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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556 

ของ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) 

 

 

วัน  เวลา  และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเมื่อวันศุกรท่ี 8 พฤศจิกายน 2556เวลา 10.20 น. ณ หองแมจิก 2 ช้ัน 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอน
เวนช่ัน เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
 
กรรมการผูเขารวมประชุม 

1)   นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2) นายมุเนะโอะ ทาชิโร กรรมการ 
3) นายทัตซึยะ โคโนชิตะ กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจตางประเทศ 
4) นายวรศักด์ิ เกรียงโกมล กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5) นายดีพงศ สหะชาติศิริ กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
6) นายสมชัย ลิมปพัฒนสิน กรรมการและประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 
7) พล.อ.สืบสันต ทรรทรานนท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8) นายโศณิต พิชญางกูร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9) ดร.พลเดช เทอดพิทักษวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
10) นายกฤษณ พันธรัตนมาลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการผูไมเขารวมประชุม 

- ไมมี  - 
 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 

1) นายจรัส เลียงวิทยาคุณ ผูจัดการท่ัวไป - ฝายการตลาด 
2) นายวิทยา สารสิงทา ผูจัดการ ฝายการตลาด 
3) นายพรศักด์ิ อุรัจฉัทชัยรัตน ผูจัดการท่ัวไป – ฝายปฏิบัติการ 
4) นายกิตติชัย มณีนนท ผูจัดการ ฝายเก็บเงินและติดตามทรัพยสิน 
5) นายกัปตัน จีระเศรษฐ ผูจัดการ ฝายการตลาดและสินเช่ือ 
6) นายสมคิด   จารุไพบูลยพันธ   ผูจัดการ ฝายบุคคลและธุรการ 
7) นายศรทัสย กันติวงศ ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8) นายชาญชัย เลิศเจริญคา ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 
9) น.ส. อัจฉรา ชัยนา ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

 

เริ่มการประชุม 
 
นายมิทซึจิ โคโนชิตะเปนประธานท่ีประชุม ประธานฯ กลาวตอนรับผูถือหุนและขอใหเลขานุการแนะนํา

คณะกรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัทตามรายช่ือท่ีปรากฏขางตน 
ตอจากนั้น ประธานแจงวาการประชุมจะดําเนินไปโดยใชภาษาอังกฤษ  โดยมอบหมายใหเลขานุการ

บริษัท  เปนผูอานคําแปล   อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความสะดวก บางขั้นตอนไดดําเนินการเปนภาษาไทย ไดแก
รายงานการบอกกลาวการเชิญประชุม และการแจงองคประชุม ในวาระท่ี 1 และ 2 รวมท้ังการประกาศผลการ
ลงคะแนนเสียงในแตละวาระและผูถือหุนสามารถสอบถามขอสงสัยไดในตอนทายของแตละวาระกอนการลงคะแนน
เสียง  หรือสามารถสอบถามไดในชวงของวาระสุดทาย คือ วาระท่ี 12 ซ่ึงเปนการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ โดยบริษัทไม
มีการนําเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณาและจะไมมีการลงคะแนนเสียงในวาระดังกลาวนี้ 
 
 
 



2 

 

การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง 

 เลขานุการไดประกาศวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้ 
สําหรับมติในแตละวาระในการประชุมผูถือหุนนั้นใหถือคะแนนเสียงขางมาก จากผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ ยกเวนในวาระท่ีเปนการพิจารณาอนุมัติการออกหุนกู และการเพิ่มทุน ซ่ึง
ตองการคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกอนการลงมติ ประธาน
จะแจงใหท่ีประชุมทราบถึงคะแนนเสียงท่ีตองการ ในการลงมติในวาระเหลานั้น  โดยใชวิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 
หุนเปน 1 เสียงในทุกวาระ  และจะไมมีการลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเปนเรื่องของ การรับทราบ และในวาระสุดทาย 
ซ่ึงเปนการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ โดยบริษัทฯ ไมมีเรื่องอ่ืนใดเสนอเพื่อพิจารณา  

สําหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแตละวาระนั้น  จะกระทําโดยใชใบลงคะแนนเสียง ดวยการทําเครื่องหมาย 
ในหัวขอท่ีตองการลงคะแนนคือ เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น  พรอม
ท้ังลงลายมือช่ือในใบลงคะแนนเสียง และใหผูท่ีตองการคัดคานไมเห็นดวย หรือตองการงดออกเสียงเทานั้น ยกมือ
ขึ้น เพื่อใหเจาหนาท่ีไปเก็บใบลงคะแนนเสียงเพื่อนําไปบันทึกคะแนนเสียงโดยผูถือหุนท่ีลงคะแนนวา เห็นดวย ไม
จําเปนตองสงใบลงคะแนนเสียงคืนในตอนทายของแตละวาระ แตจะสงคืนพรอมกัน เมื่อการประชุมเสร็จส้ิน กอน
ออกจากหองประชุม 

สวนผูถือหุนท่ีทําหนังสือมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม และไดระบุใหลงคะแนนเสียงตาม
ความประสงคในแตละวาระไวแลวในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทไดนําคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียงตามความประสงคของผูถือหุน บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามวาระไวแลว และ ผูรับ
มอบฉันทะดังกลาวจะไมไดรับใบลงคะแนนเสียงอีก เวนแตวา ในหนังสือมอบฉันทะนั้น ผูถือหุนไดใหสิทธิแกผูรับ
มอบฉันทะ ในการลงคะแนนเสียงแทน  

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียง  บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเองและท่ีมอบฉันทะและคะแนนเสียงท่ีเหลือก็จะเปนคะแนน
เสียงสําหรับผูท่ีเห็นดวยท้ังหมดหลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ิน ก็จะประกาศผลของแตละวาระ ใหท่ีประชุมรับทราบ 
เมื่อเสร็จส้ินการประชุม บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนเสียงท้ังหมดคืน เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานตอไป  

 
หลังจากนั้น ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  แสดงวาการบอกกลาวนัดประชุมเปนไปโดยชอบ 

เลขานุการบริษัท ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนประธาน แจงใหทราบวาการบอกกลาวเชิญประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556 ในครั้งนี้บริษัทไดสงหนังสือเชิญประชุมเปนการลวงหนาอยางถูกตองตามกฎหมาย 
ตลอดจนระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของแลว การบอกกลาวการประชุมครั้งนี้จึงเปนไปโดยชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  ชี้วาองคประชุมครบหรือไม 

เลขานุการบริษัท ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนประธาน และประกาศองคประชุมวา มีผูถือหุนเขารวม
ประชุมดวยตนเอง จํานวน 72รายมีจํานวนหุนรวม 143,373,597 หุน คิดเปนรอยละ 13.99 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดท้ังหมด และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 81 รายมีจํานวนหุนรวม 532,602,530 หุน คิดเปนรอยละ 
51.98 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด รวมเปน 153 ราย นับจํานวนหุนได ท้ังส้ิน 675,976,127 หุน หรือ
เทากับรอยละ 65.97 ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 
1,024,706,958 หุน จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33  ซ่ึงระบุวา “องคประชุมสําหรับการ
ประชุมผูถือหุนทุกคราว จะตองประกอบดวยผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน(ถามี) มาประชุมไมนอยกวา
ย่ีสิบหาคน (25) หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งใน
สาม(1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม” 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556  

ประธานแจงวา ไดมีรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556
แนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว คณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการประชุมดังกลาว ไดบันทึกไว
ถูกตอง จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ตามท่ีเสนอมติดังกลาว
ไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

 
  เห็นดวย   679,061,103 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 100.00  
  ไมเห็นดวย        0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ     0.00 
  งดออกเสียง            1,024 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ     0.00 
 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมเพิ่มขึ้น 3 รายจํานวน 3,086,000 หุน (เสียง)  รวม
เปนจํานวนหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด จํานวน 679,062,127 หุน (เสียง) 
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ระเบียบวาระท่ี 4   พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 
ประธานรายงานใหท่ีประชุมรับทราบวา ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 

