
 

 
    
 

 
เร ื�อง ขอเชญิประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 
 บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน
เอกสารแนบ  

1. สาํเนารายงานการประชมุ
2. สารสนเทศเกี*ยวกบัรายการที*เกี*ยวโยงกนัของ
3. รายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื/องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ

Pte. Ltd. 
4. รายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื/องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ

Investments Sri Lanka LLC
5. สารสนเทศเกี*ยวกบัรายการที*เกี*ยวโยงกนัของบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั 

ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
6. แบบรายงานการเพิ*มทนุ 
7. สารสนเทศตามขอ้ 20 

เปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการที*เกี*ยวโยงกนั พ
8. รายงานของที*ปรึกษาทางการเงินอสิระ

(มหาชน) 
9. แบบพมิพห์นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข
10. ขอ้บงัคบับรษัิทที*เกี*ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้
11. หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชมุ
12. แผนที*สถานที*จัดการประชมุ

 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษัท กรุ๊ปลสี จํากัด 
วสิามัญผูถ้อืหุน้  ครั /งที* 2/2559  ในวนั
ราเคลิแกรนด ์คอนเวนชั*น เลขที* 99 
พจิารณาเรื*องตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี/
 
ระเบยีบวาระที� 1  พจิารณารบัรองรายงานการ

(เอกสารแนบ 

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณา
24 มถิุนายน 2559 ไดบ้ันทกึไวถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิ
จงึเห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว

คณะกรรมการจงึเห็นว่าที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้
วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั/งที* 1/2559

 ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที� 2 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั
ของบรษิทัฯ ในการเขา้ซื)อหุน้สามญัในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 
สามญัท ั)งหมดที�ออกและเรยีกชําระแลว้ของ 
PLC จาก Creation Investments Sri Lanka LLC

 

บรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั 
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22 พฤศจกิายน 255

สามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 

มหาชน) 

ชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 1/2559 
เกี*ยวกบัรายการที*เกี*ยวโยงกนัของ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน)

รายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื/องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกใหแ้ก ่

รายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื/องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกใหแ้ก่ 
Investments Sri Lanka LLC 

เกี*ยวกบัรายการที*เกี*ยวโยงกนัของบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) เรื*อง การออกและเสนอ

แบบรายงานการเพิ*มทนุ (แบบ 53-4) 
20 (2) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเท

เปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการที*เกี*ยวโยงกนั พ
รายงานของที*ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี*ยวกับรายการที*เกี*ยวโยงกันของบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด 

แบบพมิพห์นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข (ซึ*งระบขุอ้มลูกรรมการผูรั้บมอบฉันทะไวแ้ลว้
ขอ้บงัคบับรษัิทที*เกี*ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชมุ 
แผนที*สถานที*จัดการประชมุ 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรือ “GL”) ไดกํ้าหนดใหม้ีการประ
ในวนัองัคารที* 6 ธันวาคม 2559 เวลา  10.00 น.  ณ หอ้งเมจกิ 

99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงหลักสี* เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
พจิารณาเรื*องตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี/ 

พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั)งที� 1
เอกสารแนบ 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

พจิารณาวา่รายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั/งที* 1/2559
ไดบ้ันทกึไวถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิตามมตทิี*ไดรั้บการอนุมัตใินการประชมุดังกลา่ว

จงึเห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

เห็นว่าที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครั /งที* 2/2559 ควรจะรับรองรายงาน
2559 ซึ*งประชมุเมื*อวนัที* 24 มถินุายน 2559 

ระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที*มาประชมุและมสีทิธิ

พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัฯ 
ของบรษิทัฯ ในการเขา้ซื)อหุน้สามญัในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 
สามญัท ั)งหมดที�ออกและเรยีกชําระแลว้ของ Commercial Credit and Finance 

Creation Investments Sri Lanka LLC ซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั

บรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน)  

GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED 
ซอย 1 ถนนเทศบาลนมิติรใต ้ แขวงลาดยาว  เขตจตจัุกร  กรงุเทพฯ 10900  โทร.  0-2580-7555  

63 Soi 1 Thetsabannimittai Rd., Ladyao, Chatuchak Bangkok 10900                  Tel. 0-2580-7555  
mail : glpcl@grouplease.co.th    Website : www.grouplease.co.th

2559 

) เรื*องรายการเขา้ซื/อหุน้ 
ที*จะออกใหแ้ก ่JTrust Asia 

ที*จะออกใหแ้ก่ Creation 

เรื*อง การออกและเสนอ

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื*อง การ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการที*เกี*ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 

เกี*ยวกับรายการที*เกี*ยวโยงกันของบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด 

ทะไวแ้ลว้) 

ไดกํ้าหนดใหม้ีการประชุม
เมจกิ 2 ชั /น 2 โรงแรม มิ

แขวงหลักสี* เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210   เพื*อ

1/2559 ของบรษิทัฯ 

2559 ซึ*งประชมุเมื*อวันที* 
ตามมตทิี*ไดรั้บการอนุมัตใินการประชมุดังกลา่ว 

ควรจะรับรองรายงานการประชมุ

นี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที*มาประชมุและมสีทิธิ

 และ/หรอื บรษิทัยอ่ย
ของบรษิทัฯ ในการเขา้ซื)อหุน้สามญัในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 22.27 ของหุน้

Commercial Credit and Finance 
ซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 

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

www.grouplease.co.th ทะเบยีนเลขที* บมจ.0107537000327 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัติ
การเขา้ทํารายการที*เกี*ยวโยงกันของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ในการเขา้ซื/อหุน้สามัญใน
สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 22.27 ของหุน้สามัญทั /งหมดที*ออกและเรยีกชําระแลว้ของ Commercial Credit 
and Finance PLC จาก Creation Investments Sri Lanka LLC ซึ*งเป็นบคุคลที*เกี*ยวโยงกนั 

บรษัิทฯ ไดม้กีารตดิตอ่กับผูท้ี*จะขายหุน้ใน Commercial Credit and Finance PLC (“CCF”)  
เพื*อทําการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงนิของ CCF รวมทั /งไดศ้กึษาความเป็นไปไดแ้ละ
ประโยชน์ในการลงทนุใน CCF โดยการเขา้ซื/อหุน้สามัญใน CCF โดยบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยของ
บรษัิทฯ คอื Group Lease Holdings PTE. Ltd. (“GLH”) จํานวน 95,390,500 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.99 
ของจํานวนหุน้สามัญที*ออกและจําหน่ายแลว้ทั /งหมดของ CCF ในราคาหุน้ละ 111 รูปีศรลีังกา (ประมาณ 
26.35 บาทตอ่หุน้ โดยใชอ้ตัราแลกเปลี*ยน ณ วันที* 29 กันยายน 2559 ที* 0.2374 บาทตอ่ 1 รูปีศรลีังกา) 
รวมทั /งสิ/นเป็นมูลคา่ 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)อหุน้ใน CCF”) ทั /งนี/ รายการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึ*งสนิทรัพย์
ของบรษัิทจดทะเบยีนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุที* ทจ. 20/2551 เรื*อง หลักเกณฑใ์นการ
ทํารายการที*มนัียสําคัญที*เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจําหน่ายไปซึ*งทรัพยส์นิ และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื*องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการ
ไดม้าหรือจําหน่ายไปซึ*งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที*แกไ้ขเพิ*มเตมิ) (ทั /งสองประกาศรวมเรียกว่า 
“ประกาศรายการไดม้าหรอืจําหนา่ยไป”) ทั /งนี/ มลูคา่สงูสดุจากการคํานวณขนาดของรายการดังกลา่วมี
ขนาดของรายการคิดเป็นรอ้ยละ 21.02 ของมูลค่า 821.20 ลา้นบาท ตามเกณฑ์กําไรสุทธิจากการ
ดําเนนิงาน คํานวณจากงบการเงนิรวมของบรษัิท 4 ไตรมาสยอ้นหลัง สิ/นสดุวันที* 30 มถิุนายน 2559 ทั /งนี/ 
เมื*อพจิารณารวมขนาดของรายการเขา้ซื/อหุน้นี/รวมกับรายการอื*น ๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF 
ในชว่งระหวา่ง 6 เดอืนที*ผ่านมาของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อย (กลา่วคอืรายการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM 
ดังรายละเอยีดที*ปรากฏในวาระที* 3 ซึ*งจะไดเ้ขา้ทําในระยะเวลาใกลเ้คยีงกัน) ขนาดของรายการทั /งหมด
รวมเทา่กับรอ้ยละ 21.55 ของมูลค่า 821.20 ลา้นบาท ตามเกณฑกํ์าไรสทุธจิากการดําเนินงาน คํานวณ
จากงบการเงนิรวมของบรษัิท 4 ไตรมาสยอ้นหลัง สิ/นสดุ วันที* 30 มถิุนายน 2559 ซึ*งเกนิกวา่รอ้ยละ 15 
แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 50 จงึจัดเป็นรายการประเภทที* 2 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจําหน่ายไป ในกรณี
ดังกลา่ว บรษัิทฯ มหีนา้ที*ตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทําการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF ต่อ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) ในการนี/ คณะกรรมการไดม้กีารอนุมัตกิารเขา้
ซื/อหุน้ใน CCF ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปแลว้ในวนัที* 30 กันยายน 2559 และในจํานวนหุน้
สามัญทั /งหมด จํานวน 95,390,500 หุน้ของ CCF ที*จะซื/อในการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF การเขา้ซื/อหุน้สามัญ
จํานวน 24,567,963 หุน้ใน CCF ซึ*งคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 7.72 ของจํานวนหุน้สามัญที*ออกและ
จําหน่ายแลว้ทั /งหมดของ CCF จะซื/อจากบคุคลที*ไม่เป็นบคุคลที*เกี*ยวโยงกัน (BG Investments (PVT) 
Ltd. และ Mr. Stephen L Lafrance Jr.) ดังนั/น จงึไม่ตอ้งไดรั้บการอนุมัตเิพิ*มเตมิจากผูถ้อืหุน้อกี 
รายละเอยีดของการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปไดม้กีารเปิดเผยผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์ เมื*อวันที* 3 ตุลาคม 2559 และบริษัทฯ ไดจั้ดส่งสารสนเทศเกี*ยวกับการไดม้าซึ*ง
สนิทรัพยข์องบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) เรื*อง รายการเขา้ซื/อหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวันที* 17 ตุลาคม 
2559 

ในการนี/ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นวา่การเขา้ซื/อหุน้ใน CCF จะเป็นประโยชน์และกอ่ใหเ้กดิ
ขอ้ดตีอ่บรษัิทฯ ในหลายดา้น ซึ*งรวมถงึการที*ธรุกจิของบรษัิทฯ ที*เกี*ยวขอ้งกับ CCF จะมกีารพัฒนาขึ/นจาก
การใชก้ลยทุธท์างธรุกจิสนิเชื*อรายยอ่ย (Microfinance) รูปแบบใหม่ซึ*งจะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ทั /งตอ่ธุรกจิ
ในประเทศศรีลังกาและประเทศในกลุ่มอาเซยีนซึ*งบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะขยายธุรกจิไปถงึ โดยมี
รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี/ 

ก. การขยายธรุกจิไปสูต่ลาดใหม ่– ประเทศศรลีงักามกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิที*ดมีาก เมื*อ
พจิารณาจาก GDP ใน 5 ปีที*ผ่านมา ซึ*งมคีา่เฉลี*ยเพิ*มขึ/นมากกวา่รอ้ยละ 6.1 และมี
รายไดเ้ฉลี*ยตอ่บคุคลเพิ*มขึ/นจาก 1,259 ดอลลารส์หรัฐ (43,995 บาท) ในปี 2548 เป็น 
3,926 ดอลลารส์หรัฐ (137,192 บาท) ในปี 2558 หรอืเพิ*มขึ/นรอ้ยละ 206 ในระยะเวลา 
10 ปี โดยธนาคารพัฒนาเอเชยี (Asian Development Bank) คาดวา่ประเทศศรลีังกา
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จะมอีัตราการเตบิโตของ GDP ที*รอ้ยละ 5 และรอ้ยละ 5.5 ในปี 2559 และปี 2560 
ตามลําดบั 
 

ข. การเขา้ลงทนุในบรษัิทที*มกํีาไรสงู - CCF กําลงัเตบิโตอยา่งรวดเร็วและบรษัิทฯ สามารถ
นําเงนิจํานวน 7 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 244.6 ลา้นบาท) มาคดิคํานวณในงบ
การเงนิรวมของบรษัิทฯ ไดใ้นปีแรก และจากประมาณการณ์ทางการเงนิของ CCF คาด
วา่บรษัิทฯ จะสามารถนําเงนิจํานวน 13.5 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 471.75 ลา้น
บาท) มาคดิคํานวณในงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ไดใ้นปีงบประมาณ 2563/2564 CCF 
ซึ*งเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยป์ระเทศศรีลังกายังเป็นหนึ*งในบรษัิทดา้น
การเงนิที*ประสบความสาํเร็จและมชีื*อเสยีงมากที*สดุแห่งหนึ*ง รวมถงึเป็นผูนํ้าในเรื*องการ
ใหส้นิเชื*อรายยอ่ย (Microfinance) โดยมลีกูคา้เป็นจํานวนประมาณหนึ*งลา้นราย 
 

ค. การเขา้ถงึ Know-how เกี*ยวกับธุรกจิสนิเชื*อรายย่อย (Microfinance) – บรษัิทฯ จะมี
โอกาสเรียนรู ้know-how ที*เกี*ยวขอ้งกับประสบการณ์ทางธุรกจิเกี*ยวกับธุรกจิการให ้
สนิเชื*อรายย่อย (Microfinance) ซึ*งจะช่วยใหบ้รษัิทฯ สามารถขยายธุรกจิในประเทศ
กมัพูชา ประเทศลาว ประเทศอนิโดนีเซยี และประเทศไทย ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ*ง
เป็นกลุ่มประเทศที*บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกจิอยู่แลว้ นอกจากนี/ บริษัทฯ ยังจะไดม้ี
โอกาสเขา้ถงึธุรกจิใหม่ๆ ซึ*งจะชว่ยสง่เสรมิธุรกจิของบรษัิทฯ ในหลาย ๆ ดา้นอกีดว้ย 
(Synergies) 
 

ง. การเพิ*มมูลคา่ให ้CCF –  บรษัิทฯ จะเพิ*มมูลคา่ให ้CCF ดว้ยการพัฒนาธุรกจิลสีซิ*งและ
การดําเนนิธุรกจิในรูปแบบ Digital Finance ในประเทศศรลีังกาซึ*งจะชว่ยให ้CCF มี
มลูคา่สงูขึ/นและผลตอบแทนจากการลงทนุของบรษัิทฯ ใน CCF ก็จะเพิ*มขึ/นอกีดว้ย 
 

จ. การขยายธุรกจิของ CCF ไปสูธุ่รกจิอื*น ๆ ในประเทศศรลีังกา - CCF กําลังพจิารณาที*จะ
ขยายธุรกิจไปยังธุรกจิอื*นๆ เช่น ธุรกจิธนาคารและประกันภัย ซึ*งอาจช่วยส่งเสริม 
(Synergy) ธรุกจิของบรษัิทฯ ในอนาคตอันใกล ้และบรษัิทฯ ยังไดรั้บประโยชน์จากการ
ลงทนุในบรษัิทที*มผีลประกอบการที*ด ีสามารถดําเนนิธุรกจิไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ และมี
พื/นฐานมั*นคงในประเทศศรลีงักาอกีดว้ย 

 
ฉ. CCF เป็นบรษัิทที*มกีารบรหิารจัดการที*ด ี - CCF เป็นบรษัิทที*มเีครอืข่ายที*เป็นระบบ มี

ภาพลักษณ์ที*ดี สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินฝาก มีบุคลากรที*มีความรู  ้และมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที*ดีเยี*ยม พนักงานของ CCF ลว้นแลว้แต่เป็นบุคลากรที*มี
ความสามารถและพนักงานทั /งหมดในสํานักงานใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษไดอ้ย่าง
คลอ่งแคลว่ CCF ยังมกีารตรวจสอบและบรหิารจัดการตามหลักบรรษัทภบิาลที*ดโีดยมี
ระบบและขั /นตอนการทํางานที*สามารถตรวจสอบได ้

อยา่งไรก็ด ีในขณะเดยีวกนั คณะกรรมการไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบเกี*ยวกับความเสี*ยงตา่ง ๆ ที*
เกี*ยวขอ้งกบัการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF และมคีวามเห็นดงัตอ่ไปนี/  

ก. ความเสี*ยงที*ผลตอบแทนจะไมคุ่ม้คา่การลงทนุ 

เนื*องจากการลงทนุใน CCF ของบรษัิทฯ มใิชก่ารลงทนุในระยะสั /น แตเ่ป็นแผนของการ
ลงทนุในระยะยาวที*จะชว่ยสง่เสรมิใหบ้รษัิทฯ เตบิโตเป็นผูนํ้าทางดา้นธุรกจิการเงนิใน
ภูมภิาคเอเชยี นอกจากนี/ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที*จะถอนการลงทุนในอนาคตอันใกล ้
เนื*องจากบรษัิทฯ จะไดรั้บการถ่ายทอดความเชี*ยวชาญทางดา้นธุรกจิการใหส้นิเชื*อราย
ย่อย (Microfinance) ซึ*งบรษัิทฯ สามารถนํามาปรับใชใ้นธุรกจิปัจจุบันของบรษัิทฯ ได ้
อย่างไรก็ด ีแมว้า่ในกรณีที*หากบรษัิทฯ ประสงคจ์ะถอนการลงทนุจาก CCF ในอนาคต
อนัใกล ้บรษัิทฯ ยอ่มจะถกูบงัคบัใหข้ายหุน้ CCF ในราคาที*ตํ*ากวา่ราคาที*บรษัิทฯ ซื/อมา  
แต่บรษัิทฯ ยังไม่มเีหตุผลใด ๆ ที*จะทําใหบ้ริษัทฯ มแีผนหรือมีความจําเป็นที*จะตอ้ง
ถอนการลงทนุดงักลา่วในอนาคตอนัใกลน้ี/ 

ข. ความเสี*ยงในดา้นความเพยีงพอของเงนิตราตา่งประเทศในประเทศศรลีงักา 

บรษัิทฯ ไม่ไดรั้บขอ้มูลใด ๆ ที*ทําใหเ้ชื*อไดว้่าเงนิปันผลที*จะจ่ายในสกุลเงนิดอลลาร์
สหรัฐจะไม่สามารถถูกส่งออกจากประเทศศรีลังกามายังนักลงทุนต่างประเทศอย่าง
บริษัทฯ ได ้ทั /งนี/ รัฐบาลประเทศศรีลังกาไดป้ระกาศว่าจะมีการผ่อนปรนการควบคุม
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อัตราแลกเปลี*ยน เพื*อมุ่งสูก่ารเป็นตลาดเสรมีากขึ/น นอกจากนี/ คาดวา่ประเทศศรลีังกา
จะมกีารเตบิโตอยูท่ี*ระดบัประมาณ 5%-5.5% ในปี 2559 และ 2560 ซึ*งจะทําใหโ้อกาส
ที*ธนาคารประเทศศรีลังกาจะดําเนินการใดๆ ที*รุนแรง เชน่ การหา้มนําเงนิตา่งประเทศ
ออกจากประเทศ ลดตํ*าลง 

ค. ความเสี*ยงดา้นอตัราแลกเปลี*ยนและอตัราดอกเบี/ย 

ความเสี*ยงดา้นอัตราแลกเปลี*ยนนั/นเป็นความเสี*ยงที*บรษัิทฯ คํานึงถงึเสมอเมื*อบรษัิทฯ 
จะขยายธรุกจิไปยังตลาดในประเทศกําลงัพัฒนามากขึ/น อย่างไรก็ด ีเนื*องจากเศรษฐกจิ
ในประเทศศรลีงักาคาดวา่จะเป็นไปในทศิทางที*ดกีวา่ประเทศสว่นใหญ่ในภูมภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใตใ้นอนาคตอนัใกล ้จงึชว่ยลดความเสี*ยงในสว่นนี/ได ้

ง. ความเสี*ยงดา้นการเมอืง 

สงครามกลางเมอืงประเทศศรลีังกาไดยุ้ตลิงเมื*อปี 2554 และสภาพเศรษฐกจินั/นคอ่ย ๆ 
เปลี*ยนไปในทางที*เป็นตลาดเสรี จากการศึกษา บริษัทฯ ไม่พบสัญญาณในการ
เปลี*ยนแปลงทศิทางใด ๆ ในสว่นนี/ 

จ. ความเสี*ยงของการถกูเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลังกากําหนดใหต้อ้งมกีารกระจายการถอืหุน้โดยผูถ้อื
หุน้รายยอ่ย (Free Float) อยา่งนอ้ย 10% ของหุน้ทั /งหมดของบรษัิทที*ซื/อขายในตลาด
หลักทรัพย ์โดยที*ในปัจจุบัน CCF มสีว่นของหุน้ที*ถอืโดยผูถ้อืหุน้รายย่อยอยู่ประมาณ 
14.5% ทั /งนี/ บรษัิทฯ มไิดเ้ขา้ซื/อหุน้ในสว่นที*เป็นสว่นของผูถ้อืหุน้รายย่อย ดังนั/นจงึไม่
มกีารเปลี*ยนแปลงสดัสว่นการกระจายการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายย่อยดังกลา่ว นอกจากนี/ 
การดํารงการกระจายการถือหุน้โดยผูถ้ือหุน้รายย่อยเพื*อดํารงสถานะเป็นบริษัทจด
ทะเบยีนยังเป็นเงื*อนไขในสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้อกีดว้ย 

ฉ. ความเสี*ยงจากการดําเนนิงานอนัเกดิจากสนิเชื*อที*ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NPLs) 

NPLs เป็นสิ*งที*ไม่อาจหลกีเลี*ยงไดใ้นธุรกจิสนิเชื*อ/เชา่ซื/อซึ*ง CCF และบรษัิทฯ ดําเนนิ
ธุรกจิอยู่ ทั /งนี/ ทั /ง CCF และบรษัิทฯ ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึศักยภาพในการดํารงสัดสว่น 
NPLs และคาดวา่ไมน่่าจะมกีารเปลี*ยนแปลงในสว่นของ NPLs เมื*อพจิารณาถงึศักยภาพ
ดงักลา่ว 

ช. ความเสี*ยงในการควบคมุการบรหิารจัดการ 

บรษัิทฯ เขา้ลงทนุในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยของ CCF อย่างไรก็ด ีบรษัิทฯ จะถอืหุน้
ในสัดสว่นที*มนัียสําคัญ โดยจะมกีารแต่งตั /งกรรมการ 2 คนใน CCF และมกีารเขา้ทํา
สัญญาระหว่างผูถ้อืหุน้ซึ*งทําใหบ้รษัิทฯ สามารถควบคุมการตัดสนิใจในเรื*องสําคัญที*
เกี*ยวกบั CCF ได ้และมกีารป้องกันการขายหุน้โดย BG และ Creation SL และมสีทิธใิน
การปฏเิสธกอ่น (First Right of Refusal) หากบรษัิทฯ มคีวามประสงคจ์ะเขา้ซื/อหุน้ใน 
CCF เพิ*มเตมิในอนาคต 

นอกจากนี/ บริษัทฯ ยังมีความประสงคใ์หผู้บ้รหิารในปัจจุบันของ CCF ควบคุมและ
บรหิารงานตอ่ไป เนื*องจากผูบ้รหิารในปัจจุบันไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึศักยภาพในการดําเนนิ
ธรุกจิของ CCF ใหเ้ตบิโตขึ/นได ้

ในการประเมนิราคาซื/อหุน้สามัญของ CCF ที*ราคา 111 รูปีศรลีังกาตอ่หุน้ (ประมาณ 26.35 บาท 
ตอ่หุน้ โดยใชอ้ัตราแลกเปลี*ยนที* 0.2374 บาทต่อ 1 รูปีศรีลังกา ณ วันที* 29 กันยายน 2559) นั/น เป็น
ราคาที*อยู่ในชว่งราคาแนะนําตามรายงานการประเมนิมูลค่าหุน้ ซึ*งจัดทําโดย ไพรซว์อเทอร์เฮาสค์ูเปอส ์
ศรีลังกา (“PwC”) ซึ*งเป็นที*ปรึกษาทางการเงนิของบริษัทฯ ในการประเมนิมูลค่าหุน้สามัญของ CCF 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่า วิธีการประเมินมูลค่าหุน้ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cashflow Methodology) ไม่ใชว่ธิทีี*เหมาะสมในการประเมนิราคาหุน้ของบรษัิทที*เป็น
สถาบนัการเงนิ (Financial Company) เนื*องจากสถาบันการเงนิ อาท ิธนาคาร ลสีซิ*ง และสถาบันการเงนิ
อื*น ๆ มกีจิกรรมการใหกู้ย้มื/รับฝากเงนิเป็นกจิกรรมหลักของกจิการ ดังนั/น การแบง่แยกกระแสเงนิสดจาก



5 
 

กจิกรรมการดําเนินงานกับกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจัดหาเงนิออกจากกันจงึไม่เป็นการเหมาะสม
เนื*องจากดอกเบี/ยรับ-จา่ย เงนิลงทนุ และหนี/ มคีวามสมัพันธก์ันในการดําเนนิงานหลักของสถาบันการเงนิ 
ดว้ยเหตุดังกลา่ว การใชกํ้าไรและเงนิปันผลจงึควรเป็นวธิใีนการประเมนิมูลค่าที*แทจ้รงิของหุน้ (วธิกํีาไร
คงเหลอื - Residual Income Approach และ วธิคีดิลดเงนิปันผล – Dividend Discount Model) การ
ประเมนิโดยใชว้ธิสีมัพัทธโ์ดยเปรียบเทยีบราคาหุน้กับ EBITDA (กําไรกอ่นดอกเบี/ย ภาษี ค่าเสื*อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย) เพื*อหาอัตราสว่นราคาต่อ EBITDA ซึ*งเป็นวธิทีี*ใชโ้ดยทั*วไป ก็มใิชว่ธิทีี*เหมาะสม
เนื*องจากดอกเบี/ยเป็นองคป์ระกอบที*สําคัญยิ*งของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของสถาบันการเงนิ ดังนั/น การ
ประเมนิมูลค่าหุน้ของสถาบันการเงนิจงึควรเนน้การประเมนิดว้ยวธิสีมัพัทธแ์ละวธิปีระเมนิมูลคา่ที*แทจ้รงิ
โดยใชกํ้าไรสําหรับผูถ้อืหุน้ ดังเชน่ วธิกํีาไรคงเหลอื อัตราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธ ิและวธิคีดิลดเงนิปันผล 
ซึ*งเป็นวธิกีารที*เหมาะสมและเป็นวธิทีี*ไดรั้บการยอมรับทั*วไปในการประเมนิมลูคา่ที*แทจ้รงิของกจิการ แทน
วธิกีารอื*นที*ใชก้ระแสเงนิสดในการประเมนิมลูคา่ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึมคีวามเห็นว่า การประเมนิมูลคา่โดยพจิารณาถงึสว่นของผูถ้อืหุน้และ
กําไรสุทธขิองกจิการจงึเป็นวธิีการที*เหมาะสมที*สุดในการประเมนิมูลค่าบริษัทที*ประกอบธุรกจิสถาบัน
การเงนิ 

ในรายงานประเมนิมูลค่าหุน้สามัญของ CCF ที*จัดทําโดย PwC นั/น PwC ใชว้ธิกํีาไรคงเหลอื 
(Residual Income) ในการประเมนิมลูคา่หุน้ เนื*องจาก CCF เป็นบรษัิทที*ประกอบธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

วธิกํีาไรคงเหลอื (Residual Income) เป็นการประเมนิมูลคา่สว่นของผูถ้อืหุน้โดยตรง โดยการ
คํานวณกําไรคงเหลอื (Residual Income) กลา่วคอื กําไรสทุธหิักตน้ทนุของเงนิทนุ (Capital Charge) 
ในแต่ละปี และคดิลดกําไรคงเหลอืดังกล่าวในแต่ละปีเพื*อหามูลค่าปัจจุบันดว้ยอัตราตน้ทุนของสว่นทุน 
(Cost of equity) เมื*อนํามลูคา่คดิลดดงักลา่ว บวกดว้ยสว่นของผูถ้อืหุน้ปัจจุบัน ก็จะไดมู้ลคา่ที*แทจ้รงิของ
สว่นของผูถ้อืหุน้ตามวธิกํีาไรคงเหลอื (Residual Income) วธิกีารนี/อยู่บนแนวคดิที*เปรียบเทยีบอัตรา
ผลตอบแทนของสว่นของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity - ROE) กับอัตราตน้ทนุของสว่นทนุ (Cost of 
Equity - Ke) โดยที*ตน้ทุนของสว่นทนุเป็นอัตราผลตอบแทนที*ผูล้งทนุคาดว่าจะไดรั้บจากการลงทุน 
ในขณะที*อัตราผลตอบแทนของสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE - กําไรสทุธหิารดว้ยสว่นของผูถ้อืหุน้) เป็นอัตรา
ผลตอบแทนที*บริษัททําไดจ้ริง หากอัตราผลตอบแทนของส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากับตน้ทุนของส่วนทุน 
(ROE = Ke) บรษัิทจะมอีตัราสว่นราคาตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (P/BV) เทา่กบั 1 เทา่  

ในรายงานของ PwC นั/น PwC ไดใ้ชค้วามระมัดระวังในการวเิคราะหส์มมตฐิานหลักที*สําคัญโดย
ลําดับ โดยพจิารณาขอ้มูลทางการเงนิของ CCF ยอ้นหลัง 3 ปี และของไตรมาสล่าสุดสิ/นสดุวันที* 30 
มถิุนายน 2559 ของปีบัญช ี2559/60 ประกอบกับขอ้มูลของบรษัิทอื*นที*เป็นสถาบันการเงนิ ซึ*งประกอบ
ธุรกิจสถาบันการเงินในประเทศศรีลังกา การวิเคราะห์ครอบคลุมถึง กําไรสุทธิของรายไดด้อกเบี/ย 
อัตราส่วนเงนิใหกู้ย้ืมต่อเงนิฝาก ค่าใชจ้่ายสาขาและพนักงาน ตน้ทุนเกี*ยวกับลูกคา้ องคป์ระกอบของ
พอรต์สนิเชื*อ คณุภาพของพอรต์สนิเชื*อ การวเิคราะหห์นี/ที*ไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้ตลอดรวมถงึการวเิคราะห์
ผลประกอบการของบรษัิทย่อยที*สําคัญของ CCF (Trade Finance and Investments PLC (“TFI”)) 
ภายหลังการวเิคราะหด์า้นต่าง ๆ แลว้  PwC ไดดํ้าเนนิการอย่างเป็นอสิระในการจัดทําประมาณการทาง
การเงนิสาํหรับ 5 ขา้งหนา้ สมมตฐิานที*สาํคญัสรุปไดด้งันี/  

อตัราสว่นดา้นการดําเนนิงาน 
• กําไรสทุธขิองรายไดด้อกเบี/ย – เตบิโตตอ่เนื*อง จาก 17.1% ในปีบัญช ี2559/60 เป็น 

21.1% ในปีบญัช ี2563/64 
• ตน้ทนุการดําเนนิงาน – 75.9% ในปีบญัช ี2559/60 เป็น 69% ในปีบญัช ี2563/64 

อตัราสว่นดา้นงบดลุ Balance Sheet Ratios 
• อัตราส่วนเงินใหกู้ย้ืมต่อเงินฝาก – 123.9% ในปีบัญช ี2559/60 เป็น 149.9% ในปี

บญัช ี2563/64 
• อตัราสว่นหนี/ที*ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้– 5% ทกุปี 
• อัตราการเตบิโตของพอร์ตสนิเชื*อ  – 30.5% ในปีบัญช ี2559/60 เป็น 14.9% ในปี

บญัช ี2563/64 
• อัตราการเตบิโตของฐานเงนิฝาก – 17.3% ในปีบัญช ี2559/60 เป็น 4.2% ในปีบัญช ี

2563/64 
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• อัตราสว่นการตั /งสํารองหนี/สญูตอ่พอรต์สนิเชื*อเฉลี*ย – 3.0% ในปีบัญช ี2559/60 เป็น 
1.4% ในปีบญัช ี2563/64 

PwC ไดป้ระมาณกําไรสทุธแิละกําไรคงเหลอืสําหรับ 5 ขา้งหนา้ และมีสมมตฐิานอัตรามูลค่า
ปัจจุบันสดุทา้ย (Terminal Growth) ที*รอ้ยละ 3.5 อัตราคดิลดที*ใชใ้นแบบจําลองประเมนิมูลคา่คอื รอ้ย
ละ 16 จากนั/น นํามูลค่าคดิลดทั /งหมดที*คํานวณได ้หักดว้ยมูลค่าตามบัญชขีอง CCF และ TFI ณ วันที*
ประเมนิมูลค่าคอื วันที* 30 มถิุนายน 2559 และบวกดว้ยมูลค่าในอนาคตของ TFI จะไดมู้ลค่าสทุธขิอง 
CCF ซึ*งคํานวณไดเ้ท่ากับ 95 – 97 รูปีศรีลังกาต่อหุน้ จากการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (sensitivity 
analysis)  ทําใหไ้ดร้าคาตอ่หุน้ของ CCF ในชว่งราคา 83.56 ถงึ 114.24 รูปีศรลีังกาตอ่หุน้ ราคาดังกลา่ว
ยังไม่รวมการประเมนิมูลคา่ของตรา (Brand Value) ของ CCF ซึ*งไดรั้บรางวัลตราที*ทรงคณุคา่ในปี 2559 
ของประเทศศรีลังกาจากการเปรียบเทยีบกับตราของบรษัิทในทุกอุตสาหกรรมของประเทศ โดย Brand 
Finance ซึ*งเป็นสถาบันอสิระในการประเมนิมูลค่าตราของธุรกจิและที*ปรกึษาดา้นกลยุทธร์ะดับโลก ไดม้ี
การประเมนิมลูคา่ตราเทา่กบั 10 รูปีศรลีงักาตอ่หุน้  

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้จงึเห็นว่า ราคาซื/อหุน้สามัญที* 111 รูปีศรีลังกาต่อหุน้ 
ดังกลา่วเป็นราคาที*เหมาะสม เนื*องจาก PwC ไดใ้ชว้ธิกํีาไรคงเหลอื (Residual Income Approach) ซึ*ง
เป็นวธิทีี*ไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางสําหรับประเมนิมูลค่าสถาบันการเงนิ และไดม้กีารทํางานอย่าง
เป็นอสิระ ละเอยีดรอบคอบ และระมัดระวัง ในการวเิคราะหธ์ุรกจิและการดําเนินงานดว้ยความเขา้ใจใน
สภาพการประกอบธรุกจิในประเทศศรลีงักากอ่นกําหนดสมมตฐิานที*ใชใ้นแบบจําลอง คณะกรรมการบรษัิท
ฯ รับทราบวา่ราคาซื/อดงักลา่วเป็นราคาที*คอ่นไปทางสงูของชว่งราคาประเมนิ อย่างไรก็ตาม การลงทนุใน 
CCF เป็นการลงทนุเชงิกลยุทธท์ี*สําคัญอย่างยิ*ง อันจะทําใหบ้รษัิทเพิ*มพูนศักยภาพในการขยายธุรกจิใน
อนาคต นอกจากนี/ การซื/อหุน้สามัญในจํานวนที*สงูถงึรอ้ยละ 29.99 ของหุน้สามัญที*เรยีกชําระแลว้ของ 
CCF โดยทั*วไป มักมกีารจ่ายที*ราคา premium ซึ*งราคาซื/อที* 111 รูปีศรีลังกาต่อหุน้นั/น สงูกวา่ราคา
ประเมนิที* 95 รูปีศรีลังกาตอ่หุน้ อยู่ประมาณรอ้ยละ 16 แตก็่ยังคงอยู่ในชว่งราคาประเมนิที*แนะนํา คอื
ระหวา่ง 83.56 กบั 114.24 รูปีศรลีงักาตอ่หุน้  

ในการชําระเงนิสําหรับการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF นั/น บรษัิทฯ จะใชเ้งนิที*ไดรั้บจากการออกหุน้กู ้
แปลงสภาพที*ออกใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. เมื*อวันที* 1 สงิหาคม 2559 (“หุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559”) 
(บริษัทฯ จะเสนอใหผู้ถ้ ือหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเปลี*ยนแปลงการใชเ้งนิที*ไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 
2559 ในวาระที* 8) เพื*อชําระเงนิสําหรับการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF ทั /งจํานวน ทั /งนี/ เนื*องจากเงนิที*ไดรั้บจาก
หุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559 นั/นอยู่ในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ แต่การชําระเงนิสําหรับการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF  
จะชาํระในสกลุเงนิรูปีศรลีงักา ความเสี*ยงทางดา้นคา่เงนิสําหรับการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF นั/นไดถู้กคาดการณ์
ไวแ้ละไดรั้บการดแูลอย่างใกลช้ดิ โดยผูบ้รหิารจะดําเนินการเพื*อประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ อย่างไรก็ด ี
ความเสี*ยงดา้นอัตราแลกเปลี*ยนเงนิเป็นความเสี*ยงที*บริษัทฯ ยอมรับไดเ้นื*องจากการลงทุนเพิ*มเตมินั/น
สอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการขยายธุรกจิของบรษัิทฯ ซึ*งจะกอ่ใหเ้กดิผลตอบแทน อกีทั /งชว่ยกระจายความ
เสี*ยงในระดบัภมูภิาค 

อย่างไรก็ด ีไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บรษัิทฯ และ/หรอื GLH จะเขา้ทําการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF บน
เงื*อนไขที*วา่คูส่ัญญาที*เกี*ยวขอ้งตามสญัญาซื/อขายหุน้ CCF รวมทั /งสัญญาและเอกสารอื*นที*เกี*ยวขอ้งที*
บรษัิทฯ และ/หรือ GLH จะไดเ้ขา้ทํา ไดป้ฏบิัตติามเงื*อนไขบังคับก่อนตามที*ระบุในสัญญาซื/อขายหุน้ 
สัญญาและเอกสารอื*นที*เกี*ยวขอ้ง ซึ*งรวมถงึแต่ไม่จํากัดเพียงการไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชมุผูถ้อืหุน้ การ
ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งตามกฎหมายที*เกี*ยวขอ้งของประเทศนั/น ๆ ครบถว้นแลว้ 

ทั /งนี/ เนื*องจาก นายแพทรคิ ฟิชเชอรซ์ึ*งเป็นหนึ*งในคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูจั้ดตั /งและหุน้สว่น
บรหิารใน Creation SL ซึ*งเป็นหนึ*งในผูข้ายหุน้ CCF และเป็นผูบ้รหิารงานในบรษัิทที*จัดตั /งขึ/นเป็นพเิศษ 
(Special Purpose Vehicle) อกีบรษัิทหนึ*งคอื Creation Investments ASEAN LLC ซึ*งลงทนุในบรษัิทฯ 
ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 2.39 (ณ วันที* 6 กรกฎาคม 2559 ผ่านทาง Merrill Lynch, Pierce, Fenner & 
Smith Inc. ในฐานะคัสโตเดยีน) การเขา้ซื/อหุน้สามัญจํานวน 70,822,537 หุน้ใน CCF จาก Creation SL 
ซึ*งคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 22.27 ของหุน้สามัญทั /งหมดที*ออกและเรยีกชําระแลว้ของ CCF ที*ราคา 
111 รูปีศรลีังกา ตอ่หุน้ คดิเป็นมูลคา่ทั /งหมดเทา่กับ 7,861,301,607 รูปีศรลีังกา (ประมาณ 1,866.27 
ลา้นบาท) หรือรอ้ยละ 25.07 ของมูลค่าสนิทรัพยท์ี*มตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯ (“รายการที�เกี�ยวโยงกบั 
CCF”) จงึเขา้ขา่ยเป็นรายการที*เกี*ยวโยงกันภายใตป้ระกาศคณะกรรมการตลาดทนุที* ทจ. 21/2551 เรื*อง
หลกัเกณฑใ์นการทํารายการที*เกี*ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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เรื*อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบริษัทจดทะเบยีนในรายการที*เกี*ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
(และที*แกไ้ขเพิ*มเตมิ) (“ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั”) ในรายการประเภทสนิทรัพยห์รอืบรกิาร เมื*อ
พจิารณารวมขนาดของรายการที*เกี*ยวโยงกันรายการนี/และรายการอื*นที*บรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยเขา้
ทํากับกลุ่มบุคคลเดยีวกับบุคคลที*เกี*ยวโยงกันในชว่งระหว่าง 6 เดอืนที*ผ่านมา (กล่าวคอืรายการที*เกี*ยว
โยงกับ BGMM และการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่Creation SL ตามรายละเอยีดที*ปรากฏ
ในวาระที* 3.2 และ 5.2 ซึ*งจะไดเ้ขา้ทําในระยะเวลาใกลเ้คยีงกัน(เรียกรวมกันว่า “รายการที�เกี�ยวโยง
กนั”)) จะมมีูลค่ารวมของรายการที*เกี*ยวโยงกันทั /งสิ/นประมาณ 2,637.26 ลา้นบาท (หรือเท่ากับรอ้ยละ 
35.43 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ี*มตีัวตนสทุธ)ิ ซึ*งมากกวา่ 20 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 3 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ี*มี
ตัวตนสทุธติามประกาศรายการที*เกี*ยวโยงกัน ดังนั/น บรษัิทฯ จงึมีหนา้ที*ตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผย
สารสนเทศการทําธุรกรรมตอ่ตลาดหลักทรัพย ์และขออนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ในการเขา้ทํารายการที*เกี*ยวโยง
กันโดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่ตํ*ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผูถ้อืหุน้ที*มาประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับสว่นของผูถ้อืหุน้ที*มีสว่นไดเ้สยี ทั /งนี/ สารสนเทศเกี*ยวกับรายการที*
เกี*ยวโยงกันของ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) เรื*อง รายการเขา้ซื/อหุน้ ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของ
หนังสอืเชญิประชมุฉบบันี/ 

ในการนี/ คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอต่อที*ประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อ
พิจารณาอนุมัตใิหป้ระธานเจา้หนา้ที*บริหาร และ/หรือ บุคคลที*ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที*
บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการพจิารณา ตดิตอ่ เจรจา แกไ้ขเพิ*มเตมิ ตกลง ลงนาม เขา้ทํา และสง่
มอบสญัญา ตราสาร และ/หรอื เอกสารอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งกบัคูส่ญัญา และ/หรอื หน่วยงานของรัฐ และ/หรอื 
บคุคลอื*นใด ที*เกี*ยวขอ้งกับการเขา้ทํารายการที*เกี*ยวโยงกับ CCF รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงบันทกึขอ้ตกลง
เกี*ยวกับการซื/อขายหุน้ CCF สัญญาซื/อขายหุน้ CCF และ/หรือ สัญญาระหว่างผูถ้อืหุน้ระหว่างผูถ้อืหุน้ 
CCF รวมทั /งการขอความยนิยอมจากคูส่ญัญา และ/หรอื บคุคลที*เกี*ยวขอ้งอื*น ๆ ตดิตอ่ ยื*นเอกสารใด ๆ ขอ
ผ่อนผัน ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที*เกี*ยวขอ้ง รวมถงึ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์
ตลอดจนการแกไ้ขเปลี*ยนแปลงสารสนเทศที*เกี*ยวขอ้งที*จะตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ที*
เกี*ยวขอ้ง การใหถ้อ้ยคําและขอ้มูลต่อหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง รวมทั /งการกําหนดเงื*อนไข ขั /นตอน และ
รายละเอยีดตา่ง ๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับรายการที*เกี*ยวโยงกับ CCF รวมถงึการดําเนินการอื*นใดอันจําเป็นและ
เกี*ยวเนื*องกับการเชา้ทํารายการที*เกี*ยวโยงกับ CCF ไดท้กุประการจนเสร็จการ รวมทั /งใหม้อํีานาจในการ
แตง่ตั /ง และ/หรอื ถอดถอน ผูรั้บมอบอํานาจชว่งในการดําเนนิการใด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ 

ดว้ยขอ้มลูและเหตผุลตามที*กลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการจงึเห็นวา่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 
2/2559 ควรจะอนุมัตกิารเขา้ทํารายการที*เกี*ยวโยงกันของบรษัิทฯ และ/หรอื GLH ในการเขา้ซื/อหุน้สามัญ
จํานวน 70,822,537 หุน้ใน CCF จาก Creation SL ซึ*งเป็นบุคคลที*เกี*ยวโยงกัน ซึ*งคดิเป็นสัดสว่น
ประมาณรอ้ยละ 22.27 ของหุน้สามัญทั /งหมดที*ออกและเรยีกชําระแลว้ของ CCF ที*ราคา 111 รูปีศรลีังกา 
ตอ่หุน้ คดิเป็นมลูคา่ทั /งหมดเทา่กับ 7,861,301,607 รูปีศรลีังกา (ประมาณ 1,866.27 ลา้นบาท) หรอืรอ้ย
ละ 25.07 ของมลูคา่สนิทรัพยท์ี*มตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ และการมอบอํานาจตามที*เสนอ 

ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมด
ของผูถ้ือหุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments 
ASEAN LLC (โดยม ีMerrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ในฐานะคัสโตเดยีน) ซึ*งเป็นผูถ้อืหุน้
ที*มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

ระเบยีบวาระที� 3 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ซื)อหุน้สามญัในบรษิทัใหบ้รกิารสนิเชื�อรายยอ่ย ไดแ้ก ่BG 
Microfinance Myanmar Co., Ltd. ในประเทศเมยีนมาร ์

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

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัติ
การเขา้ซื/อหุน้สามัญที*ออกและจําหน่ายแลว้ทั /งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. 
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("BGMM") โดยบรษัิทฯ และ/หรือ บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัตบิรษัิท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที*แกไ้ขเพิ*มเตมิ) 

บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ คอื GLH ไดเ้ขา้ทําบันทกึขอ้ตกลงกับ BG Investments (PVT) Ltd., 
BG International (PVT) Ltd. และ BG Capital (PVT) Ltd. (รวมกันเรยีกวา่ "BG") เมื*อวันที* 7 กันยายน 
2559 สําหรับการเขา้ซื/อหุน้สามัญโดย GLH ในสัดสว่นรอ้ยละ 71.9 ของจํานวนหุน้สามัญที*ออกและ
จําหน่ายแลว้ทั /งหมดของ BGMM และบรษัิทฯ ไดม้กีารตดิต่อกับผูท้ี*จะขายหุน้สว่นที*เหลอืทั /งหมดของ 
BGMM เพื*อเขา้ทําการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงนิของ BGMM รวมทั /งไดศ้กึษาความ
เป็นไปไดแ้ละประโยชน์ในการลงทนุใน BGMM โดยการเขา้ซื/อหุน้สามัญใน BGMM โดยบรษัิทฯ และ/
หรอื GLH จํานวน 1,387,680 หุน้ มูลคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 1,000 จ๊าด คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจํานวนหุน้
สามัญที*ออกและจําหน่ายแลว้ทั /งหมดของ BGMM ในราคาหุน้ละ ประมาณ 5.77 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 
199.79 บาทตอ่หุน้ โดยใชอ้ตัราแลกเปลี*ยน ณ วนัที* 29 กนัยายน 2559 ที* 34.6250 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์
สหรัฐ) รวมทั /งสิ/นเป็นมูลคา่ 8,006,913.60 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 277.24 ลา้นบาท) จาก BG และ 
CCF (“การเขา้ซื)อหุน้ใน BGMM”) รายการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึ*งสนิทรัพย์
ของบรษัิทจดทะเบยีนตามประกาศรายการไดม้าหรือจําหน่ายไป ทั /งนี/ มูลค่าสงูสดุจากการคํานวณขนาด
ของรายการดังกลา่วมขีนาดของรายการคดิเป็นรอ้ยละ 2.08 ของมูลคา่ 13,320.94 ลา้นบาท ตามเกณฑ์
มลูคา่รวมของสิ*งตอบแทน คํานวณจากงบการเงนิรวมของบรษัิท ณ วันที* 30 มถิุนายน 2559 เมื*อพจิารณา
รวมขนาดของรายการเขา้ซื/อหุน้นี/รวมกับรายการอื*น ๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM ในชว่ง
ระหว่าง 6 เดอืนที*ผ่านมาของบรษัิทฯ และ/หรือ บรษัิทย่อย (กล่าวคอืรายการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF ดัง
รายละเอยีดที*ปรากฏในวาระที* 2 เบื/องตน้ ซึ*งจะไดเ้ขา้ทําในระยะเวลาใกลเ้คยีงกัน) มขีนาดของรายการ
ทั /งหมดรวมเท่ากับรอ้ยละ 21.55 ของมูลคา่ 821.20 ลา้นบาท ตามเกณฑกํ์าไรสทุธจิากการดําเนนิงาน 
คํานวณจากงบการเงนิรวมของบรษัิท 4 ไตรมาสยอ้นหลัง สิ/นสดุวันที* 30 มถิุนายน 2559 ซึ*งเกนิกวา่รอ้ย
ละ 15 แตไ่ม่ถงึรอ้ยละ 50 จงึจัดเป็นรายการประเภทที* 2 ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไป ใน
กรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีหนา้ที*ตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทําการเขา้ซื/อหุน้ใน 
BGMM ตอ่ตลาดหลักทรัพย ์และจัดสง่หนังสอืแจง้สารสนเทศซึ*งมรีายละเอยีดตามที*กําหนดโดยประกาศ
รายการไดม้าหรือจําหน่ายไปใหก้ับผูถ้ือหุน้ภายใน 21 วันนับแต่วันที*เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรัพย ์ในการนี/ คณะกรรมการไดม้กีารอนุมัตกิารเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM ตามประกาศรายการไดม้าหรอื
จําหน่ายไปแลว้ในวันที* 30 กันายายน 2559 รายละเอยีดของการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM ตามประกาศ
รายการไดม้าหรือจําหน่ายไปไดม้ีการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ เมื*อวันที* 3 ตุลาคม 2559 และได ้
จัดสง่สารสนเทศเกี*ยวกับการไดม้าซึ*งสนิทรัพยข์องบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) เรื*อง รายการเขา้ซื/อ
หุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในวนัที* 17 ตลุาคม 2559 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นวา่การเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM จะเป็นประโยชน์และกอ่ใหเ้กดิขอ้ดี
ตอ่บรษัิทฯ ในหลายดา้น ซึ*งรวมถงึธุรกจิของบรษัิทฯ ที*เกี*ยวขอ้งกับ BGMM จะมกีารพัฒนาขึ/นจากการใช ้
กลยุทธท์างธุรกจิสนิเชื*อรายย่อย (Microfinance) รูปแบบใหม่ซึ*งจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ทั /งต่อธุรกจิใน
ประเทศเมียนมาร์และประเทศในกลุ่มอาเซยีนซึ*งบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายธุรกจิไปถึง โดยมี
รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี/ 

ก. การขยายธุรกจิสูต่ลาดใหม่ซึ*งมกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิสงู – ประเทศเมยีนม่าร์มกีาร
เตบิโตของ GDP เฉลี*ยมากกวา่รอ้ยละ 7.4 ใน 5 ปีที*ผ่านมา และคาดวา่จะมกีารเตบิโต
ทางเศรษฐกจิสงูที*สดุในบรรดาประเทศอื*นในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตโ้ดยอยู่ที*
ประมาณรอ้ยละ 8.4 และรอ้ยละ 8.3 ในปี 2559 และปี 2560 ตามลําดับ ซึ*งบริษัทฯ 
คาดว่าจะไดรั้บกําไรจํานวนมากจาก BGMM ในอนาคต เนื*องจากในปัจจุบัน BGMM 
สามารถทํากําไรเกอืบรอ้ยละ 50 และประเทศเมยีนม่ารยั์งมปีระชากรมากกวา่ 60 ลา้น
คนที*มคีวามตอ้งการสนิเชื*อสงูขึ/น 
 

ข. โอกาสในการเป็นผูนํ้าตั /งแต่ระยะเริ*มแรก – ธุรกจิสนิเชื*อรายย่อย (Microfinance) ใน
ประเทศเมยีนมา่รยั์งอยูใ่นขั /นเริ*มแรก โดยมเีพยีงบรษัิทเดยีวที*มพีอรต์สนิเชื*อสงูกวา่ 10 
ลา้นดอลลารส์หรัฐ (350 ลา้นบาท) และจาก Myanmar Times ในเดอืนมนีาคม 2016 
ประเทศเมยีนม่ารม์สีาขาของสถาบันการเงนิเพยีง 2.6 แห่งตอ่ประชากร 100,000 คน 
เมื*อเทียบกับในประเทศกัมพูชาที*มีอยู่ 4.8 แห่ง ซึ*งหากเปรียบเทียบว่ามีจํานวน
ประชากรเท่ากัน ตลาดสนิเชื*อรายย่อยในประเทศเมยีนม่ารยั์งสามารถเตบิโตไดอ้กีถงึ 
55 เทา่เมื*อเทยีบกบัตลาดในประเทศกมัพูชา 
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ค. พอรต์ที*ใหผ้ลกําไร – BGMM ประกอบกจิการมากกว่า 2 ปี และมพีอร์ตจํานวนสงูกว่า 
1.2 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (41.9 ลา้นบาท) และมลีกูคา้เกอืบ 10,000 รายซึ*งชําระหนี/ตาม
กําหนดเวลา การเขา้ทํารายการในครั/งนี/นงึจะเพิ*มกําไรใหแ้กบ่รษัิทฯ เนื*องจาก BGMM 
สามารถทํากําไรไดแ้ลว้ภายในระยะเวลาเพยีง 2 ปี โดยบรษัิทฯ มวีัตถุประสงคท์ี*จะเพิ*ม
จํานวนสาขาเพื*อใหไ้ดรั้บประโยชนจ์ากรูปแบบธรุกจิดงักลา่ว 
 

ง. ใบอนุญาตประกอบธุรกจิสนิเชื*อรายย่อย - โอกาสในการไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิ
สนิเชื*อรายย่อยนั/นเป็นไปไดย้าก และธนาคารกลางจะไม่ออกใบอนุญาตใหม่ใหแ้ก่
บรษัิทตา่งประเทศ 
 

จ. การเขา้ร่วมกับบรษัิทอื*นในประเทศเมยีนม่ารแ์ละบรษัิทในกลุ่ม - ดว้ยการสนับสนุนจาก 
Century Finance Co., Ltd. จะเปิดโอกาสใหก้ับ BGMM เขา้ถงึเครอืขา่ยลกูคา้มากกวา่ 
22,000 รายทั /งจากกลุ่มขายปลกีและขายสง่ในกลุ่ม Grand Royal Group ซึ*งเป็น
บรษัิทแม่ของ Century Finance นอกจากนี/ บรษัิทฯ ยังมโีอกาสที*จะไดศ้กึษา Know-
how ใหม่เกี*ยวกับธุรกจิสนิเชื*อรายย่อย (Microfinance) ที*จะชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถ
ขยายธรุกจิในตลาดที*มอียูใ่นปัจจบุนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

ฉ. IT software – ราคาซื/อขายไดร้วมราคาของ IT software ดว้ยซึ*งสามารถนําไปใชใ้น
ประเทศอื*นไดด้ว้ย 

โดยการเขา้ทําธุรกรรมในครั/งนี/จะเป็นกา้วที*สําคัญของบรษัิทฯ ในการขยายธุรกจิไปยังประเทศ
เมียนมาร์ซึ*งประชากรในประเทศกําลังหาช่องทางในการเขา้ถึงบริการสนิเชื*อซึ*งมีความสอดคลอ้งกับ
สภาวะทางเศรษฐกจิของประชากรในประเทศเมยีนมาร ์

นอกจากนี/ การร่วมมอืทางธุรกจิ (Synergy) ในสว่นของบรกิารสนิเชื*อรายย่อยในประเทศตา่ง ๆ 
ผ่านทางบริษัทอื*นๆ ของบริษัทฯ ซึ*งรวมถงึในประเทศเมียนมาร์นั/นจะเป็นไปในทศิทางที*ด ีโดยอาจมี
ผลติภัณฑใ์หม ่ๆ เชน่ ลสีซิ*ง หรอืผลติภัณฑท์างการเงนิอื*น ๆ เพิ*มเตมิในอนาคต ยิ*งไปกวา่นั/น ณ ปัจจุบัน 
ทางการประเทศเมยีนมารนั์/นไมม่คีวามประสงคจ์ะออกใบอนุญาตสาํหรับธรุกจิประเภทนี/เพิ*มเตมิอกีดว้ย 

ภายหลังจากการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM บรษัิทฯ และ/หรอื GLH จะใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้น
การเงนิแก ่BGMM ในจํานวนประมาณไม่เกนิ 1,600 ลา้นบาท (ประมาณ 45 ลา้นดอลลารส์หรัฐ) ในชว่ง
ระยะเวลา 10 ปี ผ่านทางการใหเ้งนิกูห้รอืการเพิ*มทนุตามที*บรษัิทฯ เห็นสมควรตามแนวทางที*บรษัิทฯ ใช ้
กบับรษัิทอื*น ๆ ในกลุม่ของบรษัิทฯ เพื*อสนับสนุน BGMM ในการขยายธุรกจิในประเทศเมยีนม่าร ์ในการนี/ 
คณะกรรมการเชื*อว่าการใหเ้งนิทุนแก่ BGMM มคีวามสมเหตสุมผลเนื*องจาก BGMM มศีักยภาพในการ
สรา้งผลตอบแทนบนเงนิทนุที*ไดม้ากกวา่ตน้ทนุของเงนิทนุดังกลา่ว การเขา้ลงทนุใน BGMM จะชว่ยเพิ*ม
มลูคา่ โดยจะเริ*มจากการใหเ้งนิสว่นทนุ (equity) เชน่เดยีวกบัธรุกจิอื*นๆ ของบรษัิทฯ เมื*อ BGMM สามารถ
ดําเนนิงานและมฐีานะทางการเงนิที*มั*นคง  BGMM จะสามารถใชส้ว่นหนี/ (debt) เพื*อขยายธุรกจิบางสว่น
ไดซ้ึ*งมตีน้ทุนทางการเงนิที*ตํ*ากวา่สว่นทนุ (ซึ*ง BGMM ก็ไดพ้จิารณาหาแหลง่สนับสนุนทางการเงนิอื*นๆ 
เชน่ธนาคารโลก (World Bank)) มูลคา่ที*เพิ*มนั/นสามารถเห็นไดช้ดั เมื*อพจิารณาถงึราคาซื/อขายที* 199 
บาทตอ่หุน้ แมว้า่จะใหก้ารสนับสนุนเป็นสว่นทนุ (equity) ทั /งหมดของ BGMM มูลคา่ปัจจุบันของ BGMM 
จะอยูท่ี* 230-288 บาทตอ่หุน้ หาก BGMM สามารถดําเนนิธุรกจิไดต้ามที*คาดการณ์ และเมื*อพจิารณาจาก
ประมาณการณ์รายไดใ้นปี 2560/61 มลูคา่จะอยูท่ี* 264-295 บาทตอ่หุน้ 

อยา่งไรก็ด ีในขณะเดยีวกนั คณะกรรมการไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบเกี*ยวกับความเสี*ยงตา่ง ๆ ที*
เกี*ยวขอ้งกบัการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM และมคีวามเห็นดงัตอ่ไปนี/ 

ก. ความเสี*ยงจากผลตอบแทนไมคุ่ม้คา่การลงทนุ 
 
มูลค่าการซื/อขายหุน้สําหรับ BGMM อยู่ที*ประมาณ 277.27 ลา้นบาท เมื*อพจิารณาถงึ
ประมาณการณ์ทางการเงนิแลว้ BGMM จะสามารถทํารายไดไ้ดป้ระมาณ 364 ลา้นบาท
ระหวา่งปี 2559-2564 ดังนั/น บรษัิทฯ คาดว่าบรษัิทฯ จะสามารถคนืทุนสําหรับการซื/อ
ขายหุน้ไดภ้ายใน 5 ปีแรก สําหรับเงนิทุนที* BGMM ตอ้งใชใ้นการเตบิโตไดถ้งึระดับที*
คาดการณ์ บรษัิทฯ สามารถใหเ้งนิกูใ้นอัตราดอกเบี/ยรอ้ยละ 7 ซึ*งสูงกว่าตน้ทุนของ
เงนิทนุของบรษัิทฯ ดังนั/น แมแ้ตก่ารใหเ้งนิทนุดังกลา่วแก ่BGMM ก็จะสรา้งกําไรใหแ้ก่
บรษัิทฯ 
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ข. ความเสี*ยงจากการชาํระคนืเงนิกู ้
 
เมื*อพจิารณาจากประมาณการณ์ทางการเงนิแลว้ BGMM จะยังคงสามารถชําระคนืเงนิกู ้
ใหแ้กบ่รษัิทฯ ได ้อยา่งไรก็ด ีBGMM ก็อยูใ่นระหวา่งการขอเงนิทนุสนับสนุนจากสถาบัน
การเงินนานาชาติ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนพัฒนาแห่ง
สหประชาชาต ิ(UNCDF) ซึ*งนอกจากจะตน้ทุนตํ*าแลว้ ก็ยังเป็นทางเลอืกของแหล่ง
เงนิทนุที*ชว่ยให ้BGMM สามารถนําเงนิที*ไดม้าชาํระคนืเงนิกูใ้หแ้กบ่รษัิทฯ ได ้
 

ค. ความเสี*ยงดา้นอตัราแลกเปลี*ยน 
 
ความเสี*ยงดา้นอัตราแลกเปลี*ยนนั/นเป็นความเสี*ยงที*บรษัิทฯ คํานึงถงึเสมอเมื*อบรษัิทฯ
จะขยายธรุกจิไปยังตลาดในประเทศกําลงัพัฒนามากขึ/น อย่างไรก็ด ีเนื*องจากเศรษฐกจิ
ในประเทศเมียนม่าร์คาดว่าจะเป็นไปในทศิทางที*ดีกว่าประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตใ้นอนาคตอนัใกล ้จงึชว่ยลดความเสี*ยงในสว่นนี/ได ้
 

ง. ความเสี*ยงในการดําเนนิงานอนัเนื*องมาจาก CCF 
 
BGMM เคยไดรั้บความชว่ยเหลอืดา้นการดําเนนิงานจาก CCF เนื*องจาก CCF เป็น
เจา้ของบางสว่น ทั /งนี/ บรษัิทฯ จะเขา้ซื/อหุน้ที* CCF ถอือยู่ใน BGMM ดังนั/น หากบรษัิท
ฯ ไม่สามารถดําเนนิการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF ไดส้ําเร็จ CCF ก็จะไม่มคีวามสัมพันธต์่อ 
BGMM อกีต่อไป อย่างไรก็ด ีการเขา้ทําธุรกรรมทั /ง 2 รายการคาดว่าจะตอ้งเกดิขึ/น
ดงันั/น CCF จะยังคงมคีวามสมัพันธก์ับ BGMM ตอ่ไป นอกจากนี/ บรษัิทฯ ยังสามารถให ้
ความชว่ยเหลอืดา้นการดําเนนิงาน รวมทั /งความเชี*ยวชาญตา่งๆ เพื*อให ้BGMM เตบิโต
ขึ/นไดอ้กีดว้ย 
 

จ. ความเสี*ยงดา้นการขยายธรุกจิ  
 
พื/นที*ออฟฟิศและทรัพยากรบคุลากรในประเทศเมยีนม่าร์กําลังเป็นที*ตอ้งการเนื*องจาก
การเตบิโตของเศรษฐกจิ ถงึแมว้า่ความตอ้งการดงักลา่วจะเป็นที*น่าเป็นห่วง แตด่ว้ยการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิดังกลา่วนั*นเอง บรษัิทฯ จงึมคีวามตอ้งการจะเขา้ไปประกอบธุรกจิ
ในประเทศเมยีนม่าร์ผ่านทาง BGMM ซึ*งบริษัทฯ ไดดํ้าเนินการในลักษณะเดยีวกัน
สาํเร็จมาแลว้ดงัเชน่ในประเทศกมัพูชา และประเทศลาวที*มสีถานการณ์ใกลเ้คยีงกนั 
 

ฉ. ความเสี*ยงดา้นขอ้จํากดัของโครงสรา้งพื/นฐานของประเทศเมยีนมาร ์
 
ประเทศเมียนมาร์ยังคงมคีวามดอ้ยพัฒนา แต่ก็กําลังเตบิโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ด ี
ถงึแมว้่าจะมโีอกาสในการเตบิโตอย่างสงูแตก็่ตอ้งเผชญิกับความทา้ทายในการทํางาน
ภายใตโ้ครงสรา้งพื/นฐานของประเทศเมยีนมาร ์อย่างไรก็ด ีธุรกจิการใหส้นิเชื*อรายย่อย 
(Microfinance) อื*นๆ ในประเทศเมยีนมาร ์เชน่ ACLEDA Myanmar และ UNDP-PACT 
ก็ยังสามารถดําเนนิงานใหม้กีารเตบิโตและขยายการดําเนนิงานไดใ้นระดับที*เทา่กับหรอื
มากกวา่การเตบิโตที*บรษัิทฯ คาดการณ์ไว ้
 

ช. ความเสี*ยงดา้นการเมอืง 
 
เนื*องจากประเทศเมียนม่าร์ก่อนหนา้นี/จนกระทั*งเมื*อเร็ว ๆ นี/ มีความผันผวนทางดา้น
การเมืองสูงสําหรับการลงทุนและการถือครองทรัพย์สนิโดยชาวต่างชาต ิอย่างไรก็ด ี
ประเทศเมยีนมา่รไ์ดม้กีารเปิดกวา้งทางนโยบายเหลา่นี/มากขึ/นเพื*อดงึดดูการเตบิโตและ
เศรษฐกจิแบบตลาดเสร ีโดยยังคงไมม่สีญัญาณในการพลกินโยบายดงักลา่วจากรัฐบาล 
 

ซ. ความเสี*ยงจากการดําเนนิงานอนัเกดิจากสนิเชื*อที*ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NPLs) 
 
NPLs เป็นสิ*งที*ไม่อาจหลกีเลี*ยงไดใ้นธุรกจิสนิเชื*อ/เชา่ซื/อซึ*ง BGMM และบรษัิทฯ 
ดําเนินธุรกจิอยู่ ทั /งนี/ บริษัทฯ ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึศักยภาพในการดํารงสัดส่วน NPLs 
และทั /ง BGMM และบรษัิทฯ จะไดต้่อยอดการเรียนรูเ้กี*ยวกับการดําเนินธุรกจิการให ้
สนิเชื*อรายย่อย (Microfinance) จาก CCF ดังนั/น ไม่น่าจะมกีารเปลี*ยนแปลงในสว่น
ของ NPLs เมื*อพจิารณาถงึศกัยภาพดงักลา่ว 
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นอกจากนี/ ตั /งแตก่อ่ตั /ง BGMM มาเป็นเวลากวา่ 2 ปี อัตรา NPL ยังคงเป็น 0 และการ
ตดิตามชําระหนี/จากลุกคา้จะกระทําเป็นรายสัปดาหซ์ึ*งชว่ยลดความเสี*ยงในการไม่คนื
เงนิกู ้
 

