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บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 
วันพฤหัสบดีท่ี 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมวีนัส (Venus) ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ 
เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 10210 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวุฒิศักดิ์   ลาภเจริญทรัพย์  ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ 

2. นายสุขสันต์   ยศะสินธุ ์   รองประธานกรรมการ อันดับ1 / 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. พลอากาศเอกอานนท์  จารยพันธ์ุ  รองประธานกรรมการ อันดับ2 / 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

4. นายธีรณัฎฐ์   ตั้งสถาพรพงษ ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

5. นายเสกสรรข์   รังสิยีรานนท์  กรรมการ 

6. นางรสพร   สุขสมพร   กรรมการ 

7. นายวิทยา   อินาลา    กรรมการ 

8. นางสาวสิริพรรณ  จันทร์ทิพย ์  กรรมการ/กรรมการผู้จัดการสายบริการ 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม 

1. นายชานนท์   โชติวิจิตร   ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายกิตติ   ตั้งศรีวงศ ์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายณฐพล   ทิพชัชวาลวงศ ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นายราเชน   ลีรพันธุ ์

2. นายกันต์ธร   ศุภธาดารัตน์ 

เร่ิมมการประชุม  

 นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 

(“ประธานฯ”) 

คุณชมนาถ ไตรทรัพย์ ทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 
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ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พร้อมทั้งกล่าวแนะนํา

คณะกรรมการบริษัทฯ  

ผู้ดําเนินการประชุม แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ขอแจ้งให้ทราบถึง

ขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านเมื่อ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้ 

1. วาระที่ต้องลงคะแนนเสียงท้ังสิ้นมี 5 วาระจากท้ังหมด 6 วาระ 

2. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลําดับที่กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลประกอบวาระ 

และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตาม

ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณายกมือและแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชุม

ทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคําถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่

กําลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานําไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้

ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้

อยู่ในเวลาที่กําหนด 

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือหรือ

เท่ากับจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง 

4. คะแนนเสียงท่ีต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการ

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

5. สําหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกําหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง

ดังต่อไปนี ้

ก. การลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ

หรือเห็นด้วยกับวาระที่นําเสนอตามจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้น สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือ

หุ้นทําเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นําบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับ

คะแนน 

ข. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด 

และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สําหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตร

ลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม 

ค. บัตรลงคะแนนในลักษณะต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ  

1. บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  

2. บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน 

3. บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือกํากับ 

4. บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่ 
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6. ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้

ผู้ดําเนินการประชุมทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป 

7. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน 

8. ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 280,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 0.50 บาท 

บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 หรือ Record Date ในวันศุกร์ที่ 7 

ธันวาคม 2561 และรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42. ระบุไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่

น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น

ที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม  ประชุมด้วยตนเองแล้ว จํานวน 30 ราย นับรวม

จํานวนหุ้นได้ 350,641,823 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,111 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 69,741,591 หุ้น รวมเป็น

ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนท้ังสิ้น 1,141 ราย นับรวมจํานวนหุ้นท้ังหมด ได้ 420,383,414 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.07  ของจํานวน

หุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจํานวน 3,096 ราย รวมจํานวนหุ้นทั้งสิ้น 

560,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ทําหน้าท่ีประธานฯ 

และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ โดยนายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ได้กล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้นายกิตติ 

ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการ บริษัท เป็นผู้ช่วยในการดําเนินการประชุม 

 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ช้ีแจงข้อมูลในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทําและเผยแพร่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.chayo555.com) แล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ท่ีประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ดังกล่าว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อสงสัยว่าในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนมีผู้ถือหุ้น 36 ราย แต่ในการประชุม

ครั้งนี้กลับมีผู้ถือหุ้นพันกว่าราย จึงสงสัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆหรือไม่  
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นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่าผู้ถือหุ้นพันกว่ารายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ 

ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์นั้นได้รับมอบอํานาจให้มาเข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้  

ประธานฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วย ตามวาระที่นําเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่าน

ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทําเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้ เป็น

