รายงานการประชุมใหญ่สาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2558
ของ บริษ ัท กรุป
๊ ลีส จําก ัด (มหาชน)

ว ัน เวลา และสถานทีป
, ระชุม
& 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
ประชุมเมือวันจันทร์ท ี 27 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห ้องบอลรูม 1 ชัน
เลขที 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10320
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1)

นายมิทซึจ ิ

โคโนชิตะ

ประธานกรรมการและประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร

2)

นายมุเนะโอะ

ทาชิโร่

กรรมการ

3)

นายทัตซึยะ

โคโนชิตะ

กรรมการ และประธานเจ ้าหน ้าทีพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

4)

นายวรศักดิ<

กรรมการ และกรรมการบริหาร

5)

นายดีพงศ์

เกรียงโกมล
สหะชาติศริ ิ

กรรมการ และประธานเจ ้าหน ้าทีการเงิน

6)

นายสมชัย

ลิมป์ พัฒนสิน

กรรมการและประธานเจ ้าหน ้าทีปฏิบต
ั ก
ิ าร

7)

พล.อ.สืบสันต์

ทรรทรานนท์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

8)

นายโศณิต

พิชญางกูร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9)

ดร.พลเดช

เทอดพิทก
ั ษ์ วานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

10)

นายกฤษณ์

พันธ์รัตนมาลา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูไ้ ม่เข้าร่วมประชุม
-

ไม่ม ี -

ผูบ
้ ริหารทีเ, ข้าร่วมประชุม
1)
คุณจรัส เลียงวิทยาคุณ
2)
คุณพรศักดิ< อุรัจฉัทชัยรัตน์
3)
คุณวิทยา สารสิงทา
4)
คุณชินวัฒน์ เกตุพันธ์
5)
คุณสุพช
ิ ฌาญ์ บุญรักษ์ พท
ิ ก
ั ษ์
6)
คุณสมคิด จารุไพบูลย์พันธ์
7)
คุณศศิธร ปาลานุสรณ์
8)
คุณสุพรรษา กัณหาลี

ผู ้จัดการทัวไป – ฝ่ ายการตลาด
ผู ้จัดการทัวไป – ฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ าร
ผู ้จัดการ – ฝ่ ายการตลาด
ผู ้จัดการ - ฝ่ ายสินเชือ
ผู ้จัดการ - ฝ่ ายติดตามหนีท
& างโทรศัพท์
ผู ้จัดการ - ฝ่ ายบุคคลและธุรการ
ผู ้ช่วยประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายการเงิน
ผู ้จัดการ - ฝ่ ายบัญชี

ต ัวแทนบริษท
ั ผูส
้ อบบ ัญชีทเี, ข้าร่วมประชุม
ั นันท์
บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด
1)
น.ส. วราภรณ์ อภิชย
(ทําหน ้าทีสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง)
2)

น.ส. สุทธินันท์ บุญสว่าง

ต ัวแทนจากทีป
, รึกษากฎหมาย
1)
นายชรินทร์
สัจจญาณ
2)
น.ส.เบญจพร พุทธินันทน์
ต ัวแทนจากทีป
, รึกษาทางการเงิน
1)
นายยรรยง
ตันติวริ มานนท์
2)

น.ส.กนิษฐา

โรจน์เด่นดวง

บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด

บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี เซอร์วส
ิ เซส
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี เซอร์วส
ิ เซส
(ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 1 จาก 18

เริม
, การประชุม
นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะเป็ นประธานทีประชุม ประธานฯ กล่าวต ้อนรับผู ้ถือหุ ้นและขอให ้เลขานุการแนะนํ า
คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู ้บริหารของบริษัท รวมทัง& ผู ้แทนจากบริษัทผู ้สอบ
บัญชี และทีปรึกษาทางกฎหมาย และทีปรึกษาทางการเงินซึงเกียวข ้องกับเรืองการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลง
ั นันท์ เป็ นสักขีพยาน
สภาพของบริษัทฯ ตามรายชือทีปรากฏข ้างต ้น พร ้อมทัง& ได ้เรียนเชิญให ้ น.ส.วราภรณ์ อภิชย
ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง& นีด
& ้วย
ต่อจากนัน
&
ประธานแจ ้งว่าการประชุมจะดําเนินไปโดยใช ้ภาษาอังกฤษ
โดยมอบหมายให ้เลขานุการ
บริษัท เป็ นผู ้อ่านคําแปล อย่างไรก็ตามเพือให ้เกิดความสะดวก บางขัน
& ตอนได ้ดําเนินการเป็ นภาษาไทย ได ้แก่
รายงานการบอกกล่าวการเชิญประชุม และการแจ ้งองค์ประชุม การรายงานผลประกอบการรวมทัง& การประกาศผล
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและผู ้ถือหุ ้นสามารถสอบถามข ้อสงสัยได ้ในตอนท ้ายของแต่ละวาระก่อนการ
ลงคะแนนเสียง หรือสามารถสอบถามได ้ในช่วงของวาระสุดท ้าย คือ วาระที 13 ซึงเป็ นการพิจารณาเรืองอืน ๆ โดย
บริษัทไม่มก
ี ารนํ าเสนอเรืองอืนใดให ้ทีประชุมพิจารณาอนุมัต ิ และจะไม่มก
ี ารลงมติใด ๆ ในวาระนี&
การประกาศวิธก
ี ารลงคะแนนเสียง
เลขานุการได ้ประกาศวิธก
ี ารลงคะแนนเสียงดังนี&
การลงมติ จะใช ้คะแนนเสียงข ้างมากจากผู ้ถือหุ ้นทีเข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว ้นแต่ เรืองการพิจารณา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ซึงจะต ้องได ้รับคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทัง& หมดจากผู ้ถือ
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี& และ
หุ ้นทีเข ้าประชุม โดยกรรมการทีเป็ นผู ้ถือหุ ้นนับเป็ นผู ้ทีมีสว่ นได ้เสีย จึงไม่มส
ี ท
เรืองพิจารณาอนุมัต ิ การออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพ รวมทัง& การลดทุนและเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
และการแก ้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ให ้สอดคล ้องกัน จะต ้องได ้รับคะแนนเสียง ไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
ิ ธิออกเสียง โดยใช ้วิธล
คะแนนเสียงทัง& หมดจากผู ้ถือหุ ้นทีเข ้าประชุม และมีสท
ี งคะแนนเสียงแบบ 1 หุ ้นเป็ น 1 เสียง
ในทุกวาระ ส่วนการลงคะแนนเสียง ในเรืองการเลือกตัง& กรรมการนัน
&
จะกระทําเป็ นรายบุคคล โดยก่อนการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะแจ ้งให ้ทีประชุมทราบถึงคะแนนเสียงทีต ้องการในวาระนัน
& ๆ และจะไม่
มีการลงคะแนนเสียงในวาระทีเป็ นเรืองของ การรับทราบ รวมทัง& ในวาระสุดท ้าย ซึงเป็ นการพิจารณาเรืองอืน ๆ โดย
บริษัทฯ ไม่มเี รืองอืนใดเสนอเพือพิจารณา
สําหรับวิธก
ี ารลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน
& จะกระทําโดยใช ้ใบลงคะแนนเสียง ด ้วยการทําเครืองหมาย
ในหัวข ้อทีต ้องการลงคะแนนคือ เห็นด ้วย หรือ ไม่เห็นด ้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึงเท่านัน
& จะไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้น เพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ ยกเว ้นกรณีผู ้รับมอบฉันทะจากผู ้ลงทุนต่างประเทศที
แต่งตัง& ให ้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น พร ้อมทัง& ลงลายมือชือในใบลงคะแนนเสียง และให ้
ผู ้ทีต ้องการคัดค ้านไม่เห็นด ้วย หรือต ้องการงดออกเสียงเท่านัน
& ยกมือขึน
& เพือให ้เจ ้าหน ้าทีเก็บใบลงคะแนนเสียง
เพือนํ าไปบันทึกคะแนนเสียง สําหรับผู ้ถือหุ ้นทีลงคะแนนว่า เห็นด ้วย ไม่จําเป็ นต ้องส่งใบลงคะแนนเสียงคืนใน
& ก่อนออกจากห ้องประชุมในกรณีทผู
ตอนท ้ายของแต่ละวาระ แต่จะส่งคืนพร ้อมกัน เมือการประชุมเสร็จสิน
ี ้รับมอบ
ฉันทะหรือผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมมิได ้ส่งใบลงคะแนนเสียงคืน หรือ ไม่ได ้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในใบลงคะแนนเสียง
บริษัทจะถือว่า ผู ้ถือหุ ้นนัน
& เห็นด ้วยตามทีนํ าเสนอ
ส่วนผู ้ถือหุ ้นทีทําหนังสือมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเข ้าร่วมประชุม
และได ้ระบุให ้ลงคะแนนเสียงตาม
ความประสงค์ในแต่ละวาระไว ้แล ้วในหนังสือมอบฉันทะนัน
& บริษัทได ้นํ าคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู ้ถือหุ ้น
บันทึกรวมไว ้ในเครืองคอมพิวเตอร์เพือการลงมติตามวาระไว ้แล ้วก่อนการประชุม
ในการรวบรวมผลคะแนนเสียง
บริษัทจะนํ าคะแนนเสียงทีไม่เห็นด ้วย และงดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทัง& หมดของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมด ้วยตนเองและทีมอบฉันทะ คะแนนเสียงทีเหลือก็จะเป็ นคะแนนเสียง
& ก็จะประกาศผลของแต่ละวาระ ให ้ทีประชุมรับทราบ
สําหรับผู ้ทีเห็นด ้วยทัง& หมด หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน
หลังจากนัน
& ประธานจึงเริมการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี&
ระเบียบวาระที, 1 แสดงว่าการบอกกล่าวน ัดประชุมเป็นไปโดยชอบ
เลขานุการบริษัท ได ้รับมอบหมายให ้เป็ นตัวแทนประธาน แจ ้งให ้ทราบว่าการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2558 ในครัง& นีบ
& ริษัทได ้ส่งหนังสือเชิญประชุมเป็ นการล่วงหน ้าถูกต ้องตามกฎหมาย ตลอดจน
ระเบียบข ้อบังคับทีเกียวข ้องแล ้ว การบอกกล่าวการประชุมครัง& นีจ
& งึ เป็ นไปโดยชอบ
ระเบียบวาระที, 2 ชีว7 า่ องค์ประชุมครบหรือไม่
เลขานุการบริษัท ได ้รับมอบหมายให ้เป็ นตัวแทนประธาน และประกาศองค์ประชุมว่า
มีผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเอง จํานวน 52 รายมีจํานวนหุ ้นรวม 159,186,575 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ
14.5940 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้ทัง& หมด และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 49 รายมีจํานวนหุ ้นรวม
497,204,725 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 45.5829 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้ทัง& หมด รวมเป็ น 101 ราย นับจํานวนหุ ้นได ้
& 656,391,300 หุ ้น หรือเท่ากับร ้อยละ 60.1769 ซึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้แล ้วทัง& หมด
ทัง& สิน
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& 1,090,769,632 หุ ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 33 ซึงระบุ
ของบริษัทฯ ซึงมีจํานวนทัง& สิน
ว่า “องค์ประชุมสําหรับการประชุมผู ้ถือหุ ้นทุกคราว จะต ้องประกอบด ้วยผู ้ถือหุ ้น และผู ้รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ ้น(ถ ้า
มี) มาประชุมไม่น ้อยกว่ายีสิบห ้าคน (25) หรือไม่น ้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู ้ถือหุ ้นทัง& หมด และต ้องถือหุ ้นนับ
รวมกันได ้ไม่น ้อยกว่าหนึงในสาม(1/3) ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้ทัง& หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม”
ระเบียบวาระที, 3 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2557
ประธานแจ ้งว่า ได ้มีรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2557 ซึงประชุมเมือวันที 30 เมษายน
2557 แนบไปให ้ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล ้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว
ได ้บันทึกไว ้ถูกต ้องแล ้วจึงเห็นสมควรเสนอให ้ผู ้ถือหุ ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ิ ธิออก
ประธานแจ ้งว่า มติในวาระนี& จะต ้องได ้รับคะแนนเสียงข ้างมาก ของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสท
เสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล ้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2557 ตามทีเสนอมา
ด ้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี&
เห็นด ้วย
657,429,900
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด ้วย
0
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ
0.0000
หมายเหตุ ในวาระนีม
& ผ
ี ู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึน
& 3 รายจํานวน 1,038,600 หุ ้น (เสียง) รวม
เป็ นจํานวนหุ ้นทีเข ้าร่วมประชุมทัง& หมด จํานวน 657,429,900 หุ ้น (เสียง)
ระเบียบวาระที, 4

