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รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั�งที� 2/2559 

ของ  

บรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

(“บรษิทัฯ”) 

 
วนั  เวลา  และสถานที�ประชุม 

ประชมุเมื	อวนัองัคารที	 6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.  ณ หอ้งเมจกิ 2 ชั #น 2 โรงแรม มริาเคลิแกรนด ์ 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) นายแพทรคิ ฟิชเชอร ์ กรรมการ 
7) นายรกิ ิ อชิกิาม ิ กรรมการและกรรมการบรหิาร 
8) นายยซูเุกะ โคซมูะ กรรมการ 
9) พล.อ.สบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
10) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
11) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
12) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 

ตวัแทนจากที�ปรกึษาทางการเงนิ 
บรษิทัเบเคอร ์ทลิลี� คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี� เซอรว์สิเซส(ประเทศไทย)จํากดั 
1) คณุยรรยง  ตนัตวิริมานนท ์ Senior Partner 
 

ทมีงานจากบรษิทั Charin & Associates ที�ปรกึษากฎหมาย 
1.คณุชรนิทร ์  สจัจญาณ  Partner 
2.คณุเบญจพร พุทธนัินทน์  Associate 
3. คณุวรพรรณ วฑุฒสิาร  Associate 
 
ตวัแทนจาก บรษิทั แกรนทธ์อนตนั เซอรว์สิเซส จํากดั ที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ 
1. คณุจุฬาภรณ์ นําชยัศริ ิกรรมการผูจั้ดการ-วาณชิธนกจิ 
 

เร ิ�มการประชุม 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะเป็นประธานที	ประชมุ ประธานฯ กลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้และขอใหเ้ลขานุการแนะนํา
คณะกรรมการบรษัิท  กรรมการตรวจสอบรวมทั #งผูแ้ทนจากบรษัิทที	ปรกึษาทางการเงนิ ที	ปรกึษากฎหมาย และที	
ปรกึษาทางการเงนิอสิระ ตามรายชื	อที	ปรากฏขา้งตน้  

ตอ่จากนั#น ประธานแจง้วา่การประชมุจะดําเนนิไปโดยใชภ้าษาองักฤษ  โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษัิท  เป็นผูอ้า่นคําแปล   อยา่งไรก็ตามเพื	อใหเ้กดิความสะดวก บางขั #นตอนไดดํ้าเนนิการเป็นภาษาไทย ไดแ้ก่
การแจง้องคป์ระชมุ วธิกีารลงคะแนนเสยีง รวมทั #งการประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระและผูถ้อืหุน้
สามารถสอบถามขอ้สงสยัไดใ้นตอนทา้ยของแตล่ะวาระกอ่นการลงคะแนนเสยีง  หรอืสามารถสอบถามไดใ้นชว่ง
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ของวาระสดุทา้ย คอื วาระที	 11 ซึ	งเป็นการพจิารณาเรื	องอื	น ๆ โดยบรษัิทไมม่กีารนําเสนอเรื	องอื	นใดใหท้ี	ประชมุ
พจิารณาอนุมัต ิและจะไมม่กีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี# 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการแจง้ใหท้ี	ประชมุทราบวา่การบอกกลา่วนัดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั #งที	 
2/2559 ในครั#งนี#บรษัิทไดจั้ดทําหนังสอืนัดประชมุระบ ุ วนั เวลา สถานที	 และระเบยีบวาระการประชมุ พรอ้มดว้ย
รายละเอยีดในเอกสารแนบตา่ง ๆ และไดจั้ดสง่ใหก้ับผูถ้อืหุน้โดยผ่านทาง บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย จํากดั ซึ	งเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพยข์องบรษัิท รวมทั #งลงพมิพโ์ฆษณาในหนังสอืพมิพร์ายวนั เป็น
การแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามที	กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษัิทกําหนดทกุประการ  ทําใหก้ารบอกกลา่วการ
ประชมุครั#งนี#เป็นไปโดยชอบ 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการ ประกาศองคป์ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จํานวน 85 
ราย มจํีานวนหุน้รวม 156,907,241 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 10.29 ของจํานวนหุน้ที	จําหน่ายไดท้ั #งหมด และโดยการ
มอบฉันทะ จํานวน 296 รายมจํีานวนหุน้รวม 1,005,750,616 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 65.93 ของจํานวนหุน้ที	จําหน่าย
ไดท้ั #งหมด รวมเป็น 381 ราย นับจํานวนหุน้ได ้ทั #งสิ#น 1,162,657,857 หุน้ หรอืเทา่กับรอ้ยละ 76.22 ซึ	งเกนิกวา่ 1 
ใน 3 ของจํานวนหุน้ที	จําหน่ายไดแ้ลว้ทั #งหมดของบรษัิทฯ ซึ	งมจํีานวนทั #งสิ#น 1,525,490,650 หุน้ ครบเป็นองค์
ประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 33 ซึ	งระบวุา่  “องคป์ระชมุสาํหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้ง
ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี	สบิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่
กึ	งหนึ	งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั #งหมด และตอ้งถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ	งในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ที	
จําหน่ายไดท้ั #งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 

 

การประกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

 เลขานุการไดป้ระกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีงดงันี# 

สาํหรับมตใินการประชมุครั#งนี# จะมมีตทิี	ตอ้งการคะแนนเสยีงขา้งมากและมตทิี	ตอ้งการคะแนนเสยีงไมน่อ้ย
กวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ที	มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีูถ้อืหุน้ที	เป็นผูท้ี	มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 
ไดแ้ก ่ Creation Investments ASEAN LLC ซึ	งม ี Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ในฐานะคัส
โดเดยีนถอืหุน้จํานวน 36,504,600 หุน้ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระที	มสีว่นไดเ้สยีพเิศษ อันไดแ้กว่าระที	 2, 3.1, 
3.2, 5.2, 6.2 7.2 และ 8 และ JTrust Asia Pte.Ltd. ซึ	งม ีDBS Vickers Securities (Singapore)Pte.Ltd. A/C 
clients ในฐานะคสัโตเดยีนถอืหุน้จํานวน 98,100,000 หุน้ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระที	มสีว่นไดเ้สยีพเิศษ อนั
ไดแ้กว่าระที	 5.1, 6.1, 7.1 และ 8 

 โดยกอ่นการลงมต ิ ประธานจะแจง้ใหท้ี	ประชมุทราบถงึคะแนนเสยีงที	ตอ้งการ ในการลงมตใินแตล่ะวาระ  
โดยใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบ 1 หุน้เป็น 1 เสยีงในทกุวาระ  และจะไมม่กีารลงคะแนนเสยีงในวาระสดุทา้ย ซึ	งเป็น
การพจิารณาเรื	องอื	น ๆ โดยบรษัิทฯ ไมม่เีรื	องอื	นใดเสนอเพื	อพจิารณา  

สาํหรับวธิกีารลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนั#น  จะกระทําโดยใชใ้บลงคะแนนเสยีง ดว้ยการทําเครื	องหมาย 
ในหัวขอ้ที	ตอ้งการลงคะแนนคอื เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึ	งเทา่นั#นจะไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ เพื	อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้ ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศที	
แตง่ตั #งใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้  พรอ้มทั #งลงลายมอืชื	อในใบลงคะแนนเสยีง และให ้
ผูท้ี	ตอ้งการคัดคา้นไมเ่ห็นดว้ย หรอืตอ้งการงดออกเสยีงเทา่นั#น ยกมอืขึ#น เพื	อใหเ้จา้หนา้ที	เก็บใบลงคะแนนเสยีง
เพื	อนําไปบนัทกึคะแนนเสยีง สาํหรับผูถ้อืหุน้ที	ลงคะแนนวา่ เห็นดว้ย จะสง่ใบลงคะแนนเสยีงคนืพรอ้มกนั เมื	อการ
ประชมุเสร็จสิ#น กอ่นออกจากหอ้งประชมุ  ในกรณีที	ผูรั้บมอบฉันทะหรอืผูถ้อืหุน้ที	มาประชมุมไิดส้ง่ใบลงคะแนน
เสยีงคนื หรอื ไม่ไดล้งคะแนนเสยีงใด ๆ ในใบลงคะแนนเสยีง บรษัิทจะถอืวา่ ผูถ้อืหุน้นั#นเห็นดว้ยตามที	นําเสนอทกุ
ประการ 

 สว่นผูถ้อืหุน้ที	ทําหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ และไดร้ะบใุหล้งคะแนนเสยีงตาม
ความประสงคใ์นแตล่ะวาระไวแ้ลว้ในหนังสอืมอบฉันทะนั#น บรษัิทไดนํ้าคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ 
บนัทกึรวมไวใ้นเครื	องคอมพวิเตอรเ์พื	อการลงมตติามวาระไวแ้ลว้กอ่นการประชมุ 
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ในการรวบรวมผลคะแนนเสยีง  บรษัิทจะนําคะแนนเสยีงที	ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง หักออกจาก
คะแนนเสยีงทั #งหมดของผูถ้อืหุน้ที	มาประชมุดว้ยตนเองและที	มอบฉันทะ คะแนนเสยีงที	เหลอืก็จะเป็นคะแนนเสยีง
สาํหรับผูท้ี	เห็นดว้ยทั #งหมด หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ#น ก็จะประกาศผลของแตล่ะวาระ ใหท้ี	ประชมุรับทราบ  

กอ่นที	จะเริ	มดําเนนิการประชมุ ประธานฯ แจง้ใหท้ี	ประชมุทราบวา่ Mr. Patrick Fisher ซึ	งเป็นกรรมการ
ของบรษัิทฯไดม้าประชมุดว้ยในวนันี# และจะเขา้ร่วมประชมุในการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครั #งนี#ดว้ย ยกเวน้ในระเบยีบ
วาระที	 2, 3.1, 3.2, 5.2, 6.2, 7.2 และ 8 เนื	องจาก Mr. Patrick เป็นบคุคลที	เกี	ยวโยงกับบรษัิทฯ จงึมสีว่นไดเ้สยี
เป็นพเิศษในการเขา้ทําธรุกรรมตามระเบยีบวาระดงักลา่ว  ทั #งนี# เพื	อใหเ้ป็นไปตามหลกัการของการกํากบัดแูล
กจิการที	ดขีองบรษัิทฯ (Good Corporate Governance) Mr. Patrick จงึจะใหค้วามร่วมมอืโดยการออกจากหอ้ง
ประชมุเมื	อมกีารพจิารณาระเบยีบวาระดงักลา่วขา้งตน้  เพื	อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถพจิารณาและอภปิรายเรื	องดงักลา่ว
ไดอ้ยา่งเต็มที	   

 หลงัจากนั#น ประธานฯไดเ้ริ	มดําเนนิการประชมุ ตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี# 
 

ระเบยีบวาระที� 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั�งที� 1/2559 ของบรษิทัฯ 

ประธานแจง้วา่ ไดม้รีายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั #งที	 1/2559 ซึ	งประชมุเมื	อวนัที	 24 มถินุายน 

2559 แนบไปใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ รายงานการประชมุดงักลา่ว 

ไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งแลว้ตามมตทิี	ไดรั้บการอนุมัตใินการประชมุดงักลา่วจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว 

มผีูถ้อืหุน้รายหนึ	งไดใ้หค้วามเห็น ดงันี# 

ความเห็น      บรษัิทฯ ควรระบชุื	อผูถ้อืหุน้ที	ถามคําถาม และผูท้ี	ตอบคําถามไวใ้นรายงานการประชมุดว้ย เพื	อความ
โปร่งใสและผูถ้อืที	หุน้ที	ถามคําถามจะไดรั้บผดิชอบในคําถามที	ตนเองถาม ทั #งนี#เพื	อประโยชนข์อง
บรษัิทฯ 

คําตอบ         คณุทตัซยึะ ไดข้อบคณุผูถ้อืหุน้สาํหรับความเห็น และใหค้วามเห็นวา่ ไดม้กีารระบผุูท้ ี	ตอบคําถามไว ้
แลว้ สว่นการระบชุื	อผูถ้อืหุน้ผูถ้ามคําถามนั#น ผูถ้อืหุน้บางรายอาจเห็นวา่เป็นการละเมดิสทิธสิว่น
บคุคล จงึขอรับไวพ้จิารณาสําหรับการประชมุครั#งหนา้ 

ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี# จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที	มาประชมุและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

มตทิี	ประชมุพจิารณาแลว้มมีตรัิบรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั #งที	 1/2559  ตามที	เสนอมา  
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี# 

เห็นดว้ย 1,163,700,261 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ	งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหต ุ  ในวาระนี#มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ	มขึ#น 13 รายจํานวน 1,042,404 หุน้ (เสยีง)  
รวมเป็นจํานวนหุน้ที	เขา้ร่วมประชมุทั #งหมด จํานวน 1,163,700,261 หุน้ (เสยีง) 

ระเบยีบวาระที� 2 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ย
ของบรษิทัฯ ในการเขา้ซื�อหุน้สามญัในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 22.27 ของหุน้
สามญัท ั�งหมดที�ออกและเรยีกชําระแลว้ของ Commercial Credit and Finance 
PLC จาก Creation Investments Sri Lanka LLC ซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 

ประธานฯ ไดร้ายงานตอ่ที	ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั #งที	 2/2559 (“ที�ประชุม”) วา่บรษัิทฯ จะเขา้ลงทนุใน 
Commercial Credit and Finance PLC (“CCF”) โดยการเขา้ซื#อหุน้สามัญใน CCF โดยบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิท
ย่อยของบรษัิทฯ 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 
บาทต่อหุน้) รวมทั #งสิ#นเป็นมูลค่า 10,588,345,500 รูปีศรีลังกา (ประมาณ 2,513.67 ลา้นบาท) จาก BG 
Investments (PVT) Ltd., Creation Investments Sri Lanka LLC (“Creation SL”) และ Mr. Stephen L 
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Lafrance Jr. (“การเขา้ซื�อหุน้ใน CCF”)ทั #งนี# รายการเขา้ซื#อหุน้ใน CCF เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึ	งสนิทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที	 ทจ. 20/2551 เรื	อง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที	มีนัยสําคัญที	เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจําหน่ายไปซึ	งทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื	องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบริษัทจดทะเบยีนในการไดม้าหรือ
จําหน่ายไปซึ	งสนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 (และที	แกไ้ขเพิ	มเตมิ) (ทั #งสองประกาศรวมเรยีกวา่ “ประกาศรายการไดม้า
หรอืจําหนา่ยไป”) ทั #งนี# มูลคา่สงูสดุจากการคํานวณขนาดของรายการดังกลา่วมขีนาดของรายการคดิเป็นรอ้ยละ 
21.02 ของมลูคา่ 821.20 ลา้นบาท ตามเกณฑกํ์าไรสทุธจิากการดําเนนิงาน คํานวณจากงบการเงนิรวมของบรษัิท 
4 ไตรมาสยอ้นหลัง สิ#นสดุวันที	 30 มถิุนายน 2559 ทั #งนี# เมื	อพจิารณารวมขนาดของรายการเขา้ซื#อหุน้นี#รวมกับ
รายการอื	น ๆ ที	เกี	ยวขอ้งกับการเขา้ซื#อหุน้ใน CCF ในชว่งระหวา่ง 6 เดอืนที	ผ่านมาของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิท
ย่อย (กล่าวคอืรายการเขา้ซื#อหุน้ใน BGMM ดังรายละเอยีดที	ปรากฏในวาระที	 3 ซึ	งจะไดเ้ขา้ทําในระยะเวลา
ใกลเ้คยีงกัน) ขนาดของรายการทั #งหมดรวมเท่ากับรอ้ยละ 21.55 ของมูลค่า 821.20 ลา้นบาท ตามเกณฑกํ์าไร
สทุธจิากการดําเนนิงาน คํานวณจากงบการเงนิรวมของบรษัิท 4 ไตรมาสยอ้นหลัง สิ#นสดุ วันที	 30 มถิุนายน 2559 
ซึ	งเกนิกวา่รอ้ยละ 15 แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 50 จงึจัดเป็นรายการประเภทที	 2 ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไป 
ในกรณีดังกล่าว บรษัิทฯ มหีนา้ที	ตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทําการเขา้ซื#อหุน้ใน CCF ต่อ
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) และจัดสง่หนังสอืแจง้สารสนเทศซึ	งมรีายละเอยีดตามที	
กําหนดโดยประกาศรายการไดม้าหรือจําหน่ายไปใหก้ับผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วันนับแต่วันที	เปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ในการนี# คณะกรรมการไดม้ีการอนุมัตกิารเขา้ซื#อหุน้ใน CCF ตามประกาศรายการไดม้าหรือ
จําหน่ายไปแลว้ในวนัที	 30 กันยายน 2559 ทั #งนี# รายละเอยีดของการเขา้ซื#อหุน้ใน CCF ตามประกาศรายการไดม้า
หรอืจําหน่ายไปไดม้กีารเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย ์เมื	อวันที	 3 ตลุาคม 2559 และบรษัิทฯ ไดจั้ดสง่สารสนเทศ
เกี	ยวกบัการไดม้าซึ	งสนิทรัพยข์องบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) เรื	อง รายการเขา้ซื#อหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในวันที	 17 
ตลุาคม 2559ในจํานวนหุน้สามัญทั #งหมด จํานวน 95,390,500 หุน้ของ CCF ที	จะซื#อในการเขา้ซื#อหุน้ใน CCF การ
เขา้ซื#อหุน้สามัญจํานวน 24,567,963 หุน้ใน CCF ซึ	งคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 7.72 ของจํานวนหุน้สามัญที	
ออกและจําหน่ายแลว้ทั #งหมดของ CCF จะซื#อจากบคุคลที	ไม่เป็นบคุคลที	เกี	ยวโยงกัน (กลา่วคอื BG Investments 
(PVT) Ltd. และ Mr. Stephen L Lafrance Jr.) ดงันั#น จงึไมต่อ้งไดรั้บการอนุมัตเิพิ	มเตมิจากผูถ้อืหุน้อกี  

ในการนี# คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นวา่การเขา้ซื#อหุน้ใน CCF จะเป็นประโยชน์และกอ่ใหเ้กดิขอ้ดตีอ่
บรษัิทฯ ในหลายดา้น ซึ	งรวมถงึการที	ธุรกจิของบรษัิทฯ ที	เกี	ยวขอ้งกับ CCF จะมกีารพัฒนาขึ#นจากการใชก้ลยุทธ์
ทางธรุกจิสนิเชื	อรายยอ่ย (Microfinance) รูปแบบใหมซ่ึ	งจะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ทั #งตอ่ธุรกจิในประเทศศรลีังกาและ
ประเทศในกลุม่อาเซยีนซึ	งบรษัิทฯ มคีวามประสงคจ์ะขยายธุรกจิไปถงึ และในขณะเดยีวกัน คณะกรรมการยังได ้
พจิารณาอย่างรอบคอบเกี	ยวกับความเสี	ยงต่าง ๆ ที	เกี	ยวขอ้งกับการเขา้ซื#อหุน้ใน CCF โดยมรีายละเอยีดต่างๆ 
ตามที	ระบใุนหนังสอืเชญิประชมุ นอกจากนี# รายระเอยีดเกี	ยวกับการประเมนิเพื	อกําหนดราคาซื#อหุน้ของ CCF และ
รายละเอยีดเกี	ยวกับแหล่งเงนิทุนในการชําระเงนิของการเขา้ซื#อหุน้ใน CCF เป็นไปตามที	ปรากฏในหนังสอืเชญิ
ประชมุ 

ทั #งนี# เนื	องจาก นายแพทรคิ ฟิชเชอร์ซึ	งเป็นหนึ	งในคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูจั้ดตั #งและหุน้สว่นบรหิาร
ใน Creation SL ซึ	งเป็นหนึ	งในผูข้ายหุน้ CCF และเป็นผูบ้รหิารงานในบรษัิทที	จัดตั #งขึ#นเป็นพเิศษ (Special 
Purpose Vehicle) อกีบรษัิทหนึ	งคอื Creation Investments ASEAN LLC ซึ	งลงทนุในบรษัิทฯ ในสดัสว่นประมาณ
รอ้ยละ 2.39 (ณ วันที	 6 กรกฎาคม 2559 ผ่านทาง Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ในฐานะคัส
โตเดยีน) การเขา้ซื#อหุน้สามัญจํานวน 70,822,537 หุน้ใน CCF จาก Creation SL ซึ	งคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ย
ละ 22.27 ของหุน้สามัญทั #งหมดที	ออกและเรยีกชําระแลว้ของ CCF ที	ราคา 111 รูปีศรลีังกา ตอ่หุน้ คดิเป็นมูลค่า
ทั #งหมดเท่ากับ 7,861,301,607 รูปีศรีลังกา (ประมาณ 1,866.27 ลา้นบาท) หรือรอ้ยละ 25.07 ของมูลค่า
สนิทรัพยท์ี	มตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯ จงึเขา้ขา่ยเป็นรายการที	เกี	ยวโยงกันภายใตป้ระกาศคณะกรรมการตลาดทนุที	 
ทจ. 21/2551 เรื	องหลักเกณฑใ์นการทํารายการที	เกี	ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื	อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการที	เกี	ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
(และที	แกไ้ขเพิ	มเตมิ) (“ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั”) ในรายการประเภทสนิทรัพยห์รอืบรกิาร เมื	อพจิารณา
รวมขนาดของรายการที	เกี	ยวโยงกันรายการนี#และรายการอื	นที	บรษัิทฯ และ/หรือ บรษัิทย่อยเขา้ทํากับกลุม่บุคคล
เดยีวกบับคุคลที	เกี	ยวโยงกันในชว่งระหวา่ง 6 เดอืนที	ผ่านมา (กลา่วคอืรายการที	เกี	ยวโยงกับ BGMM และการออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่Creation SL ตามรายละเอยีดที	จะกลา่วถงึในวาระที	 3.2 และ 5.2 ซึ	งจะได ้
เขา้ทําในระยะเวลาใกลเ้คยีงกัน(รายการที	เกี	ยวโยงกับ CCFรายการที	เกี	ยวโยงกับ BGMM และการออกและเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่Creation SLรวมเรยีกวา่ “รายการที�เกี�ยวโยงกนั”) จะมมีูลคา่รวมของรายการที	เกี	ยว
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โยงกันทั #งสิ#นประมาณ 2,637.26 ลา้นบาท (หรือเท่ากับรอ้ยละ 35.43 ของมูลค่าสนิทรัพย์ที	มีตัวตนสุทธ)ิ ซึ	ง
มากกว่า 20 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรัพยท์ี	มตีัวตนสุทธติามประกาศรายการที	เกี	ยวโยงกัน ดังนั#น 
บรษัิทฯ จงึมหีนา้ที	ตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทําธุรกรรมตอ่ตลาดหลักทรัพย ์และขออนุมัตจิาก
ผูถ้อืหุน้ในการเขา้ทํารายการที	เกี	ยวโยงกันโดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่ตํ	ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั #งหมด
ของผูถ้อืหุน้ที	มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ที	มสีว่นไดเ้สยี นอกจากนี# บรษัิท
ไดแ้ตง่ตั #งให ้บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั เซอรว์สิเซส จํากดั เป็นที	ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื	อใหค้วามเห็นแกผู่ถ้อืหุน้
บนรายการที	เกี	ยวโยงกันดังกลา่ววา่มคีวามสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบรษัิทหรอืไม่ รวมถงึความเป็นธรรม
ของราคา และเงื	อนไขของรายการที	เกี	ยวโยงกัน ทั #งนี# สารสนเทศเกี	ยวกับรายการที	เกี	ยวโยงกันของ บรษัิท กรุ๊ป
ลสี จํากดั (มหาชน) เรื	อง รายการเขา้ซื#อหุน้ ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของหนังสอืเชญิประชมุ 

คณะกรรมการจงึอนุมัตใิหนํ้าเสนอต่อที	ประชมุเพื	อพิจารณาอนุมัตกิารเขา้ทํารายการที	เกี	ยวโยงกันของ
บรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ในการเขา้ซื#อหุน้สามัญในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 22.27 ของหุน้สามัญ
ทั #งหมดที	ออกและเรยีกชําระแลว้ของ Commercial Credit and Finance PLC จาก Creation Investments Sri 
Lanka LLC ซึ	งเป็นบคุคลที	เกี	ยวโยงกนั 

ประธานฯ ไดช้ี#แจงเพิ	มเตมิว่าในวาระที	 2 นี#ที	ประชุมคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ	มเตมิต่อที	
ประชุมเพื	อพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที	บริหาร และ/หรือ บุคคลที	ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที	บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการพจิารณา ตดิตอ่ เจรจา แกไ้ขเพิ	มเตมิ ตกลง ลงนาม เขา้
ทํา และสง่มอบสญัญา ตราสาร และ/หรอื เอกสารอื	นใดที	เกี	ยวขอ้งกับคูส่ญัญา และ/หรอื หน่วยงานของรัฐ และ/
หรือ บุคคลอื	นใด ที	เกี	ยวขอ้งกับการเขา้ทํารายการที	เกี	ยวโยงกับ CCF รวมถงึแต่ไม่จํากัดเพียงบันทกึขอ้ตกลง
เกี	ยวกบัการซื#อขายหุน้ CCF สญัญาซื#อขายหุน้ CCF และ/หรอื สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ระหวา่งผูถ้อืหุน้ CCF รวมทั #ง
การขอความยนิยอมจากคูส่ญัญา และ/หรอื บคุคลที	เกี	ยวขอ้งอื	น ๆ ตดิตอ่ ยื	นเอกสารใด ๆ ขอผ่อนผัน ขออนุญาต
จากหน่วยงานของรัฐที	เกี	ยวขอ้ง รวมถงึ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนการแกไ้ขเปลี	ยนแปลง
สารสนเทศที	เกี	ยวขอ้งที	จะตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มลูใด ๆ ที	เกี	ยวขอ้ง การใหถ้อ้ยคําและขอ้มูลตอ่หน่วยงานที	
เกี	ยวขอ้ง รวมทั #งการกําหนดเงื	อนไข ขั #นตอน และรายละเอยีดต่าง ๆ ที	เกี	ยวขอ้งกับรายการที	เกี	ยวโยงกับ CCF 
รวมถงึการดําเนนิการอื	นใดอนัจําเป็นและเกี	ยวเนื	องกับการเชา้ทํารายการที	เกี	ยวโยงกับ CCF ไดท้กุประการจนเสร็จ
การ รวมทั #งใหม้ีอํานาจในการแต่งตั #ง และ/หรือ ถอดถอน ผูรั้บมอบอํานาจชว่งในการดําเนินการใด ๆ ดังกล่าว
ขา้งตน้ 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ	มเตมิ ซึ	งสามารถสรุปไดด้งันี# 
 
คําถาม  1. คณุ Patrick มสีว่นเกี	ยวขอ้งกบัการทําธรุกรรมนี#อยา่งไร 

2. คณะกรรมการมคีวามเห็นอย่างไรกับความเห็นของที	ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี	ยวกับความ
แตกตา่งของราคาซื#อขายหุน้ 

คําตอบ  ประธานฯไดต้อบคําถามดงัตอ่ไปนี# 
1.ตามกฎหมาย คณุ Patrick เป็นบคุคลที	เกี	ยวโยงกันกับบรษัิทฯ โดยมรีายละเอยีดตามที	ปรากฏ
ในหนังสอืเชญิประชมุนี# ในการนี# คณุชรนิทร ์ที	ปรกึษากฎหมาย ไดเ้สรมิวา่เนื	องจาก คณุ Patrick 
เป็นบคุคลที	เกี	ยวโยงกนักบับรษัิทฯ และมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระนี# บรษัิทฯ จงึไดเ้ชญิ คณุ 
Patrick ออกจากที	ประชมุเพื	อใหเ้ป็นไปตามหลักการกํากับกจิการที	ดแีละผูถ้อืหุน้จะไดส้ามารถ
อภปิรายไดอ้ยา่งอสิระในวาระนี# 
2.บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพร่ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ความเห็นของ
ที	ปรกึษาทางการเงนิอสิระบนเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพย ์ในการนี# ก) ในแง่ของราคา บรษัิทฯ 
จะซื#อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 29.99 ในบรษัิทที	มอีัตราสว่นราคาตอ่กําไร (Price/Earnings Ratio: 
P/E)ที	 10 เทา่ซึ	งทําใหบ้รษัิทฯ ไดกํ้าไรในสว่นนี# และ ข) ในแง่ของธุรกจิ บรษัิทฯ และ CCF จะ
มกีารร่วมมอืทางธรุกจิซึ	งอาจกอ่ใหเ้กดิธรุกจิรูปแบบใหมข่ึ#นไดใ้นอนาคต 

 
คําถาม 1. อัตราดอกเบี#ยสงูสดุสําหรับธุรกจิ Microfinance ที	ธนาคารกลางประเทศศรลีังกากําหนดเป็น

เทา่ใด 
2. บรษัิทฯ จะลดความเสี	ยงในดา้น NPL และ Impairment ไดอ้ย่างไร และจะมกีารบรหิาร
จัดการความเสี	ยงดังกล่าวหรือไม่และบริษัทฯ ไดม้ีการวเิคราะห์ความเสี	ยงทางดา้นเครดิต
อยา่งไรนอกจากนี# บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาถงึการใช ้Fin-Tech ในธรุกจิของบรษัิทฯ บา้งหรอืไม ่

  3. เพราะเหตใุด บรษัิทฯ ถงึไดซ้ื#อบรษัิทที	เป็น SPV ไมซ่ื#อบรษัิทที	ม ีTrack Record 
4.เพราะเหตใุด บรษัิทฯ จงึออกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจงเพยีง 2 ราย ไม่
ออกใหแ้กส่ถาบนัการเงนิซึ	งก็ถอืวา่เป็นตวัเลอืกที	ดอียา่งหนึ	ง 

คําตอบ  ประธานฯ และคณุ Regis ไดต้อบคําถามดงัตอ่ไปนี# 
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1.ปัจจุบัน ศรีลังกามไิดม้ีการกําหนดอัตราดอกเบี#ยสูงสุดไวส้ําหรับธุรกจิ Microfinanceอัตรา
ดอกเบี#ยของ CCF จะพจิารณาตามสถานการณ์ ช่วงเวลาสถานที	และการเปรียบเทยีบอัตรา
ดอกเบี#ยในตลาดตามความเหมาะสมและคอ่นขา้งจะเทา่เทยีมกบับรษัิทคูแ่ขง่อื	น ๆ ในตลาด 
2. สาํหรับการบรหิารจัดการ NPL นั#น CCF มกีารดําเนนิการอย่างใกลช้ดิกับธนาคารกลางประเทศ
ศรีลังกา โดยไดจั้ดส่งรายงานใหแ้ก่ธนาคารกลางประเทศศรีลังกาในทุกไตรมาส จากการ
ดําเนนิงานในปีที	ผ่านมา CCF ไดดํ้าเนินธุรกจิอย่างรวดเร็วและเตบิโตเร็วกวา่บรษัิทคูแ่ขง่อื	น ๆ 
ในธุรกจิเดยีวกัน และยังสามารถบรหิารจัดการ NPL ไดเ้ป็นอย่างดซีึ	งบรษัิทฯ ก็มคีวามมั	นใจใน
การลงทุนในบริษัทที	เตบิโตไดอ้ย่างรวดเร็วเช่นนี# ภายหลังจากการเขา้ซื#อหุน้ บริษัทฯ ก็จะ
ตดิตามการบรหิารจัดการ NPL ให ้portfolio นั#นมคีณุภาพในเกณฑท์ี	ดเีชน่กัน นอกจากนี# บรษัิท
ฯ ยังไดว้า่จา้ง PwC ใหต้รวจสอบสถานะทางการเงนิของ CCF ซึ	ง PwC ก็ไดคํ้านงึถงึความเสี	ยง
ดังกล่าวและไดคํ้านวณรวมการดอ้ยค่าของสนิทรัพย์ (Impairment) ที	อาจเกดิขึ#นใน 5 ปี
ขา้งหนา้ไวใ้นรายงานประเมนิราคาแลว้ 
3.SPV ที	กลา่วถงึนั#นเป็นผูข้ายหุน้ มใิชบ่รษัิทที	บรษัิทฯ จะเขา้ซื#อหุน้ นอกจากนี# บรษัิทย่อยของ
บรษัิทฯ อันไดแ้ก ่GLH ซึ	งจะเป็นผูซ้ ื#อหุน้ในCCF นั#นก็มใิช ่SPV โดยเป็นบรษัิทที	ประกอบธุรกจิ
โดยการถอืหุน้ซึ	งทําหนา้ที	เป็นเครื	องมอืของบรษัิทฯ ในการลงทนุในบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ 
4. บริษัทฯ ไดรั้บขอ้เสนอจํานวนมากจากนักลงทุนสถาบัน อย่างไรก็ด ีบริษัทฯ ไดพ้ิจารณา
ตดัสนิใจแลว้วา่ผูล้งทนุสองรายนี#เป็นทางเลอืกที	ดทีี	สดุในปัจจบุนั 

 
ผูถ้อืหุน้รายหนึ	งไดใ้หค้วามเห็นสนับสนุนการเขา้ทําธรุกรรมของบรษัิทฯ ดงันี# 
ความเห็น 1. เนื	องจากบรษัิทฯ จะขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที	มรีาคาแปลงสภาพที	 70 บาทต่อหุน้ซึ	งมมีูลค่า

เท่ากับ 45 เทา่ของรายไดใ้นปีหนา้และถอืเป็นราคาขายที	แพงมาก และใชเ้งนิที	ไดรั้บมานั#นไป
เขา้ซื#อหุน้ที	ม ีP/E ที	 10 เทา่คอืหุน้ของ CCF นั#น บรษัิทฯ กําลังใชข้อ้ไดเ้ปรยีบจากการขายหุน้กู ้
แปลงสภาพในราคาสงูและซื#อหุน้ในราคาที	ถกูมากซึ	งเป็นการดําเนนิธรุกจิที	ดเียี	ยม 
2. ตามสมมุตฐิานของที	ปรกึษาทางการเงนิอสิระที	วา่บรษัิทฯ อาจจ่ายเงนิคา่ซื#อหุน้ในราคาที	สงู
เกนิไปนั#น  เมื	อพจิารณาเปรยีบเทยีบจํานวนหุน้ที	บรษัิทฯ เขา้ซื#อในครั#งนี#กับอัตราการซื#อขายหุน้
ในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศศรลีงักาแลว้ บรษัิทฯ อาจไมส่ามารถซื#อหุน้จํานวนนี#ไดค้รบจนกวา่ใน
อกี 49 ปีขา้งหนา้ซึ	งราคาหุน้ก็อาจสงูขึ#นแลว้ในเวลานั#นดังนั#น ราคาซื#อในปัจจุบันจงึเป็นราคาที	
เหมาะสม 

คําตอบ  ประธานฯ ไดข้อบคณุผูถ้อืหุน้สาํหรับความเห็น 
 
คําถาม  1. บรษัิทฯ จะบนัทกึคา่ความนยิม (Good Will)ในงบการเงนิของบรษัิทฯ อยา่งไร 
  2. บรษัิทฯ จะคํานวณรวมงบของ CCF ในงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ เมื	อใด 
คําตอบ  ประธานฯคณุ Regis และคณุยรรยง ที	ปรกึษาทางการเงนิไดต้อบคําถามดงัตอ่ไปนี# 

1. ในหลักการ บริษัทฯ จะบันทกึการลงทุนใน CCF เป็นการลงทุนระยะยาวโดยจะไม่มีการ
ประเมนิมูลค่าโดยเทยีบกับราคาตลาด นอกจากนี# จะไม่มกีารทํา Impairment test เวน้แตใ่น
กรณีที	จําเป็นและมีสัญญาณเรื	องความเสี	ยงที	รุนแรงในการเขา้ลงทุน และจะไม่มีการบันทกึ 
Good Willl ในงบการเงนิของบรษัิทฯ 
2. บรษัิทฯ จะคํานวณรวมงบของ CCF ในงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ในไตรมาส 4 นี# 

 
เมื	อไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิ	มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอต่อที	ประชมุเพื	อพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ทํารายการที	

เกี	ยวโยงกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการเขา้ซื#อหุน้สามัญในสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 
22.27 ของหุน้สามัญทั #งหมดที	ออกและเรยีกชําระแลว้ของ Commercial Credit and Finance PLC จาก Creation 
Investments Sri Lanka LLC ซึ	งเป็นบคุคลที	เกี	ยวโยงกนัและการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที	ช ี#แจงไปแลว้ 

 ทั #งนี#มตใินวาระนี#จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ	งมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึ	งถอืหุน้จํานวน 
36,504,600 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ที	มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 มต ิ ที	ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเขา้ทํารายการที	เกี	ยวโยงกันของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิท
ย่อยของบรษัิทฯ ในการเขา้ซื#อหุน้สามัญในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 22.27 ของหุน้สามัญทั #งหมดที	ออกและเรยีก
ชําระแลว้ของ Commercial Credit and Finance PLC จาก Creation Investments Sri Lanka LLC ซึ	งเป็นบคุคล
ที	เกี	ยวโยงกนั และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที	ไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี# 

เห็นดว้ย 1,103,947,934 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.6767 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ	งมาประชุมและมีไมเ่ห็นดว้ย 26,254,427 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.3230 
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งดออกเสยีง 3,600 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ทั #งนี# Creation Investments ASEAN LLC (“Creation ASEAN”)ซึ	งถอืหุน้จํานวน 36,504,600 หุน้ นับเป็นผูม้ี
สว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนี# 

หมายเหต ุ  ในวาระนี#มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ	มขึ#น33 รายจํานวน 3,010,300 หุน้ (เสยีง)  
รวมเป็นจํานวนหุน้ที	เขา้ร่วมประชมุทั #งหมด จํานวน 1,166,710,561 หุน้ (เสยีง) 

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) 

ประธานฯ ไดร้ายงานตอ่ที	ประชมุวา่บรษัิทฯ จะเขา้ลงทนุ โดยการเขา้ซื#อหุน้สามัญใน BGMM โดยบรษัิทฯ 
และ/หรอื GLH จํานวน 1,387,680 หุน้ มูลคา่ที	ตราไวหุ้น้ละ 1,000 จ๊าด คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจํานวนหุน้สามัญ
ที	ออกและจําหน่ายแลว้ทั #งหมดของ BGMM ในราคาหุน้ละ ประมาณ 5.77 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 199.79 บาท
ตอ่หุน้) รวมทั #งสิ#นเป็นมูลคา่ 8,006,913.60 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 277.24 ลา้นบาท) จาก BG Investments 
(PVT) Ltd., BG International (PVT) Ltd. และ BG Capital (PVT) Ltd. (รวมกันเรยีกวา่ "BG") และ CCF ทั #งนี# 
รายการเขา้ซื#อหุน้ใน BGMM เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึ	งสนิทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีนตามประกาศรายการไดม้า
หรือจําหน่ายไป ทั #งนี# มูลค่าสูงสดุจากการคํานวณขนาดของรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการคดิเป็นรอ้ยละ 
2.08 ของมลูคา่ 13,320.94 ลา้นบาท ตามเกณฑม์ูลคา่รวมของสิ	งตอบแทน คํานวณจากงบการเงนิรวมของบรษัิท 
ณ วนัที	 30 มถิุนายน 2559 เมื	อพจิารณารวมขนาดของรายการเขา้ซื#อหุน้นี#รวมกับรายการอื	น ๆ ที	เกี	ยวขอ้งกับการ
เขา้ซื#อหุน้ใน BGMM ในชว่งระหวา่ง 6 เดอืนที	ผ่านมาของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อย (กลา่วคอืรายการเขา้ซื#อ
หุน้ใน CCF ดังรายละเอยีดที	ปรากฏในวาระที	 2 ซึ	งจะไดเ้ขา้ทําในระยะเวลาใกลเ้คยีงกัน) มขีนาดของรายการ
ทั #งหมดรวมเท่ากับรอ้ยละ 21.55 ของมูลค่า 821.20 ลา้นบาท ตามเกณฑกํ์าไรสทุธจิากการดําเนินงาน คํานวณ
จากงบการเงนิรวมของบรษัิท 4 ไตรมาสยอ้นหลัง สิ#นสดุวันที	 30 มถิุนายน 2559 ซึ	งเกนิกว่ารอ้ยละ 15 แต่ไม่ถงึ
รอ้ยละ 50 จงึจัดเป็นรายการประเภทที	 2 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจําหน่ายไป ในกรณีดังกล่าว บรษัิทฯ มี
หนา้ที	ตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทําการเขา้ซื#อหุน้ใน BGMM ตอ่ตลาดหลักทรัพย ์และจัดสง่
หนังสอืแจง้สารสนเทศซึ	งมีรายละเอยีดตามที	กําหนดโดยประกาศรายการไดม้าหรือจําหน่ายไปใหก้ับผูถ้ือหุน้
ภายใน 21 วันนับแตว่ันที	เปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลักทรัพย ์ในการนี# คณะกรรมการไดม้กีารอนุมัตกิารเขา้ซื#อ
หุน้ใน BGMM ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปแลว้ในวันที	 30 กันยายน 2559 และรายละเอยีดของการ
เขา้ซื#อหุน้ใน BGMM ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปไดม้กีารเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย ์เมื	อวันที	 3 
ตุลาคม 2559 และไดจั้ดส่งสารสนเทศเกี	ยวกับการไดม้าซึ	งสนิทรัพยข์องบริษัท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) เรื	อง 
รายการเขา้ซื#อหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในวนัที	 17 ตลุาคม 2559 

ในการนี# คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นวา่การเขา้ซื#อหุน้ใน BGMM จะเป็นประโยชน์และกอ่ใหเ้กดิขอ้ดี
ตอ่บรษัิทฯ ในหลายดา้น ซึ	งรวมถงึธุรกจิของบรษัิทฯ ที	เกี	ยวขอ้งกับ BGMM จะมกีารพัฒนาขึ#นจากการใชก้ลยุทธ์
ทางธุรกจิสนิเชื	อรายย่อย (Microfinance) รูปแบบใหม่ซึ	งจะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ทั #งตอ่ธุรกจิในประเทศเมยีนมาร์
และประเทศในกลุม่อาเซยีนซึ	งบรษัิทฯ มคีวามประสงคจ์ะขยายธุรกจิไปถงึ และในขณะเดยีวกัน คณะกรรมการยัง
ไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบเกี	ยวกบัความเสี	ยงตา่ง ๆ ที	เกี	ยวขอ้งกบัการเขา้ซื#อหุน้ใน BGMM โดยมรีายละเอยีดตา่งๆ 
ตามที	ระบุในหนังสอืเชญิประชมุ นอกจากนี# รายระเอยีดเกี	ยวกับการประเมนิเพื	อกําหนดราคาซื#อหุน้ของ BGMM 
และรายละเอยีดเกี	ยวกับแหลง่เงนิทนุในการชําระเงนิของการเขา้ซื#อหุน้ใน BGMM เป็นไปตามที	ปรากฏในหนังสอื
เชญิประชมุ 