วาระที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) กําหนดให้การลงคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออก

เสียงเป็นฐานคะแนนเสียง 

หลังจากดําเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบผล  

การนับคะแนนดังน้ี 

ผลการนับคะแนนส าหรับวาระที่ 1 

มต ิ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 422,756,015 100.00 

ไม่เห็นด้วย  0.00 

งดออกเสียง  0.00 

รวมจ านวนเสียง 422,756,015 100.00 

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7ราย คิดเป็นจํานวน 2,372,601 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1148 ราย) 

รวมจํานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 422,756,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

บริษัทฯ 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันจันทร์

ที่ 30 เมษายน 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างต้น 
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วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจ

ทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 280,000,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้าน

บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 308,000,000 บาท (สามร้อยแปดล้านบาท) 

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ เป็นผู้ช้ีแจงข้อมูลในวาระนี้ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่

ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุน บริษัทฯ จึงจําเป็นจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดย

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัดตามแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 280,000,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 308,000,000 บาท (สามร้อยแปดล้าน

บาท) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จึงได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 28,000,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 308,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัดตามแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 

Mandate) จํานวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบ

รายงานการเพิ่มทุน) ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นายธารา ชลปราณี  ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ เพดานของ Debt to Equity Ratio (D/E Ratio) อยู่ที่เท่าไหร่ และมีเหตุและ

ความจําเป็นอะไรในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  โดยการเพิ่มทุนถ้าคิดจาก

ราคา 4 บาทก็น่าจําได้เงินประมาณ 200 ล้านบาทซึ่งเป็นจํานวนไม่ค่อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการกู้เงินที่สามารถกู้ได้พันกว่า

ล้านอยู่แล้ว ทําไมไม่กู้ทั้งหมด 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงในส่วนของ D/E Ratio ว่าทางบริษัทฯ กําหนดไว้ว่าไม่เกิน 2 เท่าแต่จริงๆ

แล้วพยายามจะใช้ไม่ให้ถึง ส่วนของเหตุผลความจําเป็นในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) นั้น เนื่องจากทางบริษัทฯ ไม่อยากให้ดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้เงินมีผลต่อการดําเนินงานโดยรวมหรือOverall 

Performance มากนัก โดยบริษัทฯ มองเรื่องของการเจริญเติบโต (Growth) ประกอบด้วย โดยถ้ามีดอกเบี้ยเข้ามากระทบผล

ประกอบการมากไป ก็อาจจะทําให้ผลประกอบการไม่ได้ตามเป้าหมาย ส่วนของการจะออกหุ้นกู้นั้น ทางบริษัทฯ ก็จะดูในเรื่องของ

เวลา (Timing) ประกอบด้วย ซึ่งทางบริษัทฯ เองก็ยังต้องดูว่าควรออกในช่วงใด แต่อาจจะเป็นช่วงไตรมาส 1 หรือ ไตรมาส 2 ทั้งนี้ 

บริษัทฯ จะดูโดยจะไม่ให้กระทบผลการดําเนินงานโดยรวมมากนัก 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน และทําไมจึงต้องเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) แล้วเหตุใดจึงต้องเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป 

(General Mandate) และมีอายุในการทํา General Mandate หรือไม่  
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นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องเพิ่มทุน เพื่อให้

ขนาด (Sizing) ของทุนสูงขึ้น โดยเมื่อทุนเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ความสามารถในการกู้เงินเพิ่มมากขึ้นตามลําดับและสามารถ 

maintain D/E Ratio อยู่ในระดับไม่เกิน 2 ได้ง่ายขึ้น 

ทั้งนี้ตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้ทําการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ตั้งแต่เดือนมีนาคมนั้น เงิน 

IPO บริษัทน่าจะใช้ไปหมดแล้ว โดยบริษัทฯได้ทําการซื้อหนี้ทั้งที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน ซึ่งเดิมทีปีที่แล้วบริษัทฯ 