ฌ. ความเสี*ยงในการเปลี*ยนแปลงนโยบายในการกําหนดอตัราดอกเบี/ย 
 
ธุรกจิการใหส้นิเชื*อรายย่อย (Microfinance) เป็นธุรกจิที*ถูกควบคมุโดยกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โดยหนึ*งในกฎหมายที*เกี*ยวขอ้งนั/นไดกํ้าหนดเพดานดอกเบี/ยที*สามารถเรยีก
เก็บได ้อย่างไรก็ดี ถึงแมว้่าอัตราดอกเบี/ยดังกล่าวอาจถูกปรับลดโดยรัฐ แต่อัตรา
ดอกเบี/ยดังกล่าวก็อาจถูกปรับเพิ*มขึ/นไดเ้ชน่กัน ทั /งนี/ ประเทศเมยีนม่าร์กําลังใหค้วาม
สนใจกับธุรกจิการใหส้นิเชื*อรายย่อย (Microfinance) โดยบรษัิทฯ ไม่คาดวา่รัฐบาลจะ
ดําเนนิการใด ๆ เพื*อลดการเจรญิเตบิโตในธรุกจินี/ 

ในการประเมินราคาซื/อหุน้สามัญของ BGMM ที*ราคาประมาณ 5.77 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุน้ 
(ประมาณ 199.79 บาท ตอ่หุน้ โดยใชอ้ัตราแลกเปลี*ยนที* 34.6250 บาทตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐณ วันที* 29 
กันยายน 2559) นั/น ดังที*ไดอ้ธบิายในวาระที* 2 คณะกรรมการบริษัทฯ มคีวามเห็นว่าวธิกํีาไรคงเหลอื 
(Residual Income) และวธิคีดิลดเงนิปันผล (Dividend Discount Model) เป็น 2 วธิทีี*เหมาะสมและ
ไดรั้บการยอมรับโดยทั*วไปในการประเมนิมูลค่าที*แทจ้รงิของหุน้ ซึ*งเป็นวธิทีี*ใชกํ้าไรสทุธแิละกระแสเงนิ
สดที*จ่ายผูถ้อืหุน้โดยตรงตามลําดับ อย่างไรก็ตาม สําหรับ BGMM นั/น วธิอีัตราสว่นราคาต่อกําไรสทุธ ิ
(P/E) ไมเ่หมาะสมเนื*องจาก BGMM เพิ*งเริ*มดําเนนิกจิการไมน่าน   

คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึมคีวามเห็นว่าการประเมนิมูลค่าโดยพจิารณาถงึสว่นของผูถ้อืหุน้และ
กําไรสุทธขิองกจิการจงึเป็นวธิีการที*เหมาะสมที*สุดในการประเมนิมูลค่าบริษัทที*ประกอบธุรกจิสถาบัน
การเงนิ 

บรษัิทฯ ไดป้ระเมนิมูลคา่หุน้โดยใชว้ธิเีดยีวกับ CCF โดยไดว้เิคราะหผ์ลการดําเนนิงานและฐานะ
การเงนิของ BGMM ในชว่ง 2 ปีที*ผ่านมา และไดกํ้าหนดสมมตฐิานทางการเงนิสําหรับแบบจําลองการ
ประเมนิมลูคา่ดว้ยความระมัดระวงัสาํหรับ 5 ปีขา้งหนา้  ซึ*งสรุปสมมตฐิานที*สาํคญัได ้ดงันี/ 

• การเพิ*มขึ/นของสาขา – เฉลี*ยปีละ 8 สาขาตลอด 5 ปีขา้งหนา้ โดยมอีัตราการเตบิโต
ของรายไดด้อกเบี/ย พอร์ตสนิเชื*อ และค่าใชจ้่าย ต่อสาขาตามขอ้มูลเฉลี*ยของการ
ดําเนนิงานจรงิ 

• บรษัิทไดกํ้าหนดลดรายไดด้อกเบี/ยลงรอ้ยละ 5 ตอ่ปีตามหลกัความระมัดระวงั 

• มกีารขยายตวัของพอรต์สนิเชื*อจํานวนรวม 27.67 ลา้นดอลลารส์หรัฐในอกี 5 ปีขา้งหนา้ 
ซึ*งเมื*อเปรยีบเทยีบกับการดําเนินงานในประเทศกัมพูชาและประเทศลาวแลว้ จัดไดว้่า
คอ่นขา้งตํ*า 

• ใชอ้ัตราคดิลดในการคํานวณที*รอ้ยละ 16 และอัตราเตบิโตของมูลค่าปัจจุบันสดุทา้ย 
(Terminal Growth) ที*รอ้ยละ 3 – 4 เชน่เดยีวกบัที* PwC ใชใ้นการประเมนิหุน้ CCF 

ช่วงราคาหุน้ที*เหมาะสมที*คํานวณไดจ้ากการวเิคราะห์ความอ่อนไหว คอื 208.25 ถงึ 239.80 
บาทต่อหุน้ โดยใชท้ั /ง วธิีกําไรคงเหลอื (Residual Income) และวธิีคดิลดเงินปันผล (Dividend 
Discount Model)  

 

คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาแลว้จงึเห็นวา่ ราคาซื/อที*ประมาณ 199.79 บาทตอ่หุน้เป็นราคาที*
เหมาะสม เพราะมกีารประเมนิดว้ยหลักความระมัดระวัง และผลการวเิคราะหธ์ุรกจิและการดําเนินงานนั/น
แสดงใหเ้ห็นวา่ธุรกจิมอีนาคตที*ด ีจากขอ้มูลดา้นการเงนินั/น BGMM สามารถดําเนนิงานมกํีาไรแลว้ และ
อุตสาหกรรมธุรกจิการใหส้นิเชื*อรายย่อย (Microfinance) ในประเทศเมยีนมาร์ก็มศีักยภาพสูง ซึ*งเป็น
เหตผุลที*สนับสนุนวา่ราคาซื/อนั/นมคีวามเหมาะสม คณะกรรมการบรษัิทฯ รับทราบวา่ ราคาซื/อดังกลา่วเป็น
ราคาที*ม ีpremium เมื*อเทยีบกับสว่นทนุของ BGMM ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การลงทนุใน BGMM เป็น
การลงทนุเชงิกลยทุธท์ี*สาํคญัอยา่งยิ*ง อนัจะทําใหบ้รษัิทเพิ*มพูนศกัยภาพในการขยายธรุกจิในอนาคต 
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ในการชําระเงนิสําหรับการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM นั/น บรษัิทฯ จะใชเ้งนิที*ไดรั้บจากการออกหุน้กู ้
แปลงสภาพปี 2559 (บรษัิทฯ จะเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเปลี*ยนแปลงการใชเ้งนิที*ไดรั้บจาก
หุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559 ในวาระที* 8) เพื*อชําระเงนิสําหรับการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM ทั /งจํานวน ทั /งนี/ 
เนื*องจากเงินที*ไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559 นั/นอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และการชําระเงิน
สําหรับการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM ก็จะชะรําในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ จงึเปรยีบเสมอืนกับการป้องกันความ
เสี*ยงดา้นคา่เงนิตามธรรมชาต ิ(natural hedge) และทําใหไ้ม่มคีวามเสี*ยงดา้นคา่เงนิในการเขา้ซื/อหุน้ใน 
BGMM 

ทั /งนี/ ตามมาตรา 107 ของพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที*แกไ้ขเพิ*มเตมิ) 
การซื/อกจิการของบริษัทอื*นมาเป็นของบริษัทมหาชนจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชุมผูถ้ือหุน้ ดังนั/น 
บรษัิทฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสยีงทั /งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนกอ่นการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM 

ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม บรษัิทฯ และ/หรอื GLH จะเขา้ทําการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM บนเงื*อนไขที*วา่
คู่สัญญาที*เกี*ยวขอ้งตามสัญญาซื/อขายหุน้ BGMM รวมทั /งสัญญาและเอกสารอื*นที*เกี*ยวขอ้งที*บรษัิทฯ 
และ/หรอื GLH จะไดเ้ขา้ทํา ไดป้ฏบิัตติามเงื*อนไขบังคับกอ่นตามที*ระบใุนสญัญาซื/อขายหุน้ สญัญาและ
เอกสารอื*นที*เกี*ยวขอ้ง ซึ*งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงผลของการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายเป็นที*น่าพอใจ 
การไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชมุผูถ้อืหุน้ การไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งตามกฎหมายที*เกี*ยวขอ้ง
ของประเทศนั/น ๆ ครบถว้นแลว้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดอ้นุมัตนํิาเสนอต่อที*ประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อ
พิจารณาอนุมัตใิหป้ระธานเจา้หนา้ที*บริหาร และ/หรือ บุคคลที*ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที*
บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการพจิารณา ตดิตอ่ เจรจา แกไ้ขเพิ*มเตมิ ตกลง ลงนาม เขา้ทํา และสง่
มอบสญัญา ตราสาร และ/หรอื เอกสารอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งกบัคูส่ญัญา และ/หรอื หน่วยงานของรัฐ และ/หรอื 
บุคคลอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งกับการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM รวมถงึแต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาซื/อขายหุน้ BGMM 
รวมทั /งการขอความยนิยอมจากคูส่ญัญา และ/หรอื บคุคลที*เกี*ยวขอ้งอื*น ๆ ตดิตอ่ ยื*นเอกสารใด ๆ ขอผ่อน
ผัน ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที*เกี*ยวขอ้ง รวมถงึ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจน
การแกไ้ขเปลี*ยนแปลงสารสนเทศที*เกี*ยวขอ้งที*จะตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ที*เกี*ยวขอ้ง การให ้
ถอ้ยคําและขอ้มูลต่อหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง รวมทั /งการกําหนดเงื*อนไข ขั /นตอน และรายละเอยีดตา่ง ๆ ที*
เกี*ยวขอ้งกับการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM รวมถงึการดําเนนิการอื*นใดอันจําเป็นและเกี*ยวเนื*องกับการเขา้ซื/อ
หุน้ใน BGMM ไดทุ้กประการจนเสร็จการ รวมทั /งใหม้อํีานาจในการแตง่ตั /ง และ/หรือ ถอดถอน ผูรั้บมอบ
อํานาจชว่งในการดําเนนิการใด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้  

ดว้ยขอ้มลูและเหตผุลตามที*กลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการจงึเห็นวา่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 
2/2559 ควรจะอนุมัตกิารเขา้ซื/อหุน้สามัญของ BGMM โดยบรษัิทฯ และ/หรือบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ 
จํานวน 1,387,680 หุน้ใน BGMM มูลคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 1,000 จ๊าด คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจํานวนหุน้
สามัญที*ออกและจําหน่ายไดท้ั /งหมดของ BGMM ในราคาหุน้ละ ประมาณ 5.77 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 
199.79 บาทตอ่หุน้ โดยใชอ้ตัราแลกเปลี*ยน ณ วนัที* 29 กนัยายน 2559 ที* 34.6250 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์
สหรัฐ) รวมทั /งสิ/นเป็นมูลคา่ 8,006,913.60 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 277.24 ลา้นบาท) จาก BG และ 
CCF ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที*แกไ้ขเพิ*มเตมิ)และการ
มอบอํานาจตามที*เสนอ 

ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมด
ของผูถ้ือหุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments 
ASEAN LLC (โดยม ีMerrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ในฐานะคัสโตเดยีน) ซึ*งเป็นผูถ้อืหุน้
ที*มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

ระเบยีบวาระที� 3.2 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ย
ของบรษิทัฯ ในการเขา้ซื)อหุน้สามญัในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 28.1 ของหุน้สามญั
ที�ออกและจําหนา่ยแลว้ท ั)งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. จาก 
Commercial Credit and Finance PLC ซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัติ
การเขา้ทํารายการที*เกี*ยวโยงกันของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ในการเขา้ซื/อหุน้สามัญใน
สัดส่วนประมาณรอ้ยละ 28.1 ของหุน้สามัญที*ออกและจําหน่ายแลว้ทั /งหมดของ BG Microfinance 
Myanmar Co., Ltd. จาก Commercial Credit and Finance PLC ซึ*งเป็นบคุคลที*เกี*ยวโยงกนั  

จากการเขา้ซื/อหุน้สามัญใน BGMM ทั /งหมดจํานวน 1,387,680 หุน้ การเขา้ซื/อหุน้สามัญจํานวน 
997,828 หุน้ใน BGMM คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 71.0 ของจํานวนหุน้สามัญที*ออกและจําหน่ายแลว้ทั /งหมด
ของ BGMM จะซื/อจากบคุคลที*ไมเ่ป็นบคุคลที*เกี*ยวโยงกัน (BG) ดังนั/น จงึไม่ตอ้งไดรั้บการอนุมัตเิพิ*มเตมิ
จากผูถ้อืหุน้อกีเนื*องจาก นายแพทรคิ ฟิชเชอรซ์ึ*งเป็นหนึ*งในคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นกรรมการใน CCF 
ซึ*งเป็นหนึ*งในผูข้ายหุน้ BGMM และนายแพทรคิยังเป็นกรรมการใน Creation SL ซึ*งเป็นบรษัิทที*จัดตั /งขึ/น
เป็นพเิศษ (Special Purpose Vehicle) ที*จัดตั /งและบรหิารโดยนายแพทรคิ และ Creation SL ถอืหุน้ใน
สดัสว่นที*มนัียสําคัญใน CCF ในสดัสว่นรอ้ยละ 28.66 ดว้ย การเขา้ซื/อหุน้สามัญจํานวน 389,852 หุน้ใน 
BGMM จาก CCF มูลคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 1,000 จ๊าด ซึ*งคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 28.1 ของหุน้สามัญ
ทั /งหมดที*ออกและเรยีกชําระแลว้ของ BGMM ที*ราคา 5.77 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 199.79 บาท) ตอ่
หุน้ คดิเป็นมูลคา่ทั /งหมดเทา่กับ 2,249,446.04 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 77.89 ลา้นบาท) หรอืรอ้ยละ 
1.05 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ี*มตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯ (“รายการที�เกี�ยวโยงกบั BGMM”) จงึเขา้ขา่ยเป็น
รายการที*เกี*ยวโยงกันภายใตป้ระกาศรายการที*เกี*ยวโยงกันในรายการประเภทสนิทรัพย์หรือบรกิาร เมื*อ
พจิารณารวมขนาดของรายการที*เกี*ยวโยงกันรายการนี/และรายการอื*นที*บรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยเขา้
ทํากับกลุม่บคุคลเดยีวบคุคลที*เกี*ยวโยงกันในชว่งระหวา่ง 6 เดอืนที*ผ่านมา (กลา่วคอืรายการที*เกี*ยวโยง
กบั CCF ตามรายละเอยีดที*ปรากฏในวาระที* 2 เบื/องตน้ และการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่
Creation SL ตามรายละเอยีดที*ปรากฏในวาระที* 5.2 ซึ*งจะไดเ้ขา้ทําในระยะเวลาใกลเ้คยีงกัน) จะมมีูลคา่
รวมของรายการที*เกี*ยวโยงกันทั /งสิ/นประมาณ 2,637.26 ลา้นบาท (หรอืเทา่กับรอ้ยละ 35.43 ของมูลค่า
สนิทรัพยท์ี*มีตัวตนสุทธ)ิ ซึ*งมากกว่า 20 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรัพยท์ี*มีตัวตนสุทธติาม
ประกาศรายการที*เกี*ยวโยงกัน ดังนั/น บรษัิทฯ จงึมหีนา้ที*ตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทํา
ธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย ์และขออนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ในการเขา้ทํารายการที*เกี*ยวโยงกันโดยตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสยีงไม่ตํ*ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผูถ้อืหุน้ที*มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นับสว่นของผูถ้อืหุน้ที*มสีว่นไดเ้สยี ทั /งนี/ สารสนเทศเกี*ยวกับรายการที*เกี*ยวโยงกันของ 
บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) เรื*อง รายการเขา้ซื/อหุน้ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของหนังสอืเชญิประชมุ
ฉบบันี/ 

ในการนี/ คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอต่อที*ประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อ
พิจารณาอนุมัตใิหป้ระธานเจา้หนา้ที*บริหาร และ/หรือ บุคคลที*ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที*
บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการพจิารณา ตดิตอ่ เจรจา แกไ้ขเพิ*มเตมิ ตกลง ลงนาม เขา้ทํา และสง่
มอบสญัญา ตราสาร และ/หรอื เอกสารอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งกบัคูส่ญัญา และ/หรอื หน่วยงานของรัฐ และ/หรอื 
บคุคลอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งกบัการเขา้ทํารายการที*เกี*ยวโยงกับ BGMM รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงสญัญาซื/อขาย
หุน้ BGMM รวมทั /งการขอความยนิยอมจากคูส่ญัญา และ/หรอื บคุคลที*เกี*ยวขอ้งอื*น ๆ ตดิตอ่ ยื*นเอกสาร
ใด ๆ ขอผ่อนผัน ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที*เกี*ยวขอ้ง รวมถึง สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย ์ตลอดจนการแกไ้ขเปลี*ยนแปลงสารสนเทศที*เกี*ยวขอ้งที*จะตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มูลใด 
ๆ ที*เกี*ยวขอ้ง การใหถ้อ้ยคําและขอ้มูลต่อหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง รวมทั /งการกําหนดเงื*อนไข ขั /นตอน และ
รายละเอยีดตา่ง ๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับรายการที*เกี*ยวโยงกับ BGMM รวมถงึการดําเนนิการอื*นใดอันจําเป็นและ
เกี*ยวเนื*องกบัการเขา้ทํารายการที*เกี*ยวโยงกบั BGMM ไดท้กุประการจนเสร็จการ รวมทั /งใหม้อํีานาจในการ
แตง่ตั /ง และ/หรอื ถอดถอน ผูรั้บมอบอํานาจชว่งในการดําเนนิการใด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้  

ดว้ยขอ้มูล เหตผุล ประโยชน์ที*จะไดรั้บ รวมถงึความเสี*ยงและการลดความเสี*ยงที*ไดก้ลา่วมาใน
วาระที* 3.1  คณะกรรมการจงึเห็นว่าที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 ควรจะอนุมัตกิารเขา้ทํา
รายการที*เกี*ยวโยงกันของบริษัทฯ และ/หรือ บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ในการเขา้ซื/อหุน้จํานวน 389,852 
หุน้ใน BGMM จาก CCF มลูคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 1,000 จ๊าด ซึ*งคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 28.1 ของหุน้
สามัญทั /งหมดที*ออกและเรยีกชําระแลว้ของ BGMM ที*ราคา 5.77 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 199.79 บาท) 
ตอ่หุน้ คดิเป็นมูลคา่ทั /งหมดเทา่กับ 2,249,446.04 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 77.89 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 
1.05 ของมลูคา่สนิทรัพยท์ี*มตีวัตนสทุธขิอง บรษัิทฯ) และการมอบอํานาจตามที*เสนอ 
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ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมด
ของผูถ้ือหุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments 
ASEAN LLC (โดยม ีMerrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ในฐานะคัสโตเดยีน) ซึ*งเป็นผูถ้อืหุน้
ที*มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

ระเบยีบวาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิโดยบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ย
ของบรษิทัฯ แก ่Century Finance Co., Ltd., ซึ�งเป็นบรษิทัสนิเชื�อในประเทศ
เมยีนมา่รโ์ดยการจองซื)อหุน้กูแ้ปลงสภาพในจํานวนไมเ่กนิ 28.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
และการเขา้ลงทุนโดยบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ในการจดัต ั)งบรษิทั
รว่มคา้ (Joint Venture) เพื�อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารในประเทศเมยีนม่ารเ์พื�อให้
การสนบัสนุนแกบ่รษิทัสนิเชื�อดงักลา่ว ตามมาตรา 107 ของพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัติ
การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิโดยบรษัิทฯ และ/หรือ บรษัิทย่อยของบรษัิท แก่ Century Finance 
Co., Ltd., ซึ*งเป็นบรษัิทสนิเชื*อในประเทศเมยีนม่าร์โดยการจองซื/อหุน้กูแ้ปลงสภาพในจํานวน ไม่เกนิ 
28,500,000 ดอลลารส์หรัฐ และการเขา้ลงทนุโดยบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ในการจัดตั /ง
บรษัิทร่วมคา้ (Joint Venture) เพื*อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารในประเทศเมยีนม่ารเ์พื*อใหก้ารสนับสนุนแก่
บรษัิทสนิเชื*อดงักลา่ว 

บรษัิทฯ และ/หรอื GLH จะใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแก ่Century Finance Co., Ltd ซึ*งเป็น
บรษัิทที*ถอืหุน้โดยบคุคลที*มสีญัชาตเิมยีนมา่รท์ั /งหมดในประเทศเมยีนม่ารแ์ละไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกจิ
เป็น “บรษัิทสนิเชื*อ” ตาม Financial Institutions Law (2016) (“Century Finance”) โดยการจองซื/อ
หุน้กูแ้ปลงสภาพในมลูคา่รวมทั /งสิ/นไมเ่กนิ 28.5 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (“หุน้กู ้CF”) ซึ*งสามารถแปลงสภาพ
เป็นหุน้ใน Century Finance ไดใ้นสดัสว่นรอ้ยละ 57 ของหุน้ที*ออกและจําหน่ายไดท้ั /งหมดใน Century 
Finance เมื*อเกดิการเปลี*ยนแปลงทางกฎหมาย หรอืระเบยีบ หรอืเงื*อนไขทางราชการ (หรอืในการตคีวาม
หรอืการบงัคบัใช)้ ซึ*งมผีลอนุญาตใหบ้คุคลตา่งดา้วสามารถซื/อและถอืหุน้ในบรษัิทสนิเชื*อที*ไดรั้บอนุญาต
จาก Central Bank of Myanmar ได ้และเมื*อไดรั้บอํานาจ ความยนิยอม และการอนุญาต (ถา้ม)ี หรือ
อํานาจ ความยนิยอม และการอนุญาตดงักลา่วมผีลแลว้ 

นอกจากนี/ บรษัิทฯ และ/หรอื GLH จะเขา้ร่วมลงทนุกอ่ตั /งบรษัิทร่วมคา้ (Joint Venture) ชื*อ GL 
Century Service Company Limited ในประเทศเมยีนม่าร ์(“บรษิทัใหบ้รกิาร”) ร่วมกับ Mr. Aung Moe 
Kyaw, Macondray Holding Pte. Ltd. และ UMJ Ikeya Investment II Ltd (“AMK คอนซอรเ์ตยีม”) 
โดย GLH จะถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 57 ในบรษัิทใหบ้รกิารและหุน้สว่นที*เหลอือกีรอ้ยละ 43 จะถอืโดย 
AMK คอนซอร์เตยีม ในการนี/ บรษัิทฯ วางแผนที*จะลงทนุเป็นจํานวน 3 ลา้นดอลลารส์หรัฐในการจัดตั /ง
บริษัทใหบ้ริการ ซึ*งจะใชเ้งนิทุนที*ไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559 (โดยบริษัทฯ จะเสนอผูถ้ือหุน้
พจิารณาอนุมัตกิารเปลี*ยนแปลงการใชเ้งนิที*ไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559 ในวาระที* 8) ในการลงทนุ
ครั/งนี/ เนื*องจาก Century Finance จะเป็นผูใ้หส้นิเชื*อแกล่กูคา้เทา่นั/น บรษัิทใหบ้รกิารจะใหก้ารสนับสนุน
ดา้นอื*นๆ แก ่Century Finance ทั /งในดา้น Front Office และ Back Office (รวมทั /งการตลาด บรกิารหลัง
การขาย การตดิตามชําระหนี/ การบรหิารงานทั*วไป ระบบ IT สําหรับการสนับสนุนธุรกจิดจิติัล ไฟแนนซ ์
(Digital Finance)) ในรูปแบบธรุกจิ Channeling Business Model โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี/ 

การตลาด - บรษัิทใหบ้รกิารจะดําเนนิการเกี*ยวกับการตลาดทั /งหมดของ Century Finance และธุรกจิลี
สซิ*ง ซึ*งรวมถงึการจัดทําสื*อทางการตลาดและโฆษณา รวมทั /งการกระจายสื*อดงักลา่ว 

ดูแลเครือข่าย - บริษัทใหบ้ริการจะจัดทําศูนยก์ระจายขอ้มูลเพื*อที*ลูกคา้จะสามารถหาขอ้มูลเกี*ยวกับ
ผลติภัณฑข์อง Century Finance ได ้

บญัชแีละการตดิตามหนี/ - บรษัิทใหบ้รกิารจะตดิตามการชําระเงนิทั /งหมดทั /งสนิเชื*อทั*วไปและสนิเชื*อที*ไม่
กอ่ใหเ้กดิรายได ้โดยรวมถงึการตดิตามการชําระเงนิตน้และดอกเบี/ย สําหรับสนิเชื*อที*ไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้
บรษัิทใหบ้รกิารจะรับผดิชอบในการประสานงานกับผูกู้เ้พื*อตดิตามการชําระหนี/ใหไ้ดม้ากที*สดุ ในสว่นของ
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บญัชนัี/น บรษัิทใหบ้รกิารจะดําเนนิการตา่ง ๆ รวมถงึการตรวจสอบยอดเงนิกู ้รายละเอยีดการชําระหนี/ และ
การดําเนนิการทางบญัชอีื*น ๆ  

การอนุมัตสินิเชื*อ - บรษัิทใหบ้รกิารจะรวบรวมขอ้มูลจากผูกู้ ้วเิคราะหข์อ้มูลดังกลา่ว และใหคํ้าวนิิจฉัย
เกี*ยวกบัผูกู้ร้ายนั/น รวมถงึอัตราดอกเบี/ย และวงเงนิกู ้โดยขอ้มูลดังกลา่วจะถูกสง่ไปยัง Century Finance 
เพื*อที* Century Finance จะใหเ้งนิกูแ้กผู่กู้ ้

ทรัพยากรบคุคล - บรษัิทใหบ้รกิารจะรับผดิชอบในการวา่จา้งและฝึกอบรมผูรั้บจา้ง 

เทคโนโลยสีารสนเทศ - บรษัิทใหบ้รกิารจะดแูลเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึการพัฒนา หรือ
การจัดหาเครื*องมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศตา่ง ๆ 

อยา่งไรก็ด ีไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม บรษัิทฯ และ/หรอื GLH จะเขา้ทําการจองซื/อหุน้กู ้CF และการ
จัดตั /งบรษัิทใหบ้รกิารบนเงื*อนไขที*ว่าคูส่ัญญาที*เกี*ยวขอ้ง ไดป้ฏบิัตติามกฎหมายที*เกี*ยวขอ้ง สญัญาและ
เอกสารต่างๆที*เกี*ยวขอ้ง ซึ*งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชุมผูถ้ือหุน้ การไดรั้บ
อนุญาตจากหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งตามกฎหมายที*เกี*ยวขอ้งของประเทศนั/น ๆ ครบถว้นแลว้ ซึ*งรวมถงึแตไ่ม่
จํากดัเพยีงการไดรั้บอนุญาตจาก ธนาคารกลางประเทศเมยีนมา่ร ์(Central Bank of Myanmar) 

Century Finance จัดตั /งขึ/นในปี 2556 และไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกจิเป็น “บรษัิทสนิเชื*อ” ตาม 
Financial Institutions Law (2016) มทีนุจดทะเบยีนที*ชําระแลว้จํานวน 3 พันลา้นจ๊าด (ประมาณ 89.4 
ลา้นบาท) โดย Century Finance ประกอบธุรกจิหลักคอืธุรกจิสนิเชื*อและธุรกจิลสีซิ*งตามที*ไดรั้บอนุญาต
จากธนาคารกลางประเทศเมยีนมา่ร ์ในการนี/ เงนิทนุที*ไดรั้บจาก GLH จะถูกนําไปใชใ้นการดําเนนิกจิการที*
เกี*ยวขอ้งกบับรษัิทใหบ้รกิารเทา่นั/น และ Century Finance จะดําเนนิธรุกจิร่วมกบับรษัิทใหบ้รกิารแตเ่พยีง
ผูเ้ดยีวในการดําเนินธุรกจิการใหส้นิเชื*อ หาก Century Finance มีความประสงคจ์ะดําเนินธุรกจิอื*น 
Century Finance จะตอ้งขออนุญาตจาก GLH โดยในการเขา้ทําธุรกรรมในครั/งนี/ บรษัิทฯ เชื*อวา่ GLH จะ
ไดรั้บประโยชน์จากการจัดตั /งบรษัิทใหบ้รกิารซึ*งจะใหบ้รกิารที*จําเป็นแก ่Century Finance และไดรั้บคา่
บรหิารจัดการเป็นคา่ตอบแทน 

ทั /งนี/ AMK คอนซอร์เตยีมยังมสี่วนแบ่งตลาดในการจัดจําหน่ายวสิกี/ถงึรอ้ยละ 65 ในประเทศ
เมียนม่าร์ และมีการบริหารจัดการช่องทางการกระจายสนิคา้ 22,000 แห่ง (รา้นขายของชํา มนิิมาร์ท 
รา้นอาหาร ฯลฯ) และรวมถงึรา้นคา้สง่อกี 1,400 แห่งในประเทศเมยีนม่าร ์ซึ*งรา้นคา้เหลา่นั/นบางแห่งไดม้ี
บริการปล่อยสนิเชื*อโดยการรับจํานําแลว้ดว้ย ซึ*งถือว่าเป็นเครือข่ายการกระจายสนิคา้ที*ใหญ่ที*สุดใน
ประเทศเมยีนม่ารใ์นแง่ของจํานวนสาขา ซึ*งแต่ละแห่งนั/นจะมเีจา้ของรา้นคา้ซึ*งเป็นลกูคา้ของสนิคา้ของ 
AMK คอนซอรเ์ตยีม ดังนั/น จากการนําเสนอและแนะนําโดย AMK คอนซอรเ์ตยีม GLH หรือ Century 
Finance อาจสามารถตดิต่อและเขา้ถงึเจา้ของรา้นคา้ในเครือข่ายการกระจายสนิคา้ไดโ้ดยตรงเพื*อ
ประชาสัมพันธเ์กี*ยวกับผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ และ Century Finance ได ้ซึ*งจะมคีวามเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกับรูปแบบธุรกจิ Digital Finance ของบรษัิทฯ เป็นอย่างยิ*งและสามารถชว่ยใหบ้รษัิทฯ หรือ 
Century Finance สามารถเขา้ถงึฐานลกูคา้ไดม้ากขึ/น 

เนื*องจากภายหลังการแปลงสภาพหุน้กู ้CF ในอนาคตจะทําใหบ้รษัิทฯ ไดม้าซึ*งหุน้สามัญที*ออก
ใหมข่อง Century Finance คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 57 ของจํานวนหุน้ที*ออกขายและจําหน่ายแลว้ทั /งหมด
ของ Century Finance การจองซื/อหุน้กู ้CF จงึเขา้ขา่ยเป็นการซื/อกจิการของบรษัิทอื*นมาเป็นของบรษัิท
มหาชน ซึ*งตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที*แกไ้ขเพิ*มเตมิ) 
กําหนดใหก้ารซื/อกจิการของบรษัิทอื*นมาเป็นของบรษัิทมหาชนจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชมุผูถ้อืหุน้ 
ดังนั/น บรษัิทฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนกอ่นการจองซื/อหุน้กู ้CF 
และการจัดตั /งบรษัิทใหบ้รกิาร 

คณะกรรมการยังไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอต่อที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อพจิารณา
อนุมัตใิหป้ระธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรอื บคุคลที*ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที*บรหิารเป็นผูม้ี
อํานาจในการดําเนนิการพจิารณา ตดิตอ่ เจรจา แกไ้ขเพิ*มเตมิ ตกลง ลงนาม เขา้ทํา และสง่มอบสัญญา 
ตราสาร และ/หรอื เอกสารอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งกับคู่สญัญา และ/หรอื หน่วยงานของรัฐ และ/หรอื บุคคลอื*น
ใดที*เกี*ยวขอ้งกับการจองซื/อหุน้กู ้CF และการลงทนุในการจัดตั /งบรษัิทใหบ้รกิาร รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีง
สญัญาจองซื/อหุน้กู ้CF (subscription agreement) และสัญญาจัดตั /งกจิการร่วมคา้ (joint venture 
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agreement)  รวมทั /งขอความยนิยอมจากคูส่ญัญา และ/หรอื บคุคลที*เกี*ยวขอ้งอื*น ๆ ตดิตอ่ ยื*นเอกสารใด 
ๆ ขอผอ่นผัน ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที*เกี*ยวขอ้ง รวมถงึ สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแกไ้ขเปลี*ยนแปลง
สารสนเทศที*เกี*ยวขอ้งที*จะตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ที*เกี*ยวขอ้ง การใหถ้อ้ยคําและขอ้มูลต่อ
หน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง รวมทั /งการกําหนดเงื*อนไข ขั /นตอน และรายละเอยีดต่าง ๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการจอง
ซื/อหุน้กู ้CF และการลงทุนในการจัดตั /งบริษัทใหบ้ริการ รวมถงึการดําเนินการอื*นใดอันจําเป็นและ
เกี*ยวเนื*องกับการจองซื/อหุน้กู ้CF และการลงทุนในการจัดตั /งบรษัิทใหบ้รกิาร ไดทุ้กประการจนเสร็จการ 
รวมทั /งใหม้อํีานาจในการแตง่ตั /ง และ/หรอื ถอดถอน ผูรั้บมอบอํานาจชว่งในการดําเนนิการใด ๆ ดังกลา่ว
ขา้งตน้ 

ดว้ยขอ้มลูและเหตผุลตามที*กลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการจงึเห็นวา่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 
2/2559 ควรจะอนุมัตกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิโดยบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ แก ่
Century Finance Co., Ltd., ซึ*งเป็นบรษัิทสนิเชื*อในประเทศเมยีนมา่รโ์ดยการจองซื/อหุน้กูแ้ปลงสภาพใน
จํานวนไมเ่กนิ 28,500,000 ดอลลารส์หรัฐ และการเขา้ลงทนุโดยบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยของบรษัิท
ฯ ในการจัดตั /งบรษัิทร่วมคา้ (Joint Venture) เพื*อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารในประเทศเมยีนม่ารเ์พื*อใหก้าร
สนับสนุนแกบ่รษัิทสนิเชื*อดงักลา่ว และการมอบอํานาจตามที*เสนอ 

ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมด
ของผูถ้อืหุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ท ั)งนี)ระเบยีบวาระที� 5.1, 6.1 และ 7.1 ที�จะนําเสนอเพื�อขออนุมตัใินที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั)งที� 2/2559 
น ั)นเป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งและเป็นเงื�อนไขของกนัและกนั หากเรื�องใดเรื�องหนึ�งตามระเบยีบวาระที� 5.1, 6.1 
และ 7.1 ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั)งที� 2/2559 นี)ใหถ้อืวา่ระเบยีบวาระที�ไดร้บัการ
อนุมตัโิดยที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั)งที� 2/2559 ไปกอ่นหนา้น ั)นไดถู้กยกเลกิและจะไม่มกีารนําเสนอ
ระเบยีบวาระอื�นดงักลา่วเพื�อใหท้ี�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั)งที� 2/2559 พจิารณาตอ่ไป 

ระเบยีบวาระที� 5 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทุนในตา่งประเทศ
โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจํานวนไมเ่กนิ 70 ลา้นดอลลารส์หรฐั
หรอืในเงนิสกลุอื�นในจํานวนเทยีบเทา่ 

ระเบยีบวาระที� 5.1 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทุนในตา่งประเทศ
โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ในจํานวน
ไมเ่กนิ 50 ลา้นดอลลารส์หรฐัหรอืในเงนิสกลุอื�นในจํานวนเทยีบเทา่  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัติ
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ไดแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) ในจํานวนไม่เกนิ 50 ลา้นดอลลารส์หรัฐหรอืในเงนิ
สกลุอื*นในจํานวนเทยีบเท่า ทั /งนี/ รายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื/องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
เป็นไปตาม เอกสารแนบ 3 

JTA เป็นบรษัิทย่อยของ JTrust ซึ*ง JTrust เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยโ์ตเกยีว 
ประเทศญี*ปุ่ น (“TSE”) ประกอบธุรกจิการเงนิในสว่นธุรกจิการธนาคารในภูมภิาคเอเชยีเป็นหลัก JTrust มี
มลูคา่ตลาดใน TSE ประมาณ 986.7 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (หรอืประมาณ 34,500 ลา้นบาท) JTA เป็นบรษัิท
ที*จัดตั /งขึ/นในประเทศสงิคโปรเ์มื*อเดอืนตลุาคม 2556 โดย JTrust ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของหุน้ทั /งหมดของ 
JTA โดย JTA ดําเนินธุรกจิบรหิารจัดการการลงทุนและใหบ้รกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการบรหิารใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

เมื*อวนัที* 22 พฤษภาคม 2558 JTA ไดล้งทนุในบรษัิทฯ โดยการเขา้ซื/อหุน้กูแ้ปลงสภาพที*บรษัิทฯ 
ออกและเสนอขายโดยในจํานวน 30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (“หุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558”) และเมื*อวันที* 30 
ธันวาคม 2558 JTA ไดใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558 ทั /งจํานวนเป็นหุน้ของบรษัิทฯ โดยใน
ปัจจุบัน JTA ถอืหุน้ในบรษัิทฯ จํานวน 98,100,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 6.43 ของทนุจดทะเบยีนชําระแลว้
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ของบรษัิทฯ นอกจากนี/ เมื*อวนัที* 1 สงิหาคม 2559 JTA ลงทนุเพิ*มเตมิในบรษัิทฯ โดยการเขา้ซื/อหุน้กูแ้ปลง
สภาพที*บรษัิทฯ ออกและเสนอขาย เป็นจํานวน 130 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (หุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559)  

นอกจากการถอืหุน้ของ JTA ในรอ้ยละ 6.43 ของทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ของบรษัิทฯ และการ
ถอืใบสําคัญแสดงสทิธขิองบรษัิทที*ออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในปี 2559 (GL-W4) จํานวน 10,900,000 หน่วย
แลว้ JTrust และ/หรอื JTA และผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร และตัวแทนของ JTrust และ/หรอื JTA ไม่มคีวามเกี*ยว
โยงกบับรษัิทฯ หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทฯ รวมถงึไมเ่ป็นบคุคลที*เกี*ยวโยงกันตามประกาศรายการที*เกี*ยวโยง
กนั ดงันั/น บรษัิทฯ จงึไมจํ่าเป็นตอ้งปฏบิตัติามประกาศรายการที*เกี*ยวโยงกันในการออกและเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพใหแ้ก ่JTA  

คณะกรรมการพจิารณาและมคีวามเห็นวา่เนื*องจาก JTrust เป็นบรษัิทที*น่าเชื*อถอื และมพีื/นฐานที*
ดใีนตลาดเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ดังนั/น การลงทนุอย่างตอ่เนื*องของ JTrust (ผ่าน JTA) ในบรษัิทฯ จะ
ชว่ยในการขยายธรุกจิของบรษัิทฯ ในตลาดเอเชยีตะวันออกเฉียงใตต้อ่ไปดว้ยแหลง่เงนิทนุที*ด ีนอกจากนี/ 
ในปัจจุบัน บรษัิทฯ มอีัตราหนี/สนิต่อทุนที*ตํ*า กล่าวคอืตํ*ากว่า 0.5 เท่า ดังนั/น คณะกรรมการจงึพจิารณา
และเห็นวา่การระดมทนุผ่านการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเพิ*มเตมิอกีครั/งให ้JTrust (ผ่าน JTA) ในสกลุเงนิ
ตา่งประเทศเพื*อสนับสนุนการขยายธุรกจิของบรษัิทในภูมภิาคอาเซยีนมคีวามเหมาะสม โดยมรีายละเอยีด
ดงัตอ่ไปนี/  

(ก) เหตุผลและความจําเป็นของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และวตัถุประสงคข์องการออกหุน้กู ้
แปลงสภาพ 
เหตผุลความจําเป็นและวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
• เพื*อใชแ้ทนที*เงนิที*ไดรั้บจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559 ซึ*งเงนิจํานวนนั/นจะถูกนําไปใชใ้น

การเขา้ซื/อสนิทรัพยต์า่ง ๆ ที*ไดรั้บอนุมัต ิ
• เพื*อใชเ้ป็นเงนิทนุในการขยายธุรกจิและออกผลติภัณฑใ์หม่ในภูมภิาคเอเชยี โดยเฉพาะอย่างยิ*ง

ในประเทศกัมพูชาและประเทศเมยีนม่าร ์และสนับสนุนการปลอ่ยสนิเชื*อเพื*อผูป้ระกอบการ SME 
และการปลอ่ยสนิเชื*อเชา่ซื/อ 

• เพื*อใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีนสําหรับการดําเนนิธุรกจิในรูปแบบ Digital Finance Platform ใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ 

ความสมเหตสุมผลของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
1. เนื*องจากบรษัิทฯ มอีัตราหนี/สนิต่อทุนที*ตํ*า (ตํ*ากวา่0.5 เท่า) ในปัจจุบัน การระดมทนุผ่านการ

ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถใชป้ระโยชน์จากการกอ่หนี/เพื*อใหบ้รหิารตน้ทุน
ทางการเงนิไดอ้ย่างเหมาะสมยิ*งขึ/น นอกจากนี/ บรษัิทฯ ยังไม่ตอ้งใหห้ลักประกันใด ๆ ในการ
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในครั/งนี/อกีดว้ย (เชน่เดยีวกับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558 และหุน้กู ้
แปลงสภาพปี 2559) 

2. เพิ*มความคลอ่งตัวในการบรหิารจัดการดา้นการเงนิ: ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถเลอืกที*จะใช ้
สทิธแิปลงสภาพเงนิกูย้มืที*ใหแ้กบ่รษัิทฯ เป็นทนุของบรษัิทฯ หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพพจิารณา
แลว้ว่าบรษัิทฯ จะมกีารพัฒนาไปในทางที*ด ีทั /งนี/ ในกรณีที*ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิทฯ จะไมต่อ้งใชค้นืเงนิตน้แกผู่ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

3. ผลกระทบ (Dilution)ตํ*าและไม่เกดิทันท:ี หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กู ้
แปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ กรณีจะเปรยีบเสมอืนการเพิ*มทนุของบรษัิทฯ โดยการออกหุน้ใหม่ ซึ*ง
จะทําใหเ้กดิผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) ในวันที*มกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพดังกลา่วใน
อนาคต มใิชว่ันที*ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั /งนี/ การเสนอขายหุน้จะแตกตา่งจากการเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพเนื*องจากการเสนอขายหุน้จะเกดิผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) ทันททีี*มี
การออกหุน้ 

4. ในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพครั/งนี/ บรษัิทฯ จะสามารถระดมทนุโดยไดส้ว่นเพิ*ม (premium) จาก
ราคาตลาดของหุน้ของบรษัิทฯ ที*สงูกว่า เมื*อเปรียบเทยีบกับการเสนอขายหุน้ และ/หรือ หุน้กู ้
ทั*วไป  

5. นอกจากนี/ การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพยังเปิดโอกาสใหบ้รษัิทฯ สามารถระดมทุนในสกลุเงนิ
ดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราดอกเบี/ยที*ตํ*ากว่าปกต ิซึ*งบรษัิทฯ สามารถนําไปใชใ้นการประกอบธุรกจิ
ต่างประเทศไดด้ังนั/น จงึช่วยลดความเสี*ยงในดา้นอัตราแลกเปลี*ยนเงนิตราต่างประเทศใหแ้ก่
บรษัิทฯ อกีดว้ย 
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ที*มาและความเหมาะสมของราคาแปลงสภาพ และระยะเวลาใชส้ทิธแิปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพเป็นราคาที*ไดม้กีารเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ JTrust ราคาแปลง
สภาพที* 70 บาทนั/นสูงกว่าราคาตลาดประมาณรอ้ยละ 75 โดยที*ราคาตลาดดังกล่าวพิจารณาจาก
ราคาปิดถัวเฉลี*ยถ่วงนา้หนักของหุน้ของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอ้นหลัง 15 วันทําการ
ตดิตอ่กันกอ่นวันที*คณะกรรมการมมีต ิ(31 ตลุาคม 2559) ใหเ้สนอวาระตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้
ครั /งที* 2/2559 เพื*อพิจารณาอนุมัตกิารออกหุน้เพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ระหวา่งวันที* 7 ตลุาคม 2559 ถงึวันที* 28 ตุลาคม 2559 ซึ*งเท่ากับ 40.02 บาทต่อหุน้ ดังนั/น 
ราคาแปลงสภาพจะไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบทางดา้นราคา (Price Dilution) ตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิ นอกจากนี/ 
ระยะเวลาการใชส้ทิธแิปลงสภาพสงูสดุ 3 ปีนั/นจะชว่ยยดืระยะเวลาในการเกดิผลกระทบทางดา้นการ
ลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) ออกไป อย่างไรก็ด ีขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลง
สภาพชว่ยใหบ้รษัิทฯ มคีวามยดืหยุ่น โดยบรษัิทฯ สามารถไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่วา่ทั /งหมดหรอื
บางสว่นตามที*บรษัิทฯ เห็นสมควร หาก JTA ไม่ใชส้ทิธแิปลงสภาพภายในระยะเวลา 2 ปีหลังการ
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ 
ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้สําหรับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในกรณีที*ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั /งจํานวน จะพจิารณาไดด้งันี/  
 
ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) - สามารถคํานวณได ้3 แนวทางโดย
ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถอืหุน้อยู่ระหวา่งรอ้ยละ 1.60 - 8.99 โดยในกรณี Worst Case Scenario 
คอืกรณีที* JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559 และหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกในคราวนี/
ทั /งจํานวน และใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(GL-W4) ทั /งจํานวนและไม่มบีคุคลอื*นใชส้ทิธติามหุน้
กูแ้ปลงสภาพและใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(GL-W4) อกี การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้จะเทา่กับรอ้ยละ 
8.99 
 
ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) –ไม่มผีลกระทบดา้นราคา เนื*องจากราคาหุน้เฉลี*ย
หลังการใชส้ทิธซิื/อหุน้สามัญสงูกว่าราคาตลาด (ราคาตลาดพจิารณาจากราคาปิดถัวเฉลี*ยยอ้นหลัง 
15 วันทําการ ระหวา่งวันที* 7 ตลุาคม 2559 ถงึวันที* 28 ตลุาคม 2559 ซึ*งจะเทา่กับ 40.02 บาทตอ่
หุน้)  
 
รายละเอยีดการคํานวณการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) และการลดลงของราคา 
(Price Dilution) ปรากฏตามรายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื/องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ที*จะออกใหแ้ก ่JTA เอกสารแนบ 3 
 
 

(ข) แผนการใชเ้งนิที�ไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
แผนการใชเ้งนิ 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ว่าการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทางเลอืกหนึ*งในการระดมทุนเพื*อนํา
เงนิที*ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพมาใชใ้นการตอ่ไปนี/  

ระยะเวลา รายละเอยีด 
อตัราสว่น (รอ้ยละของ
จํานวนเงนิที�ไดจ้ากการ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ) 

ภายใน 2 ปีนับจากวนัที*ออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

เพื*อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและออก
ผลติภัณฑใ์หมใ่นภมูภิาคเอเชยีและสนับสนุนการ
ปล่อยสนิเชื*อเพื*อผูป้ระกอบการ SME และการ
ปล่อยสนิเชื*อเช่าซื/อ โดยเฉพาะอย่างยิ*งใน
ประเทศเมยีนมา่รแ์ละประเทศกมัพูชา ดงันี/ 

ประมาณรอ้ยละ 90 

1. ประเทศเมียนม่าร์ (ซึ*งรวมถงึ แต่ไม่จํากัด
เพียงการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก ่
BGMM) 

ประมาณรอ้ยละ 40 

2. ประเทศกมัพูชา ประมาณรอ้ยละ 50 

ภายใน 2 ปีนับจากวนัที*ออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

เพื*อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนิน
ธุรกจิในรูปแบบ Digital Finance Platform ใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ประมาณรอ้ยละ 10 
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ความเป็นไปไดข้องความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิ 
ธุรกจิสนิเชื*อในภูมภิาคเอเชยีไดเ้ตบิโตขึ/นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ*งในภูมภิาคเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต ้บรษัิทฯ จงึยังคงมุ่งมั*นที*จะเพิ*มความแข็งแกร่งของธุรกจิในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
ตอ่ไปและมแีผนในการคอ่ย ๆ ขยายธุรกจิอย่างมั*นคงทั /งในภูมภิาคนี/และภูมภิาคเอเชยีโดยรวม ทั /งนี/ 
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการใหส้นิเชื*อในรูปแบบ Digital Finance Platform นั/นชว่ยใหบ้รษัิทฯ 
สามารถ เพิ*มความหลากหลายของพอร์ตสนิเชื*อของบริษัทฯ ใหค้รอบคลุมไม่จํากัดเพียงสนิเชื*อ
รถจักรยานยนตแ์ละสนิเชื*ออปุกรณ์การเกษตร แต่รวมถงึสนิเชื*อเครื*องใชใ้นบา้น สนิเชื*อสําหรับกลุ่ม
ลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจการใหส้ ินเชื*อรายย่อย 
(Microfinance) ในปัจจุบันดว้ย ดังนั/น เงนิที*ไดรั้บจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพนี/ ร่วมกับการให ้
สนิเชื*อในรูปแบบ Digital Finance Platform ที*มปีระสทิธภิาพ และโอกาสทางธุรกจิที*มอียู่นั /นจะชว่ย
ใหธ้รุกจิในภมูภิาคเอเชยี โดยเฉพาะเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตนั้/นขยายตวัขึ/นได ้

ความสมเหตสุมผลของแผนการใชเ้งนิ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพในครั/งนี/จะออกในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ และเงนิที*จะไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดังกล่าวจะนําไปใชใ้นการขยายธุรกจิในภูมภิาคเอเชยี ซึ*งสามารถใชส้กุลเงนิดอลลาร์สหรัฐในการ
ประกอบธุรกจิได ้ดังนั/น การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจึงเปรียบเสมือนการป้องกันความเสี*ยงแบบ
ธรรมชาต ิ(Natural Hedge) 

(ค) ผลกระทบที�คาดวา่จะเกดิขึ)นตอ่การประกอบธุรกจิของบรษิทั 
 
เมื*อบรษัิทฯ ไดรั้บชําระเงนิจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพจะทําใหบ้รษัิทฯ มอีัตราสว่น
หนี/สนิตอ่ทนุเทา่กับ 1.34 เทา่ และเมื*อมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพตามหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้ จะทําให ้
บรษัิทฯ มอีัตราสว่นหนี/สนิตอ่ทุนลดลงตํ*ากวา่ 1 เทา่ นอกจากนี/ การที*มตีน้ทุนทางการเงนิที*ตํ*ากว่า
โดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิทฯ คาดวา่บรษัิทฯ จะมคีวามสามารถในการทํากําไร
ไดม้ากกว่าเมื*อเปรียบเทยีบกับคู่แข่งในธุรกจิเดยีวกันโดยการเตบิโตทางธุรกจิอย่างรวดเร็วจะชว่ย
สรา้งรากฐานที*แข็งแกร่งในตลาดแถบภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
 
นอกจากนี/ การมีฐานเงนิทุนที*แข็งแกร่งและมีผลประกอบการที*มกํีาไรนั/นจะส่งผลดตี่อบริษัทฯใน
อนาคตในการเพิ*มอํานาจต่อรองกับสถาบันการเงนิหรือเพิ*มศักยภาพในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนใน
ตลาดตราสารหนี/ตา่ง ๆ รวมถงึแหลง่เงนิทนุจากตา่งประเทศที*มตีน้ทนุทางการเงนิที*ตํ*ากวา่ตน้ทนุทาง
การเงนิที*บรษัิทฯ ไดรั้บอยูใ่นปัจจบุนั   
 

(ง) ความสามารถในการชําระหนี)ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพเมื�อครบกําหนดไถ่
ถอน 
บรษัิทฯ มอีัตราสว่นหนี/สนิต่อทนุที*ตํ*า บรษัิทฯ จงึยังสามารถกูย้มืเงนิเพิ*มเตมิจากแหลง่เงนิทนุอื*น ๆ 
เพื*อชาํระหนี/ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพไดห้ากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพไมใ่ชส้ทิธแิปลงสภาพ ทั /งนี/ การ
ที*บรษัิทฯประกอบธุรกจิในหลายประเทศ และมหีลายผลติภัณฑ ์ก็เป็นการกระจายความเสี*ยงทาง
ธรุกจิ และเพิ*มโอกาสในการสรา้งรายไดเ้พิ*มขึ/นเพื*อชาํระหนี/ได ้
 

นอกจากนี/ คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ*มเตมิตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 
เพื*อพจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรือ บุคคลที*ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที*บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการดงัตอ่ไปนี/ 

 
1) กําหนดหรอืแกไ้ขรายละเอยีด วธิกีารและเงื*อนไขอื*น ๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการออกและเสนอขาย

หุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่JTA ตามความเหมาะสม ซึ*งรวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงขอ้กําหนดและ
เงื*อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ วันที*ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จํานวนหุน้สามัญเพื*อรองรับการ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าที*ตราไว ้การคํานวณและวธิีการชําระดอกเบี/ย 
ระยะเวลาในการใชส้ทิธแิปลงสภาพ การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืการกําหนดเหตกุารณ์
ที*บริษัทฯ ตอ้งออกหุน้ใหม่เพื*อรองรับการใชส้ทิธิแปลงสภาพ และเงื*อนไขการปรับสทิธิ
แปลงสภาพ โดยที*การกําหนด หรือการแกไ้ข โดยประธานเจา้หนา้ที*บริหาร และ/หรือ 
บคุคลที*ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที*บรหิารดงักลา่ว จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบที*ไดรั้บ
อนุมัตจิากที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 ของบรษัิทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ*งในเรื*อง
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อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบี/ย ราคาแปลงสภาพ และอัตราการแปลงสภาพ ตามที*
ไดร้ะบไุวใ้นขอ้กําหนดสาระสาํคญัในเบื/องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกใหแ้ก ่JTA และ  

2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนาม และแกไ้ขสญัญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยขอ้มูล คํา
ขอยกเวน้การปฏิบัตหินา้ที* รายงาน คําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที*จําเป็นที*
เกี*ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่JTA ซึ*งรวมถงึการตดิตอ่ การยื*น
เอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื*อขออนุญาต รวมทั /งเอกสารหลักฐานที*เกี*ยวขอ้งอื*นๆ การ
ดําเนินการ การตดิต่อ และ/หรือ การกระทําอื*นใดต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ์
หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพใหแ้ก่ JTA การนําหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกใหแ้ก่ JTA เขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศและการนําหุน้สามัญเพิ*มทนุจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลง
สภาพที*จะออกใหแ้ก่ JTA เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และใหม้ีอํานาจในการ
ดําเนนิการอื*นใดที*จําเป็นและเหมาะสมเพื*อดําเนนิการตามที*ระบไุวเ้บื/องตน้ 

ดว้ยขอ้มลูและเหตผุลตามที*กลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการจงึเห็นวา่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 
2/2559 ควรจะอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่JTA ในจํานวนไม่เกนิ 50 ลา้นดอลลารส์หรัฐหรอืในเงนิสกลุ
อื*นในจํานวนเทยีบเทา่และการมอบอํานาจตามที*เสนอ 

  ทั /งนี/ ในกรณีที*กรรมการของบรษัิทฯ ไม่ปฏบิัตหินา้ที*ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และ
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมตทิี*ประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื*อสตัยส์จุรติและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบรษัิทฯ ในเรื*องที*เกี*ยวกบัการเพิ*มทนุ โดยหากกระทําการ หรอืละเวน้กระทําการใดอันเป็นการไม่ปฏบิัติ
หนา้ที*ดังกล่าวและก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสนิไหมทดแทนจาก
กรรมการคนนั/นได ้แตห่ากบรษัิทฯ ไม่เรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนดังกลา่ว ผูถ้อืหุน้ซึ*งถอืหุน้รวมกันไม่นอ้ย
กวา่รอ้ยละ 5 ของหุน้ที*จําหน่ายไดแ้ลว้ทั /งหมดจะแจง้ใหบ้รษัิทฯ ดําเนนิการเรยีกรอ้งได ้และหากบรษัิทฯ 
ไม่ดําเนินการตามที*ผูถ้อืหุน้แจง้ ผูถ้อืหุน้นั/น ๆ สามารถฟ้องเรียกคา่เสยีหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทน
บริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั /งที*มีการแกไ้ข
เพิ*มเตมิ) นอกจากนี/ หากการกระทําหรือละเวน้กระทําการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏบิัตหินา้ที*ให ้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมตทิี*ประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื*อสตัย์
สจุรติและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบรษัิทฯ ในเรื*องที*เกี*ยวกับการเพิ*มทุนนั/นเป็นเหตุใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที*มีความเกี*ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกใหก้รรมการ
รับผดิชอบในการสง่คนืประโยชน์ดังกล่าวแกบ่รษัิทฯ ได ้หรอืผูถ้อืหุน้ซึ*งถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงรวมกัน
ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทั /งหมดของบรษัิทฯ จะแจง้ใหบ้รษัิทฯ ดําเนนิการดังกลา่ว
ได ้ซึ*งหากบรษัิทฯ ไม่ดําเนินการตามที*ผูถ้อืหุน้แจง้ภายใน 1 เดอืน ผูถ้อืหุน้ดังกลา่วสามารถใชส้ทิธฟ้ิอง
เรยีกคนืประโยชน์จากกรรมการนั/นแทนบรษัิทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั /งที*มกีารแกไ้ขเพิ*มเตมิ) 

ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมด
ของผูถ้อืหุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับเสยีงของ JTA ซึ*งเป็นผูถ้อืหุน้ที*มสีว่น
ไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

ท ั)งนี)ระเบยีบวาระที� 5.2, 6.2 และ 7.2 ที�จะนําเสนอเพื�อขออนุมตัใินที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั)งที� 2/2559 
น ั)นเป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งและเป็นเงื�อนไขของกนัและกนั หากเรื�องใดเรื�องหนึ�งตามระเบยีบวาระที� 5.2, 6.2 
และ 7.2 ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั)งที� 2/2559 นี)ใหถ้อืวา่ระเบยีบวาระที�ไดร้บัการ
อนุมตัโิดยที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั)งที� 2/2559 ไปกอ่นหนา้น ั)นไดถู้กยกเลกิและจะไม่มกีารนําเสนอ
ระเบยีบวาระอื�นดงักลา่วเพื�อใหท้ี�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั)งที� 2/2559 พจิารณาตอ่ไป 

ระเบยีบวาระที� 5.2 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทุนในตา่งประเทศ
โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่Creation Investments Sri 
Lanka LLC ในจํานวนไมเ่กนิ 20 ลา้นดอลลารส์หรฐัหรอืในเงนิสกุลอื�นในจํานวน
เทยีบเทา่ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัติ
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ไดแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLC (“Creation SL”) ในจํานวนไม่เกนิ 20 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐหรือในเงนิสกุลอื*นในจํานวนเทียบเท่า ทั /งนี/ รายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสําคัญใน
เบื/องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกใหแ้ก ่Creation SL เป็นไปตามเอกสารแนบ 4 

Creation SL เป็นบรษัิทที*จัดตั /งเป็นพเิศษ (Special Purpose Vehicle) และบรหิารงานภายใต ้
Creation Investments Capital Management, LLC (“Creation”) ซึ*งเป็นบรษัิทที*เป็นผูนํ้าในดา้น
จัดการลงทุนในกจิการทางเลอืก โดยเนน้การลงทุนในส่วนทุนของสถาบันที*ใหบ้ริการสนิเชื*อรายย่อย 
(Microfinance) ผูใ้หส้นิเชื*อขนาดกลางและขนาดเล็ก ธนาคารในประเทศกลุม่ตลาดเกดิใหม่ ผูใ้หบ้รกิาร
ทางการเงนิแกก่ลุม่ฐานลา่งของปิรามดิในเชงิเศรษฐกจิ (Bottom of the Economic Pyramid) ปัจจุบัน 
Creation บริหารจัดการกองทุนสว่นบุคคลจํานวนมาก รวมถงึการจัดการลงทุนในรูปแบบอื*นแก่บุคคล
ธรรมดา ครอบครัว บรษัิท และผูล้งทุนสถาบัน โดยใหบ้รกิารแกผู่ป้ระกอบการจํานวน 8.1 ลา้นคน และมี
ยอดเงนิกูใ้หแ้กธ่รุกจิขนาดเล็กจํานวนกวา่ 4.2 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ โดย Creation จัดตั /งขึ/นที*เมอืงชคิา
โก เมื*อปี 2550   

ในการนี/ เนื*องจากนายแพทรคิ ฟิชเชอรซ์ึ*งปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ เป็นผู ้
ก่อตั /งและเป็นหุน้สว่นบรหิารใน Creation SL ซึ*งจะจองซื/อหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิทฯ และเป็นผู ้
บรหิารงานในบริษัทที*จัดตั /งขึ/นเป็นพเิศษ (Special Purpose Vehicle) อกีบริษัทหนึ*งคอื Creation 
Investments ASEAN LLC ซึ*งลงทนุในบรษัิทฯ ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 2.39 (ณ วันที* 6 กรกฎาคม 
2559 ผ่านทาง Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ในฐานะคัสโตเดยีน) และถอืใบสําคัญ
แสดงสทิธขิองบรษัิทฯ (GL-W4) ที*ออกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทในปี 2559 ในจํานวน 4,056,066 หน่วย 
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิทฯ ใหแ้ก ่Creation SL ในจํานวนไม่เกนิ 20 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื*นในจํานวนเทียบเท่า (“การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่
Creation SL”) จงึเป็นรายการที*เกี*ยวโยงกันของบรษัิทฯ ตามประกาศรายการที*เกี*ยวโยงกันในรายการ
ประเภทการรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ โดยมมีูลค่าของรายการเท่ากับ 20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เมื*อ
พจิารณารวมขนาดของรายการที*เกี*ยวโยงกันในชว่งระหวา่ง 6 เดอืนที*ผ่านมาที*บรษัิทฯ และ/หรือ บรษัิท
ย่อยไดเ้ขา้ทํากับนายแพทรคิ ฟิชเชอร ์และ/หรอื บคุคลที*เกี*ยวขอ้งซึ*งเป็นบุคคลที*เกี*ยวโยงกัน อันไดแ้ก่
รายการที*เกี*ยวโยงกับ CCF และรายการที*เกี*ยวโยงกับ BGMM (รายละเอยีดปรากฏในวาระที* 2 และวาระที* 
3.2 ขา้งตน้) รวมกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่Creation SL ตามรายละเอยีดที*ปรากฏ
ดา้นบน จะมีขนาดของรายการที*เกี*ยวโยงกันทั /งสิ/นประมาณ 2,637.26 ลา้นบาท (หรือเท่ากับรอ้ยละ 
35.43 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ี*มตีัวตนสทุธ)ิ ซึ*งมากกวา่ 20 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรัพยท์ี*มี
ตัวตนสทุธติามประกาศรายการที*เกี*ยวโยงกัน ดังนั/น บรษัิทฯ จงึมหีนา้ที*ตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผย
สารสนเทศการทํารายการที*เกี*ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ และขออนุมัตจิากผูถ้ือหุน้ในการเขา้ทํา
รายการที*เกี*ยวโยงกันโดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่ตํ*ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผูถ้อืหุน้
ที*มาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ที*มีสว่นไดเ้สยี ทั /งนี/ สารสนเทศ
เกี*ยวกบัรายการที*เกี*ยวโยงกันของบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) เรื*อง การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ปรากฎตาม เอกสารแนบ 5 

คณะกรรมการพิจารณาและมีความเห็นว่า Creation SL ซึ*งเป็น SPV ภายใต ้Creation 
Investments Capital Management, LLC (“Creation”) เป็นบรษัิทที*มคีวามน่าเชื*อถอืและมปีระวัตใิน
ดา้นการลงทุนในสถาบันสนิเชื*อรายย่อย (Microfinance) และสถาบันการเงนิในประเทศกลุ่มตลาดเกดิ
ใหม่ ดังนั/น การลงทนุโดย Creation ในบรษัิทจะชว่ยในการขยายธุรกจิของบรษัิทในตลาดอาเซยีนตอ่ไป
ดว้ยแหล่งเงนิทุนที*ด ีนอกจากนี/ ในปัจจุบัน บริษัทมีอัตราหนี/สนิต่อทุนที*ตํ*า กล่าวคือตํ*ากว่า 0.5 เท่า 
ดงันั/น คณะกรรมการบรษัิทจงึพจิารณาและเห็นวา่การระดมทนุผ่านการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพให ้Creation 
ในสกลุเงนิตา่งประเทศเพื*อสนับสนุนการขยายธุรกจิในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มคีวามเหมาะสม 
โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี/  

(ก) เหตุผลและความจําเป็นของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และวตัถุประสงคข์องการออกหุน้กู ้
แปลงสภาพ 
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เหตผุลความจําเป็นและวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
• เพื*อใชแ้ทนที*เงนิที*ไดรั้บจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559 ซึ*งเงนิจํานวนนั/นจะถูกนําไปใชใ้น

การเขา้ซื/อสนิทรัพยต์า่ง ๆ ที*ไดรั้บอนุมัต ิ
• เพื*อใชเ้ป็นเงนิทนุในการขยายธุรกจิและออกผลติภัณฑใ์หม่ในภูมภิาคเอเชยี โดยเฉพาะอย่างยิ*ง

ในประเทศกัมพูชาและประเทศเมยีนม่าร ์และสนับสนุนการปลอ่ยสนิเชื*อเพื*อผูป้ระกอบการ SME 
และการปลอ่ยสนิเชื*อเชา่ซื/อ 

• เพื*อใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีนสําหรับการดําเนนิธุรกจิในรูปแบบ Digital Finance Platform ใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ 

ความสมเหตสุมผลของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
1. เนื*องจากบรษัิทฯ มอีัตราหนี/สนิต่อทุนที*ตํ*า (ตํ*ากวา่0.5 เท่า) ในปัจจุบัน การระดมทนุผ่านการ

ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถใชป้ระโยชน์จากการกอ่หนี/เพื*อใหบ้รหิารตน้ทุน
ทางการเงนิไดอ้ย่างเหมาะสมยิ*งขึ/น นอกจากนี/ บรษัิทฯ ยังไม่ตอ้งใหห้ลักประกันใด ๆ ในการ
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในครั/งนี/อกีดว้ย (เชน่เดยีวกับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558 และหุน้กู ้
แปลงสภาพปี 2559) 

2. เพิ*มความคลอ่งตัวในการบรหิารจัดการดา้นการเงนิ: ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถเลอืกที*จะใช ้
สทิธแิปลงสภาพเงนิกูย้มืที*ใหแ้กบ่รษัิทฯ เป็นทนุของบรษัิทฯ หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพพจิารณา
แลว้ว่าบรษัิทฯ จะมกีารพัฒนาไปในทางที*ด ีทั /งนี/ ในกรณีที*ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิทฯ จะไมต่อ้งใชค้นืเงนิตน้แกผู่ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

3. ผลกระทบ (Dilution)ตํ*าและไม่เกดิทันท:ี หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กู ้
แปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ กรณีจะเปรยีบเสมอืนการเพิ*มทนุของบรษัิทฯ โดยการออกหุน้ใหม่ ซึ*ง
จะทําใหเ้กดิผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) ในวันที*มกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพดังกลา่วใน
อนาคต มใิชว่ันที*ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั /งนี/ การเสนอขายหุน้จะแตกตา่งจากการเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพเนื*องจากการเสนอขายหุน้จะเกดิผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) ทันททีี*มี
การออกหุน้ 

4. ในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพครั/งนี/ บรษัิทฯ จะสามารถระดมทนุโดยไดส้ว่นเพิ*ม (premium) จาก
ราคาตลาดของหุน้ของบรษัิทฯ ที*สงูกว่า เมื*อเปรียบเทยีบกับการเสนอขายหุน้ และ/หรือ หุน้กู ้
ทั*วไป  

5. นอกจากนี/ การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพยังเปิดโอกาสใหบ้รษัิทฯ สามารถระดมทุนในสกลุเงนิ
ดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราดอกเบี/ยที*ตํ*ากว่าปกต ิซึ*งบรษัิทฯ สามารถนําไปใชใ้นการประกอบธุรกจิ
ต่างประเทศไดด้ังนั/น จงึช่วยลดความเสี*ยงในดา้นอัตราแลกเปลี*ยนเงนิตราต่างประเทศใหแ้ก่
บรษัิทฯ อกีดว้ย 

ที*มาและความเหมาะสมของราคาแปลงสภาพ และระยะเวลาใชส้ทิธแิปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพเป็นราคาที*ไดม้กีารเจรจาและตกลงกันระหว่างบรษัิทฯ และ Creation ราคาแปลง
สภาพที* 70 บาทนั/นสูงกว่าราคาตลาดประมาณรอ้ยละ 75 โดยที*ราคาตลาดดังกล่าวพิจารณาจาก
ราคาปิดถัวเฉลี*ยถ่วงนา้หนักของหุน้ของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอ้นหลัง 15 วันทําการ
ตดิตอ่กันกอ่นวันที*คณะกรรมการมมีต ิ(31 ตลุาคม 2559) ใหเ้สนอวาระตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้
ครั /งที* 2/2559 เพื*อพิจารณาอนุมัตกิารออกหุน้เพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ระหวา่งวันที* 7 ตลุาคม 2559 ถงึวันที* 28 ตุลาคม 2559 ซึ*งเท่ากับ 40.02 บาทต่อหุน้ ดังนั/น 
ราคาแปลงสภาพจะไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบทางดา้นราคา (Price Dilution) ตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิ นอกจากนี/ 
ระยะเวลาการใชส้ทิธแิปลงสภาพสงูสดุ 3 ปีนั/นจะชว่ยยดืระยะเวลาในการเกดิผลกระทบทางดา้นการ
ลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) ออกไป อย่างไรก็ด ีขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลง
สภาพชว่ยใหบ้รษัิทฯ มคีวามยดืหยุ่น โดยบรษัิทฯ สามารถไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่วา่ทั /งหมดหรอื
บางสว่นตามที*บรษัิทฯเห็นสมควร หาก Creation SL ไมใ่ชส้ทิธแิปลงสภาพภายในระยะเวลา 2 ปีหลัง
การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ 
ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้สําหรับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในกรณีที*ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั /งจํานวน จะพจิารณาไดด้งันี/  
 
ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) - สามารถคํานวณได ้4 แนวทางโดย
ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถอืหุน้อยู่ระหวา่งรอ้ยละ 0.64 – 0.91 โดยในกรณี Worst Case Scenario 
คอืกรณีที* Creation SL ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกในคราวนี/ทั /งจํานวน และ 

Creation Investments ASEAN LLC ใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(GL-W4) ทั /งจํานวนและไม่มี
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บคุคลอื*นใชส้ทิธติามหุน้กูแ้ปลงสภาพและใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(GL-W4) อกี การลดลงของสดัสว่น
การถอืหุน้จะเทา่กบัรอ้ยละ 0.91 
 
ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) –ไม่มผีลกระทบดา้นราคา เนื*องจากราคาหุน้เฉลี*ย
หลังการใชส้ทิธซิื/อหุน้สามัญสงูกว่าราคาตลาด (ราคาตลาดพจิารณาจากราคาปิดถัวเฉลี*ยยอ้นหลัง 
15 วันทําการ ระหวา่งวันที* 7 ตลุาคม 2559 ถงึวันที* 28 ตลุาคม 2559 ซึ*งจะเทา่กับ 40.02 บาทตอ่
หุน้)  
 
รายละเอยีดการคํานวณการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) และการลดลงของราคา 
(Price Dilution) ปรากฏตามรายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื/องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ที*จะออกใหแ้ก ่Creation SL เอกสารแนบ 4 
 

(ข) แผนการใชเ้งนิที�ไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
แผนการใชเ้งนิ 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ว่าการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ Creation SL เป็น
ทางเลอืกหนึ*งในการระดมทนุเพื*อนําเงนิที*ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพมาใชใ้นการ
ตอ่ไปนี/  

 
ความเป็นไปไดข้องความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิ 
ธุรกจิสนิเชื*อในภูมภิาคเอเชยีไดเ้ตบิโตขึ/นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ*งในภูมภิาคเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต ้บรษัิทฯ จงึยังคงมุ่งมั*นที*จะเพิ*มความแข็งแกร่งของธุรกจิในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
ตอ่ไปและมแีผนในการคอ่ย ๆ ขยายธุรกจิอย่างมั*นคงทั /งในภูมภิาคนี/และภูมภิาคเอเชยีโดยรวม ทั /งนี/ 
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการใหส้นิเชื*อในรูปแบบ Digital Finance Platform นั/นชว่ยใหบ้รษัิทฯ 
สามารถ เพิ*มความหลากหลายของพอร์ตสนิเชื*อของบริษัทฯ ใหค้รอบคลุมไม่จํากัดเพียงสนิเชื*อ
รถจักรยานยนตแ์ละสนิเชื*ออปุกรณ์การเกษตร แต่รวมถงึสนิเชื*อเครื*องใชใ้นบา้น สนิเชื*อสําหรับกลุ่ม
ลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจการใหส้ ินเชื*อรายย่อย 
(Microfinance) ในปัจจุบันดว้ย ดังนั/น เงนิที*ไดรั้บจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพนี/ ร่วมกับการให ้
สนิเชื*อในรูปแบบ Digital Finance Platform ที*มปีระสทิธภิาพ และโอกาสทางธุรกจิที*มอียู่นั /นจะชว่ย
ใหธ้รุกจิในภมูภิาคเอเชยี โดยเฉพาะเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตนั้/นขยายตวัขึ/นได ้

ความสมเหตสุมผลของแผนการใชเ้งนิ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพในครั/งนี/จะออกในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ และเงนิที*จะไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดังกล่าวจะนําไปใชใ้นการขยายธุรกจิในภูมภิาคเอเชยี ซึ*งสามารถใชส้กุลเงนิดอลลาร์สหรัฐในการ
ประกอบธุรกจิได ้ดังนั/น การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจึงเปรียบเสมือนการป้องกันความเสี*ยงแบบ
ธรรมชาต ิ(Natural Hedge) 
 

(ค) ผลกระทบที�คาดวา่จะเกดิขึ)นตอ่การประกอบธุรกจิของบรษิทั 
 

ระยะเวลา รายละเอยีด 
อตัราสว่น (รอ้ยละของ
จํานวนเงนิที�ไดจ้ากการ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ) 

ภายใน 2 ปีนับจากวนัที*ออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

เพื*อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและออก
ผลติภัณฑใ์หมใ่นภมูภิาคเอเชยีและสนับสนุนการ
ปล่อยสนิเชื*อเพื*อผูป้ระกอบการ SME และการ
ปล่อยสนิเชื*อเช่าซื/อ โดยเฉพาะอย่างยิ*งใน
ประเทศเมยีนมา่รแ์ละประเทศกมัพูชา 

ประมาณรอ้ยละ 90 

1. ประเทศเมียนม่าร์ (ซึ*งรวมถงึ แต่ไม่จํากัด
เพียงการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก ่
BGMM) 

ประมาณรอ้ยละ 40 

2. ประเทศกมัพูชา ประมาณรอ้ยละ 50 

ภายใน 2 ปีนับจากวนัที*ออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

เพื*อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนิน
ธุรกจิในรูปแบบ Digital Finance Platform ใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ประมาณรอ้ยละ 10 
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เมื*อบรษัิทฯ ไดรั้บชําระเงนิจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพจะทําใหบ้รษัิทฯ มอีัตราสว่น
หนี/สนิตอ่ทนุเทา่กับ 1.34 เทา่ และเมื*อมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพตามหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้ จะทําให ้
บรษัิทฯ มอีัตราสว่นหนี/สนิตอ่ทุนลดลงตํ*ากวา่ 1 เทา่ นอกจากนี/ การที*มตีน้ทุนทางการเงนิที*ตํ*ากว่า
โดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิทฯ คาดวา่บรษัิทฯ จะมคีวามสามารถในการทํากําไร
ไดม้ากกว่าเมื*อเปรียบเทยีบกับคู่แข่งในธุรกจิเดยีวกันโดยการเตบิโตทางธุรกจิอย่างรวดเร็วจะชว่ย
สรา้งรากฐานที*แข็งแกร่งในตลาดแถบภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
 
นอกจากนี/ การมีฐานเงนิทุนที*แข็งแกร่งและมีผลประกอบการที*มกํีาไรนั/นจะส่งผลดตี่อบริษัทฯใน
อนาคตในการเพิ*มอํานาจต่อรองกับสถาบันการเงนิหรือเพิ*มศักยภาพในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนใน
ตลาดตราสารหนี/ตา่ง ๆ รวมถงึแหลง่เงนิทนุจากตา่งประเทศที*มตีน้ทนุทางการเงนิที*ตํ*ากวา่ตน้ทนุทาง
การเงนิที*บรษัิทฯ ไดรั้บอยูใ่นปัจจบุนั   
 

(ง) ความสามารถในการชําระหนี)ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพเมื�อครบกําหนดไถ่
ถอน 
 
บรษัิทฯ มอีัตราสว่นหนี/สนิต่อทนุที*ตํ*า บรษัิทฯ จงึยังสามารถกูย้มืเงนิเพิ*มเตมิจากแหลง่เงนิทนุอื*น ๆ 
เพื*อชาํระหนี/ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพไดห้ากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพไมใ่ชส้ทิธแิปลงสภาพ ทั /งนี/ การ
ที*บรษัิทฯประกอบธุรกจิในหลายประเทศ และมหีลายผลติภัณฑ ์ก็เป็นการกระจายความเสี*ยงทาง
ธรุกจิ และเพิ*มโอกาสในการสรา้งรายไดเ้พิ*มขึ/นเพื*อชาํระหนี/ได ้
 

นอกจากนี/ คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ*มเตมิตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 
เพื*อพจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรือ บุคคลที*ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที*บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการดงัตอ่ไปนี/ 

 
1) กําหนดหรอืแกไ้ขรายละเอยีด วธิกีารและเงื*อนไขอื*นๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการออกและเสนอขาย

หุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ Creation SL ตามความเหมาะสม ซึ*งรวมถงึแต่ไม่จํากัดเพียง
ขอ้กําหนดและเงื*อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ วันที*ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จํานวนหุน้สามัญ
เพื*อรองรับการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลคา่ที*ตราไว ้การคํานวณและวธิกีารชําระ
ดอกเบี/ย ระยะเวลาในการใชส้ทิธแิปลงสภาพ การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืการกําหนด
เหตุการณ์ที*บรษัิทฯ ตอ้งออกหุน้ใหม่เพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพ และเงื*อนไขการ
ปรับสทิธแิปลงสภาพ โดยที*การกําหนด หรอืการแกไ้ข โดยประธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/
หรอื บคุคลที*ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที*บรหิารดังกลา่ว จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบที*
ไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 ของบรษัิทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ*งใน
เรื*องอายุของหุน้กูแ้ปลงสภาพ อัตราดอกเบี/ย ราคาแปลงสภาพ และอัตราการแปลงสภาพ 
ตามที*ไดร้ะบุไวใ้นขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื/องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกใหแ้ก ่
Creation SL และ  

2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนาม และแกไ้ขสญัญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยขอ้มูล คํา
ขอยกเวน้การปฏิบัตหินา้ที* รายงาน คําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที*จําเป็นที*
เกี*ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่Creation SL ซึ*งรวมถงึการตดิตอ่ 
การยื*นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื*อขออนุญาต รวมทั /งเอกสารหลักฐานที*เกี*ยวขอ้งอื*นๆ การ
ดําเนินการ การตดิต่อ และ/หรือ การกระทําอื*นใดต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ์
หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพใหแ้ก่ Creation SL การนําหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกใหแ้ก่ Creation SL เขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการนําหุน้สามัญเพิ*มทุนจากการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกใหแ้ก่ Creation SL เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์และใหม้ีอํานาจในการดําเนินการอื*นใดที*จําเป็นและเหมาะสมเพื*อดําเนินการ
ตามที*ระบไุวเ้บื/องตน้    

ดว้ยขอ้มลูและเหตผุลตามที*กลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการจงึเห็นวา่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 
2/2559 ควรจะอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่Creation SL ในจํานวนไม่เกนิ 20 ลา้นดอลลารส์หรัฐหรอืใน
เงนิสกลุอื*นในจํานวนเทยีบเทา่ และการมอบอํานาจตามที*เสนอ 
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  ทั /งนี/ ในกรณีที*กรรมการของบรษัิทฯ ไม่ปฏบิัตหินา้ที*ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และ
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมตทิี*ประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื*อสตัยส์จุรติและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบรษัิทฯ ในเรื*องที*เกี*ยวกบัการเพิ*มทนุ โดยหากกระทําการ หรอืละเวน้กระทําการใดอันเป็นการไม่ปฏบิัติ
หนา้ที*ดังกล่าวและก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสนิไหมทดแทนจาก
กรรมการคนนั/นได ้แตห่ากบรษัิทฯ ไม่เรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนดังกลา่ว ผูถ้อืหุน้ซึ*งถอืหุน้รวมกันไม่นอ้ย
กวา่รอ้ยละ 5 ของหุน้ที*จําหน่ายไดแ้ลว้ทั /งหมดจะแจง้ใหบ้รษัิทฯ ดําเนนิการเรยีกรอ้งได ้และหากบรษัิทฯ 
ไม่ดําเนินการตามที*ผูถ้อืหุน้แจง้ ผูถ้อืหุน้นั/น ๆ สามารถฟ้องเรียกคา่เสยีหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทน
บริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั /งที*มีการแกไ้ข
เพิ*มเตมิ) นอกจากนี/ หากการกระทําหรือละเวน้กระทําการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏบิัตหินา้ที*ให ้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมตทิี*ประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื*อสตัย์
สจุรติและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบรษัิทฯ ในเรื*องที*เกี*ยวกับการเพิ*มทุนนั/นเป็นเหตุใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที*มีความเกี*ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกใหก้รรมการ
รับผดิชอบในการสง่คนืประโยชน์ดังกล่าวแกบ่รษัิทฯ ได ้หรอืผูถ้อืหุน้ซึ*งถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงรวมกัน
ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทั /งหมดของบรษัิทฯ จะแจง้ใหบ้รษัิทฯ ดําเนนิการดังกลา่ว
ได ้ซึ*งหากบรษัิทฯ ไม่ดําเนินการตามที*ผูถ้อืหุน้แจง้ภายใน 1 เดอืน ผูถ้อืหุน้ดังกลา่วสามารถใชส้ทิธฟ้ิอง
เรยีกคนืประโยชน์จากกรรมการนั/นแทนบรษัิทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั /งที*มกีารแกไ้ขเพิ*มเตมิ) 

ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมด
ของผูถ้ือหุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments 
ASEAN LLC (โดยม ีMerrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ในฐานะคัสโตเดยีน) ซึ*งเป็นผูถ้อืหุน้
ที*มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

ระเบยีบวาระที�  6 พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 17,327,414.50 บาท 
จากเดมิทุนจดทะเบยีน 905,217,625.50 บาท เป็น 922,545,040.00 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิ�มทนุ จํานวน 34,654,829 หุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพื�อรองรบัการเปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ
ของบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

ระเบยีบวาระที�  6.1 พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 12,376,724.50 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุน จํานวน 24,753,449 หุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท เพื�อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที�จะออกและเสนอขาย
ใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. 
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัติ
การเพิ*มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 12,376,724.50 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ*มทุน จํานวน 
24,753,449 หุน้ มลูคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ที*จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ตามกฎหมายที*เกี*ยวขอ้งซึ*งมรีายละเอยีดปรากฏตาม
ระเบยีบวาระที* 5.1 และการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื*อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ*มทนุ
จดทะเบยีนของบรษัิทฯ โดยการยกเลกิขอ้ความเดมิและเปลี*ยนแปลงเป็นขอ้ความใหม ่ดงันี/ 

 ขอ้ความใหม ่

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน  :   917,594,350 บาท ( เก า้ ร อ้ยสิบ
เจ็ดลา้นหา้แสนเกา้หมื*นสี*พันสามรอ้ยหา้สบิบาท) 

  
 แบง่ออกเป็น    :  1,835,188,700 หุน้ (หนึ*งพันแปด

รอ้ยสามสบิหา้ลา้นหนึ*งแสนแปดหมื*นแปดพันเจ็ดรอ้ยหุน้) 
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 มลูคา่หุน้ละ    : 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 

โดยแบง่ออกเป็น 
 

หุน้สามัญ   :  1,835,188,700 หุน้ (หนึ*งพันแปด
รอ้ยสามสบิหา้ลา้นหนึ*งแสนแปดหมื*นแปดพันเจ็ดรอ้ยหุน้) 
 
หุน้บรุมิสทิธ ิ   :  -0- หุน้   (-)” 

 
คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ*มเตมิต่อที*ประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อ

พจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรอื บคุคลที*ไดรั้บมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ที*บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการใดๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการจดทะเบยีนเพิ*มทนุจดทะเบยีนของ
บรษัิทฯ และการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิ*มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. ตอ่หน่วยงานตา่งๆ ของ
รัฐ และ/หรอื หน่วยงานอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งและดําเนนิการใหข้อ้มูลเพิ*มเตมิหรอืเปลี*ยนแปลงเอกสารการจด
ทะเบยีนหรอืเอกสารอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนดงักลา่วตามคําเรยีกรอ้งของหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง 

 
ดว้ยขอ้มูลและเหตุผลตามที*กล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการเห็นว่าที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 

2/2559 ควรจะอนุมัตกิารเพิ*มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน จํานวน 12,376,724.50 บาท โดยการ
ออกหุน้สามัญเพิ*มทุน จํานวน 24,753,449 หุน้ มูลค่าที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื*อรองรับการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกและเสนอขายใหแ้ก่ JTrust Asia Pte. Ltd. และการแกไ้ข
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื*อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ*มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ และการ
มอบอํานาจตามที*เสนอ 

 
ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับเสยีงของ JTA ซึ*งเป็นผูถ้อืหุน้ที*มสีว่น
ไดเ้สยีเป็นพเิศษ 
 

ระเบยีบวาระที�  6.2 พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 4,950,690 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิ�มทุน จํานวน 9,901,380 หุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพื�อรองรบัการใช้สทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที�จะออกและเสนอขาย
ใหแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLC และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ
ของบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัติ
การเพิ*มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 4,950,690 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ*มทุนจํานวน 
9,901,380 หุน้ มูลคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทเพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*
จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่Creation SL ตามกฎหมายที*เกี*ยวขอ้ง ซึ*งมรีายละเอยีดปรากฏตามระเบยีบ
วาระที* 5.2 และการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4.  เพื*อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ*มทุนจด
ทะเบยีนของบรษัิทฯ โดยการยกเลกิขอ้ความเดมิและเปลี*ยนแปลงเป็นขอ้ความใหม ่ดงันี/ 

 ขอ้ความใหม ่(ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัริะเบยีบวาระที� 6.1) 

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน  :   922,545,040 บาท (เกา้รอ้ยยี*สบิสอง
ลา้นหา้แสนสี*หมื*นหา้พันสี*สบิบาท) 

  
 แบง่ออกเป็น    :  1,845,090,080 หุน้ (หนึ*งพันแปดรอ้ยสี*

สบิหา้ลา้นเกา้หมื*นแปดสบิหุน้) 
 
 มลูคา่หุน้ละ    : 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

 
โดยแบง่ออกเป็น 
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หุน้สามัญ   :  1,845,090,080 หุน้ (หนึ*งพันแปดรอ้ยสี*
สบิหา้ลา้นเกา้หมื*นแปดสบิหุน้) 
 
หุน้บรุมิสทิธ ิ   :  -0- หุน้   (-)” 
 
ขอ้ความใหม ่(ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้มมีตไิมอ่นุมตัริะเบยีบวาระที� 6.1) 

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน  :   910,168,315.50 บาท ( เก า้ ร อ้ยสิบ
ลา้นหนึ*งแสนหกหมื*นแปดพันสามรอ้ยสบิหา้บาทหา้สบิสตางค)์ 

  
 แบง่ออกเป็น    :  1,820,336,631 หุน้ (หนึ*งพันแปด

รอ้ยยี*สบิลา้นสามแสนสามหมื*นหกพันหกรอ้ยสามสบิเอ็ดหุน้) 
 
 มลูคา่หุน้ละ    : 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

 
โดยแบง่ออกเป็น 

 
หุน้สามัญ   :  1,820,336,631 หุน้ (หนึ*งพันแปด
รอ้ยยี*สบิลา้นสามแสนสามหมื*นหกพันหกรอ้ยสามสบิเอ็ดหุน้)) 
 
หุน้บรุมิสทิธ ิ   :  -0- หุน้   (-)” 

 
คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ*มเตมิต่อที*ประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อ

พจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรอื บคุคลที*ไดรั้บมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ที*บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการใดๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการจดทะเบยีนเพิ*มทนุจดทะเบยีนของ
บรษัิทฯ และการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิ*มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. ตอ่หน่วยงานตา่งๆ ของ
รัฐ และ/หรอื หน่วยงานอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งและดําเนนิการใหข้อ้มูลเพิ*มเตมิหรอืเปลี*ยนแปลงเอกสารการจด
ทะเบยีนหรอืเอกสารอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนดงักลา่วตามคําเรยีกรอ้งของหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง 

 
ดว้ยขอ้มูลและเหตุผลตามที*กลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นวา่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 

ครั /งที* 2/2559 ควรจะอนุมัตกิารเพิ*มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 4,950,690 บาท โดยการออกหุน้
สามัญเพิ*มทนุจํานวน 9,901,380 หุน้ มูลคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLC และการแกไ้ข
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4.  เพื*อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ*มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ และการ
มอบอํานาจตามที*เสนอ 

 
ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมด

ของผูถ้ือหุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments 
ASEAN LLC (โดยม ีMerrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ในฐานะคัสโตเดยีน) ซึ*งเป็นผูถ้อืหุน้
ที*มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

ระเบยีบวาระที�  7 พิจารณาอนุมตั ิการจดัสรรหุ ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ในจํานวนไม่เก ิน 
34,654,829 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อรองรบัการใช้สทิธแิปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ระเบยีบวาระที�  7.1 พิจารณาอนุมตั ิการจดัสรรหุ ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ในจํานวนไม่เก ิน 
24,753,449 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อรองรบัการใช้สทิธแิปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที�จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

สบืเนื*องจากการอนุมัตกิารเพิ*มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดในระเบยีบวาระที* 6.1 
นั/น คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัตกิาร
จัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทุนของบรษัิทฯ ในจํานวนไม่เกนิ 24,753,449 หุน้ มูลค่าที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. 
Ltd. ตามรายละเอยีดที*ปรากฏในระเบยีบวาระที* 5.1 
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ในการนี/ราคาใชส้ทิธซิื/อหุน้สามัญเพิ*มทนุที*ราคา 70 บาทตอ่หุน้ดังกล่าวจะไม่ตํ*ากว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาปิดถัวเฉลี*ยถ่วงนํ/าหนักของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอ้นหลัง 15 วันทําการ 
ตดิตอ่กนักอ่นวนัที*คณะกรรมการมมีต ิ(31 ตลุาคม 2559) ใหเ้สนอวาระตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 
2/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัตกิารออกหุน้เพื*อรองรับการใชส้ทิธติามหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที*จะออกและเสนอ
ขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ระหวา่งวันที* 7 ตลุาคม 2559 ถงึวันที* 28 ตลุาคม 2559 ซึ*งจะเทา่กับ 
40.02 บาทต่อหุน้ จงึไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ*าตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที* สจ. 39/2551 เรื*อง การคํานวณราคาเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละการกําหนดราคาตลาดเพื*อการพจิารณาการเสนอขายหุน้ที*ออกใหมใ่นราคาตํ*า 

 
ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทุนของบรษัิทฯ ในจํานวน 24,753,449 หุน้ เพื*อรองรับการใชส้ทิธิ

แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที*จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. คณะกรรมการได ้
อนุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ*มเตมิตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจ
ใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรอื บคุคลที*ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที*บรหิารเป็นผูม้อํีานาจ
ในการพิจารณากําหนดรายละเอยีดอื*นๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้เพิ*มทุนขา้งตน้ ซึ*งรวมถงึการเขา้
เจรจา ทําความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาตา่งๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*ม
ทนุดงักลา่ว รวมถงึการลงนามในคําขออนุญาตตา่งๆ คําขอผ่อนผันตา่งๆ และหลักฐานที*จําเป็นที*เกี*ยวขอ้ง
กบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทนุและการนําหุน้สามัญเพิ*มทนุเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ซึ*งรวมถงึ
การตดิต่อ การยื*นคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารหรอืหลักฐานตา่งๆ และการดําเนินการการตดิต่อ 
และ/หรือ การกระทําอื*นใดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง รวมถึงการดําเนินการใดๆ ที*จําเป็นเพื*อ
วตัถปุระสงคใ์นการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทนุของบรษัิทฯ ดงักลา่ว 

 
ดว้ยขอ้มูลและเหตุผลตามที*กล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการเห็นว่าที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 

2/2559 ควรจะอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทนุของบรษัิทฯ ในจํานวนไม่เกนิ 24,753,449 หุน้ มูลคา่ที*
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที*จะออกและเสนอขาย
ใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. 
 

ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนโดยไมนั่บเสยีงของ JTA ซึ*งเป็นผูถ้อืหุน้ที*มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

ระเบยีบวาระที�  7.2 พิจารณาอนุมตั ิการจดัสรรหุ ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ในจํานวนไม่เก ิน  
9,901,380 หุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที�จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่Creation Investments Sri 
Lanka LLC. 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

สบืเนื*องจากการอนุมัตกิารเพิ*มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดในระเบยีบวาระที* 6.2 
นั/น คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัตกิาร
จัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทุนในจํานวนไม่เกนิ 9,901,380 หุน้ มูลคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื*อรองรับการ
ใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka 
LLC. ตามรายละเอยีดที*ปรากฏในระเบยีบวาระที* 5.2 

ในการนี/ราคาใชส้ทิธซิื/อหุน้สามัญเพิ*มทนุที*ราคา 70 บาทตอ่หุน้ดังกล่าวจะไม่ตํ*ากว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาปิดถัวเฉลี*ยถ่วงนํ/าหนักของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอ้นหลัง 15 วันทําการ 
ตดิตอ่กนักอ่นวนัที*คณะกรรมการมมีต ิ(31 ตลุาคม 2559) ใหเ้สนอวาระตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 
2/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัตกิารออกหุน้เพื*อรองรับการใชส้ทิธติามหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที*จะออกและเสนอ
ขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ระหวา่งวันที* 7 ตลุาคม 2559 ถงึวันที* 28 ตลุาคม 2559 ซึ*งจะเทา่กับ 
40.02 บาทต่อหุน้ จงึไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ*าตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที* สจ. 39/2551 เรื*อง การคํานวณราคาเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละการกําหนดราคาตลาดเพื*อการพจิารณาการเสนอขายหุน้ที*ออกใหมใ่นราคาตํ*า 
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ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทุนของบรษัิทฯ ในจํานวน 9,901,380 หุน้ เพื*อรองรับการใชส้ทิธิ

แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที*จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLC. 
คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ*มเตมิตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัติ
การมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บริหาร และ/หรือ บุคคลที*ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที*
บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการพจิารณากําหนดรายละเอยีดอื*นๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้เพิ*มทุนขา้งตน้ 
ซึ*งรวมถงึการเขา้เจรจา ทําความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการ
จัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในคําขออนุญาตต่างๆ คําขอผ่อนผันต่างๆ และ
หลกัฐานที*จําเป็นที*เกี*ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทนุและการนําหุน้สามัญเพิ*มทนุเขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ์ ซึ*งรวมถงึการตดิต่อ การยื*นคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ 
และการดําเนนิการการตดิตอ่ และ/หรอื การกระทําอื*นใดตอ่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง รวมถงึการดําเนนิการใดๆ 
ที*จําเป็นเพื*อวตัถปุระสงคใ์นการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทนุของบรษัิทฯ ดงักลา่ว 

 
ดว้ยขอ้มูลและเหตุผลตามที*กล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการ เห็นวา่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 

2/2559 ควรจะอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทุนของบรษัิทฯ ในจํานวนไม่เกนิ 9,901,380 หุน้ มูลค่าที*
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที*จะออกและเสนอขาย
ใหแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLC. 

ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments ASEAN LLC (โดยม ีMerrill Lynch, 
Pierce, Fenner & Smith Inc. ในฐานะคสัโตเดยีน) ซึ*งเป็นผูถ้อืหุน้ที*มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

ระเบยีบวาระที� 8 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ�มเตมิเหตุผลความจําเป็นและวตัถุประสงคข์องการออก
หุน้กูแ้ปลงสภาพ และแผนการใช้เงนิที�ไดร้บัจากหุน้กูแ้ปลงสภาพที�ออกใหแ้ก ่
JTrust Asia Pte. Ltd. ในวนัที� 1 สงิหาคม 2559 และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัติ
การแกไ้ขเพิ*มเตมิเหตผุลความจําเป็นและวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และแผนการใชเ้งนิที*
ไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพที*ออกใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ในวันที* 1 สงิหาคม 2559 และขอ้มูลที*
เกี*ยวขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงันี/ 

ขอ้ความเดมิ  

(ก) เหตุผลและความจําเป็นของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และวตัถุประสงคข์องการออกหุน้กู ้
แปลงสภาพ 
เหตผุลความจําเป็นและวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
• เพื*อเป็นเงนิทุนสําหรับขยายธุรกจิในประเทศกัมพูชาโดยการขยายพอร์ตสนิเชื*อรถจักรยานยนต์

เครื*องจักรกลทางการเกษตร อปุกรณ์ตา่งๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับดา้นพลังงาน และการสนับสนุนการให ้
สนิเชื*อสาํหรับกลุม่ลกูคา้ผูป้ระกอบธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที*เป็นคูค่า้ของบรษัิท
ฯ และ/หรอื ผูจํ้าหน่ายสนิคา้ในประเทศกมัพูชา  

• เพื*อเพิ*มความหลากหลายของพอร์ตสนิเชื*อในประเทศกัมพูชา โดยการใหบ้ริการสนิเชื*อใน
รูปแบบใหม่ เชน่ สนิเชื*อสําหรับเครื*องใชไ้ฟฟ้า รถจักรยานยนตม์อืสอง และบรกิารMotor for 
Cash 

• เพื*อใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีนสําหรับการปลอ่ยสนิเชื*อในรูปแบบ Digital Finance Platform ใน
ตลาดในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

 
(ข) แผนการใชเ้งนิที�ไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

แผนการใชเ้งนิ 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ว่าการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทางเลอืกหนึ*งในการระดมทุนเพื*อนํา
เงนิที*ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพมาใชใ้นการตอ่ไปนี/  
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ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิ 
ธุรกจิในประเทศกัมพูชาไดข้ยายตัวขึ/นอย่างมากโดยพอร์ตของบรษัิทฯ ไดโ้ตขึ/นจากประมาณ 642
ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 1,980ลา้นบาทณ สิ/นไตรมาสที* 1 ปี 2559โดยบรษัิทฯ ยังคงมุ่งมั*นที*จะ
ดําเนินธุรกจิในกัมพูชาต่อไปและมีแผนในการค่อย ๆ ขยายธุรกจิอย่างมั*นคง ทั /งนี/ กลยุทธ์ของ  
บรษัิทฯ ในการใหส้นิเชื*อในรูปแบบ Digital Finance Platformนั/นชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถ เพิ*มความ
หลากหลายของพอรต์สนิเชื*อของบรษัิทฯ ใหค้รอบคลมุไม่จํากัดเพยีงสนิเชื*อรถจักรยานยนต(์บรษัิทฯ 
ไดรั้บสทิธใินการเป็นตัวแทนการใหส้นิเชื*อเชา่ซื/อรถจักรยานยนตย์ี*หอ้ฮอนดา้แต่เพียงผูเ้ดยีว) และ
สนิเชื*ออปุกรณ์การเกษตร (บรษัิทฯ มคีวามร่วมมอืทางธรุกจิกบับรษัิท สยามคโูบตา้ จํากัด) แตร่วมถงึ
สนิเชื*อเครื*องใชใ้นบา้น และสนิเชื*อสําหรับกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)ดว้ย ดงันั/น เงนิที*ไดรั้บจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพนี/ ร่วมกับการใหส้นิเชื*อในรูปแบบ Digital 
Finance Platform ที*มปีระสทิธภิาพ และโอกาสทางธรุกจิที*มอียู่นั /นจะชว่ยใหธุ้รกจิในประเทศกัมพูชา 
(ทั /งในพนมเปญและเมอืงอื*น) นั/นขยายตวัขึ/นได ้

ความสมเหตสุมผลของแผนการใชเ้งนิ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพในครั/งนี/จะออกในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ และเงนิที*จะไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดังกลา่วจะนําไปใชใ้นการขยายธุรกจิในประเทศกัมพูชา ซึ*งสามารถใชส้กลุเงนิดอลลาร์สหรัฐในการ
ประกอบธุรกจิได ้ดังนั/น การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจึงเปรียบเสมือนการป้องกันความเสี*ยงแบบ
ธรรมชาต ิ(Natural Hedge) 

ขอ้ความใหม ่

(ก) เหตุผลและความจําเป็นของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และวตัถุประสงคข์องการออกหุน้กู ้
แปลงสภาพ 
เหตผุลความจําเป็นและวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
• เพื*อใชเ้ป็นเงินทุนและสนับสนุนการขยายธุรกจิ และ/หรือ การซื/อกจิการเพื*อขยายธุรกจิใน

ภูมภิาคเอเชยี และเพิ*มศักยภาพใหแ้กก่ารปลอ่ยสนิเชื*อในรูปแบบ Digital Finance Platform 
ของบรษัิทฯ 

(ข) แผนการใชเ้งนิที�ไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
แผนการใชเ้งนิ 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ว่าการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทางเลอืกหนึ*งในการระดมทุนเพื*อนํา
เงนิที*ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพมาใชใ้นการตอ่ไปนี/  

ระยะเวลา รายละเอยีด 

อตัราสว่น (รอ้ยละ
ของจํานวนเงนิที�ได้
จากการขายหุน้กู ้

แปลงสภาพ) 
ภายใน 2 ปีนับจากวันที*
ออกและเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

เพื*อใชเ้ป็นเงนิทุนในการขยายธุรกจิและออก
ผลติภัณฑใ์หมใ่นประเทศกมัพูชา 

ประมาณรอ้ยละ 70 

ภายใน 2 ปีนับจากวนัที*
ออกและเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

เพื*อใชเ้ป็นเงินทุนในการใหส้นิเชื*อสําหรับ
กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ที*เป็นคู่คา้ของบริษัทฯ 
และ/หรอื ผูจํ้าหน่ายสนิคา้ในประเทศกมัพูชา 

ประมาณรอ้ยละ 20 

ภายใน 2 ปีนับจากวนัที*
ออกและเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

เพื*อใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนสําหรับการปลอ่ย
สนิเชื*อในรูปแบบ Digital Finance Platform
ในตลาดในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ประมาณรอ้ยละ 10 

ระยะเวลา รายละเอยีด 
จํานวน (ดอลลาร์

สหรฐั)  
ภายใน 2 ปีนับจากวันที*
ออกและเสนอขายหุน้กู ้

เพื*อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกจิ และ/
ห รื อ  ก า ร ซื/อ กิจ ก า ร ใ น ภู มิภ าค เ อ เ ชีย 

ประมาณ 130 
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ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิ 
ธรุกจิสนิเชื*อในภมูภิาคเอเชยีไดเ้ตบิโตขึ/นอยา่งมาก ซึ*งบรษัิทฯ ก็ไดรั้บการตดิตอ่จากผูข้ายหลายราย
โดยเฉพาะอย่างยิ*งในภูมภิาคเอเชยี ตามไดนํ้าเสนอใหค้ณะกรรมการ และ/หรือผูถ้อืหุน้ เพื*ออนุมัติ
การทํารายการและไดเ้ปิดเผยผา่นตลาดหลกัทรัพยใ์นชว่งระยะเวลา 2 เดอืนที*ผ่านมา ในการนี/ บรษัิท
ฯ และ/หรือ บรษัิทย่อยไดเ้ขา้ทําบันทกึขอ้ตกลง และ/หรือ สัญญาที*เกี*ยวขอ้งกับธุรกรรมตามที*ได ้
กล่าวมาแลว้นั/น ซึ*งเมื*อบริษัทฯ ไดรั้บการอนุมัตจิากผูถ้ือหุน้ และไดรั้บการอนุญาตจากหน่วนงาน
ราชการที*เกี*ยวขอ้ง รวมทั /งเงื*อนไขบังคับก่อนสําเร็จแลว้ บริษัทฯ ก็จะดําเนินการเขา้ทําธุรกรรมที*
เกี*ยวขอ้งซึ*งคาดวา่จะใหแ้ลว้เสร็จในตน้ปี 2560 และจากการเขา้ซื/อหุน้ตา่ง ๆ นี/ บรษัิทฯ ยังคงมุ่งมั*น
ที*จะเพิ*มความแข็งแกร่งของธุรกจิในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตต้่อไปและมแีผนในการค่อย ๆ 
ขยายธุรกจิอย่างมั*นคงทั /งในภูมภิาคนี/และภูมภิาคเอเชยีโดยรวม ทั /งนี/ กลยุทธข์องบรษัิทฯ ในการให ้
สนิเชื*อในรูปแบบ Digital Finance Platform นั/นชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถ เพิ*มความหลากหลายของ
พอร์ตสนิเชื*อของบริษัทฯ ใหค้รอบคลุมไม่จํากัดเพียงสนิเชื*อรถจักรยานยนตแ์ละสนิเชื*ออุปกรณ์
การเกษตร แตร่วมถงึสนิเชื*อเครื*องใชใ้นบา้น สนิเชื*อสาํหรับกลุม่ลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และธุรกจิการใหส้นิเชื*อรายย่อย (Microfinance) ในปัจจุบันดว้ย ดังนั/น เงนิที*
ไดรั้บจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพนี/ ร่วมกับการใหส้นิเชื*อในรูปแบบ Digital Finance Platform ที*มี
ประสทิธิภาพ และโอกาสทางธุรกจิที*มีอยู่นั /นจะช่วยใหธุ้รกจิในภูมิภาคเอเชยี โดยเฉพาะเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใตนั้/นขยายตวัขึ/นได ้

ความสมเหตสุมผลของแผนการใชเ้งนิ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพในครั/งนี/จะออกในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ และเงนิที*จะไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดังกล่าวจะนําไปใชใ้นการขยายธุรกจิในภูมภิาคเอเชยี ซึ*งสามารถใชส้กุลเงนิดอลลาร์สหรัฐในการ
ประกอบธุรกจิได ้ดังนั/น การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจึงเปรียบเสมือนการป้องกันความเสี*ยงแบบ
ธรรมชาต ิ(Natural Hedge) 

ในการนี/ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ว่าเนื*องจากบรษัิทฯ ไดรั้บขอ้เสนอและไดรั้บการตดิต่อ
สําหรับการซื/อกจิการที*น่าสนใจหลายรายการ และเมื*อพิจารณาถึงสถานการณ์ที*เปลี*ยนแปลงไปและ
โอกาสใหมท่ี*เขา้มา คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึเห็นวา่บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นที*จะตอ้งใชเ้งนิที*ไดรั้บจากการ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559 เพื*อลงทุนในการซื/อกจิการเหล่านั/นที*สว่นมากจะแลว้เสร็จในตน้ปี 2560 
เพื*อควา้โอกาสทางธุรกจิที*เขา้มาไดอ้ย่างทันท่วงท ีและเพื*อการบรหิารจัดการโครงสรา้งเงนิทุนใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุแกบ่รษัิทฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

แปลงสภาพ ดงัตอ่ไปนี/ 

1. การเขา้ซื/อหุน้ใน CCF ประมาณ 72 

2. การเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM ประมาณ 8 

3. หุน้กู ้CF 28.5 

4. จัดตั /งบรษัิทใหบ้รกิาร 3 

5. การเขา้ซื/อหุน้ใน PT Bank JTrust 
Indonesia Tbk. 

11.7 

6. การเขา้ซื/อหุน้ใน Bagan Innovation 
Technology Pte. Ltd. ในประเทศสงิคโปร ์

ประมาณ 1.1 

6. การดําเนินงานของบริษัทฯ ในภูมิภาค
เอเชยี 

ประมาณ 5.7 
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นอกจากนี/ บริษัทฯ ยังคงมีเงินเหลือซึ*งสามารถนําไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนได ้และใน
ขณะเดยีวกัน บรษัิทฯ ก็สามารถจัดหาเงนิทุนเพิ*มเตมิไดอ้กีหลายชอ่งทางผ่านทางธนาคารและสถาบัน
ตา่ง ๆ  

ดว้ยขอ้มลูและเหตผุลตามที*กลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการจงึเห็นวา่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 
2/2559 ควรจะอนุมัตกิารแกไ้ขเพิ*มเตมิเหตผุลความจําเป็นและวัตถุประสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
และแผนการใชเ้งนิที*ไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพที*ออกใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ในวันที* 1 สงิหาคม 
2559 และขอ้มลูที*เกี*ยวขอ้งตามที*เสนอ 

ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผูถ้อืหุน้
ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ระเบยีบวาระที� 9 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เพื*อพัฒนาการบรหิารงานของบรษัิทฯ และเพื*อความชดัเจนเกี*ยวกับขอ้จํากัดการโอนหุน้และการ
ถอืหุน้ของคนตา่งดา้ว คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อ
พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิ*มเตมิขอ้บังคับของบริษัทฯ ที*เกี*ยวขอ้งกับขอ้จํากัดการโอนหุน้และจํานวน
กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผูกพันบรษัิทฯ โดยยกเลกิขอ้ความเดมิในขอ้ 13 และขอ้ 27 และแทนที*ดว้ย
ขอ้ความใหมด่งัตอ่ไปนี/ 

“ขอ้ 13 การโอนหุน้ 

หุน้ของบรษัิทโอนไดโ้ดยไมม่ขีอ้จํากดั เวน้แต ่การโอนหุน้นั/นเป็นเหตใุหอ้ัตราสว่นการถอืหุน้ของ
บคุคลผูท้ี*ไมใ่ชส่ญัชาตไิทยขดัหรอืแยง้กบั ขอ้ 6. วรรคสองแหง่ขอ้บงัคบันี/” 

“ขอ้ 27 อํานาจกรรมการ 

คณะกรรมการมอํีานาจและหนา้ที*จัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ 
และมตขิองที*ประชมุผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ*งหรือหลายคนปฏบิัตกิารอย่างใดอย่างหนึ*งแทน
คณะกรรมการก็ได ้กรรมการผูไ้ดรั้บมอบหมายมีสทิธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบัตงิานตามที*ไดรั้บ
มอบหมายนั/น 

ใหก้รรมการหนึ*งคนลงลายมือชื*อและประทับตราสําคัญของบริษัทจงึจะผูกพันบริษัท โดยให ้
คณะกรรมการของบรษัิทมอํีานาจกําหนดรายชื*อกรรมการซึ*งมอํีานาจลงนามผูกพันบรษัิทพรอ้มประทับตรา
สาํคญัของบรษัิทได”้ 

ในการนี/ คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ*มเตมิตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 
เพื*อพจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรือ บุคคลที*ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที*บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการใดๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการจดทะเบยีนแกไ้ขขอ้บังคับ
ของบรษัิทฯ ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งและดําเนินการใหข้อ้มูล
เพิ*มเตมิหรอืเปลี*ยนแปลงเอกสารการจดทะเบยีนหรือเอกสารอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งกับการจดทะเบยีนดังกลา่ว
ตามคําเรยีกรอ้งของหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง 

 
ดว้ยขอ้มลูและเหตผุลตามที*กลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการจงึเห็นวา่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 

2/2559 ควรจะอนุมัตกิารแกไ้ขเพิ*มเตมิขอ้บังคับของบรษัิทฯ ที*เกี*ยวขอ้งกับขอ้จํากัดการโอนหุน้และ
จํานวนกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผูกพันบรษัิทฯ โดยยกเลกิขอ้ความเดมิในขอ้ 13 และขอ้ 27 และแทนที*
ดว้ยขอ้ความใหม ่และการมอบอํานาจตามที*เสนอ 

ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมด
ของผูถ้อืหุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
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ระเบยีบวาระที� 10 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขจํานวนและรายชื�อกรรมการที�มอํีานาจลงนามผูกพนับรษิทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

สบืเนื*องจากการแกไ้ขเพิ*มเตมิขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 27 ตามรายละเอยีดที*ปรากฏในวาระที* 9 
คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอต่อที*ประชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัตกิาร
แกไ้ขจํานวนและรายชื*อกรรมการที*มอํีานาจลงนามผูกพันบรษัิทฯ เพื*อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิ*มเตมิ
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ดงัดลา่ว โดยมรีายละเอยีดดงันี/ 

“ชื*อและจํานวนกรรมการซึ*งมอํีานาจลงลายมอืชื*อแทนบรษัิทคอื นายมทิซจึ ิโคโนชติะ หรอื นาย
สมชยั ลมิป์พัฒนสนิ หรอื นายทัตซยึะ โคโนชติะ หรอื นายมุเนะโอะ ทาชโิร่ คนใดคนหนึ*งลงลายมอืชื*อ 
และประทบัตราสาํคญัของบรษัิท” 

ในการนี/ คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจกําหนดรายชื*อกรรมการซึ*งมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ เมื*อมีการเปลี*ยนแปลงในคราวต่อไปตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 27 ที*ไดม้ีการแกไ้ขตาม
รายละเอยีดที*ปรากฏตามวาระที* 9 

ในการนี/ คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ*มเตมิตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 
เพื*อพจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรือ บุคคลที*ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที*บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนินการใดๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการจดทะเบยีนแกไ้ขจํานวน
และรายชื*อกรรมการที*มอํีานาจลงนามผูกพันบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดเบื/องตน้ ตอ่หน่วยงานตา่งๆ ของรัฐ 
และ/หรือ หน่วยงานอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งและดําเนินการใหข้อ้มูลเพิ*มเตมิหรือเปลี*ยนแปลงเอกสารการจด
ทะเบยีนหรอืเอกสารอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนดงักลา่วตามคําเรยีกรอ้งของหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง 

ดว้ยขอ้มลูและเหตผุลตามที*กลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการจงึเห็นวา่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 
2/2559 ควรจะอนุมัตกิารแกไ้ขจํานวนและรายชื*อกรรมการที*มอํีานาจลงนามผูกพันบรษัิทฯ และการมอบ
อํานาจตามที*เสนอ 

ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผูถ้อืหุน้
ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที� 11 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้ม)ี  

  -ไมม่-ี 

อนึ*ง บรษัิทฯ กําหนดวนับันทกึรายชื*อผูถ้อืหุน้ที*มสีทิธเิขา้ร่วมประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 ในวันที* 
14 พฤศจกิายน 2559 และใหร้วบรวมรายชื*อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั /งที*มกีารแกไ้ขเพิ*มเตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที* 15 พฤศจกิายน 2559 

 จงึขอเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานที*ดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที*ทา่นไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชมุ และประสงคจ์ะแต่งตั /งผูอ้ ื*นเขา้ร่วมประชมุแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสอืตามแบบที*ไดแ้นบมา
พรอ้มจดหมายเชญิประชมุฉบบันี/ และแสดงเอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที*มี
สทิธเิขา้ร่วมประชมุตามที*ระบใุนเอกสารแนบ เพื*อลงทะเบยีนในวนัประชมุตั /งแตเ่วลา 8.00 น. เป็นตน้ไป 

       

      ขอแสดงความนับถอื 

       

       

      (นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ) 
      ประธานกรรมการ  
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เอกสารแนบ 1 
ประกอบการพจิารณาในวาระที� 1:  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั)งที� 1/2559   
เมื�อวนัที� 24 มถินุายน 2559 
 

รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั)งที� 1/2559 

ของ  

บรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

(“บรษิทัฯ”) 

 
วนั  เวลา  และสถานที�ประชุม 

ประชมุเมื*อวนัศกุรท์ี* 24 มถินุายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์ เอ ชั /น 4 โรงแรม มริาเคลิ แกรนด ์ คอน
เวนชั*น เลขที* 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงหลกัสี*  เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

1)   นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที*บรหิาร 
2) นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที*

นักลงทนุสมัพันธ ์
3) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ กรรมการและประธานเจา้หนา้ที*ปฏบิตักิาร 
4) นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการและกรรมการบรหิาร 
5) นายเรจสิ โรดอลฟ์ มาแต็ง มาแต็ง กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที*การเงนิ 
6) นายรกิ ิ อชิกิาม ิ กรรมการและกรรมการบรหิาร 
7) นายยซูเุกะ โคซมูะ กรรมการ 
8) พล.อ.สบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
9) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการผูไ้มเ่ขา้รว่มประชุม 

1) นายแพทรคิ ฟิชเชอร ์ กรรมการ 
2) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ตวัแทนจากที�ปรกึษาทางการเงนิ 
บรษิทัเบเคอร ์ทลิลี� คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี� เซอรว์สิเซส(ประเทศไทย)จํากดั 

1) คณุยรรยง  ตนัตวิริมานนท ์ Senior Partner 
2) คณุกนษิฐา  โรจนเ์ดน่ดวง  Executive Director 

ตวัแทนจากที�ปรกึษากฎหมาย 
บรษิทั ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากดั 

1) คณุชรนิทร ์ สจัจญาณ Partner 
2) คณุเบญจพร  พุทธนัินทน์ Associate 
3) คณุดวงฤทัย  บญุญาเสถยีร Associate 
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เร ิ�มการประชุม 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะเป็นประธานที*ประชมุ ประธานฯ กลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้และขอใหเ้ลขานุการแนะนํา
คณะกรรมการบรษัิท  กรรมการตรวจสอบรวมทั /งผูแ้ทนจากบรษัิทที*ปรกึษาทางการเงนิและที*ปรกึษากฎหมาย ตาม
รายชื*อที*ปรากฏขา้งตน้  

ตอ่จากนั/น ประธานแจง้วา่การประชมุจะดําเนนิไปโดยใชภ้าษาองักฤษ  โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษัิท  
เป็นผูอ้า่นคําแปล   อยา่งไรก็ตามเพื*อใหเ้กดิความสะดวก บางขั /นตอนไดดํ้าเนนิการเป็นภาษาไทย ไดแ้กร่ายงาน
การบอกกลา่วการเชญิประชมุ และการแจง้องคป์ระชมุ รวมทั /งการประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระและผู ้
ถอืหุน้สามารถสอบถามขอ้สงสยัไดใ้นตอนทา้ยของแตล่ะวาระกอ่นการลงคะแนนเสยีง  หรอืสามารถสอบถามได ้
ในชว่งของวาระสดุทา้ย คอื วาระที* 9 ซึ*งเป็นการพจิารณาเรื*องอื*น ๆ โดยบรษัิทไมม่กีารนําเสนอเรื*องอื*นใดใหท้ี*
ประชมุพจิารณาอนุมัต ิและจะไมม่กีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี/ 

การประกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

 เลขานุการไดป้ระกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีงดงันี/ 

การลงมตใินแตล่ะวาระในการประชมุครั/งนี/ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากจากผูถ้อืหุน้ที*เขา้ประชมุและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ยกเวน้ในวาระที*เป็นการพจิารณาอนุมัตกิารลดทนุ การเพิ*มทนุและการแกไ้ขเพิ*มเตมิหนังสอื
บรคิณหส์นธใิหส้อดคลอ้งกนั รวมทั /งการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ*งตอ้งการคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อื
หุน้ที*มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยกอ่นการลงมต ิ ประธานจะแจง้ใหท้ี*ประชมุทราบถงึคะแนนเสยีงที*ตอ้งการ 
ในการลงมตใินแตล่ะวาระ  โดยใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบ 1 หุน้เป็น 1 เสยีงในทกุวาระ  และจะไมม่กีารลงคะแนน
เสยีงในวาระที*เป็นการรับทราบ และในวาระสดุทา้ย ซึ*งเป็นการพจิารณาเรื*องอื*น ๆ โดยบรษัิทฯ ไมม่เีรื*องอื*นใดเสนอ
เพื*อพจิารณา  

สาํหรับวธิกีารลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนั/น  จะกระทําโดยใชใ้บลงคะแนนเสยีง ดว้ยการทําเครื*องหมาย 
ในหัวขอ้ที*ตอ้งการลงคะแนนคอื เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึ*งเทา่นั/นจะไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ เพื*อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้ ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศที*
แตง่ตั /งใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้  พรอ้มทั /งลงลายมอืชื*อในใบลงคะแนนเสยีง และให ้
ผูท้ี*ตอ้งการคัดคา้นไมเ่ห็นดว้ย หรอืตอ้งการงดออกเสยีงเทา่นั/น ยกมอืขึ/น เพื*อใหเ้จา้หนา้ที*เก็บใบลงคะแนนเสยีง
เพื*อนําไปบนัทกึคะแนนเสยีง สาํหรับผูถ้อืหุน้ที*ลงคะแนนวา่ เห็นดว้ย จะสง่ใบลงคะแนนเสยีงคนืพรอ้มกนั เมื*อการ
ประชมุเสร็จสิ/น กอ่นออกจากหอ้งประชมุในกรณีที*ผูรั้บมอบฉันทะหรอืผูถ้อืหุน้ที*มาประชมุมไิดส้ง่ใบลงคะแนนเสยีง
คนื หรอื ไมไ่ดล้งคะแนนเสยีงใด ๆ ในใบลงคะแนนเสยีง บรษัิทจะถอืวา่ ผูถ้อืหุน้นั/นเห็นดว้ยตามที*นําเสนอทกุ
ประการ 

 สว่นผูถ้อืหุน้ที*ทําหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ และไดร้ะบใุหล้งคะแนนเสยีงตาม
ความประสงคใ์นแตล่ะวาระไวแ้ลว้ในหนังสอืมอบฉันทะนั/น บรษัิทไดนํ้าคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ 
บนัทกึรวมไวใ้นเครื*องคอมพวิเตอรเ์พื*อการลงมตติามวาระไวแ้ลว้กอ่นการประชมุ 

ในการรวบรวมผลคะแนนเสยีง  บรษัิทจะนําคะแนนเสยีงที*ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง หักออกจาก
คะแนนเสยีงทั /งหมดของผูถ้อืหุน้ที*มาประชมุดว้ยตนเองและที*มอบฉันทะคะแนนเสยีงที*เหลอืก็จะเป็นคะแนนเสยีง
สาํหรับผูท้ี*เห็นดว้ยทั /งหมดหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ/น ก็จะประกาศผลของแตล่ะวาระ ใหท้ี*ประชมุรับทราบ  

หลงัจากนั/น ประธานจงึเริ*มการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี/ 

ระเบยีบวาระที� 1  แสดงวา่การบอกกลา่วนดัประชุมเป็นไปโดยชอบ 

เลขานุการบรษัิท ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนประธาน แจง้ใหท้ราบวา่การบอกกลา่วเชญิประชมุวสิามัญ
ผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 1/2559ในครั/งนี/บรษัิทไดจั้ดทําหนังสอืเชญิประชมุที*มรีะบ ุ วนั เวลา สถานที* และวาระการประชมุ 
พรอ้มทั /งเอกสารแนบตา่ง ๆ และไดจั้ดสง่ใหก้ับผูถ้อืหุน้โดยผา่นทาง บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย จํากดั ซึ*งเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพยข์องบรษัิท รวมทั /งลงพมิพโ์ฆษณาในหนังสอืพมิพร์ายวนั เป็นการแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ตามที*กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษัิทกําหนดทกุประการ  ทําใหก้ารบอกกลา่วการประชมุครั/งนี/
เป็นไปโดยชอบ 
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ระเบยีบวาระที� 2  ชี)วา่องคป์ระชุมครบหรอืไม ่
 
เลขานุการบรษัิท ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนประธาน และประกาศองคป์ระชมุวา่  

 การประชมุในวันนี/ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จํานวน 56 รายมจํีานวนหุน้รวม 127,531,495 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 8.36ของจํานวนหุน้ที*จําหน่ายไดท้ั /งหมด และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 174 รายมจํีานวนหุน้รวม
771,572,417 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50.58 ของจํานวนหุน้ที*จําหน่ายไดท้ั /งหมด รวมเป็น 230 ราย นับจํานวนหุน้ได ้
ทั /งสิ/น 899,103,912 หุน้ หรือเท่ากับรอ้ยละ 58.94 ซึ*งเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ที*จําหน่ายไดแ้ลว้ทั /งหมด
ของบรษัิทฯ ซึ*งมจํีานวนทั /งสิ/น 1,525,385,251 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ขอ้ 33 ซึ*งระบวุา่  
“องคป์ระชมุสําหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี 
มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี*สบิหา้คน (25) หรอืไม่นอ้ยกวา่กึ*งหนึ*งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั /งหมด และตอ้งถอืหุน้นับรวมกัน
ไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ*งในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ที*จําหน่ายไดท้ั /งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 

ระเบยีบวาระที� 3  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 

ประธานแจง้วา่ ไดม้รีายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559ซึ*งประชมุเมื*อวนัที* 28 เมษายน 2559 

แนบไปใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุแลว้คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ รายงานการประชมุดงักลา่ว ได ้
บนัทกึไวถ้กูตอ้งแลว้ตามมตทิี*ไดรั้บการอนุมัตใินการประชมุดงักลา่วจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว 

ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี/ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที*มาประชมุและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

มตทิี*ประชมุพจิารณาแลว้มมีตรัิบรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559ตามที*เสนอมา  
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี/ 

เห็นดว้ย 903,513,529 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.000 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ*งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 100 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหต ุ ในวาระนี/มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ*มขึ/น 8 รายจํานวน 4,409,717 หุน้ (เสยีง)  รวม
เป็นจํานวนหุน้ที*เขา้ร่วมประชมุทั /งหมด จํานวน 903,513,629 หุน้ (เสยีง) 

 
ระเบยีบวาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 6,894,683.50 บาท จาก

เดมิทนุจดทะเบยีน 769,587,309 บาท เป็น 762,692,625.50 บาท โดยการตดัหุน้
ที�ยงัไมไ่ดอ้อกจําหน่ายของบรษิทัฯ จํานวน 13,789,367 หุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท และการแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที*ประชมุวา่ใบสําคัญแสดงสทิธทิี*จะซื/อหุน้สามัญของบรษัิทฯ (“ใบสําคญัแสดง
สทิธ”ิ) ครั /งที* 7 (GL-W3) ไดห้มดอายุไปเมื*อเดอืนพฤศจกิายน 2558 และในปัจจุบันบรษัิทฯ ไม่มใีบสําคัญแสดง
สทิธทิี*ยังคงเหลอือยู ่ทั /งนี/บรษัิทฯ ยังคงเหลอืหุน้ที*ยังไม่ไดอ้อกจําหน่ายอยู่ จํานวน 13,789,367 หุน้ภายหลังจาก
ที*ใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 7 (GL-W3) ไดห้มดอายุไปเมื*อเดอืนพฤศจกิายน ดังนั/น เพื*อปฏบิัตติามบทบัญญัติ
มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั /งที*มกีารแกไ้ขเพิ*มเตมิ) ซึ*งกําหนดไวว้่า 
บรษัิทฯ จะเพิ*มทนุจากจํานวนที*จดทะเบยีนไวแ้ลว้โดยการออกหุน้ใหม่เพิ*มขึ/นได ้เมื*อหุน้ทั /งหมดไดอ้อกจําหน่าย
และไดรั้บชําระเงนิคา่หุน้ครบถว้นแลว้บรษัิทฯ จงึตอ้งลดทนุจดทะเบยีนโดยการตัดหุน้ที*ยังไม่ไดอ้อกจําหน่ายของ
บรษัิทฯ จํานวน 13,789,367 หุน้ดงักลา่ว มลูคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท กอ่นการเพิ*มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ 

ในวาระนี/ ที*ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั/งที* 6/2559 เมื*อวันที* 17 พฤษภาคม 2559 (“ที�ประชุม
คณะกรรมการ”) ไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเรื*องดงักลา่วตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 1/2559 (“ที�ประชุม”) เพื*อ
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 6,894,683.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
769,587,309 บาท เป็น 762,692,625.50 บาท โดยการตัดหุน้ที*ยังไม่ไดอ้อกจําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 
13,789,367 หุน้ มูลคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทรวมทั /งการแกไ้ขเพิ*มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. 
เพื*อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯโดยการยกเลกิขอ้ความเดมิและเปลี*ยนแปลงเป็นขอ้ความ
ใหม ่ดงันี/ 
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 ขอ้ความใหม ่

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน  :   762,692,625.50 บาท  
(เจ็ดรอ้ยหกสบิสองลา้นหกแสนเกา้หมื*นสองพันหกรอ้ยยี*สบิหา้บาทหา้สบิสตางค)์ 
 แบง่ออกเป็น    : 1,525,385,251 หุน้  
 (หนึ*งพันหา้รอ้ยยี*สบิหา้ลา้นสามแสนแปดหมื*นหา้พันสองรอ้ยหา้สบิเอ็ดหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ    : 0.50บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 
โดยแบง่ออกเป็น 
 
หุน้สามัญ   :  1,525,385,251 หุน้  
(หนึ*งพันหา้รอ้ยยี*สบิหา้ลา้นสามแสนแปดหมื*นหา้พันสองรอ้ยหา้สบิเอ็ดหุน้) 
หุน้บรุมิสทิธ ิ   :  -0- หุน้  (-)” 

 
ประธานฯ ไดช้ี/แจงเพิ*มเตมิวา่ในวาระที* 4 นี/ที*ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ*มเตมิตอ่ที*ประชมุ

เพื*อพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บริหาร และ/หรือ บุคคลที*ไดรั้บมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ที*บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการใดๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการจดทะเบยีนลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ 
และการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิ*มเตมิหนังสอืบริคณหส์นธขิองบริษัทฯ ขอ้ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ 
หน่วยงานอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งและดําเนนิการใหข้อ้มลูเพิ*มเตมิหรอืเปลี*ยนแปลงเอกสารการจดทะเบยีนหรอืเอกสารอื*น
ใดที*เกี*ยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนดงักลา่วตามคําเรยีกรอ้งของหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ*มเตมิ  
 

ทั /งนี/ ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิ*มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ที*ประชมุเพื*อพจิารณาอนุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีน
ของบรษัิทฯ จํานวน 6,894,683.50 บาท จากเดมิทนุจดทะเบยีน 769,587,309 บาท เป็น 762,692,625.50 บาท 
โดยการตัดหุน้ที*ยังไม่ไดอ้อกจําหน่ายของบรษัิทฯ จํานวน 13,789,367 หุน้ มูลค่าที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และ
การแกไ้ขเพิ*มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื*อใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ
และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที*ช ี/แจงไปแลว้ 

 ทั /งนี/มตใินวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ*งมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มต ิ ที*ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 6,894,683.50 บาท 
จากเดมิทนุจดทะเบยีน 769,587,309 บาท เป็น 762,692,625.50 บาท โดยการตัดหุน้ที*ยังไม่ไดอ้อกจําหน่ายของ
บรษัิทฯ จํานวน 13,789,367 หุน้ มูลค่าที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพิ*มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอง
บรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื*อใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที*ได ้
เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี/ 

เห็นดว้ย 903,519,029 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ*งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 100 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหต ุ  ในวาระนี/มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ*มขึ/น 3 รายจํานวน 5,500 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น
จํานวนหุน้ที*เขา้ร่วมประชมุทั /งหมด จํานวน 903,519,129 หุน้ (เสยีง) 

 
กอ่นที*จะเริ*มตน้วาระที* 5ประธานฯ  ไดร้ายงานตอ่ที*ประชมุวา่ระเบยีบวาระที* 5, 7.1 และ 8.1 ที*จะนําเสนอ

เพื*อขออนุมัตใินที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครั /งที* 1/2559 นั/นเป็นเรื*องที*เกี*ยวขอ้งและเป็นเงื*อนไขของกันและกันหาก
เรื*องใดเรื*องหนึ*งตามระเบยีบวาระที* 5, 7.1 และ 8.1 ไม่ไดรั้บการอนุมัตจิากที*ประชมุนี/ใหถ้อืวา่ระเบยีบวาระที*ไดรั้บ
การอนุมัตโิดยที*ประชมุไปกอ่นหนา้นั/นไดถู้กยกเลกิและจะไม่มกีารนําเสนอระเบยีบวาระอื*นดังกลา่วเพื*อใหท้ี*ประชมุ
พจิารณาตอ่ไป 
ระเบยีบวาระที� 5 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื)อหุน้สามญัของ

บรษิทัฯ คร ั)งที� 8 (GL-W4) ซึ�งจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
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ประธานฯ ไดร้ายงานตอ่ที*ประชมุวา่ในวาระนี/ที*ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที*ประชมุนี/เพื*อ
พิจารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) ซึ*งจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้เดมิตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทั /งนี/ ประธานฯ ไดช้ี/แจงใหท้ี*ประชมุทราบถงึขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื/องตน้ของใบสําคัญแสดง
สทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามรายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื/องตน้ของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) เป็นไปตามเอกสารแนบ 2 ที*สง่มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้นี/ ดงันี/ 

 
ประเภท ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี*จะซื/อหุน้สามัญของบรษัิทกรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) (“หุน้”) 

อาย ุ ไมเ่กนิ 2 ปีนับแตว่นัที*ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
ก า ร เ ส น อ ข า ย แ ล ะ ก า ร
จดัสรร 

จัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ในอตัราสว่น9หุน้เดมิตอ่W4 1 
หน่วย 

จํานวน 170,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขาย 0 บาท 
อตัราการใชส้ทิธซิื)อหุน้ W4 1 หน่วยใชส้ทิธซิื/อหุน้ได ้1 หุน้ 
ราคาใชส้ทิธ ิ 40 บาท 
ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ วนัทําการสดุทา้ยของทกุสิ/นเดอืนจนครบอายขุอง W4 
จํานวนหุน้ที�จดัสรรรองรบั
การใชส้ทิธ ิ

ไมเ่กนิ 170,000,000หุน้ (มลูคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 

ระยะเวลาในการเสนอขาย ภายใน 1 ปีนับแตว่นัที*ที*ประชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัต ิ
ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ 1. ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 