พิจารณาร ับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ และอนุม ัติงบดุลและงบกําไร
7 สุด ณ ว ันที, 31 ธ ันวาคม 2557
ขาดทุน และรายงานของผูส
้ อบบ ัญชี สิน
ิ& สุด ณ วันที 31 ธันวาคม
ประธานแจ ้งว่า รายงานประจําปี ซึงมีงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสน
2557 ได ้มีแนบไปให ้กับผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล ้ว
ประธานได ้เชิญให ้ นายดีพงศ์ สหะชาติศริ ิ ประธานเจ ้าหน ้าทีการเงินเป็ นผู ้รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ให ้ทีประชุมรับทราบ และแจ ้งว่าในทีประชุมนี& ยังมีตวั แทนจากผู ้สอบบัญชี
ของบริษัท คือ บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด เพือตอบคําถาม หรือให ้ข ้อมูลเพิมเติม หากผู ้ถือหุ ้นต ้องการ
นายดีพงศ์ฯ ได ้รายงานสรุปผลการดําเนินงานให ้ทีประชุมรับทราบ โดยสรุปได ้ดังต่อไปนี&
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลงจาก 257.86 ล ้านบาท เป็ น 144.23 ล ้านบาท โดยลดลง 113.63 ล ้านบาท
หรือคิดเป็ นร ้อยละ 44.07 เมือเทียบกับผลการดําเนินงานงวดเดียวกันในปี 2556 โดยมีสาเหตุสาํ คัญดังนี&
1.

& เพิมขึน
รายได ้ดอกผลเช่าซือ
& จาก 1,251.39 ล ้านบาท เป็ น 1,389.65 ล ้านบาท โดยเพิมขึน
& 138.26
& รถจักรยานยนต์
ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 11.05 ซึงเกิดจากการขยายสินเชือเช่าซือ

2.

รายได ้อืนเพิมขึน
& จาก 190.26 ล ้านบาท เป็ น 216.72 ล ้านบาท โดยเพิมขึน
& 26.46 ล ้านบาทหรือคิด
เป็ นร ้อยละ 13.90 ส่วนใหญ่เพิมขึน
& เกิดจากรายได ้จากการบริหารงานซึงได ้รับจากบริษัทย่อยใน
ประเทศ

3.

ค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริหารเพิมขึน
& จาก 318.48 ล ้านบาท เป็ น 356.11 ล ้านบาท โดยเพิมขึน
&
37.64 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 11.82 เพือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในประเทศ
และรองรับการขยายธุรกิจซึงยังเติบโตอย่างต่อเนือง

4.

มีหนีส
& ญ
ู และหนีส
& งสัยจะสูญเพิมจาก 342.43 ล ้านบาท เป็ น 441.37 ล ้านบาท โดยเพิมขึน
& 98.94
ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 28.90 เกิดจากลูกหนีค
& ้างชําระมีจํานวนเพิมขึน
& ตามวัฏจักรของการขยาย
่ าวะ
สินเชืออย่างต่อเนือง และจากปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองซึงปั จจุบน
ั สถานการณ์เริมเข ้าสูภ
ปกติแต่ก็ยังส่งผลต่องบการเงินปี 2557

5.

การขาดทุน จากการจํ าหน่ ายสิน ทรั พ ย์ร อการขายเพิมขึน
& จาก 314.39 ล ้านบาท เป็ น 377.81 ล ้าน
บาท โดยเพิมขึน
& 63.42 ล ้านบาท หรือ คิดเป็ นร ้อยละ 20.17 จากปริม าณสินทรั พ ย์ร อการขายที
เพิมขึน
& ขณะทีราคาตลาดของสินทรัพย์รอการขายยังมีราคาค่อนข ้างตํา
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อย่างไรก็ตามหากพิจารณาผลการดําเนินงานเฉพาะไตรมาส 4/2557 ของงบเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มี
กําไรสุทธิ 71.92 ล ้านบาท ซึงเพิมขึน
& จากงวดเดียวกันในปี ทีแล ้ว 40.71 ล ้านบาทหรือคิดเป็ นร ้อยละ 130.43 โดย
สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของหนีส
& ญ
ู และหนี&สงสัยจะสูญ จาก 99.04 ล ้านบาทเป็ น 91.12 ล ้านบาท โดยลดลง
7.92 ล ้านบาท หรือลดลงร ้อยละ 8 และจากการลดลงของการขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย จาก
128.91 ล ้านบาท เป็ น 97.18 ล ้านบาท โดยลดลง 31.73 ล ้านบาทหรือคิดเป็ นร ้อยละ 24.61 ซึงแสดงถึงการฟื& น
ตัวของธุรกิจอย่างชัดเจนในไตรมาสนี&
งบการเงินรวม
เนืองจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 ยังไม่มก
ี ารรวมผลประกอบการของบริษัทย่อยในประเทศไทย
(เริมนํ าเข ้ามารวมในไตรมาส 3/2557 เป็ นไตรมาสแรก) จึงเป็ นปั จจัยหนึงทีทําให ้งบการเงินรวม สําหรับปี 2557 มี
ผลประกอบการแตกต่างจากปี 2556
ทัง& นี& บริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลงจาก 240.31 ล ้านบาท เป็ น 114.70 ล ้านบาท โดยลดลง 125.61 ล ้าน
บาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 52.27 เมือเทียบกับผลการดําเนินงานในปี 2556 โดยมีสาเหตุสําคัญดังนี&
& เพิมขึน
1. รายได ้ดอกผลเช่าซือ
& จาก 1,258.28 ล ้านบาท เป็ น 1,666.74 ล ้านบาท โดยเพิมขึน
& 408.46
ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 32.46 ซึงเป็ นการเพิมขึน
& จากบริษัทแม่ 138.26 ล ้านบาท ซึงเกิดจาก
& รถจักรยานยนต์ของบริษัทแม่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เพิมขึน
การขยายสินเชือเช่าซือ
& จากบริษัท
ย่อยในประเทศ 175.23 ล ้านบาท (ซึงเป็ นปี แรกทีเริมนํ าผลประกอบการมารวม) และเพิมขึน
& จาก
บริษัทย่อยในต่างประเทศ 94.97 ล ้านบาท แสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนืองของบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศ
2. ค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริหารในงบการเงินรวม เพิมขึน
& จาก 362.85 ล ้านบาท เป็ น 561.14 ล ้าน
บาท โดยเพิมขึน
& 198.30 ล ้านบาท หรือร ้อยละ 54.65 ซึงเป็ นการเพิมขึน
& โดยบริษัทแม่ 37.64 ล ้าน
บาท และ บริษัทย่อย 160.66 ล ้านบาท เพือรองรับการขยายธุรกิจทัง& ในประเทศและต่างประเทศ
ั ญา
ทัง& นีร& วมถึงการตัดจําหน่ายมูลค่าสิทธิ (Exclusivity Right) ตามอายุสญ
3. หนีส
& ญ
ู และสงสัยจะสูญในงบการเงินรวม เพิมขึน
& จาก 343.64 ล ้านบาท เป็ น 494.86 ล ้านบาท โดย
เพิมขึน
& 151.22 ล ้านบาท หรือร ้อยละ 44.01 ซึงเป็ นการเพิมขึน
& จากบริษัทแม่ 98.94 ล ้านบาท
แสดงถึงการฟื& นตัวจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
และเพิมขึน
& จากบริษัทย่อยในประเทศ
53.12 ล ้านบาท เนืองจากเป็ นไตรมาสแรกทีเริมนํ าผลประกอบการมารวม ขณะทีบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศมีหนีส
& ญ
ู และสงสัยจะสูญลดลงเล็กน ้อย
4. การขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขายเพิมขึน
& จาก 314.39 ล ้านบาท เป็ น 431.82 ล ้าน
บาท โดยเพิมขึน
& 117.43 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 37.35 ซึงเป็ นการเพิมขึน
& จากบริษัทแม่
63.43 ล ้านบาทและเพิมขึน
& จากบริษัทย่อยในประเทศ 54.01 ล ้านบาท เนืองจากเป็ นปี แรกทีเริมนํ า
ผลประกอบการมารวม ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศมีอต
ั ราการค ้างชําระทีตํามากจากคุณภาพหนีท
& ดี
ี
ส่งผลให ้ยังไม่มก
ี ารขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
ทัง& นีเ& มือพิจารณาผลการดําเนินงานเฉพาะไตรมาส 4/2557 ของงบการเงินรวม บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ
93.16 ล ้านบาท เพิมขึน
& 79.97 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 606.47 เมือเทียบกับผลการดําเนินงานงวด
& ทีเพิมขึน
เดียวกันในปี ทผ่
ี านมา มีสาเหตุหลักได ้แก่ รายได ้ดอกผลเช่าซือ
& จาก 349.59 ล ้านบาท เป็ น
475.22 ล ้านบาท โดยเพิมขึน
& 125.64 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 35.94 เป็ นการเพิมขึน
& จากบริษัทย่อย
ในประเทศ (ซึงเป็ นปี แรกทีเริมนํ าผลประกอบการมารวม) และจาการขยายสินเชืออย่างต่อเนืองของบริษัท
ย่อยในต่างประเทศ ขณะทีหนีส
& ญ
ู และสงสัยจะสูญ และการขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
ลดลงเล็กน ้อย แสดงให ้เห็นว่าการขยายสินเชือเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ิ ธิออก
ประธานแจ ้งว่า มติในวาระนี& จะต ้องได ้รับคะแนนเสียงข ้างมาก ของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสท
เสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี
มได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 และอนุมัตริ ายงาน
ประจําปี ของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท และรายงานของผู ้สอบบัญชี สําหรับรอบปี บัญชี
& สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ด ้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี&
สิน
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