คาดการณ์ว่าจะได้ประมาณหมืน่ล้านบาท แต่ได้มาประมาณ 9,800-9,900 ล้านบาทโดยประมาณ แต่เดิมไดเ้รียนผู้ถือหุ้นไปว่าจะใช้

เงินประมาณ 500-600 ล้านบาท แต่ในความเป็นจริงได้ใช้เงินไปไม่ถึง 500 ล้านบาทในการซื้อหนี้ และใน 5 ปีข้างหน้า เริ่มตั้งแต่ปี 

2561 เป็นต้นไป ก็จะเริ่มการจัดเก็บของปี 2562 2563 2564 2565 เป็นลําดับ และหากไม่ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ การ

ออกหุ้นกู้ที่มีความจําเป็นต้องทํา และเนื่องจากบริษัทอยากให้มีเงินเข้ามาเร็วๆ จึงต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลใน

วงจํากัด (General Mandate) ในส่วนของอายุในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) นั้นจะมี

ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งหน้า ส่วนราคานั้นบริษัทตั้งใจให้เป็นราคาที่สูง แต่สําหรับราคาในตอนนี้เป็นไปตามกลไกตลาดซึ่ง

ตนหรือใครก็ตาม ไม่เคยเข้าไปควบคุม โดยการจะขายให้กับใครนั้น ก็ต้องดูว่าเมื่อขายให้กับใครแล้วจะทําให้บริษัทฯ มี Synergy 

เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทลีสซิ่ง หรือบริษัทท่ีทําเรื่องซื้อหนี้ หรือปล่อยสินเช่ือในอนาคต ก็ได้ 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะกําหนดราคาขั้นต่ําให้ไม่ต่ํากว่าราคา IPO  

 นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าในส่วนของราคา ทางบริษัทฯ คง

ไม่ได้ไปช้ีนํา โดยจะเป็นไปตามกลไกตลาด โดยจะไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และเป็นไปตามข้อกฎหมายของทางก.ล.ต. 

ว่าต้องทําอย่างไร   

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คาดว่าจะดําเนินการเสร็จเมื่อไหร่ และตอนนี้ได้ตัวผู้ซื้อหรือยัง 

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า คาดว่าจะดําเนินการให้เสร็จก่อน

เดือนพฤษภาคม ที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งหน้า ในส่วนของผู้ซื้อนั้น ได้มีการพูดคุย ไว้บ้างเพราะการจะดําเนินการเรื่องนี้ต้อง

มองว่าใครจะ Synergy กับเราได้บ้าง  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่าในเรื่องของ Dilution ที่มีผลกระทบกับผู้ถือหุ้นเดิมนั้น

อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 9 แต่ในปีนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเจริญเติบโต (Growth) ของรายได้ (Revenue) ที่อย่างต่ําอยู่ที่ร้อยละ 

15 ซึ่งตนมองว่าการเจริญเติบโตของบริษัทจะเป็นชดเชย Dilution ที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาด 

นายสุรศักดิ์ คูดิษฐาเลิศ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรแก่บุคคลใน

วงจํากัด (Private Placement) และการออกหุ้นกู้นั้น อยากให้ทางบริษัทฯ พิจารณาให้ดี และควรมาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

จะเป็นการดีกว่า 

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะ 
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นายสุริยนต์  จิตราภัณฑ์   ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากจะทราบแนวทางในการจะทําให้เกิด Growth 15% และ ทาง

บริษัทฯ ได้คิดตัวเลขออกมาดีแล้วหรือยัง เพราะเกรงว่าถ้ามีการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) ครั้งนี้แล้ว จะการเพิ่มทุนรอบสองอีกเลยอยากให้คิดให้ดีถ้าจะทําให้ทําทีเดียวเลย  

 นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ในเรื่องของการเจริญเติบโต (Growth) นั้น จากตัวเลขที่ทํา

ประมาณการณ์ล่าสุดแล้วนั้น บริษัทจะมีรายได้ทั้งพอร์ทเก่าและพอร์ทใหม่ ในเรื่องของพอร์ทใหม่ที่เป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 