ภายหลังจากการเขา้ซื#อหุน้ใน BGMM บรษัิทฯ และ/หรอื GLH จะใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิแก ่
BGMM ในจํานวนประมาณไม่เกนิ 1,600 ลา้นบาท (ประมาณ 45 ลา้นดอลลารส์หรัฐ) ในชว่งระยะเวลา 10 ปี ผ่าน
ทางการใหเ้งนิกูห้รือการเพิ	มทุนตามที	บรษัิทฯ เห็นสมควรตามแนวทางที	บรษัิทฯ ใชก้ับบรษัิทอื	น ๆ ในกลุ่มของ
บรษัิทฯ เพื	อสนับสนุน BGMM ในการขยายธุรกจิในประเทศเมยีนม่าร ์ในการนี# คณะกรรมการเชื	อวา่การใหเ้งนิทนุ
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แก่ BGMM มคีวามสมเหตสุมผลเนื	องจาก BGMM มศีักยภาพในการสรา้งผลตอบแทนบนเงนิทุนที	ไดม้ากกว่า
ตน้ทนุของเงนิทนุดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดตามที	ปรากฏในหนังสอืเชญิประชมุ 

ทั #งนี# ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที	แกไ้ขเพิ	มเตมิ) การซื#อ
กจิการของบรษัิทอื	นมาเป็นของบรษัิทมหาชนจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที	ประชมุผูถ้อืหุน้ ดังนั#น บรษัิทฯ จะตอ้งไดรั้บ
อนุมัตจิากที	ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของผูถ้อืหุน้
ซึ	งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนกอ่นการเขา้ซื#อหุน้ใน BGMM 

คณะกรรมการจงึอนุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที	ประชมุเพื	อพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ซื#อหุน้สามัญที	ออกและจําหน่าย
แลว้ทั #งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. โดยบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ตามมาตรา 
107 ของพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที	แกไ้ขเพิ	มเตมิ) 

ประธานฯ ไดช้ี#แจงเพิ	มเตมิว่าในวาระที	 3.1 นี#ที	ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ	มเตมิต่อที	
ประชุมเพื	อพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที	บริหาร และ/หรือ บุคคลที	ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที	บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการพจิารณา ตดิตอ่ เจรจา แกไ้ขเพิ	มเตมิ ตกลง ลงนาม เขา้
ทํา และสง่มอบสญัญา ตราสาร และ/หรอื เอกสารอื	นใดที	เกี	ยวขอ้งกับคูส่ญัญา และ/หรอื หน่วยงานของรัฐ และ/
หรอื บคุคลอื	นใดที	เกี	ยวขอ้งกบัการเขา้ซื#อหุน้ใน BGMM รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงสญัญาซื#อขายหุน้ BGMM รวมทั #ง
การขอความยนิยอมจากคูส่ญัญา และ/หรอื บคุคลที	เกี	ยวขอ้งอื	น ๆ ตดิตอ่ ยื	นเอกสารใด ๆ ขอผ่อนผัน ขออนุญาต
จากหน่วยงานของรัฐที	เกี	ยวขอ้ง รวมถงึ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนการแกไ้ขเปลี	ยนแปลง
สารสนเทศที	เกี	ยวขอ้งที	จะตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มลูใด ๆ ที	เกี	ยวขอ้ง การใหถ้อ้ยคําและขอ้มูลตอ่หน่วยงานที	
เกี	ยวขอ้ง รวมทั #งการกําหนดเงื	อนไข ขั #นตอน และรายละเอยีดต่าง ๆ ที	เกี	ยวขอ้งกับการเขา้ซื#อหุน้ใน BGMM 
รวมถงึการดําเนนิการอื	นใดอันจําเป็นและเกี	ยวเนื	องกับการเขา้ซื#อหุน้ใน BGMM ไดท้กุประการจนเสร็จการ รวมทั #ง
ใหม้อํีานาจในการแตง่ตั #ง และ/หรอื ถอดถอน ผูรั้บมอบอํานาจชว่งในการดําเนนิการใด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ	มเตมิ ซึ	งสามารถสรุปไดด้งันี# 
 
ผูถ้อืหุน้รายหนึ	งไดใ้หค้วามเห็นดงันี# 
ความเห็น  1. เนื	องจากสกุลเงนิของประเทศเมียนม่าร์นั #นค่อนขา้งอ่อน บรษัิทฯ ควรใหเ้งนิกูใ้นสกุลเงนิ

เมยีนมา่รเ์พื	อเป็นการป้องกนัความเสี	ยงสาํหรับการลงทนุในประเทศเมยีนมา่ร ์
2. บรษัิทฯ ควรพจิารณาประเด็นดังตอ่ไปนี#ก่อนการตัดสนิใจทางธุรกจิเพื	อก่อใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุแกบ่รษัิทฯ ไดแ้ก ่ก) คา่ธรรมเนียมในการทําธุรกรรม ข) อัตราดอกเบี#ย และ ค) ภาษี เชน่ 
อนุสญัญาภาษีซอ้นระหวา่งสงิคโปรแ์ละกมัพูชา 
3. ภายหลงัการจัดตั #ง AEC บรษัิทฯ อาจพจิารณาขอรับสทิธปิระโยชนจ์าก BOI หรอืประโยชน์อื	น
ใดในลกัษณะเดยีวกนัเพื	อลดภาษีนติบิคุคลและอตัราดอกเบี#ย 
4. ผูถ้ ือหุน้แนะนําว่าปัจจุบันมีมาตรฐาน IFRS ฉบับใหม่ใชบ้ังคับในประเทศสงิคโปร์ซึ	งเป็น
โอกาสที	ดทีี	บรษัิทฯ จะลด NPL ในสงิคโปรใ์หเ้หลอื 0% 

คําตอบ ประธานฯและคณุ Tatsuya ไดข้อบคณุผูถ้อืหุน้สําหรับความเห็นและจะนําขอ้แนะนําของผูถ้อืหุน้
ไปพจิารณา 

 
คําถาม  1. ใครเป็นคูแ่ขง่ของ BGMM ในประเทศเมยีนมา่ร ์
  2. BGMM มขีนาดธรุกจิเทา่ใด 

3.เหตุใดบริษัทฯ จงึไม่ลงทุนโดยตรงในบริษัทอื	น แต่ใช ้GLH ในสงิคโปร์ในการเขา้ลงทุน 
เนื	องจากเหตผุลทางดา้นภาษีหรอืไม ่
4. นโยบายเงนิปันผลของ GLH เป็นอย่างไร GLH จะจ่ายเงนิปันผลใหแ้กบ่รษัิทฯ หรือจะนําไป
ลงทนุตอ่โดยไมจ่า่ยเงนิปันผล 

คําตอบ  ประธานฯ ไดต้อบคําถามดงัตอ่ไปนี# 
1.บรษัิทที	ประกอบธุรกจิ Microfinance ในประเทศเมยีนม่ารนั์#นมขีนาดคอ่นขา้งเล็ก ซึ	งสว่นมาก
นั#นจะมี Portfolio ในระดับที	ตํ	ากว่า 5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ บริษัทที	ใหญ่ที	สุดนั#นมี Portfolio 
ประมาณ 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี# ประเทศเมยีนม่าร์ยังไม่ใหใ้บอนุญาตเพิ	มเตมิแก่ผู ้
ประกอบธรุกจิที	เป็นคนตา่งดา้วอกีดว้ย 
2. ขนาดธุรกจิของ BGMM นั#นอยู่ที	 1.6 ลา้นดอลลารส์หรัฐ ซึ	งถงึแมว้า่จะดเูล็กมาก แต ่BGMM 
ก็ยังถอืวา่เป็น Big 5 สําหรับธุรกจิ Microfinance ในประเทศเมยีนม่ารซ์ ึ	งถอืวา่เป็นตลาดที	ใหม่
มาก 
3.GLH นั#นจัดตั #งในประเทศสงิคโปร์มาไดป้ระมาณ 3 ปีและไดดํ้าเนินการเป็นเครื	องมอืในการ
ลงทุนของบริษัทฯ ตลอดมา ทั #งนี# สงิคโปร์เป็นประเทศที	มีสนธสิัญญาทางดา้นภาษีที	ด ีเช่น 
อนุสัญญาภาษีซอ้นกับประเทศกัมพูชา ซึ	งจะทําใหบ้รษัิทฯ มคีา่ใชจ้่ายทางดา้นภาษีที	นอ้ยกว่า
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หากบริษัทฯ ลงทุนผ่าน GLH ที	จัดตั #งขึ#นในสงิคโปร์ นอกจากนี# ในทางบัญช ีการจัดทํางบ
การเงนิรวมในสงิคโปรนั์#นสามารถทําไดง้า่ยกวา่ สาํหรับคา่ใชจ้า่ยในการทําธุรกรรม ในการสง่เงนิ
ออกจากสงิคโปรนั์#นจะมคีา่ธรรมเนยีมที	ถกูกวา่การโอนเงนิออกจากประเทศไทย 
4.นโยบายเงนิปันผลของ GLH นั#นเหมอืนกับ GL กลา่วคอืรอ้ยละ 40 ของกําไร อย่างไรก็ด ีใน
กรณีที	จําเป็น เงนินั#นอาจจะถกูใชใ้นการลงทนุ 

 
คําถาม เพราะเหตุใด CCF และ BGMM ถงึไดเ้ลอืก GL สําหรับการทําธุรกรรมในครั#งนี#ซึ	งอาจจะมี

ตวัเลอืกอื	น ๆ อกี 
คําตอบ สําหรับตลาดในแถบเอเชยี เนื	องจาก CCF ตอ้งการที	จะแลกเปลี	ยนความรูท้างดา้นธุรกจิกับ

บริษัทฯ โดย CCF นั#นไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาจํานวนมากที	บริษัทฯ จัดขึ#นทั #งในประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชาก่อนที	จะตัดสนิใจร่วมมือกับบรษัิทฯ ในการทําธุรกจิ นอกจากนี# ธนาคารกลาง
ประเทศศรีลังกายังมีขอ้จํากัดจํานวนมากในการส่งเงนิออกจากประเทศเพื	อขยายธุรกจิของ 
BGMM ดังนั#น CCF และ BGMM จงึเลอืกบรษัิทฯ เพื	อการร่วมมอืทางธุรกจิรวมทั #งรับเงนิลงทุน
จากบรษัิทฯ  

 
เมื	อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิ	มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ที	ประชมุเพื	อพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ซื#อหุน้สามัญที	

ออกและจําหน่ายแลว้ทั #งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. โดยบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อยของ
บรษัิทฯ ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที	แกไ้ขเพิ	มเตมิ)และการมอบ
อํานาจ ตามรายละเอยีดที	ช ี#แจงไปแลว้ 

 ทั #งนี#มตใินวาระนี#จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ	งมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึ	งถอืหุน้จํานวน 
36,504,600 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ที	มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 มต ิ ที	ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเขา้ซื#อหุน้สามัญที	ออกและจําหน่ายแลว้ทั #งหมดของ BG 
Microfinance Myanmar Co., Ltd. โดยบรษัิทฯ และ/หรือบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ตามมาตรา 107 ของ
พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที	แกไ้ขเพิ	มเตมิ) และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที	ได ้
เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี# 

เห็นดว้ย 1,103,947,934 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.6767 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ	งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

ทั #งนี# Creation ASEAN ซึ	งถอืหุน้จํานวน 36,504,600หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงใน
วาระนี# 

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 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที	ประชมุว่าจากการเขา้ซื#อหุน้สามัญใน BGMM ทั #งหมดจํานวน 1,387,680 หุน้ 
การเขา้ซื#อหุน้สามัญจํานวน 997,828 หุน้ใน BGMM คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 71.9 ของจํานวนหุน้สามัญที	ออกและ
จําหน่ายแลว้ทั #งหมดของ BGMM จะซื#อจากบคุคลที	ไม่เป็นบคุคลที	เกี	ยวโยงกัน (กลา่วคอืกลุม่ BG) ดังนั#น จงึไม่
ตอ้งไดรั้บการอนุมัตเิพิ	มเตมิจากผูถ้อืหุน้อกี 

อยา่งไรก็ด ีเนื	องจาก นายแพทรคิ ฟิชเชอรซ์ึ	งเป็นหนึ	งในคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นกรรมการใน CCF ซึ	ง
เป็นหนึ	งในผูข้ายหุน้ BGMM และนายแพทรคิยังเป็นกรรมการใน Creation SL ซึ	งเป็นบรษัิทที	จัดตั #งขึ#นเป็นพเิศษ 
(Special Purpose Vehicle) ที	จัดตั #งและบรหิารโดยนายแพทรคิ และ Creation SL ถอืหุน้ในสดัสว่นที	มนัียสําคัญ
ใน CCF ในสดัสว่นรอ้ยละ 28.66 ดว้ย การเขา้ซื#อหุน้สามัญจํานวน 389,852 หุน้ใน BGMM จาก CCF มูลคา่ที	ตรา
ไวหุ้น้ละ 1,000 จ๊าด ซึ	งคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 28.1 ของหุน้สามัญทั #งหมดที	ออกและเรยีกชําระแลว้ของ 
BGMM ที	ราคา 5.77 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 199.79 บาท) ตอ่หุน้ คดิเป็นมูลคา่ทั #งหมดเทา่กับ 2,249,446.04 
ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 77.89 ลา้นบาท) หรอืรอ้ยละ 1.05 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ี	มตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯ จงึเขา้
ข่ายเป็นรายการที	เกี	ยวโยงกันภายใตป้ระกาศรายการที	เกี	ยวโยงกันในรายการประเภทสนิทรัพย์หรือบรกิาร เมื	อ



10 

 

พจิารณารวมขนาดของรายการที	เกี	ยวโยงกนัรายการนี#และรายการอื	นที	บรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยเขา้ทํากับกลุม่
บุคคลเดยีวกับบุคคลที	เกี	ยวโยงกันในชว่งระหว่าง 6 เดอืนที	ผ่านมา (กล่าวคอืรายการที	เกี	ยวโยงกับ CCF ตาม
รายละเอยีดที	ปรากฏในวาระที	 2 เบื#องตน้ และการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่Creation SL ตาม
รายละเอยีดที	ปรากฏในวาระที	 5.2 ซึ	งจะไดเ้ขา้ทําในระยะเวลาใกลเ้คยีงกัน) จะมมีูลคา่รวมของรายการที	เกี	ยวโยง
กันทั #งสิ#นประมาณ 2,637.26 ลา้นบาท (หรอืเทา่กับรอ้ยละ 35.43 ของมูลคา่สนิทรัพยท์ี	มตีัวตนสทุธ)ิ ซึ	งมากกว่า 
20 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพยท์ี	มตีวัตนสทุธติามประกาศรายการที	เกี	ยวโยงกัน ดังนั#น บรษัิทฯ จงึมี
หนา้ที	ตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทําธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย ์และขออนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ใน
การเขา้ทํารายการที	เกี	ยวโยงกันโดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่ตํ	ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของผูถ้อืหุน้
ที	มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับสว่นของผูถ้อืหุน้ที	มสีว่นไดเ้สยี นอกจากนี# บรษัิทไดแ้ต่งตั #ง
ให ้บริษัท แกรนท ์ธอนตัน เซอร์วสิเซส จํากัด เป็นที	ปรึกษาทางการเงนิอสิระเพื	อใหค้วามเห็นแก่ผูถ้ ือหุน้บน
รายการที	เกี	ยวโยงกนัดงักลา่ววา่มคีวามสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บรษัิทหรอืไม่ รวมถงึความเป็นธรรมของ
ราคา และเงื	อนไขของรายการที	เกี	ยวโยงกัน ทั #งนี# สารสนเทศเกี	ยวกับรายการที	เกี	ยวโยงกันของ บรษัิท กรุ๊ปลสี 
จํากดั (มหาชน) เรื	อง รายการเขา้ซื#อหุน้ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของหนังสอืเชญิประชมุฉบบันี# 

คณะกรรมการจงึเสนอต่อที	ประชมุเพื	อพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ทํารายการที	เกี	ยวโยงกันของบรษัิทฯ และ/
หรือ บรษัิทย่อยของบริษัทฯ ในการเขา้ซื#อหุน้สามัญในสัดสว่นประมาณรอ้ยละ 28.1 ของหุน้สามัญที	ออกและ
จําหน่ายแลว้ทั #งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. จาก Commercial Credit and Finance PLC 
ซึ	งเป็นบคุคลที	เกี	ยวโยงกนั 

ประธานฯ ไดช้ี#แจงเพิ	มเตมิว่าในวาระที	 3.2 นี#ที	ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ	มเตมิต่อที	
ประชุมเพื	อพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที	บริหาร และ/หรือ บุคคลที	ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที	บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการพจิารณา ตดิตอ่ เจรจา แกไ้ขเพิ	มเตมิ ตกลง ลงนาม เขา้
ทํา และสง่มอบสญัญา ตราสาร และ/หรอื เอกสารอื	นใดที	เกี	ยวขอ้งกับคูส่ญัญา และ/หรอื หน่วยงานของรัฐ และ/
หรอื บคุคลอื	นใดที	เกี	ยวขอ้งกบัการเขา้ทํารายการที	เกี	ยวโยงกับ BGMM รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงสญัญาซื#อขายหุน้ 
BGMM รวมทั #งการขอความยนิยอมจากคูส่ญัญา และ/หรอื บคุคลที	เกี	ยวขอ้งอื	น ๆ ตดิตอ่ ยื	นเอกสารใด ๆ ขอผ่อน
ผัน ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที	เกี	ยวขอ้ง รวมถงึ สาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนการแกไ้ข
เปลี	ยนแปลงสารสนเทศที	เกี	ยวขอ้งที	จะตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ที	เกี	ยวขอ้ง การใหถ้อ้ยคําและขอ้มูล
ตอ่หน่วยงานที	เกี	ยวขอ้ง รวมทั #งการกําหนดเงื	อนไข ขั #นตอน และรายละเอยีดตา่ง ๆ ที	เกี	ยวขอ้งกับรายการที	เกี	ยว
โยงกบั BGMM รวมถงึการดําเนนิการอื	นใดอันจําเป็นและเกี	ยวเนื	องกับการเขา้ทํารายการที	เกี	ยวโยงกับ BGMM ได ้
ทกุประการจนเสร็จการ รวมทั #งใหม้อํีานาจในการแตง่ตั #ง และ/หรอื ถอดถอน ผูรั้บมอบอํานาจชว่งในการดําเนนิการ
ใด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ	มเตมิ ซึ	งสามารถสรุปไดด้งันี# 
 
ผูถ้อืหุน้รายหนึ	งไดใ้หค้วามเห็นเกี	ยวกบัหนังสอืเชญิประชมุดงัตอ่ไปนี# 
ความเห็น บริษัทฯ ควรพิจารณาระบุชื	อประเทศของแต่ละบริษัทที	เกี	ยวขอ้งกับการเขา้ทําธุรกรรม เช่น 

ผูข้ายหุน้ ผูซ้ ื#อหุน้ เพื	อใหอ้า่นแลว้เขา้ใจไดง้่ายขึ#นนอกจากนี# บรษัิทฯ ควรคํานงึถงึสถานะของผู ้
ซื#อและผูข้ายตามหลักชาตทิี	ไดรั้บอนุเคราะหย์ิ	ง (most-favored nation) ตามที	ประกาศโดย
องคก์ารการคา้โลก (WTO)เพื	อกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกบ่รษัิทฯ 

คําตอบ ประธานฯขอบคุณผูถ้อืหุน้สําหรับความเห็น ในการนี# แมบ้รษัิทฯ จะคํานึงถงึคําแนะนําของผูถ้อื
หุน้ดงักลา่ว บรษัิทฯ จะตอ้งพจิารณาถงึโอกาสทางธรุกจิที	เขา้มาหาบรษัิทฯ มากกวา่  

 
เมื	อไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิ	มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอต่อที	ประชมุเพื	อพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ทํารายการที	

เกี	ยวโยงกนัของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ในการเขา้ซื#อหุน้สามัญในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 28.1 
ของหุน้สามัญที	ออกและจําหน่ายแลว้ทั #งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. จาก Commercial 
Credit and Finance PLC ซึ	งเป็นบคุคลที	เกี	ยวโยงกนัและการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที	ช ี#แจงไปแลว้ 

 ทั #งนี#มตใินวาระนี#จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ	งมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึ	งถอืหุน้จํานวน 
36,504,600 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ที	มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 มต ิ ที	ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเขา้ทํารายการที	เกี	ยวโยงกันของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิท
ย่อยของบรษัิทฯ ในการเขา้ซื#อหุน้สามัญในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 28.1 ของหุน้สามัญที	ออกและจําหน่ายแลว้
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ทั #งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. จาก Commercial Credit and Finance PLC ซึ	งเป็นบคุคลที	
เกี	ยวโยงกนั และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที	ไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี# 

เห็นดว้ย 1,103,947,934 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.6767 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ	งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

ทั #งนี# Creation ASEAN ซึ	งถอืหุน้จํานวน 36,504,600 หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีง
ในวาระนี# 

ระเบยีบวาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิโดยบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ย
ของบรษิทัฯ แก ่Century Finance Co., Ltd., ซึ�งเป็นบรษิทัสนิเชื�อในประเทศ
เมยีนม่ารโ์ดยการจองซื�อหุน้กูแ้ปลงสภาพในจํานวนไม่เกนิ 28.5 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั และการเขา้ลงทนุโดยบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ในการจดัต ั�ง
บรษิทัรว่มคา้ (Joint Venture) เพื�อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารในประเทศเมยีนมา่ร ์
เพื�อใหก้ารสนบัสนุนแกบ่รษิทัสนิเชื�อดงักลา่ว ตามมาตรา 107 ของพระราชบญัญตั ิ
บรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ) 