657,430,720
0
0

คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 100.0000
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0.0000
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0.0000
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หมายเหตุ ในวาระนีม
& ผ
ี ู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึน
& 2 รายจํานวน 820 หุ ้น (เสียง) รวมเป็ น
จํานวนหุ ้นทีเข ้าร่วมประชุมทัง& หมด จํานวน 657,430,720 หุ ้น (เสียง)
ระเบียบวาระที, 5 พิจารณาอนุม ัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557
ประธานกล่าวว่า เนืองจากผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2557 (หรือตัง& แต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2557) ตามงบการเงินรวม บริษัทมีผลกําไรสุทธิ 114,703,924 บาท และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได ้
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว ้ครบร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามทีกฎหมายกําหนดแล ้ว คณะกรรมการจึง
& สุด วันที 31
เห็นสมควรให ้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 จากผลการดําเนินงาน สิน
ธันวาคม 2557 คิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 68,718,486.82 บาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 59.91 ของกําไรสุทธิตามงบ
การเงินรวม หรือคิดเป็ น 0.048 – 0.063 บาทต่อหุ ้น ทัง& นี&อัตราการปั นผลต่อหุ ้นทีแน่นอนขึน
& อยู่กบ
ั จํานวนการใช ้
สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ GL- W3 ครัง& ที 15 ในวันที 31 มีนาคม 2558 และ ครัง& ที 16 ในวันที 30 เมษายน 2558
ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท ทีระบุวา่ เงินปั นผลจะจ่ายไม่น ้อยกว่า ร ้อยละ 40 ของกําไร
สุทธิของบริษัทหลังจากหักภาษี เงินได ้ โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราทีแน่นอนให ้ทราบภายใน วันที 6 พฤษภาคม
2558
ิ ธิรับเงินปั นผล ในวันที 11 พฤษภาคม 2558 และให ้รวบรวม
โดยกําหนดวันบันทึกรายชือผู ้ถือหุ ้นทีมีสท
รายชือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที 12 พฤษภาคม 2558 และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 26 พฤษภาคม 2558
& สุด วันที 31 ธันวาคม 2556 คิด
ทัง& นีใ& นปี 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผล จากผลการดําเนินงาน สิน
เป็ นจํานวนเงิน 166,377,306.88 บาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 69.23 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม (240.3 ล ้าน
บาท)
ิ ธิออก
ประธานแจ ้งว่า มติในวาระนี& จะต ้องได ้รับคะแนนเสียงข ้างมาก ของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสท
เสียงลงคะแนน
& สุด
มติ ทีประชุมพิจารณาแล ้ว จึงมีมติอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2557 จากผลการดําเนินงาน สิน
วันที 31 ธันวาคม 2557 ตามทีเสนอมาทุกประการ ด ้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี&
เห็นด ้วย
657,437,255
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด ้วย
0
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
0
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0.0000
หมายเหตุ ในวาระนีม
& ผ
ี ู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึน
& 5 รายจํานวน 6,535 หุ ้น (เสียง) รวมเป็ น
จํานวนหุ ้นทีเข ้าร่วมประชุมทัง& หมด จํานวน 657,437,255 หุ ้น (เสียง)
ระเบียบวาระที, 6 พิจารณาเลือกตงกรรมการที
ั7
อ
, อกตามวาระกล ับเข้าดํารงตําแหน่ง
ประธานกล่าวว่า ข ้อบังคับของบริษัท ข ้อ 18 ระบุวา่ ในการประชุมสามัญประจําปี ทก
ุ ครัง& ให ้กรรมการออก
จากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึงในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให ้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได ้ ก็
ให ้ออกโดยจํานวนใกล ้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
และกรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนัน
& เป็ นผู ้ออกจาก
ตําแหน่ง กรรมการทีออกตามวาระนัน
& อาจถูกเลือกเข ้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได ้
& 10 ท่าน ดังนัน
ปั จจุบน
ั บริษัทมีกรรมการรวมทัง& สิน
& จะมีกรรมการจํานวน 4 ท่านทีจะต ้องออกตามวาระใน
ครัง& นี& ซึงได ้แก่
1) นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ
ประธานกรรมการ
ิ
2) นายดีพงศ์ สหะชาติศร ิ
กรรมการ
3) พล.อ. สืบสันต์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระ
4) นายสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน
กรรมการ
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให ้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตใิ ห ้กรรมการทัง& 4 ท่าน กลับเข ้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการในตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึง เนืองจากบุคคลทัง& สีดังกล่าว ล ้วนเป็ นผู ้ทีมีความรู ้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ทเป็
ี นประโยชน์ตอ
่ การดําเนินธุรกิจของบริษัท และได ้อุทศ
ิ เวลาให ้กับบริษัทอย่างเต็มที
ทัง& นีใ& นวาระนี& ทีประชุมได ้ทําการลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคลและมติในวาระนี& แต่ละท่านจะต ้องได ้รับ
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงข ้างมาก ของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสท
มติ ทีประชุมพิจารณาแล ้ว มีมติอนุมัตใิ ห ้กรรมการทีออกตามวาระทุกท่านกลับเข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการใน
ตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึง ด ้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี&
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ลําดับ

1.

นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ

657,417,266

99.9970

คะแนนเสียง
ไม่เห็น
ร ้อยละ
ด ้วย
0
0.00

2.

นายดีพงศ์ สหะชาติศริ ิ

657,417,266

99.9970

20,000

0.0030

0

0.00

3.

พล.อ. สืบสันต์ ทรรทรานนท์

657,417,266

99.9970

20,000

0.0030

0

0.00

4.

รายชือกรรมการ
เห็นด ้วย

ร ้อยละ

งดออกเสียง

ร ้อยละ

20,000

0.0030

657,417,266
99.9970
20,000
0.0030
0
นายสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน
หมายเหตุ ในวาระนีม
& ผ
ี ู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึน
& 1 รายจํานวน 11 หุ ้น (เสียง)
จํานวนหุ ้นทีเข ้าร่วมประชุมทัง& หมด จํานวน 657,437,266 หุ ้น (เสียง)

0.00
รวมเป็ น

ดังนัน
& รายนามคณะกรรมการบริษัท หลังจากได ้รับการเลือกตัง& กลับเข ้าดํารงตําแหน่งเรียงลําดับตามการ
ออกตามวาระจะเป็ นดังนี&
1) นายวรศักดิ< เกรียงโกมล
กรรมการ
2) นายทัตซึยะ โคโนชิตะ
กรรมการ
3) นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4) ดร.พลเดช เทอดพิทก
ั ษ์ วานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5) นายโศณิต พิชญางกูร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6) นายมุเนะโอะ ทาชิโร่
กรรมการ
7) นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ
ประธานกรรมการ
8) นายดีพงศ์ สหะชาติศริ ิ
กรรมการ
9) พล.อ. สืบสันต์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10) นายสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน
กรรมการ
ระเบียบวาระที, 7 พิจารณาแต่งตงผู
ั7 ส
้ อบบ ัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2558
ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการเห็นสมควรให ้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารแต่งตัง&
บริษัทสํานั กงาน

อีวาย

จํากัด ซึงเป็ นผู ้สอบบัญชีรายเดิม เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2558 ต่อไปเป็ นปี ที 9 โดยมีรายชือผู ้สอบ
บัญชี ได ้แก่
1. นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3516 (เป็ นผู ้ลงลายมือชือในงบการเงิน
ของบริษัท มาเป็ นเวลารวม 4 ปี ได ้แก่ ปี 2550-2552 และปี 2557) หรือ
2.

นส.พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4521(เป็ นผู ้ลงลายมือชือในงบการเงินของ
บริษัท มาเป็ นเวลารวม4 ปี ได ้แก่ ปี 2553-2556

3. นายโสภณ เพิมศิรวิ ัลลภ ผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที 3182(ยังไม่เคยลงลายมือชือในงบการเงิน
ของบริษัท) หรือ
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชือในงบการเงิน
ของบริษัท)
5. นส.รสพร เดชอาคม ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5659 (ยังไม่เคยลงลายมือชือในงบการเงินของ
บริษัท)
โดยให ้ผู ้สอบบัญชีคนใดคนหนึงมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท
ทัง& นี& ไม่มผ
ี ู ้สอบบัญชีทา่ นใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได ้เสียกับบริษัท ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ทีเกียวข ้อง
กับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการยังเห็นสมควรให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตใิ ห ้กําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558 ใน
วงเงินไม่เกิน 1,870,000 บาท (ไม่รวมค่าใช ้จ่ายอืน ๆ) ซึงเพิมขึน
& จากปี 2557 จํานวน 90,000 บาท ทีมีการจ่ายค่า
สอบบัญชี จํานวน 1,780,000 บาท โดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายอืน ๆ (non-audit fee) เนืองจากขอบเขตงานทีเพิมขึน
& จาก
การทํางบการเงินรวมสําหรับบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศไทย สิงคโปร์ และกัมพูชา
ื ยง และมี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสํานั กงาน อี วาย จํากัด เป็ นบริษัทซึงมีชอเสี
มาตรฐานเป็ นทียอมรับในระดับสากล อีกทัง& ได ้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราทีเหมาะสม
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง& นี& มติในวาระนี& จะต ้องได ้รับคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสท
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มติ ทีประชุมพิจารณาแล ้ว มีมติอนุมัตใิ ห ้แต่งตัง& บริษัทสํานั กงาน อี วาย จํากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัท
ประจําปี 2558 และให ้กําหนดค่าสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 1,870,000 บาท (ไม่รวมค่าใช ้จ่ายอืน ๆ) ตามทีเสนอ
มา ด ้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี&
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

657,440,184
0
0

คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 100.0000
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0.0000
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0.0000

หมายเหตุ ในวาระนีม
& ผ
ี ู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึน
& 1 รายจํานวน 2,918 หุ ้น (เสียง) รวมเป็ น
จํานวนหุ ้นทีเข ้าร่วมประชุมทัง& หมด จํานวน 657,440,184 หุ ้น (เสียง)
ระเบียบวาระที, 8 พิจารณาอนุม ัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
สําหร ับปี 2558
ประธานกล่าวว่า
การกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได ้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เนืองจากปั จจุบน
ั บริษัทไม่มค
ี ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตาม การกําหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการได ้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ก่อนทีจะนํ าเสนอให ้ผู ้ถือหุ ้น
พิจารณาอนุมัต ิ ซึงปกติจะประกอบด ้วย ค่าเบีย
& ประชุม และค่าบําเหน็ จของกรรมการ โดยพิจารณาให ้สอดคล ้องกับ
ผลประกอบการของบริษัทเป็ นหลัก
สําหรับปี 2558 นี& คณะกรรมการ เห็นสมควรให ้ผู ้ถือหุ ้น พิจารณาอนุมัตใิ ห ้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึงเป็ นอัตราเดียวกันกับทีได ้เสนอในปี ทีแล ้ว โดยจะ
จัดสรรดังต่อไปนี&
7 ประชุม ขอเสนอให ้เป็ นอัตราเดียวกับปี ทีแล ้วดังนี&
ค่าเบีย
- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 12,000 บาทต่อครัง& ทีเข ้า
ประชุม
กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะได ้รับท่านละ 10,000 บาทต่อครัง& ทีเข ้าประชุม
ทัง& นี&
กรรมการตรวจสอบจะได ้รับค่าเบีย
& ประชุมทัง& ในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ตามภารกิจทีเพิมขึน
&
ค่าบําเหน็ จ จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็ นหลัก โดยจะเสนอให ้จ่ายประมาณ 2 เท่าของ
จํานวนเดือนเฉลียของโบนั สพนักงาน (เช่น หากพนักงานได ้รับโบนั สเฉลีย 2 เดือน กรรมการจะได ้รับ 4
เดือนของค่าเบีย
& ประชุมต่อครัง& ) ซึงเป็ นเงือนไขเดียวกันกับปี ทีแล ้ว
เมือปี 2557 บริษัทมีผลกําไรจํานวน 114.70 ล ้านบาท และได ้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
& 2,982,000 บาทโดยแบ่งเป็ นค่าเบีย
ตรวจสอบ จํานวนทัง& สิน
& ประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 1,760,000 บาท
ค่าเบีย
& ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 494,000 บาท และค่าบําเหน็ จกรรมการ จํานวน 728,000 บาท
ในขณะที ในปี 2556 บริษัทมีผลกําไรจํานวน 240.31 ล ้านบาท และได ้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
& 2,784,000 บาทโดยแบ่งเป็ นค่าเบีย
ตรวจสอบ จํานวนทัง& สิน
& ประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 1,558,000 บาท
ค่าเบีย
& ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 290,000 บาท และค่าบําเหน็ จกรรมการ จํานวน 936,000 บาท
ทัง& นี& มติในวาระนี& จะต ้องได ้รับคะแนนเสียง ไม่น ้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผู ้ถือหุ ้นทีมา
ประชุม โดยบริษัทมีกรรมการทีเป็ นผู ้ถือหุ ้น ซึงถือหุ ้นนับรวมกันได ้ 1,890,796 หุ ้น เป็ นผู ้ทีมีสว่ นได ้เสีย กรรมการ
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี&
ดังกล่าวจึงไม่มส
ี ท
มติ
ทีประชุมพิจารณาแล ้ว มีมติอนุมัตก
ิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี
2558 ตามทีเสนอมา ด ้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี&
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