(Unsecured) ที่ทางบริษัทฯ ได้ซื้อเพิ่มขึ้นมา กับพอร์ทท่ีเป็นหนี้ท่ีมีหลักประกัน (Secured) ที่มีการเพิ่มขึ้นมาแล้ว ทางบริษัทฯ ได้

ประมาณการณ์ในเรื่องของการขาย โดยบริษัทฯ ค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีการเจริญเติบโตได้ตามเป้าหมาย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 และ

จะมีอีกธุรกิจหนึ่งที่ทางบริษัทฯ นําเข้ามาเสริม คือการปล่อยสินเช่ือ ซึ่งทางบริ ษัทฯวางเป้าหมายปล่อยสินเช่ือในปี้นี้ไว้อยู่ที่

ประมาณ 200-250 ล้านบาท ทําให้แผนการเจริญเติบโตที่วางไว้ในปีนีน้่าจําเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคําถามเกี่ยวกับ PP ว่าเดิมเรามี 560 

ล้านหุ้นเพิ่มทุนอีก 56 ล้านหุ้น Dilution Effect อยู่ที่ประมาณ 9.1% และการเสนอขาย PP นั้นก็จะเสนอขายให้กับนักลงทุนที่ที่

เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) และ/หรือท่ีจะ Synergy กันเพ่ือต่อยอดในการทําธุรกิจให้กับบริษัท   

นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบจากการออกหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทางบริษัทฯ จะมีวิธีการใดในการสร้างสมดุลระหว่างการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) และทําอย่างไรใหผู้้ถือหุ้นเดิมจะไดร้ับผลประโยชน์จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ

มอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) และแนวทางที่ชัดเจนท่ีทําให้บริษัทเติบโต 15% ตามแผน 

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้ขยายความก่อนในเรื่องของการ

เจริญเติบโต (Growth) ว่าปีท่ีแล้วบริษัทมีแผนในการเจริญเติบโตอยู่ทีป่ระมาณร้อยละ 10-15 นั้นโดยภายใน 3 ไตรมาส บริษัทได้

ทํางานบรรลุเป้าหมายสําเร็จเรียบร้อยแล้ว และปีที่แล้วได้มีการซื้อหนี้มาโดยใช้เงินในการซื้อหนี้ไม่ถึง 500 ล้าน โดยได้หนี้มา

เกือบๆหมื่นล้านบาท เมื่อได้หนี้มาก้อนหนึง่แล้ว ก็จะทําการจัดเก็บไปเรื่อยๆ โดยมีทั้งหนี้ที่มีหลักประกันและหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 

ถ้าเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน บริษัทฯก็จะเริ่มจัดเก็บได้ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ ส่วนหนี้ที่มีหลักประกันก็จะเริ่มจัดเก็บได้

ภายในประมาณ 9 เดือนนับจากวันท่ีซื้อ โดยการซื้อในปี 2561 บริษัทฯ จะต้องดําเนินการสวมสิทธิ และโอนสิทธิ ซึ่งต่อมาคือการ

เร่งกระบวนการทางกฎหมาย และดําเนินการขายทอดตลาดซึ่งจะเริ่มออกดอกออกผลในปีนี้ ในส่วนของการเจริญเติบโต (Growth) 

เพื่อให้ถึงร้อยละ 15 นั้น หนี้เสียของเดิมที่เราซื้อมาแล้ว ประกอบกับของใหม่ที่ได้ซื้อเข้ามาในปี 2561 ซึ่งน่าจะเริ่มออกดอกผลได้

ภายสิ้นปีน้ี โดยสองส่วนน้ีจะทําให้บริษัท Growth ในส่วนของการชดเชยผลกระทบ ตนมองว่าในการทําธุรกิจแล้วมีการเพิ่มทุนโดย

ทีบ่างทีบริษัทก็ไม่อยากรบกวนผู้ถือหุ้นเดิม (การเสนอ Rights Offering) จึงไปหาคนทีจ่ะทําธุรกิจที่จะ Synergy หรือเอื้อประโยชน์