เนื*องจากการออกW4เป็นการออกใบสําคัญแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสัดสว่น 
ดงันั/น จงึไม่มผีลกระทบตอ่สทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิอย่างไรก็ตามหากมกีารซื/อ
ขายและใชส้ทิธทิี*จะซื/อหุน้ครบถว้นตาม W4 โดยบุคคลอื*นที*ไม่ใชผู่ถ้อืหุน้เดมิทั /ง
จํานวน จะทําใหส้ทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิลดลงตามการคํานวณ ดงัตอ่ไปนี/ 
Control Dilution  = (Qe / (Qo + Qe)) 
โดยที*  Qo = จํานวนหุน้ที*ออกและเรยีกชาํระแลว้   
   จํานวน 1,525,385,251 หุน้ 

Qe = จํานวนหุน้รองรับ W4 จํานวน 170,000,000 หุน้ 
Control Dilution = 170,000,000/(1,525,385,251+170,000,000) 

= 10.03% 
2. ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) 

ผลกระทบตอ่การลดลงของราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) สามารถคํานวณได ้
ดงันี/ 
Price Dilution = (Po – PE) / Po 
โดยที* PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 

Po = ราคาตลาดคํานวณโดยใชร้าคาปิดถัวเฉลี*ย 
 ยอ้นหลงั 15 วนัทําการตดิตอ่กันกอ่นวนักําหนดราคาเสนอขาย 
ตั /งแตว่นัที* 21 เมษายน ถงึ 16พฤษภาคม 2559=24.49 บาท 

  Pe =  ราคาใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิGL-W4 = 
 40 บาทตอ่หุน้ 

 Qo =  จํานวนหุน้ที*ออกและเรยีกชาํระแลว้   
   จํานวน 1,525,385,251 หุน้ 

 QeW4 = จํานวนหุน้รองรับ W4 = 170,000,000หุน้ 
ดงันั/น       PE   =  ((24.49x1,525,385,251)+(40x170,000,000))
     (1,525,385,251+170,000,000) 

  = 26.05 บาท 
เนื�องจากราคาตลาด (Po 24.49 บาท) ตํ�ากวา่ราคาหุน้เฉลี�ยหลงัการใชส้ทิธ ิ
ซื)อหุน้ (PE 26.05 บาท) ดงัน ั)น กรณีนี) จงึไมม่ผีลกระทบดา้นราคา 

ตลาดรอง W4 จะไดรั้บการจดทะเบยีนเพื*อซื/อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
การเปลี�ยนแปลงราคาการ
ใช้ส ิทธิและอตัราการใช้
สทิธ ิ

ราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธใินการซื/อหุน้ของ W4 อาจมกีารปรับเปลี*ยนเมื*อมี
เหตกุารณ์ตา่งๆ เกดิขึ/นซึ*งรวมถงึเหตกุารณ์ ดงัตอ่ไปนี/ 

(1) เมื*อมีการเปลี*ยนแปลงมูลค่าที*ตราไวข้องหุน้ อันเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือ
แบง่แยกหุน้ 

(2) เมื*อบรษัิทฯ เสนอขายหุน้ที*ออกใหมใ่ดๆ ในราคาเสนอขายที*กําหนดไวตํ้*ามากกวา่รอ้ย
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ละ 10 ของราคาที*คํานวณตามวธิทีี*ระบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธขิอง W4 
(3) เมื*อบรษัิทเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธทิี*จะซื/อหุน้หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพใดๆ ในราคา

เสนอขายที*กําหนดไวตํ้*ามากกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาที*คํานวณตามวธิีที*ระบุไวใ้น
ขอ้กําหนดสทิธขิอง W4 

(4) เมื*อบรษัิทฯ จา่ยเงนิปันผลทั /งหมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ที*ออกใหมใ่หแ้กผู่ถ้อืหุน้ 
(5) เมื*อบรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิซึ*งเกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 90 ของกําไรสทุธติามงบ

การเงนิเฉพาะของบรษัิทฯ หลังหักภาษีเงนิไดส้ําหรับการดําเนินงาน และการกันเงนิ
สาํรองตามกฎหมายในรอบระยะเวลาบญัชใีด ๆ ในระหวา่งอายขุอง W4 และ 

(6) เมื*อมกีรณีอื*นใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5)ที*ทําใหผู้ถ้อื W4 เสยีสทิธหิรอืผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ที*ควรจะไดรั้บ  

 
ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที*ประชมุเพิ*มเตมิว่าที*ประชมุคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ว่าการออกใบสําคัญ

แสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมินั/นจะชว่ยสนับสนุนแหล่งเงนิทุนในการขยายธุรกจิของบรษัิทฯ 
โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี/  

(ก) วตัถปุระสงคข์องการออกใบสําคญัแสดงสทิธ ิคร ั)งที� 8 (GL-W4)และเหตุผลและความจําเป็น
ของการเพิ�มทนุ 
วตัถปุระสงคข์องการออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4)และเหตผุลและความจําเป็นของการ
เพิ*มทนุ 
• เพื*อเป็นเงินทุนสําหรับขยายธุรกิจและเพิ*มความหลากหลายในผลติภัณฑ์ของธุรกจิDigital 

Finance ในประเทศลาว 
• เพื*อเป็นเงนิทนุสาํหรับขยายธรุกจิและเพิ*มความหลากหลายในผลติภัณฑใ์นประเทศไทย 
• เพื*อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนสําหรับการปล่อยสนิเชื*อในรูปแบบ Digital FinancePlatform ใน

ตลาดในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ความสมเหตสุมผลของการออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) 
ในชว่งหลายปีที*ผ่านมาบรษัิทฯ ประสบความสําเร็จในการขยายธุรกจิทั /งในประเทศไทยและในตลาด
ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตม้าโดยตลอดโดยผ่านการขยายธุรกจิภายในบรษัิทฯ เอง หรอืการ
เขา้ซื/อกจิการอื*นทั /งนี/ แหลง่เงนิทนุที*สาํคญัที*สดุแหลง่หนึ*งของบรษัิทฯ ที*ชว่ยสนับสนุนการขายธุรกจิ
และการเติบโตดังกล่าวมาจากผูถ้ือหุน้ ซึ*งไดใ้ชส้ ิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั /งที* 5 (GL-
W1)จนกระทั*งใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 7 (GL-W3) เนื*องจากการเตบิโตและมูลค่าที*เพิ*มขึ/นของ
บรษัิทฯ เป็นไปในทศิทางที*ด ีจงึทําใหผู้ถ้อืหุน้มคีวามมั*นใจในบรษัิทฯ ดังนั/น การออกใบสําคัญแสดง
สทิธติั /งแตก่ารออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 5 (GL-W1)จนกระทั*งการออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /ง
ที* 7 (GL-W3) จึงประสบความสําเร็จมาโดยตลอดโดยผูถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธิไดใ้ชส้ทิธิตาม
ใบสําคัญแสดงสทิธดิังกล่าว ซึ*งทําใหโ้ครงสรา้งในสว่นทุนของบรษัิทฯ แข็งแกร่งในการนี/ เงนิทนุที*
ไดจ้ากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว ชว่ยทําใหบ้รษัิทฯ ประสบความสําเร็จในการขยาย
ธุรกจิในชว่งเวลาที*ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ซื/อกจิการของบรษัิท ธนบรรณ จํากัด และการขยาย
พอรต์สนิเชื*อในประเทศไทยและในตลาดในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ 

อย่างไรก็ดี เพื*อใหบ้ริษัทฯไดรั้บประโยชน์จากโอกาสทางธุรกจิที*มีเพิ*มมากขึ/นในอนาคตทั /งใน
ประเทศไทยและในตลาดในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตบ้รษัิทฯ จงึยังคงมแีผนที*จะพัฒนาธุรกจิ
ผ่านทั /งการขยายธุรกจิภายในบรษัิทฯ เอง และ/หรอืการเขา้ซื/อกจิการของบรษัิทอื*นตามแผนธุรกจิที*
ประสบความสาํเร็จมาในอดตี ดงันั/น บรษัิทฯ จงึเห็นสมควรที*จะแสวงหาเงนิทนุที*เหมาะสมเพื*อเตรยีม
ตัวสําหรับโอกาสทางธุรกจิดังกลา่ว ถงึแมว้า่บรษัิทฯ จะมอีัตราสว่นหนี/สนิตอ่ทนุในระดับตํ*าซึ*งทําให ้
บริษัทฯ สามารถระดมทุนผ่านการกูย้ืมเงินเพิ*มเติมได ้แต่บริษัทฯ เห็นสมควรที*จะไดรั้บความ
ช่วยเหลอืทางดา้นแหล่งเงินทุนจากผูถ้ือหุน้ต่อไปเช่นที*ผ่านมาโดยการออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
เชน่เดยีวกับการออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 5 (GL-W1)จนกระทั*งการออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
ครั /งที* 7 (GL-W3)ซึ*งการออกใบสําคัญแสดงสทิธจิะทําใหบ้ริษัทฯ มขีอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขันกับ
บรษัิทคู่แข่ง โดยที*บรษัิทฯ จะสามารถดําเนินการใดๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับโอกาสทางธุรกจิต่างๆ ที*อาจ
เกดิขึ/นไดอ้ย่างรวดเร็ว เนื*องจากมคีวามพรอ้มทางดา้นเงนิทนุ นอกจากนี/ ในการออกใบสําคัญแสดง
สทิธ ิผูถ้อืหุน้ยังไดรั้บโอกาสในการพจิารณาขอ้มูลตา่งๆ เพื*อตัดสนิใจวา่จะใหก้ารสนับสนุนเงนิทนุแก่
บรษัิทฯ เพิ*มเตมิสําหรับโอกาสทางธุรกจิในอนาคต หรือไม่ เชน่เดยีวกับกรณีของการออกใบสําคัญ
แสดงสทิธ ิครั /งที* 5 (GL-W1)จนถงึการออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 7 (GL-W3)ซึ*งถือว่าประสบ
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ความสาํเร็จเพราะผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธมิคีวามมั*นใจในบรษัิทฯ และก็สนับสนุนบรษัิทฯ โดยการใช ้
สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว 

เพราะฉะนั/นบรษัิทฯ จงึเห็นสมควรที*จะเสนอตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครั /งที* 1/2559 เพื*อพจิารณา
อนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธคิรั /งที* 8 (GL-W4) ซึ*งจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทุก
รายตามสดัสว่นการถอืหุน้โดยไม่มคีา่ใชจ้่าย ซึ*งทําใหผู้ถ้อืหุน้เดมิจะไม่มตีน้ทนุในการลงทนุในสว่นนี/ 
อีกทั /งยังมีโอกาสในการสนับสนุนและร่วมลงทุนเพิ*มเติมในการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต 
เชน่เดยีวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครั /งที* 5 (GL-W1)จนถงึใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครั /งที* 7 (GL-W3) 

อยา่งไรก็ด ีในกรณีที*ไม่มผีูใ้ชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) อย่างเพยีงพอบรษัิทฯ 
ก็ยังสามารถหาทางเลอืกอื*นในการจัดหาเงนิทนุซึ*งเป็นเงนิบาทไดอ้ย่างไม่มขีอ้ขัดขอ้งใด ๆ เนื*องจาก
บรษัิทฯ มคีวามน่าเชื*อถอืทางการเงนิที*ดแีละมโีครงสรา้งทางการเงนิที*แข็งแกร่ง 

ที*มาและความเหมาะสมของการกําหนดราคาใชส้ทิธ ิและระยะเวลาใชส้ทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
ครั /งที* 8 (GL-W4)  
ราคาใชส้ทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) อยู่ที* 40 บาทซึ*งเท่ากับราคาแปลงสภาพ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
ซึ*งจะไดเ้สนอรายละเอยีดในระเบยีบวาระที* 6 ทั /งนี/ ราคาใชส้ทิธนัิ/นถือว่ายุตธิรรมสําหรับทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิ*งต่อผูถ้อืหุน้เดมิซึ*งไม่มตีน้ทุนในการลงทุนเนื*องจากจะไดรั้บการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) โดยไม่มคีา่ใชจ้่าย ในการนี/ ผูถ้อืหุน้ยังสามารถซื/อขายใบสําคัญแสดง
สทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ไดใ้นกรณีที*ผู ้
ถือหุน้ไม่ตอ้งการถือใบสําคัญแสดงสทิธิ ครั /งที* 8 (GL-W4) อีกต่อไป นอกจากนี/ ราคาใชส้ทิธิ
ดงักลา่วยังไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบทางดา้นราคา(Price Dilution)ตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิเนื*องจากราคาใชส้ทิธิ
นั/นสงูกวา่ราคาตลาดประมาณรอ้ยละ 63 โดยที*ราคาตลาดดังกลา่วพจิารณาจากราคาปิดถัวเฉลี*ยถ่วง
นา้หนักของหุน้ของบรษัิทฯในตลาดหลักทรัพยฯ์ ยอ้นหลัง 15 วันทําการตดิตอ่กันกอ่นวันที*ที*ประชมุ
คณะกรรมการมมีต(ิ17 พฤษภาคม 2559) ใหเ้สนอวาระต่อที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครั /งที* 1/2559 
เพื*อพิจารณาอนุมัตกิารออกหุน้เพื*อรองรับการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) 
ระหว่างวันที* 21 เมษายน 2559 ถงึวันที* 16 พฤษภาคม 2559 ซึ*งเท่ากับ 24.49 บาทต่อหุน้ ทั /งนี/ 
ระยะเวลาใชส้ทิธนัิ/นจะมรีะยะเวลา 2 ปีซึ*งเทา่กับระยะเวลาการใชส้ทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 
6(GL-W2)และใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครั /งที* 7 (GL-W3)และผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธไิด ้
ทกุเดอืนซึ*งชว่ยใหม้คีวามยดืหยุน่ในการบรหิารเงนิและการลงทนุได ้

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ สําหรับการออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) ในกรณีที*มี
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) ใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) ใน
การซื/อหุน้สามัญของบรษัิทฯ ทั /งจํานวน จะพจิารณาไดด้งันี/  

ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) - ไม่มผีลกระทบต่อสทิธอิอกเสยีง
ของผูถ้อืหุน้เดมิ เวน้แตใ่นกรณีที*มกีารซื/อขายใบสาํคญัแสดงสทิธคิรั /งที* 8 (GL-W4)และการใชส้ทิธทิี*
จะซื/อหุน้สามัญตามใบสําคัญแสดงสทิธิ ครั /งที* 8 (GL-W4) โดยบุคคลอื*นที*ไม่ใช่ผูถ้ ือหุน้เดมิทั /ง
จํานวน ซึ*งจะทําใหส้ทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิลดลงรอ้ยละ 10.03  

ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) –ไม่มผีลกระทบดา้นราคา เนื*องจากราคาหุน้เฉลี*ย
หลังการใชส้ทิธซิื/อหุน้สามัญสงูกว่าราคาตลาด (ราคาตลาดพจิารณาจากราคาปิดถัวเฉลี*ยยอ้นหลัง 
15 วนัทําการ ระหวา่งวันที* 21 เมษายน 2559 ถงึวันที* 16 พฤษภาคม 2559 ซึ*งจะเทา่กับ 24.49บาท
ตอ่หุน้)  

(ข) แผนการใชเ้งนิที�ไดจ้ากการออกหุน้สามญัใหม่เพื�อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดง
สทิธ ิคร ั)งที� 8 (GL-W4) 
ที*ประชมุคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ว่าการออกหุน้เพื*อรองรับการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
ครั /งที* 8 (GL-W4) เป็นทางเลอืกหนึ*งในการระดมทนุเพื*อนําเงนิที*ไดม้าใชใ้นการตอ่ไปนี/  
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ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิ 
รายงานผลประกอบการของการเตบิโตของธุรกจิในประเทศลาวไดพ้สิจูน์ความตอ้งการของเงนิทุน
เพิ*มเตมิและการบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพของบรษัิทฯ ไดเ้ป็นอยา่งด ีบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ใน
ประเทศลาวไดเ้ริ*มประกอบธุรกจิเมื*อเดอืนมถิุนายน2558 และเตบิโตอย่างรวดเร็วโดยมพีอรต์สนิเชื*อ
อยูท่ี*ระดบัประมาณ 238ลา้นบาทณ สิ/นไตรมาสที* 1 ของปี 2559ทั /งนี/ ในปัจจุบัน บรษัิทฯ เป็นหนึ*งใน
ผูนํ้าในตลาดดา้นธุรกจิจักรยานยนตแ์ละดว้ยประสบการณ์ของบริษัทฯ ในการทําธุรกจิในภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้บรษัิทฯ ไดเ้ล็งเห็นถงึโอกาสในการเตบิโตทางธุรกจิจากธุรกจิสนิเชื*อทั /งที*มี
อยู่ในปัจจุบันและจากผลติภัณฑส์นิเชื*อใหม่เช่น อุปกรณ์ที*เกี*ยวขอ้งกับพลังงาน ในประเทศลาว 
บรษัิทฯ จงึมแีผนการในการระดมทนุเพิ*มเตมินี/ 

สําหรับในประเทศไทย พอร์ตการใหเ้ช่าซื/อรถจักรยานยนตม์อืสอง (Smart Bike) และการปล่อย
สนิเชื*อที*มทีรัพยส์นิเป็นประกัน (Motor for Cashและ Car for Cash)นั/นมกีารเพิ*มขึ/นอย่างตอ่เนื*อง 
โดยมอีตัราดอกเบี/ยที*สงูกวา่และมอีตัราการเกดิหนี/เสยี (NPL)ตํ*ากวา่การปลอ่ยสนิเชื*อรถจักรยานยนต์
ใหม่ บริษัทฯ จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที*ดีในการขยายธุรกจิประเภทดังกล่าวในประเทศไทยอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

ความสมเหตสุมผลของแผนการใชเ้งนิ 
เงนิที*จะไดรั้บจากการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) จะเป็นสกุลเงนิบาท ซึ*ง
สามารถนําไปใชใ้นการขยายธุรกจิไดท้ั /งในประเทศไทยและลาว ซึ*งสามารถใชส้กุลเงนิบาทในการ
ประกอบธุรกจิได ้และจากมุมมองในเชงิบวกของตลาดในประเทศไทยและประเทศลาว รวมทั /ง 
ทศิทางในการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ตามที*ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ เงนิที*ไดรั้บมานั/นจะสามารถนําไปใช ้
เพื*อสนับสนุนการเตบิโตของธรุกจิของบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งเต็มที* 

(ค) ผลกระทบที�คาดวา่จะเกดิขึ)นตอ่การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
เมื*อบรษัิทฯ ไดรั้บชําระเงนิจากการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) ซึ*งถอืวา่เป็น
สว่นทนุของบรษัิทฯ แลว้จะทําใหบ้รษัิทฯ มสีว่นของทนุเพิ*มมากขึ/นและสง่ผลใหม้อีัตราสว่นหนี/สนิตอ่
ทนุลดตํ*าลง ซึ*งทําใหบ้รษัิทฯ สามารถกูย้มืเงนิเพิ*มเตมิเพื*อขยายธรุกจิไดใ้นกรณีที*จําเป็น  
 
นอกจากนี/ การที*มีตน้ทุนทางการเงนิที*ตํ*ากว่าโดยการออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) 
บรษัิทฯ คาดวา่บรษัิทฯ จะมคีวามสามารถในการทํากําไรไดม้ากกวา่เมื*อเปรยีบเทยีบกับคูแ่ขง่ในธุรกจิ
เดยีวกัน โดยการเตบิโตทางธุรกจิอย่างรวดเร็วจะชว่ยสรา้งรากฐานที*แข็งแกร่งในตลาดแถบภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตอ้กีทั /ง การมฐีานเงนิทนุที*แข็งแกร่งและมผีลประกอบการที*มกํีาไรนั/นจะสง่ผล
ดตี่อบรษัิทฯ ในอนาคตในการเพิ*มอํานาจต่อรองกับสถาบันการเงนิหรือเพิ*มศักยภาพในการเขา้ถงึ
แหลง่เงนิทุนในตลาดตราสารหนี/ต่าง ๆ รวมถงึแหลง่เงนิทนุจากต่างประเทศที*มตีน้ทนุทางการเงนิที*
ตํ*ากวา่ตน้ทนุทางการเงนิที*บรษัิทฯ ไดรั้บอยูใ่นปัจจบุนั  

ระยะเวลา รายละเอยีด 

อตัราสว่น (รอ้ยละ
ของจํานวนเงนิที�ได้
จากการใชส้ทิธติาม
ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
คร ั)งที� 8 (GL-W4)) 

ภายใน 2 ปีนับจากวันที*
อ อ ก แ ล ะ เ ส น อ ข า ย
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /ง
ที* 8 (GL-W4) 

ใชเ้พื*อเป็นเงนิทุนในการขยายธุรกจิและออก
ผลติภัณฑใ์หมใ่นประเทศลาว 

ประมาณรอ้ยละ 50 

ภายใน 2 ปีนับจากวันที*
อ อ ก แ ล ะ เ ส น อ ข า ย
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /ง
ที* 8 (GL-W4) 

ใชเ้พื*อเป็นเงนิทุนในการพัฒนาคุณภาพของ
พอร์ตสินเชื*อ การใหเ้ช่าซื/อสินคา้มือสอง 
และการปลอ่ยสนิเชื*อที*มทีรัพยส์นิเป็นประกัน
ในประเทศไทย 

ประมาณรอ้ยละ 40 

ภายใน 2 ปีนับจากวันที*
อ อ ก แ ล ะ เ ส น อ ข า ย
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /ง
ที* 8 (GL-W4) 

เพื*อใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนสําหรับการปลอ่ย
สนิเชื*อในรูปแบบ Digital Finance Platform 
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ประมาณรอ้ยละ 10 
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ในการนี/วนักําหนดรายชื*อผูถ้อืหุน้ที*มสีทิธไิดรั้บการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธริุ่นที* 8 (GL-W4) คอืวันที* 5 

กรกฎาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชื*อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยพ์.ศ. 
2535 (รวมทั /งที*มีการแกไ้ขเพิ*มเตมิ) โดยวธิีปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้เพื*อสทิธิในการไดรั้บการจัดสรร
ใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่วในวนัที* 6 กรกฎาคม 2559 

 
ประธานฯ ไดช้ี/แจงเพิ*มเตมิวา่ในวาระที* 5 นี/ที*ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ*มเตมิตอ่ที*ประชมุ

นี/เพื*อพจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรือ บุคคลที*ไดรั้บมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ที*บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการดงัตอ่ไปนี/ 

1) กําหนดหรอืแกไ้ขรายละเอยีด วธิกีารและเงื*อนไขอื*นๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) ตามความเหมาะสม ซึ*งรวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงขอ้กําหนดและเงื*อนไข
ของใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) วันที*ออก การกําหนดวันที*ผูถ้ ือหุน้จะไดรั้บการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) จํานวนหุน้สามัญเพื*อรองรับการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดง
สทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) ระยะเวลาในการใชส้ทิธ ิหรือการกําหนดเหตุการณ์ที*บรษัิทฯ ตอ้งออกหุน้
ใหมเ่พิ*มเตมิเพื*อรองรับการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) โดยที*การกําหนด หรอื
การแกไ้ข โดยประธานเจา้หนา้ที*บริหาร และ/หรือ บุคคลที*ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที*
บรหิารดงักลา่ว จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบที*ไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 1/2559 ของ
บริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ*งในเรื*องอายุ  ราคาใชส้ทิธิ และอัตราการใชส้ทิธิ ตามที*ไดร้ะบุไวใ้น
ขอ้กําหนดสาระสาํคญัในเบื/องตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) และ 

2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนาม และแกไ้ขสญัญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยขอ้มูล คําขอยกเวน้
การปฏบิตัหินา้ที* รายงาน คําขออนุญาตตา่งๆ และหลักฐานตา่งๆ ที*จําเป็นที*เกี*ยวขอ้งกับการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) รวมถงึการตดิตอ่ การยื*นเอกสารตา่งๆ ดังกลา่วเพื*อ
ขออนุญาต รวมทั /งเอกสารหลกัฐานที*เกี*ยวขอ้งอื*นๆ การดําเนนิการการตดิตอ่ และ/หรอื การกระทําอื*น
ใดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลักทรัพยฯ์ หน่วยงาน
ราชการ และ/หรอื หน่วยงานอื*นๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 
(GL-W4) และการนําใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 
การนําหุน้สามัญเพิ*มทนุจากการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4)เขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และใหม้อํีานาจในการดําเนนิการอื*นใดที*จําเป็นและเหมาะสมเพื*อดําเนนิการตามที*
ระบไุวข้า้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ*มเตมิ  
 

ทั /งนี/ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิ*มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ที*ประชมุเพื*อพจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี*จะซื/อหุน้สามัญของบรษัิทฯ ครั/งที* 8 (GL-W4) ซึ*งจัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอื
หุน้และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที*ช ี/แจงไปแลว้ 

ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ*งมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มต ิ ที*ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธทิี*จะซื/อหุน้สามัญ
ของบริษัทฯ ครั/งที* 8 (GL-W4) ซึ*งจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้และการมอบอํานาจ ตาม
รายละเอยีดที*ไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี/ 

เห็นดว้ย 912,601,129 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ*งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 100 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหต ุ ในวาระนี/มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ*มขึ/น 6 รายจํานวน 9,082,100 หุน้ (เสยีง)  รวม
เป็นจํานวนหุน้ที*เขา้ร่วมประชมุทั /งหมด จํานวน 912,601,229 หุน้ (เสยีง) 

 
กอ่นที*จะเริ*มตน้วาระที* 6 ประธานฯ  ไดร้ายงานตอ่ที*ประชมุวา่ระเบยีบวาระที* 6, 7.2 และ 8.2 ที*จะนําเสนอ

เพื*อขออนุมัตใินที*ประชมุนั/นเป็นเรื*องที*เกี*ยวขอ้งและเป็นเงื*อนไขของกันและกันหากเรื*องใดเรื*องหนึ*งตามระเบยีบ
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วาระที* 6, 7.2 และ 8.2 ไม่ไดรั้บการอนุมัตจิากที*ประชมุนี/ใหถ้อืว่าระเบยีบวาระที*ไดรั้บการอนุมัตโิดยที*ประชมุไป
กอ่นหนา้นั/นไดถ้กูยกเลกิและจะไมม่กีารนําเสนอระเบยีบวาระอื*นดงักลา่วเพื*อใหท้ี*ประชมุพจิารณาตอ่ไป 

ระเบยีบวาระที� 6 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทุนในตา่งประเทศ
โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจํานวนไมเ่กนิ 130 ลา้นดอลลารส์หรฐั
หรอืในเงนิสกลุอื�นในจํานวนเทยีบเทา่ 

ประธานฯ ไดร้ายงานตอ่ที*ประชมุวา่ในวาระนี/ที*ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที*ประชมุนี/ เพื*อ
พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ไดแ้ก ่J Trust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) ในจํานวนไม่เกนิ 130 ลา้นดอลลารส์หรัฐหรอืในเงนิสกลุอื*น
ในจํานวนเทยีบเทา่ ทั /งนี/ ประธานฯ ไดช้ี/แจงใหท้ี*ประชมุทราบถงึขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื/องตน้ของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามรายละเอยีดขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื/องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นไปตาม
เอกสารแนบ 3 ที*สง่มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้นี/ ดงันี/ 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพที*ใหส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบริษัทฯ (“หุน้”) ไม่มี
หลกัประกนัและไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้  

การออกและเสนอขาย ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทั /งจํานวนตอ่ผูล้งทนุในตา่งประเทศ 

วงเงนิ วงเงนิไมเ่กนิ 130,000,000 ดอลลารส์หรัฐ หรอืในเงนิสกลุอื*นในจํานวนเทยีบเทา่ 

ราคาเสนอขาย 100,000 ดอลลารส์หรัฐตอ่หนึ*งหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

จํานวนหนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1,300 หน่วย 

อาย ุ 5 ปีนับแตว่นัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อตัราดอกเบี)ย รอ้ยละ 5 ตอ่ปี 

ขอ้จํากดัในการโอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

การซื/อขายหรือการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ว่าทอดใดๆ จะตอ้งกระทําใน
ต่างประเทศเท่านั/นและตอ้งดําเนินการตามที*กฎเกณฑ์ที*เกี*ยวขอ้งกําหนดโดย
หน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง 

อตัราการแปลงสภาพ จํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพในขณะนั/นจํานวนเงนิ
ตน้นั/นองิตามอตัราแลกเปลี*ยน 35.40 บาทตอ่หนึ*งดอลลารส์หรัฐ 

ราคาแปลงสภาพ 40 บาท 
อตัราแลกเปลี�ยนเงนิที�กําหนด
สําหรบัการคํานวณจํานวนหุ ้น
รองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพ 

35.40บาท 

จํานวนหุน้ที�ออกใหม่เพื�อรองรบั
การแปลงสภาพ 

จํานวนไมเ่กนิ 115,050,000 หุน้ 

ระยะ เวลาการใช้ส ิทธิแปลง
สภาพ 

ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ ไดนั้บจาก
วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วจนถงึวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดย
สามารถใชส้ทิธแิปลงสภาพไดใ้นวันทําการวันสดุทา้ยของในแตล่ะไตรมาส (วันทํา
การวนัสดุทา้ยของเดอืนมนีาคม มถิุนายน กันยายน และธันวาคมของแตล่ะปี) ทั /งนี/ 
ภายใตเ้งื*อนไขในขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

การชดใช้ค่าเสียหายในกรณี
บรษิทัฯ ไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้
เพื�อรองรบัการใช้ส ิทธิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

บรษัิทฯ จะชดใชค้า่เสยีหายใหเ้ฉพาะผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพที*ไดม้าแสดงความจํานง
ที*จะใชส้ทิธแิปลงสภาพและบรษัิทฯ ไม่สามารถจัดใหม้หีุน้เพื*อรองรับการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพดังกล่าวไดเ้พียงพอโดยคํานวณตามขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลง
สภาพ  

วธิกีารจดัสรร ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทั /งจํานวนใหแ้ก่ J Trust Asia Pte. Ltd. 
(“JTA”) ซึ*งจัดตั /งขึ/นในประเทศสงิคโปร ์ 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ 
1. ดา้นการลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution)สามารถ

คํานวณไดจ้ากสตูรตอ่ไปนี/ 
Control Dilution =    Qe / (Qo + Qe) 
Control Dilutionสามารถคํานวณได ้3 แนวทาง ไดแ้ก ่
1.1) กรณีที�ผู ้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธ ิคร ั)งที� 8 (GL-W4) 

(“W4”)ทุกราย (รวม JTA) ใชส้ทิธทิ ั)งจํานวน และ JTA ใชส้ทิธ ิ
แปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ท ั)งจํานวน 
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1.2) กรณีที� JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้
ท ั)งจํานวนโดยไมใ่ชส้ทิธติาม W4 และไมม่ผีูถ้อืW4 ใชส้ทิธ ิ

1.3) กรณีที�มเีพยีง JTA ใชส้ทิธติาม W4และใชส้ทิธแิปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ท ั)งจํานวนโดยไมม่ผีูถ้อื W4 ใชส้ทิธ ิ
(Worst Case Scenario) 

Control Dilution แตล่ะแนวทางมดีงันี/ 

1.1) กรณีที�ผูถ้อืW4 ทุกราย (รวม JTA) ใชส้ทิธทิ ั)งจํานวน 
และ JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ท ั)งจํานวน 

โดยที* 
จํานวนหุน้ที*ออกและเรยีกชาํระแลว้ จํานวน 1,525,385,251หุน้ 
จํานวนหุน้รองรับสาํหรับ W4 จํานวน 170,000,000 หุน้ 
จํานวนหุน้รองรับสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ จํานวน 115,050,000 หุน้ 

Control Dilution   =           115,050,000 
 1,525,385,251+170,000,000+115,050,000) 

 =  6.35% 

1.2) กรณีที�JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้
ท ั)งจํานวนโดยไมใ่ชส้ทิธติาม W4 และไมม่ผีูถ้อืW4 อื�นใชส้ทิธ ิ
โดยที* 
จํานวนหุน้ที*ออกและเรยีกชาํระแลว้ จํานวน 1,525,385,251หุน้ 
จํานวนหุน้รองรับสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ จํานวน 115,050,000 หุน้ 
Control Dilution  =   115,050,000  / (1,525,385,251+115,050,000) 

 = 7.01% 

1.3) กรณีที�ม ีเพยีง JTA ใช้สทิธติามW4และใช้สทิธ ิแปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ท ั)งจํานวน โดยไม่มผีูถ้อื W4 ใชส้ทิธ ิ
(Worst Case Scenario) 

โดยที* 
จํานวนหุน้ที*ออกและเรยีกชาํระแลว้ จํานวน 1,525,385,251หุน้ 
จํานวนหุน้รองรับสาํหรับ W4 ที* JTA ถอืจํานวน 10,900,000 หุน้ 
จํานวนหุน้รองรับสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ จํานวน 115,050,000 หุน้ 
Control Dilution =             (115,050,000 +10,900,000)    
                             (1,525,385,251+115,050,000 +10,900,000) 

= 7.63% 

2. ดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)สามารถคํานวณไดจ้าก
สตูรตอ่ไปนี/ 

Price Dilution = (Po – PE) / Po 
โดยที* PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 

Price Dilutionสามารถคํานวณได ้3 แนวทาง ไดแ้ก ่
2.1) กรณีที�ผูถ้อืW4ทุกราย (รวม JTA) ใชส้ทิธทิ ั)งจํานวน 

และ JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ท ั)งจํานวน 
2.2) กรณีที� JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้

ท ั)งจํานวนโดยไมใ่ชส้ทิธติาม W4 และไมม่ผีูถ้อืW4 ใชส้ทิธ ิ
2.3) กรณีที�ม ีเพยีง JTA ใช้สทิธติามW4และใช้สทิธ ิแปลง

สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ท ั)งจํานวนโดยไม่มผีูถ้อื W4 ใชส้ทิธ ิ
(Worst Case Scenario) 

Price Dilution แตล่ะแนวทางมดีงันี/ 

2.1) กรณีที�ผูถ้อืW4ทุกราย (รวม JTA) ใชส้ทิธทิ ั)งจํานวน 
และ JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ท ั)งจํานวน  

Price Dilution = (Po – PE) / Po 
โดยที* PE = (PoQo + PeW4*QeW4 + PeCD*QeCD) / 

(Qo + QeW4 + QeCD) 
Po = ราคาตลาดคํานวณโดยใชร้าคาปิดถัวเฉลี*ยยอ้นหลัง 15 วัน

ทําการตดิตอ่กนักอ่นวนักําหนดราคาเสนอขาย ตั /งแตว่ันที* 21 
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เมษายน ถงึ 16 พฤษภาคม 2559= 24.49 บาท 
PeW4 = ราคาใชส้ทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธ ิGL-W4 = 40 

บาทตอ่หุน้ 
PeCD = ราคาแปลงสภาพ = 40 บาทตอ่หุน้ 
Qo = จํานวนหุ น้ที*ออกและเรียกชําระแลว้  จํานวน 

1,525,385,251หุน้ 
QeW4 = จํานวนหุน้รองรับของ W4 = 170,000,000 หุน้ 
QeCD = จํานวนหุน้รองรับสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ จํานวน  

  115,050,000หุน้ 
ดงันั/น 

PE = (24.49 x 1,525,385,251) + (40 x 170,000,000) + (40 x 115,050,000) 
(1,525,385,251+170,000,000+115,050,000) 

= 27 บาท 
เนื�องจากราคาตลาด (Po 24.49บาท) ตํ�ากว่าราคาหุน้เฉลี�ย
หลงัการใชส้ทิธแิปลงสภาพ (PE 27 บาท) ดงัน ั)น กรณีนี) จงึไม่
มผีลกระทบดา้นราคา 

2.2) กรณีที� JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้
ท ั)งจํานวนโดยไมใ่ชส้ทิธติามW4 และไมม่ผีูถ้อื W4 ใชส้ทิธ ิ

Price Dilution = (Po – PE) / Po 
โดยที*: 
PE = (PoQo + PeCD*QeCD) / (Qo + QeCD) 
Po = ราคาตลาดคํานวณโดยใชร้าคาปิดถัวเฉลี*ยยอ้นหลัง 15 วัน

ทําการตดิตอ่กนักอ่นวนักําหนดราคาเสนอขาย ตั /งแตว่ันที* 21 
เมษายน ถงึ 16 พฤษภาคม 2559=24.49 บาท 

Qo = จํานวนหุ น้ที*ออกและเรียกชําระแลว้  จํานวน 
1,525,385,251หุน้ 

PeCD = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ = 40 บาทตอ่หุน้ 
QeCD = จํานวนหุน้รองรับของหุน้กูแ้ปลงสภาพ = 115,050,000 หุน้ 
ดงันั/น 

PE = (24.49x 1,525,385,251) + (40 x 115,050,000) 
               (1,525,385,251+ 115,050,000) 

= 25.58 บาท 
เนื�องจากราคาตลาด (Po 24.49บาท) ตํ�ากว่าราคาหุน้เฉลี�ย
หลงัการใชส้ทิธแิปลงสภาพ (PE 25.58 บาท) ดงัน ั)น กรณีนี) จงึ
ไมม่ผีลกระทบดา้นราคา 

2.3) กรณีที�มเีพยีง JTA ใช้สทิธติาม W4และใช้สทิธแิปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ท ั)งจํานวน โดยไม่มผีูถ้อื W4 ใชส้ทิธ ิ
(Worst Case Scenario) 

Price Dilution = (Po – PE) / Po 
โดยที* PE = (PoQo + PeW4*QeW4JTA + PeCD*QeCD) 

/ (Qo + QeW4JTA + QeCD) 
Po = ราคาตลาดคํานวณโดยใชร้าคาปิดถัวเฉลี*ยยอ้นหลัง 15 วัน

ทําการตดิตอ่กนักอ่นวนักําหนดราคาเสนอขาย ตั /งแตว่ันที* 21 
เมษายน ถงึ 16 พฤษภาคม 2559=24.49 บาท 

PeW4 = ราคาใชส้ทิธขิองW4 = 40 บาทตอ่หุน้ 
PeCD = ราคาแปลงสภาพ = 40 บาทตอ่หุน้ 
Qo = จํานวนหุ น้ที*ออกและเรียกชําระแลว้  จํานวน 

1,525,385,251หุน้ 
QeW4JTA = จํานวนหุน้รองรับของ W4 ที* JTA จะไดรั้บหากใช ้

สทิธทิั /งจํานวน  = 10,900,000 หุน้ 
QeCD = จํานวนหุน้รองรับสําหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ จํานวน 

115,050,000 หุน้ 
ดงันั/น 

PE = (24.49 x 1,525,385,251) + (40 x 10,900,000) + (40 x 115,050,000) 
(1,525,385,251+10,900,000+115,050,000) 

= 25.67 
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เนื�องจากราคาตลาด (Po 24.49 บาท) ตํ�ากวา่ราคาหุน้เฉลี�ยหลงัการใชส้ทิธ ิ
แปลงสภาพ (PE 25.67บาท) ดงัน ั)น กรณีนี) จงึไมม่ผีลกระทบดา้นราคา 

การไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
กอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิท
ฯ 
• ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม ภายหลังจาก (และรวมถงึ) วันที*การออกหุน้กูแ้ปลง

สภาพครบ 2 ปี จนกระทั*งวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพบริษัทฯ มี
สทิธทิี*จะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพที*ยังมไิดม้กีารแปลงสภาพในขณะนั/นกอ่นวัน
ครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไม่วา่ทั /งหมดหรือบางสว่นตามที*บรษัิทฯ 
เห็นสมควร ในราคาเทา่กบัจํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วบวกดว้ย
ดอกเบี/ยสะสมซึ*งคํานวณจนถงึวันที*มกีารไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบ
กําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วอย่างไรก็ด ีหากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ใชส้ทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ภายใน 10 วันนับจากวันที*
ไดรั้บคําบอกกลา่วการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
แปลงสภาพโดยบรษัิท ใหคํ้าบอกกลา่วการไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบ
กําหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิทนั/นสิ/นผลไป 

การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยผูถ้ือ
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
• เมื*อมเีหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ*งหรอืหลายเหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี/ บรษัิทฯ จะไถ่

ถอนและผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธเิรียกใหบ้รษัิทฯ ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
กอ่นวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่วา่ทั /งหมดหรอืบางสว่น ในราคา
เท่ากับจํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกล่าวบวกดว้ยดอกเบี/ยสะสมซึ*ง
คํานวณจนถงึวนัที*มกีารไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
แปลงสภาพดงักลา่ว 
(ก) การเปลี*ยนแปลงอํานาจควบคุม: ในกรณีที*มีการเปลี*ยนแปลงอํานาจ

ควบคมุ 
(ข) การเพกิถอนหลักทรัพย:์ ในกรณีที* (1)หุน้ของบรษัิทฯ ไดถู้กเพกิถอน

หรือไม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) หรือ (2)หุน้ของบริษัทฯ ไดถู้ก
ระงับการซื/อขายใน ตลท. เป็นเวลา 30 วันตดิตอ่กันหรอืมากกวา่นั/น และ
การระงับการซื/อขายในชว่งเวลาดังกลา่วนั/นไม่ไดเ้กดิจากการที* ตลท. ปิด
ทําการ 
 

“การเปลี�ยนแปลงอํานาจควบคุม” หมายถงึการเปลี*ยนแปลงความเป็นเจา้ของ
หรอือํานาจควบคมุ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม อย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 ของ 
(1)หุน้ทั /งหมดของบรษัิทฯ หรือ (2) สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนหุน้ที*มสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน หรือ สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนอื*นใดของบรษัิทฯ หรือ
การเปลี*ยนแปลงคณะกรรมการบรษัิทฯ ในจํานวนมากกวา่กึ*งหนึ*งของคณะกรรมการ
บรษัิทฯ ในวนัที*ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เหตุการณ์ที�บรษิทัจะต้องออก
หุ ้ น ใ ห ม่ เ พื� อ ร อ ง ร ั บ ก า ร
เปลี�ยนแปลงในการใช้ส ิทธิ
แปลงสภาพ  

ราคาแปลงสภาพนั/นอาจมกีารปรับเปลี*ยนเมื*อมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ/นซึ*งรวมถงึ
เหตกุารณ์ ดงัตอ่ไปนี/  
1) เมื*อมกีารเปลี*ยนแปลงมูลคา่ที*ตราไวข้องหุน้ อันเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอื

แบง่แยกหุน้ 
2) เมื*อบริษัทฯ เสนอขายหุน้ที*ออกใหม่ใดๆ ในราคาเสนอขายที*กําหนดไวตํ้*า

มากกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาหุน้ที*คํานวณตามวธิทีี*ระบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธิ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

3) เมื*อบรษัิทเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธทิี*จะซื/อหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพใดๆ 
โดยคํานวณราคาของหุน้ที*ออกใหม่เพื*อรองรับใบสําคัญแสดงสทิธทิี*จะซื/อหุน้
หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพนั/นตํ*ามากกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาหุน้ที*คํานวณตามวธิทีี*
ระบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

4) เมื*อบรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลทั /งหมดหรือบางสว่นเป็นหุน้ที*ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ ือ
หุน้ 

5) เมื*อบรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิซึ*งเกนิกวา่รอ้ยละ 90 ของรายไดส้ทุธหิรือ
กําไรสะสม (แลว้แตร่ายการใดจะมากกวา่) ที*บันทกึในงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ของบรษัิทฯ ภายหลงัจากการหักภาษีเงนิได ้สําหรับการดําเนนิงานและการกัน
เงนิสํารองตามกฎหมายในช่วงรอบการเงนิใดๆ ระหว่างอายุของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ และ 

6) เมื*อมกีรณีอื*นใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5)ที*ทําใหผู้ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพเสยี
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สทิธหิรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที*ควรจะไดรั้บ บริษัทฯ จะตอ้งพจิารณา
และกําหนดการปรับเปลี*ยนราคาแปลงสภาพอย่างเป็นธรรมเพื*อใหม้ั*นใจว่า
สทิธหิรอืผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที*ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บจะตอ้งไม่
ดอ้ยไปกวา่เดมิ 

 
ประธานฯ ไดร้ายงานวา่ขอ้มูลของ JTA มดีังนี/คอื JTA เป็นบรษัิทย่อยของ J Trust Co. Ltd. (“JT”) ซึ*ง

เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์โตเกยีว (“TSE”) ประเทศญี*ปุ่ นประกอบธุรกจิหลัก คอื ใหบ้ริการทาง
การเงนิแกล่กูคา้รายย่อย และธุรกจิอื*นๆ เชน่ อสงัหารมิทรัพย ์สวนสนุก และเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ JT มี
มลูคา่ตลาดใน TSE ประมาณ 900 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (หรอืประมาณ 32,000ลา้นบาท) JTA เป็นบรษัิทที*จัดตั /งขึ/น
ในประเทศสงิคโปรเ์มื*อเดอืนตลุาคม 2556 โดย JT ถอืหุน้รอ้ยละ 100ของหุน้ทั /งหมดของ JTA โดย JTA ดําเนิน
ธรุกจิบรหิารจัดการการลงทนุและใหบ้รกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการบรหิารในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

เมื*อวันที* 22 พฤษภาคม 2558JTA ไดล้งทนุในบรษัิทฯ โดยเขา้ซื/อหุน้กูแ้ปลงสภาพที*บรษัิทฯ ออกและ
เสนอขายในจํานวน 30 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (“หุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558”) และเมื*อวันที* 30 ธันวาคม 2558JTA ได ้
ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558 ทั /งจํานวนเป็นหุน้ของบรษัิทฯ โดยในปัจจุบัน JTA ถอืหุน้ในบรษัิทฯ 
จํานวน 98,100,000 หุน้ หรอืรอ้ยละ 6.43 ของทนุจดทะเบยีนชําระแลว้ของบรษัิทฯ ในสว่นของเงนิลงทนุที*ไดรั้บ
จากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558 นั/น บรษัิทฯ ไดนํ้าไปใชเ้ป็นเงนิทนุในพอร์ตการใหส้นิเชื*อใน
ประเทศกมัพูชาเป็นหลกั 

ที*ประชมุคณะกรรมการไดพ้จิารณาถงึความสมัพันธร์ะหวา่งบรษัิทฯ และ JT และ/หรอื JTA ภายหลังจาก
การลงทนุของ JTA ในบรษัิทฯ โดยการซื/อหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558ว่า ในปัจจุบัน JTA ถอืหุน้ในบรษัิทฯ จํานวน 
98,100,000 หุน้ หรอืรอ้ยละ 6.43 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ของบรษัิทฯ ซึ*งมาจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กู ้
แปลงสภาพปี 2558 นอกจากการถอืหุน้ดังกลา่ว JT และ/หรอื JTA รวมทั /ง ผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร และตัวแทนของ JT 
และ/หรือ JTA ไม่มคีวามสัมพันธ์อื*นใดกับบริษัทฯ หรือผูบ้ริหารของบรษัิทฯ และไม่เป็นบุคคลที*เกี*ยวโยงกันกับ
บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื*อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบริษัทจด
ทะเบยีนในรายการที*เกี*ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (ที*ไดม้กีารแกไ้ขเพิ*มเตมิ) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ ที* ทจ. 21/2551 เรื*อง หลกัเกณฑใ์นการทํารายการที*เกี*ยวโยงกนั (ที*ไดม้กีารแกไ้ขเพิ*มเตมิ) 

อย่างไรก็ด ีGroup Lease Holdings PTE. Ltd. (“GLH”) ซึ*งเป็นบรษัิทลกูของบรษัิทฯ ที*จัดตั /งขึ/นใน
ประเทศสงิคโปร์โดยมลีักษณะเป็นบรษัิทที*ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษัิทอื*น (Holding Company) ได ้
ลงทนุในบรษัิทร่วมคา้ชื*อวา่ PT Group Lease Finance Indonesia (“GLFI”) ซึ*งจัดตั /งขึ/นในประเทศอนิโดนีเซยี
ร่วมกับ JTA โดย GLH ถอืหุน้รอ้ยละ65 ใน GLFIและ JTA ถอืหุน้รอ้ยละ 20 ใน GLFI ทั /งนี/ GLFI จัดตั /งขึ/นและเริ*ม
ดําเนนิธรุกจิในเดอืนเมษายน 2559 โดยใหบ้รกิารในดา้นการจัดหาและคัดเลอืกลกูคา้ รวมถงึการตดิตามเรยีกชําระ
หนี/กรณีหนี/เสยี (ถา้ม)ีใหแ้ก ่J Trust Bank (Indonesia) ซึ*งเป็นบรษัิทในเครอืของ JT 

ประธานฯ ไดช้ี/แจงเกี*ยวกับประโยชน์ที*บรษัิทฯ จะพงึไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ใหแ้ก ่JTA ในครั/งนี/วา่ที*ประชมุคณะกรรมการไดพ้จิารณาและมคีวามเห็นวา่ JT เป็นบรษัิทที*มคีวามน่าเชื*อถอืและมี
รากฐานที*แข็งแกร่งในตลาดในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้การลงทนุของ JT (ผ่าน JTA) ในบรษัิทฯ ตอ่ไปนั/น
จะชว่ยสนับสนุนการขยายธรุกจิของบรษัิทฯ ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ดว้ยแหลง่เงนิทนุที*ด ีนอกจากนี/ ใน
ปัจจบุนั บรษัิทฯ มโีครงสรา้งเงนิทนุที*มสีดัสว่นของหนี/ในอตัราที*ตํ*า กลา่วคอืมอีัตราหนี/สนิตอ่ทนุตํ*ากวา่ 0.5 เทา่ ที*
ประชมุคณะกรรมการจงึพิจารณาและมคีวามเห็นว่าการจัดหาเงนิทุนเพิ*มเตมิจํานวนมากโดยการออกหุน้กูแ้ปลง
สภาพใหแ้ก่ JT (โดยผ่าน JTA) อกีครั/งในสกลุเงนิตราตา่งประเทศเพื*อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกจิในภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตจ้งึมคีวามเหมาะสม โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี/  

(จ) เหตุผลและความจําเป็นของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และวตัถุประสงคข์องการออกหุน้กู ้
แปลงสภาพ 
เหตผุลความจําเป็นและวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
• เพื*อเป็นเงนิทุนสําหรับขยายธุรกจิในประเทศกัมพูชาโดยการขยายพอร์ตสนิเชื*อรถจักรยานยนต์

เครื*องจักรกลทางการเกษตร อปุกรณ์ตา่งๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับดา้นพลังงาน และการสนับสนุนการให ้
สนิเชื*อสาํหรับกลุม่ลกูคา้ผูป้ระกอบธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที*เป็นคูค่า้ของบรษัิท
ฯ และ/หรอื ผูจํ้าหน่ายสนิคา้ในประเทศกมัพูชา  
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• เพื*อเพิ*มความหลากหลายของพอร์ตสนิเชื*อในประเทศกัมพูชา โดยการใหบ้ริการสนิเชื*อใน
รูปแบบใหม่ เชน่ สนิเชื*อสําหรับเครื*องใชไ้ฟฟ้า รถจักรยานยนตม์อืสอง และบรกิารMotor for 
Cash 

• เพื*อใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีนสําหรับการปลอ่ยสนิเชื*อในรูปแบบ Digital Finance Platform ใน
ตลาดในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ความสมเหตสุมผลของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
6. เนื*องจากบรษัิทฯ มอีตัราหนี/สนิตอ่ทนุที*ตํ*า (ตํ*ากวา่0.5 เทา่)ในปัจจุบัน การระดมทนุผ่านการออก

หุน้กูแ้ปลงสภาพจะชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถใชป้ระโยชน์จากการกอ่หนี/เพื*อใหบ้รหิารตน้ทนุทาง
การเงนิไดอ้ยา่งเหมาะสมยิ*งขึ/น นอกจากนี/ บรษัิทฯ ยังไม่ตอ้งใหห้ลักประกันใด ๆ ในการออกหุน้
กูแ้ปลงสภาพในครั/งนี/อกีดว้ย (เชน่เดยีวกบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558) 

7. เพิ*มความคลอ่งตัวในการบรหิารจัดการดา้นการเงนิ: ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถเลอืกที*จะใช ้
สทิธแิปลงสภาพเงนิกูย้มืที*ใหแ้กบ่รษัิทฯ เป็นทนุของบรษัิทฯ หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพพจิารณา
แลว้ว่าบรษัิทฯ จะมกีารพัฒนาไปในทางที*ด ีทั /งนี/ ในกรณีที*ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิทฯ จะไมต่อ้งใชค้นืเงนิตน้แกผู่ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

8. ผลกระทบ (Dilution)ตํ*าและไม่เกดิทันท:ี หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กู ้
แปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ กรณีจะเปรยีบเสมอืนการเพิ*มทนุของบรษัิทฯ โดยการออกหุน้ใหม่ ซึ*ง
จะทําใหเ้กดิผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) ในวันที*มกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพดังกลา่วใน
อนาคต มใิชว่ันที*ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั /งนี/ การเสนอขายหุน้จะแตกตา่งจากการเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพเนื*องจากการเสนอขายหุน้จะเกดิผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) ทันททีี*มี
การออกหุน้ 

9. ในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพครั/งนี/ บรษัิทฯ จะสามารถระดมทนุโดยไดส้ว่นเพิ*ม (premium) จาก
ราคาตลาดของหุน้ของบรษัิทฯ ที*สงูกว่า เมื*อเปรียบเทยีบกับการเสนอขายหุน้ และ/หรือ หุน้กู ้
ทั*วไป  

10. นอกจากนี/ การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพยังเปิดโอกาสใหบ้รษัิทฯ สามารถระดมทุนในสกลุเงนิ
ดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราดอกเบี/ยที*ตํ*ากว่าปกต ิซึ*งบรษัิทฯ สามารถนําไปใชใ้นการประกอบธุรกจิ
ตา่งประเทศ (ประเทศกัมพูชา) ไดด้ังนั/น จงึชว่ยลดความเสี*ยงในดา้นอัตราแลกเปลี*ยนเงนิตรา
ตา่งประเทศใหแ้กบ่รษัิทฯ อกีดว้ย 
 

ที*มาและความเหมาะสมของราคาแปลงสภาพ และระยะเวลาใชส้ทิธแิปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพเป็นราคาที*ไดม้กีารเจรจาและตกลงกันระหว่างบรษัิทฯ และ JTราคาแปลงสภาพที* 
40 บาทนั/นสงูกว่าราคาตลาดประมาณรอ้ยละ 63 โดยที*ราคาตลาดดังกลา่วพจิารณาจากราคาปิดถัว
เฉลี*ยถว่งนา้หนักของหุน้ของบรษัิทฯในตลาดหลักทรัพยฯ์ ยอ้นหลัง 15 วันทําการตดิตอ่กันกอ่นวันที*
ที*ประชมุคณะกรรมการมมีต ิ(17 พฤษภาคม 2559) ใหเ้สนอวาระต่อที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครั /งที* 
1/2559 เพื*อพิจารณาอนุมัตกิารออกหุน้เพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ระหว่างวันที* 21 เมษายน 2559 ถงึวันที* 16 พฤษภาคม 2559 ซึ*งเท่ากับ 24.49 บาทต่อหุน้ ดังนั/น 
ราคาแปลงสภาพจะไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบทางดา้นราคา (Price Dilution) ตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิ นอกจากนี/ 
ระยะเวลาการใชส้ทิธแิปลงสภาพสงูสดุ 5 ปีนั/นจะชว่ยยดืระยะเวลาในการเกดิผลกระทบทางดา้นการ
ลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้(Control Dilution) ออกไป อย่างไรก็ด ีขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลง
สภาพชว่ยใหบ้รษัิทฯ มคีวามยดืหยุ่น โดยบรษัิทฯ สามารถไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่วา่ทั /งหมดหรอื
บางสว่นตามที*บรษัิทฯเห็นสมควร หาก JTA ไมใ่ชส้ทิธแิปลงสภาพภายในระยะเวลา 2 ปีหลังการออก
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ 
ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้สําหรับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในกรณีที*ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั /งจํานวน จะพจิารณาไดด้งันี/  
 
ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) - สามารถคํานวณได ้3 แนวทางโดย
สนันิษฐานว่าอัตราแลกเปลี*ยนอยู่ที* 40 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐผลกระทบตอ่สดัสว่นการถอืหุน้จงึ
อยู่ระหวา่งรอ้ยละ 7.12 -8.46 ในกรณีที*มเีพยีง JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้
สามัญทั /งจํานวนและใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) (Worst Case Scenario) 
 
ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) –ไม่มผีลกระทบดา้นราคา เนื*องจากราคาหุน้เฉลี*ย
หลังการใชส้ทิธซิื/อหุน้สามัญสงูกว่าราคาตลาด (ราคาตลาดพจิารณาจากราคาปิดถัวเฉลี*ยยอ้นหลัง 
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15 วนัทําการ ระหวา่งวนัที* 21 เมษายน 2559 ถงึวันที* 16 พฤษภาคม 2559 ซึ*งจะเทา่กับ 24.49บาท
ตอ่หุน้)  
 

(ฉ) แผนการใชเ้งนิที�ไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
แผนการใชเ้งนิ 
ที*ประชมุคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้วา่การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทางเลอืกหนึ*งในการระดมทนุ
เพื*อนําเงนิที*ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพมาใชใ้นการตอ่ไปนี/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิ 
ธุรกจิในประเทศกัมพูชาไดข้ยายตัวขึ/นอย่างมากโดยพอร์ตของบรษัิทฯ ไดโ้ตขึ/นจากประมาณ 642
ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 1,980ลา้นบาทณ สิ/นไตรมาสที* 1 ปี 2559โดยบรษัิทฯ ยังคงมุ่งมั*นที*จะ
ดําเนินธุรกจิในกัมพูชาต่อไปและมีแผนในการค่อย ๆ ขยายธุรกจิอย่างมั*นคง ทั /งนี/ กลยุทธ์ของ  
บรษัิทฯ ในการใหส้นิเชื*อในรูปแบบ Digital Finance Platformนั/นชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถ เพิ*มความ
หลากหลายของพอรต์สนิเชื*อของบรษัิทฯ ใหค้รอบคลมุไม่จํากัดเพยีงสนิเชื*อรถจักรยานยนต(์บรษัิทฯ 
ไดรั้บสทิธใินการเป็นตัวแทนการใหส้นิเชื*อเชา่ซื/อรถจักรยานยนตย์ี*หอ้ฮอนดา้แต่เพียงผูเ้ดยีว) และ
สนิเชื*ออปุกรณ์การเกษตร (บรษัิทฯ มคีวามร่วมมอืทางธรุกจิกบับรษัิท สยามคโูบตา้ จํากัด) แตร่วมถงึ
สนิเชื*อเครื*องใชใ้นบา้น และสนิเชื*อสําหรับกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)ดว้ย ดงันั/น เงนิที*ไดรั้บจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพนี/ ร่วมกับการใหส้นิเชื*อในรูปแบบ Digital 
Finance Platform ที*มปีระสทิธภิาพ และโอกาสทางธรุกจิที*มอียู่นั /นจะชว่ยใหธุ้รกจิในประเทศกัมพูชา 
(ทั /งในพนมเปญและเมอืงอื*น) นั/นขยายตวัขึ/นได ้

ความสมเหตสุมผลของแผนการใชเ้งนิ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพในครั/งนี/จะออกในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ และเงนิที*จะไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดังกลา่วจะนําไปใชใ้นการขยายธุรกจิในประเทศกัมพูชา ซึ*งสามารถใชส้กลุเงนิดอลลาร์สหรัฐในการ
ประกอบธุรกจิได ้ดังนั/น การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจึงเปรียบเสมือนการป้องกันความเสี*ยงแบบ
ธรรมชาต ิ(Natural Hedge) 

(ช) ผลกระทบที�คาดวา่จะเกดิขึ)นตอ่การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
 
เมื*อบรษัิทฯ ไดรั้บชําระเงนิจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพจะทําใหบ้รษัิทฯ มอีัตราสว่น
หนี/สนิต่อทุนเท่ากับ 1 เท่า และเมื*อมีการใชส้ทิธแิปลงสภาพตามหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้ จะทําให ้
บรษัิทฯ มอีัตราสว่นหนี/สนิตอ่ทุนลดลงตํ*ากวา่ 1 เทา่ นอกจากนี/ การที*มตีน้ทุนทางการเงนิที*ตํ*ากว่า
โดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิทฯ คาดวา่บรษัิทฯ จะมคีวามสามารถในการทํากําไร
ไดม้ากกว่าเมื*อเปรียบเทยีบกับคู่แข่งในธุรกจิเดยีวกันโดยการเตบิโตทางธุรกจิอย่างรวดเร็วจะชว่ย
สรา้งรากฐานที*แข็งแกร่งในตลาดแถบภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
 
นอกจากนี/ การมีฐานเงนิทุนที*แข็งแกร่งและมีผลประกอบการที*มกํีาไรนั/นจะส่งผลดตี่อบริษัทฯใน
อนาคตในการเพิ*มอํานาจต่อรองกับสถาบันการเงนิหรือเพิ*มศักยภาพในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนใน

ระยะเวลา รายละเอยีด 
จํานวนเงนิ (ลา้น
ดอลลารส์หรฐั) 

ภายใน 2 ปีนับจากวันที*
ออกและเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

เพื*อใชเ้ป็นเงนิทุนในการขยายธุรกจิและออก
ผลติภัณฑใ์หมใ่นประเทศกมัพูชา 

ประมาณรอ้ยละ 70 

ภายใน 2 ปีนับจากวนัที*
ออกและเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

เพื*อใชเ้ป็นเงินทุนในการใหส้นิเชื*อสําหรับ
กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ที*เป็นคู่คา้ของบริษัทฯ 
และ/หรอื ผูจํ้าหน่ายสนิคา้ในประเทศกมัพูชา 

ประมาณรอ้ยละ 20 

ภายใน 2 ปีนับจากวนัที*
ออกและเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

เพื*อใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนสําหรับการปลอ่ย
สนิเชื*อในรูปแบบ Digital Finance Platform
ในตลาดในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ประมาณรอ้ยละ 10 



50 
 

ตลาดตราสารหนี/ตา่ง ๆ รวมถงึแหลง่เงนิทนุจากตา่งประเทศที*มตีน้ทนุทางการเงนิที*ตํ*ากวา่ตน้ทนุทาง
การเงนิที*บรษัิทฯ ไดรั้บอยูใ่นปัจจบุนั   
 

(ซ) ความสามารถในการชําระหนี)ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพเมื�อครบกําหนดไถ่
ถอน 
 
บรษัิทฯ มอีัตราสว่นหนี/สนิต่อทนุที*ตํ*า บรษัิทฯ จงึยังสามารถกูย้มืเงนิเพิ*มเตมิจากแหลง่เงนิทนุอื*น ๆ 
เพื*อชาํระหนี/ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพไดห้ากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพไมใ่ชส้ทิธแิปลงสภาพ ทั /งนี/ การ
ที*บรษัิทฯประกอบธุรกจิในหลายประเทศ และมหีลายผลติภัณฑ ์ก็เป็นการกระจายความเสี*ยงทาง
ธรุกจิ และเพิ*มโอกาสในการสรา้งรายไดเ้พิ*มขึ/นเพื*อชาํระหนี/ได ้

 
ประธานฯ ไดช้ี/แจงเพิ*มเตมิวา่ในวาระที* 6 นี/ที*ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ*มเตมิตอ่ที*ประชมุ

นี/เพื*อพจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรือ บุคคลที*ไดรั้บมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ที*บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการดงัตอ่ไปนี/ 

 
1) กําหนดหรือแกไ้ขรายละเอยีด วธิีการและเงื*อนไขอื*นๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้

แปลงสภาพตามความเหมาะสม ซึ*งรวมถงึแต่ไม่จํากัดเพียงขอ้กําหนดและเงื*อนไขของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ วันที*ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จํานวนหุน้สามัญเพื*อรองรับการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
มูลคา่ที*ตราไว ้การคํานวณและวธิกีารชําระดอกเบี/ย ระยะเวลาในการใชส้ทิธแิปลงสภาพ การไถ่ถอน
หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืการกําหนดเหตกุารณ์ที*บรษัิทฯ ตอ้งออกหุน้ใหม่เพิ*มเตมิเพื*อรองรับการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพ และเงื*อนไขการปรับสทิธแิปลงสภาพโดยที*การกําหนด หรือการแกไ้ข โดยประธาน
เจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรอื บคุคลที*ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที*บรหิารดังกลา่ว จะตอ้งอยู่
ภายใตก้รอบที*ไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 1/2559 ของบรษัิทฯ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ*งในเรื*องอายุของหุน้กูแ้ปลงสภาพ อัตราดอกเบี/ย ราคาแปลงสภาพ และอัตราการแปลงสภาพ 
ตามที*ไดร้ะบไุวใ้นขอ้กําหนดสาระสาํคญัในเบื/องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ 

2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนาม และแกไ้ขสญัญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยขอ้มูล คําขอยกเวน้
การปฏบิตัหินา้ที* รายงาน คําขออนุญาตตา่งๆ และหลักฐานตา่งๆ ที*จําเป็นที*เกี*ยวขอ้งกับการออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ*งรวมถงึการตดิตอ่ การยื*นเอกสารตา่งๆ ดังกลา่วเพื*อขออนุญาต รวมทั /ง
เอกสารหลักฐานที*เกี*ยวขอ้งอื*นๆ การดําเนนิการการตดิตอ่ และ/หรือ การกระทําอื*นใดต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลักทรัพยฯ์ หน่วยงานราชการ และ/หรอื 
หน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ การนําหุน้กูแ้ปลงสภาพเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยใ์นต่างประเทศและการนําหุน้สามัญเพิ*มทุนจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ
เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และใหม้อํีานาจในการดําเนินการอื*นใดที*จําเป็นและเหมาะสม
เพื*อดําเนนิการตามที*ระบไุวเ้บื/องตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ*มเตมิ ซึ*งสามารถสรุปไดด้งันี/ 
คําถาม  ภายหลังจากที* JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558 ทั /งจํานวนเป็นหุน้ของบรษัิทฯ 
เมื*อปี 2558 ทําให ้JTA ถอืหุน้ในบรษัิทฯ จํานวน 98,100,000 หุน้แตจ่ากขอ้มูลรายชื*อผูถ้อืหุน้ลา่สดุของบรษัิทฯ 
จากการปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ที*ผ่านมา JTA ถอืหุน้เพยีงประมาณ 74 ลา้นหุน้ ซึ*งหมายความวา่ JTA ไดท้ยอย
ขายหุน้ของบรษัิทฯ บางสว่นออกเป็นจํานวนประมาณ 25 ลา้นหุน้ ขอสอบถามถงึความมั*นใจในการร่วมลงทุนใน
ระยะยาวกบั JTA 
คําตอบ  ประธานฯ ไดช้ี/แจงวา่ในความเป็นจรงิJTA ไม่ไดม้กีารขายหุน้ของบรษัิทฯ ออกไป แตเ่นื*องจาก 
JTA เป็นผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิJTA จงึไดม้กีารโอนหุน้สว่นหนึ*งไปฝากไวก้ับ Custodian ซึ*งจะมคีวามสะดวกสําหรับ 
JTA มากกวา่ ทั /งนี/ กรณีดงักลา่วเป็นเพยีงกลไกของการซื/อขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยท์ี*มผีูถ้อืหุน้เป็นชาวตา่งชาต ิ
 