655,549,988
0
0

คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 99.7124
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0.0000
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0.0000

หมายเหตุ ในวาระนีม
& ผ
ี ู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึน
& 1 รายจํานวน 600 หุ ้น (เสียง) รวมเป็ น
จํานวนหุ ้นทีเข ้าร่วมประชุมทัง& หมด จํานวน 657,440,784 หุ ้น (เสียง)
ระเบียบวาระที, 9

พิจารณาอนุม ัติการออกและเสนอขายหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพให้แก่ผูล
้ งทุนในต่างประเทศ
โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจํานวนไม่เกิน 30 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหร ัฐ หรือในเงินสกุลอืน
, ในจานวนเทียบเท่า
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ก่อนทีจะเริมต ้นวาระที 9 ประธานฯ ได ้รายงานต่อทีประชุมว่าตัง& แต่ระเบียบวาระที 9 ถึง ระเบียบวาระที
12 ทีจะนํ าเสนอเพือขออนุมัตใิ นทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2558 นัน
& เป็ นเรืองทีเกียวข ้องและเป็ นเงือนไข
ของกันและกัน หากเรืองใดเรืองหนึงตามระเบียบวาระที 9 ถึง ระเบียบวาระที 12 ไม่ได ้รับการอนุมัตจิ ากทีประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2558 ให ้ถือว่าระเบียบวาระทีได ้รับการอนุมัตโิ ดยทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2558 ไป
ก่อนหน ้านัน
& ได ้ถูกยกเลิกและจะไม่มก
ี ารนํ าเสนอระเบียบวาระอืนเพือให ้ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี
2558
พิจารณาอีกต่อไป
ประธานฯ ได ้รายงานต่อทีประชุมว่าในวาระนีท
& ประชุ
ี
มคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง& ที 3/2558 ซึงประชุมเมือ
วันที 6 มีนาคม 2558 ได ้อนุมัตใิ ห ้นํ าเสนอต่อทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2558 (“ทีป
, ระชุม”) เพือพิจารณา
อนุมัตก
ิ ารออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพให ้แก่ผู ้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
ได ้แก่ J Trust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) ในจํานวนไม่เกิน 30 ล ้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอืนในจํานวน
เทียบเท่า ทัง& นี& รายละเอียดของข ้อกําหนดสาระสําคัญในเบือ
& งต ้นของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ เป็ นไปตามเอกสารแนบ 4
ทีส่งมาพร ้อมหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้น
& จงข ้อมูลของ JTA ว่า JTA เป็ นบริษัทย่อยของ J Trust Co. Ltd. (“JT”) ซึงเป็ นบริษัทจด
ประธานฯ ได ้ชีแ
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (“TSE”) ประเทศญีปุ่ น ประกอบธุรกิจหลัก คือ ให ้บริการทางการเงินแก่ลก
ู ค ้า
รายย่อย และธุรกิจอืนๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ สวนสนุก และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต ้น JT มีมล
ู ค่าตลาดใน
TSE ประมาณ 1,000 ล ้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 32,500 ล ้านบาท) JTA เป็ นบริษัททีจัดตัง& ขึน
& ใน
ประเทศสิงคโปร์เมือเดือนตุลาคม 2556 โดย JT ถือหุ ้นร ้อยละ 100 ของหุ ้นทัง& หมดใน JTA โดย JTA ดําเนินธุรกิจ
บริหารจัดการการลงทุนและให ้บริการให ้ความช่วยเหลือทางการบริหารในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
& จงเกียวกับประโยชน์ทบริ
ประธานฯ ได ้ชีแ
ี ษัทฯ จะพึงได ้รับจากการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
ให ้แก่ JTA ในครัง& นีว& า่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได ้พิจารณาแล ้วว่า JT (โดยการถือหุ ้นผ่าน JTA) มีรากฐานทีมันคงใน
ตลาดในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ การที JT เข ้ามาลงทุนในหุ ้นกู ้แปลงสภาพของบริษัทฯ (โดยผ่าน JTA) จึง
จะช่วยกระตุ ้นการขยายตัวของบริษัทฯ
ในตลาดในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้โดยมีแหล่งเงินทุนทีมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี& คณะกรรมการบริษัทฯ ได ้พิจารณาและเห็นว่าบริษัทฯ ควรเลือกทีจะออกและเสนอขายหุ ้นกู ้
แปลงสภาพแทนการออกหุ ้นกู ้หรือหุ ้นสามัญ เนืองจากเหตุผลดังต่อไปนี&
1) เพิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงิน: หากนักลงทุนใช ้สิทธิแปลงสภาพของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
บริษัทฯ จะไม่ต ้องใช ้คืนเงินต ้นแก่นักลงทุน นอกจากนี& การออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพยังทําให ้บริษัทฯ มี
ทางเลือกในการระดมทุนทีหลากหลายในอนาคต โดยสามารถออกได ้ทัง& หุ ้นกู ้ หรือหุ ้นกู ้แปลงสภาพ เพือให ้
เหมาะสมกับแผนการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคต
2) ผลกระทบ (Dilution) ตําและไม่เกิดทันที: หากนั กลงทุนใช ้สิทธิแปลงสภาพของหุ ้นกู ้แปลงสภาพเป็ น
หุ ้นสามัญ จะเปรียบเสมือนการเสนอขายหุ ้นเพิมทุนทีราคาสูงกว่าราคาตลาด ณ วันทีออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลง
สภาพ
3) หุ ้นกู ้แปลงสภาพทีออกโดยบริษัทฯ ในครัง& นี& ไม่มห
ี ลักประกันหรือผู ้คํ&าประกัน ดังนัน
& บริษัทฯ จึงไม่ม ี
ิ
้ในการดํ
ภาระผูกพันเพิมเติมในทรัพย์สนทีใช
าเนินงาน (operating assets)
4) บริษัทฯ ออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพในครัง& นี& ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทฯ จะนํ าเงินทีจะได ้รับจาก
การออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าวไปใช ้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ซึงสามารถใช ้
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการประกอบธุรกิจได ้ ดังนัน
& การออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพ จึงเปรียบเสมือนการบริหารความ
เสียงตามธรรมชาติ (Natural Hedge)
นอกจากนี& ประธานฯ
ได ้รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพในครัง& นีว& า่
คณะกรรมการบริษัทฯ ได ้พิจารณาแล ้วว่าการออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพเป็ นทางเลือกหนึงในการระดมทุนเพือนํ าเงินมา
ใช ้ในการต่อไปนี&
1) เป็ นเงินทุนสําหรับขยายธุรกิจในภูมภ
ิ าคอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาซึงบริษัทฯ ได ้ประกอบ
& รถจักรยานยนต์สว่ นบุคคลแก่บค
& รถคูโบต ้าทีใช ้ในการประกอบเกษตรกรรม
ธุรกิจให ้เช่าซือ
ุ คลทัวไป และให ้เช่าซือ
& รถจักรยานยนต์ฮอนด ้าแต่เพียงผู ้
ตัง& แต่ปี 2556 โดยบริษัทฯ ได ้รับสิทธิในการเป็ นตัวแทนในการให ้สินเชือเช่าซือ
เดียวในประเทศกัมพูชา (ฮอนด ้ามีสว่ นแบ่งการตลาดในธุรกิจรถจักรยานยนต์มากกว่าร ้อยละ 80 ในประเทศ
กัมพูชา) และบริษัทฯ ได ้ลงนามในบันทึกข ้อตกลงเพือความร่วมมือกันในทางธุรกิจกับบริษัท สยามคูโบต ้า จํากัด
& นํ าในประเทศกัมพูชาและได ้เริมเปิ ดสํานั กงานเพือให ้บริการสินเชือเช่าซือ
& ใน
ซึงเป็ นผู ้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรชัน
ร ้านค ้าตัวแทนจําหน่ายสินค ้าของคูโบต ้าในประเทศกัมพูชาแล ้ว และ
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2) เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพือให ้มีสภาพคล่องทางการเงิน
สูงขึน
& และสามารถเพิมเครือข่ายทางธุรกิจทีส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ
เพิมโอกาสสร ้างรายได ้และ
กําไรในอนาคต
& จงให ้ทีประชุมทราบถึงข ้อกําหนดสาระสําคัญในเบือ
ประธานฯ ได ้ชีแ
& งต ้นของหุ ้นกู ้แปลงสภาพซึงบริษัทฯ
ขออนุมัตอ
ิ อกและเสนอขายในครัง& นี&
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข ้อกําหนดสาระสําคัญในเบือ
& งต ้น
ของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ เป็ นไปตามเอกสารแนบ 4 ทีส่งมาพร ้อมหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นนี& ดังนี&
หุ ้นกู ้แปลงสภาพทีให ้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มห
ี ลักประกันและ
ประเภทของหุน
้ กู ้
ไม่มผ
ี ู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้
การออกและเสนอขาย
ออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพทัง& จํานวนต่อผู ้ลงทุนในต่างประเทศ
วงเงิน

วงเงินไม่เกิน 30 ล ้านดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอืนในจํานวนเทียบเท่า

อายุ

3 ปี นับแต่วน
ั ออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพ

7
อ ัตราดอกเบีย

ร ้อยละ 5 ต่อปี

ข้อจําก ัดในการโอนหุน
้ กูแ
้ ปลง
สภาพ

& ขายหรือการโอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพไม่วา่ ทอดใดๆ จะต ้องกระทําในต่างประเทศ
การซือ
เท่านัน
&
และต ้องดําเนินการตามทีกฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข ้องซึงกําหนดโดยหน่วยงานที
เกียวข ้อง
จํานวนเงินต ้นของหุ ้นกู ้แปลงสภาพหารด ้วยราคาแปลงสภาพ จํานวนเงินต ้นนัน
& อิงตาม
อัตราแลกเปลียนของจํานวนเงินบาทต่อหนึงดอลลาร์สหรัฐทีได ้กําหนดในวันที
20
มีนาคม 2558 (ซึงเท่ากับ 32.7 บาทต่อหนึงดอลลาร์สหรัฐ)
10 บาท

อ ัตราการแปลงสภาพ

ราคาแปลงสภาพ
้ ท
ิ ธิแปลง
ระยะเวลาการใชส
สภาพ

จํานวนหุน
้ สาม ัญทีอ
, อกใหม่เพือ
,
รองร ับการแปลงสภาพ

ิ ธิในการแปลงสภาพหุ ้นกู ้แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญของ
ผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพมีสท
บริษัทฯ ได ้นับจากวันออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าวจนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู ้
แปลงสภาพ โดยสามารถใช ้สิทธิแปลงสภาพได ้ในวันทําการวันสุดท ้ายของในแต่ละ
ไตรมาส (วันทําการวันสุดท ้ายของเดือนมีนาคม มิถน
ุ ายน กันยายน และธันวาคมของ
แต่ละปี ) ทัง& นี& ภายใต ้เงือนไขในข ้อกําหนดสิทธิของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
จํานวนไม่เกิน 100,000,000 หุ ้น