ประธานฯ ไดร้ายงานตอ่ที	ประชมุวา่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี	ประชมุพจิารณาอนุมัตกิารใหค้วาม
ชว่ยเหลอืทางการเงนิโดยบรษัิทฯ และ/หรือ บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ แก ่Century Finance Co., Ltd., ซึ	งเป็น
บริษัทสนิเชื	อในประเทศเมียนม่าร์ที	ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็น “บริษัทสนิเชื	อ”ตาม Financial 
Institutions Law (2016)ในจํานวนไม่เกนิ 28.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และการเขา้ลงทุนโดยบรษัิทฯ และ/หรือ 
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการจัดตั #งบริษัทร่วมคา้ (Joint Venture) เพื	อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารในประเทศ
เมยีนมา่รเ์พื	อใหก้ารสนับสนุนแกบ่รษัิทสนิเชื	อดงักลา่ว  

ทั #งนี# ในตอนแรก บรษัิทฯ และ/หรอื GLH มแีผนที	จะใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่Century Finance 
โดยการจองซื#อหุน้กูแ้ปลงสภาพในมลูคา่รวมทั #งสิ#นไมเ่กนิ 28.5 ลา้นดอลลารส์หรัฐ ซึ	งสามารถแปลงสภาพเป็นหุน้
ใน Century Finance ไดใ้นสดัสว่นรอ้ยละ 57 ของหุน้ที	ออกและจําหน่ายไดท้ั #งหมดใน Century Finance เมื	อเกดิ
การเปลี	ยนแปลงทางกฎหมาย หรอืระเบยีบ ซึ	งมผีลอนุญาตใหบ้คุคลตา่งดา้วสามารถซื#อและถอืหุน้ในบรษัิทสนิเชื	อ
ที	ไดรั้บอนุญาตจาก Central Bank of Myanmar ได ้และเมื	อไดรั้บอํานาจ ความยนิยอม และการอนุญาต (ถา้ม)ี 
หรอือํานาจ ความยนิยอม และการอนุญาตดังกลา่วมผีลแลว้ อย่างไรก็ด ีประธานฯ ไดใ้หข้อ้มูลเพิ	มเตมิแกผู่ถ้อืหุน้
วา่ จากการเขา้หารอืกบัธนาคารกลางแห่งประเทศเมยีนม่ารใ์นหลายครั#ง ธนาคารกลางแห่งประเทศเมยีนม่ารไ์ดใ้ห ้
ความเห็นตอบกลบัมายังบรษัิทฯ วา่ เนื	องจากกฎหมายของประเทศเมยีนมา่รใ์นปัจจุบันยังไม่ไดร้องรับหลักการของ
หุน้กูแ้ปลงสภาพอย่างชัดเจน การที	ทางการของประเทศเมยีนม่าร์จะอนุมัตกิารออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในกรณีนี#จงึ
อาจเป็นเรื	องที	เป็นไปไดย้าก ดังนั#น การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่Century Financeจงึควรปรับเปลี	ยนให ้
อยู่ในรูปแบบของการใหเ้งนิกูย้มืที	สามารถแปลงสภาพเป็นสว่นทุนได ้หรือที	เรียกว่า Convertible Loan ซึ	งมี
ขอ้ตกลงเพิ	มเตมิที	จะใหส้ทิธบิรษัิทฯ และ/หรอื GLH ที	จะแปลงสภาพเงนิกูย้มืดังกลา่วเป็นสว่นทุนของ Century 
Finance ไดใ้นสดัสว่นรอ้ยละ 57 ของหุน้ที	ออกและจําหน่ายไดท้ั #งหมดใน Century Financeซึ	งธนาคารกลางแห่ง
ประเทศเมยีนม่าร์ไดใ้หค้วามเห็นในเบื#องตน้ว่า ธนาคารกลางแห่งประเทศเมียนม่าร์สามารถอนุมัตCิonvertible 
Loanไดโ้ดยเงื	อนไขและขอ้กําหนดของ Convertible Loan ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามที	นโยบายและแนวทางที	
ธนาคารกลางแหง่ประเทศเมยีนมา่รกํ์าหนดดงันั#น จงึขอเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมัตกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่
Century Financeในจํานวนไม่เกนิ 28.5 ลา้นดอลลารส์หรัฐ โดยการใหเ้งนิกูย้มืที	สามารถแปลงสภาพเป็นสว่นทนุ
ได ้(Convertible Loan)แก ่Century Finance ตามที	ธนาคารแหง่ประเทศเมยีนมา่รจ์ะไดอ้นุมัตติอ่ไป 

นอกจากนี# บรษัิทฯ และ/หรอื GLH จะเขา้ร่วมลงทนุกอ่ตั #งบรษัิทร่วมคา้ (Joint Venture) ชื	อ GL Century 
Service Company Limited ในประเทศเมยีนม่าร์ (“บรษิทัใหบ้รกิาร”) ร่วมกับ Mr. Aung Moe Kyaw, 
Macondray Holding Pte. Ltd. และ UMJ Ikeya Investment II Ltd (“AMK คอนซอรเ์ตยีม”) โดย GLH จะถอื
หุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 57 ในบรษัิทใหบ้รกิารและหุน้สว่นที	เหลอือกีรอ้ยละ 43 จะถอืโดย AMK คอนซอรเ์ตยีม ในการ
นี# บรษัิทฯ วางแผนที	จะลงทนุเป็นจํานวน 3 ลา้นดอลลารส์หรัฐ เนื	องจาก Century Finance จะเป็นผูใ้หส้นิเชื	อแก่
ลกูคา้เทา่นั#น บรษัิทใหบ้รกิารจะใหก้ารสนับสนุนดา้นอื	นๆ แก่ Century Finance ทั #งในดา้น Front Office และ 
Back Office (รวมทั #งการตลาด บรกิารหลงัการขาย การตดิตามชําระหนี# การบรหิารงานทั	วไป ระบบ IT สําหรับการ
สนับสนุนธุรกจิดจิติัล ไฟแนนซ ์(Digital Finance)) ในรูปแบบธุรกจิ Channeling Business Model โดยมี
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รายละเอยีดตามที	ปรากฏในหนังสอืเชญิประชมุ นอกจากนี# รายละเอยีดของ Century Finance และ AMK คอนซอร์
เตยีมไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ในหนังสอืเชญิประชมุเชน่กนั 

ทั #งนี# เนื	องจากการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่Century Finance จะทําใหบ้รษัิทฯ ไดม้าซึ	งสว่นทนุ
ของ Century Finance คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 57 ของจํานวนหุน้ที	ออกขายและจําหน่ายแลว้ทั #งหมดของ 
Century Finance และเนื	องจากบรษัิทฯ และ/หรอื GLH จะลงทนุจัดตั #งบรษัิทใหบ้รกิารในสดัสว่นรอ้ยละ 57 ใน
บรษัิทใหบ้รกิาร การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่Century Finance และการลงทนุจัดตั #งบรษัิทใหบ้รกิาร จงึ
เขา้ขา่ยเป็นการซื#อกจิการของบรษัิทอื	นมาเป็นของบรษัิทมหาชน ซึ	งตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัตบิรษัิท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที	แกไ้ขเพิ	มเตมิ) กําหนดใหก้ารซื#อกจิการของบรษัิทอื	นมาเป็นของบรษัิทมหาชน
จะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที	ประชมุผูถ้อืหุน้ ดังนั#น บรษัิทฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที	ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดย
คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
กอ่นการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่Century Finance และการจัดตั #งบรษัิทใหบ้รกิาร 

ประธานฯ ไดช้ี#แจงเพิ	มเตมิว่าในวาระที	 4 นี#ที	ประชุมคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ	มเตมิต่อที	
ประชุมเพื	อพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที	บริหาร และ/หรือ บุคคลที	ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที	บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการพจิารณา ตดิตอ่ เจรจา แกไ้ขเพิ	มเตมิ ตกลง ลงนาม เขา้
ทํา และสง่มอบสญัญา ตราสาร และ/หรอื เอกสารอื	นใดที	เกี	ยวขอ้งกับคูส่ญัญา และ/หรอื หน่วยงานของรัฐ และ/
หรอื บคุคลอื	นใดที	เกี	ยวขอ้งกบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่Century Finance และการลงทนุในการจัดตั #ง
บรษัิทใหบ้รกิาร รวมทั #งขอความยนิยอมจากคูส่ญัญา และ/หรอื บคุคลที	เกี	ยวขอ้งอื	น ๆ ตดิตอ่ ยื	นเอกสารใด ๆ ขอ
ผ่อนผัน ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที	เกี	ยวขอ้ง รวมถงึ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์(“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนแกไ้ขเปลี	ยนแปลงสารสนเทศที	เกี	ยวขอ้งที	
จะตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ที	เกี	ยวขอ้ง การใหถ้อ้ยคําและขอ้มูลต่อหน่วยงานที	เกี	ยวขอ้ง รวมทั #งการ
กําหนดเงื	อนไข ขั #นตอน และรายละเอยีดต่าง ๆ ที	เกี	ยวขอ้งกับการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่ Century 
Finance และการลงทนุในการจัดตั #งบรษัิทใหบ้รกิาร รวมถงึการดําเนนิการอื	นใดอันจําเป็นและเกี	ยวเนื	องกับการให ้
ความชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่Century Finance และการลงทนุในการจัดตั #งบรษัิทใหบ้รกิาร ไดทุ้กประการจน
เสร็จการ รวมทั #งใหม้อํีานาจในการแตง่ตั #ง และ/หรอื ถอดถอน ผูรั้บมอบอํานาจชว่งในการดําเนนิการใด ๆ ดังกลา่ว
ขา้งตน้ 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ	มเตมิ ซึ	งสามารถสรุปไดด้งันี# 
 
ผูถ้อืหุน้รายหนึ	งไดใ้หค้วามเห็นในการลงทนุในประเทศเมยีนมา่รด์งัตอ่ไปนี# 
ความเห็น 1. การลงทุนในประเทศเมียนม่าร์อาจจะเร็วเกนิไป ตามที	ไดส้ังเกต ประชาชนส่วนใหญ่ใน

ประเทศเมยีนมา่รยั์งไมคุ่น้เคยกบัการใชบ้ตัรเครดติ รวมทั #งบรกิารทางการเงนิตา่ง ๆ 
2. เนื	องจากธนาคารกลางประเทศเมยีนมา่รยั์งไมพ่รอ้มสําหรับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพซึ	งแสดง
ใหเ้ห็นถงึความเสี	ยงในการเขา้ลงทุนในประเทศเมยีนม่าร ์การลงทนุในตราสารประเภทดังกลา่ว
ในประเทศเมยีนมา่รอ์าจเร็วเกนิไป 

คําตอบ  ประธานฯ ไดต้อบกลบัความเห็นดงัตอ่ไปนี# 
1. ในแง่ของสถานะของประเทศนั#น ประเทศเมยีนม่าร์เพิ	งจะเปิดประเทศไดไ้ม่นาน ดังนั#น จงึมี
หลายประเด็นที	บรษัิทฯ จะตอ้งพจิารณา ในการนี# เมื	อเปรียบเทยีบกับการลงทนุของบรษัิทฯ ใน
ประเทศกมัพูชาเมื	อ 4 ปีกอ่นแลว้นั#น ณ ขณะนั#น ประชากรรอ้ยละ 80 ในชนบทยังไม่มแีมก้ระทั	ง
บัญชธีนาคารและใชแ้ต่เงนิสดเท่านั#น ปัจจุบัน GLF ในประเทศกัมพูชานั#นสามารถทํากําไรได ้
อย่างด ีผูบ้รหิารจงึเห็นว่าบรษัิทฯ มปีระสบการณ์เพียงพอที	จะพจิารณาสถานการณ์ในประเทศ
เมยีนม่าร์ได ้และผูบ้รหิารเห็นวา่โอกาสทางธุรกจิในการลงทุนในประเทศเมยีนม่ารนั์#นมมีากไป
กว่าโอกาสในประเทศกัมพูชาเสยีอกี นอกจากนี# จากประสบการณ์ 4 ปีของ BGMM ในธุรกจิ 
Microfinance ในประเทศเมยีนม่าร ์อัตราหนี#ที	ไม่กอ่ใหเ้กดิรายได ้(NPL)นั#นดกีวา่ประเทศอื	น ๆ 
โดยปัจจบุนัอยูท่ี	รอ้ยละ 0 สาํหรับ BGMM 

 
ผูถ้อืหุน้รายหนึ	งไดใ้หค้วามเห็นและสอบถามเกี	ยวกบัการลงทนุในประเทศเมยีนมา่รด์งัตอ่ไปนี# 
ความเห็น 1. ผูถ้อืหุน้ไดก้ล่าวชมการตัดสนิใจของบรษัิทฯ ในการลงทนุในประเทศเมยีนม่ารซ์ ึ	งบรษัิทฯ จะ

เขา้ซื#อกจิการที	สามารถทํากําไรไดแ้ละชว่ยเหลอืเศรษฐกจิของประเทศเมยีนมา่ร ์
2. บริษัทฯ ควรพิจารณาถงึ 1. การขอใบอนุญาตประกอบธุรกจิศูนย์บริหารเงิน (Global 
Treasury Center) 2. ธรุกจินาโนไฟแนนซ ์3. การซื#อกจิการศนูยบ์รหิารเงนิในประเทศไทยและ
ประเทศเมยีนมา่ร ์

คําถาม 1.หากไดรั้บอนุญาตจากธนาคารกลางประเทศเมยีนม่าร ์เหตใุดบรษัิทฯ จงึไม่ลงทนุในหุน้กูแ้บบ
หมนุเวยีนแทนหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
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2. ธนาคารกลางประเทศเมยีนม่าร์อนุญาตใหบ้รษัิทถอืใบอนุญาตประกอบธุรกจิไดก้ี	ใบ เหตุใด
บรษัิทฯ จงึไมข่อรับใบอนุญาตใหค้รบทกุประเภทเพื	อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 
3. บรษัิทฯ สามารถกําหนดใหเ้งนิกูย้ืมที	สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนไดนั้#นระบุชื	อผูถ้ ือได ้
หรอืไม ่

คําตอบ  ประธานฯและคณุ Tatsuya ขอบคณุผูถ้อืหุน้สาํหรับความเห็นและไดต้อบคําถามดงัตอ่ไปนี# 
1. สําหรับการลงทุนใน Century Finance นั#น บรษัิทฯ จะลงทุนในเงนิกูย้มืที	สามารถแปลง
สภาพเป็นส่วนทุนได(้Convertible Loan) ไม่ใช่หุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยที	การลงทุนใน 
Convertible Loan ในมุมมองของบรษัิทฯ นั#นบรษัิทฯ ตอ้งการใหพ้จิารณาวา่การลงทนุดังกลา่ว
เป็นการลงทุนในส่วนทุน นอกจากนี# บริษัทฯ ยังไดจั้ดตั #งบริษัทใหบ้ริการเพื	อทําธุรกิจ 
Chanelling ซึ	งเป็นรูปแบบทางธุรกจิแบบเดยีวกับที	บรษัิทฯ เขา้ทํากับ J Trust ในประเทศ
อนิโดนเีซยี ดงันั#น การลงทนุใน Convertible Loan จงึมคีวามเหมาะสมมากกวา่ในกรณีนี# 
2 .  เนื	 องจากใบอนุญาตประกอบธุ รกิจประเภทอื	น  เช่นการซื#อขายสินคา้โภคภัณฑ ์
(Commodity)สัญญาซื#อขายล่วงหนา้ (Future)หรือการซื#อขายสนิคา้ (Exchange)นั#นไม่ใช่
ธรุกจิประเภทเดยีวกบัที	บรษัิทฯ ดําเนนิการอยู่ โดยบรษัิทฯ เชื	อวา่เพยีงใบอนุญาตประกอบธุรกจิ
สนิเชื	อและเชา่ซื#อนั#นมคีวามเพยีงพอแลว้ในปัจจบุนั 
3. คุณชรินทร์ ที	ปรึกษากฎหมายไดเ้พิ	มเตมิว่าบริษัทฯ จะปรึกษากับที	ปรึกษากฎหมายใน
ประเทศเมยีนมา่รว์า่สามารถกระทําไดห้รอืไม ่

 
คําถาม  BGMMและ Century Financeจะแขง่ขนักนัเองหรอืไม ่
คําตอบ ประธานฯ ไดต้อบว่าในประเทศเมียนม่าร์นั #นมีใบอนุญาตประกอบธุรกจิ 2 ประเภท คือ 1. 

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิสนิเชื	อรายย่อย (Microfinance) (BGMM)เพื	อใหส้นิเชื	อรายกลุ่มหรือ
เงนิกูท้ั	วไป และ 2. ใบอนุญาตประกอบธุรกจิสนิเชื	อ (Century Finance) เพื	อใหบ้รกิารเชา่ซื#อ
และบริการทางการเงินอื	นๆ นอกจากการใหส้นิเชื	อรายย่อย เนื	องจาก ทั #ง 2 บริษัทไดรั้บ
ใบอนุญาตที	แตกตา่งกนั บรษัิททั #ง 2 บรษัิทนั#นจงึจะไมแ่ขง่ขนักนัเอง 

 
คําถาม 1. เนื	องจาก Century Finance จะไดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเงนิจํานวน 28.5 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐจากบรษัิทฯ และอกี 20 ลา้นดอลลารส์หรัฐจากAMK คอนซอรเ์ตยีมซึ	งถอืวา่เป็นจํานวนเงนิ
ที	สงูมากเมื	อเทยีบกบัทนุจดทะเบยีนของบรษัิท เนื	องจากในการเขา้ทําธรุกรรมนี#ไม่จําเป็นตอ้งให ้
ขอ้มูลโดยละเอยีด ผูถ้ือหุน้จึงขอสอบถามประธานฯ เพื	อใหข้อ้มูลเพิ	มเตมิเกี	ยวกับ Century 
Finance 

 2.เนื	องจาก AMK มรีา้นคา้เล็กๆ ซึ	งมกีารใหส้นิเชื	อรายย่อย และสนิเชื	อ กรณีจะก่อใหเ้กดิการ
แขง่ขนักบั BGMM และ Century Finance หรอืไม ่

 3. อตัราดอกเบี#ยสาํหรับเงนิกูท้ี	จะใหแ้ก ่Century Finance เป็นเทา่ใด 
 4. ระยะเวลาของเงนิกูย้มืที	สามารถแปลงสภาพเป็นสว่นทนุได(้Convertible Loan) เป็นเทา่ใด 
 5. บรษัิทฯ เห็นวา่อยา่งไรเกี	ยวกับเงื	อนไขที	ประเทศเมยีนม่ารจ์ะมกีารแกไ้ขกฎหมายที	เกี	ยวขอ้ง

กับการลงทุนโดยชาวต่างชาติเพื	อเปิดโอกาสใหบ้ริษัทฯ สามารถใชส้ ิทธิแปลงสภาพ 
Convertible Loan เป็นหุน้ของบรษัิทได ้

คําตอบ 1. ในปัจจบุนั ธรุกจิของ Century Finance นั#นสนับสนุนการใหเ้ชา่ซื#อรถของ  Benz, Mitsubishi 
(Fuso) และ Mazda สาํหรับแผนธรุกจิในอนาคตนั#น บรษัิทฯ จะรายงานใหท้ราบในอนาคต 
2. รา้นคา้ทั #งหมดของ AMK จะกลายเป็น POS ของบรษัิทฯ ดังนั#น จะไม่มคีวามขัดแยง้หรอืการ
แขง่ขนัเกดิขึ#น 

  3. อตัราดอกเบี#ยจะอยูท่ี	รอ้ยละ 7 ตอ่ปี 
  4. 3 ปี 

5. กฎหมายควรจะมกีารเปลี	ยนแปลง มใิชเ่งื	อนไข บรษัิทฯ คาดวา่กฎหมายจะมกีารแกไ้ขภายใน 
3 ปีนับจากปัจจบุนั 

 
คําถาม  หุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถเปลี	ยนมอืไดห้รอืไม ่
คําตอบ ประธานฯ ไดต้อบว่าบริษัทฯ จะใหเ้งนิกูย้ืมที	สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได(้Convertible 

Loan) และไมม่กีารจองซื#อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั #งนี# Convertible Loan สามารถโอนไปสูบ่คุคลอื	น
ไดห้ากคู่สัญญาอื	นๆ ตามสัญญาเงินกูย้ืมที	สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได(้Convertible 
Loan) ยนิยอมในการโอนนั#น 

 
คําถาม ในระหวา่งที	บรษัิทฯ ยังไม่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิสนิเชื	อ บรษัิทฯ จะดําเนนิการอย่างไร 

และบรษัิทฯ จะไดรั้บเงนิกําไรจาก Century Finance บา้งหรอืไม่ และบรษัิทฯ จะสามารถรวม
คํานวณงบการเงนิของCentury Financeในงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ไดห้รอืไม ่

คําตอบ ประธานฯ ไดต้อบวา่บรษัิทฯ จะจัดตั #งบรษัิทใหบ้รกิารในการประกอบธุรกจิ Chanelling Business 
โดยตรงกับ Century Finance และเขา้ทําสญัญาที	ใหส้ทิธแิก่เพียงผูเ้ดยีวแกบ่รษัิทใหบ้รกิาร 
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ดังนั#น บริษัทฯ จงึจะไดรั้บกําไรจากธุรกจิของบริษัทใหบ้ริการและสามารถคํานวณรวมงบของ
บรษัิทใหบ้รกิารในงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ได ้บรษัิทฯ จะไดรั้บเพียงดอกเบี#ยจาก Century 
Finance 

 
เมื	อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิ	มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ที	ประชมุเพื	อพจิารณาอนุมัตกิารใหค้วามชว่ยเหลอื

ทางการเงนิโดยบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ แก ่Century Finance Co., Ltd., ซึ	งเป็นบรษัิทสนิเชื	อ
ในประเทศเมยีนม่าร์ และการเขา้ลงทนุโดยบรษัิทฯ และ/หรือ บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ในการจัดตั #งบรษัิทร่วมคา้ 
(Joint Venture) เพื	อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารในประเทศเมยีนม่าร์เพื	อใหก้ารสนับสนุนแกบ่รษัิทสนิเชื	อดังกลา่ว 
ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที	แกไ้ขเพิ	มเตมิ)และการมอบอํานาจ 
ตามรายละเอยีดที	ช ี#แจงไปแลว้ 

