันททีีTมกีารออกหุน้ 
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4. ในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพครั XงนีX บรษัิทฯ จะสามารถระดมทนุโดยไดส้ว่นเพิTม (premium) จากราคา
ตลาดของหุน้ของบรษัิทฯ ทีTสงูกวา่ เมืTอเปรยีบเทยีบกบัการเสนอขายหุน้ และ/หรอื หุน้กูทั้Tวไป  

5. นอกจากนีX การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพยังเปิดโอกาสใหบ้รษัิทฯ สามารถระดมทุนในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราดอกเบีXยทีTตํTากว่าปกต ิซึTงบรษัิทฯ สามารถนําไปใชใ้นการประกอบธุรกจิ
ตา่งประเทศไดด้งันัXน จงึชว่ยลดความเสีTยงในดา้นอัตราแลกเปลีTยนเงนิตราตา่งประเทศใหแ้กบ่รษัิทฯ 
อกีดว้ย 

ทีTมาและความเหมาะสมของราคาแปลงสภาพ และระยะเวลาใชส้ทิธแิปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพเป็นราคาทีTไดม้กีารเจรจาและตกลงกันระหวา่งบรษัิทฯ และ JTrust ราคาแปลงสภาพทีT 
70 บาทนัXนสงูกวา่ราคาตลาดประมาณรอ้ยละ 75 โดยทีTราคาตลาดดังกลา่วพจิารณาจากราคาปิดถวัเฉลีTย
ถ่วงนา้หนักของหุน้ของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอ้นหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันทีT
คณะกรรมการมีมต ิ(31 ตุลาคม 2559) ใหเ้สนอวาระตอ่ทีTประชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้ครั XงทีT 2/2559เพืTอ
พจิารณาอนุมตักิารออกหุน้เพืTอรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ระหวา่งวันทีT7 ตลุาคม
2559 ถงึวันทีT28 ตุลาคม 2559 ซึTงเท่ากับ40.02 บาทต่อหุน้ ดังนั Xน ราคาแปลงสภาพจะไม่ก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบทางดา้นราคา (Price Dilution) ตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิ นอกจากนีX ระยะเวลาการใชส้ทิธแิปลงสภาพ
สงูสดุ 3 ปีนัXนจะชว่ยยืดระยะเวลาในการเกดิผลกระทบทางดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้(Control 
Dilution) ออกไป อยา่งไรก็ด ีขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพชว่ยใหบ้รษัิทฯ มคีวามยดืหยุ่น โดย
บรษัิทฯ สามารถไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ว่าทั Xงหมดหรือบางสว่นตามทีTบรษัิทฯเห็นสมควร หาก JTA 
ไมใ่ชส้ทิธแิปลงสภาพภายในระยะเวลา 2 ปีหลงัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ 
ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้สาํหรับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในกรณีทีTผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพ
หุน้กูแ้ปลงสภาพทั Xงจํานวน จะพจิารณาไดด้งันีX  
 
ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) - สามารถคํานวณได ้3 แนวทางโดย
ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถอืหุน้อยู่ระหวา่งรอ้ยละ 1.60 -8.99โดยในกรณี Worst Case Scenarioคอืกรณี
ทีTJTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559 และหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกในคราวนีXทั Xงจํานวน 
และใชส้ทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ(GL-W4) ทั Xงจํานวนและไม่มบีคุคลอืTนใชส้ทิธติามหุน้กูแ้ปลงสภาพ
และใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(GL-W4) อกี การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้จะเท่ากบัรอ้ยละ 8.99 
 
ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) –ไม่มผีลกระทบดา้นราคา เนืTองจากราคาหุน้เฉลีTยหลัง
การใชส้ทิธซิืXอหุน้สามัญสงูกวา่ราคาตลาด (ราคาตลาดพจิารณาจากราคาปิดถัวเฉลีTยยอ้นหลัง 15 วันทํา
การ ระหวา่งวนัทีT 7 ตลุาคม2559 ถงึวนัทีT 28 ตลุาคม2559 ซึTงจะเท่ากบั 40.02 บาทตอ่หุน้)  
 
รายละเอยีดการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) และการลดลงของราคา 
(Price Dilution) ปรากฏตามรายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสาํคัญในเบืXองตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะ
ออกใหแ้ก ่JTA ตามทีTปรากฏในตารางดา้นบน 
 
 

(ข) แผนการใชเ้งนิที
ไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
แผนการใชเ้งนิ 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้วา่การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทางเลอืกหนึTงในการระดมทุนเพืTอนําเงนิทีT
ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพมาใชใ้นการตอ่ไปนีX  

 

ระยะเวลา รายละเอยีด 
อตัราสว่น (รอ้ยละของ

จํานวนเงนิที
ไดจ้ากการขาย
หุน้กูแ้ปลงสภาพ) 

ภายใน 2 ปีนับจากวนัทีTออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เพืTอใชเ้ ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและออก
ผลติภัณฑ์ใหม่ในภูมภิาคเอเชยีและสนับสนุนการ

ประมาณรอ้ยละ 90 
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ความเป็นไปไดข้องความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิ 
ธุรกจิสนิเชืTอในภมูภิาคเอเชยีไดเ้ตบิโตขึXนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิTงในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียง
ใต ้บรษัิทฯ จงึยังคงมุง่มัTนทีTจะเพิTมความแข็งแกร่งของธุรกจิในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตต้อ่ไปและ
มแีผนในการคอ่ย ๆ ขยายธุรกจิอย่างมัTนคงทั XงในภูมภิาคนีXและภูมภิาคเอเชยีโดยรวม ทั XงนีX กลยุทธข์อง
บรษัิทฯ ในการใหส้นิเชืTอในรูปแบบ Digital Finance Platform นัXนชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถ เพิTมความ
หลากหลายของพอรต์สนิเชืTอของบรษัิทฯ ใหค้รอบคลมุไม่จํากัดเพยีงสนิเชืTอรถจักรยานยนตแ์ละสนิเชืTอ
อปุกรณ์การเกษตร แตร่วมถงึสนิเชืTอเครืTองใชใ้นบา้น สนิเชืTอสาํหรับกลุม่ลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และธุรกจิการใหส้นิเชืTอรายย่อย (Microfinance) ในปัจจุบันดว้ย ดังนัXน เงนิทีT
ไดร้ับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพนีX ร่วมกับการใหส้นิเชืTอในรูปแบบ Digital Finance Platform ทีTมี
ประสทิธภิาพ และโอกาสทางธุรกจิทีTมอียู่นั Xนจะชว่ยใหธุ้รกจิในภมูภิาคเอเชยี โดยเฉพาะเอเชยีตะวันออก
เฉียงใตนั้XนขยายตวัขึXนได ้

ความสมเหตสุมผลของแผนการใชเ้งนิ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพในครั XงนีXจะออกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินทีTจะไดร้ับจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดังกล่าวจะนําไปใชใ้นการขยายธุรกจิในภูมิภาคเอเชีย ซึTงสามารถใชส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการ
ประกอบธรุกจิได ้ดังนัXน การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจงึเปรียบเสมือนการป้องกันความเสีTยงแบบธรรมชาต ิ
(Natural Hedge) 

(ค) ผลกระทบที
คาดวา่จะเกดิข ึ(นตอ่การประกอบธรุกจิของบรษิทั 
 
เมืTอบรษัิทฯ ไดร้ับชําระเงนิจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพจะทําใหบ้รษัิทฯ มอัีตราสว่นหนีXสนิ
ตอ่ทุนเท่ากับ 1.34 เท่า และเมืTอมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพตามหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้ จะทําใหบ้รษัิทฯ มี
อัตราสว่นหนีXสนิต่อทุนลดลงตํTากวา่ 1 เท่า นอกจากนีX การทีTมตีน้ทุนทางการเงนิทีTตํTากวา่โดยการออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิทฯ คาดวา่บรษัิทฯ จะมคีวามสามารถในการทํากําไรไดม้ากกวา่เมืTอ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งในธุรกจิเดียวกันโดยการเตบิโตทางธุรกจิอย่างรวดเร็วจะช่วยสรา้งรากฐานทีT
แขง็แกรง่ในตลาดแถบภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
 
นอกจากนีX การมฐีานเงนิทุนทีTแข็งแกร่งและมผีลประกอบการทีTมกีําไรนัXนจะสง่ผลดตีอ่บรษัิทฯในอนาคต
ในการเพิTมอํานาจตอ่รองกับสถาบันการเงนิหรือเพิTมศกัยภาพในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนในตลาดตราสาร
หนีXตา่ง ๆ รวมถงึแหลง่เงนิทนุจากตา่งประเทศทีTมตีน้ทุนทางการเงนิทีTตํTากวา่ตน้ทุนทางการเงนิทีTบรษัิทฯ 
ไดร้ับอยูใ่นปัจจบุนั   
 

(ง) ความสามารถในการชําระหนี(ของบรษิทัฯ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพเมื
อครบกําหนดไถถ่อน 
บรษัิทฯ มอีตัราสว่นหนีXสนิตอ่ทนุทีTตํTา บรษัิทฯ จงึยังสามารถกูย้ืมเงนิเพิTมเตมิจากแหลง่เงนิทุนอืTน ๆ เพืTอ
ชําระหนีXใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพไดห้ากผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ใชส้ทิธแิปลงสภาพ ทั XงนีX การทีT
บรษัิทฯประกอบธรุกจิในหลายประเทศ และมหีลายผลติภณัฑ ์ก็เป็นการกระจายความเสีTยงทางธุรกจิ และ
เพิTมโอกาสในการสรา้งรายไดเ้พิTมขึXนเพืTอชําระหนีXได ้

 

ปล่อยสนิเชืTอเพืTอผูป้ระกอบการ SME และการ
ปลอ่ยสนิเชืTอเชา่ซืXอโดยเฉพาะอย่างยิTงในประเทศ
เมยีนมา่รแ์ละประเทศกมัพชูา ดงันีX 
1. ประเทศเมยีนม่าร ์(ซึTงรวมถงึ แตไ่ม่จํากดัเพียง
การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่BGMM) 

ประมาณรอ้ยละ 40 

2. ประเทศกมัพูชา ประมาณรอ้ยละ 50 

ภายใน 2 ปีนับจากวนัทีTออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เพืTอใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนสาํหรับการดําเนนิธุรกจิ
ในรูปแบบ Digital Finance Platform ในภมูภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

ประมาณรอ้ยละ 10 
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ประธานฯ ไดช้ีXแจงเพิTมเตมิวา่ในวาระทีT 5.1 นีXทีTประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิTมเตมิตอ่ทีTประชมุนีX
เพืTอพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ทีTบริหาร และ/หรือ บุคคลทีTไดร้ับมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ทีTบรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดาํเนนิการดงัตอ่ไปนีX 

 
1) กําหนดหรือแกไ้ขรายละเอยีด วธิกีารและเงืTอนไขอืTน ๆ ทีTเกีTยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพใหแ้ก ่JTA ตามความเหมาะสม ซึTงรวมถงึแตไ่ม่จํากดัเพียงขอ้กําหนดและเงืTอนไขของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ วันทีTออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จํานวนหุน้สามัญเพืTอรองรับการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูล
ค่าทีTตราไว ้การคํานวณและวธิีการชําระดอกเบีXย ระยะเวลาในการใชส้ทิธแิปลงสภาพ การไถ่ถอนหุน้กู ้
แปลงสภาพ หรอืการกําหนดเหตกุารณ์ทีTบรษัิทฯ ตอ้งออกหุน้ใหม่เพืTอรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพ และ
เงืTอนไขการปรับสทิธแิปลงสภาพ โดยทีTการกําหนด หรือการแกไ้ข โดยประธานเจา้หนา้ทีTบรหิาร และ/
หรอื บคุคลทีTไดร้ับมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีTบรหิารดงักลา่ว จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบทีTไดร้ับอนุมัต ิ
จากทีTประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั XงทีT 2/2559 ของบรษัิทฯ โดยเฉพาะอย่างยิTงในเรืTองอายุของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ อัตราดอกเบีXย ราคาแปลงสภาพ และอัตราการแปลงสภาพ ตามทีTไดร้ะบุไวใ้นขอ้กําหนด
สาระสาํคญัในเบืXองตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกใหแ้ก ่JTA ตามทีTตามทีTปรากฏในตารางดา้นบน และ  

2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนาม และแกไ้ขสญัญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยขอ้มลู คําขอยกเวน้การ
ปฏบิัตหินา้ทีT รายงาน คําขออนุญาตตา่งๆ และหลักฐานต่างๆ ทีTจําเป็นทีTเกีTยวขอ้งกับการออกและเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่JTA ซึTงรวมถงึการตดิตอ่ การยืTนเอกสารตา่งๆ ดังกลา่วเพืTอขออนุญาต รวมทั Xง
เอกสารหลักฐานทีTเกีTยวขอ้งอืTนๆ การดําเนินการ การตดิต่อ และ/หรือ การกระทําอืTนใดต่อสํานักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยงานราชการ และ/หรอื หน่วยงานทีTเกีTยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้
กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่JTA การนําหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกใหแ้ก ่JTA เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์
ในตา่งประเทศและการนําหุน้สามัญเพิTมทุนจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกใหแ้ก ่
JTA เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละใหม้อํีานาจในการดําเนนิการอืTนใดทีTจําเป็นและเหมาะสมเพืTอ
ดําเนนิการตามทีTระบไุวเ้บืXองตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิTมเตมิ ซึTงสามารถสรปุไดด้งันีX 

คําถาม เมืTอ JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพและใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(GL-W4) แลว้ JTA จะถอืหุน้
ในบริษัทฯ เท่าใด และภายหลังจากการแปลงสภาพทั Xงหมด JTA จะเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บรหิารงานในบรษัิทฯ หรอืไม ่

คําตอบ คณุยรรยงทีTปรกึษาทางการเงนิตอบวา่หากสมมตวิา่JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพหลักทรัพยแ์ปลงสภาพ
ทั XงหมดทีTถอือยู่ และไม่มบีุคคลอืTนใชส้ทิธติามหุน้กูแ้ปลงสภาพและใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(GL-W4) 
อกี JTA จะถอืหุน้ทั Xงส ิXน 15.42% ของหุน้ทีTออกและจําหน่ายไดแ้ลว้ทั Xงหมดของบรษัิทฯ อย่างไรก็ด ี
ประธานฯ ไดเ้สรมิวา่จะไมม่ผีูบ้รหิารของ JTA เขา้เป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 

 
คําถาม 1.บรษัิทฯไดม้กีารพจิารณาการระดมเงนิทุนในสกุลเงนิอืTนทีTมีอัตราดอกเบีXยตดิลบเชน่เงนิเยนของ

ญีTปุ่ นซึTงอาจเป็นแหลง่เงนิทุนทีTดกีวา่หรอืไม ่(ไดแ้ก ่5 ประเทศในยโุรปและ 1 ประเทศในเอเชยี) 
  2. ในปัจจบุนัCredit Rating ของบรษัิทฯอยูท่ีTเทา่ใด 
คําตอบ  ประธานฯ ไดต้อบคาํถามดงัตอ่ไปนีX 

1.บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาถงึผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ รวมทั Xงสว่นทุนของบรษัิทฯ ดังนัXน บรษัิทฯ เชืTอว่า
บรษัิทฯ ยังอยู่ในระยะเตบิโต และการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นแนวทางทีTดทีีTสดุในการระดมทุนเพืTอ
เพิTมสว่นทุน และดํารงอตัราสว่นหนีXสนิตอ่ทุนของบรษัิทฯ ในการนีX เมืTอเร็วๆ นีX บรษัิทฯ ไดอ้อกหุน้กู ้
ในสกลุเงนิบาท โดยมอีตัราดอกเบีXย Effective Rate ทีT 4.17% (อัตราดอกเบีXยทีT 2.7%)ถงึแมว้่า
บรษัิทฯ จะไดร้ับขอ้เสนอจากหลายแหลง่ บรษัิทฯ ยังคงตอ้งพจิารณาถงึการระดมทุนทีTเหมาะสม
เพืTอใหม้อีตัราสว่นของทุนและหนีXทีTเหมาะสม 
2. อา้งองิจากการออกหุน้กูใ้นสกลุเงนิบาทของบรษัิทฯ ลา่สดุในมลูคา่ 1.5 ลา้นบาท อัตราดอกเบีXยทีT 
2.7%Rating ของบรษัิทฯ อยูท่ีT A- 

 
เมืTอไมม่ผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิTมเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ทีTประชุมเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กู ้

แปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทุนในตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ใน
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จํานวนไมเ่กนิ 50 ลา้นดอลลารส์หรัฐหรอืในเงนิสกลุอืTนในจํานวนเทยีบเท่าและการมอบอํานาจตามรายละเอยีดทีTชีXแจง
ไปแลว้ 

ทั XงนีX มตใินระเบยีบวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ซึTง
มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บเสยีงของ JTA ซึTงเป็นผูถ้อืหุน้ทีTมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 มต ิ ทีTประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนใน
ตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ในจํานวนไม่เกนิ 50 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐหรือในเงนิสกุลอืTนในจํานวนเทียบเท่า และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีTไดเ้สนอขา้งตน้ทุกประการ ดว้ย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนีX 