้ า
การชดใชค
่ เสียหายในกรณี
บริษ ัทฯ ไม่สามารถจ ัดให้มห
ี น
ุ้
้ ท
ิ ธิ
สาม ัญเพือ
, รองร ับการใชส
แปลงสภาพของหุน
้ กูแ
้ ปลง
สภาพ
วิธก
ี ารจ ัดสรร

บริษัทฯ จะชดใช ้ค่าเสียหายให ้เฉพาะผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพทีได ้มาแสดงความจํานงที
จะใช ้สิทธิแปลงสภาพและบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให ้มีหุ ้นสามัญเพือรองรับการใช ้สิทธิ
แปลงสภาพดังกล่าวได ้เพียงพอ
โดยคํานวณตามข ้อกําหนดสิทธิของหุ ้นกู ้แปลง
สภาพ

ผลกระทบต่อผูถ
้ อ
ื หุน
้

ผลกระทบต่อผู ้ถือหุ ้นกรณีทบริ
ี ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพและผู ้ถือหุ ้นกู ้
แปลงสภาพทําการแปลงสภาพหุ ้นกู ้แปลงสภาพทัง& จํานวน มีดังต่อไปนี&

จัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพทัง& จํานวนให ้แก่ J Trust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) ซึงจัดตัง&
ขึน
& ในประเทศสิงคโปร์

1)

ั วนการถือหุน
ด้านการลดลงของสดส่
้
(Control Dilution)สามารถ
คํานวณได ้จากสูตรต่อไปนี&
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)
Control Dilutionสามารถคํานวณได ้ 2 แนวทาง ได ้แก่
1.1) กรณีทมี
ี การใช ้สิทธิแปลงสภาพเฉพาะหุ ้นกู ้แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญทัง&
จํานวน
ื& หุ ้นสามัญและผู ้
1.2) กรณีทมี
ี ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทก
ุ ชุดทีเหลืออยูใ่ ช ้สิทธิซอ
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ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพใช ้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญทัง& จํานวน
Case Scenario)
Control Dilution แต่ละแนวทางมีดงั นี&

(Worst

้ ท
ิ ธิแปลงสภาพเฉพาะหุน
1.1)
กรณีทม
ี, ก
ี ารใชส
้ กูแ
้ ปลงสภาพเป็นหุน
้
สาม ัญทงจํ
ั7 านวน
โดยที
Qo
=
จํานวนหุ ้นสามัญทีออกและเรียกชําระแล ้ว
จํานวน
1,095,770,366 หุ ้น
Qe = จํานวนหุ ้นรองรับสําหรับหุ ้นกู ้แปลงสภาพ จํานวน 100,000,000
หุ ้น
Control Dilution
= 100,000,000 /(1,095,770,366 +
100,000,000)
= 8.36%
้ ท
ิ ธิซอ
ื7 หุน
1.2)
กรณีทม
ี, ผ
ี ูถ
้ อ
ื ใบสําค ัญแสดงสิทธิทก
ุ ชุดทีเ, หลืออยูใ่ ชส
้
้ ท
ิ ธิแปลงสภาพเป็นหุน
สาม ัญและผูถ
้ อ
ื หุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพใชส
้ สาม ัญทงั7
จํานวน (Worst Case Scenario)
โดยที
จํานวนหุ ้นสามัญทีออกและเรียกชําระแล ้ว
จํานวน 1,095,770,366 หุ ้น
จํานวนหุ ้นรองรับสําหรับ GL-WD (ESOP, ครบกําหนด 14 พฤษภาคม
2558)
จํานวน 11,836,000 หุ ้น
จํานวนหุ ้นรองรับสําหรับ GL-W3 (ครบกําหนด 30 พฤศจิกายน 2558)
จํานวน 331,568,252 หุ ้น
จํานวนหุ ้นรองรับสําหรับหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
จํานวน 100,000,000 หุ ้น
ดังนัน
&
Qo
=
จํานวนหุ ้นสามัญทีออกและเรียกชําระแล ้ว
จํานวน
1,095,770,366 หุ ้น
Qe = จํานวนหุ ้นรองรับสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
ทัง& หมด เท่ากับ 11,836,000 + 331,568,252 + 100,000,000 =
443,404,252 หุ ้น
Control Dilution = 443,404,252/(1,095,770,366 + 443,404,252)
= 28.81%
2.) ด้านการลดลงของราคาหุน
้ (Price Dilution)สามารถคํานวณได ้จาก
สูตรต่อไปนี&
Price Dilution = (Po – PE) / Po
โดยที
PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe)
Price Dilutionสามารถคํานวณได ้ โดยใช ้ราคาตลาด ณ วันกําหนด
ราคาเสนอขาย (วันทีคณะกรรมการมีมติให ้เสนอวาระต่อทีประชุมผู ้ถือ
หุ ้นเพือขออนุมัตใิ ห ้บริษัทเสนอขายหุ ้นทีออกใหม่) โดยแบ่งย่อยได ้ 2
กรณี คือ
ก)

้ ท
ิ ธิแปลงสภาพเฉพาะหุน
กรณีทม
ี, ก
ี ารใชส
้ กูแ
้ ปลงสภาพเป็นหุน
้ สาม ัญ
ทงจํ
ั7 านวน
Price Dilution
= (Po – PE) / Po
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โดยที PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe)
Po = ราคาตลาดคํานวณโดยใช ้ราคาปิ ดถัวเฉลียย ้อนหลัง 15 วันทํา
การติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขาย ตัง& แต่วน
ั ที 12
กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2558=8.46 บาท
Pe = ราคาแปลงสภาพ = 10 บาทต่อหุ ้น
Qo
=
จํานวนหุ ้นสามัญทีออกและเรียกชําระแล ้ว
จํานวน
1,095,770,366 หุ ้น
Qe
=
จํานวนหุ ้นรองรับสําหรับหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
จํานวน
100,000,000 หุ ้น
ดังนัน
&
PE = (8.46 x 1,095,770,366) + (10 x 100,000,000)
(1,095,770,366 + 100,000,000)
= 10,270,217,296 / 1,195,770,366
= 8.59
เนือ
, งจากราคาตลาด (Po 8.46 บาท) ตํา
, กว่าราคาหุน
้ เฉลีย
,
้
ิ ธิแปลงสภาพ (PE 8.59 บาท) ด ังนน
หล ังการใชสท
ั7 กรณีน ี7 จึง
ไม่มผ
ี ลกระทบด้านราคา
ข)

้ ท
ิ ธิซอ
ื7 หุน
กรณีทม
ี, ผ
ี ูถ
้ อ
ื ใบสําค ัญแสดงสิทธิทก
ุ ชุดทีเ, หลืออยูใ่ ชส
้
้
ิ
สาม ัญและผูถ
้ อ
ื หุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพใชสทธิแปลงสภาพเป็นหุน
้ สาม ัญทงั7
จํานวน (Worst Case Scenario)
Price Dilution = (Po – PE) / Po
โดยที:
PE = (PoQo + PeWD*QeWD + PeW3*QeW3 + PeCD*QeCD)
(Qo + QeWD+QeW3+QeCD)
Po = ราคาตลาดคํานวณโดยใช ้ราคาปิ ดถัวเฉลียย ้อนหลัง 15 วันทํา
การติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขาย ตัง& แต่วน
ั ที 12
กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2558 = 8.46 บาท
Qo=
จํานวนหุ ้นสามัญทีออกและเรียกชําระแล ้ว
จํานวน
1,095,770,366 หุ ้น
PeWD = ราคาใช ้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ GL-WD = 1.6577
บาทต่อหุ ้น
QeWD = จํานวนหุ ้นรองรับของ WD = 11,836,000 หุ ้น
PeW3 = ราคาใช ้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ GL-W3 = 10 บาท
ต่อหุ ้น
QeW3 = จํานวนหุ ้นรองรับของ W3=331,568,252 หุ ้น
PeCD = ราคาแปลงสภาพของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ = 10 บาทต่อหุ ้น
QeCD = จํานวนหุ ้นรองรับของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ = 100,000,000
หุ ้น
ดังนัน
&
PE = (9,270,217,296 + 19,620,537 + 3,315,682,520 +
1,000,000,000)
(1,095,770,366+ 11,836,000 + 331,568,252 +
100,000,000)
= 13,605,520,354 / 1,539,174,618
= 8.84
เนือ
, งจากราคาตลาด (Po 8.46 บาท) ตํา
, กว่าราคาหุน
้ เฉลีย
,
้ ท
ิ ธิแปลงสภาพ (PE 8.84 บาท) ด ังนน
หล ังการใชส
ั7 กรณีน ี7 จึง
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ไม่มผ
ี ลกระทบด้านราคา
การไถ่ถอนหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ
ก่อนว ันครบกําหนดไถ่ถอนหุน
้ กู ้
แปลงสภาพ

เหตุการณ์ทบ
ี, ริษ ัทจะต้องออก
หุน
้ ใหม่เพือ
, รองร ับการ
้ ท
ิ ธิ
เปลีย
, นแปลงในการใชส
แปลงสภาพ

การไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพโดยบริษัทฯ
• ไม่วา่ ในเวลาใดๆ ก็ตาม ภายหลังจาก (และรวมถึง) วันทีการออกหุ ้นกู ้แปลง
สภาพครบ 2 ปี จนกระทังวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพ บริษัทฯ มี
สิทธิทจะไถ่
ี
ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพทียังมิได ้มีการแปลงสภาพในขณะนัน
& ก่อน
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
ไม่วา่ ทัง& หมดหรือบางส่วนตามที
บริษัทฯ
เห็นสมควร
ในราคาเท่ากับจํานวนเงินต ้นของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
ดังกล่าวบวกด ้วยดอกเบีย
& สะสมซึงคํานวณจนถึงวันทีมีการไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลง
สภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าว อย่างไรก็ด ี หาก
ผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพใช ้สิทธิในการแปลงสภาพหุ ้นกู ้แปลงสภาพเป็ นหุ ้น
ภายใน 10 วันนับจากวันทีได ้รับคําบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพโดยบริษัท ให ้คําบอกกล่าวการ
ไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพโดย
& ผลไป
บริษัทนัน
& สิน
การไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพโดยผู ้ถือหุ ้นกู ้
แปลงสภาพ
• เมือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงหรือหลายเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี& บริษัทฯ จะ
ิ ธิเรียกให ้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลง
ไถ่ถอนและผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพมีสท
สภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพไม่วา่ ทัง& หมดหรือบางส่วน
ในราคาเท่ากับจํานวนเงินต ้นของหุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด ้วยดอกเบีย
&
สะสมซึงคํานวณจนถึงวันทีมีการไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าว
(ก) การเปลียนแปลงอํานาจควบคุม: ในกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงอํานาจควบคุม
(ข) การเพิกถอนหลักทรัพย์: ในกรณีท ี (1) หุ ้นของบริษัทฯ ได ้ถูกเพิกถอน
หรือไม่ได ้รับอนุญาตให ้จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) หรือ (2) หุ ้นของบริษัทฯ ได ้ถูกระงับ
& ขายใน ตลท. เป็ นเวลา 30 วันติดต่อกันหรือมากกว่านัน
การซือ
& และการ
& ขายในช่วงเวลาดังกล่าวนัน
ระงับการซือ
& ไม่ได ้เกิดจากการที ตลท. ปิ ดทํา
การ
“การเปลีย
, นแปลงอํานาจควบคุม” หมายถึงการเปลียนแปลงความเป็ นเจ ้าของหรือ
อํานาจควบคุม ไม่วา่ โดยทางตรงหรือโดยทางอ ้อม อย่างน ้อยร ้อยละ 50 ของ (1) หุ ้น
ิ ธิออกเสียง
ทัง& หมดของบริษัทฯ หรือ (2) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน หุ ้นทีมีสท
ลงคะแนน
หรือ
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนอืนใดของบริษัทฯ
หรือการ
เปลียนแปลงคณะกรรมการบริษัทฯ ในจํานวนมากกว่ากึงหนึงของคณะกรรมการบริษัท
ฯ ในวันทีออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพนัน
& อาจมีการปรับเปลียนเมือมีเหตุการณ์ตา่ งๆ
เกิดขึน
& ซึงรวมถึง
เหตุการณ์ ดังต่อไปนี&
1) เมือมีการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว ้ของหุ ้น
อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ ้น
หรือแบ่งแยกหุ ้น
2) เมือบริษัทฯ เสนอขายหุ ้นทีออกใหม่ใดๆ ในราคาเสนอขายทีกําหนดไว ้ตํา
มากกว่าร ้อยละ 10 ของราคาหุ ้นทีคํานวณตามวิธท
ี ระบุ
ี ไว ้ในข ้อกําหนดสิทธิ
ของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
& หุ ้นหรือหุ ้นกู ้แปลงสภาพใดๆ
3) เมือบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อ
&
โดยคํานวณราคาของหุ ้นทีออกใหม่เพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อ
หุ ้นหรือหุ ้นกู ้แปลงสภาพนัน
& ตํามากกว่าร ้อยละ 10 ของราคาหุ ้นทีคํานวณ
ตามวิธท
ี ระบุ
ี ไว ้ในข ้อกําหนดสิทธิของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
4) เมือบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทัง& หมดหรือบางส่วนเป็ นหุ ้นทีออกใหม่ให ้แก่ผู ้ถือ
หุ ้น
5) เมือบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึงเกินกว่าร ้อยละ 90 ของกําไรสุทธิท ี
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ั ันธ์ระหว่างก ัน
ความสมพ

บันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากการหักภาษี เงิน
ได ้สําหรับการดําเนินงานในช่วงรอบการเงินใดๆ ระหว่างอายุของหุ ้นกู ้แปลง
สภาพ และ
6) เมือมีกรณีอนใดนอกจากกรณี
ื
ตาม 1) - 5) ทีทําให ้ผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพเสีย
สิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทีควรจะได ้รับ บริษัทฯ จะต ้องพิจารณา
และกําหนดการปรับเปลียนราคาแปลงสภาพอย่างเป็ นธรรมเพือให ้มันใจว่า
สิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทีผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพจะได ้รับจะต ้อง
ไม่ด ้อยไปกว่าเดิม
JTA ซึงเป็ นผู ้ลงทุนทีบริษัทฯ เสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพให ้ดังกล่าวข ้างต ้น ไม่เคยมี
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือผู ้บริหารของบริษัทฯ แต่อย่างใด และไม่ได ้เป็ นบุคคลที
เกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การ
เปิ ดเผยข ้อมูลและการปฏิบต
ั ก
ิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.
2546 และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรือง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน ทัง& นี& ผู ้ถือหุ ้นและผู ้บริหารของ JTA และ J
Trust Co. Ltd. (ซึงถือหุ ้นใน JTA ร ้อยละ 100) ไม่เป็ นบุคคลเกียวโยงกับบริษัทฯ

& จงเพิมเติมว่าในวาระที 9 นี& ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได ้อนุมัตใิ ห ้นํ าเสนอเพิมเติม
ประธานฯ ได ้ชีแ
ต่อทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2558 เพือพิจารณาอนุมัตก
ิ ารมอบอํานาจให ้ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร และ/หรือ
บุคคลทีได ้รับมอบหมายจากประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารเป็ นผู ้มีอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี&
1) กําหนดหรือแก ้ไขรายละเอียด วิธก
ี ารและเงือนไขอืนๆ ทีเกียวข ้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลง
สภาพตามความเหมาะสม ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข ้อกําหนดและเงือนไขของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ วันทีออกหุ ้นกู ้
แปลงสภาพ จํานวนหุ ้นสามัญเพือรองรับการแปลงสภาพของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ มูลค่าทีตราไว ้ การคํานวณและ
วิธก
ี ารชําระดอกเบีย
& ระยะเวลาในการใช ้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพ หรือการกําหนดเหตุการณ์ท ี
บริษัทฯ ต ้องออกหุ ้นใหม่เพือรองรับการใช ้สิทธิแปลงสภาพ และเงือนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทัง& นี& การกําหนด
หรือแก ้ไขโดยประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร และ/หรือ บุคคลทีได ้รับมอบหมายจากประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารจะต ้องอยู่
ภายใต ้ขอบเขตทีจะได ้รับอนุมัตโิ ดยทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2558 โดยเฉพาะอย่างยิงในเรืองทีเกียวกับ
อายุของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ อัตราดอกเบีย
& ราคาและอัตราแปลงสภาพ ตามทีกําหนดไว ้ในรายละเอียดของข ้อกําหนด
สาระสําคัญในเบือ
& งต ้นของหุ ้นกู ้แปลงสภาพและ
2) เข ้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก ้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิ ดเผยข ้อมูล คําขอยกเว ้น
การปฏิบต
ั ห
ิ น ้าที รายงาน คําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ทีจําเป็ นทีเกียวข ้องกับการออกและเสนอขายหุ ้น
กู ้แปลงสภาพ ซึงรวมถึงการติดต่อ การยืนเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพือขออนุญาต รวมทัง& เอกสารหลักฐานที
เกียวข ้องอืนๆ การดําเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทําอืนใดต่อสานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานอืนทีเกียวข ้องกับ
การออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพ การนํ าหุ ้นกู ้แปลงสภาพเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
และการนํ าหุ ้นสามัญเพิมทุนจากการใช ้สิทธิแปลงสภาพ เข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ให ้มีอํานาจในการดําเนินการอืนใดทีจําเป็ นและเหมาะสมเพือดําเนินการตามทีระบุไว ้เบือ
& งต ้น
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามข ้อมูลเพิมเติม ซึงสามารถสรุปได ้ดังนี&
คําถาม: มีผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า ทําไมบริษัท ฯ จึงเลือกออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพให ้แก่ผู ้ลงทุนในต่างประเทศแบบ
เฉพาะเจาะจง (Private Placement)เพียงรายเดียว ซึงเมือถูกแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญแล ้ว ผู ้ถือหุ ้นรายอืนๆ จะ
ไม่ได ้ประโยชน์จากการแปลงสภาพด ้วย ทําไมจึงไม่เลือกออกหุ ้นกู ้ธรรมดาแบบเฉพาะเจาะจง และออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ GL-W4 ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น เพือให ้ได ้ประโยชน์เท่าเทียมกัน และการออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพในครัง& นี& บริษัทจะ
ได ้รับประโยชน์อะไรบ ้าง
คําตอบ: ประธานฯ ตอบว่า บริษัทได ้ระบุเหตุผลในการเลือก JTA ในหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นและเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนแล ้ว
การออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพครัง& นีเ& ป็ นการออกให ้แก่ผู ้ลงทุนในต่างประเทศ
เนืองมาจากบริษัท
ประกอบธุรกิจให ้เงินกู ้ (Financing)ซึงต ้องการแหล่งเงินทุนทีหลากหลาย และบริษัทยังมีเป้ าหมายทีจะขยายธุรกิจ
ไปตลาดอาเซียน ซึงสําหรับในประเทศไทย ได ้ระดมทุนจากผู ้ถือหุ ้นโดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ GL-W1,
GL-W2 และยังมี GL-W3 ทีปั จจุบน
ั ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังใช ้สิทธิแปลงสภาพได ้และมีเงินกู ้จากสถาบัน
ั ยภาพทีจะขอสินเชือเพิมเติมได ้ แต่สาํ หรับการทําธุรกิจใน
การเงินในประเทศไทย ซึงปั จจุบน
ั บริษัทฯ ยังมีศก
ต่างประเทศ หากมีแหล่งเงินทุนสกุลดอลลาร์สหรัฐจะได ้ประโยชน์มากกว่า เนืองจากการออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพมี
& ขายรถจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ทจะนํ
ี
าไปใช ้ขยายธุรกิจในประเทศกัมพูชา ซึงลูกค ้าใช ้เงินดอลล่าร์สหรัฐในการซือ
ดังนัน
& จะสามารถประหยัดค่าใช ้จ่ายจากการแปลงสกุลเงิน
และลดความเสียงจากความผันผวนของค่าเงินได ้
นอกจากนัน
& โครงสร ้างเงินทุนในระยะยาว เช่น การทํา securitization ในประเทศไทยไม่ใช่เรืองง่าย ดังนัน
& ใน
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อนาคตหากบริษัทมีแผนทีจะทํา securitization ในต่างประเทศจะทําได ้ง่ายกว่า สําหรับ JT นัน
& ถือว่าเป็ นคูค
่ ้าทาง
ธุรกิจทีแข็งแกร่งเห็นได ้จากความสามารถในการระดมทุน ซึงเมือ 2 ปี ทีแล ้วทําได ้ถึง 1,000 ล ้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ นอกจากนัน
& ยังมีธนาคารอีก 2 แห่งอยูใ่ นประเทศเกาหลีและในประเทศอินโดนีเซีย ก็มส
ี าขาถึง 62 แห่งซึง
น่าจะมีสว่ นสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทได ้
การออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพครัง& นีเ& ชือว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ ทุก
ฝ่ าย (Stakeholders) ไม่เฉพาะผู ้ถือหุ ้นเท่านัน
& ซึงทัง& หมดทีกล่าวมานี& เป็ นมุมมองทางธุรกิจ หากท่านผู ้ถือหุ ้น
ประสงค์จะสอบถามในแง่ทางเทคนิค ทัง& ทางด ้านกฎหมายและด ้านการเงิน บริษัทได ้เชิญผู ้เชียวชาญซึงเป็ นที
ปรึกษาของบริษัทมาเพือให ้ตอบคําถามของท่านผู ้ถือหุ ้นอีกด ้วย
เมือไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นซักถามเพิมเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อทีประชุมเพือพิจารณาอนุมัตก
ิ ารออกและเสนอขาย
หุ ้นกู ้แปลงสภาพให ้แก่ผู ้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได ้แก่ J Trust Asia Pte.
& จง
Ltd. ในจํานวนไม่เกิน 30 ล ้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอืนในจํานวนเทียบเท่า ตามรายละเอียดทีชีแ
ไปแล ้ว
ทัง& นี& มติในวาระนีจ
& ะต ้องได ้รับคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผู ้ถือหุ ้นซึงมา
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประชุมและมีสท
มติ
ทีประชุมพิจารณาแล ้ว มีมติอนุมัตก
ิ ารออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพให ้แก่ผู ้ลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได ้แก่ J Trust Asia Pte. Ltd. ในจํานวนไม่เกิน 30 ล ้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอืนในจํานวนเทียบเท่า และการมอบอํานาจ ตามรายละเอียดทีได ้เสนอข ้างต ้น
ทุกประการ
ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี&
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

657,540,597
0
1,183

คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 99.9998
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0.0000
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0.0002

หมายเหตุ ในวาระนี&ม ีผู ้เข ้าร่ว มประชุมระหว่า งการประชุม เพิมขึน
& 3 ราย จํ านวน 100,996 หุ ้น (เสีย ง) รวมเป็ น
จํานวนหุ ้นทีเข ้าร่วมประชุมทัง& หมดจํานวน 657,541,780 หุ ้น (เสียง)
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พิจารณาอนุม ัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษ ัทฯ จํานวน 1,338,827 บาท จากเดิม
ทุน จดทะเบียน 720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการต ัดหุน
้ ทีย
, ัง
ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษท
ั ฯ จํานวน 2,677,654 หุน
้ มูลค่าทีต
, ราไว้หุน
้ ละ 0.50
บาท และการแก้ไ ขเพิ,ม เติม หน ง
ั สือ บริค ณห์ส นธิข องบริษ ท
ั ฯ ข้อ 4. เพื,อ ให้
สอดคล้องก ับการลดทุนจดทะเบียนของบริษ ัทฯ