 ทั #งนี#มตใินวาระนี#จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ	งมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มต ิ ที	ประชุมพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัตกิารใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินโดยบริษัทฯ และ/หรือ 
บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ แก ่Century Finance Co., Ltd., ซึ	งเป็นบรษัิทสนิเชื	อในประเทศเมยีนม่าร ์และการเขา้
ลงทนุโดยบรษัิทฯ และ/หรือ บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ในการจัดตั #งบรษัิทร่วมคา้ (Joint Venture) เพื	อประกอบ
ธุรกิจใหบ้ริการในประเทศเมียนม่าร์เพื	อใหก้ารสนับสนุนแก่บริษัทสินเชื	อดังกล่าว ตามมาตรา 107 ของ
พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที	แกไ้ขเพิ	มเตมิ) และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที	
ช ี#แจงไปแลว้และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที	ไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี# 

เห็นดว้ย 1,154,231,691 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.9304 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ	งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

 
ก่อนที	จะเริ	มตน้วาระที	 5 ประธานฯ  ไดร้ายงานต่อที	ประชุมว่าระเบยีบวาระที	 5.1, 6.1 และ 7.1 ที	จะ

นําเสนอเพื	อขออนุมัตใินที	ประชมุนั#นเป็นเรื	องที	เกี	ยวขอ้งและเป็นเงื	อนไขของกันและกันหากเรื	องใดเรื	องหนึ	งตาม
ระเบยีบวาระที	 5.1, 6.1 และ 7.1ไม่ไดรั้บการอนุมัตจิากที	ประชมุนี#ใหถ้อืว่าระเบยีบวาระที	ไดรั้บการอนุมัตโิดยที	
ประชมุไปกอ่นหนา้นั#นไดถ้กูยกเลกิและจะไมม่กีารนําเสนอระเบยีบวาระอื	นดงักลา่วเพื	อใหท้ี	ประชมุพจิารณาตอ่ไป 

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 

ประธานฯ ไดร้ายงานตอ่ที	ประชมุวา่ในวาระนี#ที	ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที	ประชมุนี# เพื	อ
พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ไดแ้ก ่J Trust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) ในจํานวนไม่เกนิ 50 ลา้นดอลลารส์หรัฐหรอืในเงนิสกลุอื	นใน
จํานวนเทยีบเท่า ทั #งนี# ประธานฯ ไดช้ี#แจงใหท้ี	ประชมุทราบถงึขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื#องตน้ของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามรายละเอยีดขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื#องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพซึ	งเป็นไป
ตามเอกสารแนบ 3 ที	สง่มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้นี# ดังที	ปรากฏดา้นล่างนี#ทั #งนี# ประธานฯ ไดช้ี#แจง
เพิ	มเตมิวา่ในสว่นของระยะเวลาการแปลงสภาพที	กําหนดให ้JTA สามารถใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพได ้
ในวันทําการสดุทา้ยของทุกสิ#นไตรมาส เมื	อมกีารเจรจากับ JTA คู่สญัญาตกลงใหม้กีารใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กู ้
แปลงสภาพไดใ้นวันทําการสดุทา้ยของทกุสิ#นเดอืนซึ	งถอืวา่เป็นผลดกีับบรษัิทฯมากกวา่เนื	องจากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลง
สภาพมคีวามยดืหยุน่ที	สามารถแปลงสภาพไดเ้ร็วขึ#น โดยไม่ตอ้งรอระยะเวลา 2-3 เดอืนกอ่นที	จะแปลงสภาพ และ
เมื	อผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถแปลงสภาพไดเ้ร็วขึ#น บรษัิทฯ จะไดรั้บประโยชน์จากการที	มคีา่ใชจ้่ายดอกเบี#ย
ลดลง ซึ	งเป็นสิ	งที	เหมาะสมสาํหรับบรษัิทฯ 
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ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพที	ใหส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบริษัทกรุ๊ปลีส 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 

34.6548บาทตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ 

จํานวนหุน้ที�ออกใหม่เพื�อรองรบั
การแปลงสภาพ 

จํานวนไมเ่กนิ 24,753,449  หุน้ 

ระยะ เวลาการใช้ส ิทธิแปลง
สภาพ 

ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ไดนั้บจาก
วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วจนถงึวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดย
สามารถใชส้ทิธิแปลงสภาพไดใ้นวันทําการวันสุดทา้ยของในแต่ละเดือน 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 
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
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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#อหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	ตนถอืครองอยู่เต็มจํานวนโดย
ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธอิื	นใชส้ทิธแิปลงสภาพ
หรอืซื#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) 

= ((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 
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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	ตนถอืครองอยู่เต็มจํานวนโดยผู ้
ถอืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธอิื	นใชส้ทิธแิปลงสภาพหรอื
ซื#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 

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
กําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกล่าวโดยบอกกลา่วล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 
วัน แต่ไม่เกนิ 60 ก่อนวันที	กําหนดที	จะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ อย่างไรก็ด ี
หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้
ภายใน 10 วันนับจากวันที	ไดรั้บคําบอกกลา่วการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่น
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิท ใหคํ้าบอกกล่าวการไถ่ถอน
หุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยบรษัิทนั#นสิ#น
ผลไป 
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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 

 
ประธานฯ ไดร้ายงานวา่ขอ้มูลของ JTA มดีังนี#คอืJTA เป็นบรษัิทย่อยของ JTrust ซึ	ง JTrust เป็นบรษัิท

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยโ์ตเกยีว ประเทศญี	ปุ่ น (“TSE”) ประกอบธุรกจิการเงนิในสว่นธุรกจิการธนาคารใน
ภูมภิาคเอเชยีเป็นหลัก JTrust มมีูลคา่ตลาดใน TSE ประมาณ 986.7 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (หรอืประมาณ 34,500 
ลา้นบาท) JTA เป็นบรษัิทที	จัดตั #งขึ#นในประเทศสงิคโปรเ์มื	อเดอืนตลุาคม 2556 โดย JTrust ถอืหุน้รอ้ยละ 100 



19 

 

ของหุน้ทั #งหมดของ JTA โดย JTA ดําเนนิธุรกจิบรหิารจัดการการลงทนุและใหบ้รกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการ
บรหิารในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

เมื	อวันที	 22 พฤษภาคม 2558 JTA ไดล้งทนุในบรษัิทฯ โดยการเขา้ซื#อหุน้กูแ้ปลงสภาพที	บรษัิทฯออก
และเสนอขายโดยในจํานวน 30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (“หุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558”) และเมื	อวันที	 30 ธันวาคม 
2558 JTA ไดใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558 ทั #งจํานวนเป็นหุน้ของบรษัิทฯ โดยในปัจจุบัน JTA ถอื
หุน้ในบรษัิทฯ จํานวน 98,100,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 6.43 ของทนุจดทะเบยีนชําระแลว้ของบรษัิทฯ นอกจากนี# 
เมื	อวนัที	 1 สงิหาคม 2559 JTA ลงทนุเพิ	มเตมิในบรษัิทฯ โดยการเขา้ซื#อหุน้กูแ้ปลงสภาพที	บรษัิทฯ ออกและเสนอ
ขาย เป็นจํานวน 130 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (หุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559) 

นอกจากการถือหุน้ของ JTA ในรอ้ยละ 6.43 ของทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ของบริษัทฯ และการถือ
ใบสําคัญแสดงสทิธขิองบรษัิทที	ออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในปี 2559 (GL-W4) จํานวน 10,900,000 หน่วยแลว้ JTrust 
และ/หรอื JTA และผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร และตัวแทนของ JTrust และ/หรอื JTA ไม่มคีวามเกี	ยวโยงกับบรษัิทฯ หรอื
ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ รวมถงึไม่เป็นบุคคลที	เกี	ยวโยงกันตามประกาศรายการที	เกี	ยวโยงกัน ดังนั#น บรษัิทฯ จงึไม่
จําเป็นตอ้งปฏบิตัติามประกาศรายการที	เกี	ยวโยงกนัในการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่JTA  

คณะกรรมการพจิารณาและมคีวามเห็นว่าเนื	องจาก JTrust เป็นบรษัิทที	น่าเชื	อถอื และมพีื#นฐานที	ดใีน
ตลาดเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ดังนั#น การลงทนุอย่างตอ่เนื	องของ JTrust (ผ่าน JTA) ในบรษัิทฯ จะชว่ยในการ
ขยายธรุกจิของบรษัิทฯ ในตลาดเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตต้อ่ไปดว้ยแหลง่เงนิทนุที	ด ีนอกจากนี# ในปัจจุบัน บรษัิทฯ 
มอีตัราหนี#สนิตอ่ทนุที	ตํ	า กลา่วคอืตํ	ากวา่ 0.5 เทา่ ดงันั#น คณะกรรมการจงึพจิารณาและเห็นวา่การระดมทนุผ่านการ
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเพิ	มเตมิอกีครั#งให ้JTrust (ผ่าน JTA) ในสกลุเงนิตา่งประเทศเพื	อสนับสนุนการขยายธุรกจิ
ของบรษัิทในภมูภิาคอาเซยีนมคีวามเหมาะสม โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี# 

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

การเขา้ซื#อสนิทรัพยต์า่ง ๆ ที	ไดรั้บอนุมัต ิ
• เพื	อใชเ้ป็นเงนิทนุในการขยายธรุกจิและออกผลติภัณฑใ์หม่ในภูมภิาคเอเชยี โดยเฉพาะอย่างยิ	ง

ในประเทศกัมพูชาและประเทศเมยีนม่าร ์และสนับสนุนการปลอ่ยสนิเชื	อเพื	อผูป้ระกอบการ SME 
และการปลอ่ยสนิเชื	อเชา่ซื#อ 

• เพื	อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนสําหรับการดําเนินธุรกจิในรูปแบบ Digital Finance Platform ใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ 

ความสมเหตสุมผลของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
1. เนื	องจากบรษัิทฯ มอีตัราหนี#สนิตอ่ทนุที	ตํ	า (ตํ	ากวา่0.5 เทา่)ในปัจจบุัน การระดมทนุผ่านการออก

หุน้กูแ้ปลงสภาพจะชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถใชป้ระโยชน์จากการกอ่หนี#เพื	อใหบ้รหิารตน้ทนุทาง
การเงนิไดอ้ยา่งเหมาะสมยิ	งขึ#น นอกจากนี# บรษัิทฯ ยังไม่ตอ้งใหห้ลักประกันใด ๆ ในการออกหุน้
กูแ้ปลงสภาพในครั#งนี#อกีดว้ย (เช่นเดยีวกับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558 และหุน้กูแ้ปลง
สภาพปี 2559) 

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

3. ผลกระทบ (Dilution)ตํ	าและไม่เกดิทันท:ี หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กู ้
แปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ กรณีจะเปรยีบเสมอืนการเพิ	มทนุของบรษัิทฯ โดยการออกหุน้ใหม่ ซึ	ง
จะทําใหเ้กดิผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) ในวนัที	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  



20 

 

5. นอกจากนี# การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพยังเปิดโอกาสใหบ้รษัิทฯ สามารถระดมทนุในสกลุเงนิ
ดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราดอกเบี#ยที	ตํ	ากว่าปกต ิซึ	งบรษัิทฯ สามารถนําไปใชใ้นการประกอบธุรกจิ
ต่างประเทศไดด้ังนั#น จงึชว่ยลดความเสี	ยงในดา้นอัตราแลกเปลี	ยนเงนิตราต่างประเทศใหแ้ก่
บรษัิทฯ อกีดว้ย 

ที	มาและความเหมาะสมของราคาแปลงสภาพ และระยะเวลาใชส้ทิธแิปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพเป็นราคาที	ไดม้ีการเจรจาและตกลงกันระหว่างบรษัิทฯ และ JTrust ราคาแปลง
สภาพที	 70 บาทนั#นสูงกว่าราคาตลาดประมาณรอ้ยละ 75 โดยที	ราคาตลาดดังกล่าวพิจารณาจาก
ราคาปิดถัวเฉลี	ยถ่วงนา้หนักของหุน้ของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอ้นหลัง 15 วันทําการ
ตดิตอ่กันก่อนวันที	คณะกรรมการมมีต ิ(31 ตลุาคม 2559) ใหเ้สนอวาระตอ่ที	ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้
ครั #งที	 2/2559เพื	อพจิารณาอนุมัตกิารออกหุน้เพื	อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ระหวา่งวนัที	7 ตลุาคม2559 ถงึวนัที	28 ตลุาคม 2559 ซึ	งเทา่กับ40.02 บาทตอ่หุน้ ดังนั#น ราคาแปลง
สภาพจะไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบทางดา้นราคา (Price Dilution) ตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิ นอกจากนี# ระยะเวลา
การใชส้ทิธแิปลงสภาพสงูสดุ 3 ปีนั#นจะชว่ยยดืระยะเวลาในการเกดิผลกระทบทางดา้นการลดลงของ
สดัสว่นการถอืหุน้(Control Dilution) ออกไป อย่างไรก็ด ีขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพชว่ย
ใหบ้รษัิทฯ มคีวามยดืหยุ่น โดยบรษัิทฯ สามารถไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ว่าทั #งหมดหรือบางสว่น
ตามที	บรษัิทฯเห็นสมควร หาก JTA ไม่ใชส้ทิธแิปลงสภาพภายในระยะเวลา 2 ปีหลังการออกหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ 
ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้สําหรับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในกรณีที	ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั #งจํานวน จะพจิารณาไดด้งันี#  
 
ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) - สามารถคํานวณได ้3 แนวทางโดย
ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถอืหุน้อยู่ระหวา่งรอ้ยละ 1.60 -8.99โดยในกรณี Worst Case Scenarioคอื
กรณีที	JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559 และหุน้กูแ้ปลงสภาพที	จะออกในคราวนี#ทั #ง
จํานวน และใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(GL-W4) ทั #งจํานวนและไม่มบีคุคลอื	นใชส้ทิธติามหุน้กู ้
แปลงสภาพและใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(GL-W4) อกี การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้จะเทา่กับรอ้ยละ 
8.99 
 
ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) –ไม่มผีลกระทบดา้นราคา เนื	องจากราคาหุน้เฉลี	ย
หลังการใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญสงูกว่าราคาตลาด (ราคาตลาดพจิารณาจากราคาปิดถัวเฉลี	ยยอ้นหลัง 
15 วันทําการ ระหวา่งวันที	 7 ตลุาคม2559 ถงึวันที	 28 ตลุาคม2559 ซึ	งจะเทา่กับ 40.02 บาทตอ่
หุน้)  
 
รายละเอยีดการคํานวณการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) และการลดลงของราคา 
(Price Dilution) ปรากฏตามรายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื#องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ที	จะออกใหแ้ก ่JTA ตามที	ปรากฏในตารางดา้นบน 
 
 

(ข) แผนการใชเ้งนิที�ไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
แผนการใชเ้งนิ 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ว่าการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทางเลอืกหนึ	งในการระดมทนุเพื	อนํา
เงนิที	ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพมาใชใ้นการตอ่ไปนี#  

ระยะเวลา รายละเอยีด 
อตัราสว่น (รอ้ยละของ
จํานวนเงนิที�ไดจ้ากการ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ) 

ภายใน 2 ปีนับจากวนัที	ออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

เพื	อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและออก
ผลติภัณฑใ์หมใ่นภมูภิาคเอเชยีและสนับสนุนการ
ปล่อยสนิเชื	อเพื	อผูป้ระกอบการ SME และการ
ปล่อยสินเชื	อเช่าซื#อโดยเฉพาะอย่างยิ	งใน
ประเทศเมยีนมา่รแ์ละประเทศกมัพูชา ดงันี# 

ประมาณรอ้ยละ 90 

1. ประเทศเมียนม่าร์ (ซึ	งรวมถงึ แต่ไม่จํากัด
เพียงการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก ่

ประมาณรอ้ยละ 40 
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ความเป็นไปไดข้องความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิ 
ธุรกจิสนิเชื	อในภูมภิาคเอเชยีไดเ้ตบิโตขึ#นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ	งในภูมภิาคเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต ้บรษัิทฯ จงึยังคงมุ่งมั	นที	จะเพิ	มความแข็งแกร่งของธุรกจิในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
ตอ่ไปและมแีผนในการคอ่ย ๆ ขยายธุรกจิอย่างมั	นคงทั #งในภูมภิาคนี#และภูมภิาคเอเชยีโดยรวม ทั #งนี# 
กลยุทธข์องบรษัิทฯ 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
ประกอบธุรกิจได ้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#สนิตอ่ทนุลดลงตํ	ากวา่ 1 เทา่ นอกจากนี# การที	มตีน้ทนุทางการเงนิที	ตํ	ากว่า
โดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิทฯ คาดวา่บรษัิทฯ จะมคีวามสามารถในการทํากําไร
ไดม้ากกว่าเมื	อเปรียบเทยีบกับคู่แข่งในธุรกจิเดยีวกันโดยการเตบิโตทางธุรกจิอย่างรวดเร็วจะชว่ย
สรา้งรากฐานที	แข็งแกร่งในตลาดแถบภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
 
นอกจากนี# การมีฐานเงนิทุนที	แข็งแกร่งและมีผลประกอบการที	มีกําไรนั#นจะส่งผลดตี่อบริษัทฯใน
อนาคตในการเพิ	มอํานาจต่อรองกับสถาบันการเงนิหรือเพิ	มศักยภาพในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนใน
ตลาดตราสารหนี#ต่าง ๆ รวมถงึแหล่งเงนิทุนจากต่างประเทศที	มตีน้ทุนทางการเงนิที	ตํ	ากว่าตน้ทุน
ทางการเงนิที	บรษัิทฯ ไดรั้บอยูใ่นปัจจบุนั   
 

(ง) ความสามารถในการชําระหนี�ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพเมื�อครบกําหนดไถ่
ถอน 
บรษัิทฯ มอีัตราสว่นหนี#สนิตอ่ทนุที	ตํ	า บรษัิทฯ จงึยังสามารถกูย้มืเงนิเพิ	มเตมิจากแหลง่เงนิทนุอื	น ๆ 
เพื	อชําระหนี#ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพไดห้ากผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ใชส้ทิธแิปลงสภาพ ทั #งนี# 
การที	บรษัิทฯประกอบธรุกจิในหลายประเทศ และมหีลายผลติภัณฑ ์ก็เป็นการกระจายความเสี	ยงทาง
ธรุกจิ และเพิ	มโอกาสในการสรา้งรายไดเ้พิ	มขึ#นเพื	อชาํระหนี#ได ้

 
ประธานฯ ไดช้ี#แจงเพิ	มเตมิว่าในวาระที	 5.1 นี#ที	ประชุมคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ	มเตมิต่อที	

ประชมุนี#เพื	อพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที	บรหิาร และ/หรือ บุคคลที	ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที	บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการดงัตอ่ไปนี# 

 
1) กําหนดหรือแกไ้ขรายละเอยีด วธิกีารและเงื	อนไขอื	น ๆ ที	เกี	ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้

แปลงสภาพใหแ้ก ่JTA ตามความเหมาะสม ซึ	งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงขอ้กําหนดและเงื	อนไขของหุน้

BGMM) 

2. ประเทศกมัพูชา ประมาณรอ้ยละ 50 

ภายใน 2 ปีนับจากวนัที	ออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

เพื	อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนสําหรับการดําเนิน
ธุรกจิในรูปแบบ Digital Finance Platform ใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ประมาณรอ้ยละ 10 
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กูแ้ปลงสภาพ วันที	ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จํานวนหุน้สามัญเพื	อรองรับการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ มูลคา่ที	ตราไว ้การคํานวณและวธิกีารชําระดอกเบี#ย ระยะเวลาในการใชส้ทิธแิปลงสภาพ การ
ไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืการกําหนดเหตกุารณ์ที	บรษัิทฯ ตอ้งออกหุน้ใหม่เพื	อรองรับการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพ และเงื	อนไขการปรับสทิธแิปลงสภาพ โดยที	การกําหนด หรือการแกไ้ข โดยประธาน
เจา้หนา้ที	บรหิาร และ/หรอื บคุคลที	ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที	บรหิารดังกลา่ว จะตอ้งอยู่
ภายใตก้รอบที	ไดรั้บอนุมัตจิากที	ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั #งที	 2/2559 ของบรษัิทฯ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ	งในเรื	องอายุของหุน้กูแ้ปลงสภาพ อัตราดอกเบี#ย ราคาแปลงสภาพ และอัตราการแปลงสภาพ 
ตามที	ไดร้ะบไุวใ้นขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื#องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพที	จะออกใหแ้ก ่JTA ตามที	
ตามที	ปรากฏในตารางดา้นบน และ  

2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนาม และแกไ้ขสญัญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยขอ้มูล คําขอยกเวน้
การปฏบิตัหินา้ที	 รายงาน คําขออนุญาตตา่งๆ และหลักฐานตา่งๆ ที	จําเป็นที	เกี	ยวขอ้งกับการออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ JTA ซึ	งรวมถงึการตดิต่อ การยื	นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื	อขอ
อนุญาต รวมทั #งเอกสารหลักฐานที	เกี	ยวขอ้งอื	นๆ การดําเนนิการ การตดิตอ่ และ/หรอื การกระทําอื	น
ใดตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ์หน่วยงานราชการ และ/หรอื หน่วยงานที	เกี	ยวขอ้งกับการ
ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่JTA การนําหุน้กูแ้ปลงสภาพที	จะออกใหแ้ก่ JTA เขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยใ์นต่างประเทศและการนําหุน้สามัญเพิ	มทุนจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ
หุน้กูแ้ปลงสภาพที	จะออกใหแ้ก่ JTA เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์และใหม้ีอํานาจในการ
ดําเนนิการอื	นใดที	จําเป็นและเหมาะสมเพื	อดําเนนิการตามที	ระบไุวเ้บื#องตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ	มเตมิ ซึ	งสามารถสรุปไดด้งันี# 