11/2556 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงานระหวาง
วันท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2556 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 0.11 บาทตอหุน หรือคิดเปน
จํานวนเงินท้ังส้ิน112,402,983.22 บาท หรือรอยละ 67.73 ของกําไรสุทธิโดยมีกําหนดวันบันทึกรายช่ือผูถือหุนท่ีมี
สิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 16 กันยายน 2556 และรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 17  กันยายน 2556 และไดจายเงินปนผลไปเมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2556 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติการออกหุนกู 
  ประธานแจงวา เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับใชในการลงทุน และ/หรือ เปนเงินทุนหมุนเวียนท่ัวไปของบริษัท 
หรือเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการออกหุนกู ในวงเงินรวมไมเกิน 2,000 ลานบาท  โดยมอบอํานาจให กรรมการผูมีอํานาจกระทํา
การแทน และ/หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท สามารถพิจารณา
รายละเอียดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับหุนกู ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ การแตงต้ังท่ี
ปรึกษา หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขาย การเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ และการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเปนและเก่ียวเนื่องกับการออก และเสนอขายหุนกูของบริษัท  

สําหรับมติในวาระนี้ ประธานแจงวา จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
คําถาม: ในปจจุบัน บริษัทมีหนี้ท่ีมีดอกเบ้ียท่ีอัตราเทาใด และเรทต้ิงของหุนกู และอัตราดอกเบ้ียของหุนกูจะเปน
เทาใด 
คําตอบ: อัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทชําระสําหรับเงินกูยืมระยะยาวคือ MLR-1 สวนเรทต้ิง และอัตราดอกเบ้ียของหุนกูนั้น 
ยังไมมีการกําหนด เนื่องจาก ตามความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินและผูจัดจําหนายหุนกูของบริษัท เห็นวาจาก
สภาวะตลาดในปจจุบัน เปนการยากท่ีบริษัทจะกําหนดประเภทของหุนกูท่ีเหมาะสมไดในขณะนี้ บริษัทจึงไดเสนอ
ขออนุมัติการออกหุนกูในลักษณะกวาง ๆ ไวกอน 
 
คําถาม: ใครเปนผูจัดจําหนาย 
คําตอบ: สวนแรกคือ ธนาคารกสิกรไทย 
 
คําถาม: บริษัทไดประเมินเรทต้ิงของตัวเองไวหรือไม 
คําตอบ: เปนการยากท่ีจะประเมินตนเองเนื่องจากบริษัทท่ีทําการประเมินอาจมีปจจัยท่ีใชในการประเมินแตกตางกัน 
 
คําถาม: อยากใหชวยช้ีแจงเรื่อง วัตถุประสงคของการออกหุนกู ในครั้งนี้ 
คําตอบ: 1. เพื่อใหบริษัทมีแหลงเงินทุนในการทําธุรกิจการปลอยสินเช่ือของบริษัท ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 2 ป
ครึ่ง หรือ 30 เดือนในแตละสัญญาโดยท่ีบริษัทสามารถกําหนดอายุของหุนกูเพื่อใหสอดคลองกันได 
 2. เพื่อใหโครงสรางหนี้ของบริษัท เกิดความมั่นคง และคาดวาจะสามารถลดตนทุนทางการเงินใหตํ่าลงได 
 3. เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการออกหุนกู ตามรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเสนอมาทุกประการ  มติ
ดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงท้ังหมดจากผูถือหุนท่ีเขาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง ดังตอไปนี้ 

 
  เห็นดวย   679,061,103 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 100.00  
  ไมเห็นดวย        0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ     0.00 
  งดออกเสียง            1,024 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ     0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 7 

(GL-W3) เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 
  ประธานกลาววา  เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับใชในการลงทุน และ/หรือ เปนเงินทุนหมุนเวียนท่ัวไปของ
บริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรคณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 7(GL-W3) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิมโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ ของ บริษัท กรุปลีส จํากัด 

(มหาชน) 
การเสนอขาย / การจัดสรร : จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 3 หุนเดิม ตอ ใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 1 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : 341,568,986หนวย 
ราคาเสนอขาย : -0- บาท 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมเกิน 2  ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
อัตราการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทได 1 

หุน  
ราคาใชสิทธิ : 10.00 บาท  
ระยะเวลาการใชสิทธิ : วันทําการสุดทายของทุกส้ินเดือน จนครบอายุของใบสําคัญแสดง

สิทธิ 
ระยะเวลาในการเสนอขาย : ภายใน 1 ปนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ  
ตลาดรอง : ใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับการจดทะเบียนเพื่อซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 โดยเสนอใหกําหนดวันบันทึกรายช่ือผูถือหุนท่ีไดรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน
2556 และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 21
พฤศจิกายน 2556 