นอกจากนี/ ที*ปรกึษากฎหมาย คณุชรนิทร ์สจัจญาณ ไดอ้ธบิายเพิ*มเตมิวา่เนื*องจาก JTA ไดใ้ชส้ทิธแิปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ของบริษัทฯ ในราคาที*ตํ*ากว่าราคาตลาด ณ ขณะที*มีการแปลงสภาพซึ*งตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย JTA จะถูกบังคับหา้มขายหุน้ที*ไดจ้ากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ
ดังกลา่วเป็นเวลา 1 ปี (ระยะเวลาการหา้มขายหุน้ หรอื Silent Period) และดว้ยการที* JTA เป็นผูถ้อืหุน้ตา่งชาต ิ
JTA อาจถอืหุน้บางสว่นโดยฝากไวก้บั Custodian หรอือาจถอืหุน้ไวใ้นชื*อตนเองได ้
 

จากคําอธบิายดงักลา่ว ประธานฯ จงึไดเ้สรมิวา่บรษัิทฯ มคีวามมั*นใจในการร่วมมอืกบั JTA ในระยะยาว 
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เมื*อไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิ*มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ที*ประชมุเพื*อพจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขาย
หุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจํานวนไม่เกนิ 130 ลา้น
ดอลลารส์หรัฐหรอืในเงนิสกลุอื*นในจํานวนเทยีบเทา่และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที*ช ี/แจงไปแลว้ 

ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผูถ้อื
หุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บเสยีงของ JTA ซึ*งเป็นผูถ้อืหุน้ที*มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 มต ิ ที*ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนใน
ตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจํานวนไม่เกนิ 130 ลา้นดอลลารส์หรัฐหรอืในเงนิสกลุอื*น
ในจํานวนเทยีบเทา่ และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที*ไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี/ 

เห็นดว้ย 811,400,157 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5758 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ*งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 3,456,200 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.4241 
งดออกเสยีง 100 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหต ุ  ในวาระนี/มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ*มขึ/น 2 รายจํานวน 355,228 หุน้ (เสยีง)  รวม
เป็นจํานวนหุน้ที*เขา้ร่วมประชมุทั /งหมด จํานวน 912,956,457 หุน้ (เสยีง) 

 ทั /งนี/ JTA ซึ*งถอืหุน้จํานวน 98,100,000 หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระ
นี/ 

ระเบยีบวาระที�  7 พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 142,525,000 บาท จาก
เดมิทุนจดทะเบยีน 762,692,625.50  บาท เป็น 905,217,625.50 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิ�มทุน จํานวน 285,050,000 หุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
และการแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั
การเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

ระเบยีบวาระที�  7.1 พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 85,000,000 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิ�มทุน จํานวน 170,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท เพื�อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธคิร ั)งที� 8 (GL-W4) และการ
แกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�ม
ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

ประธานฯ รายงานต่อที*ประชมุว่าที*ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอต่อที*ประชมุนี/ เพื*อพจิารณา
อนุมัตกิารเพิ*มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 85,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ*มทุน จํานวน 
170,000,000 หุน้ มูลค่าที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทเพื*อเป็นการรองรับการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 
(GL-W4) ตามกฎหมายที*เกี*ยวขอ้งซึ*งมรีายละเอยีดปรากฏตามระเบยีบวาระที* 5 รวมทั /งการแกไ้ขเพิ*มเตมิหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื*อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ*มทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯโดยการยกเลกิขอ้ความ
เดมิและเปลี*ยนแปลงเป็นขอ้ความใหม ่ดงันี/ 

ขอ้ความใหม ่

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน   :   847,692,625.50 บาท  
(แปดรอ้ยสี*สบิเจ็ดลา้นหกแสนเกา้หมื*นสองพันหกรอ้ยยี*สบิหา้บาทหา้สบิสตางค)์ 
  

แบง่ออกเป็น   :  1,695,385,251หุน้  
(หนึ*งพันหกรอ้ยเกา้สบิหา้ลา้นสามแสนแปดหมื*นหา้พันสองรอ้ยหา้สบิเอ็ดหุน้) 
มลูคา่หุน้ละ   : 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 
โดยแบง่ออกเป็น 
 
หุน้สามัญ   :  1,695,385,251หุน้  
(หนึ*งพันหกรอ้ยเกา้สบิหา้ลา้นสามแสนแปดหมื*นหา้พันสองรอ้ยหา้สบิเอ็ดหุน้) 
หุน้บรุมิสทิธ ิ   :  -0- หุน้   (-)” 
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ประธานฯ ไดช้ี/แจงเพิ*มเตมิว่าในวาระที* 7.1 นี/ที*ประชุมคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ*มเตมิต่อที*
ประชมุนี/ เพื*อพจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรือ บุคคลที*ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที*บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการใด ๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการจดทะเบยีนเพิ*มทนุจดทะเบยีนของ
บรษัิทฯ และการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิ*มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. ตอ่หน่วยงานตา่งๆ ของรัฐ และ/
หรือ หน่วยงานอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งและดําเนินการใหข้อ้มูลเพิ*มเตมิหรือเปลี*ยนแปลงเอกสารการจดทะเบยีนหรือ
เอกสารอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนดงักลา่วตามคําเรยีกรอ้งของหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ*มเตมิ  
 

ทั /งนี/ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ซักถามเพิ*มเตมิ ประธานฯ จึงเสนอต่อที*ประชุมเพื*อพิจารณาอนุมัตกิารเพิ*มทุนจด
ทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 85,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ*มทนุ จํานวน 170,000,000 หุน้ มูลคา่ที*
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื*อรองรับการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธคิรั /งที* 8 (GL-W4) และการแกไ้ขเพิ*มเตมิ
หนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ขอ้ 4. เพื*อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ*มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ และการมอบ
อํานาจ ตามรายละเอยีดที*ช ี/แจงไปแลว้ 

 ทั /งนี/มตใินวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ*งมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มต ิ ที*ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเพิ*มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 85,000,000 บาท 
โดยการออกหุน้สามัญเพิ*มทุน จํานวน 170,000,000 หุน้ มูลค่าที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื*อรองรับการใชส้ทิธิ
ตามใบสําคัญแสดงสทิธคิรั /งที* 8 (GL-W4) และการแกไ้ขเพิ*มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื*อให ้
สอดคลอ้งกบัการเพิ*มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที*ไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี/ 

เห็นดว้ย 912,956,357 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ*งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 100 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
ระเบยีบวาระที�  7.2 พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 57,525,000 บาท โดย

การออกหุน้สามญัเพิ�มทุน จํานวน 115,050,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท เพื�อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการแกไ้ขเพิ�มเตมิ
หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัฯ 

ประธานฯ รายงานต่อที*ประชมุว่าที*ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอต่อที*ประชมุนี/ เพื*อพจิารณา
อนุมัตกิารเพิ*มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 57,525,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ*มทุน จํานวน 
115,050,000 หุน้ มูลคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทเพื*อเป็นการรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ตามกฎหมายที*เกี*ยวขอ้ง ซึ*งมรีายละเอยีดปรากฏตามระเบยีบวาระที* 6 รวมทั /งการแกไ้ขเพิ*มเตมิหนังสอืบรคิณห์
สนธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื*อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ*มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯโดยการยกเลกิขอ้ความเดมิและ
เปลี*ยนแปลงเป็นขอ้ความใหม ่ดงันี/ 

ขอ้ความใหม ่

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน  :   905,217,625.50 บาท  
(เกา้รอ้ยหา้ลา้นสองแสนหนึ*งหมื*นเจ็ดพันหกรอ้ยยี*สบิหา้บาทหา้สบิสตางค)์ 
แบง่ออกเป็น   :  1,810,435,251หุน้  
(หนึ*งพันแปดรอ้ยสบิลา้นสี*แสนสามหมื*นหา้พันสองรอ้ยหา้สบิเอ็ดหุน้) 
มลูคา่หุน้ละ   : 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 
โดยแบง่ออกเป็น 
 
หุน้สามัญ   :  1,810,435,251หุน้  
(หนึ*งพันแปดรอ้ยสบิลา้นสี*แสนสามหมื*นหา้พันสองรอ้ยหา้สบิเอ็ดหุน้) 

  หุน้บรุมิสทิธ ิ   :  -0- หุน้   (-)” 
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ประธานฯ ไดช้ี/แจงเพิ*มเตมิว่าในวาระที* 7.2 นี/ที*ประชุมคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ*มเตมิต่อที*

ประชมุนี/ เพื*อพจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรือ บุคคลที*ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที*บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการใดๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการจดทะเบยีนเพิ*มทนุจดทะเบยีนของ
บรษัิทฯ และการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิ*มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. ตอ่หน่วยงานตา่งๆ ของรัฐ และ/
หรือ หน่วยงานอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งและดําเนินการใหข้อ้มูลเพิ*มเตมิหรือเปลี*ยนแปลงเอกสารการจดทะเบยีนหรือ
เอกสารอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนดงักลา่วตามคําเรยีกรอ้งของหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ*มเตมิ  
 

ทั /งนี/ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ซักถามเพิ*มเตมิ ประธานฯ จึงเสนอต่อที*ประชุมเพื*อพิจารณาอนุมัตกิารเพิ*มทุนจด
ทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 57,525,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ*มทนุ จํานวน 115,050,000 หุน้ มูลคา่ที*
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการแกไ้ขเพิ*มเตมิหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื*อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ*มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯและการมอบอํานาจ ตาม
รายละเอยีดที*ช ี/แจงไปแลว้ 

ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผูถ้อืหุน้
ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไมนั่บเสยีงของ JTA ซึ*งเป็นผูถ้อืหุน้ที*มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 
 มต ิ ที*ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเพิ*มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 57,525,000 บาท 
โดยการออกหุน้สามัญเพิ*มทุน จํานวน 115,050,000 หุน้ มูลค่าที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื*อรองรับการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการแกไ้ขเพิ*มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื*อใหส้อดคลอ้ง
กับการเพิ*มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที*ไดเ้สนอขา้งตน้ทุกประการ ดว้ย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี/ 

เห็นดว้ย 811,400,157 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5758 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ*งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 3,456,200 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.4241 
งดออกเสยีง 100 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 ทั /งนี/ JTA ซึ*งถอืหุน้จํานวน 98,100,000หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระ
นี/ 

ระเบยีบวาระที�  8 พิจารณาอนุมตั ิการจดัสรรหุ ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ในจํานวนไม่เก ิน 
285,050,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อรองรบัการใช้สทิธติาม
ใบสําคญัแสดงสทิธ ิคร ั)งที� 8 (GL-W4) ในจํานวนไม่เกนิ 170,000,000 หุน้ และ/
หรอื การใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในจํานวนไมเ่กนิ 115,050,000 
หุน้ 

ระเบยีบวาระที�  8.1 พิจารณาอนุมตั ิการจดัสรรหุ ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ในจํานวนไม่เก ิน 
170,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อรองรบัการใช้สทิธติาม
ใบสําคญัแสดงสทิธ ิคร ั)งที� 8 (GL-W4)  

ประธานฯ รายงานต่อที*ประชุมว่าสืบเนื*องจากการอนุมัติการเพิ*มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตาม
รายละเอยีดในระเบยีบวาระที* 7.1 นั/น ที*ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที*ประชมุนี/ เพื*อพจิารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทนุในจํานวนไม่เกนิ 170,000,000 หุน้ มูลคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื*อรองรับการใช ้
สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธคิรั /งที* 8 (GL-W4) ตามรายละเอยีดที*ปรากฏในระเบยีบวาระที* 5  

ในการนี/ราคาใชส้ทิธซิื/อหุน้สามัญเพิ*มทนุที*ราคา 40 บาทตอ่หุน้ดังกลา่วจะไม่ตํ*ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคา
ปิดถัวเฉลี*ยถ่วงนํ/าหนักของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ์ ยอ้นหลัง 15 วันทําการ ตดิต่อกันก่อนวันที*ที*
ประชมุคณะกรรมการมมีต ิ(17 พฤษภาคม 2559) ใหเ้สนอวาระต่อที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 1/2559 เพื*อ
พิจารณาอนุมัตกิารออกหุน้เพื*อรองรับการใชส้ทิธิตามใบสําคัญแสดงสทิธิครั /งที* 8 (GL-W4)ระหว่างวันที* 21 
เมษายน2559 ถงึวันที* 16 พฤษภาคม2559 ซึ*งจะเท่ากับ 24.49บาทต่อหุน้ จงึไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสทิธใินราคาตํ*าตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที* สจ. 
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39/2551 เรื*อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยแ์ละการกําหนดราคาตลาดเพื*อการพจิารณาการเสนอขายหุน้
ที*ออกใหมใ่นราคาตํ*า 

ประธานฯ ไดช้ี/แจงเพิ*มเตมิว่าในวาระที* 8.1 นี/ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทุนของบริษัทฯ ในจํานวน 
170,000,000 หุน้ เพื*อรองรับการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธคิรั /งที* 8 (GL-W4)คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิห ้
นําเสนอเพิ*มเตมิต่อที*ประชมุนี/ เพื*อพจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรอื บุคคลที*
ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที*บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการพจิารณากําหนดรายละเอยีดอื*นๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับ
การจัดสรรหุน้เพิ*มทนุขา้งตน้ ซึ*งรวมถงึการเขา้เจรจา ทําความตกลง และการลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ที*
เกี*ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทนุดังกลา่ว รวมถงึการลงนามในคําขออนุญาตตา่งๆ คําขอผ่อนผันตา่งๆ และ
หลักฐานที*จําเป็นที*เกี*ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทุนและการนําหุน้สามัญเพิ*มทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ*งรวมถึงการตดิต่อ การยื*นคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ และการ
ดําเนนิการการตดิตอ่ และ/หรอื การกระทําอื*นใดตอ่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง รวมถงึการดําเนนิการใดๆ ที*จําเป็นเพื*อวัตถุประสงค์
ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทนุของบรษัิทฯ ดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ*มเตมิ  
 

ทั /งนี/ ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิ*มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอต่อที*ประชมุเพื*อพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญ
เพิ*มทนุของบรษัิทฯ ในจํานวนไมเ่กนิ 170,000,000 หุน้ มลูคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื*อรองรับการใชส้ทิธติาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที*ช ี/แจงไปแลว้ 

ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

 มต ิ ที*ประชุมพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทุนของบริษัทฯ ในจํานวนไม่เกนิ 
170,000,000 หุน้ มูลค่าที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื*อรองรับการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-
W4) และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที*ไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี/ 

เห็นดว้ย 912,956,357 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ*งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 100 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
ระเบยีบวาระที�  8.2 พิจารณาอนุมตั ิการจดัสรรหุ ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ในจํานวนไม่เก ิน 

115,050,000 หุน้มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทเพื�อรองรบัการใช้สทิธแิปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ประธานฯ รายงานต่อที*ประชุมว่าสืบเนื*องจากการอนุมัติการเพิ*มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตาม
รายละเอยีดในระเบยีบวาระที* 7.2 นั/น ที*ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 
1/2559 เพื*อพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทนุในจํานวนไม่เกนิ 115,050,000 หุน้ มูลค่าที*ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท เพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามรายละเอยีดที*ปรากฏในระเบยีบวาระ  
ที* 6 

ในการนี/ราคาแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญเพิ*มทนุที*ราคา 40 บาทตอ่หุน้ดังกลา่วจะไม่ตํ*ากวา่รอ้ยละ 90 ของ
ราคาปิดถัวเฉลี*ยถว่งนํ/าหนักของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ์ ยอ้นหลัง 15 วันทําการ ตดิตอ่กันกอ่นวันที*ที*
ประชมุคณะกรรมการมมีต ิ(17 พฤษภาคม 2559) ใหเ้สนอวาระต่อที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 1/2559 เพื*อ
พจิารณาอนุมัตกิารออกหุน้เพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพระหวา่งวันที* 21 เมษายน2559 
ถงึวันที* 16 พฤษภาคม2559 ซึ*งจะเทา่กับ 24.49บาทตอ่หุน้ จงึไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใน
ราคาตํ*าตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที* สจ. 39/2551 เรื*อง การ
คํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยแ์ละการกําหนดราคาตลาดเพื*อการพจิารณาการเสนอขายหุน้ที*ออกใหม่ในราคา
ตํ*า 
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ประธานฯ ไดช้ี/แจงเพิ*มเตมิว่าในวาระที* 8.2 นี/ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทุนของบริษัทฯ ในจํานวน 
115,050,000 หุน้ เพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที*ประชุมคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิห ้
นําเสนอเพิ*มเตมิต่อที*ประชมุนี/เพื*อพจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรือ บุคคลที*
ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที*บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการพจิารณากําหนดรายละเอยีดอื*นๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับ
การจัดสรรหุน้เพิ*มทนุขา้งตน้ ซึ*งรวมถงึการเขา้เจรจา ทําความตกลง และการลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ที*
เกี*ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทนุดังกลา่ว รวมถงึการลงนามในคําขออนุญาตตา่งๆ คําขอผ่อนผันตา่งๆ และ
หลักฐานที*จําเป็นที*เกี*ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทุนและการนําหุน้สามัญเพิ*มทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ*งรวมถึงการตดิต่อ การยื*นคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ และการ
ดําเนนิการการตดิตอ่ และ/หรอื การกระทําอื*นใดตอ่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง รวมถงึการดําเนนิการใดๆ ที*จําเป็นเพื*อวัตถุประสงค์
ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทนุของบรษัิทฯ ดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ*มเตมิ 
 

ทั /งนี/ ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิ*มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอต่อที*ประชมุเพื*อพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญ
เพิ*มทนุของบรษัิทฯ ในจํานวนไมเ่กนิ 115,050,000 หุน้มลูคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทเพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพและการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที*ช ี/แจงไปแลว้ 

ทั /งนี/ มตใินระเบยีบวาระนี/จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนโดยไมนั่บเสยีงของ JTA ซึ*งเป็นผูถ้อืหุน้ที*มสีว่นไดเ้สยี 

 มต ิ ที*ประชุมพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทุนของบริษัทฯ ในจํานวนไม่เกนิ 
115,050,000 หุน้มูลคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทเพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการ
มอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที*ไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี/ 

เห็นดว้ย 811,400,157 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5758 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ*งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 3,456,200 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.4241 
งดออกเสยีง 100 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ทั /งนี/ JTA ซึ*งถอืหุน้จํานวน 98,100,000หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระ
นี/ 

 
ระเบยีบวาระที� 9 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้ม)ี 

 -ไมม่-ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ*มเตมิ ซึ*งสามารถสรุปไดด้งันี/ 
คําถาม : ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ จากการที*บรษัิทมแีผนการใชเ้งนิที*ไดจ้ากการออกหุน้สามัญใหม่เพื*อรองรับ
การใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิครั /งที* 8 (GL-W4) ซึ*งเป็นเงนิบาทในการขยายธุรกจิในประเทศลาวและมี
แผนการใชเ้งนิที*ไดจ้ากการขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ*งเป็นเงนิดอลลารส์หรัฐเพื*อใชเ้ป็นเงนิทนุในการขยายธุรกจิใน
ประเทศกมัพูชาทั /งนี/ ขอสอบถามถงึแหลง่เงนิทนุที*จะใชใ้นการลงทนุในประเทศอนิโดนเีซยี 
คําตอบ : ประธานฯไดช้ี/แจงว่าในแง่ของการลงทุนในอนิโดนีเซยีนั/นจะใชเ้งนิรูเปียอนิโดนีเซยีเป็นหลัก 
โดยประธานฯ ไดช้ี/แจงวา่บรษัิทร่วมทนุของบรษัิทฯ ในอนิโดนีเซยี คอื GLFI ไดม้กีารตดิตอ่ธนาคาร J Trust Bank 
ซึ*งเป็นธนาคารในเครอืของ JT ในประเทศอนิโดนีเซยีเพื*อเป็นฐานเงนิทนุในสกลุเงนิรูเปียอนิโดนีเซยีทั /งหมดแลว้ 
บรษัิทฯ จงึไมม่คีวามจําเป็นตอ้งจัดหาเงนิทนุเพิ*มเตมิในสกลุเงนิอื*นอกี ซึ*งปัจจุบันบรษัิทฯ ไดม้เีงนิลงทนุแลว้ถงึ 8 
ลา้นดอลลารส์หรัฐ ทั /งนี/จากการแถลงขา่ว CEO ของทาง JT ยังไดก้ลา่วว่า JT พรอ้มที*จะสนับสนุนเงนิลงทนุอกี
4,000 ลา้นดอลลา่ร์สหรัฐเพื*อการขยายธุรกจิของบรษัิทฯ ซึ*งเป็นอกีเหตผุลหนึ*งที*ทําใหบ้รษัิทฯ มั*นใจในการร่วม
ลงทนุกบั JT  
 
คําถาม :           ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ ในการลงทนุในธุรกจิพลังงานแสงอาทติยใ์นอนิโดนีเซยี ซึ*งเป็นประเทศหมู่
เกาะ มภีูมอิากาศที*มมีรสมุมากกวา่ที*จะมแีสงอาทติย ์ จงึขอสอบถามว่าบรษัิทฯ ไดม้กีารศกึษาความเป็นไปไดใ้น
การลงทุนดังกล่าวหรือไม่ เนื*องจากอนิโดนีเซียมีชื*อเสยีงในเรื*องถ่านหิน แต่ไม่ไดม้ีชื*อเสยีงในดา้นพลังงาน
แสงอาทติย ์
คําตอบ :           ในเรื*องของพลงังานแสงอาทติย ์ประธานฯ ไดช้ี/แจงวา่พลังงานเป็นสิ*งที*สําคัญมาก อกีทั /งจํานวน
ประชากรในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตม้จํีานวนมากขึ/น และมกีารใชพ้ลังงานในปรมิาณที*สงูขึ/น ดังนั/น ทศิทาง
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ในปัจจบุนัจงึมกีารหันมาใชพ้ลงังานทดแทน เชน่ พลงังานแสงอาทติยซ์ึ*งเป็นพลงังานสะอาด และมรีาคาที*น่าดงึดดู
และมปีระสทิธภิาพที*ดขี ึ/นกว่าแตก่อ่น โดยบรษัิทฯ จะปลอ่ยสนิเชื*อใหก้ับลกูคา้รายละ 750 ดอลลา่รส์หรัฐในการ
ลงทุนในแผงพลังงานแสงอาทติย ์(Solar Panel) Converter และ Battery ซึ*งเมื*อลูกคา้ไดใ้ชบ้รกิารสนิเชื*อ
ดงักลา่วของบรษัิทฯ ตา่งพบวา่คา่ใชจ้่ายดา้นพลังงานมรีาคาถูกลง โดยบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาวา่ประเทศอนิโดนีเซยี
เป็นประเทศที*มจํีานวนประชากรมาก และเป็นตลาดขนาดใหญ่ ซึ*งบรษัิท และบรษัิทอื*น ๆ ในกลุ่ม และ JT ไดม้ี
การศกึษาเกี*ยวกบัการลงทนุในอนิโดนเีซยีอยา่งละเอยีดถี*ถว้นแลว้ 
 
คําถาม : ผูถ้ือหุน้ขอสอบถามถงึความคบืหนา้ในการดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกจิในประเทศ
อนิโดนเีซยี ซึ*งไดม้กีารแถลงไวก้อ่นหนา้นี/วา่จะไดรั้บใบอนุญาตดงักลา่วกอ่นสิ/นสดุไตรมาสที* 2 
คําตอบ:  ประธานฯ ไดช้ี/แจงถงึความคบืหนา้ว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงรอทางการอนิโดนีเซยีพิจารณา
อนุมัตอิอกใบอนุญาตอยูซ่ ึ*งคาดหวงัวา่จะไดรั้บใบอนุญาตดงักลา่วภายในไตรมาสที* 2 นี/ อย่างไรก็ด ีกรณีนี/เป็นสิ*งที*
บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้ทั /งนี/ เมื*อไดรั้บใบอนุญาตแลว้ บรษัิทฯ สามารถเริ*มดําเนนิการไดอ้ย่างรวดเร็ว โดย
ปัจจบุนั บรษัิทฯ ไดเ้ตรยีมการเอาไวพ้รอ้มแลว้ ทั /งในดา้นกระบวนการและระบบงานตา่ง ๆ ทั /งนี/ คณุทัตซยึะ โคโนชิ
ตะ ประธานคณะกรรมการบรหิาร ไดช้ี/แจงเพิ*มเตมิวา่บรษัิท ไดแ้จง้ขา่วเกี*ยวกับการลงทนุในประเทศอนิโดนีเซยีใน
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ และทางสื*อมวลชน เกี*ยวกบัการผนกึกําลงักบั  JT รุกตลาดอนิโดนีเซยี ในวันที* 23 พฤษภาคม 
2559 
 
คําถาม : ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่บรษัิทฯคาดวา่ธรุกจิในประเทศอนิโดนเีซยีจะสรา้งกําไรไดใ้นปีนี/หรอืไม ่
คําตอบ : ประธานฯ ไดช้ี/แจงว่าบริษัทฯ ย่อมคาดหวังใหบ้ริษัทฯ มีกําไร ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศ
อนิโดนเีซยี แตร่วมถงึในปรเทศอื*นๆ อยา่งไรก็ด ีจากประสบการณ์ที*ฝ่านมา ในประเทศกัมพูชาบรษัิทฯ ใชเ้วลา 1 ปี 
7 เดอืน จงึจะสามารถสรา้งกําไรได ้เนื*องจาก บรษัิทฯ ไดใ้ชเ้วลาในการพัฒนาระบบตา่ง ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ แตใ่น
ประเทศลาว บรษัิทฯ ใชเ้วลาเพยีง 4 เดอืน ในการถงึจุดคุม้ทนุ (Break-even point) ซึ*งบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาว่า 
Digital Finance Platform ของบรษัิทฯ ที*สามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในกัมพูชานั/นน่าจะสามารถใชไ้ดด้ี
ในอนิโดนีเซยีเช่นกัน ซึ*งบริษัทฯ คาดหวังว่าบริษัทฯ จะสามารถสรา้งกําไรในอนิโดนีเซยีไดใ้นเวลาอันสั /น ซึ*ง
จะตอ้งตดิตามตอ่ไปในอนาคต  
 
คําถาม : ผูถ้อืหุน้สอบถามว่า ตอนนี/บรษัิทฯ เรียกตัวเองว่าเป็นผูใ้หบ้ริการ “ดจิทิัลไฟแนนซ”์ (Digital 
Finance Provider) ประกอบกับที*รัฐบาลไทยมนีโยบายเศรษฐกจิดจิทิัล (Digital Economy) บรษัิทฯ เล็งเห็นถงึ
ประโยชนจ์ากนโยบายของรัฐบาลดงักลา่วตอ่บรษัิทฯ หรอืไม ่
คําตอบ : ประธานฯ ไดช้ี/แจงว่า บริษัทฯ ไดเ้ริ*มตน้ประกอบธุรกจิจากการใหเ้ช่าซื/อรถจักรยานยนต ์เมื*อ
บรษัิทไดเ้ริ*มขยายธุรกจิเขา้ไปในประเทศกัมพูชา บรษัิทฯ ก็ไดส้รา้งและพัฒนาระบบเครือข่ายของการขยายจุด
ใหบ้รกิารการขาย (POS) และระบบ Digital Finance ขึ/นซึ*งทําใหบ้รษัิทฯ สามารถเขา้ถงึลกูคา้ไดอ้ย่างใกลช้ดิ
มากกวา่ผูป้ระกอบการสนิเชื*อรายอื*นซึ*งเมื*อพจิารณาสถานการณ์ใน 5 ปีกอ่นนั/น การจัดเก็บขอ้มูลผ่านทางอนิเตอร์
เนทยังเป็นไปโดยลําบาก อย่างไรก็ด ีสถานการณ์ในปัจจุบันนั/นไดเ้ปลี*ยนไปในทางที*ดขี ึ/นโดยที*อนิเตอร์เนทมี
ความเร็วและความเสถยีรมากขึ/น รวมทั /งมกีารขยายตัวของการใช ้Social Network ซึ*งลว้นแลว้แต่เป็นปัจจัยที*
สนับสนุนระบบ Digital Finance ของบรษัิทฯ ทั /งสิ/น ตวัอย่างเชน่ ในกรณีที*ลกูคา้อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญกวา่ 300 
กโิลเมตร บรษัิทฯ ก็ยังคงมคีวามใกลช้ดิและเขา้ถงึ ตดิตามลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพผ่านเทคโนโลยตีา่ง ๆ เชน่ 
การใช ้Line Call เป็นตน้ ซึ*งสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มคีา่ใชจ้่ายในการดําเนนิงาน(OPEX)ที*ตํ*าลง และมคีวามสามารถใน
การทํากําไรที*สงูขึ/น ทั /งนี/ บรษัิทฯ มแีนวคดิในการทําธุรกจิที*บรษัิทฯ ไดพั้ฒนาขึ/นเองทั /งระบบ Digital Finance 
และระบบไอทซีึ*งบรษัิทฯ ไดพั้ฒนาขึ/นตั /งแตเ่ริ*มทําธุรกจิในกัมพูชาโดยที*บรษัิทฯ ไดนํ้าระบบดังกลา่วมาใชใ้นไทย
แลว้ทั /งนี/ หากมโีอกาสใด ๆ ที*จะดําเนินการใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาลที*สนับสนุน Digital Technology 
เขา้มา บรษัิทฯ ก็พรอ้มที*จะเปิดรับโอกาสนั/น 
 

เมื*อไมม่ผีูใ้ดสอบถามคําถามเพิ*มเตมิ ประธานกลา่วปิดประชมุเมื*อเวลา 11.00 น. 

ลงชื*อ   ลงชื*อ  

     (น.ส. ศริเิพ็ญ พงศช์ยัฤกษ์)        (นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ) 
           เลขานุการบรษัิท             ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 2 

สารสนเทศเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนัของ 
บรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

เรื�อง รายการเขา้ซื)อหุน้ 
 

 
 เนื*องดว้ย ที*ประชมุคณะกรรมการบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) (“บรษิทั”) ครั /งที* 12/2559 เมื*อวันที*30 
กันยายน 2559 มมีตอินุมัตกิารเขา้ซื/อหุน้ในบรษัิทจดทะเบยีนในประเทศศรลีังกา ไดแ้ก ่Commercial Credit and 
Finance PLC (“CCF”) และการซื/อหุน้ในบรษัิทจํากัดในประเทศเมยีนมาร ์ไดแ้ก ่BG Microfinance Myanmar 
Co., Ltd. (“BGMM”) และการเขา้ทํารายการไดม้าซึ*งสนิทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีนและรายการที*เกี*ยวโยงกัน ใน
การนี/ บรษัิทจะเขา้ทําการซื/อหุน้โดยผ่านบรษัิทย่อยของบรษัิท คอื Group Lease Holdings Pte. Ltd. (“บรษิทั
ยอ่ย” หรอื “GLH”) ซึ*งเป็นบรษัิทย่อยที*บรษัิทถอืหุน้ทั /งหมด และจัดตั /งขึ/นในประเทศสงิคโปรโ์ดยประกอบธุรกจิ
เป็น Holding Company โดยมรีายละเอยีดการเขา้ทํารายการเขา้ซื/อหุน้ ดงันี/ 
 
1)  การไดม้าซึ*งหุน้สามัญของ CCF จํานวน 95,390,500 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.99 ของจํานวนหุน้ที*ออกและ

จําหน่ายไดท้ั /งหมดของ CCF ในราคาหุน้ละ 111 รูปีศรีลังกา (ประมาณ 26.35 บาท โดยใชอ้ัตรา
แลกเปลี*ยน ณ วันที* 29 กันยายน 2559 ที* 0.2374 บาทต่อ 1 รูปีศรีลังกา) รวมทั /งสิ/นเป็นมูลค่า 
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. (“การ
เขา้ซื)อหุน้ใน CCF”) และ 

2) การไดม้าซึ*งหุน้สามัญของ BGMM จํานวน 1,387,680 หุน้ มูลคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 1,000 จ๊าด คดิเป็นรอ้ย
ละ 100 ของจํานวนหุน้ที*ออกและจําหน่ายไดท้ั /งหมดของ BGMM ในราคาหุน้ละ ประมาณ 5.77 ดอลลาร์
สหรัฐ (ประมาณ 199.79 บาท โดยใชอ้ัตราแลกเปลี*ยน ณ วันที* 29 กันยายน 2559 ที* 34.6250 บาท ตอ่ 
1 ดอลลารส์หรัฐ) รวมทั /งสิ/นเป็นมูลคา่ 8,006,913.60 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 277.24 ลา้นบาท) จาก 
BG Investments (PVT) Ltd., BG International (PVT) Ltd., BG Capital (PVT) Ltd. และ CCF (“การ
เขา้ซื)อหุน้ใน BGMM”) 
(การเขา้ซื/อหุน้ใน CCF และการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM รวมกนัเรยีกวา่ “รายการเขา้ซื)อหุน้”) 

 
ในการนี/ เนื*องจากนายแพทรคิ ฟิชเชอรซ์ึ*งปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทเป็นผูก้อ่ตั /งและ

เป็นหุน้สว่นบรหิารใน Creation SL ซึ*งเป็นหนึ*งในผูข้ายหุน้ CCF และยังดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการที*ไม่เป็น
ผูบ้รหิารใน CCF ซึ*งเป็นหนึ*งในผูข้ายหุน้ BGMM ดว้ย ทั /งนี/ Creation SL ถอืหุน้เป็นจํานวนที*มนัียสําคัญใน CCF 
โดยคดิเป็นรอ้ยละ 28.66 การเขา้ซื/อหุน้ใน CCF จาก Creation SL และการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM จาก CCF จงึเขา้
ขา่ยเป็นรายการที*เกี*ยวโยงกันภายใตป้ระกาศคณะกรรมการตลาดทุนที* ทจ. 21/2551 เรื*องหลักเกณฑใ์นการทํา
รายการที*เกี*ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื*อง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการที*เกี*ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั”) ใน
รายการประเภทสนิทรัพยห์รอืบรกิาร โดยมมีลูคา่ของรายการ ดงันี/ 

 
• การเขา้ซื/อหุน้สามัญใน CCF โดยบรษัิทย่อย จาก Creation SL จํานวน 70,822,537หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 

22.27 ของจํานวนหุน้ที*ออกและจําหน่ายไดท้ั /งหมดของ CCF ในราคาซื/อขายหุน้ละ 111 รูปีศรีลังกา 
รวมทั /งสิ/นคดิเป็น 7,861,301,607 รูปีศรลีังกา (ประมาณ 1,866.27 ลา้นบาท)  หรอื รอ้ยละ 25.07 ของ
มลูคา่สนิทรัพยท์ี*มตีวัตนสทุธ ิ(เทา่กบัประมาณ 7,442.85 ลา้นบาท  คํานวณจากงบการเงนิรวมของบรษัิท 
ณ วนัที* 30 มถินุายน 2559) (“รายการที�เกี�ยวโยงกบั CCF”)   

• การเขา้ซื/อหุน้สามัญใน BGMM โดยบรษัิทย่อย จาก CCF จํานวน 389,852 หุน้ มูลค่าที*ตราไวหุ้น้ละ 
1,000 จ๊าด คดิเป็นรอ้ยละ 28.09 ของจํานวนหุน้ที*ออกและจําหน่ายไดท้ั /งหมดของ BGMM ในราคาซื/อ
ขายหุน้ละ 5.77 ดอลลารส์หรัฐ รวมทั /งสิ/นคดิเป็น 2,249,446.04 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 77.89 ลา้น
บาท)  หรอื รอ้ยละ 1.05 ของมลูคา่สนิทรัพยท์ี*มตีวัตนสทุธ ิ(“รายการที�เกี�ยวโยงกบั BGMM”)   
(รายการที*เกี*ยวโยงกับ CCF และรายการที*เกี*ยวโยงกับ BGMM รวมกันจะเรยีกว่า “รายการที�เกี�ยวโยง
กนั”) 
 
รายการที*เกี*ยวโยงกันดังกลา่วขา้งตน้ มมีูลคา่รวมทั /งสิ/นไม่นอ้ยกวา่ 1,944.16 ลา้นบาท (หรอืเทา่กับรอ้ย

ละ 26.12 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ี*มตีัวตนสทุธ)ิ ซึ*งมากกวา่ 20 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 3 ของมูลคา่สนิทรัพยส์ทุธติาม
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ประกาศรายการที*เกี*ยวโยงกัน ดังนั/น บรษัิทจงึมหีนา้ที*ตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการที*
เกี*ยวโยงกันตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) และขออนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ในการเขา้ทํา
รายการที*เกี*ยวโยงกนัโดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมตํ่*ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผูถ้อืหุน้ที*มาประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับสว่นของผูถ้อืหุน้ที*มสีว่นไดเ้สยี โดยคณะกรรมการจะกําหนดวันประชมุผู ้
ถอืหุน้ และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอกีครั/ง นอกจากนี/ บรษัิทไดแ้ตง่ตั /งให ้บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน เซอรว์สิเซส จํากัด 
เป็นที*ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื*อใหค้วามเห็นแกผู่ถ้อืหุน้บนรายการที*เกี*ยวโยงกันดังกลา่ววา่มคีวามสมเหตสุมผล
และเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทหรอืไม ่รวมถงึความเป็นธรรมของราคา และเงื*อนไขของรายการที*เกี*ยวโยงกนั 

 
นอกจากนี/ การเขา้ซื/อหุน้ใน CCF และ BGMM ดังกลา่วเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึ*งสนิทรัพยข์องบรษัิท

ย่อยของบรษัิทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที* ทจ. 20/2551 เรื*อง หลักเกณฑใ์นการทํารายการที*มี
นัยสําคัญที*เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจําหน่ายไปซึ*งทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื*องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัตกิารของบริษัทจดทะเบยีนในการไดม้าหรือจําหน่ายไปซึ*ง
สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 (และที*แกไ้ขเพิ*มเตมิ) (“ประกาศรายการไดม้าหรอืจําหนา่ยไป”) เมื*อพจิารณารวมขนาด
ของรายการไดม้าและจําหน่ายไปซึ*งสนิทรัพยใ์นชว่งระหวา่ง 6 เดอืนที*ผา่นมาของบรษัิท และ/หรอื บรษัิทย่อย จะมี
ขนาดของรายการรวมคดิเป็นไม่เกนิรอ้ยละ 20.07 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ รายการเขา้ซื/อหุน้ดังกล่าวจึงจัดเป็น
รายการประเภทที* 2 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจําหน่ายไป บริษัทจงึมหีนา้ที*ตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผย
สารสนเทศรายการเขา้ซื/อหุน้ตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) และจัดสง่หนังสอืแจง้
สารสนเทศซึ*งมรีายละเอยีดตามที*กําหนดโดยประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปใหก้ับผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วันนับ
แต่วันที*เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ทั /งนี/ โปรดพิจารณารายละเอยีดเพิ*มเตมิในสารสนเทศเกี*ยวกับ
รายการไดม้าซึ*งสนิทรัพยข์องบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) เรื*อง รายการเขา้ซื/อหุน้ 
 
 นอกจากนี/ ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที*แกไ้ขเพิ*มเตมิ) 
การซื/อกจิการของบรษัิทอื*นมาเป็นของบรษัิทมหาชนจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชมุผูถ้อืหุน้ ดังนั/น บรษัิทจะตอ้ง
ไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทโดยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผูถ้อื
หุน้ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนกอ่นการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM โดยคณะกรรมการจะกําหนดวันประชมุ
ผูถ้อืหุน้ และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอกีครั/ง 
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รายละเอยีดการเขา้ทํารายการเขา้ซื/อหุน้มดีงันี/ 
โครงสรา้งรายการเขา้ซื)อหุน้ 
 
กอ่นการทํารายการเขา้ซื)อหุน้ 
 
 

 
 
 
หลงัการทํารายการเขา้ซื)อหุน้ 
 
 

 
 
  

BG Microfinance Myanmar 

Co., Ltd. (BGMM) 

100%

Commercial Credit and Finance PLC. (CCF)

Group of B G 

Companies

51.47%29.99%

Creation 

Investments Sri 

Lanka LLC

6.40%

Capitalife Assurance Ltd.

Trade Finance & Investment

98.35%

19.30%

7.20%
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1.  วนั เดอืน ปี ที�เกดิรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
   

รายการที* 1: รายการที*เกี*ยวโยงกบั CCF 
บรษัิทจะเขา้ทําสญัญาซื/อขายหุน้ใน CCF (“สญัญา CCF”) กับ BG Investments (PVT) Ltd., Creation SL 
และ Mr. Stephen L Lafrance Jr. (“ผูข้ายหุน้ CCF”) และสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ กับ BG Investments 
(PVT) Ltd. และ Creation SL ในวันที* 3 ตลุาคม 2559 โดยที*บรษัิทย่อยจะทําการเขา้ซื/อหุน้สามัญของ CCF 
จํานวน 95,390,500 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.99 ของหุน้ที*ออกและจําหน่ายไดท้ั /งหมดของ CCF จากผูข้ายหุน้ 
CCF 
 
กอ่นที*จะทํารายการที*เกี*ยวโยงกับ CCF จาก Creation SL บรษัิทจะขออนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
ในการเขา้ทํารายการที*เกี*ยวโยงกบั CCF 
 
รายการที* 2: รายการที*เกี*ยวโยงกบั BGMM 
บรษัิทจะเขา้ทําสญัญาซื/อขายหุน้ใน BGMM (“สญัญา BGMM”) กับ BG Investments (PVT) Ltd., BG 
International (PVT) Ltd., BG Capital (PVT) Ltd. และ CCF (“ผูข้ายหุน้ BGMM”) ในวันที* 3 ตลุาคม 2559 
โดยที*บรษัิทย่อยจะทําการเขา้ซื/อหุน้สามัญของ BGMM จํานวน 1,387,680 หุน้ มูลค่าที*ตราไวหุ้น้ละ 1,000 
จ๊าด คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของหุน้ที*ออกและจําหน่ายไดท้ั /งหมดของ BGMM  
 
ก่อนที*จะทํารายการที*เกี*ยวโยงกับ BGMM บรษัิทจะขออนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ในการซื/อ
กจิการของบรษัิทอื*นมาเป็นของบรษัิทมหาชน ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (และที*แกไ้ขเพิ*มเตมิ) และการเขา้ทํารายการที*เกี*ยวโยงกบั BGMM 
 

2.  คูส่ญัญาที�เกี�ยวขอ้งและความสมัพนัธก์บับรษิทัจดทะเบยีน 
   

รายการที* 1: การเขา้ซื/อหุน้ใน CCF 
 ผูข้าย :  - BG Investments (PVT) Ltd.  

(22,200,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 6.98 ของหุน้สามัญทั /งหมดที*ออกและเรียกชําระแลว้ของ 
CCF) 

   - Creation SL  
(70,822,537 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 22.27 ของหุน้สามัญทั /งหมดที*ออกและเรียกชําระแลว้ของ 
CCF) 

   - Mr. Stephen L Lafrance Jr.  
(2,367,963 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.74 ของหุน้สามัญทั /งหมดที*ออกและเรยีกชาํระแลว้ของ CCF)  

  ความสมัพันธก์บับรษัิท 
- BG Investments (PVT) Ltd. และ Mr. Stephen L Lafrance Jr. ไม่มคีวามสมัพันธใ์ด ๆ กับ

บรษัิทในลกัษณะที*จะเขา้ขา่ยเป็นบคุคลที*เกี*ยวโยงกนัตามประกาศรายการที*เกี*ยวโยงกนั 
- Creation SL เป็นบรษัิทที*จัดตั /งขึ/นเป็นพเิศษ (Special Purpose Vehicle) ซึ*งจัดตั /งและ

บรหิารโดยนายแพทรคิ ฟิชเชอร์ เพื*อระดมทนุจากนักลงทนุจากนานาชาตเิพื*อลงทุนใน CCF 
นายแพทรคิ ฟิชเชอรเ์ป็นหนึ*งในคณะกรรมการบรษัิท และเป็นผูบ้รหิารงานในบรษัิทที*จัดตั /งขึ/น
เป็นพเิศษ (Special Purpose Vehicle) อกีบรษัิทหนึ*งคอื Creation Investments ASEAN 
LLC ซึ*งลงทนุในบรษัิทในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 2.39  

 ผูซ้ ื/อ :     บรษัิท โดยผา่นทางบรษัิทยอ่ย 
 
รายการที* 2: การเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM 

 ผูข้าย :  - B G Investments (Pvt) Ltd.  
(368,704 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 26.57 ของหุน้สามัญทั /งหมดที*ออกและเรียกชําระแลว้ของ 
BGMM) 

   - B G International (Pvt) Ltd.  
(314,546 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 22.67 ของหุน้สามัญทั /งหมดที*ออกและเรียกชําระแลว้ของ 
BGMM) 

   - B G Capital (Pvt) Ltd.  
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(314,577 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 22.67 ของหุน้สามัญทั /งหมดที*ออกและเรียกชําระแลว้ของ 
BGMM) 

   - CCF  
(389,852 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 28.09 ของหุน้สามัญทั /งหมดที*ออกและเรียกชําระแลว้ของ 
BGMM)  

- Mr Lawrance Gregory Shriyantha Perera 
 (1 หุน้) 

 
  ความสมัพันธก์บับรษัิท 

- BG Investments (PVT) Ltd. และ Mr. Stephen L Lafrance Jr. ไม่มคีวามสมัพันธใ์ด ๆ กับ
บรษัิทในลกัษณะที*จะเขา้ขา่ยเป็นบคุคลที*เกี*ยวโยงกนัตามประกาศรายการที*เกี*ยวโยงกนั 

- CCF เป็นบรษัิทที*ถอืหุน้โดย Creation SL ในสดัสว่นรอ้ยละ 28.66 โดย Creation SL ซึ*งเป็น
บรษัิทที*จัดตั /งขึ/นเป็นพเิศษ (Special Purpose Vehicle) จัดตั /งและบรหิารโดยนายแพทรคิ ฟิช
เชอร์ซึ*งเป็นหนึ*งในคณะกรรมการบรษัิท และเป็นผูบ้รหิารงานในบรษัิทที*จัดตั /งขึ/นเป็นพเิศษ 
(Special Purpose Vehicle) อกีบรษัิทหนึ*งคอื Creation Investments ASEAN LLC ซึ*งลงทนุ
ในบรษัิทในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 2.39  

 ผูซ้ ื/อ :     บรษัิท โดยผา่นทางบรษัิทยอ่ย 
 
3.  ลกัษณะโดยท ั�วไปของรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
  

รายการที* 1: รายการที*เกี*ยวโยงกบั CCF 
บรษัิทย่อยไดต้กลงที*จะเขา้ซื/อหุน้ของ CCF จากผูข้ายหุน้ CCF โดยเขา้ทําสญัญา CCF กับผูข้ายหุน้ CCF การ
เขา้ซื/อหุน้จะกระทําโดยบรษัิทย่อย (GLH) ซึ*งเป็นบรษัิทย่อยที*บรษัิทถอืหุน้ทั /งหมด และจัดตั /งขึ/นในประเทศ
สงิคโปร์โดยประกอบธุรกจิเป็น Holding Company ภายหลังจากการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF ซึ*งรวมถงึการเขา้ทํา
รายการที*เกี*ยวโยงกับ CCF GLH จะเขา้เป็นผูถ้อืหุน้โดยตรงใน CCF โดยถอืหุน้สามัญจํานวน 95,390,500 หุน้ 
คดิเป็นสัดสว่นประมาณรอ้ยละ 29.99 ของหุน้ที*ออกและจําหน่ายไดท้ั /งหมดของ CCF และบรษัิทจะเขา้เป็นผู ้
ถือหุน้โดยออ้มใน CCF ผ่านทางการถือหุน้ใน GLH ทั /งนี/ มูลค่ารวมของรายการไม่เกินประมาณ 
10,588,345,500 รูปีศรีลังกา (ประมาณ 2,513.67 ลา้นบาท) ซึ*งเทา่กับ 111 รูปีศรีลังกาตอ่หุน้ของ CCF 
(ประมาณ 26.35 บาท) ทั /งนี/ ภายใตข้อ้ตกลงตามสญัญา CCF 

จากหุน้สามัญจํานวน 95,390,500 หุน้ที*บรษัิทจะทําการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF นั/น บรษัิทย่อยจะซื/อหุน้จํานวน 
70,822,537 หุน้ ซึ*งคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 74 ของหุน้ทั /งหมดที*จะเขา้ซื/อจาก Creation SL ที*ราคา 
111 รูปีศรลีงักาตอ่หุน้ (ประมาณ 26.35 บาท (คดิเป็นประมาณ 26.35 บาท) ดังนั/น มูลคา่สิ*งตอบแทนทั /งหมด
ที*จะตอ้งชําระใหแ้ก ่ Creation SL จะไม่เกนิ 7,861,301,607 รูปีศรลีังกา(คดิเป็นเทา่กับประมาณ 1,866.27 
ลา้นบาท) 

มลูคา่สนิทรัพยท์ี*มตีวัตนสทุธขิองบรษัิท ณ วนัที* 30 มถินุายน 2559 เทา่กับ 7,442.85 ลา้นบาท ดังนั/น รอ้ยละ 
3 ของมูลค่าสนิทรัพยท์ี*มตีัวตนสทุธเิทา่กับ 223.28 ลา้นบาท มูลค่าสิ*งตอบแทนทั /งหมดที*จะตอ้งชําระใหแ้ก ่ 
Creation SL นั/นสงูกวา่รอ้ยละ 3 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ี*มตีัวตนสทุธ ิดังนั/น จงึพจิารณาไดว้า่เป็นรายการขนาด
ใหญท่ี*ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชมุผูถ้อืหุน้ตามประกาศรายการที*เกี*ยวโยงกนั 

นอกจากนี/ การเขา้ซื/อหุน้ใน CCF ภายใตส้ัญญา CCF นั/นขึ/นอยู่กับการเจรจาระหว่างคู่สัญญาเกี*ยวกับ
ขอ้กําหนดและเงื*อนไขของสัญญา CCF และสัญญาระหว่างผูถ้ือหุน้ ผลลัพธจ์ากการตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมายเป็นที*น่าพอใจ และความสมบูรณ์ของเงื*อนไขบังคับกอ่นที*คูส่ัญญาไดต้กลงกันตามสญัญาวา่จะตอ้ง
ไดรั้บการปฏบิตัจินครบถว้นแลว้หรอืที*จะตกลงยกเวน้ 

ในการนี/ หลังจากเขา้ทํารายการที*เกี*ยวโยงกับ CCF แลว้ บริษัทจะเสนอชื*อกรรมการ 2 ท่านเพื*อเป็น
คณะกรรมการของ CCF และบริษัทมีสทิธกํิาหนดใหก้รรมการที*เสนอชื*อโดยบริษัทไดรั้บการแต่งตั /งเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี*ยงของ CCF ได ้นอกจากนี/ การลงมตใินเรื*องที*สําคัญสว่นหนึ*ง
จะตอ้งไดรั้บผลโหวตจากกรรมการที*เสนอโดยบรษัิท อย่างไรก็ด ีการควบคุมและบรหิารงานทั*วไปของ CCF 
ยังคงอยู่กับผูบ้รหิารเดมิของ CCF เนื*องจากทมีผูบ้รหิารเดมินั/นไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึศักยภาพในการทําใหธุ้รกจิ
ของ CCF เตบิโตไดใ้นหลายปีมานี/ 
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รายการที* 2: รายการที*เกี*ยวโยงกบั BGMM 
บรษัิทยอ่ยไดต้กลงที*จะเขา้ซื/อหุน้ของ BGMM จากผูข้ายหุน้ BGMM โดยเขา้ทําสญัญา CCF กับผูข้ายหุน้ CCF 
การเขา้ซื/อหุน้จะกระทําโดยบรษัิทย่อย (GLH) ซึ*งเป็นบริษัทย่อยที*บริษัทถือหุน้ทั /งหมด และจัดตั /งขึ/นใน
ประเทศสงิคโปรโ์ดยประกอบธุรกจิเป็น Holding Company ภายหลังจากการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM ซึ*งรวมถงึ
การเขา้ทํารายการที*เกี*ยวโยงกับ BGMM GLH จะเขา้เป็นผูถ้อืหุน้โดยตรงใน BGMM โดยถอืหุน้สามัญจํานวน 
1,387,680 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของหุน้ที*ออกและจําหน่ายไดท้ั /งหมดของ BGMM และบรษัิทจะเขา้
เป็นผูถ้ือหุน้โดยออ้มใน BGMM ผ่านทางการถือหุน้ใน GLH ทั /งนี/ มูลค่ารวมของรายการไม่เกนิประมาณ 
8,006,913.60  ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 277.24 ลา้นบาท) ซึ*งเทา่กับ 5.77 ดอลลารส์หรัฐตอ่หุน้ของ BGMM 
(ประมาณ 199.79 บาท) ทั /งนี/ ภายใตข้อ้ตกลงตามสญัญา BGMM 

จากหุน้สามัญจํานวน 1,387,680 หุน้ที*บรษัิทยอ่ยจะเขา้ซื/อนั/น บรษัิทจะซื/อหุน้จํานวน 389,852 หุน้ ซึ*งคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 28.09 ของหุน้สามัญทั /งหมดของ BGMM ที*จะเขา้ซื/อจาก CCF ที*ราคา 5.77 ดอลลารส์หรัฐตอ่
หุน้ (คดิเป็นประมาณ 199.79 บาท) ดงันั/น มลูคา่สิ*งตอบแทนทั /งหมดที*จะตอ้งชาํระใหแ้ก ่  CCF จะไมเ่กนิ 
2,249,446.04 ดอลลารส์หรัฐ (คดิเป็นเทา่กบัประมาณ 77.89 ลา้นบาท) 

มลูคา่สนิทรัพยท์ี*มตีวัตนสทุธขิองบรษัิท ณ วนัที* 30 มถินุายน 2559 เทา่กับ 7,442.85 ลา้นบาท ดังนั/น รอ้ยละ 
0.03 ของมลูคา่สนิทรัพยท์ี*มตีวัตนสทุธเิทา่กบั 2.23 ลา้นบาท และรอ้ยละ 3 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ี*มตีัวตนสทุธิ
เท่ากับ 223.28 ลา้นบาท มูลค่าสิ*งตอบแทนทั /งหมดที*จะตอ้งชําระใหแ้ก่ CCF จะไม่เกนิ 2,249,446.04 
ดอลลาร์สหรัฐ (คดิเป็นเท่ากับประมาณ 77.89 ลา้นบาท) คดิเป็นรอ้ยละ 1.05 ของมูลค่าสนิทรัพยท์ี*มตีัวตน
สทุธ ิอย่างไรก็ด ีตามประกาศรายการที*เกี*ยวโยงกัน บรษัิทตอ้งคํานวณรวมมูลค่าของรายการที*เกี*ยวโยงกับ 
BGMM รวมกับมูลคา่ของรายการที*เกี*ยวโยงกับ CCF ดังนั/น มูลคา่สิ*งตอบแทนทั /งหมดจะเป็น 1,944.16 ลา้น
บาท ทั /งนี/ มูลค่าสิ*งตอบแทนรวมทั /งหมดนั/น สูงกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรัพยท์ี*มีตัวตนสุทธ ิดังนั/น จงึ
พจิารณาไดว้า่เป็นรายการขนาดใหญท่ี*ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชมุผูถ้อืหุน้ตามประกาศรายการที*เกี*ยวโยงกนั 

นอกจากนี/ การเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM ภายใตส้ัญญา BGMM นั/นขึ/นอยู่กับการเจรจาระหวา่งคู่สัญญาเกี*ยวกับ
ขอ้กําหนดและเงื*อนไขของสญัญา BGMM ผลลัพธจ์ากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายเป็นที*น่าพอใจ และ
ความสมบูรณ์ของเงื*อนไขบังคับก่อนที*คู่สัญญาไดต้กลงกันตามสัญญาว่าจะตอ้งไดรั้บการปฏบิัตจินครบถว้น
แลว้หรอืที*จะตกลงยกเวน้ 

ในการนี/ หลังจากเขา้ทํารายการที*เกี*ยวโยงกับ BGMM แลว้ บรษัิทจะเสนอชื*อกรรมการใหม่ทั /งคณะเพื*อเป็น
คณะกรรมการเละบรหิารงานใน BGMM และบรษัิทจะเสนอชื*อประธานเจา้หนา้ที*บรหิาร (Chief Executive 
Officer) และผูช้ว่ยผูจั้ดการทั*วไป (Deputy General Manager) เพื*อปฏบิัตงิานในประเทศเมยีนม่ารแ์ละให ้
ความชว่ยเหลอืในดา้นการดําเนนิงานที*นั*น นอกจากนี/ บรษัิทมแีผนที*จะใหท้มีบรหิารและพนักงานทั /งหมดของ 
BGMM ในปัจจบุนัปฏบิตังิานตอ่ไปเพื*อสนับสนุนการเตบิโตในอนาคตเนื*องจากไดพ้สิจูน์แลว้วา่ทําให ้BGMM มี
ผลประกอบการที*ด ี
 
3.1 ขอ้มลูธรุกจิโดยทั*วไปของ CCF 
 
3.1.1 ขอ้มลูเบื/องตน้ของ CCF 
ชื*อบรษัิท Commercial Credit and Finance Public Limited Company 

หมายเลขทะเบยีนบรษัิท PB 269 PQ 

วนัจดทะเบยีนจัดตั /ง 
4 ตลุาคม 2525 (จดทะเบยีนอกีครั/งตามกฎหมายบรษัิทฉบับใหม่เมื*อวันที* 8 
เมษายน 2551) 

สถานที*จัดตั /ง ประเทศศรลีงักา 
ประเภทธรุกจิ การใหส้นิเชื*อและลสีซิ*ง 
ที*อยูจ่ดทะเบยีน No. 106, Yatinuwara Veediya, Kandy 
สถานการณ์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

จดทะเบยีนในตลาดรอง – Diri Savi 

กรรมการ • Mr. K.J.C. Perera (กรรมการอสิระที*ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร) – ประธานกรรมการ 
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• Mr. R.S. Egodage (กรรมการบรหิาร) – ประธานเจา้หนา้ที*บรหิาร 
• Mr. P.S.R.C. Chitty (กรรมการบรหิาร) – กรรมการอํานวยการฝ่าย

ปฏบิตักิาร 
• Mr. S.K. Gunaratne (กรรมการที*ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
• Mrs. G.R. Egodage (กรรมการบรหิาร) 
• Mr. M.S.D. Pinto (กรรมการอสิระที*ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
• Mr. D. Soosaipillai (กรรมการอสิระที*ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
• Mr. P. Fisher (กรรมการที*ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
• Mr. K. Vander Weele (กรรมการที*ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

ทนุจดทะเบยีนและทนุชําระ
แลว้ 

318,074,365 หุน้ (ณ วนัที* 20 กนัยายน 2559) 
2,150,640,315 รูปีศรลีงักา (เทา่กบัประมาณ 510.56 ลา้นบาท) 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 รายแรก ณ วนัที� 20 มถินุายน 2559 

1. M/S B G Investments (PVT) LTD 142,676,872 หุน้ (รอ้ยละ 44.86) 
2. Creation Investment Sri Lanka LLC 91,169,757 หุน้ (รอ้ยละ 28.66) 
3. Lanka Orix Finance PLC/ B G Investments (PVT) LTD 26,700,000 

หุน้ (รอ้ยละ 8.39) 
4. DR. E Fernando 12,904,463 หุน้ (รอ้ยละ 4.06) 
5. MR G G Hemachandra 7,107,652 shares (รอ้ยละ 2.23) 
6. Assetline Leasing CO. LTD/BG Investments (PVT) LTD 7,003,224 

หุน้ (รอ้ยละ 2.2) 
7. Peoples Leasing & Finance /MS S N Egodage 4,264,380 หุน้ (รอ้ย

ละ 1.34) 
8. Ceylinco Insurance PLC A/C NO.1 (Life Fund) 4,014,843 หุน้ (รอ้ย

ละ 1.26) 
9. First Capital Markets LIMITED / BG Investments (PVT) LTD 

3,750,000 หุน้ (รอ้ยละ 1.18) 
10. MR S L Lafrance JR 2,367,963 หุน้ (รอ้ยละ 0.74) 

บุคคลที* เกี*ย วโยงกันกับ
บริษัทและสัดส่วนการถือ
หุน้ของบคุคลเหลา่นั/น 

Creation SL ถอืเป็นบคุคลที*เกี*ยวโยงกันกับบรษัิทเนื*องจากนายแพทรคิ ฟิช
เชอร์เป็นหนึ*งในคณะกรรมการบริษัทของบริษัท และเป็นผู จั้ดตั /งและ
กรรมการบรหิารใน Creation SL ซึ*งเป็นหนึ*งในผูข้ายหุน้ CCF โดยลงทนุเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 28.66 ใน CCF จากการระดมเงนิทนุจากผูล้งทนุนานาชาต ิ
และยังเป็นผูบ้ริหารงานในบริษัทที*จัดตั /งขึ/นเป็นพเิศษ (Special Purpose 
Vehicle) อกีบรษัิทหนึ*งคอื Creation Investments ASEAN LLC ซึ*งลงทนุ
ในบรษัิทในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 2.39  

ใบอนุญาตที*ไดรั้บ 

• ใบอนุญาตประกอบธรุกจิการเงนิ 
• ใบอนุญาตประกอบธรุกจิลสีซิ*ง 
• ใบอนุญาตภายใตก้ารประกอบธรุกจิรับจํานํา 
• ใบอนุญาตสาํหรับการเขา้ร่วม Common ATM Switch (CAS) 

จํานวนพนักงาน 3,500 
จํานวนสาขา 124 

อสงัหารมิทรัพย ์

• ตามรายงานประจําปีล่าสุด ปี 2557-2558 CCF เป็นเจา้ของ
อสังหาริมทรัพย์ที*ลงทุนโดยมีราคาตลาดที* 537.6 ลา้นรูปีศรีลังกา 
(14.5 ลา้นบาท) 

• เชา่ที*ตั /งสาขาประมาณรอ้ยละ 99 

บรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วม 

บรษิทัยอ่ย 
- Trade Finance & Investments PLC 
บรษิทัรว่ม 
- BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. 
- Capitalife Assurance Limited 
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3.1.2 ขอ้มลูธรุกจิ 
 
CCF ประกอบธุรกจิทางดา้นการใหส้นิเชื*อโดยมีสนิคา้และบรกิารทางการเงนิหลายรูปแบบ โดยขึ/น
ทะเบยีนตามกฎหมาย Finance Business Act และ Finance Leasing Act การใหบ้รกิารและสนิคา้นั/น
รวมถงึการใหส้นิเชื*อและลสีซิ*ง เงนิกู ้สนิเชื*อรายย่อย แฟคเตอริ*ง เงนิกูท้องคํา ใหคํ้าปรกึษาทางดา้น
การขายอสงัหารมิทรัพยแ์ละที*ดนิ 

 
CCF มีทรัพย์สนิหลักคอืเงนิกูแ้ละลูกหนี/ซึ*งคดิเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 46.56 ของทรัพย์สนิรวม 
(สถานะทางการเงนิที*ยังมไิดส้อบทาน ณ วันที* 30 มถิุนายน 2559) โดยมกีารปล่อยเงนิกูใ้หแ้กผู่กู้ใ้น
หลายกลุม่ โดยกลุม่ที*มกีารปลอ่ยกูใ้หม้ากที*สดุคอืกลุม่สนิเชื*อรายย่อยซึ*งมกีารใหบ้รกิารทางการเงนิแก่
ลกูคา้กลุม่ที*มรีายไดน้อ้ยตามชนบทที*ประกอบอาชพีอสิระและโดยปกตจิะไม่สามารถเขา้ถงึบรกิารทาง
การเงนิและบรกิารอื*นที*เกี*ยวขอ้งได ้โดยการปลอ่ยสนิเชื*อรายย่อยนั/นจะกระทําโดยไม่มหีลักประกันใน
การคนืเงนิกูย้มืและมรีะยะเวลาการชาํระคนืเงนิกูต้ามที*กําหนด ลกัษณะการปลอ่ยสนิเชื*อรายย่อยมหีลาย
ประเภท อาท ิการปล่อยเงนิกูว้งเงนิไม่สงูมากนัก (Micro Loans) โดยมีเงื*อนไขการใหส้นิเชื*อที*
เหมาะสมกับความตอ้งการทางการเงนิของชมุชนดอ้ยโอกาส/รายไดน้อ้ย โดยเฉพาะพื/นที*ชนบท โดย
เงินกูเ้หล่านี/จะใหค้วบคู่ไปกับการใหบ้ริการอื*น เช่น การฝึกอบรมผูป้ระกอบการรายย่อย และการ
สนับสนุนดา้นการพัฒนาธุรกจิซึ*งมีความจําเป็นต่อการพัฒนาอย่างยั*งยนืของกลุ่มครอบครัวผูม้รีายได ้
นอ้ย นอกจากนี/ การใหส้นิเชื*อรายย่อยอกีแบบหนึ*งคอืการใหส้นิเชื*อแกธุ่รกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สนิเชื*อ SME) ซึ*งเป็นกลุม่ลกูคา้ระดบัที*สงูกวา่ Micro Loans และมคีวามตอ้งการสนิเชื*อทางการเงนิที*มี
ความซับซอ้นกวา่ลกูคา้สนิเชื*อรายย่อย ทั /งนี/ การใหส้นิเชื*อ SME นั/นก็จะทําควบคูไ่ปกับการใหบ้รกิาร
อื*นๆ เพื*อพัฒนาธรุกจิตอ่ไปเชน่กนั 

 
นอกจากนี/ CCF ก็ยังประกอบธุรกจิลสีซิ*งเป็นธุรกจิหลักอกีธุรกจิหนึ*ง โดยคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 34.48 
ของทรัพยส์นิรวม (สถานะทางการเงนิที*ยังมไิดส้อบทาน ณ วันที* 30 มถิุนายน 2559)  CCF ยังให ้
บริการลสีซิ*งที*ออกแบบใหแ้ก่ลูกคา้เฉพาะรายสําหรับยานพาหนะและอุปกรณ์หลายประเภท รวมถงึ 
ยานพาหนะสว่นบคุคลและที*ใชใ้นธุรกจิ รถสามลอ้ รถจักรยานยนต ์ยานพาหนะเพื*อวัตถุประสงคพ์เิศษ 
เครื*องมอืจักรกลและเครื*องมอืทางการเกษตร 

 
แหลง่เงนิทนุหลกัของ CCF มาจากลกูคา้ที*ลงทนุในเงนิฝากประจําและไดรั้บผลตอบแทนในการลงทนุที*
สงูโดยองิจากระยะเวลาของเงนิฝาก เงนิฝากจะมรีะยะเวลาตั /งแต ่1 เดอืน ถงึ 5 ปี โดยมเีงนิฝากขั /นตํ*า
จํานวน  5,000 รูปีศรลีังกา (1,200 บาท) ดอกเบี/ยจะชําระเป็นรายเดอืนเมื*อครบกําหนดระยะเวลาเงนิ
ฝาก  
 
ในการนี/ ตามความเห็นของผูเ้ชี*ยวชาญทางกฎหมายที*บรษัิทไดว้่าจา้ง การเขา้ซื/อหุน้ใน CCF จะไม่
กระทบถงึใบอนุญาตต่าง ๆ ในการประกอบธุรกจิของ CCF และไม่กระทบเหตุใด ๆ ที*จะทําใหม้ผีลต่อ
การถอืครองหรอืการเชา่อสงัหารมิทรัพยข์อง CCF อย่างไรก็ด ีไม่มขีอ้กําหนดหรอืขอ้จํากัดใด ๆ ภายใต ้
สญัญาที*สําคัญของ CCF ที*เกี*ยวขอ้งกับการที* GLH จะเขา้ซื/อหุน้ใน CCF เวน้แตก่ารยกเลกิสญัญาผูถ้อื
หุน้ระหวา่ง BG และ Creation SL ฉบับลงวันที* 31 ธันวาคม 2556 และการแจง้การเปลี*ยนแปลงการถอื
หุน้ของ CCF ไปยังธนาคารเจา้หนี/ตา่ง ๆ   