ประธานฯ รายงานต่อทีประชุมว่าตามทีบริษัทฯ มีแผนการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลง
สภาพ ตามรายละเอียดทีปรากฏในระเบียบวาระที 9 ทําให ้บริษัทฯ ต ้องออกหุ ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรับการแปลง
สภาพของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
เพือการปฏิบต
ั ต
ิ ามบทบัญญัตม
ิ าตรา 136 แห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง& ทีมี
การแก ้ไขเพิมเติม) ซึงกําหนดไว ้ว่า บริษัทฯ จะเพิมทุนจากจํานวนทีจดทะเบียนไว ้แล ้วโดยการออกหุ ้นใหม่เพิมขึน
&
ได ้ เมือหุ ้นทัง& หมดได ้ออกจําหน่ายและได ้รับชําระเงินค่าหุ ้นครบถ ้วนแล ้ว บริษัทฯ จึงต ้องลดทุนจดทะเบียนโดยการ
ตัดหุ ้นทียังไม่ได ้ออกจําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 2,677,654 หุ ้น มูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 0.50 บาท ก่อนการเพิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได ้อนุ มั ตใิ ห ้นํ าเสนอเรืองดังกล่าวต่อ ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ า ปี
2558 เพือพิจารณาอนุ มัต ก
ิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษั ทฯ จํ า นวน 1,338,827 บาท จากเดิมทุนจดทะเบีย น
จํานวน 720,926,136 บาท เป็ น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุ ้นทียังไม่ได ้ออกจํ าหน่ ายของบริษัทฯ จํ านวน
2,677,654 หุ ้น มูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 0.50 บาท รวมทัง& การแก ้ไขเพิมเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4.
เพือให ้สอดคล ้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข ้อความเดิมและเปลียนแปลงเป็ นข ้อความ
ใหม่ ดังนี&
ข้อความใหม่
“ข ้อ 4 ทุนจดทะเบียน
: 719,587,309 บาท
แสนแปดหมืนเจ็ดพันสามร ้อยเก ้าบาท)
แบ่งออกเป็ น
: 1,439,174,618 หุ ้น
เก ้าล ้านหนึงแสนเจ็ดหมืนสีพันหกร ้อยสิบแปดหุ ้น)
มูลค่าหุ ้นละ
:0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็ น

(เจ็ดร ้อยสิบเก ้าล ้านห ้า
(หนึงพั น สีร ้อยสามสิบ
(ห ้าสิบสตางค์)
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หุ ้นสามัญ
: 1,439,174,618 หุ ้น
เก ้าล ้านหนึงแสนเจ็ดหมืนสีพันหกร ้อยสิบแปดหุ ้น)
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ
: -0- หุ ้น

(หนึงพั น สีร ้อยสามสิบ
(-)”

ในการแก ้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข ้อ 4. นั น
& ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได ้อนุมัต ิ
ให ้นํ า เสนอเพิมเติม ต่ อ ทีประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ น
้ ประจํ า ปี 2558 เพื อพิจ ารณาอนุ มั ต ก
ิ ารมอบอํ า นาจให ้ประธาน
เจ ้าหน ้าทีบริหาร และ/หรือ บุคคลทีได ้รับมอบหมายจากประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารเป็ นผู ้มีอํานาจในการดําเนินการ
ใดๆ ทีเกียวข ้องกับการจดทะเบียนแก ้ไขเพิมเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรั ฐ
และ/หรือ หน่วยงานอืนใดทีเกียวข ้องและดําเนินการให ้ข ้อมูลเพิมเติมหรือเปลียนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือ
เอกสารอืนใดทีเกียวข ้องกับการจดทะเบียนตามคําเรียกร ้องของหน่วยงานทีเกียวข ้อง
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามข ้อมูลเพิมเติม เมือไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นซักถาม ประธานฯ จึงเสนอต่อ
ทีประชุมเพือพิจารณาอนุ มัตก
ิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,338,827 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน
720,926,136 บาท เป็ น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญทีออกไว ้เพือรองรั บการใช ้สิทธิใบสําคัญแสดง
& สุดการใช ้สิทธิไปแล ้ว เมือวันที 30 กันยายน 2557 คิดเป็ นจํานวน 2,677,654 หุ ้น มูลค่าทีตรา
สิทธิ GL-W2 ซึงสิน
ไว ้หุ ้นละ 0.50 บาท หุ ้นสามัญทีเหลือจากการใช ้สิทธิจํานวนนี&จงึ เป็ นหุ ้นทีจําหน่ายไม่ได ้ และสามารถลดทุนโดย
การตัดหุ ้นได ้ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง& ทีมีการแก ้ไขเพิมเติม)
และการแก ้ไขเพิมเติม หนั ง สือ บริค ณห์ส นธิข องบริษั ทฯ ข ้อ 4. เพือให ้สอดคล ้องกับ การลดทุน จดทะเบีย นของ
& จงไปแล ้ว
บริษัทฯ และการมอบอํานาจตามรายละเอียดทีชีแ
ทัง& นี& มติในวาระนีจ
& ะต ้องได ้รับคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผู ้ถือหุ ้นซึงมา
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประชุมและมีสท
มติ
ทีประชุมพิจารณาแล ้ว มีมติอนุ มัตก
ิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํ านวน 1,338,827 บาท
จากเดิมทุนจดทะเบียน 720,926,136 บาท เป็ น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญทีออกไว ้เพือรองรับการ
& สุดการใช ้สิทธิไปแล ้ว เมือวันที 30 กันยายน 2557 คิดเป็ นจํ านวน
ใช ้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ GL-W2 ซึงสิน
2,677,654 หุ ้น มูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 0.50 บาท หุ ้นสามัญทีเหลือจากการใช ้สิทธิจํานวนนี&จงึ เป็ นหุ ้นทีจํ าหน่ าย
ไม่ได ้ และสามารถลดทุนโดยการตัดหุ ้นได ้ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง& ทีมีการแก ้ไขเพิมเติม) และการแก ้ไขเพิมเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข ้อ 4. เพือให ้สอดคล ้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามทีเสนอมาทุกประการ
ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี&
เห็นด ้วย
657,541,780
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด ้วย
0
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ
0.0000
ระเบียบวาระที, 11

พิจารณาอนุม ัติการเพิม
, ทุนจดทะเบียนของบริษท
ั ฯ จํานวน 50,000,000 บาท จาก
เดิมทุนจดทะเบียน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยการออกหุน
้
สาม ัญเพิม
, ทุน จํานวน 100,000,000 หุน
้ มูลค่าทีต
, ราไว้หน
ุ ้ ละ 0.50 บาท และการ
แก้ไขเพิม
, เติมหน ังสือบริคณห์สนธิของบริษท
ั ฯ ข้อ 4. เพือ
, ให้สอดคล้องก ับการเพิม
,
ทุนจดทะเบียนของบริษ ัทฯ

ประธานฯ รายงานต่อทีประชุมว่าตามทีบริษัทฯ มีแผนการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลง
สภาพ ตามรายละเอียดทีปรากฏในระเบียบวาระที 9 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได ้อนุ มัตใิ ห ้นํ าเสนอเรือง
ดังกล่าวต่อทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี 2558 เพือพิจารณาอนุ มัตก
ิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํ านวน
50,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 719,587,309 บาท เป็ น 769,587,309 บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิมทุน
จํ า นวน 100,000,000 หุ ้น มูลค่า ทีตราไว ้หุ ้นละ 0.50 บาท เพือเป็ นการรองรั บ การใช ้สิท ธิแ ปลงสภาพของหุ ้นกู ้
แปลงสภาพตามกฎหมายทีเกียวข ้อง รวมทัง& การแก ้ไขเพิมเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข ้อ 4. เพือให ้
สอดคล ้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข ้อความเดิมและเปลียนแปลงเป็ นข ้อความใหม่
ดังนี&
ข้อความใหม่
“ข ้อ 4 ทุนจดทะเบียน
: 769,587,309 บาท
ห ้าแสนแปดหมืนเจ็ดพันสามร ้อยเก ้าบาท)
แบ่งออกเป็ น
: 1,539,174,618 หุ ้น
สามสิบเก ้าล ้านหนึงแสนเจ็ดหมืนสีพันหกร ้อยสิบแปดหุ ้น)
มูลค่าหุ ้นละ
:0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็ น

(เจ็ดร ้อยหกสิบเก ้าล ้าน
( ห นึ ง พั น ห ้ า ร ้ อ ย
(ห ้าสิบสตางค์)
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หุ ้นสามัญ
: 1,539,174,618 หุ ้น
สามสิบเก ้าล ้านหนึงแสนเจ็ดหมืนสีพันหกร ้อยสิบแปดหุ ้น)
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ
: -0- หุ ้น

( ห นึ ง พั น ห ้ า ร ้ อ ย
(-)”

ในการแก ้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข ้อ 4. นั น
& ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได ้อนุมัต ิ
ให ้นํ า เสนอเพิมเติม ต่ อ ทีประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ น
้ ประจํ า ปี 2558 เพื อพิจ ารณาอนุ มั ต ก
ิ ารมอบอํ า นาจให ้ประธาน
เจ ้าหน ้าทีบริหาร และ/หรือ บุคคลทีได ้รับมอบหมายจากประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารเป็ นผู ้มีอํานาจในการดําเนินการ
ใดๆ ทีเกียวข ้องกับการจดทะเบียนแก ้ไขเพิมเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรั ฐ
และ/หรือ หน่วยงานอืนใดทีเกียวข ้องและดําเนินการให ้ข ้อมูลเพิมเติมหรือเปลียนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือ
เอกสารอืนใดทีเกียวข ้องกับการจดทะเบียนตามคําเรียกร ้องของหน่วยงานทีเกียวข ้อง
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามข ้อมูลเพิมเติม ซึงสามารถสรุปได ้ดังนี&
คําถาม: การเพิมทุนในครัง& นี& เพือรองรับการแปลงสภาพของหุ ้นกู ้แปลงสภาพทีออกและเสนอขายให ้แก่ผู ้ลงทุน
ั ส่วนผู ้ถือหุ ้นต่างด ้าวเกิน
ในต่างประเทศ ดังนั น
& หากผู ้ลงทุนในต่างประเทศใช ้สิทธิแปลงสภาพจะทําให ้บริษัทมีสด
กว่าข ้อจํ ากัดผู ้ถือหุ ้นต่างด ้าว (foreign limit) ทีกําหนดไว ้คือ ร ้อยละ 49 หรือไม่ เนืองจากตามข ้อมูลในตลาด
ั ส่วนผู ้ถือหุ ้นต่างด ้าวอยูป
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าปั จจุบน
ั บริษัทมีสด
่ ระมาณกว่าร ้อยละ 48 แล ้ว
& จงว่า ใน
คําตอบ: นายชรินทร์ สัจจญาณ ทีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด ชีแ
ประเด็นนี&บริษัทได ้มีการพิจารณาแล ้ว และเนืองจากบริษัทมีข ้อจํากัดผู ้ถือหุ ้นต่างด ้าว (foreign limit) ทีกําหนดไว ้
ั ส่วนผู ้ถือหุ ้นต่างด ้าวอยู่ประมาณร ้อยละ 48 ซึงหาก JTA ใช ้สิทธิแปลงสภาพ
คือร ้อยละ 49 ซึงปั จจุบันบริษัทมีสด
อาจจะทําให ้บริษัทมีสัดส่วนผู ้ถือหุ ้นต่างด ้าวเกินกว่าข ้อจํ ากัดผู ้ถือหุ ้นต่างด ้าว (foreign limit) ของบริษัท ดังนั น
&
ิ ธิจะส่งมอบเป็ นหุ ้นหรือ NVDR ให ้แก่ JTA ก็ได ้ ซึงเป็ นข ้อตกลง
บริษัทจึงได ้มีการตกลงกับ JTA ว่าบริษัทมีสท
ตัง& แต่ตอนต ้น ทัง& นี& ขึน
& อยูก
่ บ
ั สัดส่วนผู ้ถือหุ ้นต่างด ้าวทีเหลืออยู่ ณ ขณะทีมีการแปลงสภาพ
เมือไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นซักถามเพิมเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อทีประชุมเพือพิจารณาอนุมัตก
ิ ารเพิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 719,587,309 บาท เป็ น 769,587,309 บาท โดย
การออกหุ ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 100,000,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 0.50 บาท และการแก ้ไขเพิมเติมหนั งสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข ้อ 4. เพือให ้สอดคล ้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอํานาจตาม
& จงไปแล ้ว
รายละเอียดทีชีแ
ทัง& นี& มติในวาระนีจ
& ะต ้องได ้รับคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผู ้ถือหุ ้นซึงมา
ิ
ประชุมและมีสทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ
ทีประชุมพิจารณาแล ้ว มีมติอนุมัตก
ิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 บาท
จากเดิม ทุน จดทะเบีย น 719,587,309 บาท เป็ น 769,587,309 บาท โดยการออกหุ ้นสามั ญ เพิมทุน จํ า นวน
100,000,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 0.50 บาท และการแก ้ไขเพิมเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข ้อ 4.
เพือให ้สอดคล ้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามทีเสนอมาทุกประการ
ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี&
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง
ระเบียบวาระที, 12