เห็นดว้ย 1,047,131,078 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.9900 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึTงมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย 21,475,883     คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.0097 
งดออกเสยีง 3,600 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 

ทั XงนีX JTA ซึTงถอืหุน้จํานวน 98,100,000 หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนีX 

กอ่นทีTจะเริTมตน้วาระทีT 5.2 ประธานฯ  ไดร้ายงานตอ่ทีTประชมุวา่ระเบยีบวาระทีT 5.2, 6.2 และ 7.2 ทีTจะนําเสนอ
เพืTอขออนุมัตใินทีTประชมุนัXนเป็นเรืTองทีTเกีTยวขอ้งและเป็นเงืTอนไขของกนัและกันหากเรืTองใดเรืTองหนึTงตามระเบยีบวาระทีT 
5.2, 6.2 และ 7.2 ไมไ่ดร้ับการอนุมัตจิากทีTประชมุนีXใหถ้อืวา่ระเบยีบวาระทีTไดร้ับการอนุมัตโิดยทีTประชมุไปกอ่นหนา้นัXน
ไดถ้กูยกเลกิและจะไมม่กีารนําเสนอระเบยีบวาระอืTนดงักลา่วเพืTอใหท้ีTประชมุพจิารณาตอ่ไป 

ระเบยีบวาระที
 5.2 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศ
โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka 
LLC ในจํานวนไมเ่กนิ 20 ลา้นดอลลารส์หรฐัหรอืในเงนิสกุลอื
นในจํานวนเทยีบเทา่และ
การเขา้ทํารายการที
เก ี
ยวโยงกนั 

ประธานฯ ไดร้ายงานตอ่ทีTประชุมวา่ในวาระนีX ทีTประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ทีTประชมุนีX เพืTอ
พิจารณาอนุมัต ิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ไดแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLC (“Creation SL”)ในจํานวนไมเ่กนิ 20 ลา้นดอลลารส์หรัฐ
หรอืในเงนิสกุลอืTนในจํานวนเทยีบเท่าและการเขา้ทํารายการทีTเกีTยวโยงกัน ทั XงนีX ประธานฯ ไดช้ีXแจงใหท้ีTประชุมทราบ
ถงึขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบืXองตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดขอ้กําหนด
สาระสําคัญในเบืXองตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นไปตามเอกสารแนบ4 ทีTสง่มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้นีX ดังทีT
ปรากฏดา้นล่างนีX ทั XงนีX ประธานฯ ไดช้ีXแจงเพิTมเตมิว่าในสว่นของระยะเวลาการแปลงสภาพทีTกําหนดให ้Creation SL 
สามารถใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้นวันทําการสดุทา้ยของทุกสิXนไตรมาส เมืTอมีการเจรจากับ Creation 
SL คูส่ญัญาตกลงใหม้กีารใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้นวนัทําการสดุทา้ยของทุกสิXนเดอืนซึTงถอืวา่เป็นผลดี
กับบริษัทฯมากกว่าเนืTองจากผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพมีความยืดหยุ่นทีTสามารถแปลงสภาพไดเ้ร็วขึXน โดยไม่ตอ้งรอ
ระยะเวลา 2-3 เดอืนกอ่นทีTจะแปลงสภาพ และเมืTอผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถแปลงสภาพไดเ้ร็วข ึXน บรษัิทฯ จะไดร้ับ
ประโยชนจ์ากการทีTมคีา่ใชจ้า่ยดอกเบีXยลดลง ซึTงเป็นสิTงทีTเหมาะสมสาํหรับบรษัิทฯ 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพทีTใหส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด 
(มหาชน) (“บรษิทัฯ”)(“หุน้”) ไมม่หีลกัประกนัและไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้  

การออกและเสนอขาย ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทัXงจํานวนตอ่ผูล้งทนุในตา่งประเทศ 

วงเงนิ วงเงนิไมเ่กนิ 20,000,000 ดอลลารส์หรัฐ หรอืในเงนิสกลุอืTนในจํานวนเทยีบเทา่ 

ราคาเสนอขาย 100,000 ดอลลารส์หรัฐตอ่หนึTงหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

จํานวนหนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 200 หน่วย 

อาย ุ 3 ปีนับแตว่นัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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อตัราดอกเบี(ย รอ้ยละ 5 ตอ่ปี 

ขอ้จํากดัในการโอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

การซืXอขายหรือการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ว่าทอดใดๆ จะตอ้งกระทําใน
ต่างประเทศเท่านัXนและตอ้งดําเนินการตามทีTกฎเกณฑ์ทีTเกีTยวขอ้งกําหนดโดย
หน่วยงานทีTเกีTยวขอ้ง 

อตัราการแปลงสภาพ จํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 
จํานวนเงนิตน้คดิตามอตัราแลกเปลีTยนทีT 34.6548 บาทตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ 

ราคาแปลงสภาพ 70 บาท 
อตัราแลกเปลี
ยนเงนิที
กําหนด
สําหรบัการคํานวณจํานวนหุ ้น
รองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพ 

34.6548บาทตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ 

จํานวนหุน้ที
ออกใหมเ่พื
อรองรบั
การแปลงสภาพ 

จํานวนไมเ่กนิ 9,901,380 หุน้ 

ระยะเวลาการใช้ส ิทธิแปลง
สภาพ 

ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ ไดนั้บจาก
วันออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วจนถงึวันครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดย
สามารถใชส้ทิธแิปลงสภาพไดใ้นวันทําการวันสุดทา้ยของในแต่ละเดือน ทั XงนีX 
ภายใตเ้งืTอนไขในขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

การชดใช้ค่าเสยีหายในกรณี
บรษิทัฯ ไม่สามารถจดัให้มหีุ ้น
เพื
อรองรบัการใช้ส ิทธิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

บรษัิทฯ จะชดใชค้า่เสยีหายใหเ้ฉพาะผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTไดม้าแสดงความจํานง
ทีTจะใชส้ทิธแิปลงสภาพและบรษัิทฯ ไม่สามารถจัดใหม้หีุน้เพืTอรองรับการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพดังกล่าวไดเ้พียงพอโดยคํานวณตามขอ้กําหนดสทิธิของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ  

วธิกีารจดัสรร ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทัXงจํานวน 200 หน่วยใหแ้ก่ Creation 
Investments Sri Lanka LLC 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ 
1. ดา้นการลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution)สามารถ

คํานวณไดจ้ากสตูรตอ่ไปนีX 
Control Dilution    =    Qe / (Qo + Qe) 

Qo  = จํานวนหุน้ทีTออกและเรยีกชาํระแลว้ของ GL = 1,525,489,317 หุน้ 
QeW4 = จํานวนหุน้รองรับใบสําคัญแสดงสทิธริุ่นทีT 4 (GL-W4) คงเหลือ = 
164,994,903 หุน้ 
QeW4-JTA = จํานวนหุน้รองรับ GL-W4 ทีTถอืครองโดย JTA = 10,900,000 หุน้ 
QeW4-CreationASEAN = จํานวนหุน้รองรับ GL-W4 ทีTถือครองโดย 

CreationASEAN = 4,056,066 หุน้ 
QeCD2016JTA-1 = จํานวนหุน้รองรับของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTออกใหแ้ก ่JTA เมืTอ

วนัทีT 1 สงิหาคม 2559 = 115,050,000 หุน้ 
QeCD2016JTA-2 = จํานวนหุน้รองรับของหุน้กูแ้ปลงสภาพชดุใหมท่ีTจะออกใหแ้ก ่

JTA = 24,753,449 หุน้ 
QeCD2016CreationSL = จํานวนหุน้รองรับของหุน้กูแ้ปลงสภาพชดุใหมท่ีTจะออก

ใหแ้ก ่CreationSL = 9,901,380 หุน้ 
 
Control Dilution สามารถพจิารณาได ้3 กรณี 
 

1.1 CreationSL ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016CreationSL เท่านั Xน โดยไมม่ผีู ้
ถอืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธอิืTนใชส้ทิธแิปลงสภาพ
หรอืซืXอหุน้ 
Control Dilution = QeCD2016CreationSL / (Qo + 

QeCD2016CreationSL) 
= 9,901,380 / (1,525,489,317 + 9,901,380) 
= 0.64% 

1.2 CreationSL ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016CreationSL เต็มจํานวนและ 
CreationASEAN ใชส้ทิธซิืXอหุน้ตามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ(W4) ทีTตนถอื
ครองอยูเ่ต็มจํานวนโดยไมม่ผีูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคญัแสดง
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สทิธอิืTนใชส้ทิธแิปลงสภาพหรอืซืXอหุน้ (worst case scenario) 
Control Dilution = (QeCD2016CreationSL + QeW4-

CreationASEAN) / (Qo + QeCD2016CreationSL 
+ QeW4-CreationASEAN) 

= (9,901,380 + 4,056,066) / (1,525,489,317 + 
9,901,380 + 4,056,066) 

                           = 0.91% 
1.3 CreationSL ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016CreationSL เต็มจํานวนและ 

CreationASEAN ใชส้ทิธซิืXอหุน้ตามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ(W4) ทีTตนถอื
ครองอยูเ่ต็มจํานวนโดยผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธิ
อืTนใชส้ทิธแิปลงสภาพหรอืซืXอหุน้เต็มจํานวนเชน่กนั 
Control Dilution = (QeCD2016CreationSL + QeW4-

CreationASEAN) / (Qo + QeCD2016JTA-1 + 
QeCD2016JTA-2 + QeCD2016CreationSL + 
QeW4) 

= (9,901,380 + 4,056,066) / (1,525,489,317 + 
115,050,000 + 24,753,449 + 9,901,380 + 
164,994,903) 

                          = 0.76% 

2. ดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)สามารถคํานวณไดจ้าก
สตูรตอ่ไปนีX 
Price Dilution = (Po – PE) / Po 
โดยทีT PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาตลาด (ราคาปิดเฉลีTย 15 วันกอ่นวันทีTคณะกรรมการมมีต)ิ = 40.02 

บาท 

PeW4 = ราคาใชส้ทิธซิืXอหุน้ตามใบสําคญัแสดงสทิธ ิGL-W4 = 40 บาท 

PeCD2016JTA-1 = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTไดอ้อกและเสนอ
ขายตอ่ JTA เมืTอวนัทีT 1 สงิหาคม 2559 = 40 บาท 

PeCD2016JTA-2 = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกและเสนอ
ขายตอ่ JTA = 70 บาท 

PeCD2016CreationSL = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกและ
เสนอขายตอ่ CreationSL = 70 baht 

 
Price Dilution สามารถพจิารณาได ้3 กรณี 
 

2.1 CreationSL ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016CreationSL เท่านั Xน โดยไมม่ผีู ้
ถอืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธอิืTนใชส้ทิธแิปลงสภาพ
หรอืซืXอหุน้ 
PE = ((Po*Qo) + (PeCD2016CreationSL*QeCD2016CreationSL)) / 

(Qo + QeCD2016CreationSL) 
= ((40.02*1,525,489,317) + (70*9,901,380)) / 

(1,525,489,317 + 9,901,380) 
      = 40.21 บาท 
เนืTองจาก PE > Po ดงันัXน จงึไมผ่ลกระทบตอ่การลดลงดา้นราคาหุน้ 
 

2.2 CreationSL ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016CreationSL เต็มจํานวนและ 
CreationASEAN ใชส้ทิธซิืXอหุน้ตามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ(W4) ทีTตนถอื
ครองอยูเ่ต็มจํานวนโดยไมม่ผีูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคญัแสดง
สทิธอิืTนใชส้ทิธแิปลงสภาพหรอืซืXอหุน้ (worst case scenario) 
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PE = ((Po*Qo) + (PeCD2016CreationSL*QeCD2016CreationSL) + 
(PeW4* QeW4-CreationASEAN)) / (Qo + 
QeCD2016CreationSL + QeW4- CreationASEAN) 

= ((40.02*1,525,489,317) + (70*9,901,380) + 
(40*4,056,066)) / (1,525,489,317 + 9,901,380 + 
4,056,066) 

= 40.21 บาท 
เนืTองจาก PE > Po ดงันัXน จงึไมผ่ลกระทบตอ่การลดลงดา้นราคาหุน้ 
 

2.3 CreationSL ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016CreationSL เต็มจํานวนและ 
CreationASEAN ใชส้ทิธซิืXอหุน้ตามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ(W4) ทีTตนถอื
ครองอยูเ่ต็มจํานวนโดยผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธิ
อืTนใชส้ทิธแิปลงสภาพหรอืซืXอหุน้เต็มจํานวนเชน่กนั 
PE = ((Po*Qo) + (PeCD2016JTA-1*QeCD2016JTA-1) + 

(PeCD2016JTA-2 * QeCD2016JTA-2) + 
(PeCD2016CreationSL* QeCD2016CreationSL) + 
(PeW4*QeW4)) / (Qo + QeCD2016JTA-1 + QeCD2016JTA-
2 + QeCD2016CreationSL + QeW4) 

= ((40.02*1,525,489,317) + (40*115,050,000) + 
(70*24,753,449) + (70*9,901,380) * (40*164,994,903)) / 
(1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 + 9,901,380 
+ 164,994,903) 

= 40.58 บาท 
เนืTองจาก PE > Po ดงันัXน จงึไมผ่ลกระทบตอ่การลดลงดา้นราคาหุน้ 

 
การไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
กอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

การไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิท
ฯ 
• ไม่วา่ในเวลาใดๆ ก็ตาม ภายหลังจาก (และรวมถงึ) วันทีTการออกหุน้กูแ้ปลง

สภาพครบ 2 ปี จนกระทัTงวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพบรษัิทฯ มี
สทิธทิีTจะไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTยังมไิดม้กีารแปลงสภาพในขณะนัXนกอ่นวัน
ครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไม่ว่าทั Xงหมดหรือบางสว่นตามทีTบรษัิทฯ 
เห็นสมควร ในราคาเท่ากบัจํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วบวกดว้ย
ดอกเบีXยสะสมซึTงคํานวณจนถงึวันทีTมีการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบ
กําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่ว โดยบอกกลา่วลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 
วัน แต่ไม่เกนิ 60 ก่อนวันทีTกําหนดทีTจะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ อย่างไรก็ด ี
หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้
ภายใน 10 วันนับจากวันทีTไดร้ับคําบอกกลา่วการไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่น
วันครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิท ใหค้ําบอกกลา่วการไถ่ถอน
หุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบกําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิทนัXนสิXน
ผลไป 

การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยผูถ้ือ
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
• เมืTอมเีหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึTงหรอืหลายเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีX บรษัิทฯ จะไถ่

ถอนและผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทฯ ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (โดยนําสง่แบบแจง้ไถถ่อนหุน้กู ้
แปลงสภาพทีTระบขุอ้มูลและลงนามครบถว้นไปทีTสํานักงานทีTกําหนดของผูอ้อก
หุน้กูแ้ปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 30 วันหลังจากเกดิเหตุการณ์ใด
เหตกุารณ์หนึTงหรอืหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนีX) ไม่วา่ทั Xงหมดหรือบางสว่น ใน
ราคาเทา่กบัจํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วบวกดว้ยดอกเบีXยสะสม
ซึTงคํานวณจนถงึวันทีTมกีารไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบกําหนดไถถ่อน
หุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่ว 
(ก) การเปลีTยนแปลงอํานาจควบคุม: ในกรณีทีTมีการเปลีTยนแปลงอํานาจ

ควบคมุ 
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(ข) การเพกิถอนหลักทรัพย:์ ในกรณีทีT (1)หุน้ของบรษัิทฯ ไดถู้กเพกิถอน
หรือไม่ไดร้ับอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) หรือ (2)หุน้ของบริษัทฯ ไดถู้ก
ระงับการซืXอขายใน ตลท. เป็นเวลา 30 วันตดิตอ่กันหรอืมากกวา่นั Xน และ
การระงับการซืXอขายในชว่งเวลาดังกลา่วนัXนไม่ไดเ้กดิจากการทีT ตลท. ปิด
ทําการ 
 

“การเปลี
ยนแปลงอํานาจควบคุม” หมายถงึการเปลีTยนแปลงความเป็นเจา้ของ
หรอือํานาจควบคมุ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม อย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 ของ 
(1)หุน้ทั Xงหมดของบรษัิทฯ หรือ (2) สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนหุน้ทีTมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน หรือ สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนอืTนใดของบรษัิทฯ หรือ
การเปลีTยนแปลงคณะกรรมการบรษัิทฯ ในจํานวนมากกวา่กึTงหนึTงของคณะกรรมการ
บรษัิทฯ ในวนัทีTออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เหตุการณ์ที
บริษทัจะต้องออก
หุ ้ น ใ ห ม่ เ พื
 อ ร อ ง ร ั บ ก า ร
เปลี
ยนแปลงในกา รใช้ส ิท ธ ิ
แปลงสภาพ  