คําถาม เมื	อ JTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพและใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(GL-W4) แลว้ JTA จะ
ถอืหุน้ในบรษัิทฯ เทา่ใด และภายหลังจากการแปลงสภาพทั #งหมด JTA จะเขา้มามสีว่นร่วมใน
การบรหิารงานในบรษัิทฯ หรอืไม ่

คําตอบ คณุยรรยงที	ปรกึษาทางการเงนิตอบว่าหากสมมตวิ่าJTA ใชส้ทิธแิปลงสภาพหลักทรัพยแ์ปลง
สภาพทั #งหมดที	ถอือยู่ และไม่มบีุคคลอื	นใชส้ทิธติามหุน้กูแ้ปลงสภาพและใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
(GL-W4) อกี JTA จะถอืหุน้ทั #งสิ#น 15.42% ของหุน้ที	ออกและจําหน่ายไดแ้ลว้ทั #งหมดของ
บรษัิทฯ อยา่งไรก็ด ีประธานฯ ไดเ้สรมิวา่จะไมม่ผีูบ้รหิารของ JTA เขา้เป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 

 
คําถาม 1.บรษัิทฯไดม้กีารพจิารณาการระดมเงนิทุนในสกุลเงนิอื	นที	มอีัตราดอกเบี#ยตดิลบเชน่เงนิเยน

ของญี	ปุ่ นซึ	งอาจเป็นแหลง่เงนิทุนที	ดกีว่าหรือไม่ (ไดแ้ก่ 5 ประเทศในยุโรปและ 1 ประเทศใน
เอเชยี) 

  2. ในปัจจบุนัCredit Rating ของบรษัิทฯอยูท่ี	เทา่ใด 
คําตอบ  ประธานฯ ไดต้อบคําถามดงัตอ่ไปนี# 

1.บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาถงึผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ รวมทั #งสว่นทุนของบรษัิทฯ ดังนั#น บรษัิทฯ เชื	อ
วา่บรษัิทฯ ยังอยู่ในระยะเตบิโต และการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นแนวทางที	ดทีี	สดุในการระดม
ทนุเพื	อเพิ	มสว่นทุน และดํารงอัตราสว่นหนี#สนิต่อทุนของบรษัิทฯ ในการนี# เมื	อเร็วๆ นี# บรษัิทฯ 
ไดอ้อกหุน้กูใ้นสกลุเงนิบาท โดยมอีัตราดอกเบี#ย Effective Rate ที	 4.17% (อัตราดอกเบี#ยที	 
2.7%)ถงึแมว้่าบริษัทฯ จะไดรั้บขอ้เสนอจากหลายแหล่ง บริษัทฯ ยังคงตอ้งพิจารณาถงึการ
ระดมทนุที	เหมาะสมเพื	อใหม้อีตัราสว่นของทนุและหนี#ที	เหมาะสม 
2. อา้งองิจากการออกหุน้กูใ้นสกุลเงนิบาทของบริษัทฯ ล่าสุดในมูลค่า 1.5 ลา้นบาท อัตรา
ดอกเบี#ยที	 2.7%Rating ของบรษัิทฯ อยูท่ี	 A- 

 
เมื	อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิ	มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ที	ประชมุเพื	อพจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขาย

หุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่JTrust Asia Pte. 
Ltd. ในจํานวนไม่เกนิ 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือในเงนิสกุลอื	นในจํานวนเทยีบเท่าและการมอบอํานาจตาม
รายละเอยีดที	ช ี#แจงไปแลว้ 

ทั #งนี# มตใินระเบยีบวาระนี#จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของผูถ้อื
หุน้ซึ	งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บเสยีงของ JTA ซึ	งเป็นผูถ้อืหุน้ที	มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 มต ิ ที	ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนใน
ตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ในจํานวนไม่เกนิ 50 ลา้น
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ดอลลาร์สหรัฐหรือในเงนิสกุลอื	นในจํานวนเทยีบเท่า และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที	ไดเ้สนอขา้งตน้ทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี# 

เห็นดว้ย 1,047,131,078 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.9900 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ	งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

ทั #งนี# JTA ซึ	งถอืหุน้จํานวน 98,100,000 หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนี# 

ก่อนที	จะเริ	มตน้วาระที	 5.2 ประธานฯ  ไดร้ายงานต่อที	ประชมุว่าระเบยีบวาระที	 5.2, 6.2 และ 7.2 ที	จะ
นําเสนอเพื	อขออนุมัตใินที	ประชมุนั#นเป็นเรื	องที	เกี	ยวขอ้งและเป็นเงื	อนไขของกันและกันหากเรื	องใดเรื	องหนึ	งตาม
ระเบยีบวาระที	 5.2, 6.2 และ 7.2 ไม่ไดรั้บการอนุมัตจิากที	ประชมุนี#ใหถ้อืว่าระเบยีบวาระที	ไดรั้บการอนุมัตโิดยที	
ประชมุไปกอ่นหนา้นั#นไดถ้กูยกเลกิและจะไมม่กีารนําเสนอระเบยีบวาระอื	นดงักลา่วเพื	อใหท้ี	ประชมุพจิารณาตอ่ไป 

ระเบยีบวาระที� 5.2 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทุนในตา่งประเทศ
โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่Creation Investments Sri 
Lanka LLC ในจํานวนไมเ่กนิ 20 ลา้นดอลลารส์หรฐัหรอืในเงนิสกุลอื�นในจํานวน
เทยีบเทา่และการเขา้ทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที	ประชุมว่าในวาระนี# ที	ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอต่อที	ประชมุนี# 
เพื	อพจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ไดแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLC (“Creation SL”)ในจํานวนไม่เกนิ 20 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐหรือในเงนิสกุลอื	นในจํานวนเทยีบเท่าและการเขา้ทํารายการที	เกี	ยวโยงกัน ทั #งนี# ประธานฯ ไดช้ี#แจงใหท้ี	
ประชมุทราบถงึขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื#องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามรายละเอยีด
ขอ้กําหนดสาระสาํคญัในเบื#องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นไปตามเอกสารแนบ4 ที	สง่มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุผู ้
ถือหุน้นี# ดังที	ปรากฏดา้นล่างนี# ทั #งนี# ประธานฯ ไดช้ี#แจงเพิ	มเตมิว่าในส่วนของระยะเวลาการแปลงสภาพที	
กําหนดให ้Creation SL สามารถใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้นวันทําการสดุทา้ยของทกุสิ#นไตรมาส 
เมื	อมกีารเจรจากบั Creation SL คูส่ญัญาตกลงใหม้กีารใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้นวันทําการสดุทา้ย
ของทกุสิ#นเดอืนซึ	งถอืวา่เป็นผลดกีบับรษัิทฯมากกวา่เนื	องจากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมคีวามยดืหยุ่นที	สามารถแปลง
สภาพไดเ้ร็วขึ#น โดยไม่ตอ้งรอระยะเวลา 2-3 เดอืนกอ่นที	จะแปลงสภาพ และเมื	อผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถ
แปลงสภาพไดเ้ร็วขึ#น บรษัิทฯ จะไดรั้บประโยชน์จากการที	มคีา่ใชจ้่ายดอกเบี#ยลดลง ซึ	งเป็นสิ	งที	เหมาะสมสําหรับ
บรษัิทฯ 

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 

34.6548บาทตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ 



24 

 

จํานวนหุน้ที�ออกใหม่เพื�อรองรบั
การแปลงสภาพ 

จํานวนไมเ่กนิ 9,901,380 หุน้ 

ระยะ เวลาการใช้ส ิทธิแปลง
สภาพ 

ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธใินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ ไดนั้บจาก
วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วจนถงึวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดย
สามารถใชส้ทิธิแปลงสภาพไดใ้นวันทําการวันสุดทา้ยของในแต่ละเดือน 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 
 

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
ครองอยูเ่ต็มจํานวนโดยไมม่ผีูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคัญแสดง
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
ครองอยูเ่ต็มจํานวนโดยผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธิ
อื	นใชส้ทิธแิปลงสภาพหรอืซื#อหุน้เต็มจํานวนเชน่กนั 
Control Dilution = (QeCD2016CreationSL + QeW4-

CreationASEAN) / (Qo + QeCD2016JTA-1 + 
QeCD2016JTA-2 + QeCD2016CreationSL + 
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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 
เนื	องจาก PE > Po ดงันั#น จงึไมผ่ลกระทบตอ่การลดลงดา้นราคาหุน้ 
 

2.2 CreationSL ใชส้ทิธแิปลงสภาพ CD2016CreationSL เต็มจํานวนและ 
CreationASEAN ใชส้ทิธซิื#อหุน้ตามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ(W4) ที	ตนถอื
ครองอยูเ่ต็มจํานวนโดยไมม่ผีูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคัญแสดง
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
ครองอยูเ่ต็มจํานวนโดยผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืผูถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธิ
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) + 
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(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 

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
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 
(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
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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 

 

ประธานฯ ไดร้ายงานวา่ขอ้มูลของ Creation SL คอืCreation SL เป็นบรษัิทที	จัดตั #งเป็นพเิศษ (Special 
Purpose Vehicle) และบรหิารงานภายใต ้Creation Investments Capital Management, LLC (“Creation”) ซึ	ง
เป็นบรษัิทที	เป็นผูนํ้าในดา้นจัดการลงทนุในกจิการทางเลอืก โดยเนน้การลงทนุในสว่นทนุของสถาบันที	ใหบ้รกิาร
สนิเชื	อรายย่อย (Microfinance) ผูใ้หส้นิเชื	อขนาดกลางและขนาดเล็ก ธนาคารในประเทศกลุ่มตลาดเกดิใหม่ ผู ้
ใหบ้รกิารทางการเงนิแกก่ลุม่ฐานลา่งของปิรามดิในเชงิเศรษฐกจิ (Bottom of the Economic Pyramid) ปัจจุบัน 
Creation บรหิารจัดการกองทุนส่วนบุคคลจํานวนมาก รวมถงึการจัดการลงทุนในรูปแบบอื	นแก่บุคคลธรรมดา 
ครอบครัว บรษัิท และผูล้งทุนสถาบัน โดยใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการจํานวน 8.1 ลา้นคน และมยีอดเงนิกูใ้หแ้ก่
ธรุกจิขนาดเล็กจํานวนกวา่ 4.2 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ โดย Creation จัดตั #งขึ#นที	เมอืงชคิาโก เมื	อปี 2550   

ในการนี# เนื	องจากนายแพทรคิ ฟิชเชอรซ์ึ	งปัจจบุนัดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ เป็นผูก้อ่ตั #งและ
เป็นหุน้สว่นบรหิารใน Creation SL ซึ	งจะจองซื#อหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิทฯ และเป็นผูบ้รหิารงานในบรษัิทที	
จัดตั #งขึ#นเป็นพเิศษ (Special Purpose Vehicle) อกีบรษัิทหนึ	งคอื Creation Investments ASEAN LLC ซึ	งลงทนุ
ในบรษัิทฯ ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 2.39 (ณ วันที	 6 กรกฎาคม 2559 ผ่านทาง Merrill Lynch, Pierce, Fenner 
& Smith Inc. ในฐานะคัสโตเดยีน) และถอืใบสําคัญแสดงสทิธขิองบรษัิทฯ (GL-W4) ที	ออกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของ
บริษัทในปี 2559 ในจํานวน 4,056,066 หน่วย การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ ใหแ้ก ่
Creation SL ในจํานวนไมเ่กนิ 20 ลา้นดอลลารส์หรัฐ หรอืในเงนิสกลุอื	นในจํานวนเทยีบเทา่ จงึเป็นรายการที	เกี	ยว
โยงกันของบรษัิทฯ ตามประกาศรายการที	เกี	ยวโยงกันในรายการประเภทการรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ โดยมี
มลูคา่ของรายการเทา่กบั 20 ลา้นดอลลารส์หรัฐ เมื	อพจิารณารวมขนาดของรายการที	เกี	ยวโยงกันในชว่งระหวา่ง 6 
เดอืนที	ผ่านมาที	บรษัิทฯ และ/หรือ บรษัิทย่อยไดเ้ขา้ทํากับนายแพทรคิ ฟิชเชอร์ และ/หรอื บคุคลที	เกี	ยวขอ้งซึ	ง
เป็นบคุคลที	เกี	ยวโยงกัน อันไดแ้ก่รายการที	เกี	ยวโยงกับ CCF และรายการที	เกี	ยวโยงกับ BGMM (รายละเอยีด
ปรากฏในวาระที	 2 และวาระที	 3.2) รวมกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ Creation SL ตาม
รายละเอยีดที	ไดอ้ธบิายไปแลว้ จะมขีนาดของรายการที	เกี	ยวโยงกันทั #งสิ#นประมาณ 2,637.26 ลา้นบาท (หรือ
เท่ากับรอ้ยละ 35.43 ของมูลค่าสนิทรัพย์ที	มีตัวตนสุทธิ) ซึ	งมากกว่า 20 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 3 ของมูลค่า
สนิทรัพยท์ี	มตีวัตนสทุธติามประกาศรายการที	เกี	ยวโยงกนั ดงันั#น บรษัิทฯ จงึมหีนา้ที	ตอ้งจัดทํารายงานและเปิดเผย
สารสนเทศการทํารายการที	เกี	ยวโยงกันตอ่ตลาดหลักทรัพย ์และขออนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ในการเขา้ทํารายการที	เกี	ยว
โยงกันโดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่ตํ	ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของผูถ้อืหุน้ที	มาประชมุและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ที	มสีว่นไดเ้สยี นอกจากนี# บรษัิทไดแ้ตง่ตั #งให ้บรษัิท แกรนท ์ธอน
ตนั เซอรว์สิเซส จํากดั เป็นที	ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื	อใหค้วามเห็นแกผู่ถ้อืหุน้บนรายการที	เกี	ยวโยงกันดังกลา่ว
วา่มคีวามสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทหรอืไม ่รวมถงึความเป็นธรรมของราคา และเงื	อนไขของรายการ
ที	เกี	ยวโยงกัน ทั #งนี# สารสนเทศเกี	ยวกับรายการที	เกี	ยวโยงกันของบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) เรื	อง การออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ปรากฎตามเอกสารแนบ 5ที	สง่มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้นี# 

คณะกรรมการพจิารณาและมคีวามเห็นวา่ Creation SL ซึ	งเป็น SPV ภายใต ้Creation เป็นบรษัิทที	มคีวาม
น่าเชื	อถอืและมปีระวัตใินดา้นการลงทนุในสถาบันสนิเชื	อรายย่อย (Microfinance) และสถาบันการเงนิในประเทศ
กลุม่ตลาดเกดิใหม่ ดังนั#น การลงทนุโดย Creation ในบรษัิทจะชว่ยในการขยายธุรกจิของบรษัิทในตลาดอาเซยีน
ตอ่ไปดว้ยแหลง่เงนิทนุที	ด ีนอกจากนี# ในปัจจุบัน บรษัิทมอีัตราหนี#สนิต่อทนุที	ตํ	า กลา่วคอืตํ	ากวา่ 0.5 เทา่ ดังนั#น 
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คณะกรรมการบริษัทจงึพิจารณาและเห็นว่าการระดมทุนผ่านการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพให ้Creation (ผ่านทาง 
Creation SL) ในสกุลเงนิต่างประเทศเพื	อสนับสนุนการขยายธุรกจิในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มคีวาม
เหมาะสม โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี#  

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

การเขา้ซื#อสนิทรัพยต์า่ง ๆ ที	ไดรั้บอนุมัต ิ
• เพื	อใชเ้ป็นเงนิทนุในการขยายธรุกจิและออกผลติภัณฑใ์หม่ในภูมภิาคเอเชยี โดยเฉพาะอย่างยิ	ง

ในประเทศกัมพูชาและประเทศเมยีนม่าร ์และสนับสนุนการปลอ่ยสนิเชื	อเพื	อผูป้ระกอบการ SME 
และการปลอ่ยสนิเชื	อเชา่ซื#อ 

• เพื	อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนสําหรับการดําเนินธุรกจิในรูปแบบ Digital Finance Platform ใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ 

ความสมเหตสุมผลของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
1. เนื	องจากบรษัิทฯ มอีตัราหนี#สนิตอ่ทนุที	ตํ	า (ตํ	ากวา่0.5 เทา่)ในปัจจบุัน การระดมทนุผ่านการออก

หุน้กูแ้ปลงสภาพจะชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถใชป้ระโยชน์จากการกอ่หนี#เพื	อใหบ้รหิารตน้ทนุทาง
การเงนิไดอ้ยา่งเหมาะสมยิ	งขึ#น นอกจากนี# บรษัิทฯ ยังไม่ตอ้งใหห้ลักประกันใด ๆ ในการออกหุน้
กูแ้ปลงสภาพในครั#งนี#อกีดว้ย (เช่นเดยีวกับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2558 และหุน้กูแ้ปลง
สภาพปี 2559) 

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

3. ผลกระทบ (Dilution)ตํ	าและไม่เกดิทันท:ี หากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กู ้
แปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ กรณีจะเปรยีบเสมอืนการเพิ	มทนุของบรษัิทฯ โดยการออกหุน้ใหม่ ซึ	ง
จะทําใหเ้กดิผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) ในวนัที	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 สามารถระดมทนุในสกลุเงนิ
ดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราดอกเบี#ยที	ตํ	ากว่าปกต ิซึ	งบรษัิทฯ สามารถนําไปใชใ้นการประกอบธุรกจิ
ต่างประเทศไดด้ังนั#น จงึชว่ยลดความเสี	ยงในดา้นอัตราแลกเปลี	ยนเงนิตราต่างประเทศใหแ้ก่
บรษัิทฯ อกีดว้ย 

ที	มาและความเหมาะสมของราคาแปลงสภาพ และระยะเวลาใชส้ทิธแิปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพเป็นราคาที	ไดม้กีารเจรจาและตกลงกันระหวา่งบรษัิทฯ และ Creation ราคาแปลง
สภาพที	 70 บาทนั#นสูงกว่าราคาตลาดประมาณรอ้ยละ 75 โดยที	ราคาตลาดดังกล่าวพิจารณาจาก
ราคาปิดถัวเฉลี	ยถ่วงนา้หนักของหุน้ของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอ้นหลัง 15 วันทําการ
ตดิตอ่กันก่อนวันที	คณะกรรมการมมีต ิ(31 ตลุาคม 2559) ใหเ้สนอวาระตอ่ที	ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้
ครั #งที	 2/2559เพื	อพจิารณาอนุมัตกิารออกหุน้เพื	อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ระหวา่งวนัที	7 ตลุาคม2559 ถงึวนัที	28 ตลุาคม 2559 ซึ	งเทา่กับ40.02 บาทตอ่หุน้ ดังนั#น ราคาแปลง
สภาพจะไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบทางดา้นราคา (Price Dilution) ตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิ นอกจากนี# ระยะเวลา
การใชส้ทิธแิปลงสภาพสงูสดุ 3 ปีนั#นจะชว่ยยดืระยะเวลาในการเกดิผลกระทบทางดา้นการลดลงของ
สดัสว่นการถอืหุน้(Control Dilution) ออกไป อย่างไรก็ด ีขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพชว่ย
ใหบ้รษัิทฯ มคีวามยดืหยุ่น โดยบรษัิทฯ สามารถไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ว่าทั #งหมดหรือบางสว่น
ตามที	บรษัิทฯเห็นสมควร หาก Creation SLไมใ่ชส้ทิธแิปลงสภาพภายในระยะเวลา 2 ปีหลังการออก
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ 
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ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้สําหรับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในกรณีที	ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั #งจํานวน จะพจิารณาไดด้งันี#  
 
ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) - สามารถคํานวณได ้4 แนวทางโดย
ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถอืหุน้อยู่ระหวา่งรอ้ยละ 0.64– 0.91โดยในกรณี Worst Case Scenarioคอื
กรณีที	Creation SLใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพที	จะออกในคราวนี#ทั #งจํานวน และCreation 
Investments ASEAN LLC ใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(GL-W4) ทั #งจํานวนและไม่มบีคุคลอื	น
ใชส้ทิธติามหุน้กูแ้ปลงสภาพและใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(GL-W4) อกี การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้
จะเทา่กบัรอ้ยละ 0.91 
 
ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) –ไม่มผีลกระทบดา้นราคา เนื	องจากราคาหุน้เฉลี	ย
หลังการใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญสงูกว่าราคาตลาด (ราคาตลาดพจิารณาจากราคาปิดถัวเฉลี	ยยอ้นหลัง 
15 วันทําการ ระหวา่งวันที	 7 ตลุาคม2559 ถงึวันที	 28 ตลุาคม2559 ซึ	งจะเทา่กับ 40.02 บาทตอ่
หุน้)  
 
รายละเอยีดการคํานวณการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) และการลดลงของราคา 
(Price Dilution) ปรากฏตามรายละเอยีดของขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื#องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ที	จะออกใหแ้ก ่Creation SL ตามที	ปรากฏในตารางดา้นบน 
 

(ข) แผนการใชเ้งนิที�ไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
แผนการใชเ้งนิ 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้วา่การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ 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# 
กลยุทธข์องบรษัิทฯ 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 ้

ระยะเวลา รายละเอยีด 
อตัราสว่น (รอ้ยละของ
จํานวนเงนิที�ไดจ้ากการ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ) 