 
คําถาม:เหตุใดบริษัทจึงต้ังราคาใชสิทธิไวท่ี 10.00 บาท และหากในอนาคตราคาของหุนขึ้นไปไมถึงราคานี้ ทําให
มีผูใชสิทธินอย และอาจกระทบกับอัตราหนี้สินตอทุน(D/E ratio) บริษัทไดมีการเตรียมการไวหรือไม 
คําตอบ: สาเหตุท่ีต้ังราคาไวท่ี 10.00 บาทเนื่องจากเห็นวา บริษัทมีศักยภาพท่ีจะทําใหผลประกอบการดีขึ้นได 
เชนเดียวกับเมื่อครั้งท่ีออก GL-W2 ซ่ึงบริษัทต้ังราคาไวท่ี 35 บาท และราคาในขณะท่ีขออนุมัติก็อยูท่ีประมาณ 26 
บาทเทานั้น และสําหรับในครั้งนี้ บริษัทเช่ือวา บริษัทมีศักยภาพมากข้ึนกวาเดิม จากการขยายธุรกิจในตางประเทศ 
 
คําถาม:  ไดรับทราบจากส่ือวา บริษัทมีเปาหมายท่ีจะปลอยสินเช่ือใหได 5 พันลานบาทภายใน 2 ป โดยการออก
หุนกู 2 พันลานบาท และ การออกใบสําคัญแสดงสิทธิอีก 3 พันลานบาท จึงอยากสอบถามวา ถาหากแหลงเงินทุน
ท้ังสองแหลงท่ีกลาวมา ไมเปนไปตามท่ีคาดไวบริษัทจะเตรียมการอยางไร 
คําตอบ: สําหรับขาวการซ้ือกิจการจํานวน 2 พันลานบาทนั้น เปนการกลาวโดยส่ือ ไมขอยืนยันวาเปนขอเท็จจริง
หรือไม แตถาสมมติวาถาเปนเชนนั้นจริงบริษัทก็คงจะไมใชเงินทุน (equity) เพียงอยางเดียวในการซ้ือ อาจจะใช
การกูยืมเงิน (non-recourse loan) ผานบริษัทยอยในประเทศสิงคโปรดวย จึงเช่ือวาจะไมกระทบตอสถานะทาง
การเงินของบริษัท ซ่ึงเหตุผลท่ีเลือกใชสิงคโปรเปนฐานเงินกู (debt fund) ในการขยายธุรกิจของบริษัทก็เพราะ
ประเทศสิงคโปรนั้นมีตนทุนทางการเงินท่ีถูกกวาประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียนและมีระบบท่ีเอ้ืออํานวยตอการทํา
ธุรกรรมทางการเงินในระดับภูมิภาค 
 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 7(GL-W3) 
เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามท่ีเสนอมา ดวยคะแนนเสียง  ดังตอไปนี้ 

  เห็นดวย   679,037,350 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 100.00  
  ไมเห็นดวย            1,024 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ     0.00 
  งดออกเสียง          23,753 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ     0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการเพ่ิมทุนจดทะเบียน แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 

Mandate) 
 ประธานเสนอวา ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 ไดมีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) รวมท้ังการจัดสรรหุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนดังกลาว จํานวน 104,298,310 บาท (หรือหุนสามัญจํานวน 20,859,662 หุน) นั้น เนื่องจาก บริษัทคาดวา 
จะไมมีการเพิ่มทุนดวยวิธีดังกลาว จนกระท่ังถึงวันท่ีบริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซ่ึงเปนวัน
หมดอายุตามเกณฑของการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป 
 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอํานาจ
ท่ัวไป (General Mandate) รวมท้ังการจัดสรรหุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาว 
 อยางไรก็ตาม ในวาระนี้ มีผุถือหุนแยงวาขอความในหนังสือเชิญประชุมไมถูกตอง นายดีพงศ สหะชาติศิริ 
กรรมการของบริษัท จึงไดขอใหท่ีประชุมรับรองการแกไขเนื้อหาใหถูกตอง โดยขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงรับรอง 
ท้ังนี้ไมมีผูถือหุนทานใดคัดคาน อยางไรก็ตามความผิดพลาดดังกลาว มิไดมีผลกระทบใดๆ ในสาระสําคัญตอการ
พิจารณาของผูถือหุนในวาระนี้ 
 จากนั้นประธาน ไดกลาวขออภัยในความผิดพลาด และดําเนินการประชุมตอไป 
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 
Mandate) ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