ราคาแปลงสภาพนัXนอาจมีการปรับเปลีTยนเมืTอมีเหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึXนซึTงรวมถงึ
เหตกุารณ์ ดงัตอ่ไปนีX  
1) เมืTอมกีารเปลีTยนแปลงมลูคา่ทีTตราไวข้องหุน้ อันเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือ

แบง่แยกหุน้ 
2) เมืTอบริษัทฯ เสนอขายหุน้ทีTออกใหม่ใดๆ ในราคาเสนอขายทีTกําหนดไวต้ํTา

มากกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาหุน้ทีTคํานวณตามวธิทีีTระบุไวใ้นขอ้กําหนดสทิธิ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

3) เมืTอบรษัิทเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธทิีTจะซืXอหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพใดๆ 
โดยคํานวณราคาของหุน้ทีTออกใหมเ่พืTอรองรับใบสําคัญแสดงสทิธทิีTจะซืXอหุน้
หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพนัXนตํTามากกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาหุน้ทีTคํานวณตามวธิทีีT
ระบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

4) เมืTอบรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลทั Xงหมดหรือบางสว่นเป็นหุน้ทีTออกใหม่ใหแ้กผู่ถ้ือ
หุน้ 

5) เมืTอบรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิซึTงเกนิกวา่รอ้ยละ 90 ของรายไดส้ทุธหิรือ
กําไรสะสม (แลว้แตร่ายการใดจะมากกวา่) ทีTบันทกึในงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ของบรษัิทฯ ภายหลงัจากการหกัภาษีเงนิได ้สําหรับการดําเนนิงานและการกัน
เงนิสํารองตามกฎหมายในช่วงรอบการเงินใดๆ ระหว่างอายุของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ และ 

6) เมืTอมกีรณีอืTนใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5)ทีTทําใหผู้ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพเสยี
สทิธหิรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทีTควรจะไดร้ับ บรษัิทฯ จะตอ้งพิจารณา
และกําหนดการปรับเปลีTยนราคาแปลงสภาพอย่างเป็นธรรมเพืTอใหม้ัTนใจว่า
สทิธหิรอืผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทีTผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดร้ับจะตอ้งไม่
ดอ้ยไปกวา่เดมิ 

 

ประธานฯ ไดร้ายงานว่าขอ้มูลของ Creation SL คอืCreation SL เป็นบรษัิททีTจัดตั Xงเป็นพเิศษ (Special 
Purpose Vehicle) และบรหิารงานภายใต ้Creation Investments Capital Management, LLC (“Creation”) ซ ึTงเป็น
บรษัิททีTเป็นผูนํ้าในดา้นจัดการลงทุนในกจิการทางเลอืก โดยเนน้การลงทุนในสว่นทุนของสถาบันทีTใหบ้รกิารสนิเชืTอ
รายย่อย (Microfinance) ผูใ้หส้นิเชืTอขนาดกลางและขนาดเล็ก ธนาคารในประเทศกลุ่มตลาดเกดิใหม่ ผูใ้หบ้รกิาร
ทางการเงนิแกก่ลุม่ฐานลา่งของปิรามดิในเชงิเศรษฐกจิ (Bottom of the Economic Pyramid) ปัจจุบัน Creation 
บรหิารจัดการกองทุนสว่นบคุคลจํานวนมาก รวมถงึการจัดการลงทุนในรูปแบบอืTนแกบุ่คคลธรรมดา ครอบครัว บรษัิท 
และผูล้งทนุสถาบนั โดยใหบ้รกิารแกผู่ป้ระกอบการจํานวน 8.1 ลา้นคน และมยีอดเงนิกูใ้หแ้กธุ่รกจิขนาดเล็กจํานวนกวา่ 
4.2 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ โดย Creation จัดตั XงขึXนทีTเมอืงชคิาโก เมืTอปี 2550   

ในการนีX เนืTองจากนายแพทรคิ ฟิชเชอรซ์ ึTงปัจจบุนัดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ เป็นผูก้อ่ตั Xงและเป็น
หุน้สว่นบรหิารใน Creation SL ซึTงจะจองซืXอหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิทฯ และเป็นผูบ้รหิารงานในบรษัิททีTจัดตั XงขึXนเป็น
พเิศษ (Special Purpose Vehicle) อกีบรษัิทหนึTงคอื Creation Investments ASEAN LLC ซึTงลงทุนในบรษัิทฯ ใน
สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 2.39 (ณ วันทีT 6 กรกฎาคม 2559 ผ่านทาง Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ใน
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ฐานะคัสโตเดียน) และถือใบสําคัญแสดงสทิธขิองบรษัิทฯ (GL-W4) ทีTออกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษัทในปี 2559 ใน
จํานวน 4,056,066 หน่วย การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิทฯ ใหแ้ก ่Creation SL ในจํานวนไม่เกนิ 20 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงนิสกุลอืTนในจํานวนเทียบเท่า จงึเป็นรายการทีTเกีTยวโยงกันของบรษัิทฯ ตามประกาศ
รายการทีTเกีTยวโยงกันในรายการประเภทการรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับ 20 ลา้น
ดอลลารส์หรัฐ เมืTอพจิารณารวมขนาดของรายการทีTเกีTยวโยงกันในช่วงระหว่าง 6 เดอืนทีTผา่นมาทีTบรษัิทฯ และ/หรือ 
บรษัิทยอ่ยไดเ้ขา้ทํากบันายแพทรคิ ฟิชเชอร ์และ/หรอื บคุคลทีTเกีTยวขอ้งซึTงเป็นบคุคลทีTเกีTยวโยงกัน อันไดแ้กร่ายการ
ทีTเกีTยวโยงกบั CCF และรายการทีTเกีTยวโยงกบั BGMM (รายละเอยีดปรากฏในวาระทีT 2 และวาระทีT 3.2) รวมกบัการออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่Creation SL ตามรายละเอยีดทีTไดอ้ธบิายไปแลว้ จะมขีนาดของรายการทีTเกีTยว
โยงกนัทั Xงส ิXนประมาณ 2,637.26 ลา้นบาท (หรอืเท่ากับรอ้ยละ 35.43 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ีTมตีัวตนสทุธ)ิ ซึTงมากกว่า 
20 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 3 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ีTมีตัวตนสทุธติามประกาศรายการทีTเกีTยวโยงกัน ดังนัXน บรษัิทฯ จงึมี
หนา้ทีTตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการทีTเกีTยวโยงกันตอ่ตลาดหลักทรัพย ์และขออนุมัตจิากผู ้
ถอืหุน้ในการเขา้ทํารายการทีTเกีTยวโยงกันโดยตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงไม่ตํTากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของผู ้
ถอืหุน้ทีTมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทีTมสีว่นไดเ้สยี นอกจากนีX บรษัิทไดแ้ตง่ตั Xง
ให ้บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน เซอรว์สิเซส จํากัด เป็นทีTปรกึษาทางการเงนิอสิระเพืTอใหค้วามเห็นแกผู่ถ้อืหุน้บนรายการทีT
เกีTยวโยงกันดังกลา่วว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บรษัิทหรือไม่ รวมถงึความเป็นธรรมของราคา และ
เงืTอนไขของรายการทีTเกีTยวโยงกัน ทั XงนีX สารสนเทศเกีTยวกับรายการทีTเกีTยวโยงกันของบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 
เรืTอง การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ปรากฎตามเอกสารแนบ 5ทีTสง่มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้นีX 

คณะกรรมการพจิารณาและมคีวามเห็นวา่ Creation SL ซึTงเป็น SPV ภายใต ้Creation เป็นบรษัิททีTมคีวาม
น่าเชืTอถอืและมปีระวัตใินดา้นการลงทุนในสถาบันสนิเชืTอรายยอ่ย (Microfinance) และสถาบนัการเงนิในประเทศกลุม่
ตลาดเกดิใหม ่ดงันัXน การลงทุนโดย Creation ในบรษัิทจะชว่ยในการขยายธรุกจิของบรษัิทในตลาดอาเซยีนตอ่ไปดว้ย
แหลง่เงนิทุนทีTด ีนอกจากนีX ในปัจจุบัน บรษัิทมอีตัราหนีXสนิตอ่ทุนทีTตํTา กลา่วคอืตํTากวา่ 0.5 เท่า ดังนัXน คณะกรรมการ
บรษัิทจงึพจิารณาและเห็นว่าการระดมทุนผ่านการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพให ้Creation (ผ่านทาง Creation SL) ในสกลุ
เงนิตา่งประเทศเพืTอสนับสนุนการขยายธุรกจิในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอยีด
ดงัตอ่ไปนีX  

(ก) เหตผุลและความจําเป็นของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และวตัถุประสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 
เหตผุลความจําเป็นและวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
• เพืTอใชแ้ทนทีTเงนิทีTไดร้ับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559 ซึTงเงนิจํานวนนัXนจะถกูนําไปใชใ้นการ

เขา้ซืXอสนิทรัพยต์า่ง ๆ ทีTไดร้ับอนุมตั ิ
• เพืTอใชเ้ป็นเงนิทุนในการขยายธรุกจิและออกผลติภัณฑใ์หมใ่นภมูภิาคเอเชยี โดยเฉพาะอย่างยิTงใน

ประเทศกัมพูชาและประเทศเมยีนม่าร ์และสนับสนุนการปล่อยสนิเชืTอเพืTอผูป้ระกอบการ SME และ
การปลอ่ยสนิเชืTอเชา่ซืXอ 

• เพืTอใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนสาํหรับการดําเนนิธุรกจิในรูปแบบ Digital Finance Platform ในภมูภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 

ความสมเหตสุมผลของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
1. เนืTองจากบรษัิทฯ มอีตัราหนีXสนิตอ่ทุนทีTตํTา (ตํTากวา่0.5 เท่า)ในปัจจุบนั การระดมทุนผ่านการออกหุน้

กูแ้ปลงสภาพจะชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถใชป้ระโยชนจ์ากการกอ่หนีXเพืTอใหบ้รหิารตน้ทุนทางการเงนิ
ไดอ้ย่างเหมาะสมยิTงขึXน นอกจากนีX บรษัิทฯ ยังไม่ตอ้งใหห้ลักประกันใด ๆ ในการออกหุน้กูแ้ปลง
สภาพในครั XงนีXอกีดว้ย (เชน่เดยีวกับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558 และหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559) 

2. เพิTมความคลอ่งตัวในการบรหิารจัดการดา้นการเงนิ: ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถเลอืกทีTจะใชส้ทิธิ
แปลงสภาพเงนิกูย้ืมทีTใหแ้กบ่รษัิทฯ เป็นทุนของบรษัิทฯ หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพพจิารณาแลว้ว่า
บรษัิทฯ จะมกีารพัฒนาไปในทางทีTด ีทั XงนีX ในกรณีทีTผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กู ้
แปลงสภาพ บรษัิทฯ จะไมต่อ้งใชค้นืเงนิตน้แกผู่ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

3. ผลกระทบ (Dilution)ตํTาและไมเ่กดิทันท:ี หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลง
สภาพเป็นหุน้สามัญ กรณีจะเปรยีบเสมือนการเพิTมทุนของบรษัิทฯ โดยการออกหุน้ใหม่ ซึTงจะทําให ้
เกดิผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) ในวนัทีTมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพดังกลา่วในอนาคต มใิช่
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วันทีTออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั XงนีX การเสนอขายหุน้จะแตกต่างจากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ
เนืTองจากการเสนอขายหุน้จะเกดิผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) ทันททีีTมกีารออกหุน้ 

4. ในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพครั XงนีX บรษัิทฯ จะสามารถระดมทนุโดยไดส้ว่นเพิTม (premium) จากราคา
ตลาดของหุน้ของบรษัิทฯ ทีTสงูกวา่ เมืTอเปรยีบเทยีบกบัการเสนอขายหุน้ และ/หรอื หุน้กูทั้Tวไป  

5. นอกจากนีX การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพยังเปิดโอกาสใหบ้รษัิทฯ สามารถระดมทุนในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราดอกเบีXยทีTตํTากว่าปกต ิซึTงบรษัิทฯ สามารถนําไปใชใ้นการประกอบธุรกจิ
ตา่งประเทศไดด้งันัXน จงึชว่ยลดความเสีTยงในดา้นอัตราแลกเปลีTยนเงนิตราตา่งประเทศใหแ้กบ่รษัิทฯ 
อกีดว้ย 

ทีTมาและความเหมาะสมของราคาแปลงสภาพ และระยะเวลาใชส้ทิธแิปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพเป็นราคาทีTไดม้กีารเจรจาและตกลงกันระหวา่งบรษัิทฯ และ Creation ราคาแปลงสภาพ
ทีT 70 บาทนัXนสงูกว่าราคาตลาดประมาณรอ้ยละ 75 โดยทีTราคาตลาดดังกลา่วพจิารณาจากราคาปิดถัว
เฉลีTยถ่วงนา้หนักของหุน้ของบรษัิทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอ้นหลัง 15 วันทําการตดิต่อกันก่อนวันทีT
คณะกรรมการมีมต ิ(31 ตุลาคม 2559) ใหเ้สนอวาระตอ่ทีTประชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้ครั XงทีT 2/2559เพืTอ
พจิารณาอนุมตักิารออกหุน้เพืTอรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ระหวา่งวันทีT7 ตลุาคม
2559 ถงึวันทีT28 ตุลาคม 2559 ซึTงเท่ากับ40.02 บาทต่อหุน้ ดังนั Xน ราคาแปลงสภาพจะไม่ก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบทางดา้นราคา (Price Dilution) ตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิ นอกจากนีX ระยะเวลาการใชส้ทิธแิปลงสภาพ
สงูสดุ 3 ปีนัXนจะชว่ยยืดระยะเวลาในการเกดิผลกระทบทางดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้(Control 
Dilution) ออกไป อยา่งไรก็ด ีขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพชว่ยใหบ้รษัิทฯ มคีวามยดืหยุ่น โดย
บริษัทฯ สามารถไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ว่าทั Xงหมดหรือบางส่วนตามทีTบริษัทฯเห็นสมควร หาก 
Creation SLไมใ่ชส้ทิธแิปลงสภาพภายในระยะเวลา 2 ปีหลงัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ 
ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้สาํหรับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในกรณีทีTผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพ
หุน้กูแ้ปลงสภาพทั Xงจํานวน จะพจิารณาไดด้งันีX  
 
ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) - สามารถคํานวณได ้4 แนวทางโดย
ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถอืหุน้อยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 0.64– 0.91โดยในกรณี Worst Case Scenarioคอืกรณี
ทีTCreation SLใชส้ทิธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกในคราวนีXทั Xงจํานวน และCreation 
Investments ASEAN LLC ใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(GL-W4) ทั Xงจํานวนและไม่มบีคุคลอืTนใช ้
สทิธติามหุน้กูแ้ปลงสภาพและใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(GL-W4) อกี การลดลงของสัดสว่นการถอืหุน้จะ
เท่ากบัรอ้ยละ 0.91 
 
ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) –ไม่มผีลกระทบดา้นราคา เนืTองจากราคาหุน้เฉลีTยหลัง
การใชส้ทิธซิืXอหุน้สามัญสงูกวา่ราคาตลาด (ราคาตลาดพจิารณาจากราคาปิดถัวเฉลีTยยอ้นหลัง 15 วันทํา
การ ระหวา่งวนัทีT 7 ตลุาคม2559 ถงึวนัทีT 28 ตลุาคม2559 ซึTงจะเท่ากบั 40.02 บาทตอ่หุน้)  
 
รายละเอยีดการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) และการลดลงของราคา 
(Price Dilution) ปรากฏตามรายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสาํคัญในเบืXองตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะ
ออกใหแ้ก ่Creation SL ตามทีTปรากฏในตารางดา้นบน 
 

(ข) แผนการใชเ้งนิที
ไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
แผนการใชเ้งนิ 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ Creation SL เป็น
ทางเลือกหนึTงในการระดมทุนเพืTอนําเงนิทีTไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพมาใชใ้นการ
ตอ่ไปนีX  
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ความเป็นไปไดข้องความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิ 
ธุรกจิสนิเชืTอในภมูภิาคเอเชยีไดเ้ตบิโตขึXนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิTงในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียง
ใต ้บรษัิทฯ จงึยังคงมุง่มัTนทีTจะเพิTมความแข็งแกร่งของธุรกจิในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตต้อ่ไปและ
มแีผนในการคอ่ย ๆ ขยายธุรกจิอย่างมัTนคงทั XงในภูมภิาคนีXและภูมภิาคเอเชยีโดยรวม ทั XงนีX กลยุทธข์อง
บรษัิทฯ ในการใหส้นิเชืTอในรูปแบบ Digital Finance Platform นัXนชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถ เพิTมความ
หลากหลายของพอรต์สนิเชืTอของบรษัิทฯ ใหค้รอบคลมุไม่จํากัดเพยีงสนิเชืTอรถจักรยานยนตแ์ละสนิเชืTอ
อปุกรณ์การเกษตร แตร่วมถงึสนิเชืTอเครืTองใชใ้นบา้น สนิเชืTอสาํหรับกลุม่ลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และธุรกจิการใหส้นิเชืTอรายย่อย (Microfinance) ในปัจจุบันดว้ย ดังนัXน เงนิทีT
ไดร้ับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพนีX ร่วมกับการใหส้นิเชืTอในรูปแบบ Digital Finance Platform ทีTมี
ประสทิธภิาพ และโอกาสทางธุรกจิทีTมอียู่นั Xนจะชว่ยใหธุ้รกจิในภมูภิาคเอเชยี โดยเฉพาะเอเชยีตะวันออก
เฉียงใตนั้XนขยายตวัขึXนได ้