ภายใน 2 ปีนับจากวนัที	ออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

เพื	อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและออก
ผลติภัณฑใ์หมใ่นภมูภิาคเอเชยีและสนับสนุนการ
ปล่อยสนิเชื	อเพื	อผูป้ระกอบการ SME และการ
ปล่อยสินเชื	อเช่าซื#อโดยเฉพาะอย่างยิ	งใน
ประเทศเมยีนมา่รแ์ละประเทศกมัพูชา 

ประมาณรอ้ยละ 90 

1. ประเทศเมียนม่าร์ (ซึ	งรวมถงึ แต่ไม่จํากัด
เพียงการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก ่
BGMM) 

ประมาณรอ้ยละ 40 

2. ประเทศกมัพูชา ประมาณรอ้ยละ 50 

ภายใน 2 ปีนับจากวนัที	ออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

เพื	อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนสําหรับการดําเนิน
ธุรกจิในรูปแบบ Digital Finance Platform ใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ประมาณรอ้ยละ 10 
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ความสมเหตสุมผลของแผนการใชเ้งนิ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพในครั#งนี#จะออกในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ และเงนิที	จะไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดังกล่าวจะนําไปใชใ้นการขยายธุรกจิในภูมภิาคเอเชยี ซึ	งสามารถใชส้กุลเงนิดอลลาร์สหรัฐในการ
ประกอบธุรกิจได ้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#สนิตอ่ทนุลดลงตํ	ากวา่ 1 เทา่ นอกจากนี# การที	มตีน้ทนุทางการเงนิที	ตํ	ากว่า
โดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิทฯ คาดวา่บรษัิทฯ จะมคีวามสามารถในการทํากําไร
ไดม้ากกว่าเมื	อเปรียบเทยีบกับคู่แข่งในธุรกจิเดยีวกันโดยการเตบิโตทางธุรกจิอย่างรวดเร็วจะชว่ย
สรา้งรากฐานที	แข็งแกร่งในตลาดแถบภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
 
นอกจากนี# การมีฐานเงนิทุนที	แข็งแกร่งและมีผลประกอบการที	มีกําไรนั#นจะส่งผลดตี่อบริษัทฯใน
อนาคตในการเพิ	มอํานาจต่อรองกับสถาบันการเงนิหรือเพิ	มศักยภาพในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนใน
ตลาดตราสารหนี#ต่าง ๆ รวมถงึแหล่งเงนิทุนจากต่างประเทศที	มตีน้ทุนทางการเงนิที	ตํ	ากว่าตน้ทุน
ทางการเงนิที	บรษัิทฯ ไดรั้บอยูใ่นปัจจบุนั   
 

(ง) ความสามารถในการชําระหนี�ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพเมื�อครบกําหนดไถ่
ถอน 
 
บรษัิทฯ มอีัตราสว่นหนี#สนิตอ่ทนุที	ตํ	า บรษัิทฯ จงึยังสามารถกูย้มืเงนิเพิ	มเตมิจากแหลง่เงนิทนุอื	น ๆ 
เพื	อชําระหนี#ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพไดห้ากผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ใชส้ทิธแิปลงสภาพ ทั #งนี# 
การที	บรษัิทฯประกอบธรุกจิในหลายประเทศ และมหีลายผลติภัณฑ ์ก็เป็นการกระจายความเสี	ยงทาง
ธรุกจิ และเพิ	มโอกาสในการสรา้งรายไดเ้พิ	มขึ#นเพื	อชาํระหนี#ได ้
 

ประธานฯ ไดช้ี#แจงเพิ	มเตมิวา่ในวาระที	 5.2 นี# ที	ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ	มเตมิต่อที	
ประชมุนี#เพื	อพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที	บรหิาร และ/หรือ บุคคลที	ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที	บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการดงัตอ่ไปนี# 

 
1) กําหนดหรือแกไ้ขรายละเอยีด วธิีการและเงื	อนไขอื	นๆ ที	เกี	ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้

แปลงสภาพใหแ้ก่ Creation SL ตามความเหมาะสม ซึ	งรวมถงึแต่ไม่จํากัดเพียงขอ้กําหนดและ
เงื	อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัที	ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จํานวนหุน้สามัญเพื	อรองรับการแปลงสภาพ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าที	ตราไว ้การคํานวณและวธิกีารชําระดอกเบี#ย ระยะเวลาในการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพ การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืการกําหนดเหตุการณ์ที	บรษัิทฯ ตอ้งออกหุน้ใหม่เพื	อ
รองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพ และเงื	อนไขการปรับสทิธแิปลงสภาพโดยที	การกําหนด หรอืการแกไ้ข 
โดยประธานเจา้หนา้ที	บรหิารและ/หรอื บคุคลที	ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที	บรหิารดังกลา่ว 
จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบที	ไดรั้บอนุมัตจิากที	ประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครั #งที	 2/2559 ของบริษัทฯ 
โดยเฉพาะอย่างยิ	งในเรื	องอายุของหุน้กูแ้ปลงสภาพอัตราดอกเบี#ย ราคาแปลงสภาพ และอัตราการ
แปลงสภาพ ตามที	ไดร้ะบไุวใ้นขอ้กําหนดสาระสําคัญในเบื#องตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพที	จะออกใหแ้ก ่
Creation SL ตามที	ตามที	ปรากฏในตารางดา้นบน และ 

2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนาม และแกไ้ขสญัญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยขอ้มูล คําขอยกเวน้
การปฏบิตัหินา้ที	 รายงาน คําขออนุญาตตา่งๆ และหลักฐานตา่งๆ ที	จําเป็นที	เกี	ยวขอ้งกับการออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่Creation SLซึ	งรวมถงึการตดิตอ่ การยื	นเอกสารตา่งๆ ดังกลา่วเพื	อ
ขออนุญาต รวมทั #งเอกสารหลักฐานที	เกี	ยวขอ้งอื	นๆ การดําเนนิการการตดิต่อ และ/หรือ การกระทํา
อื	นใดตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ์หน่วยงานราชการ และ/หรอื หน่วยงานที	เกี	ยวขอ้งกับ
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก ่Creation SL การนําหุน้กูแ้ปลงสภาพที	จะออกใหแ้ก ่
Creation SLเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศและการนําหุน้สามัญเพิ	มทนุจากการใช ้
สทิธแิปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพที	จะออกใหแ้ก ่Creation SLเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ละ
ใหม้อํีานาจในการดําเนนิการอื	นใดที	จําเป็นและเหมาะสมเพื	อดําเนนิการตามที	ระบไุวเ้บื#องตน้ 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ	มเตมิ ซึ	งสามารถสรุปไดด้งันี# 

มผีูถ้อืหุน้รายหนึ	งไดใ้หค้วามเห็นซึ	งสามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี# 
ความเห็น ผูถ้อืหุน้ไดใ้หค้วามเห็นวา่การใชคํ้าวา่ ‘voting shares’ในหนังสอืเชญิประชมุภาษาอังกฤษนั#นมี

ความสบัสนและคําดงักลา่วไม่มกีฎหมายไทยรองรับ นอกจากนี# บรษัิทฯ ควรเสนอใหใ้ชร้ายไดท้ี	
ปรากฎในงบการเงนิรวมในการประกาศจ่ายเงนิปันผล ไม่ใชร่ายไดจ้ากงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
เนื	องจากเงนิปันผลจะมจํีานวนนอ้ยกว่าและผูถ้อืหุน้จะไม่มอํีานาจควบคุมในการจ่ายเงนิปันผล
โดยบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

คําตอบ ประธานฯ และสนับสนุนโดยคุณยรรยง ที	ปรกึษาทางการเงนิ ไดต้อบว่าการจ่ายเงนิปันผลจาก
รายไดท้ี	ปรากฎในงบการเงนิรวมนั#นไม่สามารถทําได ้เนื	องจากเงนิปันผลนั#นจะตอ้งถูกจ่ายจาก
บรษัิทยอ่ยมายังบรษัิทแม่ในประเทศไทยกอ่น บรษัิทฯ สามารถทําไดเ้พยีงคํานวณในงบการเงนิ
รวม อยา่งไรก็ด ีประธานฯ ไดก้วา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ 

 
เมื	อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิ	มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ที	ประชมุเพื	อพจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขาย

หุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทนุในตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่Creation SLใน
จํานวนไม่เกนิ 20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือในเงนิสกุลอื	นในจํานวนเทยีบเท่าและการเขา้ทํารายการที	เกี	ยวโยงกัน
และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที	ช ี#แจงไปแลว้ 

ทั #งนี# มตใินระเบยีบวาระนี#จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของผูถ้อื
หุน้ซึ	งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึ	งถอื
หุน้จํานวน 36,504,600 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ที	มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนี# 

 มต ิ ที	ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนใน
ตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก ่Creation SLในจํานวนไม่เกนิ 20 ลา้นดอลลารส์หรัฐ
หรอืในเงนิสกลุอื	นในจํานวนเทยีบเทา่และการเขา้ทํารายการที	เกี	ยวโยงกัน และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที	
ไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี# 

เห็นดว้ย 1,109,276,478 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.1004 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ	งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

ทั #งนี# Creation ASEAN ซึ	งถอืหุน้จํานวน 36,504,600หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงใน
วาระนี# 
หมายเหต ุ  ในวาระนี#มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ	มขึ#น 1 รายจํานวน 550,000 หุน้ (เสยีง)  รวม

เป็นจํานวนหุน้ที	เขา้ร่วมประชมุทั #งหมด จํานวน 1,167,260,561 หุน้ (เสยีง) 

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 

ประธานฯ รายงานต่อที	ประชมุว่าที	ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที	ประชมุนี# เพื	อพจิารณา
อนุมัตกิารเพิ	มทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 12,376,724.50 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ	มทุน จํานวน 
24,753,449 หุน้ มลูคา่ที	ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื	อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที	จะออก
และเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ตามกฎหมายที	เกี	ยวขอ้งซึ	งมรีายละเอยีดปรากฏตามระเบยีบวาระที	 
5.1  



32 

 

ประธานฯ ไดช้ี#แจงเพิ	มเตมิว่าในวาระที	 6.1 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 ซึ	งสามารถสรุปไดด้งันี# 

 
คําถาม  บรษัิทฯ ไดคํ้านงึถงึการถอืหุน้ไขวใ้นบรษัิทฯ โดย JTA หรอืไม ่
คําตอบ ประธานฯไดต้อบวา่JTA ไม่ใชบ่รษัิทแม่ของบรษัิทฯในปัจจุบัน และ JTA ถอืหุน้ในบรษัิทฯ ใน

สดัสว่นที	นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของหุน้ทั #งหมดของบรษัิทฯ 
 

เมื	อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิ	มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ที	ประชมุเพื	อพจิารณาอนุมัตกิารเพิ	มทนุจดทะเบยีน
ของบรษัิทฯ จํานวน 12,376,724.50 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ	มทนุ จํานวน 24,753,449 หุน้ มูลคา่ที	ตราไว ้
หุน้ละ 0.50 บาท เพื	อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที	จะออกและเสนอขายใหแ้ก่ JTrust 
Asia Pte. Ltd. และการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื	อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ	มทนุจดทะเบยีน
ของบรษัิทฯและการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที	ช ี#แจงไปแลว้ 

 ทั #งนี#มตใินวาระนี#จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ	งมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับเสยีงของ JTrust Asia Pte.Ltd. ซึ	งถอืหุน้จํานวน 98,100,000 หุน้ 
และเป็นผูถ้อืหุน้ที	มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 มต ิ ที	ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเพิ	มทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 12,376,724.50 
บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ	มทุน จํานวน 24,753,449 หุน้ มูลค่าที	ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื	อรองรับการใช ้
สทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที	จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. และการแกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื	อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ	มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ และการมอบอํานาจ ตาม
รายละเอยีดที	ไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี# 

เห็นดว้ย 1,050,689,878 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.2724 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ	งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

ทั #งนี# JTA ซึ	งถอืหุน้จํานวน 98,100,000หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนี# 

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�มทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯท ั�งหมด 

ประธานฯ รายงานต่อที	ประชมุว่าที	ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที	ประชมุนี# เพื	อพจิารณา
อนุมัติการเพิ	มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 4,950,690 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ	มทุนจํานวน 
9,901,380 หุน้ มูลค่าที	ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทเพื	อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที	จะออก
และเสนอขายใหแ้ก ่Creation SL ตามกฎหมายที	เกี	ยวขอ้ง ซึ	งมรีายละเอยีดปรากฏตามระเบยีบวาระที	 5.2 และการ
แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื	อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ	มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯทั #งหมด อัน
รวมถงึการเพิ	มทนุจดทะเบยีนที	สบืเนื	องมาจากการเพิ	มทนุจดทะเบยีนตามวาระที	 6.1 ดว้ย โดยการยกเลกิขอ้ความ
เดมิและเปลี	ยนแปลงเป็นขอ้ความใหม ่ดงันี# 

ขอ้ความใหม ่

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน  :   922,545,040บาท (เกา้รอ้ยยี	สบิสองลา้นหา้แสนสี	
หมื	นหา้พันสี	สบิบาท) 
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แบง่ออกเป็น   :  1,845,090,080 หุน้ (หนึ	งพันแปดรอ้ยสี	สบิหา้ลา้น
เกา้หมื	นแปดสบิหุน้) 
 
มลูคา่หุน้ละ   : 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 
โดยแบง่ออกเป็น 
 
หุน้สามัญ   :  1,845,090,080 หุน้ (หนึ	งพันแปดรอ้ยสี	สบิหา้ลา้น
เกา้หมื	นแปดสบิหุน้) 
 
หุน้บรุมิสทิธ ิ   :  -0- หุน้   (-)” 

 
ประธานฯ ไดช้ี#แจงเพิ	มเตมิว่าในวาระที	 6.2 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 ซึ	งสามารถสรุปไดด้งันี# 

 
คําถาม เมื	อบรษัิทฯ จะออกหุน้ตามมูลค่าที	ตราไว ้บรษัิทฯ จะบันทกึหุน้กูแ้ปลงสภาพในงบการเงนิของ

บรษัิทฯ อยา่งไร สว่นตา่งมลูคา่หุน้ (Premium)เป็นเทา่ใด 
คําตอบ บรษัิทฯจะบันทกึหุน้กูแ้ปลงสภาพในสว่นของหนี#ทั #งนี#สว่นต่างมูลคา่หุน้นั#นมมีูลค่าประมาณรอ้ย

ละ 50 ของมลูคา่หุน้ในปัจจบุนั 
 

เมื	อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิ	มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ที	ประชมุเพื	อพจิารณาอนุมัตกิารเพิ	มทนุจดทะเบยีน
ของบรษัิทฯ จํานวน 4,950,690 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ	มทนุ จํานวน 9,901,380 หุน้ มูลคา่ที	ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท เพื	อรองรับการใชส้ทิธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที	จะออกและเสนอขายใหแ้ก่ Creation 
Investments Sri Lanka LLC และการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื	อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ	ม
ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯทั #งหมด อันรวมถงึการเพิ	มทนุจดทะเบยีนที	สบืเนื	องมาจากการเพิ	มทนุจดทะเบยีนตาม
วาระที	 6.1 ดว้ย และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที	ช ี#แจงไปแลว้ 

ทั #งนี# มตใินระเบยีบวาระนี#จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของผูถ้อื
หุน้ซึ	งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึ	งถอืหุน้
จํานวน 36,504,600 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ที	มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 
 มต ิ ที	ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเพิ	มทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จํานวน 4,950,690 บาท 
โดยการออกหุน้สามัญเพิ	มทนุ จํานวน 9,901,380 หุน้ มลูคา่ที	ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื	อรองรับการใชส้ทิธแิปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที	จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLC และการแกไ้ข
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื	อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ	มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯทั #งหมด อันรวมถงึ
การเพิ	มทุนจดทะเบยีนที	สบืเนื	องมาจากการเพิ	มทุนจดทะเบยีนตามวาระที	 6.1 ดว้ย และการมอบอํานาจ ตาม
รายละเอยีดที	ไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี# 

เห็นดว้ย 1,112,285,278 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.3665 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ	งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

ทั #งนี# Creation ASEAN ซึ	งถอืหุน้จํานวน 36,504,600หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงใน
วาระนี# 
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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. 

ประธานฯ รายงานต่อที	ประชุมว่าสืบเนื	องจากการอนุมัติการเพิ	มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตาม
รายละเอยีดในระเบยีบวาระที	 6.1 นั#น ที	ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที	ประชมุนี# เพื	อพจิารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุน้สามัญเพิ	มทุนของบรษัิทฯ ในจํานวนไม่เกนิ 24,753,449 หุน้ มูลค่าที	ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื	อ
รองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที	จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ตาม
รายละเอยีดที	ปรากฏในระเบยีบวาระที	 5.1 

ในการนี#ราคาใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญเพิ	มทนุที	ราคา 70 บาทตอ่หุน้ดังกลา่วจะไม่ตํ	ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคา
ปิดถัวเฉลี	ยถ่วงนํ#าหนักของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอ้นหลัง 15 วันทําการ ตดิต่อกันก่อนวันที	
คณะกรรมการมมีต ิ(31 ตลุาคม 2559) ใหเ้สนอวาระตอ่ที	ประชมุนี#เพื	อพจิารณาอนุมัตกิารออกหุน้เพื	อรองรับการใช ้
สทิธติามหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที	จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ระหวา่งวันที	 7 ตลุาคม 2559 ถงึ
วนัที	 28 ตลุาคม 2559ซึ	งจะเทา่กับ 40.02 บาทตอ่หุน้ จงึไม่เขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ	า
ตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที	 สจ. 39/2551 เรื	อง การคํานวณราคา
เสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกําหนดราคาตลาดเพื	อการพจิารณาการเสนอขายหุน้ที	ออกใหมใ่นราคาตํ	า 

ประธานฯ ไดช้ี#แจงเพิ	มเตมิว่าในวาระที	 7.1 นี#ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ	มทุนของบริษัทฯ ในจํานวน 
24,753,449 หุน้ เพื	อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที	จะออกและเสนอขายใหแ้ก่ JTrust 
Asia Pte. Ltd.คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ	มเตมิต่อที	ประชมุนี# เพื	อพจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจให ้
ประธานเจา้หนา้ที	บริหาร และ/หรือ บุคคลที	ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที	บริหารเป็นผูม้อํีานาจในการ
พจิารณากําหนดรายละเอยีดอื	นๆ ที	เกี	ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้เพิ	มทนุขา้งตน้ ซึ	งรวมถงึการเขา้เจรจา ทําความตก
ลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที	เกี	ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ	มทนุดังกล่าว รวมถงึการลง
นามในคําขออนุญาตตา่งๆ คําขอผอ่นผันตา่งๆ และหลกัฐานที	จําเป็นที	เกี	ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ	มทนุและ
การนําหุน้สามัญเพิ	มทนุเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ซึ	งรวมถงึการตดิตอ่ การยื	นคําขออนุญาตหรอืขอผ่อน
ผัน เอกสารหรอืหลกัฐานตา่งๆ และการดําเนนิการการตดิตอ่ และ/หรอื การกระทําอื	นใดตอ่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลักทรัพยฯ์ หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที	เกี	ยวขอ้ง รวมถงึการ
ดําเนนิการใดๆ ที	จําเป็นเพื	อวตัถปุระสงคใ์นการจัดสรรหุน้สามัญเพิ	มทนุของบรษัิทฯ ดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ	มเตมิ ซึ	งสามารถสรุปไดด้งันี# 
 
คําถาม เพราะเหตใุดบรษัิทฯ ถงึไดร้ะบถุงึการเสนอขายหุน้ที	ออกใหม่ในราคาตํ	า และเหตใุดการคํานวณ

ราคายอ้นหลัง 15 วันจงึคดิคํานวณถงึวันก่อนวันที	คณะกรรมการมมีต ิไม่ใชว่ันที	ใชส้ทิธแิปลง
สภาพ 

คําตอบ ประธานฯ ไดต้อบว่าการระบุขอ้ความดังกล่าวในหนังสอืเชญิประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้นั#นเป็นการ
ระบคํุาตามกฎหมายที	เกี	ยวขอ้งเทา่นั#น ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นราคาที	สงูกวา่
ราคาตลาดของหุน้ของบรษัิทฯ 

 
เมื	อไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิ	มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ที	ประชมุเพื	อพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญ

เพิ	มทุนของบรษัิทฯ ในจํานวนไม่เกนิ 24,753,449 หุน้ มูลค่าที	ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื	อรองรับการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที	จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd.และการมอบอํานาจ ตาม
รายละเอยีดที	ช ี#แจงไปแลว้ 

ทั #งนี# มตใินระเบยีบวาระนี#จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนโดยไมนั่บเสยีงของ JTrust Asia Pte.Ltd. ซึ	งถอืหุน้จํานวน 98,100,000 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ที	มสีว่นได ้
เสยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนี# 
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 มต ิ ที	ประชุมพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิ	มทุนของบริษัทฯ ในจํานวนไม่เกนิ 
24,753,449 หุน้ มลูคา่ที	ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื	อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที	จะออก
และเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd.และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที	ไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี# 

เห็นดว้ย 1,050,538,942 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.2583 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ	งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 18,618,019 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.7414 
งดออกเสยีง 3,600 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 

ทั #งนี# JTA ซึ	งถอืหุน้จํานวน 98,100,000หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนี# 

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 

ประธานฯ รายงานต่อที	ประชุมว่าสืบเนื	องจากการอนุมัติการเพิ	มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตาม
รายละเอยีดในระเบยีบวาระที	 6.2 นั#น ที	ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ที	ประชมุนี# เพื	อพจิารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุน้สามัญเพิ	มทุนของบรษัิทฯ ในจํานวนไม่เกนิ  9,901,380 หุน้ มูลค่าที	ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื	อ
รองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที	จะออกและเสนอขายใหแ้ก่ Creation Investments Sri 
Lanka LLCตามรายละเอยีดที	ปรากฏในระเบยีบวาระที	 5.2 