 
  เห็นดวย   679,061,103 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 100.00  
  ไมเห็นดวย            1,024 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ     0.00 
  งดออกเสียง                  0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ     0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใหเทากับทุนจดทะเบียนเรียกชําระ

แลวของบริษัทหลังจากสํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียัง
ไมหมดอายุ 

ประธานกลาววา เนื่องจากปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเทากับ 675,000,000บาท โดยแบงเปนหุน
สามัญ จํานวน  1,350,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาทและมีทุนชําระแลวจํานวน 512,353,479 บาท 
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,024,706,958 หุน ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมการสําหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 124,858,357บาท 
(หุนสามัญจํานวน 249,716,714หุน) ใหเทากับทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวของบริษัทหลังจากสํารองไวเพื่อ
รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมหมดอายุ จํานวน 37,788,164 บาท (หุนสามัญ จํานวน 
75,576,328 หุน) แลวทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทเปล่ียนแปลงจาก 675,000,000บาท (หุนสามัญจํานวน 
1,350,000,000 หุน) เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 550,141,643 บาท (หุนสามัญจํานวน 1,100,283,286 หุน) 
 
มติท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีเสนอมา ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
  เห็นดวย   679,062,127 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 100.00  
  ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ     0.00 
  งดออกเสียง        0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ     0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 ใหสอดคลองกับการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ประธานกลาววา เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือ

หุน พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เปนดังนี้ 
 

 “ขอ 4  ทุนจดทะเบียน :  550,141,643 บาท  
   แบงออกเปน :       1,100,283,286 หุน 
   มูลคาหุนละ :              0.50 บาท 
  โดยแบงออกเปน 

 หุนสามัญ :       1,100,283,286 หุน 
  หุนปุริมสิทธิ :                -0- หุน “ 
 
มติท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

  เห็นดวย   679,062,127 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 100.00  
  ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ     0.00 
  งดออกเสียง                 0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ     0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุนสามัญใหมเพ่ือ

รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 7 (GL-W3)  
 

ประธานกลาววา เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 7 (GL-W3) คณะกรรมการเห็นสมควร
ใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 170,784,493 บาท โดยออกหุนสามัญ 
จํานวน 341,568,986 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท  

สําหรับมติในวาระนี้ ประธานแจงวา จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุนสามัญใหมเพื่อรองรับการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 7 (GL-W3)ตามท่ีเสนอมา 
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มติดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังตอไปนี้ 

 
  เห็นดวย   679,062,127 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 100.00  
  ไมเห็นดวย        0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ     0.00 
  งดออกเสียง                  0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ     0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 ใหสอดคลองกับการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ประธานกลาววา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อสํารองหุนไวรองรับการใชสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 7 (GL-W3) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิ ของบริษัท ขอ 4 เปนดังนี้ 
 

 “ขอ 4  ทุนจดทะเบียน :  720,926,136  บาท 
  แบงออกเปน  :     1,441,852,272  หุน 

  มูลคาหุนละ  :             0.50  บาท 
 
 โดยแบงออกเปน 

  หุนสามัญ  :     1,441,852,272  หุน 
  หุนปุริมสิทธิ :               -0-  หุน“ 
มติท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

  เห็นดวย   679,062,127 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 100.00  
  ไมเห็นดวย       0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ     0.00 
  งดออกเสียง                 0 คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ     0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
  -ไมมี- 
 
คําถาม: เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศไทย อยูในชวงชะลอตัว รวมท้ังมีสภาวะน้ําทวมทางภาคตะวันออก จึงอยาก
สอบถามวาการขยายตัวของธุรกิจในประเทศของบริษัทจะเปนไปตามเปาหรือไม 
คําตอบ เทาท่ีผานมา ปญหาทางการเมือง ปญหาน้ําทวม หรือเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ไมไดสงผลกระทบกับการ
ขยายธุรกิจของบริษัทมากนักอยางไรก็ตาม ในสภาวะดังกลาวบริษัทจะทําการต้ังสํารองหนี้สูญแบบconservative
มาก เพื่อลดปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) 
 