ความสมเหตสุมผลของแผนการใชเ้งนิ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพในครั XงนีXจะออกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินทีTจะไดร้ับจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดังกล่าวจะนําไปใชใ้นการขยายธุรกจิในภูมิภาคเอเชีย ซึTงสามารถใชส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการ
ประกอบธรุกจิได ้ดังนัXน การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจงึเปรียบเสมือนการป้องกันความเสีTยงแบบธรรมชาต ิ
(Natural Hedge) 
 

(ค) ผลกระทบที
คาดวา่จะเกดิข ึ(นตอ่การประกอบธรุกจิของบรษิทั 
 
เมืTอบรษัิทฯ ไดร้ับชําระเงนิจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพจะทําใหบ้รษัิทฯ มอัีตราสว่นหนีXสนิ
ตอ่ทุนเท่ากับ 1.34 เท่า และเมืTอมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพตามหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้ จะทําใหบ้รษัิทฯ มี
อัตราสว่นหนีXสนิต่อทุนลดลงตํTากวา่ 1 เท่า นอกจากนีX การทีTมตีน้ทุนทางการเงนิทีTตํTากวา่โดยการออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิทฯ คาดวา่บรษัิทฯ จะมคีวามสามารถในการทํากําไรไดม้ากกวา่เมืTอ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งในธุรกจิเดียวกันโดยการเตบิโตทางธุรกจิอย่างรวดเร็วจะช่วยสรา้งรากฐานทีT
แขง็แกรง่ในตลาดแถบภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
 
นอกจากนีX การมฐีานเงนิทุนทีTแข็งแกร่งและมผีลประกอบการทีTมกีําไรนัXนจะสง่ผลดตีอ่บรษัิทฯในอนาคต
ในการเพิTมอํานาจตอ่รองกับสถาบันการเงนิหรือเพิTมศกัยภาพในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนในตลาดตราสาร
หนีXตา่ง ๆ รวมถงึแหลง่เงนิทนุจากตา่งประเทศทีTมตีน้ทุนทางการเงนิทีTตํTากวา่ตน้ทุนทางการเงนิทีTบรษัิทฯ 
ไดร้ับอยูใ่นปัจจบุนั   
 

(ง) ความสามารถในการชําระหนี(ของบรษิทัฯ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพเมื
อครบกําหนดไถถ่อน 

ระยะเวลา รายละเอยีด 
อตัราสว่น (รอ้ยละของ

จํานวนเงนิที
ไดจ้ากการขาย
หุน้กูแ้ปลงสภาพ) 

ภายใน 2 ปีนับจากวนัทีTออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เพืTอใชเ้ ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและออก
ผลติภัณฑ์ใหม่ในภูมภิาคเอเชยีและสนับสนุนการ
ปล่อยสนิเชืTอเพืTอผูป้ระกอบการ SME และการ
ปลอ่ยสนิเชืTอเชา่ซืXอโดยเฉพาะอย่างยิTงในประเทศ
เมยีนมา่รแ์ละประเทศกมัพชูา 

ประมาณรอ้ยละ 90 

1. ประเทศเมยีนม่าร ์(ซึTงรวมถงึ แตไ่ม่จํากดัเพียง
การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่BGMM) 

ประมาณรอ้ยละ 40 

2. ประเทศกมัพูชา ประมาณรอ้ยละ 50 

ภายใน 2 ปีนับจากวนัทีTออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เพืTอใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนสาํหรับการดําเนนิธุรกจิ
ในรูปแบบ Digital Finance Platform ในภมูภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

ประมาณรอ้ยละ 10 
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บรษัิทฯ มอีตัราสว่นหนีXสนิตอ่ทนุทีTตํTา บรษัิทฯ จงึยังสามารถกูย้ืมเงนิเพิTมเตมิจากแหลง่เงนิทุนอืTน ๆ เพืTอ
ชําระหนีXใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพไดห้ากผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ใชส้ทิธแิปลงสภาพ ทั XงนีX การทีT
บรษัิทฯประกอบธรุกจิในหลายประเทศ และมหีลายผลติภณัฑ ์ก็เป็นการกระจายความเสีTยงทางธุรกจิ และ
เพิTมโอกาสในการสรา้งรายไดเ้พิTมขึXนเพืTอชําระหนีXได ้
 

ประธานฯ ไดช้ีXแจงเพิTมเตมิวา่ในวาระทีT 5.2 นีX ทีTประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิTมเตมิตอ่ทีTประชมุ
นีXเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ทีTบริหาร และ/หรือ บุคคลทีTไดร้ับมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ทีTบรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดาํเนนิการดงัตอ่ไปนีX 

 
1) กําหนดหรือแกไ้ขรายละเอยีด วธิกีารและเงืTอนไขอืTนๆ ทีTเกีTยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพใหแ้ก ่Creation SL ตามความเหมาะสม ซึTงรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงขอ้กําหนดและเงืTอนไขของหุน้กู ้
แปลงสภาพ วนัทีTออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จํานวนหุน้สามัญเพืTอรองรับการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
มลูคา่ทีTตราไว ้การคาํนวณและวธิกีารชําระดอกเบีXย ระยะเวลาในการใชส้ทิธแิปลงสภาพ การไถถ่อนหุน้กู ้
แปลงสภาพ หรอืการกําหนดเหตกุารณ์ทีTบรษัิทฯ ตอ้งออกหุน้ใหม่เพืTอรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพ และ
เงืTอนไขการปรับสทิธแิปลงสภาพโดยทีTการกําหนด หรอืการแกไ้ข โดยประธานเจา้หนา้ทีTบรหิารและ/หรอื 
บคุคลทีTไดร้ับมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีTบรหิารดังกลา่ว จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบทีTไดร้ับอนุมัตจิากทีT
ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั XงทีT 2/2559 ของบรษัิทฯ โดยเฉพาะอย่างยิTงในเรืTองอายุของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
อัตราดอกเบีXย ราคาแปลงสภาพ และอัตราการแปลงสภาพ ตามทีTไดร้ะบุไวใ้นขอ้กําหนดสาระสําคัญใน
เบืXองตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกใหแ้ก ่Creation SL ตามทีTตามทีTปรากฏในตารางดา้นบน และ 

2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนาม และแกไ้ขสญัญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยขอ้มลู คําขอยกเวน้การ
ปฏบิัตหินา้ทีT รายงาน คําขออนุญาตตา่งๆ และหลักฐานต่างๆ ทีTจําเป็นทีTเกีTยวขอ้งกับการออกและเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ Creation SLซึTงรวมถงึการตดิต่อ การยืTนเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพืTอขอ
อนุญาต รวมทั XงเอกสารหลักฐานทีTเกีTยวขอ้งอืTนๆ การดําเนนิการการตดิตอ่ และ/หรอื การกระทําอืTนใดตอ่
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ์หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานทีTเกีTยวขอ้งกับการออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่Creation SL การนําหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกใหแ้ก ่Creation SLเขา้
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศและการนําหุน้สามัญเพิTมทุนจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้
กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกใหแ้ก่ Creation SLเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ละใหม้ีอํานาจในการ
ดําเนนิการอืTนใดทีTจําเป็นและเหมาะสมเพืTอดาํเนนิการตามทีTระบไุวเ้บืXองตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิTมเตมิ ซึTงสามารถสรปุไดด้งันีX 

มผีูถ้อืหุน้รายหนึTงไดใ้หค้วามเห็นซึTงสามารถสรปุไดด้งัตอ่ไปนีX 
ความเห็น ผูถ้อืหุน้ไดใ้หค้วามเห็นวา่การใชคํ้าวา่ ‘voting shares’ในหนังสอืเชญิประชมุภาษาอังกฤษนัXนมคีวาม

สบัสนและคําดงักลา่วไมม่กีฎหมายไทยรองรับ นอกจากนีX บรษัิทฯ ควรเสนอใหใ้ชร้ายไดท้ีTปรากฎใน
งบการเงนิรวมในการประกาศจ่ายเงนิปันผล ไมใ่ชร่ายไดจ้ากงบการเงนิเฉพาะกจิการ เนืTองจากเงนิ
ปันผลจะมจํีานวนนอ้ยกวา่และผูถ้อืหุน้จะไมม่อํีานาจควบคมุในการจ่ายเงนิปันผลโดยบรษัิทย่อยของ
บรษัิทฯ 

คําตอบ ประธานฯ และสนับสนุนโดยคณุยรรยง ทีTปรกึษาทางการเงนิ ไดต้อบวา่การจ่ายเงนิปันผลจากรายได ้
ทีTปรากฎในงบการเงนิรวมนัXนไม่สามารถทําได ้เนืTองจากเงนิปันผลนัXนจะตอ้งถูกจ่ายจากบรษัิทย่อย
มายงับรษัิทแมใ่นประเทศไทยกอ่น บรษัิทฯ สามารถทําไดเ้พยีงคํานวณในงบการเงนิรวม อย่างไรก็ด ี
ประธานฯ ไดก้วา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ 

 
เมืTอไมม่ผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิTมเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ทีTประชุมเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กู ้

แปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่Creation SLในจํานวนไม่เกนิ 
20 ลา้นดอลลารส์หรัฐหรือในเงนิสกลุอืTนในจํานวนเทยีบเท่าและการเขา้ทํารายการทีTเกีTยวโยงกันและการมอบอํานาจ 
ตามรายละเอยีดทีTชีXแจงไปแลว้ 
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ทั XงนีX มตใินระเบยีบวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ซึTง
มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บเสยีงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึTงถอืหุน้จํานวน 
36,504,600 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ทีTมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนีX 

 มต ิ ทีTประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนใน
ตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่Creation SLในจํานวนไม่เกนิ 20 ลา้นดอลลารส์หรัฐหรอื
ในเงนิสกลุอืTนในจํานวนเทยีบเท่าและการเขา้ทํารายการทีTเกีTยวโยงกัน และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีTไดเ้สนอ
ขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนีX 

เห็นดว้ย 1,109,276,478 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.1004 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึTงมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย 21,475,883 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.8993 
งดออกเสยีง 3,600 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 

ทั XงนีX Creation ASEAN ซึTงถอืหุน้จํานวน 36,504,600หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระ
นีX 
หมายเหต ุ  ในวาระนีXมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิTมขึXน 1 รายจํานวน 550,000 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น

จํานวนหุน้ทีTเขา้รว่มประชมุทั Xงหมด จํานวน 1,167,260,561 หุน้ (เสยีง) 

ระเบยีบวาระที
  6 พจิารณาอนุมตักิารเพิ
มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 17,327,414.50 บาท จาก
เดมิทุนจดทะเบยีน 905,217,625.50 บาท เป็น 922,545,040.00 บาท โดยการออก
หุน้สามญัเพิ
มทนุ จาํนวน 34,654,829 หุน้ มูลคา่ที
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื
อรองรบั
การเปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 
4. เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ
มทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

ระเบยีบวาระที
  6.1 พจิารณาอนุมตักิารเพิ
มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 12,376,724.50 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิ
มทุน จํานวน 24,753,449 หุน้ มูลค่าท ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพื
อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที
จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่
JTrust Asia Pte. Ltd. และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื
อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ
มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

ประธานฯ รายงานตอ่ทีTประชมุวา่ทีTประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ทีTประชมุนีX เพืTอพจิารณาอนุมัติ
การเพิTมทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 12,376,724.50 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิTมทุน จํานวน 24,753,449 
หุน้ มูลคา่ทีTตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพืTอรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกและเสนอขาย
ใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ตามกฎหมายทีTเกีTยวขอ้งซึTงมรีายละเอยีดปรากฏตามระเบยีบวาระทีT 5.1  

ประธานฯ ไดช้ีXแจงเพิTมเตมิวา่ในวาระทีT 6.1 นีXทีTประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิTมเตมิตอ่ทีTประชมุนีX 
เพืTอพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ทีTบริหาร และ/หรือ บุคคลทีTไดร้ับมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ทีTบรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดาํเนนิการใดๆ ทีTเกีTยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนเพิTมทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ และ
การจดทะเบยีนแกไ้ขเพิTมเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. ตอ่หน่วยงานตา่งๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงาน
อืTนใดทีTเกีTยวขอ้งและดาํเนนิการใหข้อ้มลูเพิTมเตมิหรอืเปลีTยนแปลงเอกสารการจดทะเบยีนหรอืเอกสารอืTนใดทีTเกีTยวขอ้ง
กบัการจดทะเบยีนดงักลา่วตามคําเรยีกรอ้งของหน่วยงานทีTเกีTยวขอ้ง 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิTมเตมิ ซึTงสามารถสรปุไดด้งันีX 

 
คําถาม  บรษัิทฯ ไดค้ํานงึถงึการถอืหุน้ไขวใ้นบรษัิทฯ โดย JTA หรอืไม ่
คําตอบ ประธานฯไดต้อบวา่JTA ไม่ใชบ่รษัิทแม่ของบรษัิทฯในปัจจุบัน และ JTA ถอืหุน้ในบรษัิทฯ ในสดัสว่น

ทีTนอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของหุน้ทั Xงหมดของบรษัิทฯ 
 

เมืTอไมม่ผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิTมเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ทีTประชมุเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารเพิTมทุนจดทะเบยีนของ
บรษัิทฯ จํานวน 12,376,724.50 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิTมทุน จํานวน 24,753,449 หุน้ มูลคา่ทีTตราไวหุ้น้ละ 



 

39 
 

0.50 บาท เพืTอรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกและเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. 
และการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพืTอใหส้อดคลอ้งกบัการเพิTมทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯและการ
มอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีTชีXแจงไปแลว้ 

 ทั XงนีXมตใินวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ซึTงมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไมนั่บเสยีงของ JTrust Asia Pte.Ltd. ซึTงถอืหุน้จํานวน 98,100,000 หุน้ และ
เป็นผูถ้อืหุน้ทีTมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 มต ิ ทีTประชมุพจิารณาแลว้ มีมตอินุมัตกิารเพิTมทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 12,376,724.50 บาท 
โดยการออกหุน้สามัญเพิTมทุน จํานวน 24,753,449 หุน้ มูลคา่ทีTตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพืTอรองรับการใชส้ทิธแิปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกและเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. และการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอง
บรษัิทฯ ขอ้ 4. เพืTอใหส้อดคลอ้งกบัการเพิTมทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีTไดเ้สนอ
ขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนีX 

เห็นดว้ย 1,050,689,878 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.2724 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึTงมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย 18,467,083 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.7273 
งดออกเสยีง 3,600 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 

ทั XงนีX JTA ซึTงถอืหุน้จํานวน 98,100,000หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนีX 

ระเบยีบวาระที
  6.2 พจิารณาอนุมตักิารเพิ
มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 4,950,690 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิ
มทุน จํานวน 9,901,380 หุน้ มูลค่าท ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื
อ
รองรบัการใช้สทิธแิปลงสภาพของหุ ้นกู ้แปลงสภาพที
จะออกและเสนอขายให้แก ่
Creation Investments Sri Lanka LLC และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั
ฯ ขอ้ 4. เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ
มทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯท ั(งหมด 

ประธานฯ รายงานตอ่ทีTประชมุวา่ทีTประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ทีTประชมุนีX เพืTอพจิารณาอนุมัติ
การเพิTมทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 4,950,690 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิTมทุนจํานวน 9,901,380 หุน้ มูล
ค่าทีTตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทเพืTอรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกและเสนอขายใหแ้ก ่
Creation SL ตามกฎหมายทีTเกีTยวขอ้ง ซึTงมรีายละเอยีดปรากฏตามระเบยีบวาระทีT 5.2 และการแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์
สนธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพืTอใหส้อดคลอ้งกับการเพิTมทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯทั Xงหมด อันรวมถงึการเพิTมทุนจด
ทะเบยีนทีTสบืเนืTองมาจากการเพิTมทนุจดทะเบยีนตามวาระทีT 6.1 ดว้ย โดยการยกเลกิขอ้ความเดมิและเปลีTยนแปลงเป็น
ขอ้ความใหม ่ดงันีX 

ขอ้ความใหม ่

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน  :   922,545,040บาท (เกา้รอ้ยยีTส ิบสองลา้นหา้แสนสีT
หมืTนหา้พันสีTสบิบาท) 
  

แบง่ออกเป็น   :  1,845,090,080 หุน้ (หนึTงพันแปดรอ้ยสีTสบิหา้ลา้นเกา้
หมืTนแปดสบิหุน้) 
 