 
3.1.3 ขอ้มลูทางการเงนิที*สาํคญัของ CCF 
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รายไดด้อกเบี)ยและพอรต์สนิเชื�อ 

รายไดด้อกเบี/ยสาํหรับปีสิ/นสดุวันที* 31 มนีาคม 2559 (งบปี 58/59) เพิ*มขึ/นประมาณรอ้ยละ 43.1 จากปีกอ่น (งบปี 
57/58) การที*รายไดเ้พิ*มขึ/นมากเป็นผลมากจากการขยายตัวทางธุรกจิอย่างรวดเร็วในปี พอรต์สนิเชื*อเงนิใหกู้ย้มื
และลกูหนี/ในปีบัญช ี58/59 เพิ*มขึ/นประมาณรอ้ยละ 18.3 ในขณะที*พอรต์ลสีซิ*งและเชา่ซื/อเพิ*มขึ/นประมาณรอ้ยละ 
39.4 จากปีบัญช ี57/58 อย่างไรก็ตาม กําไรสทุธเิพิ*มขึ/นเพียงรอ้ยละ 5.9 เนื*องจากค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานที*
สงูขึ/นจากการที* CCF ดําเนนิโครงการพัฒนาประสทิธภิาพในการดําเนนิธรุกจิขององคก์ร การพัฒนาที*สาํคญัมดีงันี/ 

ดา้นลสีซิ*งและเชา่ซื/อ CCF ไดข้ยายเครอืขา่ยการใหบ้รกิารและเพิ*มจํานวนพนักงานดา้นการตลาด โดยมกีารจัดการ
อบรมพนักงานดา้นการตลาดตลอดทั /งปีบัญช ี58/59 เพื*อใหม้ีความรูค้วามสามารถในทางปฏิบัตอิย่างแทจ้ริง 
สํานักงานสาขาส่วนใหญ่จะมีการแบ่งแยกงานและกําลังคนดา้นการตลาดอย่างชัดเจนเพื*อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายไดม้ากขึ/น 

สําหรับการใหส้นิเชื*อระยะยาว CCF ไดม้กีารปรับปรุงกระบวนการปฏบิัตงิานจํานวนมากเพื*อใหก้ารทํางานมคีวาม
สอดคลอ้งกนัทั /งกระบวนการ ซึ*งรวมถงึการนําระบบปฏบิตักิาร on-line มาใชใ้นการประเมนิคณุภาพลกูคา้และอนุมัติ
สนิเชื*อ 

ลา้นรูปีศรลีงักา ลา้นบาท ลา้นรูปีศรลีงักา ลา้นบาท ลา้นรูปีศรลีงักา ลา้นบาท

รายได้ดอกเบี)ย            4,622         1,114           16,418           3,955 11,472                     2,764 

รายได้ดอกเบี)ยสุทธ ิ            3,003            723           10,212           2,460 7,255                      1,748 

รายได้จากการดําเนนิงานรวม            2,559            616           11,571           2,787 8,285                      1,996 

กําไรกอ่นภาษี               916            221            3,027             729 2,635                         635 

กําไรสุทธ ิ               675            163            2,322             559 2,194                         528 

สนิทรพัยร์วม           75,168       18,108           72,494         17,464 59,027                   14,220 

เงนิใหกู้ย้มืและลูกหนี)สุทธ ิ           34,126         8,221           34,276           8,257 28,980                     6,981 

ลูกหนี)ลสีซ ิ�งและเช่าซื)อสุทธ ิ           27,536         6,633           26,692           6,430 19,150                     4,613 

หนี)สนิรวม           66,484       16,016           64,480         15,533 53,057                   12,781 

เงนิฝาก (ลูกค้า)           50,807       12,239           50,381         12,137 43,231                   10,414 

สว่นของผูถ้ือหุน้            8,684         2,092            8,014           1,931 5,970                      1,438 

ทุนที�ออกและเรยีกชําระแลว้ 2,151                        518 2,151                         518 2,151                         518 

สํารองและกําไรสะสม (ไมร่วมสว่นได้เสยีที�ไมม่ี
อํานาจควบคุม)

6,513                     1,569 5,844                       1,408 3,804                         916 

อตัราสว่นหนี)ที�ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได้ 5.9% 4.3% 4.1%

ขอ้มูลการต ั)งค่าเผื�อหนี)สงสยัจะสูญ

ค่าเผื�อหนี)สงสยัจะสูญ-เงนิใหกู้ย้มืและลูกหนี)           (1,593)           (1,238)            (298)              (680)            (164)

อตัราค่าเผื�อหนี)สงสยัจะสูญต่อเงนิใหกู้ย้มืและลูกหนี) 4.46% 3.49% 2.29%

ค่าเผื�อหนี)สงสยัจะสูญ-ลูกหนี)ลสีซ ิ�งและเช่าซื)อ           (1,695)           (1,462)            (352)           (1,062)            (256)

อตัราค่าเผื�อหนี)สงสยัจะสูญต่อลูกหนี)ลสีซ ิ�งและ
เช่าซื)อ

5.80% 5.19% 5.25%

ค่าเผื�อหนี)สงสยัจะสูญ-เงนิใหกู้ย้มืและลูกหนี) 
ลสีซ ิ�งและเช่าซื)อ

          (3,288)           (2,701)            (651)           (1,741)            (419)

อตัราค่าเผื�อหนี)สงสยัจะสูญต่อเงนิใหกู้ย้มืและ
ลูกหนี) ลสีซ ิ�งและเช่าซื)อ

5.06% 4.24% 3.49%

หมายเหตุ - อัตราแลกเปลี*ยน ณ วันที* 30 มถิุนายน 2559 เท่ากับ 0.2409 บาท ต่อ 1 รูปีศรีลังกา

                    - ผูส้อบบัญชขีองงบการเงนิปีที*นําเสนอขา้งตน้ คอื เอนิสท์ แอนด ์ ยัง เมอืงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา

ขอ้มูลทางการเงนิที�สําคญั
30 มถิุนายน  2559

(3 เดอืน งบยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

31  มนีาคม 2559

(งบประจําปี ตรวจสอบแลว้)

31 มนีาคม 2558

(งบประจําปี ตรวจสอบแลว้)

งบการเงนิรวม
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สําหรับพอร์ตการใหส้นิเชื*อ Microfinance CCF ดํารงสถานะของพอร์ตในปีบัญช ี58/59 ใหใ้กลเ้คยีงกับปีบัญช ี
57/58 ทั /งนี/ Microfinance เป็นหนึ*งในสนิเชื*อที*มคีวามสําคัญตอ่ CCF เนื*องจากมคีวามสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์
ขององคก์รโดยตรงในการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแก่ผูท้ี*ไม่สามารถเขา้ถงึการใหบ้รกิารสนิเชื*อของธนาคาร
พาณิชย์ เพื*อใหบุ้คคลเหล่านี/สามารถก่อตั /งหรือพัฒนาธุรกิจของตนเองได ้เครือข่ายการใหบ้ริการสนิเชื*อ 
Microfinance ของ CCF ครอบคลมุทั /ง 122 สํานักงานโดยมลีกูคา้จํานวน 355,633 ราย ณ สิ/นปีบัญช ี58/59 ทั /งนี/ 
ในปีบัญช ี58/59 นั/น CCF ไดม้ีการจัดตั /งหน่วยงานใหม่หลายหน่วยเพื*อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและ
ระบบงานภายใน โดยมีวัตถุประสงคเ์พื*อเป็นการพัฒนาการใหบ้ริการลูกคา้อย่างต่อเนื*อง หน่วยงานที*สําคัญ 2 
หน่วยไดแ้ก ่หน่วยควบคมุคณุภาพ (Quality Assurance Team) และหน่วยปฏบิัตกิาร (Operations team) หน่วย
ควบคุมคุณภาพรับผิดชอบดา้นการป้องกันและตรวจสอบขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องของสินเชื*อในกลุ่ม 
Microfinance รวมถึงการป้องกันปัญหาที*อาจเกดิขึ/นในการใหคํ้าแนะนําหรือบริการแก่ลูกคา้ หน่วยปฏิบัตกิาร
รับผิดชอบงานดา้นการตดิตามประเมินผลเทียบกับงบประมาณประจําปีและการพัฒนาคุณภาพบริการเพื*อให ้
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

หนี)ที�ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NPLs) และคา่เผื�อหนี)สงสยัจะสญู 

NPLs ของ CCF เพิ*มขึ/นจากรอ้ยละ 4.3 เป็นรอ้ยละ 5.9 ในชว่งไตรมาสแรกของปีบัญช ี59/60 สิ/นสดุเดอืนมถิุนายน 
2559 เนื*องจากเกดินํ/าท่วมและแผ่นดนิถล่มในชว่งเดอืนพฤษภาคม 2559 ในหลายทอ้งที* ทําใหก้ารฟื/นตัวทาง
เศรษฐกจิหยดุชะงักและสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ลกูคา้ในพื/นที*ที*ไดรั้บความเสยีหายจากนํ/าทว่ม เหตกุารณ์ดังกลา่ว
สง่ผลกระทบอย่างมากตอ่พอรต์สนิเชื*อ Microfinance และลสีซิ*ง นอกจากนี/ ระบบการรับชําระเงนิมกีารหยุดชะงัก
ในชว่งไตรมาสแรกนี/เนื*องจากมกีารปรับเปลี*ยนระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ใหม่ ทั /งนี/ เนื*องจาก
พอรต์การใหส้นิเชื*อของ CCF เนน้การใหส้นิเชื*อแกล่กูคา้ที*มรีายไดน้อ้ย ซึ*งสว่นใหญ่ประกอบดว้ยผูป้ระกอบอาชพี
อสิระรายยอ่ยและพนักงานที*มฐีานเงนิเดอืนนอ้ย กลุม่ลกูคา้เหลา่นี/จงึมคีวามออ่นไหวสงูตอ่ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ 

CCF ไดม้ีการตั /งค่าเผื*อหนี/สงสัยจะสูญในช่วงไตรมาสแรกสิ/นสุดเดอืนมิถุนายน 2559 เพิ*มขึ/นอย่างมาก ซึ*ง
สอดคลอ้งกับการเพิ*มขึ/นของ NPLs ในไตรมาส สําหรับสถานะอายุลูกหนี/นั /น ณ วันที* 30 มถิุนายน 2559 พอร์ต
สนิเชื*อจํานวนรอ้ยละ 73.62 อยูใ่นสถานะปกต ิขอ้มลูสถานะอายลุกูหนี/ มดีงันี/ 

 

จํานวนวนัที�คา้งชําระ รอ้ยละของยอดเงนิตน้
คงคา้ง 

ปกต ิ- ไมผ่ดินัดชาํระ 73.62% 
31-60 วนั 9.08% 
61-90 วนั 6.62% 
91-120 วนั 2.04% 

ตั /งแต ่121 วนัขึ/นไป 8.64% 
รวม 100% 

  
 

3.2 ขอ้มลูธรุกจิโดยทั*วไปของ BGMM 
3.2.1 ขอ้มลูเบื/องตน้ของ BGMM 
ชื*อบรษัิท BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. 
หมายเลขทะเบยีนบรษัิท 483FC/2013-2014 
วนัจดทะเบยีนจัดตั /ง 20 กนัยายน 2556 
สถานที*จัดตั /ง ประเทศเมยีนมาร ์
ประเภทธรุกจิ การใหส้นิเชื*อ 

ที*อยูจ่ดทะเบยีน 
15 F, Sakura Tower, No.339 , Bogyoke Aung San Road, Kyauktada 
Township, Yangon 

สถานการณ์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน 

กรรมการ • Mr Lawrence Gregory Shriyantha Perera  
• Mr Kasturi Arachilage Chaminada Janaka Jayathilake  
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• Mr Roshan Sanjaya Egodage  
• Mr Don Dhanushka Rushan Udugama 
• Mr Anuradha Senarath Ranaweera 

ทนุจดทะเบยีนและทนุชําระ
แลว้ 

1,387,680 หุน้ (ขอ้มลู ณ วนัที* 26 สงิหาคม 2559) 
1,387,680,000 จ๊าด (เทา่กบัประมาณ 41.35 ลา้นบาท) 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

1. B G Investments (Pvt) Ltd., 368,704 หุน้ (รอ้ยละ 26.57) 
2. B G International (Pvt) Ltd., 314,546 หุน้ (รอ้ยละ 22.67) 
3. B G Capital (Pvt) Ltd., 314,577 หุน้ (รอ้ยละ 22.67) 
4. CCF 389,852 หุน้ (รอ้ยละ 28.09) 
5. Mr Lawrance Gregory Shriyantha Perera (1 หุน้) 

ใบอนุญาตที*ไดรั้บ ใบอนุญาตประกอบธรุกจิสนิเชื*อรายยอ่ย (Microfinance) 
จํานวนพนักงาน 32 
จํานวนสาขา 3 

อสงัหารมิทรัพย ์ • BGMM ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของอสงัหารมิทรัพย ์
• เชา่ที*ตั /งสาขา 

บุคคลที* เกี*ย วโยงกันกับ
บริษัทและสัดส่วนการถือ
หุน้ของบคุคลเหลา่นั/น 

CCF เขา้ขา่ยเป็นบคุคลที*เกี*ยวโยงกันกับบรษัิทผ่านโครงสรา้งการถอืหุน้ โดย
หุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 28.66 ของ CCF ถอื ผ่านทางCreation SL ซึ*งเป็น
บรษัิทที*จัดตั /งขึ/นเป็นพเิศษ (Special Purpose Vehicle) จัดตั /งและบรหิาร
โดยนายแพทริค ฟิชเชอร์ซึ*งเป็นหนึ*งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการใน 
CCF และเป็นผูบ้รหิารงานในบรษัิทที*จัดตั /งขึ/นเป็นพเิศษ (Special Purpose 
Vehicle) อกีบรษัิทหนึ*งคอื Creation Investments ASEAN LLC ซึ*งลงทนุ
ในบรษัิทในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 2.39  

บรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วม ไมม่ ี
 
3.2.2 ขอ้มลูธรุกจิ 

BGMM เป็นบรษัิทที*ประกอบธุรกจิสนิเชื*อรายย่อย (Microfinance) และไดป้ระกอบธุรกจิในประเทศ
เมยีนมารม์าเป็นระยะเวลามากกวา่ 2 ปี โดย BGMM ไดรั้บใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิอย่างถาวรใน
วันที* 5 พฤศจกิายน 2558 BGMM มวีัตถุประสงคห์ลักในการยกระดับฐานะทางสงัคมและทางเศรษฐกจิ
ของกลุม่ประชากรระดับรากหญา้ในประเทศเมยีนมาร ์โดยการเสรมิสรา้งการพัฒนาที*คลอบคลมุทั /งดา้น
สังคมและดา้นเศรษฐกจิผ่านทางการใหบ้ริการทางดา้นการเงินและดา้นอื*นๆ อย่างมีประสทิธิภาพ 
BGMM ปลอ่ยสนิเชื*อใหแ้กล่กูคา้รายย่อยที*เป็นผูห้ญงิ ซึ*งถอืวา่เป็นจุดศนูยก์ลางในการพัฒนาตั /งแตใ่น
ระดับครอบครัว โดยจะปล่อยสนิเชื*อใหแ้ก่กลุ่มบุคคลที*มีสมาชกิ 5 คนและแต่ละคนในกลุ่มตอ้ง
รับผดิชอบร่วมกัน ทั /งนี/ สนิเชื*อของ BGMM มกํีาหนดระยะเวลาการชําระหนี/ 50 สปัดาห ์และจะมกีาร
เรยีกเก็บการชาํระหนี/เป็นรายสปัดาห ์
 
ในการนี/ ตามความเห็นของผูเ้ชี*ยวชาญทางกฎหมายที*บรษัิทไดว้่าจา้ง เมื*อไดรั้บความเห็นชอบจาก
หน่วยงานรัฐบาลในประเทศเมยีนมา่รส์าํหรับการซื/อขายหุน้ใน BGMM แลว้ การเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM จะ
ไม่กระทบถงึใบอนุญาตตา่ง ๆ ในการประกอบธุรกจิและการเชา่อสงัหารมิทรัพยข์อง BGMM นอกจากนี/ 
ไม่มขีอ้กําหนดหรอืขอ้จํากัดใด ๆ ภายใตส้ญัญาที*สําคัญของ BGMM ที*เกี*ยวขอ้งกับการที* GLH จะเขา้
ซื/อหุน้ใน BGMM  

 
3.2.3 ขอ้มลูทางการเงนิที*สาํคัญของ BGMM 
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BGMM จดทะเบยีนจัดตั /งบรษัิทในเดอืนกันยายน ปี 2556 แต่ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิ Microfinance ถาวร 
ในเดอืนพฤศจกิายน 2558 ดงันั/น จงึยังไมม่กีารกจิกรรมการปลอ่ยสนิเชื*อมากเทา่ CCF ในประเทศศรลีังกา อย่างไร
ก็ตาม พอรต์สนิเชื*อในปีบญัช ี58/59 มมีลูคา่ประมาณ 1,269 ลา้นจ๊าดหรอืเตบิโตเกอืบสองเทา่ของพอรต์สนิเชื*อใน
ปีบัญช ี57/58 รายไดด้อกเบี/ยเพิ*มขึ/นจาก 43 ลา้นจ๊าดในปีบัญช ี 57/58 เป็น 319 ลา้นจ๊าดในปีบัญช ี58/59 คดิ
เป็นรอ้ยละ 742 ของปีบัญช ี57/58 กําไรสุทธเิป็นบวกในปีบัญช ี58/59 เป็นเงนิจํานวน 149 ลา้นจ๊าด ปัจจุบัน 
BGMM ม ี3 สาขาและมพีนักงานรวม 32 คน 

BGMM ยังไม่มกีารบันทกึ NPLs อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกํากับดูแล Microfinance ของเมยีนมาร์ (the 
Microfinance Supervisory Committee of Myanmar) ไดอ้อกประกาศฉบับที* 5/2016 ลงวันที* 29 สงิหาคม2559 
กําหนดใหบ้รษัิท Microfinance ทกุแหง่ตั /งสาํรองคา่เผื*อหนี/สญู ดงันี/ 

จํานวนวนัที�คา้งชําระ อตัราการต ั)งสํารองของยอดเงนิ
ตน้คงคา้ง 

ก) ชั /นปกต ิ- ไมผ่ดินัดชาํระ 1% 

ข) ชั /นตํ*ากวา่มาตรฐาน – คา้งชาํระเกนิกวา่ 30 วนั 10% 

ค) ชั /นควรระวงัเป็นพเิศษ – คา้งชําระเกนิกวา่ 31 – 60 วนั 50% 

ง) ชนัสงสยั – คา้งชําระเกนิกวา่ 61 - 90 วนั 75% 

จ) ชั /นสญู – คา้งชาํระเกนิกวา่ 91 วนั 100% 

ฉ) ขยายเวลาชําระหนี/ 1 ครั /ง 50% 

ช) ขยายเวลาชําระหนี/ 2 ครั /ง 100% 

ตามรายงานบัญชสีําหรับผูบ้ริหาร ณ สิ/นเดือนกันยายน 2559 BGMM มีการปล่อยสนิเชื*อจํานวนทั /งสิ/น 10,135 
สญัญา มูลคา่สนิเชื*อรวม 1,671.68 ลา้นจ๊าด (ประมาณ 49.8 ลา้นบาท) ในจํานวนดังกลา่ว มอียู่ 10,121 สญัญา 
ยอดรวมสนิเชื*อ 1,668.04 ลา้นจ๊าด (ประมาณ 49.7 ลา้นบาท เทยีบเทา่ประมาณรอ้ยละ 99.8 ของพอรต์สนิเชื*อ
รวม) อยู่ในชั /นปกต ิหากคํานวณการตั /งคา่เผื*อหนี/สญูตามประกาศที*ออกใหม่นี/ BGMM อาจจะมกีารตั /งสํารองสงูสดุ
ไมเ่กนิ 1.5 ลา้นจ๊าด (ประมาณ 45,000 บาท เทยีบเทา่ประมาณรอ้ยละ 0.09 ของพอรต์สนิเชื*อรวม) 

  
4.  มูลคา่รวมและเกณฑท์ี�ใชกํ้าหนดมูลคา่รวมของรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
 
4.1 มลูคา่ของรายการที*เกี*ยวโยงกนั 
 

รายการที* 1: รายการที*เกี*ยวโยงกบั CCF 

ลา้นจ๊าด ลา้นบาท ลา้นจ๊าด ลา้นบาท ลา้นจ๊าด ลา้นบาท

รายไดด้อกเบ ี)ย                98                  3              319                10 43                                   1 

รายไดด้อกเบ ี)สุทธ ิ                92                  3              304                  9 43                                   1 

รายไดจ้ากการดําเนนิงานรวม                99                  3              387                12 51                                   2 

กําไรก่อนภาษี                39                  1              198                  6 (21)                                (1)

กําไรสุทธ ิ                39                  1              149                  4 (21)                                (1)

สนิทรพัยร์วม           1,609                48           1,446                43 568                               17 

เงนิใหกู้ย้มืและลูกหนี)           1,354                40           1,269                38 661                               20 

หนี)สนิรวม              325                10              299                  9 68                                   2 

เงนิฝาก (ลูกคา้)              216                  6              189                  6                30                  1 

ส่วนของผูถ้อืหุน้           1,284                38           1,146                34 499                               15 

ทนุท ี�ออกและเรยีกชําระแลว้ 1,038                            31 1,038                            31 540                               16 

สํารองและกําไรสะสม 246                                 7 109                                 3 (40)                                (1)

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี*ยน ณ วันที* 30 มถิุนายน 2559 เท่ากับ 0.0298 บาท ต่อ 1 จ๊าด

     ผูส้อบบัญชคีอื Daw Myint Myint Toe, CPA

30 มถิุนายน  2559

(3 เดอืน งบยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

31  มนีาคม 2559

(งบประจําปี ตรวจสอบแลว้)

31 มนีาคม 2558

(งบประจําปี ตรวจสอบแลว้)ขอ้มูลทางการเงนิท ี�สําคญั
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จากหุน้สามัญจํานวน 95,390,500 หุน้ที*บรษัิทย่อยจะเขา้ทําการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF นั/น บรษัิทย่อยจะซื/อหุน้
จํานวน 70,822,537 หุน้ ซึ*งคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 74 ของหุน้ทั /งหมดที*จะเขา้ซื/อจาก Creation SL ที*
ราคา 111 รูปีศรลีังกาตอ่หุน้ (คดิเป็นประมาณ 26.35 บาท) ดังนั/น มูลคา่สิ*งตอบแทนทั /งหมดที*จะตอ้งชําระ
ใหแ้ก ่ Creation SLจะไมเ่กนิ 7,861,301,607 รูปีศรลีงักา  (คดิเป็นเทา่กบัประมาณ 1,866.27 ลา้นบาท) 
 

มลูคา่สนิทรัพยท์ี*มตีวัตนสทุธขิองบรษัิท ณ วนัที* 30 มถินุายน 2559 เทา่กับ 7,442.85 ลา้นบาท ดังนั/น รอ้ยละ 
3 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ี*มตีัวตนสทุธเิทา่กับ 223.28 ลา้นบาท ทั /งนี/ มูลคา่สิ*งตอบแทนดังกลา่วขา้งตน้นั/น สงู
กว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรัพยท์ี*มตีัวตนสุทธ ิดังนั/น จงึพจิารณาไดว้่าเป็นรายการขนาดใหญ่ที*ตอ้งไดรั้บ
อนุมัตจิากที*ประชมุผูถ้อืหุน้ตามประกาศรายการที*เกี*ยวโยงกนั 

 
รายการที* 2: รายการที*เกี*ยวโยงกบั BGMM 
 
จากหุน้สามัญจํานวน 1,387,679 หุน้ที*บรษัิทจะเขา้ซื/อนั/น บรษัิทจะซื/อหุน้จํานวน 389,852 หุน้ ซึ*งคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 28.09 ของหุน้สามัญทั /งหมดของ BGMM ที*จะเขา้ซื/อจาก CCF ที*ราคา 5.77 ดอลลารส์หรัฐตอ่
หุน้ (คดิเป็นประมาณ 199.79 บาท) ดังนั/น มูลคา่สิ*งตอบแทนทั /งหมดที*จะตอ้งชําระใหแ้ก ่  CCF จะไม่เกนิ 
2,249,446.04 ดอลลารส์หรัฐ (คดิเป็นเทา่กบัประมาณ 77.89 ลา้นบาท) 
 
มลูคา่สนิทรัพยท์ี*มตีวัตนสทุธขิองบรษัิท ณ วนัที* 30 มถินุายน 2559 เทา่กับ 7,442.85 ลา้นบาท ดังนั/น รอ้ยละ 
0.03 ของมลูคา่สนิทรัพยท์ี*มตีวัตนสทุธเิทา่กบั 2.23 ลา้นบาท และรอ้ยละ 3 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ี*มตีัวตนสทุธิ
เทา่กับ 223.28 ลา้นบาท มูลคา่สิ*งตอบแทนทั /งหมดที*จะตอ้งชําระใหแ้ก ่CCF คดิเป็นรอ้ยละ 1.05 ของมูลคา่
สนิทรัพยท์ี*มีตัวตนสุทธ ิอย่างไรก็ด ีตามประกาศรายการที*เกี*ยวโยงกัน บรษัิทตอ้งคํานวณรวมมูลค่าของ
รายการที*เกี*ยวโยงกบั BGMM รวมกบัมลูคา่ของรายการที*เกี*ยวโยงกบั CCF ดงันั/น มูลคา่สิ*งตอบแทนทั /งหมดจะ
เป็นประมาณ 1,944.16 ลา้นบาท สงูกวา่รอ้ยละ 3 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ี*มตีัวตนสทุธ ิดังนั/น จงึพจิารณาไดว้า่
เป็นรายการขนาดใหญท่ี*ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชมุผูถ้อืหุน้ตามประกาศรายการที*เกี*ยวโยงกนั 

 
4.2 มลูคา่รวมของสิ*งตอบแทน 

 
รายการที* 1: รายการที*เกี*ยวโยงกบั CCF 
มูลคา่สิ*งตอบแทนกําหนดจากการเจรจาระหว่างผูข้ายหุน้ CCF และบรษัิท โดยบรษัิทไดพ้จิารณาจากวธิกีาร
ตา่งๆ ที*ไดรั้บการยอมรับเป็นสากล ซึ*งบรษัิทและที*ปรกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาวา่วธิ ีResidual Income เป็น
วธิทีี*มคีวามเหมาะสมที*สดุในการกําหนดมูลค่าการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF โดยมูลคา่ที*คํานวณไดนั้/นมมีูลค่าตอ่หุน้
ระหวา่ง 83.56 รูปีศรลีังกา กับ  114.24 รูปีศรลีังกา ดังนั/น มูลคา่ประเมนิรวมของสิ*งตอบแทนจงึอยู่ระหวา่ง
ประมาณ 7,970.83 ลา้นรูปีศรลีังกา กับ ประมาณ 10,897.41 ลา้นรูปีศรลีังกา (ประมาณ 1,892.27 ลา้นบาท 
กับ  2,587.04 ลา้นบาท โดยใชอ้ัตราแลกเปลี*ยนที* 0.2374 บาทตอ่ 1 รูปีศรลีังกา) ราคาตอ่หุน้ที*เจรจาอยู่ที*
ประมาณไม่เกนิหุน้ละ 111 รูปีศรีลังกา ดังนั/น มูลค่าสิ*งตอบแทนรวมไม่เกนิ 10,588,345,500 รูปีศรีลังกา 
(ประมาณ 2,513.67 ลา้นบาท)   ไพรซว์อเทอรเ์ฮาสค์เูปอสทํ์าหนา้ที*เป็นที*ปรกึษาทางการเงนิสําหรับการเขา้
ซื/อหุน้ใน CCF 
 
ในการประเมนิราคาซื/อหุน้สามัญของ CCF ที*ราคา 111 รูปีศรลีังกาตอ่หุน้ (ประมาณ 26.35 บาท ตอ่หุน้ โดย
ใชอ้ัตราแลกเปลี*ยนที* 0.2374 บาทต่อ 1 รูปีศรีลังกา ณ วันที* 29 กันยายน 2559) นั/น เป็นราคาที*อยู่ในชว่ง
ราคาแนะนําตามรายงานการประเมนิมูลคา่หุน้ ซึ*งจัดทําโดย ไพรซว์อเทอรเ์ฮาสค์เูปอส ์ศรลีังกา (“PwC”) ซึ*ง
เป็นที*ปรกึษาทางการเงนิของบรษัิท นการประเมนิมูลคา่หุน้สามัญของ CCF คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้
เห็นวา่ วธิกีารประเมนิมูลคา่หุน้ดว้ยวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cashflow Methodology) ไม่ใชว่ธิทีี*
เหมาะสมในการประเมนิราคาหุน้ของบรษัิทที*เป็นสถาบันการเงนิ (Financial Company) เนื*องจากสถาบัน
การเงนิ อาท ิธนาคาร ลสีซิ*ง และสถาบันการเงนิอื*น ๆ มกีจิกรรมการใหกู้ย้มื/รับฝากเงนิเป็นกจิกรรมหลักของ
กจิการ ดงันั/น การแบง่แยกกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดําเนนิงานกับกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจัดหาเงนิ
ออกจากกันจงึไม่เป็นการเหมาะสมเนื*องจากดอกเบี/ยรับ-จ่าย เงนิลงทุน และหนี/ มีความสัมพันธ์กันในการ
ดําเนนิงานหลกัของสถาบนัการเงนิ ดว้ยเหตดุงักลา่ว การใชกํ้าไรและเงนิปันผลจงึควรเป็นวธิใีนการประเมนิมูล
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คา่ที*แทจ้รงิของหุน้ (วธิกํีาไรคงเหลอื - Residual Income Approach และ วธิคีดิลดเงนิปันผล – Dividend 
Discount Model) การประเมนิโดยใชว้ธิสีมัพัทธโ์ดยเปรยีบเทยีบราคาหุน้กับ EBITDA (กําไรกอ่นดอกเบี/ย 
ภาษี คา่เสื*อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย) เพื*อหาอตัราสว่นราคาตอ่ EBITDA ซึ*งเป็นวธิทีี*ใชโ้ดยทั*วไป ก็มใิชว่ธิทีี*
เหมาะสมเนื*องจากดอกเบี/ยเป็นองคป์ระกอบที*สําคัญยิ*งของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของสถาบันการเงนิ ดังนั/น 
การประเมนิมูลค่าหุน้ของสถาบันการเงนิจงึควรเนน้การประเมนิดว้ยวธิสีัมพัทธแ์ละวธิปีระเมนิมูลค่าที*แทจ้รงิ
โดยใชกํ้าไรสําหรับผูถ้อืหุน้ ดังเชน่ วธิกํีาไรคงเหลอื อัตราสว่นราคาต่อกําไรสทุธ ิและวธิคีดิลดเงนิปันผล ซึ*ง
เป็นวธิกีารที*เหมาะสมและเป็นวธิทีี*ไดรั้บการยอมรับทั*วไปในการประเมนิมูลคา่ที*แทจ้รงิของกจิการ แทนวธิกีาร
อื*นที*ใชก้ระแสเงนิสดในการประเมนิมลูคา่ 

คณะกรรมการบริษัทจงึมคีวามเห็นว่า การประเมนิมูลค่าโดยพจิารณาถงึสว่นของผูถ้ือหุน้และกําไรสทุธขิอง
กจิการจงึเป็นวธิกีารที*เหมาะสมที*สดุในการประเมนิมลูคา่บรษัิทที*ประกอบธรุกจิสถาบนัการเงนิ 

ในรายงานประเมนิมูลค่าหุน้สามัญของ CCF ที*จัดทําโดย PwC นั/น PwC ใชว้ธิกํีาไรคงเหลอื (Residual 
Income) ในการประเมนิมลูคา่หุน้ เนื*องจาก CCF เป็นบรษัิทที*ประกอบธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

วธิกํีาไรคงเหลอื (Residual Income) เป็นการประเมนิมูลคา่สว่นของผูถ้อืหุน้โดยตรง โดยการคํานวณกําไร
คงเหลอื (Residual Income) กลา่วคอื กําไรสทุธหิักตน้ทนุของเงนิทนุ (Capital Charge) ในแตล่ะปี และคดิ
ลดกําไรคงเหลอืดงักลา่วในแตล่ะปีเพื*อหามูลคา่ปัจจุบันดว้ยอัตราตน้ทนุของสว่นทนุ (Cost of equity) เมื*อนํา
มลูคา่คดิลดดงักลา่ว บวกดว้ยสว่นของผูถ้อืหุน้ปัจจุบัน ก็จะไดมู้ลคา่ที*แทจ้รงิของสว่นของผูถ้อืหุน้ตามวธิกํีาไร
คงเหลอื (Residual Income) วธิกีารนี/อยู่บนแนวคดิที*เปรียบเทยีบอัตราผลตอบแทนของสว่นของผูถ้อืหุน้ 
(Return on Equity - ROE) กับอัตราตน้ทนุของสว่นทนุ (Cost of Equity - Ke) โดยที*ตน้ทนุของสว่นทนุเป็น
อัตราผลตอบแทนที*ผูล้งทุนคาดว่าจะไดรั้บจากการลงทุน ในขณะที*อัตราผลตอบแทนของสว่นของผูถ้ือหุน้ 
(ROE - กําไรสทุธหิารดว้ยสว่นของผูถ้อืหุน้) เป็นอัตราผลตอบแทนที*บรษัิททําไดจ้รงิ หากอัตราผลตอบแทน
ของสว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กับตน้ทนุของสว่นทุน (ROE = Ke) บรษัิทจะมอีัตราสว่นราคาต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 
(P/BV) เทา่กบั 1 เทา่  

ในรายงานของ PwC นั/น PwC ไดใ้ชค้วามระมัดระวังในการวเิคราะหส์มมตฐิานหลักที*สําคัญโดยลําดับ โดย
พจิารณาขอ้มลูทางการเงนิของ CCF ยอ้นหลงั 3 ปี และของไตรมาสลา่สดุสิ/นสดุวันที* 30 มถิุนายน 2559 ของ
ปีบัญช ี2559/60 ประกอบกับขอ้มูลของบริษัทอื*นที*เป็นสถาบันการเงนิ ซึ*งประกอบธุรกจิสถาบันการเงนิใน
ประเทศศรีลังกา การวเิคราะหค์รอบคลุมถงึ กําไรสทุธขิองรายไดด้อกเบี/ย อัตราสว่นเงนิใหกู้ย้มืต่อเงนิฝาก 
คา่ใชจ้่ายสาขาและพนักงาน ตน้ทุนเกี*ยวกับลูกคา้ องคป์ระกอบของพอร์ตสนิเชื*อ คุณภาพของพอร์ตสนิเชื*อ 
การวเิคราะหห์นี/ที*ไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้ตลอดรวมถงึการวเิคราะหผ์ลประกอบการของบรษัิทย่อยที*สําคัญของ 
CCF (Trade Finance and Investments PLC (“TFI”)) ภายหลังการวเิคราะหด์า้นตา่ง ๆ แลว้  PwC ได ้
ดําเนินการอย่างเป็นอสิระในการจัดทําประมาณการทางการเงนิสําหรับ 5 ขา้งหนา้ สมมตฐิานที*สําคัญสรุปได ้
ดงันี/  

อตัราสว่นดา้นการดําเนนิงาน 
• กําไรสทุธขิองรายไดด้อกเบี/ย – เตบิโตตอ่เนื*อง จาก 17.1% ในปีบัญช ี2559/60 เป็น 

21.1% ในปีบญัช ี2563/64 
• ตน้ทนุการดําเนนิงาน – 75.9% ในปีบญัช ี2559/60 เป็น 69% ในปีบญัช ี2563/64 

อตัราสว่นดา้นงบดลุ Balance Sheet Ratios 
• อัตราส่วนเงินใหกู้ย้ืมต่อเงินฝาก – 123.9% ในปีบัญช ี2559/60 เป็น 149.9% ในปี

บญัช ี2563/64 
• อตัราสว่นหนี/ที*ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้– 5% ทกุปี 
• อัตราการเตบิโตของพอร์ตสนิเชื*อ  – 30.5% ในปีบัญช ี2559/60 เป็น 14.9% ในปี

บญัช ี2563/64 
• อัตราการเตบิโตของฐานเงนิฝาก – 17.3% ในปีบัญช ี2559/60 เป็น 4.2% ในปีบัญช ี

2563/64 
• อัตราสว่นการตั /งสํารองหนี/สญูตอ่พอรต์สนิเชื*อเฉลี*ย – 3.0% ในปีบัญช ี2559/60 เป็น 

1.4% ในปีบญัช ี2563/64 
PwC ไดป้ระมาณกําไรสทุธแิละกําไรคงเหลอืสําหรับ 5 ขา้งหนา้ และมสีมมตฐิานอัตรามูลค่าปัจจุบันสดุทา้ย 
(Terminal Growth) ที*รอ้ยละ 3.5 อัตราคดิลดที*ใชใ้นแบบจําลองประเมนิมูลค่าคอื รอ้ยละ 16 จากนั/น นํา
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มลูคา่คดิลดทั /งหมดที*คํานวณได ้หักดว้ยมูลคา่ตามบัญชขีอง CCF และ TFI ณ วันที*ประเมนิมูลคา่คอื วันที* 30 
มถิุนายน 2559 และบวกดว้ยมูลคา่ในอนาคตของ TFI จะไดมู้ลคา่สทุธขิอง CCF ซึ*งคํานวณไดเ้ทา่กับ 95 – 
97 รูปีศรลีังกาตอ่หุน้ จากการวเิคราะหค์วามออ่นไหว (sensitivity analysis)  ทําใหไ้ดร้าคาตอ่หุน้ของ CCF 
ในชว่งราคา 83.56 ถงึ 114.24 รูปีศรีลังกาต่อหุน้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมการประเมนิมูลค่าของตรา (Brand 
Value) ของ CCF ซึ*งไดรั้บรางวัลตราที*ทรงคณุคา่ในปี 2559 ของประเทศศรลีังกาจากการเปรยีบเทยีบกับตรา
ของบรษัิทในทกุอตุสาหกรรมของประเทศ โดย Brand Finance ซึ*งเป็นสถาบันอสิระในการประเมนิมูลคา่ตรา
ของธรุกจิและที*ปรกึษาดา้นกลยทุธร์ะดบัโลก ไดม้กีารประเมนิมลูคา่ตราเทา่กบั 10 รูปีศรลีงักาตอ่หุน้  

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้จงึเห็นวา่ ราคาซื/อหุน้สามัญที* 111 รูปีศรีลังกาตอ่หุน้ ดังกล่าวเป็นราคาที*
เหมาะสม เนื*องจาก PwC ไดใ้ชว้ธิกํีาไรคงเหลอื (Residual Income Approach) ซึ*งเป็นวธิทีี*ไดรั้บการยอมรับ
อยา่งกวา้งขวางสําหรับประเมนิมูลคา่สถาบันการเงนิ และไดม้กีารทํางานอย่างเป็นอสิระ ละเอยีดรอบคอบ และ
ระมัดระวัง ในการวเิคราะหธ์ุรกจิและการดําเนินงานดว้ยความเขา้ใจในสภาพการประกอบธุรกจิในประเทศศรี
ลังกาก่อนกําหนดสมมตฐิานที*ใชใ้นแบบจําลอง คณะกรรมการบรษัิทรับทราบว่าราคาซื/อดังกล่าวเป็นราคาที*
คอ่นไปทางสงูของชว่งราคาประเมนิ อย่างไรก็ตาม การลงทนุใน CCF เป็นการลงทนุเชงิกลยุทธท์ี*สําคัญอย่าง
ยิ*ง อันจะทําใหบ้รษัิทเพิ*มพูนศักยภาพในการขยายธุรกจิในอนาคต นอกจากนี/ การซื/อหุน้สามัญในจํานวนที*สงู
ถงึรอ้ยละ 29.99 ของหุน้สามัญที*เรยีกชําระแลว้ของ CCF โดยทั*วไป มักมกีารจ่ายที*ราคา premium ซึ*งราคา
ซื/อที* 111 รูปีศรลีังกาตอ่หุน้นั/น สงูกวา่ราคาประเมนิที* 95 รูปีศรลีังกาตอ่หุน้ อยู่ประมาณรอ้ยละ 16 แตก็่ยังคง
อยูใ่นชว่งราคาประเมนิที*แนะนํา คอืระหวา่ง 83.56 กบั 114.24 รูปีศรลีงักาตอ่หุน้ 
รายการที* 2: รายการที*เกี*ยวโยงกบั BGMM 
มลูคา่สิ*งตอบแทนกําหนดจากการเจรจาระหวา่งผูข้ายหุน้ BGMM และบรษัิท โดยบรษัิทไดพ้จิารณาจากวธิกีาร
ตา่งๆ ที*ไดรั้บการยอมรับเป็นสากล ซึ*งบรษัิทไดพ้จิารณาว่าวธิ ีResidual Income เป็นวธิทีี*มคีวามเหมาะสม
ที*สุดในการกําหนดมูลค่าการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM โดยมูลค่าที*คํานวณไดนั้/นมีมูลค่าไม่เกินประมาณ 
8,006,913.6 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทยีบเท่ากับประมาณ 277.24 ลา้นบาท (อัตราแลกเปลี*ยนเท่ากับหนึ*ง
ดอลลารส์หรัฐตอ่ 34.625 บาท)  
 
ในการประเมนิราคาซื/อหุน้สามัญของ BGMM ที*ราคาประมาณ 5.77 ดอลลารส์หรัฐตอ่หุน้ (ประมาณ 199.79 
บาท ต่อหุน้ โดยใชอ้ัตราแลกเปลี*ยนที* 34.6250 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐณ วันที* 29 กันยายน 2559) นั/น 
ดงัที*ไดอ้ธบิายในวาระที* 2 คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นวา่วธิกํีาไรคงเหลอื (Residual Income) และวธิคีดิ
ลดเงนิปันผล (Dividend Discount Model) เป็น 2 วธิทีี*เหมาะสมและไดรั้บการยอมรับโดยทั*วไปในการ
ประเมนิมูลค่าที*แทจ้ริงของหุน้ ซึ*งเป็นวธิทีี*ใชกํ้าไรสุทธแิละกระแสเงนิสดที*จ่ายผูถ้อืหุน้โดยตรงตามลําดับ 
อยา่งไรก็ตาม สาํหรับ BGMM นั/น วธิอีตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธ ิ(P/E) ไม่เหมาะสมเนื*องจาก BGMM เพิ*งเริ*ม
ดําเนนิกจิการไมน่าน   

คณะกรรมการบรษัิทจงึมคีวามเห็นว่าการประเมนิมูลค่าโดยพจิารณาถงึสว่นของผูถ้ือหุน้และกําไรสุทธขิอง
กจิการจงึเป็นวธิกีารที*เหมาะสมที*สดุในการประเมนิมลูคา่บรษัิทที*ประกอบธรุกจิสถาบนัการเงนิ 

บรษัิทไดป้ระเมนิมูลค่าหุน้โดยใชว้ธิเีดยีวกับ CCF โดยไดว้เิคราะหผ์ลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของ 
BGMM ในชว่ง 2 ปีที*ผ่านมา และไดกํ้าหนดสมมตฐิานทางการเงนิสําหรับแบบจําลองการประเมนิมูลค่าดว้ย
ความระมัดระวงัสาํหรับ 5 ปีขา้งหนา้  ซึ*งสรุปสมมตฐิานที*สาํคญัได ้ดงันี/ 

• การเพิ*มขึ/นของสาขา – เฉลี*ยปีละ 8 สาขาตลอด 5 ปีขา้งหนา้ โดยมอีัตราการเตบิโต
ของรายไดด้อกเบี/ย พอร์ตสนิเชื*อ และค่าใชจ้่าย ต่อสาขาตามขอ้มูลเฉลี*ยของการ
ดําเนนิงานจรงิ 

• บรษัิทไดกํ้าหนดลดรายไดด้อกเบี/ยลงรอ้ยละ 5 ตอ่ปีตามหลกัความระมัดระวงั 

• มกีารขยายตวัของพอรต์สนิเชื*อจํานวนรวม 27.67 ลา้นดอลลารส์หรัฐในอกี 5 ปีขา้งหนา้ 
ซึ*งเมื*อเปรยีบเทยีบกับการดําเนินงานในประเทศกัมพูชาและประเทศลาวแลว้ จัดไดว้่า
คอ่นขา้งตํ*า 

• ใชอ้ัตราคดิลดในการคํานวณที*รอ้ยละ 16 และอัตราเตบิโตของมูลค่าปัจจุบันสดุทา้ย 
(Terminal Growth) ที*รอ้ยละ 3 – 4 เชน่เดยีวกบัที* PwC ใชใ้นการประเมนิหุน้ CCF 
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ชว่งราคาหุน้ที*เหมาะสมที*คํานวณไดจ้ากการวเิคราะหค์วามออ่นไหว คอื 208.25 ถงึ 239.80 บาทตอ่หุน้ โดย
ใชท้ั /ง วธิกํีาไรคงเหลอื (Residual Income) และวธิคีดิลดเงนิปันผล (Dividend Discount Model)  

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้จงึเห็นวา่ ราคาซื/อที*ประมาณ 199.79 บาทตอ่หุน้เป็นราคาที*เหมาะสม เพราะ
มกีารประเมนิดว้ยหลักความระมัดระวัง และผลการวเิคราะหธ์ุรกจิและการดําเนนิงานนั/นแสดงใหเ้ห็นวา่ธุรกจิมี
อนาคตที*ด ีจากขอ้มูลดา้นการเงนินั/น BGMM สามารถดําเนินงานมกํีาไรแลว้ และอุตสาหกรรมธุรกจิการให ้
สนิเชื*อรายย่อย (Microfinance) ในประเทศเมยีนมารก็์มศีักยภาพสงู ซึ*งเป็นเหตผุลที*สนับสนุนวา่ราคาซื/อนั/นมี
ความเหมาะสม คณะกรรมการบรษัิทรับทราบวา่ ราคาซื/อดังกลา่วเป็นราคาที*ม ีpremium เมื*อเทยีบกับสว่นทนุ
ของ BGMM ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การลงทนุใน BGMM เป็นการลงทนุเชงิกลยุทธท์ี*สําคัญอย่างยิ*ง อันจะ
ทําใหบ้รษัิทเพิ*มพูนศกัยภาพในการขยายธรุกจิในอนาคต 
 

4.3 วธิกีารชาํระคา่ตอบแทน 
 
รายการที* 1: รายการที*เกี*ยวโยงกบั CCF 
ชาํระคา่ตอบแทนเป็นเงนิสดในวนัที*เขา้ทําธรุกรรม (Closing Date) 
 
รายการที* 2: รายการที*เกี*ยวโยงกบั BGMM 
ชาํระคา่ตอบแทนเป็นเงนิสดในวนัที*เขา้ทําธรุกรรม (Closing Date)  

 
5.  รายละเอยีดของบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 
 

รายการที* 1: รายการที*เกี*ยวโยงกบั CCF 
Creation SL ซึ*งเป็นหนึ*งในผูข้ายหุน้ CCF เป็นบรษัิทที*จัดตั /งขึ/นเป็นพเิศษ (Special Purpose Vehicle) ซึ*ง
จัดตั /งและบรหิารโดยนายแพทรคิ ฟิชเชอร์ เพื*อระดมทุนจากนักลงทุนจากนานาชาต ิปัจจุบัน Creation SL 
ลงทนุใน CCF เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 28.66 ของหุน้ที*ออกและจําหน่ายไดท้ั /งหมดของ CCF โดยนายแพทรคิ ฟิช
เชอร์เป็นหนึ*งในคณะกรรมการบรษัิท และเป็นผูบ้รหิารงานในบรษัิทที*จัดตั /งขึ/นเป็นพเิศษ (Special Purpose 
Vehicle) อกีบรษัิทหนึ*งคอื Creation Investments ASEAN LLC ซึ*งลงทนุในบรษัิทในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 
2.39 
 
รายการที* 2: รายการที*เกี*ยวโยงกบั BGMM 
CCF ซึ*งเป็นหนึ*งในผูข้ายหุน้ BGMM ม ีCreation SL ซึ*งเป็นบคุคลที*เกี*ยวโยงกันของบรษัิทในรายการที*เกี*ยว
โยงกับ CCF ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 28.66 นอกจากนี/ นายแพทรคิ ฟิชเชอร์ซึ*งเป็นหนึ*งในคณะกรรมการบรษัิท ยัง
เป็นกรรมการใน CCF ดว้ย 

 
6.  ลกัษณะและขอบเขตของสว่นไดเ้สยีของบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 
 

รายการที* 1: รายการที*เกี*ยวโยงกบั CCF 

บรษัิทย่อยจะซื/อหุน้สามัญจํานวน 95,390,500 หุน้ใน CCF ซึ*งคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 29.99 ของหุน้สามัญ
ทั /งหมดของ CCF โดยที*บรษัิทจะซื/อหุน้จํานวน 70,822,537 หุน้ ซึ*งคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 74 ของหุน้
ทั /งหมดที*จะเขา้ซื/อจาก Creation SL ที*ราคารูปีศรลีังกาตอ่หุน้ (คดิเป็นประมาณ 26.35 บาท) ดังนั/น มูลคา่สิ*ง
ตอบแทนทั /งหมดที*จะตอ้งชาํระใหแ้ก ่ Creation SL ซึ*งเป็นบคุคลที*เกี*ยวโยงกัน จะไม่เกนิ 7,861,301,607 รูปี
ศรลีงักา(คดิเป็นเทา่กบัประมาณ 1,866.27 ลา้นบาท) 
 
รายการที* 2: รายการที*เกี*ยวโยงกบั BGMM 
บรษัิทย่อยจะซื/อหุน้สามัญจํานวน 1,387,680 หุน้ใน BGMM ซึ*งคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 100 ของหุน้สามัญ
ทั /งหมดของ BGMM โดยที*บรษัิทจะซื/อหุน้จํานวน 389,852 หุน้ ซึ*งคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 28.09 ของหุน้
สามัญทั /งหมดของ BGMM จาก CCF ที*ราคา 5.77 ดอลลารส์หรัฐตอ่หุน้ (คดิเป็นประมาณ 199.79 บาท) 
ดังนั/น มูลคา่สิ*งตอบแทนทั /งหมดที*จะตอ้งชําระใหแ้ก่  CCF ซึ*งเขา้ขา่ยเป็นบคุคลที*เกี*ยวโยงกัน จะไม่เกนิ 
2,249,446.04 ดอลลารส์หรัฐ (คดิเป็นเทา่กบัประมาณ 77.89  บาท) 
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7.  แหลง่เงนิทนุที�ใช ้
 

บรษัิทไดพ้จิารณาแหลง่เงนิทนุในการทํารายการเขา้ซื/อหุน้โดยใชเ้งนิที*ไดรั้บจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพที*
ออกใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. เมื*อวันที* 1 สงิหาคม 2559 (บรษัิทไดเ้สนอใหท้ี*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครั /งที* 
2/2559 พจิารณาอนุมัตกิารเปลี*ยนแปลงการใชเ้งนิที*ไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่ว) 

 
8.  กรรมการที�มสีว่นไดเ้สยี และ/หรอื กรรมการที�เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 
  

นายแพทริค ฟิชเชอร์ ซึ*งเป็นกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียและเป็นบุคคลที*เกี*ยวโยงกันมิไดเ้ขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบรษัิท ครั/งที* 12/2559 ซึ*งจัดขึ/นเมื*อวันที* 30 กันยายน 2559 และไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระที*
เกี*ยวขอ้งกบั รายการที* รายการที*เกี*ยวโยงกบั CCF และรายการที*เกี*ยวโยงกบั BGMM 

 
9.  ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัตอ่การทํารายการ 
  

สําหรับรายการที*เกี*ยวโยงกับ CCF เนื*องจาก Creation SL เป็นหนึ*งในผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน CCF (เชน่เดยีวกับ 
BG Investments (PVT) Ltd. ซึ*งบรษัิทก็จะเขา้ซื/อหุน้อกีสว่นหนึ*งใน CCF จาก BG Investments (PVT) Ltd. 
ดว้ยเช่นกัน) การเขา้ทํารายการซื/อหุน้จากบุคคลที*เกี*ยวโยงกันจะชว่ยใหบ้ริษัทสามารถซื/อหุน้ในจํานวนที*มี
นัยสําคัญใน CCF ไดใ้นคราวเดยีวแทนการทยอยซื/อหุน้จากผูถ้ือหุน้รายย่อยในตลาดหลักทรัพยโ์คลัมโบ 
ประเทศศรีลังกา ทั /งนี/ การไดม้าซึ*งหุน้ใน CCF ในจํานวนที*มนัียสําคัญจากการเขา้ซื/อหุน้ในครั/งนี/นั /นจะชว่ย
บรษัิทในการขยายธุรกจิไปยังทวปีเอเชยีใตแ้ละยังชว่ยใหบ้รษัิทสามารถประสานความร่วมมอืกับกลุม่ผูถ้อืหุน้
รายใหญใ่น CCF ซึ*งก็คอื BG Investments (PVT) Ltd. ซึ*งเป็นทมีผูบ้รหิารใน CCF ไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 
ในการนี/ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นวา่การเขา้ซื/อหุน้ใน CCF จะเป็นประโยชน์และกอ่ใหเ้กดิขอ้ดตีอ่บรษัิท 
ในหลายดา้น ซึ*งรวมถงึการที*ธุรกจิของบรษัิทที*เกี*ยวขอ้งกับ CCF จะมกีารพัฒนาขึ/นจากการใชก้ลยุทธท์าง
ธรุกจิสนิเชื*อรายยอ่ย (Microfinance) รูปแบบใหมซ่ึ*งจะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ทั /งตอ่ธุรกจิในประเทศศรลีังกาและ
ประเทศในกลุม่อาเซยีนซึ*งบรษัิทมคีวามประสงคจ์ะขยายธรุกจิไปถงึ โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี/ 
 
ก. การขยายธรุกจิไปสูต่ลาดใหม ่– ประเทศศรลีงักามกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิที*ดมีาก เมื*อพจิารณาจาก 

GDP ใน 5 ปีที*ผ่านมา ซึ*งมคีา่เฉลี*ยเพิ*มขึ/นมากกวา่รอ้ยละ 6.1 และมรีายไดเ้ฉลี*ยตอ่บคุคลเพิ*มขึ/น
จาก 1,259 ดอลลารส์หรัฐ (43,995 บาท) ในปี 2548 เป็น 3,926 ดอลลารส์หรัฐ (137,192 บาท) 
ในปี 2558 หรือเพิ*มขึ/นรอ้ยละ 206 ในระยะเวลา 10 ปี โดยธนาคารพัฒนาเอเชยี (Asian 
Development Bank) คาดวา่ประเทศศรลีังกาจะมอีัตราการเตบิโตของ GDP ที*รอ้ยละ 5 และรอ้ยละ 
5.5 ในปี 2559 และปี 2560 ตามลําดบั 

 
ข. การเขา้ลงทนุในบรษัิทที*มกํีาไรสงู - CCF กําลงัเตบิโตอยา่งรวดเร็วและบรษัิทสามารถนําเงนิจํานวน 7 

ลา้นดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 244.6 ลา้นบาท) มาคดิคํานวณในงบการเงนิรวมของบรษัิทไดใ้นปีแรก 
และจากประมาณการณ์ทางการเงนิของ CCF คาดว่าบริษัทจะสามารถนําเงนิจํานวน 13.5 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 471.75 ลา้นบาท) มาคดิคํานวณในงบการเงินรวมของบริษัทไดใ้น
ปีงบประมาณ 2563/2564 CCF ซึ*งเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยป์ระเทศศรลีังกายังเป็น
หนึ*งในบรษัิทดา้นการเงนิที*ประสบความสาํเร็จและมชีื*อเสยีงมากที*สดุแหง่หนึ*ง รวมถงึเป็นผูนํ้าในเรื*อง
การใหส้นิเชื*อรายยอ่ย (Microfinance) โดยมลีกูคา้เป็นจํานวนประมาณหนึ*งลา้นราย 

 
ค. การเขา้ถงึ Know-how เกี*ยวกับธุรกจิสนิเชื*อรายย่อย (Microfinance) – บรษัิทจะมโีอกาสเรียนรู ้

know-how ที*เกี*ยวขอ้งกับประสบการณ์ทางธุรกิจเกี*ยวกับธุรกิจการใหส้ ินเชื*อรายย่อย 
(Microfinance) ซึ*งจะช่วยใหบ้ริษัทสามารถขยายธุรกจิในประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศ
อนิโดนีเซยี และประเทศไทย ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ*งเป็นกลุม่ประเทศที*บรษัิทมกีารดําเนินธุรกจิ
อยู่แลว้ นอกจากนี/ บรษัิทยังจะไดม้โีอกาสเขา้ถงึธุรกจิใหม่ๆ ซึ*งจะชว่ยสง่เสริมธุรกจิของบริษัทใน
หลาย ๆ ดา้นอกีดว้ย (Synergies) 

 
ง. การเพิ*มมลูคา่ให ้CCF –  บรษัิทจะเพิ*มมูลคา่ให ้CCF ดว้ยการพัฒนาธุรกจิลสีซิ*งและการดําเนนิธุรกจิ

ในรูปแบบ Digital Finance ในประเทศศรลีังกาซึ*งจะชว่ยให ้CCF มมีูลคา่สงูขึ/นและผลตอบแทนจาก
การลงทนุของบรษัิทใน CCF ก็จะเพิ*มขึ/นอกีดว้ย 
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จ. การขยายธรุกจิของ CCF ไปสูธ่รุกจิอื*น ๆ ในประเทศศรลีังกา - CCF กําลังพจิารณาที*จะขยายธุรกจิไป
ยังธุรกจิอื*นๆ เชน่ ธุรกจิธนาคารและประกันภัย ซึ*งอาจชว่ยสง่เสรมิ (Synergy) ธุรกจิของบรษัิทใน
อนาคตอันใกล ้และบรษัิทยังไดรั้บประโยชน์จากการลงทุนในบรษัิทที*มผีลประกอบการที*ด ีสามารถ
ดําเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ และมพีื/นฐานมั*นคงในประเทศศรลีงักาอกีดว้ย 

 
ฉ. CCF เป็นบรษัิทที*มกีารบรหิารจัดการที*ด ี - CCF เป็นบรษัิทที*มเีครอืขา่ยที*เป็นระบบ มภีาพลักษณ์ที*ด ี

สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินฝาก มีบุคลากรที*มีความรู  ้และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที*ดีเยี*ยม 
พนักงานของ CCF ลว้นแลว้แตเ่ป็นบคุลากรที*มคีวามสามารถและพนักงานทั /งหมดในสํานักงานใหญ่
สามารถพูดภาษาอังกฤษไดอ้ย่างคล่องแคล่ว CCF ยังมกีารตรวจสอบและบริหารจัดการตามหลัก
บรรษัทภบิาลที*ดโีดยมรีะบบและขั /นตอนการทํางานที*สามารถตรวจสอบได ้

 
อย่างไรก็ด ีในขณะเดยีวกัน คณะกรรมการไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบเกี*ยวกับความเสี*ยงตา่ง ๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับ
การเขา้ซื/อหุน้ใน CCF และมคีวามเห็นดงัตอ่ไปนี/  
 
ก. ความเสี*ยงที*ผลตอบแทนจะไมคุ่ม้คา่การลงทนุ 

เนื*องจากการลงทุนใน CCF ของบรษัิทมใิชก่ารลงทนุในระยะสั /น แตเ่ป็นแผนของการลงทุนในระยะ
ยาวที*จะชว่ยสง่เสรมิใหบ้รษัิทเตบิโตเป็นผูนํ้าทางดา้นธรุกจิการเงนิในภมูภิาคเอเชยี นอกจากนี/ บรษัิท
ยังไมม่แีผนที*จะถอนการลงทนุในอนาคตอันใกลเ้นื*องจากบรษัิทจะไดรั้บการถ่ายทอดความเชี*ยวชาญ
ทางดา้นธุรกจิการใหส้นิเชื*อรายย่อย (Microfinance) ซึ*งบรษัิทสามารถนํามาปรับใชใ้นธุรกจิปัจจุบัน
ของบรษัิทได ้อยา่งไรก็ด ีแมว้า่ในกรณีที*หากบรษัิทประสงคจ์ะถอนการลงทนุจาก CCF ในอนาคตอัน
ใกล ้บรษัิทย่อมจะถูกบังคับใหข้ายหุน้ CCF ในราคาที*ตํ*ากว่าราคาที*บรษัิทซื/อมา  แต่บรษัิทยังไม่มี
เหตุผลใด ๆ ที*จะทําใหบ้ริษัทมีแผนหรือมีความจําเป็นที*จะตอ้งถอนการลงทุนดังกล่าวในอนาคต
อนัใกลน้ี/ 

ข. ความเสี*ยงในดา้นความเพยีงพอของเงนิตราตา่งประเทศในประเทศศรลีงักา 

บรษัิทไมไ่ดรั้บขอ้มลูใด ๆ ที*ทําใหเ้ชื*อไดว้า่เงนิปันผลที*จะจ่ายในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐจะไม่สามารถ
ถูกส่งออกจากประเทศศรีลังกามายังนักลงทุนต่างประเทศอย่างบรษัิทได ้ทั /งนี/ รัฐบาลประเทศศรี
ลังกาไดป้ระกาศว่าจะมกีารผ่อนปรนการควบคุมอัตราแลกเปลี*ยน เพื*อมุ่งสูก่ารเป็นตลาดเสรีมากขึ/น 
นอกจากนี/ คาดว่าประเทศศรีลังกาจะมีการเตบิโตอยู่ที*ระดับประมาณ 5%-5.5% ในปี 2559 และ 
2560 ซึ*งจะทําใหโ้อกาสที*ธนาคารประเทศศรีลังกาจะดําเนินการใดๆ ที*รุนแรง เชน่ การหา้มนําเงนิ
ตา่งประเทศออกจากประเทศ ลดตํ*าลง 

ค. ความเสี*ยงดา้นอตัราแลกเปลี*ยนและอตัราดอกเบี/ย 

ความเสี*ยงดา้นอัตราแลกเปลี*ยนนั/นเป็นความเสี*ยงที*บรษัิทคํานึงถงึเสมอเมื*อบรษัิทจะขยายธุรกจิไป
ยังตลาดในประเทศกําลังพัฒนามากขึ/น อย่างไรก็ด ีเนื*องจากเศรษฐกจิในประเทศศรลีังกาคาดวา่จะ
เป็นไปในทศิทางที*ดกีว่าประเทศส่วนใหญ่ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นอนาคตอันใกล ้จงึ
ชว่ยลดความเสี*ยงในสว่นนี/ได ้

ง. ความเสี*ยงดา้นการเมอืง 

สงครามกลางเมอืงประเทศศรีลังกาไดยุ้ตลิงเมื*อปี 2554 และสภาพเศรษฐกจินั/นค่อย ๆ เปลี*ยนไป
ในทางที*เป็นตลาดเสร ีจากการศกึษา บรษัิทไมพ่บสญัญาณในการเปลี*ยนแปลงทศิทางใด ๆ ในสว่นนี/ 

จ. ความเสี*ยงของการถกูเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลังกากําหนดใหต้อ้งมีการกระจายการถือหุน้โดยผูถ้ือหุน้รายย่อย 
(Free Float) อย่างนอ้ย 10% ของหุน้ทั /งหมดของบรษัิทที*ซื/อขายในตลาดหลักทรัพย ์โดยที*ใน
ปัจจุบัน CCF มสีว่นของหุน้ที*ถอืโดยผูถ้อืหุน้รายย่อยอยู่ประมาณ 14.5% ทั /งนี/ บรษัิทมไิดเ้ขา้ซื/อหุน้
ในสว่นที*เป็นสว่นของผูถ้ือหุน้รายย่อย ดังนั/นจงึไม่มกีารเปลี*ยนแปลงสัดส่วนการกระจายการถอืหุน้
โดยผูถ้อืหุน้รายยอ่ยดงักลา่ว นอกจากนี/ การดํารงการกระจายการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายย่อยเพื*อดํารง
สถานะเป็นบรษัิทจดทะเบยีนยังเป็นเงื*อนไขในสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้อกีดว้ย 

ฉ. ความเสี*ยงจากการดําเนนิงานอนัเกดิจากสนิเชื*อที*ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NPLs) 
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NPLs เป็นสิ*งที*ไม่อาจหลกีเลี*ยงไดใ้นธุรกจิสนิเชื*อ/เชา่ซื/อซึ*ง CCF และบรษัิทดําเนนิธุรกจิอยู่ ทั /งนี/ 
ทั /ง CCF และบรษัิทไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึศักยภาพในการดํารงสดัสว่น NPLs และคาดวา่ไม่น่าจะมกีาร
เปลี*ยนแปลงในสว่นของ NPLs เมื*อพจิารณาถงึศกัยภาพดงักลา่ว 

ช. ความเสี*ยงในการควบคมุการบรหิารจัดการ 

บรษัิทเขา้ลงทุนในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยของ CCF อย่างไรก็ด ีบริษัทจะถอืหุน้ในสัดสว่นที*มี
นัยสาํคญั โดยจะมกีารแตง่ตั /งกรรมการ 2 คนใน CCF และมกีารเขา้ทําสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ซึ*งทําให ้
บรษัิทสามารถควบคมุการตดัสนิใจในเรื*องสาํคัญที*เกี*ยวกับ CCF ได ้และมกีารป้องกันการขายหุน้โดย 
BG และ Creation SL และมสีทิธใินการปฏเิสธกอ่น (First Right of Refusal) หากบรษัิทมคีวาม
ประสงคจ์ะเขา้ซื/อหุน้ใน CCF เพิ*มเตมิในอนาคต 

นอกจากนี/ บรษัิทยังมคีวามประสงคใ์หผู้บ้รหิารในปัจจุบันของ CCF ควบคุมและบรหิารงานต่อไป 
เนื*องจากผูบ้รหิารในปัจจบุนัไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึศกัยภาพในการดําเนนิธรุกจิของ CCF ใหเ้ตบิโตขึ/นได ้

สาํหรับรายการที*เกี*ยวโยงกับ BGMM นั/น เนื*องจากบรษัิทตอ้งการซื/อหุน้รอ้ยละ 100 ใน BGMM ซึ*งเป็นบรษัิท
ที*ประกอบธุรกจิสนิเชื*อรายย่อยและใหเ้ชา่ซื/อในประเทศเมยีนม่าร์ที*กําลังไปไดด้ ีดังนั/น บรษัิทจงึตอ้งซื/อหุน้
รอ้ยละ 100 จาก CCF และผูถ้อืหุน้รายอื*นของ BGMM นอกจากนี/ เนื*องจาก BGMM เป็นบรษัิทย่อยของ CCF 
และการทํารายการเขา้ซื/อหุน้นั/นก็จะทํากับกลุม่บคุคลเดยีวกับการเขา้ซื/อหุน้ใน CCF การเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM 
ครั/งนี/จะชว่ยใหบ้รษัิทสามารถขยายธรุกจิเขา้ไปในประเทศเมยีนมา่รไ์ดอ้ยา่งเต็มที*ตอ่ไป 
 
คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นว่าการเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM จะเป็นประโยชน์และก่อใหเ้กดิขอ้ดตี่อบรษัิทใน
หลายดา้น ซึ*งรวมถงึธุรกจิของบรษัิทที*เกี*ยวขอ้งกับ BGMM จะมกีารพัฒนาขึ/นจากการใชก้ลยุทธท์างธุรกจิ
สนิเชื*อรายย่อย (Microfinance) รูปแบบใหม่ซึ*งจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ทั /งต่อธุรกจิในประเทศเมยีนมาร์และ
ประเทศในกลุม่อาเซยีนซึ*งบรษัิทมคีวามประสงคจ์ะขยายธรุกจิไปถงึ โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี/ 
 