657,541,780
0
0

คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 100.0000
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0.0000
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0.0000

พิจ าร ณาอ นุ ม ต
ั ิก าร จ ด
ั สร ร หุ ้น สาม ญ
ั เ พิ,ม ทุ น ขอ งบ ริษ ท
ั ฯ ในจํ านวนไม่ เ กิน
้ ท
ิ ธิแ ปลง
100,000,000 หุน
้ มู ล ค่า ทีต
, ราไว้หุน
้ ละ 0.50 บาท เพือ
, รองร บ
ั การใช ส
สภาพของหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ

ประธานฯ รายงานต่ อ ทีประชุม ว่ า สืบ เนื องจากการอนุ มั ต ิก ารเพิมทุ น จดทะเบีย นของบริษั ทฯ ตาม
รายละเอียดในระเบียบวาระที 11 นั น
& ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได ้อนุมัตใิ ห ้นํ าเสนอเรืองดังกล่าวต่อทีประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี 2558 เพือพิจารณาอนุ มัตก
ิ ารจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนในจํานวนไม่เ กิน 100,000,000 หุ ้น
มูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 0.50 บาท เพือรองรั บการใช ้สิทธิแปลงสภาพของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ โดยมีราคาแปลงสภาพ
เท่ากับหุ ้นละ 10 บาท
ทัง& นี& ราคาแปลงสภาพของหุ ้นสามัญเพิมทุนเท่ากับ 10 บาทดังกล่าว ไม่เข ้าข่ายตามประกาศสํานั กงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สจ. 39/2551 เรือง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์
และการกําหนดราคาตลาดเพือการพิจารณาการเสนอขายหุ ้นทีออกใหม่ในราคาตํา โดยวันทีกําหนดราคาเสนอ
ขายคือวันทีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให ้เสนอวาระต่อทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2558 เพือพิจารณาอนุมัต ิ
การออกหุ ้นเพือรองรั บ การใช ้สิทธิตามหุ ้นกู ้แปลงสภาพ และราคาตลาดซึงกําหนดโดยใช ้ราคาปิ ดถัวเฉลียถ่ว ง
หน ้า 16 จาก 18

นํ& าหนั กของหุ ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย ้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน (ระหว่างวันที
12 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที 5 มีนาคม 2558) ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายเท่ากับ 8.46 บาทต่อหุ ้น
นอกจากนี& ในการจั ด สรรหุ น
้ สามั ญ เพิ มทุ น ของบริ ษั ทฯ ในจํ า นวน 100,000,000 หุ น
้ ทีประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ได ้อนุมัตใิ ห ้นํ าเสนอเพิมเติมต่อทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2558 เพือพิจารณาอนุมัต ิ
การมอบอํานาจให ้ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร และ/หรือ บุคคลทีได ้รับมอบหมายจากประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารเป็ นผู ้
มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข ้องกับการจัดสรรหุ ้นเพิมทุนข ้างต ้น ซึงรวมถึงการเข ้า
เจรจา ทํ า ความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่า งๆ ทีเกียวข ้องกับ การจั ด สรรหุ ้นสามั ญ เพิมทุน
ดังกล่า ว รวมถึงการลงนามในคํ าขออนุ ญาตต่างๆ คํ าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานทีจํ าเป็ นทีเกียวข ้องกับการ
ึ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนและการนํ าหุ ้นสามัญเพิมทุนเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ซงรวมถึ
งการติดต่อ การ
ยืนคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ และการดําเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทํา
อืนใดต่อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวข ้อง รวมถึงการดําเนินการใดๆ ทีจํ าเป็ นเพือวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามข ้อมูลเพิมเติม เมือไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นซักถามเพิมเติม ประธานฯ จึง
เสนอต่อทีประชุมเพือพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ในจํานวนไม่เกิน 100,000,000 หุ ้น
มูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 0.50 บาท เพือรองรับการใช ้สิทธิแปลงสภาพของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ และการมอบอํานาจตาม
& จงไปแล ้ว
รายละเอียดทีชีแ
ิ ธิอ อกเสีย ง
ทัง& นี&
มติใ นวาระนี&จ ะต ้องได ้รั บ คะแนนเสีย งข ้างมากของผู ้ถือ หุ ้นซึงมาประชุม และมีส ท
ลงคะแนน
มติ
ทีประชุม พิจ ารณาแล ้ว มีม ติอ นุ มั ต ก
ิ ารจั ด สรรหุ ้นสามั ญ เพิมทุน ของบริษั ทฯ ในจํ า นวนไม่เ กิน
100,000,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 0.50 บาท เพือรองรั บการใช ้สิทธิแปลงสภาพของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ และ
การมอบอํานาจตามรายละเอียดทีได ้เสนอข ้างต ้นทุกประการ
ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี&
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

657,541,780
0
0

คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 100.0000
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0.0000
คะแนนเสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0.0000

ระเบียบวาระที, 13 พิจารณาเรือ
, งอืน
, ๆ (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามคําถามเพิมเติม ซึงสามารถสรุปได ้ดังนี&
คํ า ถาม: นายอนุ ศั ก ดิ< หุ ย ากรณ์ ผู ้แทนจากสมาคมส่ง เสริม ผู ้ลงทุน ไทย สอบถามว่า บริษั ทมีโ ครงการในการ
ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต ้านคอร์รัปชันและป้ องกันการทุจริตเพือเป็ นไปตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
คําตอบ: พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ ตอบว่า บริษัทกําลังศึกษาในเรืองนี& เพือวางแนวทางและดําเนินการให ้มี
ความสอดคล ้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คําถาม: มีผู ้ถือหุ ้นอีกท่านหนึง สอบถามคําถาม 2 ข ้อ ดังนี&
1. บริษัทมีบริษัทลูกในต่างประเทศหรือไม่ หากมี เพราะเหตุใดถึงไม่ให ้บริษัทลูกในต่างประเทศดังกล่าวเป็ น
ผู ้ออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพให ้กับ JTA แทนบริษัท
2. บริษัทมีนโยบายในการปล่อยกู ้ให ้แก่บค
ุ คลธรรมดาหรือไม่
คําตอบ: นายดีพงศ์ สหะชาติศริ ิ ตอบว่า
1. บริษัทมีบริษัทลูกในประเทศกัมพูชา แต่บริษัทแม่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึงต ้องปฏิบัตต
ิ าม
กฎหมายและกฎระเบียบของหน่ วยงานทีกํากับดูแล รวมถึงการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพ ก็ต ้องเป็ นไป
ตามกฎระเบียบต่างๆ มากมาย ไม่สามารถทําได ้อย่างอิสระ
2. เป็ นธุรกิจปกติของบริษัทอยูแ
่ ล ้วทีจะปล่อยกู ้ให ้กับรายย่อย
คําถาม: ผู ้ถือหุ ้นอีกท่านหนึง สอบถามคําถาม ดังนี&
1. เงิน ทีบริษั ทจะได ้รั บ จากการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพนี& นอกจากบริษั ทจะนํ า ไปใช ้เพือการ
ลงทุนในประเทศกัมพูชาแล ้ว บริษัทมีแผนทีจะใช ้ในเรืองอืนๆ เช่น ขยายธุรกิจในประเทศอืนบ ้างหรือไม่
& จงสัดส่วนรายได ้
2. ภายหลังจากการเพิมทุนครั ง& นี& และขยายธุรกิจในประเทศกัมพูชาแล ้ว ขอให ้บริษัทชีแ
ของบริษัททีคาดว่าจะได ้รับจากภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงสัดส่วนกําไร ในระยะเวลา 2-3 ปี ข ้างหน ้า
คําตอบ: ประธานฯ ตอบว่า
หน ้า 17 จาก 18

1. วัต ถุป ระสงค์ใ นการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพในครั ง& นี& ได ้ระบุไว ้ในหนั ง สือ เชิญ ประชุม โดยมี
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี เซอร์วส
ิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด (ทีปรึกษาทางเงินในการออกและ
เสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพในครัง& นี)& ช่วยจัดทํา
& จงการประมาณการกําไรในอนาคตได ้
2. ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทบริ
ี ษัทต ้องปฏิบัต ิ บริษัทไม่สามารถชีแ
ทัง& นี& ในอนาคตประเทศไทยอาจเป็ นหนึงในกลุม
่ การลงทุน แต่รายได ้หลักอาจไม่ได ้มาจากประเทศไทยแล ้ว
คําถาม: เดิมบริษัทมีบริษัทลูกเฉพาะในประเทศกัมพูชา ซึงหากนํ างบรวมเทียบกับงบเฉพาะกิจการของบริษัท ก็จะ
ทราบงบของบริษัทลูกในประเทศกัมพูชา ปั จจุบันมีธนบรรณด ้วย จึงต ้องการสอบถามว่าหากผู ้ถือหุ ้นต ้องการทราบ
งบการเงินของบริษัทลูกในประเทศกัมพูชา และธนบรรณ บริษัทจะเปิ ดเผยได ้หรือไม่ และต ้องทําอย่างไร
คําตอบ: ปั จจุบันบริษัทกําลังพยายามจัดทํารายงานทางการเงินให ้มีความทันสมัยมากยิงขึน
& โดยจะพั ฒนาระบบ
ก่อ น และจะต ้องหารือกับ หลายฝ่ ายรวมถึง ผู ้สอบบัญ ชีข องบริษั ทด ้วย นอกจากนี& หากบริษั ทให ้ข ้อมูล ใดๆ ต ้อง
คํ า นึ ง ว่ า ต ้องเปิ ดเผยข ้อมู ล ต่อ สาธารณชนให ้เท่า เทีย มกั น จึง จะถือ ว่ า ยุ ต ธ
ิ รรมและเป็ นไปตามกฎของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมือไม่มผ
ี ู ้ใดสอบถามคําถามเพิมเติม ประธานกล่าวปิ ดประชุมเมือเวลา 15.05 น.

ลงชือ
ั ฤกษ์ )
(น.ส. ศิรเิ พ็ญ พงศ์ชย
เลขานุการบริษัท

ลงชือ
(นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ)
ประธานกรรมการ
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