มลูคา่หุน้ละ   : 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 
โดยแบง่ออกเป็น 
 
หุน้สามญั   :  1,845,090,080 หุน้ (หนึTงพันแปดรอ้ยสีTสบิหา้ลา้นเกา้
หมืTนแปดสบิหุน้) 
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หุน้บรุมิสทิธ ิ   :  -0- หุน้   (-)” 
 

ประธานฯ ไดช้ีXแจงเพิTมเตมิวา่ในวาระทีT 6.2 นีXทีTประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิTมเตมิตอ่ทีTประชมุนีX 
เพืTอพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ทีTบริหาร และ/หรือ บุคคลทีTไดร้ับมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ทีTบรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดาํเนนิการใดๆ ทีTเกีTยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนเพิTมทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ และ
การจดทะเบยีนแกไ้ขเพิTมเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. ตอ่หน่วยงานตา่งๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงาน
อืTนใดทีTเกีTยวขอ้งและดาํเนนิการใหข้อ้มลูเพิTมเตมิหรอืเปลีTยนแปลงเอกสารการจดทะเบยีนหรอืเอกสารอืTนใดทีTเกีTยวขอ้ง
กบัการจดทะเบยีนดงักลา่วตามคําเรยีกรอ้งของหน่วยงานทีTเกีTยวขอ้ง 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิTมเตมิ ซึTงสามารถสรปุไดด้งันีX 

 
คําถาม เมืTอบรษัิทฯ จะออกหุน้ตามมลูคา่ทีTตราไว ้บรษัิทฯ จะบนัทกึหุน้กูแ้ปลงสภาพในงบการเงนิของบรษัิท

ฯ อยา่งไร สว่นตา่งมลูคา่หุน้ (Premium)เป็นเท่าใด 
คําตอบ บรษัิทฯจะบนัทกึหุน้กูแ้ปลงสภาพในสว่นของหนีXทั XงนีXสว่นตา่งมลูคา่หุน้นั Xนมมีลูคา่ประมาณรอ้ยละ 50 

ของมลูคา่หุน้ในปัจจบุนั 
 

เมืTอไมม่ผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิTมเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ทีTประชมุเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารเพิTมทุนจดทะเบยีนของ
บรษัิทฯ จํานวน 4,950,690 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิTมทุน จํานวน 9,901,380 หุน้ มูลคา่ทีTตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท เพืTอรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกและเสนอขายใหแ้ก ่Creation Investments Sri 
Lanka LLC และการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพืTอใหส้อดคลอ้งกบัการเพิTมทุนจดทะเบยีนของ
บรษัิทฯทั Xงหมด อนัรวมถงึการเพิTมทุนจดทะเบยีนทีTสบืเนืTองมาจากการเพิTมทุนจดทะเบยีนตามวาระทีT 6.1 ดว้ย และการ
มอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีTชีXแจงไปแลว้ 

ทั XงนีX มตใินระเบยีบวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ซึTง
มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึTงถอืหุน้จํานวน 
36,504,600 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ทีTมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 
 มต ิ ทีTประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเพิTมทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 4,950,690 บาท โดย
การออกหุน้สามัญเพิTมทุน จํานวน 9,901,380 หุน้ มูลคา่ทีTตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพืTอรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกและเสนอขายใหแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLC และการแกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพืTอใหส้อดคลอ้งกบัการเพิTมทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯทั Xงหมด อันรวมถงึการเพิTมทุน
จดทะเบยีนทีTสบืเนืTองมาจากการเพิTมทุนจดทะเบียนตามวาระทีT 6.1 ดว้ย และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีTได ้
เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนีX 

เห็นดว้ย 1,112,285,278 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.3665 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึTงมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย 18,467,083 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.6332 
งดออกเสยีง 3,600 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 

ทั XงนีX Creation ASEAN ซึTงถอืหุน้จํานวน 36,504,600หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระ
นีX 

ระเบยีบวาระที
  7 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ
มทุนของบรษิทัฯ ในจํานวนไมเ่กนิ 34,654,829 
หุน้ มูลคา่ที
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื
อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

ระเบยีบวาระที
  7.1 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ
มทุนของบรษิทัฯ ในจํานวนไมเ่กนิ 24,753,449 
หุน้ มูลคา่ที
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื
อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ที
จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. 
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ประธานฯ รายงานตอ่ทีTประชมุวา่สบืเนืTองจากการอนุมัตกิารเพิTมทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดใน
ระเบยีบวาระทีT 6.1 นัXน ทีTประชุมคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ทีTประชุมนีX เพืTอพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้
สามัญเพิTมทุนของบรษัิทฯ ในจํานวนไม่เกนิ 24,753,449 หุน้ มูลค่าทีTตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพืTอรองรับการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTจะออกและเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ตามรายละเอยีดทีTปรากฏใน
ระเบยีบวาระทีT 5.1 

ในการนีXราคาใชส้ทิธซิืXอหุน้สามัญเพิTมทุนทีTราคา 70 บาทตอ่หุน้ดังกลา่วจะไม่ตํTากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาปิด
ถวัเฉลีTยถว่งนํXาหนักของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วันทําการ ตดิตอ่กันกอ่นวันทีTคณะกรรมการ
มีมต ิ(31 ตุลาคม 2559) ใหเ้สนอวาระตอ่ทีTประชุมนีXเพืTอพิจารณาอนุมัตกิารออกหุน้เพืTอรองรับการใชส้ทิธติามหุน้กู ้
แปลงสภาพ ทีTจะออกและเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ระหวา่งวันทีT 7 ตลุาคม 2559 ถงึวันทีT 28 ตลุาคม 
2559ซึTงจะเท่ากบั 40.02 บาทตอ่หุน้ จงึไมเ่ขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํTาตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทีT สจ. 39/2551 เรืTอง การคํานวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ
การกําหนดราคาตลาดเพืTอการพจิารณาการเสนอขายหุน้ทีTออกใหมใ่นราคาตํTา 

ประธานฯ ไดช้ีXแจงเพิTมเติมว่าในวาระทีT 7.1 นีXในการจัดสรรหุน้สามัญเพิTมทุนของบริษัทฯ ในจํานวน 
24,753,449 หุน้ เพืTอรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทีTจะออกและเสนอขายใหแ้ก่ JTrust Asia 
Pte. Ltd.คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิTมเตมิต่อทีTประชุมนีX เพืTอพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธาน
เจา้หนา้ทีTบรหิาร และ/หรอื บคุคลทีTไดร้ับมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีTบรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการพจิารณากําหนด
รายละเอยีดอืTนๆ ทีTเกีTยวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้เพิTมทุนขา้งตน้ ซึTงรวมถงึการเขา้เจรจา ทําความตกลง และการลงนามใน
เอกสารและสญัญาตา่งๆ ทีTเกีTยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิTมทุนดังกลา่ว รวมถงึการลงนามในคําขออนุญาตตา่งๆ 
คําขอผอ่นผันตา่งๆ และหลกัฐานทีTจําเป็นทีTเกีTยวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิTมทุนและการนําหุน้สามัญเพิTมทุนเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซึTงรวมถงึการตดิตอ่ การยืTนคําขออนุญาตหรอืขอผอ่นผัน เอกสารหรือหลักฐานตา่งๆ และ
การดําเนนิการการตดิตอ่ และ/หรอื การกระทําอืTนใดตอ่สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ตลาดหลักทรัพยฯ์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีTเกีTยวขอ้ง รวมถงึการดําเนนิการใดๆ ทีTจําเป็นเพืTอวัตถปุระสงคใ์น
การจดัสรรหุน้สามญัเพิTมทนุของบรษัิทฯ ดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิTมเตมิ ซึTงสามารถสรปุไดด้งันีX 
 
คําถาม เพราะเหตใุดบรษัิทฯ ถงึไดร้ะบถุงึการเสนอขายหุน้ทีTออกใหมใ่นราคาตํTา และเหตใุดการคํานวณราคา

ยอ้นหลงั 15 วนัจงึคดิคาํนวณถงึวนักอ่นวนัทีTคณะกรรมการมมีต ิไมใ่ชว่นัทีTใชส้ทิธแิปลงสภาพ 
คําตอบ ประธานฯ ไดต้อบวา่การระบขุอ้ความดังกลา่วในหนังสอืเชญิประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้นั Xนเป็นการระบุคํา

ตามกฎหมายทีTเกีTยวขอ้งเท่านัXน ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นราคาทีTสงูกวา่ราคาตลาด
ของหุน้ของบรษัิทฯ 

 
เมืTอไมม่ผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิTมเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ทีTประชมุเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิTมทุน

ของบรษัิทฯ ในจํานวนไมเ่กนิ 24,753,449 หุน้ มลูคา่ทีTตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพืTอรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของ
หุน้กูแ้ปลงสภาพ ทีTจะออกและเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd.และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีTชีXแจงไป
แลว้ 

ทั XงนีX มตใินระเบยีบวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ ึTงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนโดยไมนั่บเสยีงของ JTrust Asia Pte.Ltd. ซ ึTงถอืหุน้จํานวน 98,100,000 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ทีTมสีว่นไดเ้สยี
เป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนีX 

 มต ิ ทีTประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิTมทุนของบริษัทฯ ในจํานวนไม่เกิน 
24,753,449 หุน้ มลูคา่ทีTตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพืTอรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทีTจะออกและ
เสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd.และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีTไดเ้สนอขา้งตน้ทุกประการ ดว้ยคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนีX 

เห็นดว้ย 1,050,538,942 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.2583 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของ
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ไมเ่หน็ดว้ย 18,618,019 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.7414 ผูถ้ือหุน้ซึTงมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง 3,600 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 

ทั XงนีX JTA ซึTงถอืหุน้จํานวน 98,100,000หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนีX 

ระเบยีบวาระที
  7.2 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ
มทุนของบรษิทัฯ ในจํานวนไมเ่กนิ  9,901,380 
หุน้ มูลคา่ที
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื
อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ที
จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLC 

ประธานฯ รายงานตอ่ทีTประชมุวา่สบืเนืTองจากการอนุมัตกิารเพิTมทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดใน
ระเบยีบวาระทีT 6.2 นัXน ทีTประชุมคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ทีTประชุมนีX เพืTอพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้
สามัญเพิTมทุนของบรษัิทฯ ในจํานวนไม่เกนิ  9,901,380 หุน้ มูลคา่ทีTตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพืTอรองรับการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทีTจะออกและเสนอขายใหแ้ก่ Creation Investments Sri Lanka LLCตาม
รายละเอยีดทีTปรากฏในระเบยีบวาระทีT 5.2 

ในการนีXราคาใชส้ทิธซิืXอหุน้สามัญเพิTมทุนทีTราคา 70 บาทตอ่หุน้ดังกลา่วจะไม่ตํTากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาปิด
ถวัเฉลีTยถว่งนํXาหนักของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วันทําการ ตดิตอ่กันกอ่นวันทีTคณะกรรมการ
มีมต ิ(31 ตุลาคม 2559)ใหเ้สนอวาระต่อทีTประชุมนีXเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารออกหุน้เพืTอรองรับการใชส้ทิธติามหุน้กู ้
แปลงสภาพ ทีTจะออกและเสนอขายใหแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLCระหวา่งวันทีT 7 ตลุาคม 2559 ถงึ
วนัทีT 28 ตลุาคม 2559 ซึTงจะเทา่กบั 40.02 บาทตอ่หุน้ จงึไมเ่ขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํTาตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทีT สจ. 39/2551 เรืTอง การคํานวณราคาเสนอ
ขายหลกัทรัพยแ์ละการกําหนดราคาตลาดเพืTอการพจิารณาการเสนอขายหุน้ทีTออกใหมใ่นราคาตํTา 

ประธานฯ ไดช้ีXแจงเพิTมเติมว่าในวาระทีT 7.2 นีXในการจัดสรรหุน้สามัญเพิTมทุนของบริษัทฯ ในจํานวน 
9,901,380 หุน้ เพืTอรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทีTจะออกและเสนอขายใหแ้ก่ Creation 
Investments Sri Lanka LLCทีTประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิTมเตมิตอ่ทีTประชมุนีXเพืTอพจิารณาอนุมัตกิาร
มอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ทีTบรหิาร และ/หรอื บคุคลทีTไดร้ับมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีTบรหิารเป็นผูม้อํีานาจ
ในการพจิารณากําหนดรายละเอยีดอืTนๆ ทีTเกีTยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้เพิTมทุนขา้งตน้ ซึTงรวมถงึการเขา้เจรจา ทําความ
ตกลง และการลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ทีTเกีTยวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิTมทุนดังกลา่ว รวมถงึการลงนาม
ในคําขออนุญาตตา่งๆ คําขอผ่อนผันตา่งๆ และหลักฐานทีTจําเป็นทีTเกีTยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิTมทุนและการนํา
หุน้สามญัเพิTมทนุเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซึTงรวมถงึการตดิตอ่ การยืTนคําขออนุญาตหรอืขอผอ่นผัน เอกสาร
หรือหลักฐานต่างๆ และการดําเนินการการตดิต่อ และ/หรือ การกระทําอืTนใดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีTเกีTยวขอ้ง รวมถงึการดําเนนิการ
ใดๆ ทีTจําเป็นเพืTอวตัถปุระสงคใ์นการจัดสรรหุน้สามัญเพิTมทุนของบรษัิทฯ ดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิTมเตมิ ซึTงสามารถสรปุไดด้งันีX 
 
คําถาม สว่นตา่งมลูคา่หุน้ (Share Premium) นัXนเป็นเท่าใด คดิคํานวณจากมูลคา่ 40.02 บาท หรอืมูลคา่ทีT

ตราไวข้องหุน้ทีT 0.50 บาท 
คําตอบ ประธานฯ ตอบวา่สว่นตา่งมลูคา่หุน้นั Xนไม่สามารถพจิารณาเทยีบกบัมูลคา่ทีTตราไวข้องหุน้ได ้แตต่อ้ง

พจิารณาเทยีบกบัราคาหุน้ ณ ขณะนัXน 
 

เมืTอไมม่ผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิTมเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ทีTประชมุเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิTมทุน
ของบรษัิทฯ ในจํานวนไมเ่กนิ  9,901,380 หุน้ มูลคา่ทีTตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพืTอรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของ
หุน้กูแ้ปลงสภาพ ทีTจะออกและเสนอขายใหแ้ก่ Creation Investments Sri Lanka LLCและการมอบอํานาจ ตาม
รายละเอยีดทีTชีXแจงไปแลว้ 

ทั XงนีX มตใินระเบยีบวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ ึTงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนโดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึTงถอืหุน้จํานวน 36,504,600 หุน้ และเป็นผูถ้อื
หุน้ทีTมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 
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 มต ิ ทีTประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิTมทุนของบริษัทฯ ในจํานวนไม่เกิน  
9,901,380 หุน้ มูลคา่ทีTตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพืTอรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทีTจะออกและ
เสนอขายใหแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLCและการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีTไดเ้สนอขา้งตน้ทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนีX 

เห็นดว้ย 1,112,134,342 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.3532 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึTงมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย 18,618,019 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.6465 
งดออกเสยีง 3,600 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 

ทั XงนีX Creation ASEAN ซึTงถอืหุน้จํานวน 36,504,600 หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงใน
วาระนีX 

ระเบยีบวาระที
 8 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ
มเตมิเหตุผลความจําเป็นและวตัถุประสงคข์องการออกหุน้
กูแ้ปลงสภาพ และแผนการใชเ้งนิที
ไดร้บัจากหุน้กูแ้ปลงสภาพที
ออกใหแ้ก่ JTrust 
Asia Pte. Ltd. ในวนัที
 1 สงิหาคม 2559 และขอ้มลูที
เก ี
ยวขอ้ง 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อทีTประชุมวา่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ีTประชมุผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตกิาร
แกไ้ขเพิTมเตมิเหตผุลความจําเป็นและวัตถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และแผนการใชเ้งนิทีTไดร้ับจากหุน้กู ้
แปลงสภาพทีTออกใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ในวันทีT 1 สงิหาคม 2559 (หุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559) และขอ้มลูทีT
เกีTยวขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงันีX 

ขอ้ความใหม ่

(ก) เหตผุลและความจําเป็นของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และวตัถุประสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 
เหตผุลความจําเป็นและวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
• เพืTอใชเ้ป็นเงนิทุนและสนับสนุนการขยายธุรกจิและ/หรือการซืXอกจิการเพืTอขยายธุรกจิในภูมภิาค

เอเชยี และเพิTมศกัยภาพใหแ้กก่ารปลอ่ยสนิเชืTอในรปูแบบ Digital Finance Platform ของบรษัิทฯ 

(ข) แผนการใชเ้งนิที
ไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
แผนการใชเ้งนิ 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้วา่การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทางเลอืกหนึTงในการระดมทุนเพืTอนําเงนิทีT
ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพมาใชใ้นการตอ่ไปนีX  

ระยะเวลา รายละเอยีด 
จํานวน (ดอลลาร์

สหรฐั) 
ภายใน 2 ปีนับจากวันทีT
ออกและเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

เพืTอใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกจิ และ/
หรื อ  ก า ร ซืX อ กิจ ก า ร ใน ภู มิภ า ค เ อ เชี ย 
ดงัตอ่ไปนีX 

ประมาณ 130 

1. การเขา้ซืXอหุน้ใน CCF ประมาณ 72 

2. การเขา้ซืXอหุน้ใน BGMM ประมาณ 8 

3. หุน้กู ้CF 28.5 

4. จัดตั Xงบรษัิทใหบ้รกิาร 3 

5. การเขา้ซืXอหุน้ในPT Bank JTrust 
Indonesia Tbk. 

