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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 
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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. 
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