ในการนี#ราคาใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญเพิ	มทนุที	ราคา 70 บาทตอ่หุน้ดังกลา่วจะไม่ตํ	ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคา
ปิดถัวเฉลี	ยถ่วงนํ#าหนักของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอ้นหลัง 15 วันทําการ ตดิต่อกันก่อนวันที	
คณะกรรมการมมีต ิ(31 ตลุาคม 2559)ใหเ้สนอวาระตอ่ที	ประชมุนี#เพื	อพจิารณาอนุมัตกิารออกหุน้เพื	อรองรับการใช ้
สทิธติามหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที	จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLCระหวา่งวันที	 7 
ตุลาคม 2559 ถงึวันที	 28 ตุลาคม 2559 ซึ	งจะเท่ากับ 40.02 บาทต่อหุน้ จงึไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพในราคาตํ	าตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที	 สจ. 39/2551 
เรื	อง การคํานวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกําหนดราคาตลาดเพื	อการพจิารณาการเสนอขายหุน้ที	ออกใหม่
ในราคาตํ	า 

ประธานฯ ไดช้ี#แจงเพิ	มเตมิว่าในวาระที	 7.2 นี#ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ	มทุนของบริษัทฯ ในจํานวน 
9,901,380 หุน้ เพื	อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที	จะออกและเสนอขายใหแ้ก่ Creation 
Investments Sri Lanka LLCที	ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ	มเตมิตอ่ที	ประชมุนี#เพื	อพจิารณาอนุมัติ
การมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที	บรหิาร และ/หรอื บคุคลที	ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที	บรหิารเป็นผูม้ี
อํานาจในการพจิารณากําหนดรายละเอยีดอื	นๆ ที	เกี	ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้เพิ	มทนุขา้งตน้ ซึ	งรวมถงึการเขา้เจรจา 
ทําความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที	เกี	ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ	มทุนดังกล่าว 
รวมถงึการลงนามในคําขออนุญาตต่างๆ คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที	จําเป็นที	เกี	ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ	มทุนและการนําหุน้สามัญเพิ	มทนุเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ซึ	งรวมถงึการตดิต่อ การยื	นคําขอ
อนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ และการดําเนินการการตดิต่อ และ/หรือ การกระทําอื	นใดต่อ
สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลักทรัพยฯ์ หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงาน
ที	เกี	ยวขอ้ง รวมถงึการดําเนนิการใดๆ ที	จําเป็นเพื	อวตัถปุระสงคใ์นการจัดสรรหุน้สามัญเพิ	มทนุของบรษัิทฯ ดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ	มเตมิ ซึ	งสามารถสรุปไดด้งันี# 
 
คําถาม สว่นตา่งมูลคา่หุน้ (Share Premium) นั#นเป็นเทา่ใด คดิคํานวณจากมูลคา่ 40.02 บาท หรอืมูล

คา่ที	ตราไวข้องหุน้ที	 0.50 บาท 
คําตอบ ประธานฯ ตอบวา่สว่นตา่งมูลคา่หุน้นั#นไม่สามารถพจิารณาเทยีบกับมูลคา่ที	ตราไวข้องหุน้ได ้แต่

ตอ้งพจิารณาเทยีบกบัราคาหุน้ ณ ขณะนั#น 
 

เมื	อไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิ	มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ที	ประชมุเพื	อพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญ
เพิ	มทนุของบรษัิทฯ ในจํานวนไมเ่กนิ  9,901,380 หุน้ มลูคา่ที	ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื	อรองรับการใชส้ทิธแิปลง
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สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที	จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLCและการมอบ
อํานาจ ตามรายละเอยีดที	ช ี#แจงไปแลว้ 

ทั #งนี# มตใินระเบยีบวาระนี#จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนโดยไม่นับเสยีงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึ	งถอืหุน้จํานวน 36,504,600 หุน้ และเป็นผู ้
ถอืหุน้ที	มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 มต ิ ที	ประชุมพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิ	มทุนของบริษัทฯ ในจํานวนไม่เกนิ  
9,901,380 หุน้ มูลคา่ที	ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื	อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที	จะออก
และเสนอขายใหแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLCและการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที	ไดเ้สนอขา้งตน้
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี# 

เห็นดว้ย 1,112,134,342 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.3532 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ	งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

ทั #งนี# Creation ASEAN ซึ	งถอืหุน้จํานวน 36,504,600 หุน้ นับเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีง
ในวาระนี# 

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

ประธานฯ ไดร้ายงานตอ่ที	ประชมุวา่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี	ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิาร
แกไ้ขเพิ	มเตมิเหตผุลความจําเป็นและวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และแผนการใชเ้งนิที	ไดรั้บจากหุน้
กูแ้ปลงสภาพที	ออกใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ในวนัที	 1 สงิหาคม 2559 (หุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559) และขอ้มูล
ที	เกี	ยวขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงันี# 

ขอ้ความใหม ่

(ก) เหตุผลและความจําเป็นของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และวตัถุประสงคข์องการออกหุน้กู ้
แปลงสภาพ 
เหตผุลความจําเป็นและวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
• เพื	อใชเ้ป็นเงนิทนุและสนับสนุนการขยายธุรกจิและ/หรอืการซื#อกจิการเพื	อขยายธุรกจิในภูมภิาค

เอเชยี และเพิ	มศักยภาพใหแ้ก่การปล่อยสนิเชื	อในรูปแบบ Digital Finance Platform ของ
บรษัิทฯ 

(ข) แผนการใชเ้งนิที�ไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
แผนการใชเ้งนิ 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ว่าการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทางเลอืกหนึ	งในการระดมทนุเพื	อนํา
เงนิที	ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพมาใชใ้นการตอ่ไปนี#  

ระยะเวลา รายละเอยีด 
จํานวน (ดอลลาร์

สหรฐั) 
ภายใน 2 ปีนับจากวันที	
ออกและเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

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

ประมาณ 130 

1. การเขา้ซื#อหุน้ใน CCF ประมาณ 72 

2. การเขา้ซื#อหุน้ใน BGMM ประมาณ 8 

3. หุน้กู ้CF 28.5 
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ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิ 
ธรุกจิสนิเชื	อในภมูภิาคเอเชยีไดเ้ตบิโตขึ#นอยา่งมาก ซึ	งบรษัิทฯ ก็ไดรั้บการตดิตอ่จากผูข้ายหลายราย
โดยเฉพาะอย่างยิ	งในภูมภิาคเอเชยี ตามไดนํ้าเสนอใหค้ณะกรรมการ และ/หรือผูถ้อืหุน้ เพื	ออนุมัติ
การทํารายการและไดเ้ปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ในชว่งระยะเวลา 2 เดอืนที	ผ่านมา  ในการนี# 
บรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ยไดเ้ขา้ทําบนัทกึขอ้ตกลง และ/หรอื สญัญาที	เกี	ยวขอ้งกับธุรกรรมตามที	
ไดก้ลา่วมาแลว้นั#น ซึ	งเมื	อบรษัิทฯ ไดรั้บการอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ และไดรั้บการอนุญาตจากหน่วนงาน
ราชการที	เกี	ยวขอ้ง รวมทั #งเงื	อนไขบังคับก่อนสําเร็จแลว้ บริษัทฯ ก็จะดําเนินการเขา้ทําธุรกรรมที	
เกี	ยวขอ้งซึ	งคาดวา่จะใหแ้ลว้เสร็จในตน้ปี 2560และจากการเขา้ซื#อหุน้ตา่ง ๆ นี# บรษัิทฯ ยังคงมุ่งมั	นที	
จะเพิ	มความแข็งแกร่งของธุรกจิในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตต้่อไปและมีแผนในการค่อย ๆ 
ขยายธรุกจิอยา่งมั	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 #นจะช่วยใหธุ้รกจิในภูมภิาคเอเชยี โดยเฉพาะเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใตนั้#นขยายตวัขึ#นได ้

ความสมเหตสุมผลของแผนการใชเ้งนิ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพในครั#งนี#จะออกในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ และเงนิที	จะไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดังกล่าวจะนําไปใชใ้นการขยายธุรกจิในภูมภิาคเอเชยี ซึ	งสามารถใชส้กุลเงนิดอลลาร์สหรัฐในการ
ประกอบธุรกิจได ้ดังนั#น การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจึงเปรียบเสมือนการป้องกันความเสี	ยงแบบ
ธรรมชาต ิ(Natural Hedge) 

ในการนี# คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้วา่เนื	องจากบรษัิทฯ ไดรั้บขอ้เสนอและไดรั้บการตดิตอ่สําหรับการ
ซื#อกจิการที	น่าสนใจหลายรายการ และเมื	อพิจารณาถงึสถานการณ์ที	เปลี	ยนแปลงไปและโอกาสใหม่ที	เขา้มา 
คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึเห็นวา่บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นที	จะตอ้งใชเ้งนิที	ไดรั้บจากการขายหุน้กูแ้ปลงสภาพปี 2559 
เพื	อลงทนุในการซื#อกจิการเหลา่นั#นที	สว่นมากจะแลว้เสร็จในตน้ปี 2560 เพื	อควา้โอกาสทางธุรกจิที	เขา้มาไดอ้ย่าง
ทนัทว่งท ีและเพื	อการบรหิารจัดการโครงสรา้งเงนิทนุใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกบ่รษัิทฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

นอกจากนี# บริษัทฯ ยังคงมเีงนิเหลอืซึ	งสามารถนําไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนได ้และในขณะเดยีวกัน 
บรษัิทฯ ก็สามารถจัดหาเงนิทนุเพิ	มเตมิไดอ้กีหลายชอ่งทางผา่นทางธนาคารและสถาบนัตา่ง ๆ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ	มเตมิ ซึ	งสามารถสรุปไดด้งันี# 
 
มผีูถ้อืหุน้รายหนึ	งไดใ้หค้วามเห็นดงัตอ่ไปนี# 
ความเห็น ผูถ้อืหุน้แนะนําวา่รายละเอยีดของการใชเ้งนิควรจะชดัเจนกวา่นี# นอกจากนี# เนื	องจากบรษัิทฯ จะ

ระดมเงนิทนุในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐโปรดพจิารณาถงึการบรหิารความเสี	ยงเพื	อลดความเสี	ยง
จากคา่เงนิดว้ย 

คําตอบ  ประธานฯขอบคณุผูถ้อืหุน้สาํหรับความเห็น 

4. จัดตั #งบรษัิทใหบ้รกิาร 3 

5. การเขา้ซื#อหุน้ในPT 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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เมื	อไม่มีผูถ้ ือหุน้ซักถามเพิ	มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอต่อที	ประชุมเพื	อพิจารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิ	มเตมิ

เหตผุลความจําเป็นและวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และแผนการใชเ้งนิที	ไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ที	ออกใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ในวันที	 1 สงิหาคม 2559 และขอ้มูลที	เกี	ยวขอ้ง ตามรายละเอยีดที	ช ี#แจงไป
แลว้ 

 ทั #งนี#มตใินวาระนี#จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที	มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
โดยไม่นับเสยีงของ JTA ซึ	งถอืหุน้จํานวน 98,100,000 หุน้ และ Creation Investments ASEAN LLC ซึ	งถอืหุน้
จํานวน 36,504,600 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ที	มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 มต ิ ที	ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารแกไ้ขเพิ	มเตมิเหตผุลความจําเป็นและวัตถุประสงคข์องการ
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และแผนการใชเ้งนิที	ไดรั้บจากหุน้กูแ้ปลงสภาพที	ออกใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ในวันที	 
1 สงิหาคม 2559 และขอ้มลูที	เกี	ยวขอ้งตามรายละเอยีดที	ไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี# 

เห็นดว้ย 1,014,312,826 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.2237 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ	งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

ทั #งนี# JTA ซึ	งถอืหุน้จํานวน 98,100,000 หุน้ และ Creation ASEAN ซึ	งถอืหุน้จํานวน 36,504,600 หุน้ นับเป็นผูม้ี
สว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนี# 

ระเบยีบวาระที� 9 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที	ประชมุว่าเพื	อพัฒนาการบรหิารงานของบรษัิทฯ และเพื	อความชัดเจนเกี	ยวกับ
ขอ้จํากัดการโอนหุน้และการถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามคําแนะนําของตลาดหลักทรัพยค์ณะกรรมการไดอ้นุมัตใิห ้
นําเสนอตอ่ที	ประชมุนี#เพื	อพจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิ	มเตมิขอ้บงัคบัของบรษัิทฯที	เกี	ยวขอ้งกับขอ้จํากัดการโอนหุน้
และจํานวนกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผูกพันบรษัิทฯ โดยยกเลกิขอ้ความเดมิในขอ้ 13 และขอ้ 27 และแทนที	ดว้ย
ขอ้ความใหมด่งัตอ่ไปนี# 

 

“ขอ้ 13 การโอนหุน้ 

หุน้ของบรษัิทโอนไดโ้ดยไม่มขีอ้จํากัด เวน้แต่ การโอนหุน้นั#นเป็นเหตุใหอ้ัตราส่วนการถือหุน้
ของบคุคลผูท้ี	ไมใ่ชส่ญัชาตไิทยขดัหรอืแยง้กบั ขอ้ 6. วรรคสองแหง่ขอ้บงัคบันี#” 

“ขอ้ 27 อํานาจกรรมการ 

คณะกรรมการมีอํานาจและหนา้ที	จัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ 
และมตขิองที	ประชมุผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ	งหรอืหลายคนปฏบิัตกิารอย่างใดอย่างหนึ	งแทน
คณะกรรมการก็ได ้กรรมการผูไ้ดรั้บมอบหมายมีสทิธไิดรั้บค่าตอบแทนในการปฏบิัตงิานตามที	ไดรั้บ
มอบหมายนั#น 

ใหก้รรมการหนึ	งคนลงลายมือชื	อและประทับตราสําคัญของบริษัทจงึจะผูกพันบริษัท โดยให ้
คณะกรรมการของบรษัิทมอํีานาจกําหนดรายชื	อกรรมการซึ	งมอํีานาจลงนามผูกพันบรษัิทพรอ้มประทับตรา
สาํคญัของบรษัิทได”้ 

ประธานฯ ไดช้ี#แจงเพิ	มเตมิว่าในวาระที	 9 นี#ที	ประชุมคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ	มเตมิต่อที	
ประชมุนี#เพื	อพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที	บรหิาร และ/หรือ บุคคลที	ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที	บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนินการใดๆ ที	เกี	ยวขอ้งกับการจดทะเบยีนแกไ้ขขอ้บังคับของ
บริษัทฯ ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื	นใดที	เกี	ยวขอ้งและดําเนินการใหข้อ้มูลเพิ	มเตมิหรือ
เปลี	ยนแปลงเอกสารการจดทะเบยีนหรอืเอกสารอื	นใดที	เกี	ยวขอ้งกับการจดทะเบยีนดังกล่าวตามคําเรียกรอ้งของ
หน่วยงานที	เกี	ยวขอ้ง 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มูลเพิ	มเตมิ ทั #งนี# ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิ	มเตมิประธานฯ 
จึงเสนอต่อที	ประชุมเพื	อพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ	มเติมขอ้บังคับของบริษัทฯและการมอบอํานาจ ตาม
รายละเอยีดที	ช ี#แจงไปแลว้ 

 
 ทั #งนี#มตใินวาระนี#จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ	งมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มต ิ ที	ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารแกไ้ขเพิ	มเตมิขอ้บังคับของบรษัิทฯ และการมอบอํานาจ 
ตามรายละเอยีดที	ไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี# 

เห็นดว้ย 1,150,985,761 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.6057 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ	งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

ระเบยีบวาระที� 10 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขจํานวนและรายชื�อกรรมการที�มอํีานาจลงนามผูกพนั
บรษิทัฯ 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที	ประชุมว่าสบืเนื	องจากการแกไ้ขเพิ	มเตมิขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 27 ตาม
รายละเอยีดที	ปรากฏในวาระที	 9 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี	ประชมุนี#พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขจํานวนและ
รายชื	อกรรมการที	มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื	อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิ	มเตมิขอ้บังคับของบริษัทฯ 
ดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดดงันี# 

“ชื	อและจํานวนกรรมการซึ	งมอํีานาจลงลายมอืชื	อแทนบรษัิทคอื นายมทิซจึ ิโคโนชติะ หรือ นายสมชัย 
ลมิป์พัฒนสนิ หรอื นายทัตซยึะ โคโนชติะ หรอื นายมุเนะโอะ ทาชโิร่ คนใดคนหนึ	งลงลายมอืชื	อ และประทับตรา
สาํคญัของบรษัิท” 

ในการนี# คณะกรรมการของบรษัิทฯ มอํีานาจกําหนดรายชื	อกรรมการซึ	งมอํีานาจลงนามผูกพันบรษัิทฯ เมื	อ
มกีารเปลี	ยนแปลงในคราวตอ่ไปตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 27 ที	ไดม้กีารแกไ้ขตามรายละเอยีดที	ปรากฏตาม
วาระที	 9 

ประธานฯ ไดช้ี#แจงเพิ	มเตมิว่าในวาระที	 10 นี#ที	ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอเพิ	มเตมิต่อที	
ประชมุนี#เพื	อพิจารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที	บรหิาร และ/หรือ บุคคลที	ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที	บรหิารเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการใดๆ ที	เกี	ยวขอ้งกับการจดทะเบยีนแกไ้ขจํานวนและรายชื	อ
กรรมการที	มอํีานาจลงนามผกูพันบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดเบื#องตน้ ตอ่หน่วยงานตา่งๆ ของรัฐ และ/หรอื หน่วยงาน
อื	นใดที	เกี	ยวขอ้งและดําเนินการใหข้อ้มูลเพิ	มเตมิหรือเปลี	ยนแปลงเอกสารการจดทะเบยีนหรือเอกสารอื	นใดที	
เกี	ยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนดงักลา่วตามคําเรยีกรอ้งของหน่วยงานที	เกี	ยวขอ้ง 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ	มเตมิ ซึ	งสามารถสรุปไดด้งันี# 

 
มผีูถ้อืหุน้รายหนึ	งไดใ้หค้วามเห็นดงัตอ่ไปนี# 
ความเห็น เพื	อการกํากบัดแูลกจิการที	ด ีบรษัิทฯ ควรใหก้รรมการ 2 ทา่นลงนามเพื	อผูกพันบรษัิทฯ และแบง่

กรรมการที	มอํีานาจลงลายมอืชื	อเป็น 2 กลุม่ 
คําตอบ  ประธานฯขอบคณุผูถ้อืหุน้สาํหรับความเห็น 
 

เมื	อไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิ	มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอตอ่ที	ประชมุเพื	อพจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขจํานวนและ
รายชื	อกรรมการที	มอํีานาจลงนามผกูพันบรษัิทฯและการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที	ช ี#แจงไปแลว้ 

 ทั #งนี#มตใินวาระนี#จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มต ิ ที	ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารแกไ้ขจํานวนและรายชื	อกรรมการที	มอํีานาจลงนามผูกพัน
บรษัิทฯ และการมอบอํานาจ ตามรายละเอยีดที	ไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี# 
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เห็นดว้ย 1,155,260,661 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.9720 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซึ	งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย     11,999,900 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.0280 
งดออกเสยีง 0 คะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

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

 -ไมม่-ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ	มเตมิ ซึ	งสามารถสรุปไดด้งันี# 
 
คําถาม เหตุใดบรษัิทฯ จงึเลอืกออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแทนที	จะออกหุน้สามัญซึ	งจะชว่ยลดคา่ใชจ้่ายใน

การทําธรุกรรมได ้
คําตอบ ประธานฯ ไดต้อบวา่บรษัิทฯ นั#นยังคงเป็นบรษัิทที	เป็น Start-up ซึ	งความน่าสนใจในการลงทุน

นั#นจะอยู่ที	มูลคา่หุน้ของบรษัิทฯ เป็นหลัก ในการนี# เพื	อที	จะขยายธุรกจิของบรษัิทฯ ไปทั	วโลก 
บรษัิทฯ จําเป็นตอ้งมกีารจัดโครงสรา้งในสว่นหนี#อย่างเหมาะสม นอกจากนี# เนื	องจาก นักลงทุน
บางรายก็ยังไม่มั	นใจที	จะลงทนุในบรษํิทฯ ซึ	งยังเป็นเพยีง Start-up ดังนั#น การออกหุน้กูแ้ปลง
สภาพจงึถอืเป็นการจัดการความเสี	ยงใหแ้กผู่ล้งทนุดว้ย 

 
มผีูถ้อืหุน้รายหนึ	งไดใ้หค้วามเห็นดงัตอ่ไปนี# 
ความเห็น บรษัิทฯ ควรประชาสมัพันธธ์รุกจิของบรษัิทฯ ใหม้ากขึ#นโดยผ่านทางโบรชวัร ์หรอื e-newsletter 

และควรสง่รายงานการประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทกุคน นอกจากนี# บรษัิทฯ ควรพจิารณาจัดประชมุใน
ยา่นธรุกจิใจกลางเมอืง 

คําตอบ คณุ Tatsuya ไดต้อบวา่ในปีนี#บรษัิทฯ ไดม้กีารทําการนักลงทนุสมัพันธผ์่านทางสื	อตา่ง ๆ จํานวน
มาก และขอบคณุผูถ้อืหุน้สาํหรับความเห็น 

 

เมื	อไมม่ผีูใ้ดสอบถามคําถามเพิ	มเตมิ ประธานกลา่วปิดประชมุเมื	อเวลา 16.45 น. 

 

ลงชื	อ  ................................... ลงชื	อ ………………………………….. 

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

 
 