11.7 
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ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิ 
ธุรกจิสนิเชืTอในภูมภิาคเอเชยีไดเ้ตบิโตขึXนอย่างมาก ซึTงบรษัิทฯ ก็ไดร้ับการตดิต่อจากผูข้ายหลายราย
โดยเฉพาะอยา่งยิTงในภมูภิาคเอเชยี ตามไดนํ้าเสนอใหค้ณะกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ เพืTออนุมัตกิารทํา
รายการและไดเ้ปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพยใ์นชว่งระยะเวลา 2 เดอืนทีTผา่นมา  ในการนีX บรษัิทฯ และ/
หรอื บรษัิทย่อยไดเ้ขา้ทําบันทกึขอ้ตกลง และ/หรอื สญัญาทีTเกีTยวขอ้งกับธุรกรรมตามทีTไดก้ลา่วมาแลว้
นัXน ซึTงเมืTอบรษัิทฯ ไดร้ับการอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ และไดร้ับการอนุญาตจากหน่วนงานราชการทีTเกีTยวขอ้ง 
รวมทั XงเงืTอนไขบงัคบักอ่นสาํเร็จแลว้ บรษัิทฯ ก็จะดําเนนิการเขา้ทําธรุกรรมทีTเกีTยวขอ้งซึTงคาดวา่จะใหแ้ลว้
เสร็จในตน้ปี 2560และจากการเขา้ซืXอหุน้ตา่ง ๆ นีX บรษัิทฯ ยังคงมุ่งมัTนทีTจะเพิTมความแข็งแกร่งของธรุกจิ
ในภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตต้่อไปและมีแผนในการค่อย ๆ ขยายธุรกจิอย่างมัTนคงทั XงในภมูภิาคนีX
และภูมภิาคเอเชยีโดยรวม ทั XงนีX กลยุทธข์องบรษัิทฯ ในการใหส้นิเชืTอในรูปแบบ Digital Finance 
Platform นัXนชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถ เพิTมความหลากหลายของพอรต์สนิเชืTอของบรษัิทฯ ใหค้รอบคลุม
ไม่จํากัดเพียงสนิเชืTอรถจักรยานยนตแ์ละสนิเชืTออุปกรณ์การเกษตร แต่รวมถงึสนิเชืTอเครืTองใชใ้นบา้น 
สนิเชืTอสําหรับกลุม่ลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกจิการใหส้นิเชืTอราย
ย่อย (Microfinance) ในปัจจุบันดว้ย ดังนัXน เงนิทีTไดร้ับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพนีX ร่วมกับการให ้
สนิเชืTอในรูปแบบ Digital Finance Platform ทีTมปีระสทิธภิาพ และโอกาสทางธรุกจิทีTมอียูนั่ Xนจะชว่ยให ้
ธรุกจิในภมูภิาคเอเชยี โดยเฉพาะเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตนั้XนขยายตวัขึXนได ้

ความสมเหตสุมผลของแผนการใชเ้งนิ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพในครั XงนีXจะออกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินทีTจะไดร้ับจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดังกล่าวจะนําไปใชใ้นการขยายธุรกจิในภูมิภาคเอเชีย ซึTงสามารถใชส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการ
ประกอบธรุกจิได ้ดังนัXน การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจงึเปรียบเสมือนการป้องกันความเสีTยงแบบธรรมชาต ิ
(Natural Hedge) 

ในการนีX คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ว่าเนืTองจากบรษัิทฯ ไดร้ับขอ้เสนอและไดร้ับการตดิตอ่สําหรับการซืXอ
กิจการทีTน่าสนใจหลายรายการ และเมืTอพิจารณาถึงสถานการณ์ทีTเปลีTยนแปลงไปและโอกาสใหม่ทีT เขา้มา 
คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึเห็นวา่บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นทีTจะตอ้งใชเ้งนิทีTไดร้ับจากการขายหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559 เพืTอ
ลงทนุในการซืXอกจิการเหลา่นัXนทีTสว่นมากจะแลว้เสร็จในตน้ปี 2560 เพืTอควา้โอกาสทางธรุกจิทีTเขา้มาไดอ้ย่างทันท่วงท ี
และเพืTอการบรหิารจดัการโครงสรา้งเงนิทุนใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกบ่รษัิทฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

นอกจากนีX บรษัิทฯ ยังคงมเีงนิเหลอืซึTงสามารถนําไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนได ้และในขณะเดยีวกนั บรษัิทฯ 
ก็สามารถจดัหาเงนิทุนเพิTมเตมิไดอ้กีหลายชอ่งทางผา่นทางธนาคารและสถาบนัตา่ง ๆ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิTมเตมิ ซึTงสามารถสรปุไดด้งันีX 
 
มผีูถ้อืหุน้รายหนึTงไดใ้หค้วามเห็นดงัตอ่ไปนีX 
ความเห็น ผูถ้อืหุน้แนะนําวา่รายละเอยีดของการใชเ้งนิควรจะชดัเจนกวา่นีX นอกจากนีX เนืTองจากบรษัิทฯ จะระดม

เงนิทนุในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐโปรดพจิารณาถงึการบรหิารความเสีTยงเพืTอลดความเสีTยงจากคา่เงนิ
ดว้ย 

คําตอบ  ประธานฯขอบคณุผูถ้อืหุน้สาํหรับความเห็น 
 

6. การเขา้ซืXอหุน้ใน Bagan Innovation 
Technology Pte. Ltd. ในประเทศสงิคโปร ์

ประมาณ 1.1 

6. การดําเนินงานของบริษัทฯ ในภูม ิภาค
เอเชยี 

ประมาณ 5.7 
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เมืTอไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิTมเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ทีTประชุมเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิTมเตมิเหตผุล
ความจําเป็นและวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และแผนการใชเ้งนิทีTไดร้ับจากหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTออกใหแ้ก ่
JTrust Asia Pte. Ltd. ในวนัทีT 1 สงิหาคม 2559 และขอ้มลูทีTเกีTยวขอ้ง ตามรายละเอยีดทีTชีXแจงไปแลว้ 

 ทั XงนีXมตใินวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีTมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย
ไม่นับเสยีงของ JTA ซึTงถอืหุน้จํานวน 98,100,000 หุน้ และ Creation Investments ASEAN LLC ซึTงถอืหุน้จํานวน 
36,504,600 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ทีTมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 มต ิ ทีTประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารแกไ้ขเพิTมเตมิเหตผุลความจําเป็นและวัตถปุระสงคข์องการออก
หุน้กูแ้ปลงสภาพ และแผนการใชเ้งนิทีTไดร้ับจากหุน้กูแ้ปลงสภาพทีTออกใหแ้ก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในวันทีT 1 
สงิหาคม 2559 และขอ้มลูทีTเกีTยวขอ้งตามรายละเอยีดทีTไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนีX 

เห็นดว้ย 1,014,312,826 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.2237 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึTงมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย 15,330,735 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.4846 
งดออกเสยีง  3,012,400 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2917 

ทั XงนีX JTA ซึTงถอืหุน้จํานวน 98,100,000 หุน้ และ Creation ASEAN ซึTงถอืหุน้จํานวน 36,504,600 หุน้ นับเป็นผูม้สีว่น
ไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนีX 

ระเบยีบวาระที
 9 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ
มเตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อทีTประชุมว่าเพืTอพัฒนาการบรหิารงานของบริษัทฯ และเพืTอความชัดเจนเกีTยวกับ
ขอ้จํากัดการโอนหุน้และการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามคําแนะนําของตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิห ้
นําเสนอตอ่ทีTประชมุนีXเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิTมเตมิขอ้บงัคบัของบรษัิทฯทีTเกีTยวขอ้งกบัขอ้จํากัดการโอนหุน้และ
จํานวนกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผูกพันบรษัิทฯ โดยยกเลกิขอ้ความเดมิในขอ้ 13 และขอ้ 27 และแทนทีTดว้ยขอ้ความ
ใหมด่งัตอ่ไปนีX 

 
“ขอ้ 13 การโอนหุน้ 

หุน้ของบรษัิทโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จํากัด เวน้แต่ การโอนหุน้นัXนเป็นเหตใุหอ้ัตราสว่นการถอืหุน้ของ
บคุคลผูท้ีTไมใ่ชส่ญัชาตไิทยขดัหรอืแยง้กบั ขอ้ 6. วรรคสองแหง่ขอ้บงัคบันีX” 

“ขอ้ 27 อํานาจกรรมการ 

คณะกรรมการมอํีานาจและหนา้ทีTจัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค ์ขอ้บังคับ และมติ
ของทีTประชมุผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึTงหรือหลายคนปฏบิัตกิารอย่างใดอย่างหนึTงแทน
คณะกรรมการก็ได ้กรรมการผูไ้ดร้ับมอบหมายมสีทิธไิดร้ับคา่ตอบแทนในการปฏบิตังิานตามทีTไดร้ับมอบหมาย
นัXน 

ใหก้รรมการหนึTงคนลงลายมือชืTอและประทับตราสําคัญของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท โดยให ้
คณะกรรมการของบรษัิทมีอํานาจกําหนดรายชืTอกรรมการซึTงมีอํานาจลงนามผูกพันบรษัิทพรอ้มประทับตรา
สาํคญัของบรษัิทได”้ 

ประธานฯ ไดช้ีXแจงเพิTมเตมิว่าในวาระทีT 9 นีXทีTประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิTมเตมิตอ่ทีTประชมุนีX
เพืTอพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ทีTบริหาร และ/หรือ บุคคลทีTไดร้ับมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ทีTบริหารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนินการใดๆ ทีTเกีTยวขอ้งกับการจดทะเบยีนแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัทฯ ต่อ
หน่วยงานตา่งๆ ของรัฐ และ/หรอื หน่วยงานอืTนใดทีTเกีTยวขอ้งและดําเนนิการใหข้อ้มูลเพิTมเตมิหรอืเปลีTยนแปลงเอกสาร
การจดทะเบยีนหรอืเอกสารอืTนใดทีTเกีTยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนดงักลา่วตามคําเรยีกรอ้งของหน่วยงานทีTเกีTยวขอ้ง 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มูลเพิTมเตมิ ทั XงนีX ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิTมเตมิประธานฯ จงึ
เสนอต่อทีTประชมุเพืTอพิจารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิTมเตมิขอ้บังคับของบรษัิทฯและการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีT
ชีXแจงไปแลว้ 

 
 ทั XงนีXมตใินวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ซึTงมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มต ิ ทีTประชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารแกไ้ขเพิTมเตมิขอ้บังคับของบรษัิทฯ และการมอบอํานาจ ตาม
รายละเอยีดทีTไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนีX 

เห็นดว้ย 1,150,985,761 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.6057 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึTงมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย 16,274,800    คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.3943 
งดออกเสยีง 0 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ระเบยีบวาระที
 10 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขจาํนวนและรายชื
อกรรมการที
มอีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อทีTประชุมว่าสืบเนืTองจากการแกไ้ขเพิTมเตมิขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 27 ตาม
รายละเอยีดทีTปรากฏในวาระทีT 9 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ีTประชุมนีXพิจารณาอนุมัตกิารแกไ้ขจํานวนและ
รายชืTอกรรมการทีTมอํีานาจลงนามผูกพันบรษัิทฯ เพืTอใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิTมเตมิขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ดังกลา่ว 
โดยมรีายละเอยีดดงันีX 

“ชืTอและจํานวนกรรมการซึTงมีอํานาจลงลายมอืชืTอแทนบรษัิทคอื นายมทิซจึ ิโคโนชติะ หรอื นายสมชัย ลมิป์
พัฒนสนิ หรอื นายทัตซยึะ โคโนชติะ หรอื นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่คนใดคนหนึTงลงลายมอืชืTอ และประทับตราสําคญัของ
บรษัิท” 

ในการนีX คณะกรรมการของบรษัิทฯ มีอํานาจกําหนดรายชืTอกรรมการซึTงมอํีานาจลงนามผกูพันบรษัิทฯ เมืTอมี
การเปลีTยนแปลงในคราวตอ่ไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 27 ทีTไดม้กีารแกไ้ขตามรายละเอยีดทีTปรากฏตามวาระทีT 9 

ประธานฯ ไดช้ีXแจงเพิTมเตมิวา่ในวาระทีT 10 นีXทีTประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิTมเตมิตอ่ทีTประชมุนีX
เพืTอพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ทีTบริหาร และ/หรือ บุคคลทีTไดร้ับมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ทีTบรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดาํเนนิการใดๆ ทีTเกีTยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนแกไ้ขจํานวนและรายชืTอกรรมการทีTมี
อํานาจลงนามผกูพันบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดเบืXองตน้ ตอ่หน่วยงานตา่งๆ ของรัฐ และ/หรอื หน่วยงานอืTนใดทีTเกีTยวขอ้ง
และดําเนินการใหข้อ้มูลเพิTมเตมิหรือเปลีTยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอืTนใดทีTเกีTยวขอ้งกับการจด
ทะเบยีนดงักลา่วตามคาํเรยีกรอ้งของหน่วยงานทีTเกีTยวขอ้ง 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิTมเตมิ ซึTงสามารถสรปุไดด้งันีX 

 
มผีูถ้อืหุน้รายหนึTงไดใ้หค้วามเห็นดงัตอ่ไปนีX 
ความเห็น เพืTอการกํากับดูแลกจิการทีTด ีบรษัิทฯ ควรใหก้รรมการ 2 ท่านลงนามเพืTอผูกพันบรษัิทฯ และแบ่ง

กรรมการทีTมอํีานาจลงลายมอืชืTอเป็น 2 กลุม่ 
คําตอบ  ประธานฯขอบคณุผูถ้อืหุน้สาํหรับความเห็น 
 

เมืTอไมม่ผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิTมเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ทีTประชมุเพืTอพจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขจํานวนและรายชืTอ
กรรมการทีTมอํีานาจลงนามผกูพันบรษัิทฯและการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีTชีXแจงไปแลว้ 

 ทั XงนีXมตใินวาระนีXจะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงขา้งมาก ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ซึTงมาประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มต ิ ทีTประชุมพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัตกิารแกไ้ขจํานวนและรายชืTอกรรมการทีTมีอํานาจลงนามผูกพัน
บรษัิทฯ และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดทีTไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนีX 

เห็นดว้ย 1,155,260,661 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.9720 ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของ



 

 

ไมเ่หน็ดว้ย     11,999,900
งดออกเสยีง 0 

 
ระเบยีบวาระที
 11 พจิารณาเรื
องอื
น ๆ 

 -ไมม่-ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิTมเตมิ ซึTงสามารถสรปุไดด้งันีX
 
คําถาม เหตใุดบรษัิทฯ จงึเลอืกออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแทนทีTจะออกหุน้สามญัซึTงจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการทํา

ธรุกรรมได ้
คําตอบ ประธานฯ ไดต้อบวา่บรษัิทฯ นัXนยังคงเป็นบรษัิททีTเป็น 

อยู่ทีTมูลค่าหุน้ของบรษัิทฯ เป็นหลัก ในการนีX เพืTอทีTจะขยายธุรกจิของบรษัิทฯ ไปทัTวโลก บรษัิทฯ 
จําเป็นตอ้งมีการจัดโครงสรา้งในสว่นหนีXอย่างเหมาะสม นอกจากนีX เนืTองจาก นักลงทุนบางรายก็ยัง
ไม่มัTนใจทีTจะลงทุนในบรษํิทฯ ซึTงยังเป็นเ
การจดัการความเสีTยงใหแ้กผู่ล้งทนุดว้ย

 
มผีูถ้อืหุน้รายหนึTงไดใ้หค้วามเห็นดงัตอ่ไปนีX
ความเห็น บรษัิทฯ ควรประชาสัมพันธธ์ุรกจิของบรษัิทฯ ใหม้ากขึXนโดยผ่านทางโบรชัวร์ หรือ 

และควรสง่รายงานการประ
ธรุกจิใจกลางเมอืง

คําตอบ คณุ Tatsuya ไดต้อบวา่ในปีนีXบรษัิทฯ ไดม้กีารทําการนักลงทนุสมัพันธผ์า่นทางสืTอตา่ง ๆ จํานวนมาก 
และขอบคณุผูถ้อืหุน้สาํหรับความเห็น

 

เมืTอไมม่ผีูใ้ดสอบถามคําถามเพิTมเตมิ ป
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11,999,900 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.0280 ผูถ้ือหุน้ซึTงมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนคะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

พจิารณาเรื
องอื
น ๆ (ถา้ม)ี 

ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิTมเตมิ ซึTงสามารถสรปุไดด้งันีX 

เหตใุดบรษัิทฯ จงึเลอืกออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแทนทีTจะออกหุน้สามญัซึTงจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการทํา

ไดต้อบวา่บรษัิทฯ นัXนยังคงเป็นบรษัิททีTเป็น Start-up ซึTงความน่าสนใจในการลงทุนนัXนจะ
อยู่ทีTมูลค่าหุน้ของบรษัิทฯ เป็นหลัก ในการนีX เพืTอทีTจะขยายธุรกจิของบรษัิทฯ ไปทัTวโลก บรษัิทฯ 
จําเป็นตอ้งมีการจัดโครงสรา้งในสว่นหนีXอย่างเหมาะสม นอกจากนีX เนืTองจาก นักลงทุนบางรายก็ยัง
ไม่มัTนใจทีTจะลงทุนในบรษํิทฯ ซึTงยังเป็นเพียง Start-up ดังนั Xน การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจงึถอืเป็น
การจดัการความเสีTยงใหแ้กผู่ล้งทนุดว้ย 

มผีูถ้อืหุน้รายหนึTงไดใ้หค้วามเห็นดงัตอ่ไปนีX 
บรษัิทฯ ควรประชาสัมพันธธ์ุรกจิของบรษัิทฯ ใหม้ากขึXนโดยผ่านทางโบรชัวร์ หรือ 
และควรสง่รายงานการประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทุกคน นอกจากนีX บรษัิทฯ ควรพจิารณาจัดประชมุในย่าน
ธรุกจิใจกลางเมอืง 

ไดต้อบวา่ในปีนีXบรษัิทฯ ไดม้กีารทําการนักลงทนุสมัพันธผ์า่นทางสืTอตา่ง ๆ จํานวนมาก 
และขอบคณุผูถ้อืหุน้สาํหรับความเห็น 

เมืTอไมม่ผีูใ้ดสอบถามคําถามเพิTมเตมิ ประธานกลา่วปิดประชมุเมืTอเวลา 16.45 น. 