ก. การขยายธรุกจิสูต่ลาดใหมซ่ึ*งมกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิสงู – ประเทศเมยีนม่ารม์กีารเตบิโตของ GDP 

เฉลี*ยมากกวา่รอ้ยละ 7.4 ใน 5 ปีที*ผ่านมา และคาดวา่จะมกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูที*สดุในบรรดา
ประเทศอื*นในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตโ้ดยอยู่ที*ประมาณรอ้ยละ 8.4 และรอ้ยละ 8.3 ในปี 
2559 และปี 2560 ตามลําดับ ซึ*งบริษัทคาดว่าจะไดรั้บกําไรจํานวนมากจาก BGMM ในอนาคต 
เนื*องจากในปัจจุบัน BGMM สามารถทํากําไรเกอืบรอ้ยละ 50 และประเทศเมยีนม่าร์ยังมปีระชากร
มากกวา่ 60 ลา้นคนที*มคีวามตอ้งการสนิเชื*อสงูขึ/น 

 
ข. โอกาสในการเป็นผูนํ้าตั /งแต่ระยะเริ*มแรก – ธุรกิจสนิเชื*อรายย่อย (Microfinance) ในประเทศ

เมยีนม่าร์ยังอยู่ในขั /นเริ*มแรก โดยมเีพียงบรษัิทเดยีวที*มพีอร์ตสนิเชื*อสงูกว่า 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(350 ลา้นบาท) และจาก Myanmar Times ในเดอืนมนีาคม 2016 ประเทศเมยีนม่ารม์สีาขาของ
สถาบันการเงนิเพยีง 2.6 แห่งตอ่ประชากร 100,000 คน เมื*อเทยีบกับในประเทศกัมพูชาที*มอียู่ 4.8 
แห่ง ซึ*งหากเปรียบเทยีบว่ามจํีานวนประชากรเท่ากัน ตลาดสนิเชื*อรายย่อยในประเทศเมยีนม่าร์ยัง
สามารถเตบิโตไดอ้กีถงึ 55 เทา่เมื*อเทยีบกบัตลาดในประเทศกมัพูชา 

 
ค. พอร์ตที*ใหผ้ลกําไร – BGMM ประกอบกจิการมากกว่า 2 ปี และมพีอร์ตจํานวนสงูกว่า 1.2 ลา้น

ดอลลารส์หรัฐ (41.9 ลา้นบาท) และมลีกูคา้เกอืบ 10,000 รายซึ*งชําระหนี/ตามกําหนดเวลา การเขา้
ทํารายการในครั/งนี/นึงจะเพิ*มกําไรใหแ้ก่บริษัทเนื*องจาก BGMM สามารถทํากําไรไดแ้ลว้ภายใน
ระยะเวลาเพยีง 2 ปี โดยบรษัิทมวีัตถุประสงคท์ี*จะเพิ*มจํานวนสาขาเพื*อใหไ้ดรั้บประโยชน์จากรูปแบบ
ธรุกจิดงักลา่ว 

 
ง. ใบอนุญาตประกอบธุรกจิสนิเชื*อรายย่อย - โอกาสในการไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิสนิเชื*อราย

ยอ่ยนั/นเป็นไปไดย้าก และธนาคารกลางจะไมอ่อกใบอนุญาตใหมใ่หแ้กบ่รษัิทตา่งประเทศ 
 
จ. การเขา้ร่วมกับบริษัทอื*นในประเทศเมียนม่าร์และบริษัทในกลุ่ม - ดว้ยการสนับสนุนจาก Century 

Finance Co., Ltd. จะเปิดโอกาสใหก้ับ BGMM เขา้ถงึเครอืขา่ยลกูคา้มากกวา่ 22,000 รายทั /งจาก
กลุ่มขายปลกีและขายสง่ในกลุ่ม Grand Royal Group ซึ*งเป็นบรษัิทแม่ของ Century Finance 
นอกจากนี/ บริษัทยังมีโอกาสที*จะไดศ้ึกษา Know-how ใหม่เกี*ยวกับธุรกิจสนิเชื*อรายย่อย 
(Microfinance) ที*จะช่วยใหบ้ริษัทสามารถขยายธุรกิจในตลาดที*มีอยู่ในปัจจุบันไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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ฉ. IT software – ราคาซื/อขายไดร้วมราคาของ IT software ดว้ยซึ*งสามารถนําไปใชใ้นประเทศอื*นได ้
ดว้ย 

 
อย่างไรก็ด ีในขณะเดยีวกัน คณะกรรมการไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบเกี*ยวกับความเสี*ยงตา่ง ๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับ
การเขา้ซื/อหุน้ใน BGMM และมคีวามเห็นดงัตอ่ไปนี/ 
 
ก. ความเสี*ยงจากผลตอบแทนไมคุ่ม้คา่การลงทนุ 
 

มูลคา่การซื/อขายหุน้สําหรับ BGMM อยู่ที*ประมาณ 277.27 ลา้นบาท เมื*อพจิารณาถงึประมาณการณ์
ทางการเงนิแลว้ BGMM จะสามารถทํารายไดไ้ดป้ระมาณ 364 ลา้นบาทระหวา่งปี 2559-2564 ดังนั/น 
บริษัทคาดว่าบริษัทจะสามารถคนืทุนสําหรับการซื/อขายหุน้ไดภ้ายใน 5 ปีแรก สําหรับเงินทุนที* 
BGMM ตอ้งใชใ้นการเตบิโตไดถ้งึระดับที*คาดการณ์ บรษัิทสามารถใหเ้งนิกูใ้นอัตราดอกเบี/ยรอ้ยละ 7 
ซึ*งสงูกวา่ตน้ทนุของเงนิทนุของบรษัิท ดังนั/น แมแ้ตก่ารใหเ้งนิทนุดังกลา่วแก ่BGMM ก็จะสรา้งกําไร
ใหแ้กบ่รษัิท 

 
ข. ความเสี*ยงจากการชาํระคนืเงนิกู ้
 

เมื*อพจิารณาจากประมาณการณ์ทางการเงนิแลว้ BGMM จะยังคงสามารถชําระคนืเงนิกูใ้หแ้กบ่รษัิท 
ได ้อย่างไรก็ด ีBGMM ก็อยู่ในระหว่างการขอเงนิทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงนินานาชาต ิเช่น 
ธนาคารโลก (World Bank) และกองทนุพัฒนาแหง่สหประชาชาต ิ(UNCDF) ซึ*งนอกจากจะตน้ทนุตํ*า
แลว้ ก็ยังเป็นทางเลอืกของแหลง่เงนิทนุที*ชว่ยให ้BGMM สามารถนําเงนิที*ไดม้าชําระคนืเงนิกูใ้หแ้ก่
บรษัิทได ้

 
ค. ความเสี*ยงดา้นอตัราแลกเปลี*ยน 
 

ความเสี*ยงดา้นอัตราแลกเปลี*ยนนั/นเป็นความเสี*ยงที*บรษัิทคํานึงถงึเสมอเมื*อบรษัิทจะขยายธุรกจิไป
ยังตลาดในประเทศกําลงัพัฒนามากขึ/น อย่างไรก็ด ีเนื*องจากเศรษฐกจิในประเทศเมยีนม่ารค์าดวา่จะ
เป็นไปในทศิทางที*ดกีว่าประเทศส่วนใหญ่ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นอนาคตอันใกล ้จงึ
ชว่ยลดความเสี*ยงในสว่นนี/ได ้

 
ง. ความเสี*ยงในการดําเนนิงานอนัเนื*องมาจาก CCF 
 

BGMM เคยไดรั้บความชว่ยเหลอืดา้นการดําเนนิงานจาก CCF เนื*องจาก CCF เป็นเจา้ของบางสว่น 
ทั /งนี/ บรษัิทจะเขา้ซื/อหุน้ที* CCF ถอือยู่ใน BGMM ดังนั/น หากบรษัิทไม่สามารถดําเนนิการเขา้ซื/อหุน้
ใน CCF ไดส้ําเร็จ CCF ก็จะไม่มคีวามสมัพันธต์อ่ BGMM อกีตอ่ไป อย่างไรก็ด ีการเขา้ทําธุรกรรมทั /ง 
2 รายการคาดว่าจะตอ้งเกดิขึ/นดังนั/น CCF จะยังคงมคีวามสัมพันธก์ับ BGMM ต่อไป นอกจากนี/ 
บรษัิทยังสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการดําเนินงาน รวมทั /งความเชี*ยวชาญต่างๆ เพื*อให ้BGMM 
เตบิโตขึ/นไดอ้กีดว้ย 

 
จ. ความเสี*ยงดา้นการขยายธรุกจิ  
 

พื/นที*ออฟฟิศและทรัพยากรบคุลากรในประเทศเมยีนม่ารกํ์าลังเป็นที*ตอ้งการเนื*องจากการเตบิโตของ
เศรษฐกจิ ถึงแมว้่าความตอ้งการดังกล่าวจะเป็นที*น่าเป็นห่วง แต่ดว้ยการเตบิโตทางเศรษฐกิจ
ดังกลา่วนั*นเอง บรษัิทจงึมคีวามตอ้งการจะเขา้ไปประกอบธุรกจิในประเทศเมยีนม่ารผ์่านทาง BGMM 
ซึ*งบรษัิทไดดํ้าเนนิการในลกัษณะเดยีวกนัสาํเร็จมาแลว้ดงัเชน่ในประเทศกัมพูชา และประเทศลาวที*มี
สถานการณ์ใกลเ้คยีงกนั 

 
ฉ. ความเสี*ยงดา้นขอ้จํากดัของโครงสรา้งพื/นฐานของประเทศเมยีนมาร ์
 

ประเทศเมียนมาร์ยังคงมีความดอ้ยพัฒนา แต่ก็กําลังเตบิโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ด ีถงึแมว้่าจะมี
โอกาสในการเตบิโตอย่างสงูแตก็่ตอ้งเผชญิกับความทา้ทายในการทํางานภายใตโ้ครงสรา้งพื/นฐาน
ของประเทศเมยีนมาร ์อยา่งไรก็ด ีธุรกจิการใหส้นิเชื*อรายย่อย (Microfinance) อื*นๆ ในประเทศเมยีน
มาร ์เชน่ ACLEDA Myanmar และ UNDP-PACT ก็ยังสามารถดําเนนิงานใหม้กีารเตบิโตและขยาย
การดําเนนิงานไดใ้นระดบัที*เทา่กบัหรอืมากกวา่การเตบิโตที*บรษัิทคาดการณ์ไว ้

 
ช. ความเสี*ยงดา้นการเมอืง 
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เนื*องจากประเทศเมียนม่าร์ก่อนหนา้นี/จนกระทั*งเมื*อเร็ว ๆ นี/ มีความผันผวนทางดา้นการเมืองสูง
สําหรับการลงทุนและการถอืครองทรัพยส์นิโดยชาวต่างชาต ิอย่างไรก็ด ีประเทศเมยีนม่าร์ไดม้กีาร
เปิดกวา้งทางนโยบายเหลา่นี/มากขึ/นเพื*อดงึดดูการเตบิโตและเศรษฐกจิแบบตลาดเสร ีโดยยังคงไม่มี
สญัญาณในการพลกินโยบายดงักลา่วจากรัฐบาล 

 
ซ. ความเสี*ยงจากการดําเนนิงานอนัเกดิจากสนิเชื*อที*ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NPLs) 
 

NPLs เป็นสิ*งที*ไมอ่าจหลกีเลี*ยงไดใ้นธุรกจิสนิเชื*อ/เชา่ซื/อซึ*ง BGMM และบรษัิทดําเนนิธุรกจิอยู่ ทั /งนี/ 
บรษัิทไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึศักยภาพในการดํารงสดัสว่น NPLs และทั /ง BGMM และบรษัิทจะไดต้อ่ยอด
การเรยีนรูเ้กี*ยวกับการดําเนนิธุรกจิการใหส้นิเชื*อรายย่อย (Microfinance) จาก CCF ดังนั/น ไม่น่าจะมี
การเปลี*ยนแปลงในสว่นของ NPLs เมื*อพจิารณาถงึศกัยภาพดงักลา่ว 

 
นอกจากนี/ ตั /งแตก่อ่ตั /ง BGMM มาเป็นเวลากวา่ 2 ปี อัตรา NPL ยังคงเป็น 0 และการตดิตามชําระหนี/
จากลกุคา้จะกระทําเป็นรายสปัดาหซ์ึ*งชว่ยลดความเสี*ยงในการไมค่นืเงนิกู ้

 
ฌ. ความเสี*ยงในการเปลี*ยนแปลงนโยบายในการกําหนดอตัราดอกเบี/ย 
 

ธุรกจิการใหส้นิเชื*อรายย่อย (Microfinance) เป็นธุรกจิที*ถูกควบคมุโดยกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย
หนึ*งในกฎหมายที*เกี*ยวขอ้งนั/นไดกํ้าหนดเพดานดอกเบี/ยที*สามารถเรยีกเก็บได ้อย่างไรก็ด ีถงึแมว้่า
อตัราดอกเบี/ยดังกลา่วอาจถูกปรับลดโดยรัฐ แตอ่ัตราดอกเบี/ยดังกลา่วก็อาจถูกปรับเพิ*มขึ/นไดเ้ชน่กัน 
ทั /งนี/ ประเทศเมยีนมา่รกํ์าลงัใหค้วามสนใจกบัธรุกจิการใหส้นิเชื*อรายย่อย (Microfinance) โดยบรษัิท
ไมค่าดวา่รัฐบาลจะดําเนนิการใด ๆ เพื*อลดการเจรญิเตบิโตในธรุกจินี/ 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื กรรมการบรษิทัที�แตกตา่ง 
 

 -ไมม่-ี 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเบื)องตน้ในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ที�จะออกใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพที*ใหส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด 
(มหาชน) (“บรษิทัฯ”) (“หุน้”) ไมม่หีลกัประกนัและไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้  

การออกและเสนอขาย ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทั /งจํานวนตอ่ผูล้งทนุในตา่งประเทศ 

วงเงนิ วงเงนิไมเ่กนิ 50,000,000 ดอลลารส์หรัฐ หรอืในเงนิสกลุอื*นในจํานวนเทยีบเทา่ 

ราคาเสนอขาย 100,000 ดอลลารส์หรัฐตอ่หนึ*งหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

จํานวนหนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 500 หน่วย 

อาย ุ 3 ปีนับแตว่นัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อตัราดอกเบี)ย รอ้ยละ 5 ตอ่ปี 

ขอ้จํากดัในการโอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

การซื/อขายหรือการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ว่าทอดใดๆ จะตอ้งกระทําใน
ต่างประเทศเท่านั/นและตอ้งดําเนินการตามที*กฎเกณฑ์ที*เกี*ยวขอ้งกําหนดโดย
หน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง 

อตัราการแปลงสภาพ จํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ  
จํานวนเงนิตน้คดิตามอตัราแลกเปลี*ยนที* 34.6548 บาทตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ 

ราคาแปลงสภาพ 70 บาท 
อตัราแลกเปลี�ยนเงนิที�กําหนด
สําหรบัการคํานวณจํานวนหุ ้น
รองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพ 

34.6548 บาทตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ 

จํานวนหุน้ที�ออกใหม่เพื�อรองรบั
การแปลงสภาพ 

จํานวนไมเ่กนิ 24,753,449  หุน้ 

ระยะ เวลาการใช้ส ิทธิแปลง
สภาพ 

ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ ไดนั้บจาก
วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วจนถงึวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดย
สามารถใชส้ทิธแิปลงสภาพไดใ้นวันทําการวันสดุทา้ยของในแตล่ะไตรมาส (วันทํา
การวนัสดุทา้ยของเดอืนมนีาคม มถิุนายน กันยายน และธันวาคมของแตล่ะปี) ทั /งนี/ 
ภายใตเ้งื*อนไขในขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

การชดใช้ค่าเสียหายในกรณี
บรษิทัฯ ไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้
เพื�อรองรบัการใช้ส ิทธิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

บรษัิทฯ จะชดใชค้า่เสยีหายใหเ้ฉพาะผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพที*ไดม้าแสดงความจํานง
ที*จะใชส้ทิธแิปลงสภาพและบรษัิทฯ ไม่สามารถจัดใหม้หีุน้เพื*อรองรับการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพดังกล่าวไดเ้พียงพอโดยคํานวณตามขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลง
สภาพ  

วธิกีารจดัสรร ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทั /งจํานวน 500 หน่วย ใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. 
Ltd. ซึ*งจัดตั /งขึ/นในประเทศสงิคโปร ์ 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ 
1. ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) สามารถ

คํานวณไดจ้ากสตูรตอ่ไปนี/ 
Control Dilution    =    Qe / (Qo + Qe) 

โดยที* 
Qo  = จํานวนหุน้ที*ออกและเรยีกชาํระแลว้ของ GL = 1,525,489,317 หุน้ 
QeW4 = จํานวนหุน้รองรับใบสําคัญแสดงสทิธริุ่นที* 4 (GL-W4) คงเหลอื = 
164,994,903 หุน้ 
QeW4-JTA = จํานวนหุน้รองรับ GL-W4 ที*ถอืครองโดย JTA = 10,900,000 หุน้ 
QeCD2016JTA-1 = จํานวนหุน้รองรับของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*ออกใหแ้ก ่JTA เมื*อ

วนัที* 1 สงิหาคม 2559 = 115,050,000 หุน้ 
QeCD2016JTA-2 = จํานวนหุน้รองรับของหุน้กูแ้ปลงสภาพชดุใหม่ที*จะออกใหแ้ก ่

JTA = 24,753,449 หุน้ 
QeCD2016CreationSL = จํานวนหุน้รองรับของหุน้กูแ้ปลงสภาพชดุใหม่ที*จะออก

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

1.1 JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016JTA-2 เทา่นั/น โดยไม่มผีูถ้อืหุน้กูแ้ปลง
สภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธอิื*นใชส้ทิธแิปลงสภาพหรอืซื/อหุน้ 
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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
โดยไม่ใชส้ทิธซิื/อหุน้ตามใบสําคัญแสดงสทิธทิี*ตนถอืครอง โดยไม่มผีูถ้อื
หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธอิื*นใชส้ทิธแิปลงสภาพหรือ
ซื/อหุน้ 
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
และใชส้ทิธซิื/อหุน้ตามใบสําคัญแสดงสทิธิที*ตนถือครองอยู่เต็มจํานวน 
โดยไม่มีผูถ้ ือหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธอิื*น ใชส้ทิธิ
แปลงสภาพหรอืซื/อหุน้ (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

และใชส้ทิธซิื/อหุน้ตามใบสําคัญแสดงสทิธิที*ตนถือครองอยู่เต็มจํานวน 
โดยผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธอิื*นใชส้ทิธแิปลง
สภาพหรอืซื/อหุน้เต็มจํานวนเชน่กนั 
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
สตูรตอ่ไปนี/ 
Price Dilution = (Po – PE) / Po 
โดยที* PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาตลาด (ราคาปิดเฉลี*ย 15 วันกอ่นวันที*คณะกรรมการมมีต)ิ = 40.02 

บาท 

PeW4 = ราคาใชส้ทิธซิื/อหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิGL-W4 = 40 บาท 

PeCD2016JTA-1 = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*ไดอ้อกและเสนอ
ขายตอ่ JTA เมื*อวนัที* 1 สงิหาคม 2559 = 40 บาท 

PeCD2016JTA-2 = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกและเสนอ
ขายตอ่ JTA = 70 บาท 

PeCD2016CreationSL = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกและ
เสนอขายตอ่ CreationSL = 70 baht 

 
Price Dilution สามารถพจิารณาได ้4 กรณี 
 

2.1 JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016JTA-2 เทา่นั/น โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้กูแ้ปลง
สภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธอิื*นใชส้ทิธแิปลงสภาพหรอืซื/อหุน้ 

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



80 
 

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

= 40.50 บาท 
เนื*องจาก PE > Po ดงันั/น จงึไมผ่ลกระทบตอ่การลดลงดา้นราคาหุน้ 

 
2.2  JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2  เต็ม

จํานวนโดยไม่ใชส้ทิธซิื/อหุน้ตามใบสําคัญแสดงสทิธทิี*ตนถอืครอง โดยไม่มี
ผูถ้ ือหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธอิื*นใชส้ทิธแิปลงสภาพ
หรอืซื/อหุน้ 

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 
เนื*องจาก PE > Po ดงันั/น จงึไมผ่ลกระทบตอ่การลดลงดา้นราคาหุน้ 
 

2.3 JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจํานวน
และใชส้ทิธซิื/อหุน้ตามใบสําคัญแสดงสทิธทิี*ตนถอืครองอยู่เต็มจํานวน โดย
ไม่มีผูถ้ ือหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธอิื*น ใชส้ทิธิแปลง
สภาพหรอืซื/อหุน้  (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 
เนื*องจาก PE > Po ดงันั/น จงึไมผ่ลกระทบตอ่การลดลงดา้นราคาหุน้ 

 
2.4 JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจํานวน

และใชส้ทิธซิื/อหุน้ตามใบสําคัญแสดงสทิธทิี*ตนถอืครองอยู่เต็มจํานวน โดย
ผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธอิื*นใชส้ทิธแิปลงสภาพ
หรอืซื/อหุน้เต็มจํานวนเชน่กนั 

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 
เนื*องจาก PE > Po ดงันั/น จงึไมผ่ลกระทบตอ่การลดลงดา้นราคาหุน้ 

การไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
กอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดย  
บรษัิทฯ 
• ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม ภายหลังจาก (และรวมถงึ) วันที*การออกหุน้กูแ้ปลง

สภาพครบ 2 ปี จนกระทั*งวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษัทฯ มี
สทิธทิี*จะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพที*ยังมไิดม้กีารแปลงสภาพในขณะนั/นกอ่นวัน
ครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไม่วา่ทั /งหมดหรือบางสว่นตามที*บรษัิทฯ 
เห็นสมควร ในราคาเทา่กบัจํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วบวกดว้ย
ดอกเบี/ยสะสมซึ*งคํานวณจนถงึวันที*มกีารไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบ
กําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกล่าวโดยบอกกลา่วล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 
วัน แต่ไม่เกนิ 60 ก่อนวันที*กําหนดที*จะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ อย่างไรก็ด ี
หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้
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ภายใน 10 วันนับจากวันที*ไดรั้บคําบอกกลา่วการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่น
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิท ใหคํ้าบอกกล่าวการไถ่ถอน
หุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิทนั/นสิ/น
ผลไป 

การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยผูถ้ือ
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
• เมื*อมเีหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ*งหรอืหลายเหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี/ บรษัิทฯ จะไถ่

ถอนและผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธเิรียกใหบ้รษัิทฯ ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (โดยนําส่งแบบแจง้ไถ่ถอนหุน้กู ้
แปลงสภาพที*ระบขุอ้มูลและลงนามครบถว้นไปที*สํานักงานที*กําหนดของผูอ้อก
หุน้กูแ้ปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 30 วันหลังจากเกดิเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ*งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี/) ไม่วา่ทั /งหมดหรือบางสว่น ใน
ราคาเทา่กบัจํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วบวกดว้ยดอกเบี/ยสะสม
ซึ*งคํานวณจนถงึวันที*มกีารไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบกําหนดไถ่ถอน
หุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่ว  
(ก) การเปลี*ยนแปลงอํานาจควบคุม: ในกรณีที*มีการเปลี*ยนแปลงอํานาจ

ควบคมุ 
(ข) การเพกิถอนหลักทรัพย:์ ในกรณีที* (1)หุน้ของบรษัิทฯ ไดถู้กเพกิถอน

หรือไม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) หรือ (2)หุน้ของบริษัทฯ ไดถู้ก
ระงับการซื/อขายใน ตลท. เป็นเวลา 30 วันตดิตอ่กันหรอืมากกวา่นั/น และ
การระงับการซื/อขายในชว่งเวลาดังกลา่วนั/นไม่ไดเ้กดิจากการที* ตลท. ปิด
ทําการ 

“การเปลี�ยนแปลงอํานาจควบคุม” หมายถงึการเปลี*ยนแปลงความเป็นเจา้ของ
หรอือํานาจควบคมุ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม อย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 ของ 
(1)หุน้ทั /งหมดของบรษัิทฯ หรือ (2) สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนหุน้ที*มสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน หรือ สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนอื*นใดของบรษัิทฯ หรือ
การเปลี*ยนแปลงคณะกรรมการบรษัิทฯ ในจํานวนมากกวา่กึ*งหนึ*งของคณะกรรมการ
บรษัิทฯ ในวนัที*ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เหตุการณ์ที�บรษิทัจะต้องออก
หุ ้ น ใ ห ม่ เ พื� อ ร อ ง ร ั บ ก า ร
เปลี�ยนแปลงในการใช้ส ิทธิ
แปลงสภาพ  

ราคาแปลงสภาพนั/นอาจมกีารปรับเปลี*ยนเมื*อมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ/นซึ*งรวมถงึ
เหตกุารณ์ ดงัตอ่ไปนี/  
1) เมื*อมกีารเปลี*ยนแปลงมูลคา่ที*ตราไวข้องหุน้ อันเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอื

แบง่แยกหุน้ 
2) เมื*อบริษัทฯ เสนอขายหุน้ที*ออกใหม่ใดๆ ในราคาเสนอขายที*กําหนดไวตํ้*า

มากกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาหุน้ที*คํานวณตามวธิทีี*ระบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธิ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

3) เมื*อบรษัิทเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธทิี*จะซื/อหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพใดๆ 
โดยคํานวณราคาของหุน้ที*ออกใหม่เพื*อรองรับใบสําคัญแสดงสทิธทิี*จะซื/อหุน้
หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพนั/นตํ*ามากกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาหุน้ที*คํานวณตามวธิทีี*
ระบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

4) เมื*อบรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลทั /งหมดหรือบางสว่นเป็นหุน้ที*ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ ือ
หุน้ 

5) เมื*อบรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิซึ*งเกนิกวา่รอ้ยละ 90 ของรายไดส้ทุธหิรือ
กําไรสะสม (แลว้แตร่ายการใดจะมากกวา่) ที*บันทกึในงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ของบรษัิทฯ ภายหลงัจากการหักภาษีเงนิได ้สําหรับการดําเนนิงานและการกัน
เงนิสํารองตามกฎหมายในช่วงรอบการเงนิใดๆ ระหว่างอายุของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ และ 

6) เมื*อมกีรณีอื*นใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5)ที*ทําใหผู้ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพเสยี
สทิธหิรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที*ควรจะไดรั้บ บริษัทฯ จะตอ้งพจิารณา
และกําหนดการปรับเปลี*ยนราคาแปลงสภาพอย่างเป็นธรรมเพื*อใหม้ั*นใจว่า
สทิธหิรอืผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที*ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บจะตอ้งไม่
ดอ้ยไปกวา่เดมิ 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเบื)องตน้ในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ที�จะออกใหแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLC 

 ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพที*ใหส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด 
(มหาชน) (“บรษิทัฯ”) (“หุน้”) ไมม่หีลกัประกนัและไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้  

การออกและเสนอขาย ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทั /งจํานวนตอ่ผูล้งทนุในตา่งประเทศ 

วงเงนิ วงเงนิไมเ่กนิ 20,000,000 ดอลลารส์หรัฐ หรอืในเงนิสกลุอื*นในจํานวนเทยีบเทา่ 

ราคาเสนอขาย 100,000 ดอลลารส์หรัฐตอ่หนึ*งหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

จํานวนหนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 200 หน่วย 

อาย ุ 3 ปีนับแตว่นัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อตัราดอกเบี)ย รอ้ยละ 5 ตอ่ปี 

ขอ้จํากดัในการโอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

การซื/อขายหรือการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ว่าทอดใดๆ จะตอ้งกระทําใน
ต่างประเทศเท่านั/นและตอ้งดําเนินการตามที*กฎเกณฑ์ที*เกี*ยวขอ้งกําหนดโดย
หน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง 

อตัราการแปลงสภาพ จํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ  
จํานวนเงนิตน้คดิตามอตัราแลกเปลี*ยนที* 34.6548 บาทตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ 

ราคาแปลงสภาพ 70 บาท 
อตัราแลกเปลี�ยนเงนิที�กําหนด
สําหรบัการคํานวณจํานวนหุ ้น
รองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพ 

34.6548 บาท ตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ 

จํานวนหุน้ที�ออกใหม่เพื�อรองรบั
การแปลงสภาพ 

จํานวนไมเ่กนิ 9,901,380 หุน้ 

ระยะ เวลาการใช้ส ิทธิแปลง
สภาพ 

ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ ไดนั้บจาก
วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วจนถงึวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดย
สามารถใชส้ทิธแิปลงสภาพไดใ้นวันทําการวันสดุทา้ยของในแตล่ะไตรมาส (วันทํา
การวนัสดุทา้ยของเดอืนมนีาคม มถิุนายน กันยายน และธันวาคมของแตล่ะปี) ทั /งนี/ 
ภายใตเ้งื*อนไขในขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

การชดใช้ค่าเสียหายในกรณี
บรษิทัฯ ไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้
เพื�อรองรบัการใช้ส ิทธิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

บรษัิทฯ จะชดใชค้า่เสยีหายใหเ้ฉพาะผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพที*ไดม้าแสดงความจํานง
ที*จะใชส้ทิธแิปลงสภาพและบรษัิทฯ ไม่สามารถจัดใหม้หีุน้เพื*อรองรับการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพดังกล่าวไดเ้พียงพอโดยคํานวณตามขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลง
สภาพ  

วธิกีารจดัสรร ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทั /งจํานวน 200 หน่วยใหแ้ก่ Creation 
Investments Sri Lanka LLC 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ 
1. ดา้นการลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution)สามารถ

คํานวณไดจ้ากสตูรตอ่ไปนี/ 
Control Dilution    =    Qe / (Qo + Qe) 

Qo  = จํานวนหุน้ที*ออกและเรยีกชาํระแลว้ของ GL = 1,525,489,317 หุน้ 
QeW4 = จํานวนหุน้รองรับใบสําคัญแสดงสทิธริุ่นที* 4 (GL-W4) คงเหลอื = 
164,994,903 หุน้ 
QeW4-JTA = จํานวนหุน้รองรับ GL-W4 ที*ถอืครองโดย JTA = 10,900,000 หุน้ 
QeW4-CreationASEAN = จํานวนหุน้รองรับ GL-W4 ที*ถือครองโดย 

CreationASEAN = 4,056,066 หุน้ 
QeCD2016JTA-1 = จํานวนหุน้รองรับของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*ออกใหแ้ก ่JTA เมื*อ

วนัที* 1 สงิหาคม 2559 = 115,050,000 หุน้ 
QeCD2016JTA-2 = จํานวนหุน้รองรับของหุน้กูแ้ปลงสภาพชดุใหม่ที*จะออกใหแ้ก ่

JTA = 24,753,449 หุน้ 
QeCD2016CreationSL = จํานวนหุน้รองรับของหุน้กูแ้ปลงสภาพชดุใหม่ที*จะออก

ใหแ้ก ่CreationSL = 9,901,380 หุน้ 
 
Control Dilution สามารถพจิารณาได ้3 กรณี 
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1.1 CreationSL ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016CreationSL เทา่นั/น โดยไมม่ผีู ้

ถอืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธอิื*นใชส้ทิธแิปลงสภาพ
หรอืซื/อหุน้ 
Control Dilution = QeCD2016CreationSL / (Qo + 

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

1.2 CreationSL ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016CreationSL เต็มจํานวนและ 
CreationASEAN ใชส้ทิธซิื/อหุน้ตามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ(W4) ที*ตนถอื
ครองอยูเ่ต็มจํานวน โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสําคญัแสดง
สทิธอิื*นใชส้ทิธแิปลงสภาพหรอืซื/อหุน้ (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 ใชส้ทิธซิื/อหุน้ตามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ(W4) ที*ตนถอื
ครองอยูเ่ต็มจํานวน โดยผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธิ
อื*นใชส้ทิธแิปลงสภาพหรอืซื/อหุน้เต็มจํานวนเชน่กนั 
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
สตูรตอ่ไปนี/ 
Price Dilution = (Po – PE) / Po 
โดยที* PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาตลาด (ราคาปิดเฉลี*ย 15 วันกอ่นวันที*คณะกรรมการมมีต)ิ = 40.02 

บาท 

PeW4 = ราคาใชส้ทิธซิื/อหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิGL-W4 = 40 บาท 

PeCD2016JTA-1 = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*ไดอ้อกและเสนอ
ขายตอ่ JTA เมื*อวนัที* 1 สงิหาคม 2559 = 40 บาท 

PeCD2016JTA-2 = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกและเสนอ
ขายตอ่ JTA = 70 บาท 

PeCD2016CreationSL = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที*จะออกและ
เสนอขายตอ่ CreationSL = 70 baht 

 
Price Dilution สามารถพจิารณาได ้3 กรณี 
 

2.1 CreationSL ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016CreationSL เทา่นั/น โดยไมม่ผีู ้
ถอืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธอิื*นใชส้ทิธแิปลงสภาพ
หรอืซื/อหุน้ 
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 



84 
 

เนื*องจาก PE > Po ดงันั/น จงึไมผ่ลกระทบตอ่การลดลงดา้นราคาหุน้ 
 

2.2 CreationSL ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016CreationSL เต็มจํานวนและ 
CreationASEAN ใชส้ทิธซิื/อหุน้ตามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ(W4) ที*ตนถอื
ครองอยูเ่ต็มจํานวน โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสําคญัแสดง
สทิธอิื*นใชส้ทิธแิปลงสภาพหรอืซื/อหุน้ (worst case scenario) 
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 
เนื*องจาก PE > Po ดงันั/น จงึไมผ่ลกระทบตอ่การลดลงดา้นราคาหุน้ 
 

2.3 CreationSL ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016CreationSL เต็มจํานวนและ 
CreationASEAN ใชส้ทิธซิื/อหุน้ตามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ(W4) ที*ตนถอื
ครองอยูเ่ต็มจํานวน โดยผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธิ
อื*นใชส้ทิธแิปลงสภาพหรอืซื/อหุน้เต็มจํานวนเชน่กนั 
 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 
 เนื*องจาก PE > Po ดงันั/น จงึไมผ่ลกระทบตอ่การลดลงดา้นราคาหุน้ 

  
การไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
กอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดย  
บรษัิทฯ 
• ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม ภายหลังจาก (และรวมถงึ) วันที*การออกหุน้กูแ้ปลง

สภาพครบ 2 ปี จนกระทั*งวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพบริษัทฯ มี
สทิธทิี*จะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพที*ยังมไิดม้กีารแปลงสภาพในขณะนั/นกอ่นวัน
ครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไม่วา่ทั /งหมดหรือบางสว่นตามที*บรษัิทฯ 
เห็นสมควร ในราคาเทา่กบัจํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วบวกดว้ย
ดอกเบี/ยสะสมซึ*งคํานวณจนถงึวันที*มกีารไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบ
กําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่ว โดยบอกกลา่วล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 
วัน แต่ไม่เกนิ 60 ก่อนวันที*กําหนดที*จะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ อย่างไรก็ด ี
หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้
ภายใน 10 วันนับจากวันที*ไดรั้บคําบอกกลา่วการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่น
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิท ใหคํ้าบอกกล่าวการไถ่ถอน
หุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิทนั/นสิ/น
ผลไป 

การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยผูถ้ือ
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
• เมื*อมเีหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ*งหรอืหลายเหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี/ บรษัิทฯ จะไถ่

ถอนและผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธเิรียกใหบ้รษัิทฯ ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (โดยนําส่งแบบแจง้ไถ่ถอนหุน้กู ้
แปลงสภาพที*ระบขุอ้มูลและลงนามครบถว้นไปที*สํานักงานที*กําหนดของผูอ้อก
หุน้กูแ้ปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 30 วันหลังจากเกดิเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ*งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี/) ไม่วา่ทั /งหมดหรือบางสว่น ใน
ราคาเทา่กบัจํานวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วบวกดว้ยดอกเบี/ยสะสม
ซึ*งคํานวณจนถงึวันที*มกีารไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบกําหนดไถ่ถอน
หุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่ว 
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(ก) การเปลี*ยนแปลงอํานาจควบคุม: ในกรณีที*มีการเปลี*ยนแปลงอํานาจ
ควบคมุ 

(ข) การเพกิถอนหลักทรัพย:์ ในกรณีที* (1)หุน้ของบรษัิทฯ ไดถู้กเพกิถอน
หรือไม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) หรือ (2)หุน้ของบริษัทฯ ไดถู้ก
ระงับการซื/อขายใน ตลท. เป็นเวลา 30 วันตดิตอ่กันหรอืมากกวา่นั/น และ
การระงับการซื/อขายในชว่งเวลาดังกลา่วนั/นไม่ไดเ้กดิจากการที* ตลท. ปิด
ทําการ 
 

“การเปลี�ยนแปลงอํานาจควบคุม” หมายถงึการเปลี*ยนแปลงความเป็นเจา้ของ
หรอือํานาจควบคมุ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม อย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 ของ 
(1)หุน้ทั /งหมดของบรษัิทฯ หรือ (2) สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนหุน้ที*มสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน หรือ สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนอื*นใดของบรษัิทฯ หรือ
การเปลี*ยนแปลงคณะกรรมการบรษัิทฯ ในจํานวนมากกวา่กึ*งหนึ*งของคณะกรรมการ
บรษัิทฯ ในวนัที*ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เหตุการณ์ที�บรษิทัจะต้องออก
หุ ้ น ใ ห ม่ เ พื� อ ร อ ง ร ั บ ก า ร
เปลี�ยนแปลงในการใช้ส ิทธิ
แปลงสภาพ  

ราคาแปลงสภาพนั/นอาจมกีารปรับเปลี*ยนเมื*อมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ/นซึ*งรวมถงึ
เหตกุารณ์ ดงัตอ่ไปนี/  
1) เมื*อมกีารเปลี*ยนแปลงมูลคา่ที*ตราไวข้องหุน้ อันเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอื

แบง่แยกหุน้ 
2) เมื*อบริษัทฯ เสนอขายหุน้ที*ออกใหม่ใดๆ ในราคาเสนอขายที*กําหนดไวตํ้*า

มากกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาหุน้ที*คํานวณตามวธิทีี*ระบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธิ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

3) เมื*อบรษัิทเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธทิี*จะซื/อหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพใดๆ 
โดยคํานวณราคาของหุน้ที*ออกใหม่เพื*อรองรับใบสําคัญแสดงสทิธทิี*จะซื/อหุน้
หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพนั/นตํ*ามากกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาหุน้ที*คํานวณตามวธิทีี*
ระบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

4) เมื*อบรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลทั /งหมดหรือบางสว่นเป็นหุน้ที*ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ ือ
หุน้ 

5) เมื*อบรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิซึ*งเกนิกวา่รอ้ยละ 90 ของรายไดส้ทุธหิรือ
กําไรสะสม (แลว้แตร่ายการใดจะมากกวา่) ที*บันทกึในงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ของบรษัิทฯ ภายหลงัจากการหักภาษีเงนิได ้สําหรับการดําเนนิงานและการกัน
เงนิสํารองตามกฎหมายในช่วงรอบการเงนิใดๆ ระหว่างอายุของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ และ 

6) เมื*อมกีรณีอื*นใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5)ที*ทําใหผู้ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพเสยี
สทิธหิรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที*ควรจะไดรั้บ บริษัทฯ จะตอ้งพจิารณา
และกําหนดการปรับเปลี*ยนราคาแปลงสภาพอย่างเป็นธรรมเพื*อใหม้ั*นใจว่า
สทิธหิรอืผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที*ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บจะตอ้งไม่
ดอ้ยไปกวา่เดมิ 
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เอกสารแนบ 5 
สารสนเทศเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนัของ 

บรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

 เรื�อง การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 
 
 เนื*องดว้ย ที*ประชมุคณะกรรมการบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) (“บรษิทั”) ครั /งที* 15/2559 เมื*อวันที* 31 
ตุลาคม 2559 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“หุน้กูแ้ปลงสภาพ”) ใหแ้ก่ผูล้งทุนใน
ตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLC (“Creation 
SL”) ในจํานวนไมเ่กนิ 20 ลา้นดอลลารส์หรัฐหรอืในเงนิสกลุอื*นในจํานวนเทยีบเทา่ (“การออกและเสนอขายหุน้
กูแ้ปลงสภาพ”) ในการนี/ เนื*องจากนายแพทรคิ ฟิชเชอรซ์ึ*งปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิท เป็นผู ้
กอ่ตั /งและเป็นหุน้สว่นบรหิารใน Creation SL ซึ*งจะจองซื/อหุน้กูแ้ปลงสภาพ การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพจงึเขา้ขา่ยเป็นรายการที*เกี*ยวโยงกนัภายใตป้ระกาศคณะกรรมการตลาดทนุที* ทจ. 21/2551 เรื*องหลักเกณฑ์
ในการทํารายการที*เกี*ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื*อง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการที*เกี*ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที�เกี�ยว
โยงกนั”) ในรายการประเภทการรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ โดยมมีลูคา่ของรายการ ดงันี/ 

 
• 20 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 693.10 ลา้นบาท คํานวณโดยใชอ้ัตราซื/อถัวเฉลี*ยยอ้นหลัง 3 เดอืน

ซึ*งประกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทยเทา่กบั 34.65 บาทตอ่ดอลลารส์หรัฐ) 
 
เมื*อพิจารณารวมขนาดของรายการที*เกี*ยวโยงกันในช่วงระหว่าง 6 เดอืนที*ผ่านมาที*บริษัท และ/หรือ 

บรษัิทย่อยจะเขา้ทํากับนายแพทรคิ ฟิชเชอร์ และ/หรือ บุคคลที*เกี*ยวขอ้งซึ*งเป็นบุคคลที*เกี*ยวโยงกัน อันไดแ้ก่
รายการที*เกี*ยวโยงกับ CCF และรายการที*เกี*ยวโยงกับ BGMM (รายละเอยีดปรากฏตามสารสนเทศเกี*ยวกับรายการ
ที*เกี*ยวโยงกันของ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) เรื*อง รายการเขา้ซื/อหุน้) รวมกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพ ตามรายละเอยีดที*ปรากฏดา้นบน (รวมเรียกว่า “รายการที�เกี�ยวโยงกนั”) จะมขีนาดของรายการที*
เกี*ยวโยงกันทั /งสิ/นประมาณ 2,637.26 ลา้นบาท (หรอืเทา่กับรอ้ยละ 35.43 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ี*มตีัวตนสทุธ)ิ ซึ*ง
มากกวา่ 20 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 3 ของมูลคา่สนิทรัพยส์ทุธติามประกาศรายการที*เกี*ยวโยงกัน ดังนั/น บรษัิทจงึมี
หนา้ที*ตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการที*เกี*ยวโยงกันตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัย”์) และขออนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ในการเขา้ทํารายการที*เกี*ยวโยงกันโดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่
ตํ*ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผูถ้อืหุน้ที*มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับสว่นของผู ้
ถอืหุน้ที*มสีว่นไดเ้สยี โดยคณะกรรมการไดกํ้าหนดวันประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 ในวันที* 6 ธันวาคม 
2559 นอกจากนี/ บรษัิทไดแ้ต่งตั /งให ้บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน เซอร์วสิเซส จํากัด เป็นที*ปรกึษาทางการเงนิอสิระ
เพื*อใหค้วามเห็นแก่ผูถ้อืหุน้บนรายการที*เกี*ยวโยงกันดังกล่าวว่ามคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบรษัิท
หรอืไม ่รวมถงึความเป็นธรรมของราคา และเงื*อนไขของรายการที*เกี*ยวโยงกนั 
 

ในการนี/ บรษัิทขอชี/แจงขอ้มลูเกี*ยวกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัตอ่ไปนี/ 
 
1.  วนั เดอืน ปี ที�เกดิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
   

บรษัิทจะเขา้ทําสญัญาเขา้ลงทนุ (Investment Agreement) กับ Creation SL สําหรับการออกและเสนอขาย
หุน้กูแ้ปลงสภาพ ภายหลังจากการไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชมุคณะกรรมการบรษัิท (“สญัญาเขา้ลงทุน”) โดยที*
บรษัิทจะดําเนินการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ Creation SL และจะไดรั้บชําระค่าหุน้กูแ้ปลง
สภาพจาก Creation SL ภายหลังจากไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 ที*จะจัดขึ/นใน
วนัที* 6 ธันวาคม 2559 และภายหลงัจากที*ไดป้ฏบิัตติามเงื*อนไขบังคับกอ่นทั /งหมดในสญัญาเขา้ลงทนุครบถว้น 
ซึ*งรวมถงึการไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั /งนี/ คาดวา่การ
ทํารายการจะเสร็จสิ/นภายในเดอืนมนีาคม 2560 
 

2.  คูส่ญัญาที�เกี�ยวขอ้งและความสมัพนัธก์บับรษิทัจดทะเบยีน 
   

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ : บรษัิท 

ผูจ้องซื/อหุน้กูแ้ปลงสภาพ : Creation SL 

ความสมัพันธก์บับรษัิทจดทะเบยีน  : นายแพทริค ฟิชเชอร์ซึ*งปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการของบรษัิท เป็นผูก้อ่ตั /งและเป็นหุน้สว่นบรหิาร
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 ใน Creation SL ซึ*งจะจองซื/อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ
เ ป็นผู บ้ริหารงานในบริษัทที*จัดตั /งขึ/น เ ป็นพิเศษ 
(Special Purpose Vehicle) อกีบริษัทหนึ*งคือ 
Creation Investments ASEAN LLC ซึ*งลงทนุใน
บริษัทในสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 2.39 (ผ่านทาง 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ใน
ฐานะคัสโตเดียน) และถือใบสําคัญแสดงสิทธิของ
บรษัิท (GL-W4) ที*ออกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทในปี 
2559 ในจํานวน 4,056,066 หน่วย 

 
3.  ลกัษณะโดยท ั�วไปของการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
  

การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่Creation SL  
 

จํานวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที*ออกและเสนอขาย
ต่อบุคคลในวงจํากัดซึ*งเป็นบุคคลที*เกี*ยวโยง
กนั 

: 200 หน่วย มูลคา่ที*ตราไวห้น่วยละ 100,000 ดอลลาร์
สหรัฐ 

ราคาเสนอขาย : 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหน่วย โดยมรีาคาแปลง
สภาพที* 70 บาทตอ่หุน้ 

อาย ุ  3 ปีนับจากวนัที*ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อตัราดอกเบี/ย  รอ้ยละ 5 ตอ่ปี 

  
4.  มูลคา่รวมและเกณฑท์ี�ใชกํ้าหนดมูลคา่รวมของการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 
4.1 มลูคา่ของรายการที*เกี*ยวโยงกนั 
 

มูลคา่รวมของการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพเท่ากับ 20 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 693.10 ลา้น
บาท หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 9.31 ของมลูคา่สนิทรัพยท์ี*มตีวัตนสทุธ)ิ เมื*อพจิารณารวมขนาดของรายการที*เกี*ยวโยง
กันในชว่งระหวา่ง 6 เดอืนที*ผ่านมาที*บรษัิท และ/หรอื บรษัิทย่อยจะเขา้ทํากับนายแพทรคิ ฟิชเชอร์ และ/หรือ 
บุคคลที*เกี*ยวขอ้งซึ*งเป็นบุคคลที*เกี*ยวโยงกัน จะมขีนาดของรายการที*เกี*ยวโยงกันทั /งสิ/นประมาณ 2,637.26 
ลา้นบาท (หรอืเทา่กับรอ้ยละ 35.43 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ี*มตีัวตนสทุธ)ิ ซึ*งมากกวา่ 20 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 3 
ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธติามประกาศรายการที*เกี*ยวโยงกนั 
 

4.2 มลูคา่รวมของสิ*งตอบแทน 
 
มูลคา่รวมสิ*งตอบแทนสําหรับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพเทา่กับ 20 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 
693.10ลา้นบาท หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 9.31ของมูลคา่สนิทรัพยท์ี*มตีัวตนสทุธ)ิ โดยมรีาคาแปลงสภาพที* 70 บาท
ตอ่หุน้ ในการนี/ มลูคา่ของการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและราคาแปลงสภาพเป็นไปตามที*บรษัิทและ 
Creation SL ไดม้กีารเจรจาและตกลงในทางธุรกจิ ราคาแปลงสภาพที* 70 บาทตอ่หุน้นั/นสงูกว่าราคาตลาด
ประมาณรอ้ยละ 75 ที*ราคาหุน้ละ 40.02 บาท โดยพจิารณาจากราคาปิดถัวเฉลี*ยยอ้นหลัง 15 วันทําการกอ่นวัน
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทดงันั/นราคาแปลงสภาพดงักลา่วจะไมก่อ่ผลกระทบในดา้นการลดลงของราคา (Price 
Dilution) ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ปัจจุบัน นอกจากนี/ ระยะเวลาแปลงสภาพสงูสดุ 3 ปีนั/นจะชว่ยใหไ้ม่เกดิผลกระทบใน
ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) สําหรับผูถ้อืหุน้ปัจจุบันในทันท ีนอกจากนี/ ขอ้กําหนด
สทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพยังเปิดโอกาสใหบ้รษัิทมคีวามคลอ่งตวัขึ/นโดยที*บรษัิทมสีทิธใินการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพทั /งหมดหรอืบางสว่นตามความเหมาะสมหาก Creation SL ไมใ่ชส้ทิธแิปลงสภาพภายใน 2 ปีนับจากวันที*
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ รายละเอยีดตามที*ปรากฏในรายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื/องตน้ของหุน้กู ้
แปลงสภาพ 
 
การประเมนิมลูคา่หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพมลีกัษณะ 2 ประการ ไดแ้ก ่ลกัษณะเป็นหุน้กู ้และลักษณะที*สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้ทนุได ้
ดงันั/น การประเมนิมลูคา่จงึสามารถพจิารณาไดจ้าก 2 มมุมอง ไดแ้ก ่ 
 
ก. การประเมนิมลูคา่จากลกัษณะที*เป็นหุน้กู:้  

หุน้กูแ้ปลงสภาพนี/เป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพที*ออกดว้ยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การประเมินราคาดว้ยวิธี
เทยีบเคยีงกับตลาดเพื*อพจิารณาถงึความเหมาะสมของราคาที*ออกในสกลุเงนิตา่งประเทศจงึควรใชอ้ัตรา
ดอกเบี/ยอา้งองิในตลาดรวมกับค่าใชจ้่ายในการแลกเปลี*ยนกระแสเงนิสดต่างสกุล (Currency Swap) 
บรษัิทไดดํ้าเนนิการ ดงันี/ 
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• หารอืกบัธนาคารกสกิรไทยเกี*ยวกบัอตัราดอกเบี/ยตลาดที*เหมาะสม ซึ*งไดข้อ้สรุปวา่ ดว้ยมูลคา่รวมของ
หุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั /งสิ/น 70 ลา้นดอลลารส์หรัฐ หรอืประมาณ 2,450 ลา้นบาท ประกอบกับอันดับความ
น่าเชื*อถอืของบรษัิท (Credit rating) อตัราดอกเบี/ยอา้งองิตลาดที*เหมาะสมคอืประมาณรอ้ยละ 5  

• คา่ใชจ้า่ยเพิ*มเตมิสาํหรับ BAHT to USD swap ประมาณรอ้ยละ 0.05 
• ดงันั/น อตัราดอกเบี/ยอา้งองิซึ*งพจิารณาไดว้า่เป็นตน้ทนุทางการเงนิจงึประมาณรอ้ยละ 5.05% 
หุน้กูแ้ปลงสภาพที*กําลังจะขอออกใหม่มอีัตราดอกเบี/ยรอ้ยละ 5.0 ตอ่ปี ซึ*งตํ*ากว่าอัตราดอกเบี/ยอา้งองิใน
ตลาดบวกกับคา่ใชจ้่ายในการทํา currency swap ที*ประมาณรอ้ยละ 0.05 ของมูลคา่หุน้กูแ้ปลงสภาพจะ
ไดอ้ัตราดอกเบี/ยอา้งองิที*รอ้ยละ 5.05 ซึ*งสงูกวา่อัตราดอกเบี/ยของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที*ออกใหแ้กผู่ล้งทุน 
จงึสรุปไดว้่า มูลค่าที*ตราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที* 100,000 ดอลลารส์หรัฐต่อหน่วยเป็นราคาที*สงูกว่า
ราคาตลาดแลว้  
   

ข. การประเมนิมลูคา่จากลกัษณะที*แปลงสภาพเป็นหุน้ทนุได:้  
การประเมนิมูลคา่หุน้กูแ้ปลงสภาพซึ*งมลีักษณะที*สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้ทนุไดนั้/น บรษัิทเห็นวา่ การ
ใชใ้บสําคัญแสดงสทิธิชุดที*ออกล่าสุดคือ GL-W4 ของบริษัทซึ*งมีการจดทะเบียนซื/อขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จะเป็นตัวเลอืกในการเทยีบเคยีงมูลคา่การแปลงสภาพที*เหมาะสมที*สดุ อัตรา
การใชส้ทิธิของ GL-W4 คือ 40 บาทต่อหุน้ภายในระยะเวลา 2 ปี (ซึ*งใกลเ้คียงกับสทิธิของบริษัทที*
สามารถไถ่ถอนหุน้กูไ้ดภ้ายใน 2 ปี) ราคาตลาดของ GL-W4 คอืประมาณ 15 บาทต่อหน่วย (ราคาปิด
ตลาดที* 14.90 บาท ณ วันที* 8 พ.ย. 2559) ดังนั/น หากรวมราคาตลาดของ GL-W4 ที*ประมาณ 15 บาท 
กับราคาใชส้ทิธทิี* 40 บาท จะไดร้าคาตลาดของการใชส้ทิธแิปลงสภาพที* 55 บาทตอ่หุน้ ซึ*งราคาแปลง
สภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพที* 70 บาทภายใน 3 ปีขา้งหนา้นั/น สามารถคํานวณเป็นมูลค่าปัจจุบันคดิลดที*
ประมาณ 55 บาท (คดิลดดว้ยตน้ทุนทางการเงนิของบริษัท) สอดคลอ้งกับราคาตลาดของการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพ 

 
4.3 วธิกีารชาํระคา่ตอบแทน 

 
Creation SL จะชําระเงนิโดยการโอนเงนิเขา้บัญชขีองบรษัิทตามรายละเอยีดที*กําหนดในสญัญาเขา้ลงทนุใน
วนัที*เขา้ทําธรุกรรม (Closing Date) สาํหรับการซื/อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ*งจะไดกํ้าหนดภายหลังจากไดรั้บอนุญาต
จากสาํนักงาน ก.ล.ต. สาํหรับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
 
บรษัิทจะชําระดอกเบี/ยในทกุ ๆ 6 เดอืนนับจากวันออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที*อัตราดอกเบี/ยรอ้ยละ 5 ตอ่ปีในสกลุ
เงนิดอลลารส์หรัฐ 
 

5.  รายละเอยีดของบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 
 

นายแพทรคิ ฟิชเชอรซ์ึ*งปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิท เป็นผูก้อ่ตั /งและเป็นหุน้สว่นบรหิารใน 
Creation SL ซึ*งจะจองซื/อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และเป็นผูบ้รหิารงานในบรษัิทที*จัดตั /งขึ/นเป็นพเิศษ (Special 
Purpose Vehicle) อกีบรษัิทหนึ*งคอื Creation Investments ASEAN LLC ซึ*งลงทนุในบรษัิทในสดัสว่น
ประมาณรอ้ยละ 2.39 (ผ่านทาง Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ในฐานะคัสโตเดยีน) และถอื
ใบสําคัญแสดงสทิธขิองบริษัท (GL-W4) ที*ออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบริษัทในปี 2559 ในจํานวน 4,056,066 
หน่วย 

 
ทั /งนี/ Creation SL และ Creation Investments ASEAN LLC เป็นบรษัิทที*จัดตั /งเป็นพเิศษ (Special Purpose 
Vehicle) และบรหิารงานภายใต ้Creation Investments Capital Management, LLC (“Creation”) ซึ*งเป็น
บรษัิทที*เป็นผูนํ้าในดา้นจัดการลงทุนในกจิการทางเลอืก โดยเนน้การลงทุนในสว่นทนุของสถาบันสนิเชื*อราย
ยอ่ย (Microfinance) ผูใ้หส้นิเชื*อขนาดกลางและขนาดเล็ก ธนาคารในประเทศกลุม่ตลาดเกดิใหม่ ผูใ้หบ้รกิาร
ทางการเงนิแก่กลุม่ฐานล่างของปิรามดิในเชงิเศรษฐกจิ (Bottom of the Economic Pyramid) ปัจจุบัน 
Creation บรหิารจัดการกองทนุสว่นบคุคลจํานวนมาก รวมถงึ การจัดการลงทนุในรูปแบบอื*นแกบุ่คคลธรรมดา 
ครอบครัว บรษัิท และผูล้งทนุสถาบนั โดยใหบ้รกิารแกผู่ป้ระกอบการจํานวน 8.1 ลา้นคน และมยีอดเงนิกูใ้หแ้ก่
ธรุกจิขนาดเล็กจํานวนกวา่ 4.2 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ โดย Creation จัดตั /งขึ/นที*เมอืงชคิาโก เมื*อปี 2550  

 
6.  ลกัษณะและขอบเขตของสว่นไดเ้สยีของบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 
 

หากที*ประชมุผูถ้อืหุน้ของบริษัทมีมตอินุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและการเขา้ทํารายการที*
เกี*ยวโยงกับ Creation SL บรษัิทจะออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพจํานวน 200 หน่วย ในราคาเสนอขาย
หน่วยละ 100,000 ดอลลารส์หรัฐใหแ้ก ่Creation SL ดังนั/น บรษัิทจะไดรั้บเงนิจํานวน 20 ลา้นดอลลารส์หรัฐ
จากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยมีรายละเอียดตามที*ปรากฏในรายละเอยีดของขอ้กําหนด
สาระสําคัญในเบื/องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในการนี/ Creation SL อาจใชส้ทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลง
สภาพเป็นหุน้ของบรษัิทตามขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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7.  ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปนัผล 
 

 โปรดพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ตามรายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื/องตน้ของหุน้กูแ้ปลง
สภาพที*ออกใหแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLC ในการนี/ ในการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพนั/นจะไมม่ขีอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปันผลแตอ่ยา่งใด 

 
8.  กรรมการที�มสีว่นไดเ้สยี และ/หรอื กรรมการที�เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 
  

นายแพทริค ฟิชเชอร์ ซึ*งเป็นกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียและเป็นบุคคลที*เกี*ยวโยงกันมิไดเ้ขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบรษัิท ครั/งที* 14/2559 ซึ*งจัดขึ/นเมื*อวันที* 26 ตลุาคม 2559 และไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระที*
เกี*ยวขอ้งกบัรายการที*เกี*ยวโยงกนั ซึ*งรวมถงึการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 
9.  ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัตอ่การทํารายการ 
 

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาและมคีวามเห็นวา่การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่Creation SL ซึ*ง
เขา้ขา่ยเป็นการทํารายการที*เกี*ยวโยงกันมคีวามสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บรษัิท เนื*องจาก Creation 
SL เป็น SPV ภายใต ้Creation เป็นบรษัิทที*มคีวามน่าเชื*อถอืและมปีระวัตใินดา้นการลงทนุในสถาบันสนิเชื*อ
รายยอ่ย (Microfinance) และสถาบนัการเงนิในประเทศกลุม่ตลาดเกดิใหม่ ดังนั/น การลงทนุโดย Creation ใน
บรษัิทจะชว่ยในการขยายธุรกจิของบรษัิทในตลาดอาเซยีนต่อไปดว้ยแหลง่เงนิทุนที*ด ีนอกจากนี/ ในปัจจุบัน 
บรษัิทมอีตัราหนี/สนิตอ่ทนุที*ตํ*า กลา่วคอืตํ*ากวา่ 0.5 เทา่ ดงันั/น คณะกรรมการบรษัิทจงึพจิารณาและเห็นวา่การ
ระดมทุนผ่านการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพให ้Creation ในสกลุเงนิตา่งประเทศเพื*อสนับสนุนการขยายธุรกจิใน
ภมูภิาคอาเซยีนมคีวามเหมาะสม  
 
ประโยชนข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 
ในการนี/ คณะกรรมการไดพ้จิารณาการเขา้ทํารายการอย่างรอบคอบและมคีวามเห็นเป็นเอกฉันทว์า่การออกหุน้
กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ Creation SL จะเป็นประโยชน์และสรา้งความไดเ้ปรียบใหแ้ก่บริษัทหลายประการ
ดงัตอ่ไปนี/ 
 
ก. ตน้ทนุทางการเงนิของบรษัิทตํ*ากวา่ตน้ทนุทางการเงนิที*ผ่านมาในระยะเวลา 3 ปีที*รอ้ยละ 6.14 – หุน้กู ้

แปลงสภาพมอีัตราดอกเบี/ยรอ้ยละ 5 ตอ่ปีซึ*งตํ*ากวา่ตน้ทนุทางการเงนิที*ผ่านมาโดยเฉลี*ย 3 ปีของบรษัิท
ซึ*งอยูท่ี*รอ้ยละ 6.14 หุน้กูแ้ปลงสภาพซึ*งออกเป็นจํานวนมากจะออกใหแ้กนั่กลงทนุเพยีงรายเดยีวจงึมั*นใจ
ไดว้า่บรษัิทจะไดรั้บเงนิในสว่นนี/  

 
ข. ความคลอ่งตวั - หุน้กูแ้ปลงสภาพจะชว่ยบรษัิทในดา้นความคลอ่งตวัในหลายดา้นดงันี/: 

• ความคลอ่งตวัสาํหรับบรษัิทที*จะใชเ้งนิทนุสาํหรับโอกาสในการลงทนุที*เขา้มา 
• สทิธใินการไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิทหลงัจาก 2 ปี 
• ไมม่ขีอ้จํากดัซึ*งพบไดโ้ดยทั*วไปในการกอ่หนี/ 

 
ค. แสดงใหนั้กลงทุนเห็นว่า Creation มคีวามมั*นใจในบรษัิท: เมื*อพจิารณาว่าราคาหุน้ของบรษัิทอยู่ที*

ประมาณ 40 บาทตอ่หุน้ ผลกระทบที*จะเกดิขึ/น (dilution)/การใชส้ทิธแิปลงสภาพภายใน 3 ปีจะเกดิขึ/น
ไดต้อ่เมื*อมูลคา่ของบรษัิทสงูขึ/นรอ้ยละ 75 โดยราคาหุน้ของบรษัิทเพิ*มเป็น 70 บาท ดังนั/น การจองซื/อ
หุน้กูแ้ปลงสภาพโดย Creation SL ไดบ้ง่ชี/วา่ผูล้งทนุตา่งชาตมิคีวามมั*นใจอยา่งสงูในอนาคตของบรษัิท 

 
ง. เสรมิสรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งบรษัิทและ Creation: การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่ Creation SL จะ

ชว่ยเสริมสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและ Creation ซึ*งมีเครือข่ายนักลงทุนกวา้งขวางและมี
ประสบการณ์อยา่งกวา้งขวางในตลาดประเทศกําลงัพัฒนาซึ*งรวมถงึภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
 

ผลกระทบดา้นการเงนิ ความเสี*ยง และการลดผลกระทบที*อาจเกดิขึ/นจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 
ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพคอื 70 บาทตอ่หุน้ โดยเป็นราคาที*สงูกวา่ราคาตลาดปัจจุบันประมาณ
รอ้ยละ 75 และโดยที*หุน้กูแ้ปลงสภาพมอีายุ 3 ปี หากมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพ อัตราสว่นหนี/สนิต่อทุนจะ
ลดลง ซึ*งจะสง่ผลใหบ้รษัิทมทีางเลอืกในการจัดหาเงนิทนุดว้ยตน้ทนุที*ตํ*าลงหากบรษัิทตอ้งการเงนิทนุเพื*อการ
เตบิโตทางธรุกจิในอนาคต 
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ในทางตรงขา้ม หากราคาหุน้ไม่เพิ*มขึ/นถงึ 70 บาทภายใน 3 ปีขา้งหนา้ บรษัิทจะตอ้งใชค้นืภาระหนี/ตามหุน้กู ้
แปลงสภาพ ซึ*งปัจจุบัน บรษัิทมอีัตราสว่นหนี/สนิต่อทุนที*ประมาณ 0.38 เท่า และหากมกีารออกหุน้กูแ้ปลง
สภาพแลว้จะมอีัตราสว่นหนี/สนิต่อทนุที*ประมาณไม่เกนิ 1.1 เทา่ ซึ*งหมายถงึบรษัิทยังคงมศีักยภาพอย่างมาก
ในการหาเงนิทุนใหม่เพื*อชําระคนืหนี/ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บรษัิทยังมทีางเลอืกในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพกอ่นกําหนด โดยสามารถดําเนนิการไดภ้ายหลงั 2 ปีนับจากวันที*ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากบรษัิทเห็นวา่ 
มทีางเลอืกในการระดมเงนิทนุที*มตีน้ทนุทางการเงนิที*ถกูกวา่ 
 

 
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื กรรมการบรษิทัที�แตกตา่ง 
  

-ไมม่-ี 
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เอกสารแนบ 6 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ�มทุน 
บรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

วนัที� 31 ตลุาคม 2559 
 

ขา้พเจา้ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอรายงานมตทิี*ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครั/งที* 
15/2559 ซึ*งประชมุเมื*อวันที* 31 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถงึ 16.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) เกี*ยวกบัการเพิ*มทนุและการจัดสรรหุน้เพิ*มทนุ ดงัตอ่ไปนี/ 

1. การเพิ�มทนุ 

ที*ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติใหเ้พิ*มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 905,217,625.50 บาท เป็น 
922,545040.00 บาท โดยออกหุน้สามัญเพิ*มทนุจํานวน 34,654,829 หุน้ มูลคา่ที*ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 
17,327,414.50  บาท โดยเป็นการเพิ*มทนุในลกัษณะดงันี/ 

การเพิ�มทนุ ประเภทหุน้ จํานวนหุน้ มูลคา่ที�ตราไว ้
(บาท/หุน้) 

รวม (บาท) 

แบบกําหนดวัตถุประสงคเ์พื*อรองรับ
การใชส้ ิทธิแปลงสภาพของหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

หุน้สามัญ 34,654,829 0.50 17,327,414.50 

แบบมอบอํานาจทั* วไป (General 
Mandate) 

- - - - 

 

2. การจดัสรรหุน้เพิ�มทนุ 

ที*ประชมุคณะกรรมการไดม้มีตใิหจั้ดสรรหุน้สามัญจํานวนไม่เกนิ 34,654,829 หุน้ มูลคา่หุน้ที*ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาทโดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี/  

2.1. แบบกําหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทนุ 

 จดัสรรใหแ้ก ่ จํานวนหุน้ อตัราสว่น 

(เดมิ : 
ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาท/หุน้) 

วนัเวลาจอง
ซื)อและชําระ

เงนิคา่หุน้ 

หมายเหตุ 
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เพื*อรอง รับการใช ้
ส ิท ธิแ ปล ง ส ภ า พ
ข อ ง หุ ้น กู ้แ ป ล ง
สภาพที*เสนอขายแก่
ผู ้ ล ง ทุ น ใ น
ต่ า ง ป ร ะ เ ทศ โ ด ย
เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง 
(Private Place- 
ment) 