คําถาม: บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจไปตางจังหวัดหรือไม อยางไร 
คําตอบ: บริษัทมีการเปดสาขาใหมทางภาคอีสาน และตะวันออก ต้ังแตตนเดือนสิงหาคมเพื่อเตรียมการเพิ่มยอด
การปลอยสินเช่ือ เพื่อชดเชยในชวงหนาฝนซ่ึงโดยปกติจะเปนชวงท่ียอดการปลอยสินเช่ือลดลง 
 
คําถาม: ธุรกิจในกัมพูชาเปนอยางไร อยากทราบยอดการปลอยสินเช่ือในกัมพูชา ตอเดือนวามีเทาใด 
คําตอบ: ธุรกิจในกัมพูชา ขยายตัวอยางมาก โดยมีการเปดสํานักงานขาย(POS) แหงใหมในชวงท่ีผานมาถึง 20 
แหง ในรานของตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตฮอนดา สาขาตาง ๆ และเฉพาะเมื่อวานนี้ ท่ีกัมพูชามีจํานวนของผู
มาขอสินเช่ือ ประมาณ 15 เปอรเซ็นตของปริมาณการขอสินเช่ือของประเทศไทยและคาดวาปหนาธุรกิจในกัมพูชา
จะเติบโตขึ้นอีกอยางรวดเร็ว 
 
คําถาม: ผูถือหุนสังเกตวา เมื่อระยะแรก ๆ ในกัมพูชานั้น รถจักรยานยนตมีการขาดตลาด จึงอยากทราบวา ขณะนี้ 
รถจักรยานยนตยังคงขาดตลาดอยูอีกหรือไม  
คําตอบ: ปจจุบัน ความตองการรถจักรยานยนตในประเทศกัมพูชา ยังคงสูงกวาความสามารถในการผลิต 
 
คําถาม: จากบันทึกขอตกลงท่ีบริษัท ไดทําไวกับบริษัทสยามคูโบตานั้น จะทําใหบริษัทมีปริมาณของพอรต หรือ
รายไดเพิ่มขึ้นหรือไม อยางไร 
คําตอบ: เมื่อปท่ีแลว สยามคูโบตาในกัมพูชา มียอดขาย ประมาณ 3.5 พันลานบาท และประมาณรอยละ 70 เปน
การปลอยสินเช่ือดวยตัวแทนจําหนายของคูโบตาเอง แตในปหนา ตัวแทนจําหนายเหลานี้ ไมสามารถปลอยสินเช่ือ
ดวยตนเองไดอีกตอไป ดังนั้น จากบันทึกขอตกลงดังกลาวทําใหบริษัทสามารถเปนผูใหสินเช่ือกับลูกคาท่ีมาขอ
สินเช่ือจากตัวแทนจําหนายของบริษัทสยามคูโบตาท้ังหมดในกัมพูชา อยางไรก็ตาม ตามกฎหมาย บริษัทยังไม
สามารถเปดเผยยอดขายไดในขณะนี้ 
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คําถาม: ผูถือหุนไดทราบจากขาววา บริษัทอาจจะทําสัญญา Exclusive Right กับตัวแทนจําหนายของฮอนดาใน
ประเทศลาวดวย มีความเปนไปไดอยางไร 
คําตอบ: มีความเปนไปไดท่ีบริษัทจะทําสัญญา Exclusivity กับตัวแทนจําหนายของฮอนดาในประเทศลาว 
เนื่องจาก ตัวแทนดังกลาว เปนตัวแทนจําหนายอยูในประเทศลาว และพมาดวย นอกเหนือจากกัมพูชา 
 
ขอเสนอแนะจากผูถือหุน: ขอใหมีการระบุจํานวนคะแนนเสียงท่ีตองการในการลงมติในแตละวาระ ไวในหนังสือเชิญ
ประชุมดวย 
 

ปดประชุมเมื่อเวลา 12.45 น. 
 

 
 

ลงช่ือ   ลงช่ือ  

     (น.ส. ศิริเพ็ญ พงศชัยฤกษ)        (นายมิทซึจิ  โคโนชิตะ) 
           เลขานุการบริษัท             ประธานกรรมการ 
 