ผูถ้ือหุน้ซึTงมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

เหตใุดบรษัิทฯ จงึเลอืกออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแทนทีTจะออกหุน้สามญัซึTงจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการทํา

ซึTงความน่าสนใจในการลงทุนนัXนจะ
อยู่ทีTมูลค่าหุน้ของบรษัิทฯ เป็นหลัก ในการนีX เพืTอทีTจะขยายธุรกจิของบรษัิทฯ ไปทัTวโลก บรษัิทฯ 
จําเป็นตอ้งมีการจัดโครงสรา้งในสว่นหนีXอย่างเหมาะสม นอกจากนีX เนืTองจาก นักลงทุนบางรายก็ยัง

ดังนั Xน การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจงึถอืเป็น

บรษัิทฯ ควรประชาสัมพันธธ์ุรกจิของบรษัิทฯ ใหม้ากขึXนโดยผ่านทางโบรชัวร์ หรือ e-newsletter 
ชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทุกคน นอกจากนีX บรษัิทฯ ควรพจิารณาจัดประชมุในย่าน

ไดต้อบวา่ในปีนีXบรษัิทฯ ไดม้กีารทําการนักลงทนุสมัพันธผ์า่นทางสืTอตา่ง ๆ จํานวนมาก 
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เอกสารแนบที
 3 

ประกอบการพจิารณาในวาระที
 4: พจิารณาเลอืกต ั(งกรรมการที
ออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ 

รายละเอยีดของกรรมการที
ออกตามวาระ 
เพื
อเลอืกต ั(งกลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ 

 

4.1  นาย โศณติ พชิญางกูร ตําแหน่งปัจจุบนั   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

อาย ุ   66 ปี 

สญัชาต ิ  ไทย 

การศกึษา  ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์North Texas State University 
  ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรม  Director Certification Program No. 33/2005                                                                                   
สถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย 

ตําแหน่งทีTขอแตง่ตั Xง  กรรมการอสิระ  

วนัทีTเขา้รับตําแหน่ง  11 พฤษภาคม 2554 (ระยะเวลาการดํารงตาํแหน่ง 5 ปี 11 เดอืน) 

สดัสว่นการถอืหุน้  0.005% (80,000 หุน้) 

ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีทีTผา่นมา 
 
 2554 – ปัจจบุนั   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
 2542 – 2547  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการสนิเชืTอเชา่ซืXอ บงล. เกยีรตนิาคนิ จํากัด(มหาชน)

และกจิการสาขา 
 2557 - ปัจจบุนั  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน GL Leasing (Lao) Co., Ltd. 
 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ธนบรรณ จํากดั 
 2552 - 2556  กรรมการบรหิาร บรษัิท เอกธนา วศิวกรรม จํากัด 
 2547 - 2549  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการสนิเชืTอรายยอ่ย บรษัิทเงนิทุน เอไอจ ีจํากัด 
 
การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืTน 

บรษัิทจดทะเบยีน   จํานวน - แหง่   

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  จํานวน 1 แหง่  

2549 – ปัจจบุนั  ผูบ้รหิาร บรษัิท ไทยฟิลาเท็กซ ์จํากดั (มหาชน) 
 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิาร ในองคก์รอืTนขา้งตน้ ไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท /
บรษัิทใหญ ่/ บรษัิทย่อย หรอืนติบิคุคลทีTอาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีTผ่านมา 
การเขา้ประชมุในปี 2559  -  กรรมการบรษัิท  18/19   ครั Xง      

                                   - กรรมการตรวจสอบ  13/13 ครั Xง 
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นยิามกรรมการอสิระ  บรษัิทกําหนดไวเ้ทา่กบัขอ้กําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์ดังนีX 

 
• ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีTมสีทิธอิอกเสยีงทั Xงหมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่บรษัิทยอ่ยบรษัิทรว่มหรอื

นติบิคุคลทีTอาจมคีวามขัดแยง้โดยใหนั้บรวมหุน้ทีTถอืโดยผูเ้กีTยวขอ้งดว้ย 
• ไม่เป็นกรรมการทีTมีสว่นร่วมบรหิารงานลูกจา้ง /พนักงาน /ทีTปรกึษาทีTไดเ้งนิเดอืนประจําหรอืผูม้อํีานาจควบคุม

ของบริษัท บรษัิทใหญ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยลําดับเดยีวกัน หรือนิตบิุคคลทีTอาจมีความขัดแยง้ 
(ปัจจุบนัและชว่ง 2 ปีกอ่นไดรั้บการแตง่ตั Xง) 

• ไมม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนในลักษณะทีTเป็น  บดิา มารดา คูส่มรส พีTนอ้ง และบตุร 
รวมทัXงคูส่มรสของบตุร กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืบคุคลทีTจะไดร้ับการเสนอชืTอเป็น
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

• ไมม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อยบรษัิทร่วม หรอืนติบิุคคลทีTอาจมคีวามขัดแยง้  ใน
ลักษณะทีTอาจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระและไม่มีลักษณะอืTนใดทีTทําใหไ้ม่สามารถให ้
ความเห็นไดอ้ยา่งอสิระเกีTยวกบัการดําเนนิงานของบรษัิท 
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 4.2  นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่   ตําแหน่งปัจจุบนั กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีTปฏบิตักิาร 

อาย ุ   44 ปี 

สญัชาต ิ  ญีTปุ่ น 

การศกึษา  ปรญิญาตร ีวรรณคด ี มหาวทิยาลยัโอซากา้ ญีTปุ่ น 

การอบรม  - 

ตําแหน่งทีTขอแตง่ตั Xง  กรรมการ 

วนัทีTเขา้รับตําแหน่ง  22 เมษายน 2552 (ระยะเวลาการดํารงตาํแหน่ง 8 ปี ) 

สดัสว่นการถอืหุน้  0.01% (147,950 หุน้) 

ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีทีTผา่นมา 
01/60 – ปัจจบุนั  กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ทีTปฏบิตักิาร บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
11/59 – ปัจจบุนั  กรรมการ และ กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท ธนบรรณ จํากดั  

 2552 – 2559   กรรมการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 
 2551 – 2556   ประธานเจา้หนา้ทีTบรหิาร(และกรรมการผูจ้ัดการ) Wedge Holdings    
    Co.,Ltd 
 2550 – 2551   กรรมการบรหิารอาวโุส Wedge Holdings Co.,Ltd. 
 2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ GL Leasing (Lao) Co., Ltd. 
 2557 – 11/59   กรรมการ บรษัิท ธนบรรณ จํากัด 
 2556 – ปัจจบุนั   กรรมการ Group Lease Holdings Pte.Ltd. 
 2554 – 2556   กรรมการ บรษัิท อาซกุะ ฟู้ดส ์จํากัด  
 
การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืTน 

บรษัิทจดทะเบยีน   จํานวน 1 แหง่ (เป็นบรษัิทในเครอื)  

 2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ Wedge Holdings Co.,Ltd. 

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  จํานวน 1 แหง่ (เป็นบรษัิทในเครอื) 

2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ Engine Holdings Asia Pte.Ltd. 
 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอืTนทีTอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี- 
     
การเขา้ประชมุ  - คณะกรรมการบรษัิท       18/19     ครั Xง  
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4.3  นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ  ตําแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีTบรหิาร 

อาย ุ   50 ปี 

สญัชาต ิ  ญีTปุ่ น 

การศกึษา  ปรญิญาตร ี กฎหมาย, มหาวทิยาลยัโอซากา้ ญีTปุ่ น 

การอบรม  - 

ตําแหน่งทีTขอแตง่ตั Xง  ประธานกรรมการ 

วนัทีTเขา้รับตําแหน่ง  7 มนีาคม 2550 (ระยะเวลาการดํารงตาํแหน่ง 10 ปี) 

สดัสว่นการถอืหุน้  0.03% (512,884 หุน้) 

 

ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีทีTผา่นมา 
 

2560 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. 
2559 – ปจัจุบนั  President Commissioner, PT Group Lease Finance Indonesia 
2557 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ GL Leasing (Lao) Co., Ltd. 
2557 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที4บรหิาร บรษิทั ธนบรรณ จาํกดั 
2555 – ปจัจุบนั  ผูอ้าํนวยการGL Finance Plc. 
2555 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ Group Lease Holdings Pte.Ltd. 
2555 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าที4บรหิาร บรษิทั กรุป๊ลสี จาํกดั (มหาชน) 
2554 – ปจัจุบนั   กรรมการ Engine Property Management Asia Co.,Ltd. 
2552 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ Engine Holdings Asia Pte.Ltd. 
2550 – 2555  ประธานกรรมการ บรษิทั กรุป๊ลสี จาํกดั (มหาชน) 
2549 – 2554  ประธานกรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์ยไูนเตด็ จาํกดั (มหาชน) 
2548 – 2551  กรรมการ บรษิทั เอ.พ.ีเอฟ. โฮลดิTงส ์จาํกดั 

 
การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืTน 

บรษัิทจดทะเบยีน   จํานวน - แหง่  

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  จํานวน 2 แหง่ (เป็นบรษัิทในเครอื 1 แหง่) 

 2554 – ปัจจบุนั   กรรมการ Engine Property Management Asia Co.,Ltd. 
 2552 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ Engine Holdings Asia Pte.Ltd. 

 
การดาํรงตําแหน่งในกจิการอืTนทีTอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี- 
     
การเขา้ประชมุ  - คณะกรรมการบรษัิท       19/19     ครั Xง  
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4.4  นายเรจสิ โรดอลฟ์ มารแ์ต็ง มารแ์ต็ง ตําแหน่งปัจจุบนั กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีTการเงนิ 

อาย ุ   35 ปี  

สญัชาต ิ   ฝรัTงเศส 

การศกึษา  -Master of Art in International Business, Master/DESS 212,  
University Paris IX Dauphine 

 -Exchange program with the University of Chicago, international 
economics 

 -Bachelor and Master of Science in Applied Economics,  
University Paris IX Dauphine 

การอบรม  - 

ตําแหน่งทีTขอแตง่ตั Xง  กรรมการ 

วนัทีTเขา้รับตําแหน่ง  28 เมษายน 2559 (ระยะเวลาการดํารงตาํแหน่ง 1 ปี) 

สดัสว่นการถอืหุน้  0.005% (77,300 หุน้) (GL-R) 

 

ประสบการณ์การทํางาน :  

     2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ, PT Group Lease Finance Indonesia 
     2559 – ปัจจุบนั  ประธานเจา้หนา้ทีTการเงนิ, บมจ.กรุ๊ปลสี 

 2558 – ปัจจบุนั  ประธานเจา้หนา้ทีTการเงนิ, Group Lease Holdings Pte Ltd. สงิคโปร ์ 
2558 – 2559  Finance Director & Business Development Manager, บมจ.กรุ๊ปลสี 
2557 – 2558  Business Performance Manager,  GL Finance Plc. 
2552 – 2557  Finance and Investment Portfolio Manager, Devenco 
2551 – 2552  Senior auditor, Morison Kak & Associés  
2549 – 2551  Auditor, Price Waterhouse Coopers, Paris 
2548 - 2549  Sales forecast controller, L’Oreal, Paris 
2547  Ministry of Economy and Finance –International Macroeconomics and  

Econometrics department  
 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืTน 

บรษัิทจดทะเบยีน   -ไมม่-ี  

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  -ไมม่-ี 
 
การดาํรงตําแหน่งในกจิการอืTนทีTอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี– 
 

 

หมายเหต ุ  กระบวนการคัดเลอืกผูดํ้ารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิท ไมไ่ดผ้่านคณะกรรมการสรรหา เนืTองจากปัจจบุันบรษัิท
ไมม่กีารแตง่ตั Xงกรรมการสรรหา  อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการบรษัิทไดร้ว่มกนัพจิารณาคณุสมบัตใินดา้นตา่ง ๆ 
แลว้เห็นวา่กรรมการทั Xง 4 ทา่น ลว้นเป็นผูท้ีTมคีวามรู ้ ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีTเป็นประโยชนต์อ่การ
ดําเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลาใหก้ับบรษัิทอยา่งเต็มทีT นอกจากนัXน คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้วา่ 
บคุคลทีTจะเสนอชืTอใหเ้ป็นกรรมการอสิระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีT
เกีTยวขอ้ง จงึเห็นสมควรเลอืกตั Xงใหท้กุทา่นกลับเขา้มาเป็นกรรมการของบรษัิทอกีวาระหนึTง 
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เอกสารแนบที
 5 
 

ขอ้บงัคบับรษิทัที
เก ี
ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 
ขอ้ 17  การเลอืกตั Xงกรรมการ 
 ใหท้ีTประชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตั Xงกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนีX 

(1) ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตั Xงกรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก โดยใหถ้อืวา่ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมคีะแนน
เสยีงเทา่กบัหนึTงหุน้ตอ่หนึTงเสยีง (1 หุน้ตอ่ 1 เสยีง) 

(2) ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกบคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีง
ใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลซึTงไดร้ับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลอืกตั Xงเป็นกรรมการเทา่จํานวน
กรรมการทีTพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั Xงในครั XงนัXน  ในกรณีทีTบคุคลซึTงไดร้ับเลอืกตั Xงในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการทีTจะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั Xงในครั XงนัXน ใหป้ระธานทีTประชมุ
ออกเสยีงไดเ้พิTมข ึTนอกีหนึTงเสยีง เป็นเสยีงชีXขาด 

 
ขอ้ 18  วาระการดาํรงตําแหน่งและการออกจากตําแหน่งของกรรมการ 
 ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจําปีทกุครั Xง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึTงในสาม (1/3) 
เป็นอัตรา ถา้จํานวนกรรมการทีTจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีTสดุกับสว่นหนึTงใน
สาม (1/3) 
 กรรมการทีTจะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีTสองภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทนัXน ใหจ้ับฉลากกนัวา่
ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการคนทีTอยูใ่นตําแหน่งนานทีTสดุนั Xนเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทีT
ออกตามวาระนัXนอาจถกูเลอืกเขา้มาดํารงตาํแหน่งใหมก็่ได ้
 