ไมเ่กนิ 
34,654,829 

- ร าคาแปลงสภาพของหุ น้
สามัญเพิ*มทุนที*จะจัดสรรเพื*อ
รองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่ตํ*า
กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาปิดถัว
เฉลี*ยถ่วงนํ/าหนักของหุน้ของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์
ย ้อ น ห ลั ง  15 วั น ทํ า ก า ร 
ติ ด ต่ อ กั น ก่ อ น วั น ที*
คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอ
วาระต่อที*ประชุมวสิามัญผูถ้ือ
หุน้ ครั /งที* 2/2559 เพื*อ
พิจารณาอนุมัติการออกหุน้
เพื*อรองรับการใชส้ทิธติามหุน้
กูแ้ปลงสภาพ ระหวา่งวันที*  4 
ตุ ล าค ม  2559 ถึง วั น ที*  25
ตุลาคม 2559 ซึ*งจะเท่ากับ 
38.58 บาทตอ่หุน้และโปรดดู
เอกสารแนบ 3 และ เอกสาร
แนบ 4 

โปรดดูเอกสาร
แนบ 3 และ 
เอกสารแนบ 4 

โปรดดเูอกสาร
แนบ 3 และ 
เอกสารแนบ 4  
และ เ งื*อนไข
อื*นๆ ดา้นลา่ง 

 
2.2 การดําเนนิการของบรษัิทฯ กรณีที*มเีศษของหุน้ 

ใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรอื บคุคลที*ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที*บรหิารเป็น
ผูม้อํีานาจในการใชด้ลุยพนิิจในการปัดเศษหุน้นั/นทิ/ง หรอืดําเนินการอื*นใดอันจําเป็นและสมควร
เพื*อใหก้ารเพิ*มทนุครั/งนี/ประสบความสาํเร็จ 

2.3 จํานวนหุน้คงเหลอืที*ยังมไิดจั้ดสรร 

 -ไมม่-ี 

เงื*อนไขอื*นๆ 

ที*ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตกิารมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที*บรหิาร และ/หรอื บคุคลที*ไดรั้บมอบหมาย
จากประธานเจา้หนา้ที*บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการพจิารณากําหนดรายละเอยีดอื*นๆ ที*เกี*ยวขอ้งกับการจัดสรร
หุน้เพิ*มทุนขา้งตน้ ซึ*งรวมถึงการเขา้เจรจา ทําความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที*
เกี*ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทนุดังกลา่ว รวมถงึการลงนามในคําขออนุญาตตา่งๆ คําขอผ่อนผันตา่งๆ 
และหลกัฐานที*จําเป็นที*เกี*ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทนุและการนําหุน้สามัญเพิ*มทนุเขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ซึ*งรวมถงึการตดิตอ่ การยื*นคําขออนุญาตหรอืขอผ่อนผัน เอกสารหรอืหลักฐานตา่งๆ และการ
ดําเนินการการตดิต่อ และ/หรือ การกระทําอื*นใดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง รวมถึงการ
ดําเนนิการใดๆ ที*จําเป็นเพื*อวตัถปุระสงคใ์นการจัดสรรหุน้สามัญเพิ*มทนุของบรษัิทฯ ดงักลา่ว 

3. กําหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อขออนุมตักิารจดัสรรหุน้ 

บรษัิทฯ กําหนดวันประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 ในวันที* 6 ธันวาคม 2559 เวลา เวลา 10.00 น. ณ 
หอ้งเมจคิ 2 ชั /น 2 โรงแรม มริาเคลิแกรนด ์คอนเวนชั*น เลขที* 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงหลักสี* เขตดอน
เมอืง กรุงเทพฯ 10210 โดยกําหนดวนักําหนดรายชื*อผูถ้อืหุน้ที*มสีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /ง
ที* 2/2559 ในวันที* 14 พฤศจกิายน 2559 (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื*อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั /งที*มกีารแกไ้ขเพิ*มเตมิ) โดยวธิีปิดสมุด
ทะเบยีน ในวนัที* 15 พฤศจกิายน 2559 
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4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จดัสรรหุน้เพิ�มทุนต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง และเงื�อนไขการขอ
อนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะตอ้งยื*นจดทะเบียนเพิ*มทุนจดทะเบียน แกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียน
เปลี*ยนแปลงทนุชาํระแลว้ตอ่กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์

4.2 บรษัิทฯ จะตอ้งยื*นคําขออนุญาตตอ่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยส์ําหรับ
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และหุน้สามัญที*ออกใหม่เพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของ
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

4.3 บรษัิทฯ จะตอ้งยื*นคําขออนุญาตตอ่ตลาดหลักทรัพย ์เพื*อขออนุมัตใิหรั้บหุน้สามัญเพิ*มทนุเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบยีนตามขอ้บังคับและหลักเกณฑท์ี*เกี*ยวขอ้งภายหลังจากที*ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้ชส้ทิธแิปลง
สภาพเป็นหุน้สามัญของบรษัิทฯ (ถา้มกีารใชส้ทิธดิงักลา่ว) 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพิ�มทนุ และการใชเ้งนิทนุในสว่นที�เพิ�ม  

• เพื*อออกหุน้ใหมร่องรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
• เงนิที*ไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพจะนําไปใช ้(1) เพื*อใชแ้ทนที*เงนิที*ไดรั้บจากการออกหุน้กูแ้ปลง

สภาพที*ออกใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. เมื*อวันที* 1 สงิหาคม 2559 (บรษัิทไดเ้สนอใหท้ี*ประชมุวสิามัญ
ผูถ้ือหุน้ครั /งที* 2/2559 พิจารณาอนุมัตกิารเปลี*ยนแปลงการใชเ้งนิที*ไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดังกล่าว) ซึ*งเงนิจํานวนนั/นจะถูกนําไปใชใ้นการทํารายการไดม้าซึ*งสนิทรัพยต์า่ง ๆ ที*ไดม้กีารอนุมัติ
ไป (2) เพื*อใชเ้ป็นเงนิทนุในการขยายธุรกจิและออกผลติภัณฑใ์หม่ในภูมภิาคเอเชยี และ (3) เพื*อใช ้
เป็นเงนิทนุหมุนเวยีนสําหรับการปลอ่ยสนิเชื*อในรูปแบบ Digital Finance Platform ในภูมภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต ้ 

6. ประโยชนท์ี�บรษิทัฯ จะพงึไดร้บัจากการเพิ�มทนุและการจดัสรรหุน้เพิ�มทนุ 

 บรษัิทฯ จะไดรั้บเงนิจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยที*จะมกีารออกหุน้ใหม่เพื*อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ เมื*อมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้ บรษัิทจะไม่มหีนา้ที*ในการชําระ
คนืเงนิตน้และดอกเบี/ยของหุน้กูแ้ปลงสภาพอกีตอ่ไป 

7. ประโยชนท์ี�ผูถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจากการเพิ�มทนุและการจดัสรรหุน้เพิ�มทนุ  

7.1 นโยบายเงนิปันผล 

ผูถ้อืหุน้ที*ลงทนุในหุน้ของบรษัิทฯ จะไดรั้บประโยชน์ทั /งในรูปของเงนิปันผลและมูลคา่ของหุน้ที*อาจเพิ*ม
สูงขึ/น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดย
เชื*อมโยงกับผลประกอบการของบรษัิทฯ ในแตล่ะปี และตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที*ประชมุผูถ้อืหุน้ ยกเวน้การ
จา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลซึ*งตอ้งไดรั้บอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลโดยคณะกรรมการบรษัิทฯ 

7.2 ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพที*ไดใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบรษัิทฯ จะมสีทิธไิดรั้บเงนิปันผลจากการ
ดําเนนิงานของบรษัิทฯ ตั /งแต่ไดใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่ว เป็นหุน้สามัญของบรษัิทฯ 
และไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 



 

8. รายละเอยีดอื�นใดที�จําเป็นสําหรบัผูถ้อืหุน้เพื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการอนุมตักิารจดัสร
 กรณีที*มกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามัญที*ออกใหม่ บรษัิทฯ คาดว่าจะมผีลกระทบต่อ

สทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
ดงัรายละเอยีดที*ปรากฏในเอกสารแนบ 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนนิการในกรณีที�คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหเ้พิ�มทนุและจดัสรรหุน้เพิ�มทนุ

ลําดบั ข ั)นตอนการดําเนนิการ

1 การประชมุคณะกรรมการบรษัิทครั/งที*

2 วนักําหนดรายชื*อผูถ้อืหุน้ที*มสีทิธเิขา้ร่วมประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 
ครั /งที* 2/2559 (Record Date)

3 รวบรวมรายชื*อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ
แกไ้ขเพิ*มเตมิ) 

4 การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 

5 ดําเนนิการจดทะเบยีนมตเิพิ*มทนุจดทะเบยีน แกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ กับกระทรวงพาณชิย์

 

บรษัิทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี/ถูกตอ้งและครบถว้นทกุประการ

    

                         ลงชื*อ____________________________________
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รายละเอยีดอื�นใดที�จําเป็นสําหรบัผูถ้อืหุน้เพื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการอนุมตักิารจดัสร
กรณีที*มกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามัญที*ออกใหม่ บรษัิทฯ คาดว่าจะมผีลกระทบต่อ
สทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ (Control Dilution) และผลกระทบดา้นราคาที*มตีอ่ผูถ้อืหุน้ 

เอกสารแนบ 3 และ เอกสารแนบ 4  

ตารางระยะเวลาการดําเนนิการในกรณีที�คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหเ้พิ�มทนุและจดัสรรหุน้เพิ�มทนุ

ข ั)นตอนการดําเนนิการ 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิทครั/งที* 14/2559 

วนักําหนดรายชื*อผูถ้อืหุน้ที*มสีทิธเิขา้ร่วมประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 
/2559 (Record Date) 

รวบรวมรายชื*อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั /งที*มกีาร

 

การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559 

ดําเนนิการจดทะเบยีนมตเิพิ*มทนุจดทะเบยีน แกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ กับกระทรวงพาณชิย ์

ภายใน 
ประชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัติ

ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี/ถูกตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

  

____________________________________กรรมการผูม้อํีานาจ

(นายทตัซยึะ โคโนชติะ) 

 

รายละเอยีดอื�นใดที�จําเป็นสําหรบัผูถ้อืหุน้เพื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการอนุมตักิารจดัสรรหุน้ 
กรณีที*มกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามัญที*ออกใหม่ บรษัิทฯ คาดว่าจะมผีลกระทบต่อ

และผลกระทบดา้นราคาที*มตีอ่ผูถ้อืหุน้ (Price Dilution) 

ตารางระยะเวลาการดําเนนิการในกรณีที�คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหเ้พิ�มทนุและจดัสรรหุน้เพิ�มทนุ 

วนั เดอืน ปี 

31 ตลุาคม 2559 

14 พฤศจกิายน 2559  

15 พฤศจกิายน 2559 

6 ธันวาคม 2559 

ภายใน 14 วนันับแตว่นัที*ที*
ประชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัต ิ

กรรมการผูม้อํีานาจ 
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เอกสารแนบ 7 
 

สารสนเทศตามขอ้ 20 (2) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 

 
1. ขอ้มูลบรษิทัและการดําเนนิธุรกจิโดยสรุป 

บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด มหาชน หรอื GL  จดทะเบยีน กอ่ตั /งบรษัิท เมื*อวนัที* 6 พฤษภาคม 2529 เพื*อดําเนนิ
ธรุกจิในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล และรวมถงึตา่งจังหวดัดว้ย  ระหวา่งปี 2533 กลุม่ผูถ้อืหุน้ใหมไ่ดเ้ขา้มาซื/อ
กจิการจากผูถ้อืหุน้เดมิ และมุง่เนน้การขยายธรุกจิใหเ้ชา่ซื/อรถจักรยานยนต ์ และชลอการใหเ้ชา่ซื/อรถยนต ์
หลงัจากนั/นบรษัิทไดม้กีารขยายกจิการดา้นสนิเชื*อโดยใหเ้ชา่ซื/อสนิคา้อื*นๆเพิ*มขึ/น ไดแ้ก ่รถบรรทกุ เครื*องจักร 
แทน่พมิพ ์ ตลอดจน ธรุกจิดา้นสญัญาเชา่การเงนิ ธรุกจิรับซื/อบญัชลีกูหนี/การคา้ ธรุกจิการจัดหาเงนิลงทนุใน
ทรัพยส์นิหมนุเวยีน และสนิเชื*อเงนิสดสว่นบคุคล ภายหลงัตอ่มา ตั /งแตปี่ 2547 บรษัิทเนน้ธรุกจิหลักคอืการ
ใหบ้รกิารสนิเชื*อเชา่ซื/อรถจักรยานยนตแ์ตเ่พยีงอยา่งเดยีว 

 
ในปี 2550 กลุม่บรษัิท  เอ.พ.ีเอฟ  เขา้มาเทคโอเวอร ์ดว้ยการซื/อหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์ยังผลใหเ้ป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญจ่นถงึปัจจบุนั ในปี 2554 บรษัิทฯ มกีารปฎริูปการบรหิารจัดการและเริ*มขยายกจิการไปในตลาด
อาเซี*ยนอย่างรวดเร็ว และเริ*มทําการสรา้งโมเดลธรุกจิใหมใ่นกมัพูชา  ซึ*งปัจจบุนัก็คอื ผูใ้หบ้รกิาร “ดจิทิลั
ไฟแนนซแ์พลตฟอรม์”  ซึ*งสามารถสรา้งตลาดใหมส่ําหรับผูจั้ดจําหน่ายสนิคา้และผูบ้รโิภค ผา่นทางระบบที* 
GL ไดพั้ฒนาขึ/นเอง ซึ*งเป็นการผสมผสานกนัแบบดั /งเดมิของระบบเครอืขา่ยของการขยายจุดใหบ้รกิารการขาย 
(POS, Point-of-Sales, Network) และระบบเครอืขา่ย  อ-ีไฟแนนซ ์(E-finance System Network)  

 
2. รายชื�อผูบ้รหิารและรายชื�อผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที�ปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ 

รายชื�อกรรมการ ณ วนัที� 15 พฤศจกิายน 2559 ประกอบดว้ยกรรมการจํานวน 12 ทา่น ดงันี) 

ลําดบั ชื�อ ตําแหนง่ 
1.  นายมทิซจึ ิโคโนชติะ ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที*บรหิาร 
2.  นาย ทัตซยึะ โคโนชติะ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
3.  นาย สมชยั ลมิป์พัฒนสนิ กรรมการ 
4.  นาย มเุนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการ 
5.  นาย แพทรคิ ฟิชเชอร ์ กรรมการ 
6.  นาย รกิ ิอชิกิาม ิ กรรมการ 
7.  นาย ยซูเุกะ โคซมูะ กรรมการ 
8.  นาย เรจสิ มารแ์ต็ง กรรมการ 
9.  พลเอก สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
10.  นาย กฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
11.  นาย พลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
12.  นาย โศณติ พชิญางกรู กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
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รายชื�อผูบ้รหิาร ณ วนัที� 15 พฤศจกิายน 2559  

ลําดบั ชื�อ ตําแหนง่ 
1.  นาย มทิซจึ ิโคโนชติะ ประธานเจา้หนา้ที*บรหิาร 
2.  นายทัตซยึะ โคโนชติะ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที*นักลงทนุ

สมัพันธ ์
3.  นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ ประธานเจา้หนา้ที*ปฏบิตักิาร 
4.  นายเรจสิ มารแ์ต็ง ประธานเจา้หนา้ที*การเงนิของกลุม่ 
5.  นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการบรหิาร 
6.  นายเฟรดดี/ มาร ี Group IT Director 
7.  นายโบรสิ ซอรส์ Deputy CFO Accounting and Audit 
8.  นายโจนาธาน เมอเรต ์ ประธานเจา้หนา้ที*พัฒนาธรุกจิใหม ่

 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที� 6 กรกฎาคม 2559 (โปรดดรูายชื�อผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที� 
15 พฤศจกิายน 2559 ซึ�งเป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ลา่สุดของบรษิทั ตามเอกสารเพิ�มเตมิ
ของหนงัสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั)งที� 2/2559)   

ลําดบั ชื�อผูถ้อืหุน้ จํานวนหุน้ รอ้ยละ 
1. กลุม่บรษัิทเอ.พ.ีเอฟ : 

ENGINE HOLDINGS ASIA PTE.LTD.1 

บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. โฮลดิ/งส ์จํากดั2 

 
402,565,553 
158,911,191 

 
26.39 
10.42 

2. บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จํากดั 195,457,256 12.81 
3. SIX SIS LTD 185,846,489 12.18 
4. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 

A/C CLIENTS 
99,312,757 6.51 

5. นายสทุธพิงษ์ เวศยว์รุตม ์ 64,610,000 4.24 
6. บรษัิท เค.อาร.์แคปิตอล จํากดั 46,200,000 3.03 
7. บรษัิท คกูาร ์แปซฟิิคโฮลดิ/งส ์จํากัด 40,715,663 2.67 
8. บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั      

เพื*อผูฝ้าก 
39,486,322 2.59 

9. MERRILL LYNCH,PIERCE,FENNER & SMITH INC. 36,504,600 2.39 
10. นายประยงค ์วนชิสวุรรณ 30,195,900 1.98 

หมายเหตุ: 1Engine Holdings Asia Pte.Ltd. ประกอบธุรกจิการลงทนุ มผีูถ้อืหุน้คอื บรษัิท Wedge Holdings Co.,Ltd. 
ซึ*งเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในประเทศญี*ปุ่ น ถอืหุน้จํานวน 58 ลา้นหุน้ (หรอืคดิเป็น 100%ของหุน้ที*จําหน่ายได ้
แลว้ทั /งหมด)  

 2บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ.โฮลดิ/งส ์ จํากดั ประกอบธุรกจิการลงทนุ มผีูถ้อืหุน้ คอื บรษัิท ซนัวา เวลิด ์ เซอรว์สิ จํากัด 
ประกอบธุรกจิที*ปรกึษาบัญช ี ซึ*งถอืหุน้ จํานวน 27 ลา้นหุน้ (หรอืคดิเป็น  49% ของหุน้ที*จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั /งหมด) และ บรษัิท เอ.พ.ีเอฟแคปิตอล ประเทศไทย จํากัด ประกอบธุรกจิการลงทนุ  ถอืหุน้ จํานวน 12 ลา้น
หุน้ (หรอืคดิเป็น 21.71% ของหุน้ที*จําหน่ายไดแ้ลว้ทั /งหมด) 
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3. รายการระหวา่งกนัในปีที�ผา่นมาและปีปจัจบุนัจนถงึไตรมาสลา่สดุ  

   (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนี �ตามสัญญาเช่าซื �อและขายผ่อนชาํระ  

บริษัทย่อย  

GL Finance Plc. - - 637 1,031 

รวม - - 637 1,031 

เงนิให้กู้ยมืระยะสั �นและดอกเบี �ยค้างรับจากบริษัทย่อย  

บริษัทย่อย     

Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 5,070,062 4,016,390 

รวม - - 5,070,062 4,016,390 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื*น     

บริษัทย่อย     

Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 4,096 4,096 

GL Finance Plc. - - 345 359 

บริษัท ธนบรรณ จํากดั - - 8,920 8,859 

กิจการที*เกี*ยวข้องกนั     

กรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 9,574 11,275 - - 

A.P.F. Group Co., Ltd. 4,684 4,872 - - 

Engine Holdings Asia Pte. Ltd 1,353 2,813 - - 

Asia Partnership Fund Pte., Ltd. 13 - - - 

Cambodian People Micro Insurance PLC. 18 - - - 

APF Trading Plc. 142,577 - - - 
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   (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 1,341 - - - 

รวม 159,560 18,960 13,361 13,314 

เงนิกู้ยมืระยะสั �นและดอกเบี �ยค้างจ่ายแก่กจิการที*เกี*ยวข้องกัน   

บริษัทย่อย     

บริษัท ธนบรรณ จํากดั - - 130,000 - 

กิจการที*เกี*ยวข้องกนั     

กรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 240 250 - - 

Cambodian People Micro Insurance PLC. 3,942 3,865 - - 

รวม 4,182 4,115 130,000 - 

เงนิกู้ยมืระยะยาวและดอกเบี �ยค้างจ่ายแก่กิจการที*เกี*ยวข้องกัน   

บริษัทย่อย     

บริษัท ธนบรรณ จํากดั - - 63,980 - 

รวม - - 63,980 - 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

บริษัทย่อย     

Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 49,826 49,826 

GL Finance Plc. - - 1,427 334 

GL Leasing (Lao) Company Limited - - - 77 

กิจการที*เกี*ยวข้องกนั     

JTrust Asia Pte. Ltd. 37,172 - - - 
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   (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

รวม 37,172 - 51,253 50,237 

หนี �สนิหมุนเวียนอื*น     

บริษัทย่อย     

Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 227 236 

บริษัท ธนบรรณ จํากดั - - 1,319 1,571 

กิจการที*เกี*ยวข้องกนั     

กรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 187 92 - - 

รวม 187 92 1,546 1,807 

หุ้นกู้แปลงสภาพ   

กิจการที*เกี*ยวข้องกนั     

JTrust Asia Pte. Ltd. 4,510,987 - 4,510,987 - 

รวม 4,510,987 - 4,510,987 - 
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4.    ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที* ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมคําอธิบายและ
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานในปีที*ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถงึไตรมาสล่าสุด 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 งบการเงินรวม   
หน่วย : ล้านบาท 

 ณ 30 กันยายน 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557 

  จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,684.88 35.22 1,044.89 9.71 357.45 4.92 

ลกูหนี 2ตามสญัญาเช่าซื 2อและขายผ่อนชําระที9ถึงกําหนดชําระภายในหนึ9งปี 3,077.52 19.07 3,198.88 29.71 3,172.39 43.62 

ลกูหนี 2สินเชื9อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์คํ 2าประกนั                 

    สว่นที9ถึงกําหนดชําระภายในหนึ9งปี 

202.10  1.25  
113.09 

 
1.05 

 
- 

 
- 

เงินให้กู้ ยืมระยะสั 2นและดอกเบี 2ยค้างรับ 1,352.49 8.38  2,152.93 20.00 24.78 0.34 

สินทรัพย์รอการขาย  45.79 0.28 32.95 0.31 23.60 0.32 

เงินให้กู้ ยืมระยะสั 2นและดอกเบี 2ยค้างรับจากกิจการที9เกี9ยวข้องกนั  - - - - 38.43 0.53 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื9น 452.29 2.80 227.41 2.11 142.30 1.96 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,815.07 67.01 6,770.15 62.89 3,758.95 51.69 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากประจําที9มีภาระคํ 2าประกนั 0.33  0.00  0.33 0.01 0.32 0.01 

ลกูหนี 2ตามสญัญาเช่าซื 2อและขายผ่อนชําระที9ถึงกําหนดชําระเกินกวา่หนึ9งปี 3,028.85 18.77 2,848.47 26.46 2,922.96 40.20 

ลกูหนี 2สินเชื9อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ 

คํ 2าประกนัสว่นที9ถึงกําหนดชําระภายในหนึ9งปี 

50.61 0.31 

28.06 0.26 - - 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 1,751.39 10.85  604.59 5.61 - - 

ที9ดิน อาคารและอปุกรณ์  116.01 0.72 115.98 1.08 100.64 1.38 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 98.57 0.61 101.07 0.94 95.92 1.32 

ค่าความนิยม 120.57 0.75 122.52 1.14 118.13 1.62 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 44.93 0.28 62.87 0.58 112.65 1.55 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื9น 112.67 0.70 111.08 1.03 162.35 2.23 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,323.93 32.99 3,994.97 37.11 3,512.97 48.31 

รวมสินทรัพย์ 16,138.99 100.00  10,765.12 100.00 7,271.92 100.00 

หนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนี �สินหมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะสั 2นจากสถาบนัการเงิน 353.97 2.19 349.05 3.24 250.00 3.44 

เจ้าหนี 2การค้า 22.16 0.14 46.45 0.43 9.08 0.12 

เงินกู้ ยืมระยะสั 2นและดอกเบี 2ยค้างจ่ายแก่กิจการที9เกี9ยวข้องกนั 4.18 0.03  4.11 0.04 19.80 0.27 

หุ้นกู้ ที9ถึงกําหนดชําระภายในหนึ9งปี 497.77 3.08 - - - - 

เงินกู้ ยืมระยะยาวที9ถึงกําหนดชําระภายในหนึ9งปี 646.61 4.01  1,557.85 14.47 2,547.81 35.04 
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ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 48.94 0.30 53.32 0.50 - - 

เจ้าหนี 2ค่าเบี 2ยประกนั 9.77 0.06  11.21 0.10 11.72 0.16 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 136.40 0.85 77.73 0.72 56.53 0.78 

หนี 2สินหมนุเวียนอื9น 131.18 0.81 76.08 0.71 54.36 0.75 

รวมหนี �สินหมุนเวียน 1,850.98  11.47 2,175.80 20.21 2,949.30 40.56 

งบการเงินรวม   หน่วย : ล้านบาท 

 ณ 30 กันยายน 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557 

  จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

หนี �สินไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นที9ถึงกําหนดชําระภายในหนึ9งปี 356.94 2.21 504.59 4.69 1,312.05 18.04 

หุ้นกู้  1,448.94 8.98  493.61 4.58 488.30 6.71 

หุ้นกู้แปลงสภาพ 4,495.14 27.85 - - - - 

ประมาณการหนี 2สินระยะยาวสํารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 7.48  0.05 7.48 0.07 6.38 0.09 

เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซื 2อ 2.18  0.01 2.18 0.02 2.32 0.03 

รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน 6,310.68 39.10 1,007.86 9.36 1,809.05 24.87 

รวมหนี �สิน 8,161.66 50.57 3,183.66 29.57 4,758.35 65.43 

       

       

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุที9ออกและชําระแล้ว มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 762.74 4.73  713.64 6.63 542.88 7.47 

สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 5,190.13 32.16 4,254.63 39.52 1,084.25 14.91 

เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้น 0.62 0.00 981.05 9.11 - - 

สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - - - 3.58 0.05 

กําไรสะสม       
จดัสรรแล้วสํารองตามกฎหมาย 90.52  0.56 76.96 0.72 72.09 0.99 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 1,778 11.02 1,283.83 11.93 774.52 10.65 

องค์ประกอบอื9นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 62.17 0.38 271.35 2.52 36.25 0.50 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,884.18 48.85 7,581.46 70.43 2,513.57 34.57 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที*ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย 93.15 0.58 - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,977.33 49.43 7,581.46 70.43 2,513.57 34.57 

รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,138.99 100.00  10,765.12 100.00 7,271.92 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ   
หน่วย : ล้านบาท 

  ณ 30 กันยายน 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557 

  จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,550.48 29.97 552.22 5.52 71.16 0.99 

ลกูหนี 2ตามสญัญาเช่าซื 2อและขายผ่อนชําระที9ถึงกําหนดชําระภายในหนึ9งปี  1,978.37 13.03  2,095.26 20.93 2,330.50 32.38 

สินทรัพย์รอการขาย  26.30 0.17 14.91 0.15 14.07 0.20 

เงินให้กู้ ยืมระยะสั 2นและดอกเบี 2ยค้างรับ 2.20 0.01  18.78 0.19 - - 

เงินให้กู้ ยืมระยะสั 2นและดอกเบี 2ยค้างรับจากกิจการที9เกี9ยวข้องกนั 5,070.06 33.39 4,016.39 40.13 1,190.17 16.54 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื9น 103.66 0.68 109.58 1.09 115.22 1.59 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,731.07 77.26  6,807.14 68.01 3,721.12 51.70 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากประจําที9มีภาระคํ 2าประกนั 0.33 0.00  0.33 0.01 0.32 0.01 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 1,476.28 9.72 1,200.12 11.99 1,071.21 14.88 

ลกูหนี 2ตามสญัญาเช่าซื 2อและขายผ่อนชําระที9ถึงกําหนดชําระเกินกวา่หนึ9งปี 1,774.24 11.68 1,786.82 17.85 2,202.28 30.60 

ที9ดิน อาคารและอปุกรณ์ 77.27 0.51 73.82 0.74 62.42 0.87 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 14.59 0.10 15.50 0.15 6.45 0.09 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 35.09 0.23 51.32 0.51 70.81 0.98 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื9น 75.63 0.50 74.10 0.74 63.00 0.87 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,453.43 27.74  3,202.01 31.99 3,476.49 48.30 

รวมสินทรัพย์ 15,184.50 100.00  10,009.15 100.00 7,197.61 100.00 

    

หนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนี �สินหมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะสั 2นจากสถาบนัการเงิน 317.97 2.09 349.05 3.49 250.00 3.47 

เจ้าหนี 2การค้า 19.18 0.13 5.10 0.05 6.35 0.09 

เงินกู้ ยืมระยะสั 2นและดอกเบี 2ยค้างจ่ายแก่กิจการที9เกี9ยวข้องกนั 130.00 0.86 - - - - 

เงินกู้ ยืมระยะยาวที9ถึงกําหนดชําระภายในหนึ9งปี 549.00 3.62 1,522.18 15.21 2,547.81 35.40 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที9เกี9ยวข้องกนัที9ถึงกําหนดชําระในหนึ9งปี 63.98 0.42 - - - - 

หุ้นกู้ ที9ถึงกําหนดชําระภายในหนึ9งปี 497.77 3.28 - - - - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - 29.48 0.29 - - 

เจ้าหนี 2ค่าเบี 2ยประกนั 7.10 0.05 7.01 0.07 9.68 0.13 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 118.31 0.78 74.24 0.74 26.30 0.36 

หนี 2สินหมนุเวียนอื9น 95.24 0.63 49.39 0.49 29.60 0.41 

รวมหนี �สินหมุนเวียน 1,798.55 11.86 2,036.45 20.34 2,869.74 39.86 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ   
หน่วย : ล้านบาท 

 ณ 30 กันายน 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557 

  จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

หนี �สินไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นที9ถึงกําหนดชําระภายในหนึ9งปี 241.32 1.59 360.49 3.60 1,312.05 18.23 

หุ้นกู้  1,448.94 9.54 493.61 4.94 488.30 6.79 

หุ้นกู้แปลงสภาพ 4,495.14 29.60 - - - - 

ประมาณการหนี 2สินระยะยาวสํารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 7.48 0.05 7.48 0.07 6.38 0.09 

เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซื 2อ 2.06 0.01 2.06 0.02 2.20 0.03 

รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน 6,194.94 40.79 863.64 8.63 1,808.93 25.14 

รวมหนี �สิน 7993.49 52.65 2,900.09 28.97 4,678.67 65.00 

       

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุที9ออกและชําระแล้ว มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 762.74 5.02 713.64 7.13 542.88 7.55 

สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 5,190.13 34.18 4,254.63 42.51 1,084.25 15.06 

เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้น 0.62 0.00 981.05 9.80 - - 

สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - - - 3.59 0.05 

กําไรสะสม       
จดัสรรแล้วสํารองตามกฎหมาย 90.52 0.72  76.96 0.77 72.09 1.00 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 1,136.96 7.49 1,082.78 10.82 816.13 11.34 

องค์ประกอบอื*นของส่วนของผู้ถือหุ้น 10.04 0.06 - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,191.01 47.35 7,109.06 71.03 2,518.94 35.00 

รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,184.50 100.00  10,009.15 100.00 7,197.61 100.00 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 
   

หน่วย : ล้านบาท 

 
งวดเก้าเดือนสิ �นสุดวันที* 30 กันยายน งวดปีสิ �นสุดวันที* 31 ธันวาคม 

 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 

  จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

รายได้จากการดาํเนินงาน          

รายได้ดอกผลเช่าซื 2อ 1,464.97 68.55 1,425.37 78.39 1,898.44 76.28 1,676.42 90.02 

รายได้ดอกผลจากสินเชื9อแก่ผู้บริโภคโดยมี

สินทรัพย์คํ 2าประกนั 80.42 3.76 9.54  0.52 25.48 1.03 - - 

รายได้ดอกเบี 2ยจากเงินให้กู้ ยืม 351.33 16.44 - - - - - - 

รายได้อื9น 240.23 11.25 383.36 21.09 564.78 22.69 185.93 9.98 

รวมรายได้ 2,136.95 100.00 1,818.27 100.00 2,488.70 100.00 1,862.35 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน         

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร      693.80  32.47 576.06 31.68 784.37 31.52 547.64 29.41 

หนี 2สญูและหนี 2สงสยัจะสญู      232.53  10.88 278.34 15.31 356.57 14.33 494.86 26.57 

ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย 162.16  7.59 280.39 15.42 355.03 14.27 431.82 23.19 

รวมค่าใช้จ่าย 1,088.49 50.94 1,134.79 62.41 1,495.97 60.12 1,474.32 79.16 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้ 1,048.46 49.06 683.48 37.59 992.73 39.89 388.03 20.84 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (173.22)  (8.11) (200.66)  (11.04) (266.77) (10.72) (250.42) (13.45) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (136.82)  (6.40) (92.84)  (5.10) (143.07) (5.75) (19.89) (1.07) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 738.42 34.55 389.98 21.40 582.89 23.42 117.72 6.32 

กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน (บาท) 0.48  0.34  0.49  0.11  

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   

หน่วย : ล้านบาท 

 งวดเก้าเดือนสิ �นสุดวันที* 30 กันายน งวดปีสิ �นสุดวันที* 31 ธันวาคม 

 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 

  จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

รายได้จากการดาํเนินงาน          

รายได้ดอกผลเช่าซื 2อ 898.55 67.80 1,018.91 74.89 1,332.84 74.46 1,389.65 86.51 

รายได้อื9น 426.76 32.20 341.55 25.11 457.17 25.54 216.72 13.49 

รวมรายได้ 1,325.31 100.00 1,360.46 100.00 1,790.01 100.00 1,606.37 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน         

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 456.32 34.43 362.81 26.67 476.32 26.61 353.96 22.03 

หนี 2สญูและหนี 2สงสยัจะสญู 173.89 13.12 251.36 18.48 322.57 18.02 441.37 27.48 

ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย 157.29 11.87 239.79 17.62 309.20 17.27 377.81 23.52 

รวมค่าใช้จ่าย 787.50 59.42 853.96 62.77 1,108.09 61.90 1,173.14 73.03 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้ 537.81 40.58 506.50 37.23 
681.92 38.10 

433.23 26.97 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (163.78) (12.36) (194.70) (14.31) (256.91) (14.35) (250.39) (15.59) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (75.05) (5.66) (62.32)  (4.58) (84.80) (4.74) (36.89) (2.30) 
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คําอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการดําเนนิงาน 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดเกา้เดอืนสิ/นสดุไตรมาสที* 3/2559 กําไรสทุธ ิ738.42 ลา้นบาท โดยเพิ*มขึ/นรอ้ยละ 89.3 เมื*อเทยีบกับ
ผลการดําเนนิงานสําหรับงวดเกา้เดอืนสิ/นสดุไตรมาสที* 3/2558 กําไรสทุธ ิ389.98 ลา้นบาท และถอืเป็นกําไรราย
ไตรมาสที*สงูที*สดุนับตั /งแตก่อ่ตั /งบรษัิทฯ 

สาํหรับงวดเกา้เดอืนสิ/นสดุไตรมาสที* 3/2559 รายไดร้วมในงบการเงนิรวมเป็น 2,136.96 ลา้นบาท เพิ*มขึ/น 318.69
ลา้นบาทหรือคดิเป็นรอ้ยละ 17.53 โดยเกดิจากการเพิ*มขึ/นของรายไดด้อกผลเช่าซื/อในงบการเงินรวมเป็น 
1,464.97 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 68.55 ของรายไดร้วม) เพิ*มขึ/นเล็กนอ้ย 39.60ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
2.78 โดยส่วนใหญ่เพิ*มขึ/นจากรายไดจ้ากบรษัิทย่อยในกัมพูชา ลาว และอนิโดนีเซยี จํานวน 208.18 ลา้นบาท
55.99 ลา้นบาท และ 0.51 ลา้นบาทตามลําดบั ซึ*งเพิ*มขึ/นควบคูก่บัการขยายตัวของสนิเชื*อในตา่งประเทศ อย่างไร
ก็ตาม การเพิ*มขึ/นบางสว่นถูกลดทอนจากการลดลงของดอกผลเช่าซื/อจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ 
จํานวน 120.36 ลา้นบาท และ 104.72 ลา้นบาท ตามลําดับ เป็นไปตามแผนการของบรษัิทฯ ในการขยายธุรกจิ
ของกลุม่บรษัิทฯ ในภมูภิาคเอเชยี ซึ*งมโีอกาสเตบิโตที*สงูกวา่และอตัราสว่นสนิเชื*อที*ไมก่อ่ใหเ้กดิรายไดท้ี*ตํ*า  

รายไดด้อกผลจากสนิเชื*อแกผู่บ้รโิภคโดยมสีนิทรัพยค์า้ประกนัในงบการเงนิรวม เพิ*มขึ/นทั /งจํานวน 70.88 ลา้นบาท
จากความสาํเร็จในการขยายธุรกจิของบรษัิท ธนบรรณ จํากัด และรายไดด้อกเบี/ยจากเงนิใหกู้ย้มืเพิ*มขึ/นทั /งจํานวน 
351.33 ลา้นบาท  

ค่าใชจ้่ายก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ประกอบดว้ย 3 สว่นหลักไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการ
บรกิารและบรหิาร หนี/สญูและหนี/สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพยส์นิรอการขาย  

สาํหรับงวดเกา้เดอืนสิ/นสดุไตรมาสที* 3/2559 คา่ใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิารในงบการเงนิรวมมจํีานวน 693.80 
ลา้นบาท เพิ*มขึ/น117.74 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.44การเพิ*มขึ/นของค่าใชจ้่ายเกดิจากการลงทนุเพื*อการ
ขยายตวัของธรุกจิเชงิกลยทุธท์ี*แข็งแกร่งใหก้ระจายไปในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

หนี/สญูและหนี/สงสยัจะสญูในงบการเงนิรวม ซึ*งประกอบดว้ย หนี/สญูและคา่เผื*อหนี/สงสยัจะสญูที*ลดลงระหวา่งงวด
เมื*อเทยีบกบัไตรมาส 3/2558 โดยลดลง 45.81 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.46 จากคณุภาพของลกูหนี/ที*ดขี ึ/น
อย่างตอ่เนื*อง ซึ*งเป็นผลมาจากสองสาเหตหุลักคอื ขอ้แรกคอืการขยายตัวของธุรกจิในตา่งประเทศและธุรกจิใหม่
ซึ*งมอีตัราสว่นสนิเชื*อที*ไมก่อ่ใหเ้กดิรายไดท้ี*ตํ*า ขอ้ที*สองคอืสาํหรับธุรกจิในไทยเกดิจากความเขม้งวดในการอนุมัติ
สนิเชื*อและการพัฒนาระบบการตดิตามหนี/สาํหรับบรษัิทยอ่ยในประเทศกมัพูชาและลาวเตบิโตขึ/นอย่างตอ่เนื*องดว้ย
อัตราสว่นสนิเชื*อที*ไม่ก่อใหเ้กดิรายไดท้ี*ตํ*า เป็นผลมาจากการอนุมัตสินิเชื*อและประเมนิความสามารถในการจ่าย
ชําระของลูกคา้ที*มีประสทิธภิาพสูงขึ/นและระบบการตดิตามหนี/แบบใหม่ที*เริ*มตน้พัฒนาในประเทศกัมพูชาผ่าน
รูปแบบธรุกจิที*เรยีกวา่ “ดจิทิลั ไฟแนนซ”์ 

ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพยส์นิรอการขายลดลงจาก 280.39 ลา้นบาท เป็น 162.17 ลา้นบาท ลดลง 118.23 
ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 42.16 ซึ*งเป็นผลมาจากการที*ราคาตลาดรถมอเตอรไ์ซคม์อืสองปรับสงูขึ/นอย่างต่อเนื*อง
และปรมิาณสนิทรัพยร์อการขายเพิ*มขึ/นจากการขยายสนิเชื*อ นอกจากนี/บรษัิทย่อยในตา่งประเทศมอีัตราการคา้ง
ชําระที*ตํ*ามากจากคณุภาพหนี/ที*ด ีสง่ผลใหไ้ม่มกีารขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขายและเมื*อพจิารณา 
อัตราส่วนขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สนิรอการขายต่อลูกหนี/ เช่าซื/อและผ่อนชําระ พบว่าสําหรับไตรมาส 
3/2559 เทา่กบัรอ้ยละ 3.26 ลดลงจากไตรมาส 2/2558 ซึ*งมอีตัราสว่นเทา่กบัรอ้ยละ 5.83 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิในงบการเงนิรวมมจํีานวน 173.22 ลา้นบาท ลดลง 27.44 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.67 
จาก 200.66 ลา้นบาทจากไตรมาส 3/2558 เนื*องจากหนี/สนิที*มภีาระดอกเบี/ยจ่ายลดลงในไตรมาส 3/2258 และ
ตน้ทนุทางการเงนิเฉลี*ยลดลง 

 

กําไรสุทธิสําหรับงวด      298.98 22.56 249.48 18.34 340.21 19.01 145.95 9.08 

กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน (บาท) 0.19  0.22  0.29  0.14  
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สําหรับปี 2558 รายไดร้วมในงบการเงนิรวมเป็น 2,488.70 ลา้นบาท เพิ*มขึ/น 626.35 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
33.63 โดยเกดิจากการเพิ*มขึ/นของรายไดด้อกผลเชา่ซื/อเทา่กับ 1,898.44 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 76.28 ของ
รายไดร้วม) เพิ*มขึ/น 222.02 ลา้นบาท หรือเพิ*มขึ/นคดิเป็นรอ้ยละ 13.24 จากปี 2557 ซึ*งรายไดด้อกผลเชา่ซื/อ 
1,676.42 ลา้นบาทจากการเตบิโตของลกูหนี/เชา่ซื/อโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาและบรษัิทย่อยในประเทศลาวซึ*ง
เริ*มดําเนนิการในระหวา่งปี 2558 รายไดด้อกผลจากสนิเชื*อแกผู่บ้รโิภคโดยมสีนิทรัพยค์า้ประกันในงบการเงนิรวม
เพิ*มขึ/นทั /งจํานวน 25.48 ลา้นบาทจากความสําเร็จในการขยายธุรกจิของบรษัิทย่อยในประเทศและรายไดด้อกเบี/ย
จากเงนิใหกู้ย้มืเพิ*มขึ/นทั /งจํานวน 170.63 ลา้นบาท 

สําหรับปี 2558 บริษัทมีกําไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดเ้ท่ากับ 604.70 ลา้นบาท ซึ*ง
เพิ*มขึ/นจากปี 2557 ซึ*งมกํีาไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดค้อื 388.03 ลา้นบาท โดยเพิ*มขึ/นคดิเป็นรอ้ยละ 155.84 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ สิ/นไตรมาส 3 ปี 2559 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม เป็นจํานวน 16,138.99ลา้นบาท เพิ*มขึ/นจาก ณ สิ/นปี 2558 ซึ*ง
บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม เป็นจํานวน 10,765.12 ลา้นบาท เป็นจํานวน 5,373.87 ลา้นบาท หรอืเพิ*มขึ/นคดิเป็นรอ้ยละ 
49.92โดยมีรายละเอียดดังนี/ลูกหนี/ตามสัญญาเช่าซื/อและขายผ่อนชําระ และลูกหนี/สนิเชื*อแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สนิทรัพย์คํ/าประกันเป็นสนิทรัพย์หลักเป็นจํานวน 6,359.07ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 39.40ของสนิทรัพย์รวม) 
เพิ*มขึ/นจากสิ/นปี 2558 ซึ*งมลีกูหนี/ตามสญัญาเชา่ซื/อและขายผอ่นชาํระและลกูหนี/สนิเชื*อแกผู่บ้รโิภคโดยมสีนิทรัพย์
คํ/าประกันเทา่กับ 6,188.50 ลา้นบาท เป็นจํานวน 170.57ลา้นบาท หรอืเพิ*มขึ/นคดิเป็นรอ้ยละ 2.76จากการขยาย
สนิเชื*อในอัตราที*ลดลงของบรษัิทแม่ในประเทศโดยเนน้การคัดกรองคุณภาพลกูหนี/ และจากการขยายสนิเชื*อเชา่
ซื/อของบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ และเงนิใหกู้ย้มืและดอกเบี/ยคา้งรับเป็นจํานวน 3,103.88ลา้นบาท(คดิเป็นรอ้ยละ 
19.23ของสนิทรัพยร์วม) เพิ*มขึ/นจากสิ/นปี 2558 ซึ*งเงนิใหกู้ย้มืและดอกเบี/ยคา้งรับเทา่กับ 2,757.52 ลา้นบาท เป็น
จํานวน 346.36ลา้นบาท หรือเพิ*มขึ/นคิดเป็นรอ้ยละ 12.56 เพื*อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยใน
ตา่งประเทศตามแผนการขยายธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ 

ณ สิ/นไตรมาสที* 3ปี 2559 บรษัิทมหีนี/สนิรวมเป็นจํานวน 8,161.65ลา้นบาท เพิ*มขึ/นจากสิ/นปี 2558 ซึ*งมหีนี/สนิรวม
เทา่กับ 3,183.66 ลา้นบาท เป็นจํานวน 4,977.99ลา้นบาท หรือเพิ*มขึ/นคดิเป็นรอ้ยละ 156.36ซึ*งหนี/สนิสว่นใหญ่
คอืเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ หุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กู ้เพื*อรองรับและสนับสนุนการดําเนนิธุรกจิของบรษัิทฯทั /ง
ในและตา่งประเทศ 

สว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กับ 7,977.34ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนที*ออกและชําระแลว้เท่ากับ 762.74ลา้นบาท สว่นเกนิ
มูลคา่หุน้ 5,190.13ลา้นบาท และกําไรสะสม 1,778.00ลา้นบาท โดยรวมแลว้สว่นของผูถ้อืหุน้เพิ*มขึ/นจากปี 2558 
เทา่กบั 395.88ลา้นบาท หรอืเพิ*มขึ/นคดิเป็นรอ้ยละ 5.22การเปลี*ยนแปลงสําคัญในสว่นของผูถ้อืหุน้ระหวา่งปี 2559 
มดีังนี/ การจดทะเบยีนเพิ*มทนุจํานวน 981.05 ลา้นบาทจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ
ของบรษัิทฯโดยทําใหทุ้นที*ออกชําระแลว้เพิ*มขึ/น 49.05ลา้นบาทและสว่นเกนิมูลค่าหุน้สามัญเพิ*มขึ/น935.50ลา้น
บาท กําไรสะสมเพิ*มขึ/น 507.74 ลา้นบาท จากกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 519.32ลา้นบาท หักออกดว้ยเงนิปันผล
จา่ย 231.24 ลา้นบาท 

โครงสรา้งเงนิทนุของบรษัิท ณ สิ/นไตรมาส 3ปี 2559 สิ/นปี 2558 และ 2557 บรษัิทมอีัตราสว่นหนี/สนิตอ่สว่นของผู ้
ถอืหุน้เป็น 1.02เทา่ 0.42 เทา่ และ 1.86 เทา่ ตามลําดบัอตัราสว่นหนี/สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้มแีนวโนม้ที*เพิ*มขึ/นใน
ปี 2559 เกดิจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจํานวน4,495.15 ลา้นบาท และหุน้กูจํ้านวน 1,448.94 ลา้นบาท
อตัราสว่นหนี/สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้มแีนวโนม้ที*ลดลงในปี 2558 จากการเพิ*มขึ/นของแหลง่เงนิทนุภายในสว่นของผู ้
ถอืหุน้จากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธแิละการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

5.  ขอ้มูลอื�นที�อาจมผีลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผูล้งทนุอยา่งมนียัสําคญั  

-ไมม่-ี 
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6.  บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ที�มสีว่นไดเ้สยีที�ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั ซึ�งจะจดัขึ)นในวนัที� 6 ธนัวาคม 
2559 

ณ วนัที* 6 กรกฎาคม 2559 ซึ*งเป็นวันปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ลา่สดุของบรษัิทนายแพทรคิ ฟิชเชอรซ์ึ*ง
เป็นกรรมการของบรษัิทและเป็นบคุคลที*เกี*ยวโยงกัน มกีารบรหิารงานในบรษัิทที*จัดตั /งขึ/นเป็นพเิศษ (Special 
Purpose Vehicle) คอื Creation Investments ASEAN LLC ซึ*งถอืหุน้ของบรษัิทจํานวน 36,504,600 หุน้ คดิ
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2.39 (โดยม ีMerrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. เป็นคัสโตเดยีน) ซึ*งถอืเป็นผู ้
ถอืหุน้ที*มีส่วนไดเ้สยี (โปรดดูสัดสว่นการถือหุน้ของ Creation Investments ASEAN LLC ณ วันที* 15 
พฤศจกิายน 2559 ซึ*งเป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ลา่สดุของบรษัิท ตามเอกสารเพิ*มเตมิของหนังสอื
เชญิประชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั /งที* 2/2559) ในปัจจุบันนายแพทริค ฟิชเชอร์ยังเป็นผูก้่อตั /งและเป็นหุน้ส่วน
บรหิารใน Creation SL ซึ*งเป็นหนึ*งในผูข้ายหุน้ CCF และเป็นผูจ้องซื/อหุน้กูแ้ปลงสภาพจากบรษัิท และยัง
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการที*ไม่เป็นผูบ้รหิารใน CCF ซึ*งเป็นหนึ*งในผูข้ายหุน้ BGMM ดว้ย ทั /งนี/ Creation SL 
ถอืหุน้เป็นจํานวนที*มนัียสําคัญใน CCF โดยคดิเป็นรอ้ยละ 28.66 ดังนั/น นายแพทรคิ ฟิชเชอรซ์ึ*งเป็นกรรมการ
ของบรษัิทและ ถอืหุน้ของบรษัิทผ่านทาง Creation Investments ASEAN LLC ซึ*งถอืหุน้ของบรษัิทจํานวน 
36,504,600 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2.39 (โดยม ีMerrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. เป็นคัส
โตเดยีน) จงึเป็นบคุคลที*เกี*ยวโยงกัน และเป็นผูถ้อืหุน้ที*มสีว่นไดเ้สยี จงึไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการ
ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้เพื*อพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ทํารายการที*เกี*ยวโยงกัน ซึ*งจะจัดขึ/นในวันที* 6 ธันวาคม 
2559 

7.   การประเมนิราคาทรพัยส์นิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 

-ไมม่-ี 

8.   ความเห็นของที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ 

รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 8 

9.    แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ พรอ้มเสนอชื�อกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 รายเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผู ้
ถอืหุน้ 

รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 9 
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เอกสารแนบ 10  

ขอ้บงัคบับรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 
ขอ้ 6. หุน้ของบรษัิท 
 หุน้ของบรษัิทเป็นหุน้สามัญ ชนดิระบชุื*อผูถ้อืหุน้ แตล่ะหุน้ตอ้งมมีลูคา่เทา่กนั และตอ้งเป็นหุน้ที*ลงเงนิเต็ม
มลูคา่หุน้ อนึ*ง ในการใชเ้งนิคา่หุน้ผูถ้อืหุน้จะหักหนี/กับบรษัิทหาไดไ้ม่ 
 หุน้ของบรษัิทจะถอืโดยบคุคลผูท้ี*ไมม่สีญัชาตไิทย ในขณะใดขณะหนึ*งเกนิกวา่รอ้ยละสี*สบิเกา้(49) ของ
จํานวนหุน้ที*จําหน่ายไดแ้ลว้ทั /งหมดไมไ่ด ้
 บคุคลผูท้ี*ไมใ่ชส่ญัชาตไิทยใหห้มายความรวมถงึ 

(1) นติบิคุคลซึ*งมหีุน้อนัเป็นทนุจดทะเบยีนตั /งแตก่ึ*งหนึ*งของนติบิคุคลนั/น ถอืโดยคนตา่งดา้ว หรอืนติิ
บคุคลซึ*งมคีนตา่งดา้วลงหุน้มมีูลคา่ตั /งแตก่ึ*งหนึ*งของทนุทั /งหมดในนติบิคุคลนั/น 

(2) นติบิคุคล ซึ*งมคีนตา่งดา้วเป็นหุน้สว่น ผูถ้อืหุน้หรอืเป็นสมาชกิตั /งแตก่ึ*งหนึ*งของ จํานวนทั /งหมด 
(3) หา้งหุน้สว่นจํากดั หรอืหา้งหุน้สว่นสามัญที*จดทะเบยีนซึ*งหุน้สว่นผูจั้ดการ หรอืผูจั้ดการเป็นคนตา่ง

ดา้ว 
บรษัิทอาจออกหุน้บรุมิสทิธิ� หุน้กู ้ หุน้บรุมิสทิธิ� ซึ*งสามารถแปลงเป็นหุน้สามัญไดภ้ายใตเ้งื*อนไขที*

บรษัิทกําหนด หุน้กูแ้ปลงเป็นหุน้สามัญและหลกัทรัพยอื*นใดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

 
 บรษัิทอาจเสนอขายหุน้สงูกวา่มลูคา่หุน้ที*จดทะเบยีนไวก็้ได ้และบรษัิทจะตอ้งจัดสรรเงนิที*ไดเ้กนิกวา่

มลูคา่หุน้ทั /งหมดเขา้เป็นเงนิทนุสาํรอง โดยใหต้ั /งเงนิทนุสาํรองสว่นลํ/ามูลคา่หุน้นี/ แยกตา่งหากจากทนุสาํรองของ
บรษัิทตามขอ้ 40. วรรคแรก 

ขอ้ 7  การเพิ*มทนุและลดทนุ 
 บรษัิทจะเพิ*มทนุ หรอืลดทนุของบรษัิทได ้ โดยที*ประชมุผูถ้อืหุน้ลงมต ิ
 หุน้ที*เพิ*มขึ/นจากการเพิ*มทนุจะเสนอขายทั /งหมดหรอืบางสว่นก็ได ้ และจะเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ตาม
สดัสว่นจํานวนที*ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมอียูแ่ลว้กอ่น หรอืจะเสนอขายตอ่ประชาชน หรอืบคุคลอื*นไมว่า่ทั /งหมดหรอื
แตบ่างสว่นก็ได ้ทั /งนี/ตามมตขิองที*ประชมุผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 13. การโอนหุน้ 
 หุน้ของบรษัิทโอนไดโ้ดยไมม่ขีอ้จํากดั เวน้แต ่

(1) การโอนหุน้นั/นทําใหบ้รษัิทเสยีสทิธแิละผลประโยชนท์ี*บรษัิทจะพงึไดรั้บ 
ตามกฎหมายที*ดนิ 

(2) การโอนหุน้นั/นเป็นเหตใุหอ้ัตราสว่นการถอืหุน้ของบคุคลผูท้ี*ไมใ่ชส่ญัชาต ิ
ไทยขดัหรอืแยง้กับ ขอ้ 6. วรรคสองแหง่ขอ้บงัคับนี/ 

 
ขอ้ 27. อํานาจกรรมการ 
 คณะกรรมการมอํีานาจและหนา้ที*จัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงคข์อ้บงัคับ และมตขิองที*
ประชมุผูถ้อืหุน้ 
 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ*งหรอืหลายคนปฏบิตักิารอยา่งใดอยา่งหนึ*งแทน
คณะกรรมการก็ได ้กรรมการผูไ้ดรั้บมอบหมาย มสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนในการปฏบิตังิานตามที*ไดรั้บมอบหมายนั/น 
 ใหก้รรมการสองคนลงลายมอืชื*อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบรษัิทจงึจะผูกพันบรษัิท โดยให ้
คณะกรรมการของบรษัิทมอํีานาจกําหนดรายชื*อกรรมการ ซึ*งมอํีานาจนามผกูพันบรษัิทพรอ้มประทับตราสาํคัญของ
บรษัิทได ้
  
ขอ้ 31  การประชมุวสิามัญ 
 การประชมุคราวอื*นบรรดาม ีนอกจากการประชมุสามัญที*ระบไุวใ้นขอ้ 30  ของขอ้บงัคบันี/ เรยีกวา่ การ
ประชมุวสิามัญ 
 คณะกรรมการอาจเรยีกประชมุวสิามัญในวนั เวลา และสถานที*ที*คณะกรรมการกําหนดได ้ สดุแตจ่ะ
เห็นสมควร แตอ่ยา่งไรก็ด ี ตอ้งมหีนังสอืบอกกลา่วโดยชอบถงึการที*จะประชมุนั/น ดงัที*กําหนดไวใ้น ขอ้ 32 
แหง่ขอ้บงัคบันี/ 
 ผูถ้อืหุน้ซึ*งมปีุ้นนับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ*งในหา้ (1/5)ของจํานวนหุน้ที*จําหน่ายไดท้ั /งหมดหรอืผู ้
ถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ยี*สบิหา้คน (25) ซึ*งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ*งในสบิ(1/10)ของจํานวนหุน้ที*จําหน่าย
ไดท้ั /งหมดอาจเขา้ชื*อกนัทําหนังสอืรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นการประชมุวสิามัญได ้ แต่
ในหนังสอืรอ้งขอนั/นจะตอ้งระบวุา่ประสงคใ์หเ้รยีกประชมุเพื*อการใด เมื*อมคํีารอ้งขอเชน่วา่นั/น คณะกรรมการ
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จะตอ้งกําหนดวนั เวลาและสถานที*ที*จะเปิดประชมุ โดยวนันัดประชมุที*กําหนดจะตอ้งไมช่า้กวา่หนึ*งเดอืน(1) 
นับจากวนัไดรั้บหนังสอื 
 
ขอ้ 32  คําบอกกลา่วนัดประชมุ 
 ใหส้ง่คําบอกกลา่วนัดประชมุผูถ้อืหุน้ไปยังผูถ้อืหุน้ทกุคน ตามตําบลสถานที*อยู่ที*แจง้ไวใ้นสมดุ
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้และนายทะเบยีน กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั(7) ในกรณีผูถ้อืหุน้พํานักอยูใ่นประเทศไทย 
ใหส้ง่คําบอกกลา่วเชน่วา่นั/นใหแ้กผู่ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ โดยตรงหรอืโดยไปรษณียล์งทะเบยีน และ
ในกรณีผูถ้อืหุน้ที*พํานักอยูน่อกประเทศไทย คําบอกกลา่วเชน่วา่นั/นใหส้ง่ทางโทรพมิพ ์ โทรเลข โทรสารหรอื
ทางโทรคมนาคมสมัยใหม ่และยนืยันดว้ยจดหมายสง่ไปรษณียอ์ากาศลงทะเบยีนในวนัเดยีวกนั 
 คณะกรรมการจะตอ้งลงพมิพโ์ฆษณาคําบอกกลา่วนัดประชมุ ในหนังสอืพมิพแ์หง่ทอ้งถิ*นฉบับหนึ*ง 
ตดิตอ่กนัสามวนั(3)กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนั(3) 
 อนึ*ง คณะกรรมการเป็นผูกํ้าหนดสถานที* ในการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคราว ๆ ไป 
 คําบอกกลา่วนัดประชมุทกุฉบบั จะตอ้งระบสุถานที* วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุและเรื*องที*จะ
เสนอตอ่ที*ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรื*องที*จะเสนอเพื*อทราบ เพื*อ
อนุมัต ิหรอืเพื*อพจิารณา แลว้แตก่รณี รวมทั /งความเห็นของคณะกรรมการในเรื*องดงักลา่วดว้ย 
 
ขอ้ 33  องคป์ระชมุ 
 องคป์ระชมุสําหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผู ้
ถอืหุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี*สบิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ*งหนึ*งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั /งหมด และ
ตอ้งถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ*งในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ที*จําหน่ายไดท้ั /งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
 หากเมื*อครบกําหนดหนึ*งชั*วโมงนับจากเวลาที*นัดประชมุ มจํีานวนผูถ้อืหุน้มาประชมุไมค่รบถว้นที*จะ
เป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที*เป็นการประชมุที*ผูถ้อืหุน้ขอเรยีกประชมุใหย้กเลกิการประชมุนั/น  ในกรณีที*การประชมุ
นั/นมใิชเ่ป็นการประชมุที*ผูถ้อืหุน้ขอเรยีกประชมุ ใหเ้ลื*อนการประชมุออกไป และใหนั้ดประชมุใหม ่ ภายใน
สามสบิวนั(30) นับแตว่นัที*นัดประชมุครั/งแรก  โดยตอ้งสง่หนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุกอ่นวนัประชมุเจ็ดวนั(7) 
และในการประชมุครั/งหลงันี/ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 
ขอ้ 34  การดําเนนิการประชมุ 
 ประธานกรรมการเป็นประธานของที*ประชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีที*ประธานกรรมการไม่อยู่ที*ประชมุ หรอืไม่
สามารถปฏบิตัหินา้ที*ได ้ ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธาน
กรรมการ หรอืมแีตไ่มส่ามารถปฏบิตัหินา้ที*ได ้ ใหผู้ถ้อืหุน้ซึ*งมาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ*งเป็นประธานในที*
ประชมุ 
 ประธานในที*ประชมุผูถ้อืหุน้มหีนา้ที*ควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ในการนี/ตอ้ง
ดําเนนิการประชมุใหเ้ป็นไปตามลําดบัระเบยีบวาระที*กําหนดไวใ้นหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุเวน้แตท่ี*ประชมุ
จะมมีตใิหเ้ปลี*ยนลําดับระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3)ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ*งมา
ประชมุ 
 เมื*อที*ประชมุพจิารณาเรื*องตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระที*กําหนดเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึ*งมหีุน้นับรวมกนั
ไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ*งในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ที*จําหน่ายไดท้ั /งหมดจะขอใหท้ี*ประชมุพจิารณาเรื*องอื*น ปรกึษา
กจิการอื*นอนัมไิดร้ะบไุวใ้นระเบยีบวาระการประชมุคราวเดมินั/นก็ได ้
 
ขอ้ 35  การออกเสยีง 
 ในการประชมุคราวใด ๆ ผูถ้อืหุน้ทกุคนที*มาเขา้ประชมุเอง หรอืมผีูแ้ทนรับมอบฉันทะมาเขา้ประชมุมี
สทิธอิอกเสยีงเสยีงหนึ*งตอ่หุน้หุน้หนึ*งที*ตนถอืไมว่า่การออกเสยีงนั/นจะไดกํ้าหนดใหทํ้าโดยวธิใีด 
 มตขิองที*ประชมุผูถ้อืหุน้นั/นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี/ 

(1) ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ*งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที*ประชมุออกเสยีงเพิ*มขึ/นอกีเสยีงหนึ*งเป็นเสยีงชี/ขาด 

(2) ในกรณีตอ่ไปนี/ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี* (3/4) ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผูถ้อื
หุน้ ซึ*งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททั /งหมดหรอืบางสว่นที*สาํคัญใหแ้กบ่คุคลอื*น 
(ข) การซื/อหรอืโอนกจิการของบรษัิทอื*นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การทําแกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี*ยวกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททั /งหมด หรอืบางสว่น

ที*สําคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื*นเขา้จัดการธรุกจิของบรษัิท หรอืการรวมกจิการกบั
บคุคลอื*น  โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 
ขอ้ 36  การมอบฉันทะ 
 ผูถ้อืหุน้คนหนึ*งอาจเขา้ประชมุไดท้ั /งโดยตนเอง หรอืโดยมอบฉันทะ หนังสอืมอบฉันทะใหเ้ป็นไปตาม
แบบที*นายทะเบยีนกําหนด หนังสอืมอบฉันทะจะตอ้งสง่ใหป้ระธานกรรมการ หรอืผูท้ี*ประธานกรรมการกําหนด 
ณ สถานที*ประชมุกอ่นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
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เอกสารแนบ 11 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้รว่มประชุม 

1. ผูถ้อืหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1  กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   ใหแ้สดงเอกสารที*สว่นราชการออกให ้ซึ*งปรากฎรูปถ่ายของผูถ้อืหุน้ 
และยังไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจําตัวประชาชน บตัรประจําตัวขา้ราชการ หรอื หนังสอืเดนิทาง  

1.2  กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
(ก) หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข ตามเอกสารแนบ 5 ที*แนบมาพรอ้มกบัหนังสอืบอกกลา่วเรยีกประชมุ ซึ*ง

ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และไดล้งลายมอืชื*อผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ 
(ข) สาํเนาภาพถา่ยเอกสารที*สว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผู ้

มอบฉันทะไดล้งลายมอืชื*อรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
(ค) แสดงเอกสารที*สว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

2.  ผูถ้อืหุน้ที�เป็นนติบิุคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 
(ก)  เอกสารที*สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
(ข)  สาํเนาภาพถา่ยหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน ซึ*งรับรอง

สาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซึ*งเป็นผูเ้ขา้ประชมุ มี
อํานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึ*งเป็นผูถ้อืหุน้ 

2.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
(ก)  หนังสอืมอบฉันทะตามแบบ ข ตามเอกสารแนบ 9 ที*แนบมาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วเรยีกประชมุ ซึ*ง

ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และใหผู้ม้อํีานาจของนติบิคุคลลงลายมอืชื*อพรอ้มประทับตรา
บรษัิท(ถา้ม)ีและลงลายมอืชื*อผูรั้บมอบฉันทะ 

(ข)  สาํเนาภาพถา่ยหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน ซึ*งรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคลและมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึ*งลงนามใน
หนังสอืมอบฉันทะมอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึ*งเป็นผูถ้อืหุน้ 

(ค)  เอกสารที*สว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
  
3. ผูถ้อืหุน้ซึ�งมไิดม้สีญัชาตไิทย หรอืเป็นนติบิุคคลที�จดัต ั)งข ึ)นตามกฎหมายตา่งประเทศ  

ใหนํ้าความในขอ้ 1. และ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกับผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ขา้ประชมุซึ*งมไิดม้สีญัชาตไิทย 
หรอืซึ*งเป็นนติบิคุคลที*จัดตั /งขึ/นตามกฎหมายตา่งประเทศ แลว้แตก่รณี ทั /งนี/ ภายใตบ้งัคบั ดังตอ่ไปนี/ 

(ก)  หนังสอืรับรองการเป็นนติบิคุคลนั/น อาจจะเป็นเอกสารที*ออกโดยสว่นราชการของประเทศที*นติ ิ
บคุคลนั/นตั /งอยู ่ หรอืโดยเจา้หนา้ที*ของนติบิคุคลนั/นก็ได ้  ทั /งนี/ จะตอ้งมรีายละเอยีดเกี*ยวกับชื*อนติิ
บคุคล ผูม้อํีานาจลงลายมอืชื*อผกูพันนติบิคุคล และเงื*อนไขหรอืขอ้จํากัด อํานาจในการลงลายมอื
ชื*อ ที*ตั /งสาํนักงานใหญ่ 

(ข)  เอกสารที*มไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจัดทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และ
ใหผู้แ้ทนนติบิคุคลนั/น รับรองความถกูตอ้งของคําแปล 

 
4. กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ต ั)งใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

(ก)  ใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ค ซึ*งมอียู่บนเว็บไซทข์องบรษัิท www.grouplease.co.th และแนบ   
เอกสารเชน่เดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล  

 (ข) หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูดํ้าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน  
(ค)  หนังสอืยนืยันวา่ ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะไดรั้บอนุญาตประกอบธรุกจิคัสโตเดยีน 
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เอกสารแนบ  12  

 

 