ขอ้ 20  การถอนและตั Xงแทนในตําแหน่งทีTวา่ง 
 ผูเ้ป็นกรรมการนัXนเฉพาะแตผู่ถ้อืหุน้ในการประชมุผูถ้อืหุน้เทา่นัXนทีTจะตั Xงหรอืถอนได ้อย่างไรกด็ ีถา้หากวา่
มตีาํแหน่งวา่งลงในคณะกรรมการเพราะเหตอุืTน นอกจากถงึคราวออกตามวาระหรอืสิXนกําหนดเวลาดงัทีTระบไุวใ้น
ขอ้ 18 ของขอ้บงัคับนีXแลว้ ใหก้รรมการทีTคงเหลอือยูต่ั Xงผูอ้ืTนขึXนใหมใ่หเ้ต็มทีTวา่ง เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลอื
นอ้ยกวา่สองเดอืน  ทั XงนีXมตใินการตั Xงกรรมการดังกลา่วตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีTของ
จํานวนกรรมการทีTยังเหลอือยู ่ แตผู่ท้ีTไดร้ับการตั XงจากกรรมการทีTคงเหลอืดงัวา่นีX จะคงอยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเท่า
กําหนดเวลาทีTกรรมการ ผูท้ีTเขาเขา้สบืตําแหน่งแทนชอบทีTจะอยู่ได ้ ในกรณีทีTประชมุผูถ้อืหุน้ถอนกรรมการผูห้นึTง
และตั Xงผูอ้ืTนขึXนไวแ้ทนทีT ผูท้ีTรับแตง่ตั XงนัXนใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงเท่ากําหนดเวลาทีTกรรมการผูถ้กูถอนนัXนชอบทีT
จะอยูไ่ด ้
 
ขอ้ 30  การประชมุสามัญ 
 คณะกรรมการจะตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นการประชมุสามัญประจําปี ภายในสีTเดอืน (4) นับแต่
วนัส ิXนสดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท 
  
ขอ้ 32  คําบอกกลา่วนัดประชมุ 
 ใหส้ง่คําบอกกลา่วนัดประชมุผูถ้อืหุน้ไปยังผูถ้อืหุน้ทุกคน ตามตาํบลสถานทีTอยูท่ีTแจง้ไวใ้นสมดุทะเบยีนผู ้
ถอืหุน้และนายทะเบยีน กอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั(7) ในกรณีผูถ้อืหุน้พํานักอยูใ่นประเทศไทย ใหส้ง่คําบอก
กลา่วเชน่วา่นัXนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ โดยตรงหรอืโดยไปรษณียล์งทะเบยีน และในกรณีผูถ้อืหุน้ทีT
พํานักอยูน่อกประเทศไทย คําบอกกลา่วเชน่วา่นัXนใหส้ง่ทางโทรพมิพ ์ โทรเลข โทรสารหรอืทางโทรคมนาคม
สมยัใหม ่และยนืยันดว้ยจดหมายสง่ไปรษณียอ์ากาศลงทะเบยีนในวนัเดยีวกนั 
 คณะกรรมการจะตอ้งลงพมิพโ์ฆษณาคาํบอกกลา่วนัดประชมุ ในหนังสอืพมิพแ์หง่ทอ้งถิTนฉบบัหนึTง 
ตดิตอ่กนัสามวนั(3)ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนั(3) 
 อนึTง คณะกรรมการเป็นผูก้าํหนดสถานทีT ในการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคราว ๆ ไป 
 คําบอกกลา่วนัดประชมุทกุฉบบั จะตอ้งระบสุถานทีT วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุและเรืTองทีTจะเสนอ
ตอ่ทีTประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ัดเจนวา่เป็นเรืTองทีTจะเสนอเพืTอทราบ เพืTออนุมัต ิ หรอื
เพืTอพจิารณา แลว้แตก่รณี รวมทั Xงความเห็นของคณะกรรมการในเรืTองดงักลา่วดว้ย 
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ขอ้ 33  องคป์ระชมุ 
 องคป์ระชมุสําหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อื
หุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีTสบิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึTงหนึTงของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั Xงหมด และตอ้งถอืหุน้
นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึTงในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ทีTจําหน่ายไดท้ั Xงหมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
 หากเมืTอครบกําหนดหนึTงชัTวโมงนับจากเวลาทีTนัดประชมุ มจีํานวนผูถ้อืหุน้มาประชมุไมค่รบถว้นทีTจะเป็น
องคป์ระชมุ ในกรณีทีTเป็นการประชมุทีTผูถ้อืหุน้ขอเรยีกประชมุใหย้กเลกิการประชมุนัXน  ในกรณีทีTการประชมุนัXนมใิช่
เป็นการประชมุทีTผูถ้อืหุน้ขอเรยีกประชมุ ใหเ้ลืTอนการประชมุออกไป และใหนั้ดประชมุใหม ่ ภายในสามสบิวนั(30) 
นับแตว่นัทีTนัดประชมุครั Xงแรก  โดยตอ้งสง่หนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุกอ่นวนัประชมุเจ็ดวนั(7) และในการประชมุ
ครั XงหลงันีXไมบ่งัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 
ขอ้ 34  การดาํเนนิการประชมุ 
 ประธานกรรมการเป็นประธานของทีTประชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีTประธานกรรมการไมอ่ยูท่ีTประชมุ หรอืไม่
สามารถปฏบิตัหินา้ทีTได ้ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ 
หรอืมแีตไ่ม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีTได ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึTงมาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึTงเป็นประธานในทีTประชมุ 
 ประธานในทีTประชมุผูถ้อืหุน้มหีนา้ทีTควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ในการนีXตอ้ง
ดําเนนิการประชมุใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบยีบวาระทีTกําหนดไวใ้นหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุเวน้แตท่ีTประชมุจะมี
มตใิหเ้ปลีTยนลาํดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3)ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซึTงมาประชมุ 
 เมืTอทีTประชมุพจิารณาเรืTองตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระทีTกําหนดเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึTงมหีุน้นับรวมกันได ้
ไมน่อ้ยกวา่หนึTงในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ทีTจําหน่ายไดท้ั Xงหมดจะขอใหท้ีTประชมุพจิารณาเรืTองอืTน ปรกึษากจิการ
อืTนอนัมไิดร้ะบไุวใ้นระเบยีบวาระการประชมุคราวเดมินัXนก็ได ้
 
ขอ้ 35  การออกเสยีง 
 ในการประชมุคราวใด ๆ ผูถ้อืหุน้ทุกคนทีTมาเขา้ประชมุเอง หรอืมผูีแ้ทนรับมอบฉันทะมาเขา้ประชมุมสีทิธิ
ออกเสยีงเสยีงหนึTงตอ่หุน้หุน้หนึTงทีTตนถอืไมว่า่การออกเสยีงนัXนจะไดกํ้าหนดใหทํ้าโดยวธิใีด 
 มตขิองทีTประชมุผูถ้อืหุน้นั Xนใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนีX 

(1) ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึTงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนน
เสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีTประชมุออกเสยีงเพิTมขึXนอกีเสยีงหนึTงเป็นเสยีงชีXขาด 

(2) ในกรณีตอ่ไปนีX ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีT (3/4) ของจํานวนเสยีงทั Xงหมดของผูถ้อืหุน้ 
ซึTงมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกจิการของบรษัิททั Xงหมดหรอืบางสว่นทีTสาํคัญใหแ้กบ่คุคลอืTน 
(ข) การซืXอหรอืโอนกจิการของบรษัิทอืTนหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การทําแกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีTยวกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททั Xงหมด หรอืบางสว่นทีT

สาํคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอืTนเขา้จัดการธรุกจิของบรษัิท หรอืการรวมกจิการกับบคุคล
อืTน  โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบง่กําไรขาดทนุกัน 

 
ขอ้ 36  การมอบฉันทะ 
 ผูถ้อืหุน้คนหนึTงอาจเขา้ประชมุไดท้ั Xงโดยตนเอง หรอืโดยมอบฉันทะ หนังสอืมอบฉันทะใหเ้ป็นไปตาม
แบบทีTนายทะเบยีนกําหนด 
 หนังสอืมอบฉันทะจะตอ้งสง่ใหป้ระธานกรรมการ หรอืผูท้ีTประธานกรรมการกําหนด ณ สถานทีTประชมุกอ่น
ผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
 
ขอ้ 37  ลําดบัระเบยีบวาระ 
 ลําดบัแหง่ระเบยีบวาระทีTจะกําหนดในการประชมุสามญั หรอืเท่าทีTอาจปฏบิตัไิดใ้นการประชมุวสิามัญให ้
เป้นไปตามหวัขอ้ตอ่ไปนีX 

(1) แสดงวา่การบอกกลา่วนัดประชมุเป็นไปโดยชอบ 
(2) ชีXวา่องคป์ระชมุครบหรือไม่ 
(3) พจิารณารับรองรายงานประชมุคราวกอ่น ๆ ทีTยังไมไ่ดร้ับรอง 
(4) รายงานของคณะกรรมการ หรอืเจา้หนา้ทีTของบรษัิท 
(5) พจิารณารับรองงบดลุ บญัชกํีาไรขาดทนุและจัดสรรเงนิกําไร 
(6) เลอืกตั Xงกรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึTงตอ้งออกตามวาระ 
(7) เลอืกตั Xงผูส้อบบัญช ีและกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัช ี
(8) เรืTองอืTน ๆ  
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(9) ปิดประชมุ 
 
ขอ้ 38  การบญัช ี
 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารทํางบดลุและบญัชกํีาไรขาดทุน ณ วนัสิXนสดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท 
เสนอตอ่ทีTประชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจําปีเพืTอพจิารณาอนุมตั ิ คณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ต้รวจสอบ
บญัชตีรวจสอบงบดลุและบัญชกํีาไรขาดทนุนัXน ใหเ้สร็จกอ่นนําเสนอตอ่ทีTประชมุผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 39  เงนิปันผล 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครั Xงคราว ในเมืTอเหน็วา่บรษัิทมผีลกําไร
สมควรพอทีTจะทําเชน่นัXน และรายงานใหท้ีTประชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 การจา่ยเงนิปันผล ใหก้ระทําภายในหนึTงเดอืน(1) นับแตว่ันทีTทีTประชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลงมติ
แลว้แตก่รณี ทั XงนีXใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วการจา่ยเงนิปันผลนัXนใน
หนังสอืพมิพด์ว้ย 
 ในกรณีทีTบรษัิทยังจําหน่ายหุน้ไมค่รบตามจํานวนทีTจดทะเบยีนไวห้รอืบรษัิทไดจ้ดทะเบยีนเพิTมทุนแลว้ 
การจา่ยเงนิปันผลบรษัิทอาจจะจา่ยเงนิปันผลทั Xงหมดหรอืบางสว่น  โดยออกเป็นหุน้สามัญใหมใ่หแ้กผู่ถ้อืหุน้ ซึTง
ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากทีTประชมุผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 40  ทนุสํารอง 
 บรษัิทตอ้งจดัสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึTงไวเ้ป็นทนุสํารอง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของกําไรสทุธิ
ประจําปีหักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสาํรองนีXจะมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ(10) ของ
ทนุจดทะเบยีน 
 นอกจากเงนิทุนสาํรองทีTระบไุว ้ คณะกรรมการอาจพจิารณาจัดสรรเงนิสาํรองประเภทอืTนไดอ้กีตามทีT
เห็นสมควร 
 
ขอ้ 41 ผุส้อบบญัช ี
 ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทนัXน ใหท้ีTประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตั Xงและกําหนดจํานวนเงนิคา่ตอบแทน
ของผูส้อบบญัชขีองบรษัิททกุปี 
 ผูส้อบบญัชตีอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรอืผูด้ํารงตําแหน่งหนา้ทีTใด ๆ ของบรษัิท 
 ผูส้อบบญัชมีหีนา้ทีTเขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิททกุครั XงทีTมกีารพจิารณางบดลุ บัญชี
กําไรขาดทนุ และปัญหาเกีTยวกับบญัชขีองบรษัิท 
 ผูส้อบบญัชมีอํีานาจตรวจสอบบญัช ี เอกสาร และหลักฐานอืTนใดทีTเกีTยวกับรายไดร้ายจา่ยตลอดจน
ทรัพยส์นิและหนีXสนิของบรษัิทได ้ ในระหวา่งเวลาทําการของบรษัิท ในการนีXใหม้อํีานาจสอบถามกรรมการ 
พนักงาน ลกูจา้ง ผูด้ํารงตําแหน่งหนา้ทีTใด ๆ ของบรษัิท และตวัแทนบรษัิทรวมทั Xงใหช้ีXแจงขอ้เท็จจรงิหรอืสง่
เอกสารหลกัฐานเกีTยวกบัการดําเนนิกจิการของบรษัิทได ้
 
หมายเหต ุ 1) ในวาระการเลอืกตั XงกรรมการนัXน   ตาม พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากดั มาตรา 33 วรรค 2 และมาตรา 102 ไม่

ถอืวา่กรรมการทีTเป็นผูถ้อืหุน้ เป็นผูท้ีTมสีว่นไดเ้สยี  ดงันั Xน กรรมการทีTเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท จงึมสีทิธใินการ
ลงคะแนนเสยีงในวาระของการเลอืกตั Xงกรรมการ  

   2) ในวาระคา่ตอบแทนกรรมการนัXน  แม ้ พ.ร.บ.บรษัิทมหาชนจํากดั จะไมไ่ดร้ะบชุดัวา่ กรรมการทีTเป็นผูถ้อื
หุน้ เป็นผูท้ีTมสีว่นไดเ้สยีหรอืไม ่ แตก่ระทรวงพาณิชย ์มแีนวตคีวามในเรืTองนีX โดยถอืวา่ กรรมการดงักลา่วมี
สว่นไดเ้สยี ดงันัXน กรรมการทีTเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท จงึไม่มสีทิธใินการลงคะแนนเสยีงในวาระของการ
พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
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เอกสารแนบที
 6 
เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที
มสีทิธเิขา้รว่มประชุม 

1. ผูถ้อืหุน้ที
เป็นบคุคลธรรมดา 

1.1  กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   ใหแ้สดงเอกสารทีTสว่นราชการออกให ้ ซึTงปรากฎรปูถา่ยของผูถ้อืหุน้ 
และยังไม่หมดอาย ุเชน่ บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอื หนังสอืเดนิทาง  

1.2  กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
(ก) หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข ตามเอกสารแนบ 6 ทีTแนบมาพรอ้มกบัหนังสอืบอกกลา่วเรยีกประชมุ ซึTงได ้

กรอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และไดล้งลายมอืชืTอผูม้อบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ 
(ข) สาํเนาภาพถา่ยเอกสารทีTสว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบ

ฉันทะไดล้งลายมอืชืTอรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
(ค) แสดงเอกสารทีTสว่นราชการออกใหข้องผูร้ับมอบฉันทะ โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

2.  ผูถ้อืหุน้ที
เป็นนติบุิคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 
(ก)  เอกสารทีTสว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
(ข)  สําเนาภาพถา่ยหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน ซึTงรับรองสาํเนา

ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนซึTงเป็นผูเ้ขา้ประชมุ มอํีานาจกระทํา
การแทนนติบิคุคลซึTงเป็นผูถ้อืหุน้ 

2.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
(ก)  หนังสอืมอบฉันทะตามแบบ ข ตามเอกสารแนบ 6 ทีTแนบมาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วเรยีกประชมุ ซึTงได ้

กรอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และใหผู้ม้อํีานาจของนติบิคุคลลงลายมอืชืTอพรอ้มประทับตราบรษัิท
(ถา้ม)ีและลงลายมอืชืTอผูร้ับมอบฉันทะ 

(ข)  สําเนาภาพถา่ยหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน ซึTงรับรองสาํเนา
ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคลและมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึTงลงนามในหนังสอืมอบ
ฉันทะมอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึTงเป็นผูถ้อืหุน้ 

(ค)  เอกสารทีTสว่นราชการออกใหข้องผูร้ับมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
  
3. ผูถ้อืหุน้ซึ
งมไิดม้สีญัชาตไิทย หรอืเป็นนติบิคุคลที
จดัต ั(งข ึ(นตามกฎหมายตา่งประเทศ  

ใหนํ้าความในขอ้ 1. และ 2. มาใชบ้งัคับโดยอนุโลมกบัผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ขา้ประชมุซึTงมไิดม้สีญัชาตไิทย หรอืซึTง
เป็นนติบิคุคลทีTจัดตั XงขึXนตามกฎหมายตา่งประเทศ แลว้แตก่รณี ทั XงนีX ภายใตบ้งัคบั ดงัตอ่ไปนีX 

(ก)  หนังสอืรับรองการเป็นนติบิคุคลนัXน อาจจะเป็นเอกสารทีTออกโดยสว่นราชการของประเทศทีTนติบิคุคล
นัXนตั Xงอยู ่ หรอืโดยเจา้หนา้ทีTของนติบิคุคลนัXนก็ได ้  ทั XงนีX จะตอ้งมรีายละเอยีดเกีTยวกับชืTอนติบิคุคล ผูม้ี
อํานาจลงลายมอืชืTอผูกพันนติบิคุคล และเงืTอนไขหรอืขอ้จํากดั อํานาจในการลงลายมอืชืTอ ทีTตั Xง
สํานักงานใหญ ่

(ข)  เอกสารทีTมไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดทําคาํแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และให ้
ผูแ้ทนนติบิคุคลนัXน รับรองความถกูตอ้งของคําแปล 

 
4. กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ต ั(งใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

(ก) ใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ค ซึTงมอียูบ่นเว็บไซทข์องบรษัิท www.grouplease.co.th และแนบ   
เอกสารเชน่เดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล  

   (ข)  หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูด้ําเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน  (ค)  
หนังสอืยนืยันวา่ ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะไดร้ับอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน 
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