ให้กับเราได้เราจึงคุยกับเค้า โดยการเพิ่มทุนนั้นจํามี Dilution Effect ประมาณ 9% แต่สิ่งที่เราทีเ่ราจะทําชดเชยก็คือการ Growth 

10 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราได้เรียนผู้ถือหุ้นไป    โดยประโยชน์นั้นก็จะตกสู่ผู้ถือหุ้นได้ตามสมควร อีกประเด็นหนึ่งคือ เมื่อทุนของ

บริษัทฯ เพิ่มขึ้น ความสามารถในการกู้ของบริษัทฯ ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย โดยหากไปกู้อย่างเดียวแล้ว ดอกเบี้ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย 

บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องใช้ทั้งสองทางเพื่อดําเนินธุรกิจ ถ้าความสามารถของบริษัทฯ เก่งขึ้นเรื่อยๆ หรือ เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทยอีกสักพัก โดยมีประวัติ (Track Record) ที่ด ีธนาคารก็คงให้กู้เพิ่มมากข้ึนด้วยดอกเบี้ยที่ถูกลง โดยอาจจะต้องรอเวลา

อีกหน่อย เพราะทางบริษัทฯ เพ่ิงเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนมีนาคม  

นางสาวพิกุล พิทยาอิสรกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นว่า มีความกังวลเช่นเดียวกันผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ 

เพราะผู้ถือหุ้นหลายท่านไม่สบายใจที่ราคาตลาดตกลงไป และมองว่าควรที่จะเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น

เดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ซึ่งทางผู้ถือหุ้นเดิมก็ยินดีที่จะเพิ่มทุนไปกับบริษัท  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ทางบริษัทมีความกังวลเช่นเดียวกัน แต่

วัตถุประสงค์หลักที่เราเพิ่มทุนคือเราอยากได้เงินเข้าบริษัทฯ มากที่สุด โดยขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้แสดงความเป็นห่วงให้กับ

ทางบริษัทฯ ซึ่งจริงๆแล้วทางบริษัทฯ ต้องการหาเงินมาทํางานมากกว่า ซึ่งเป็นเจตนาที่อยากจะช้ีให้เห็นว่าทางคณะผู้บริหารได้

ทํางานมาตลอด โดยจะเห็นผลงานขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของการเจริญเติบโต (Growth) ที่ร้อยละ 15 นั้น สินทรัพย์ที่มีประกันซึ่งบริษัท

ฯได้ตั้งแต่ปี 2560 และ 2561 ก็จะเริ่มออกดอกออกผลในปีนี้มากข้ึน จึงคิดว่าการเจริญเติบโต (Growth) ที่ร้อยละ 15 นั้นน่าจะทํา

ได้ตามแผนที่วางไว้  

นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ควรที่จะมีการนําเสนอแผนงานว่าเงินได้มาจากการออกหุ้นกู้จะนํามา

ทําอะไร เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจหลายตัว บริษัทฯ จะแบ่งยอดเงินท่ีได้รับเข้ามาแล้วเพื่อธุรกิจส่วนใด เท่าไหร ่ร้อยละเท่าไหร่ เป็น

ลักษณะแยกส่วนตามวาระเพื่อให้เห็นภาพว่าทางบริษัทฯ นําเงินไปที่ไหนบ้าง และอยากสอบถามว่าหนี้เสียที่จะไปซื้อจํานวนหนึ่ง

แสนล้านบาทนั้น ทางบริษัทฯ มองว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะตกต่ําขนาดที่จะเกิดหนี้เสียจํานวนแสนล้านบาทหรือ จึงสามารถ

ที่จะซื้อหนี้เสียได้ในจํานวนขนาดนั้น และเมื่อซื้อหนี้เสียเข้ามาแล้วบริษัทฯ จะบริหารจัดการอย่างไร โดยหนี้เสียที่ 1:100 นั้นทาง

บริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บได้เท่าไหร่ และทําไมต้องมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) เมื่อบริษัทฯ มีความสามารถ รวมถึงการกําหนดD/E Ratio ที่ 2:1 นั้นจริงๆน้อยไปหรือไม่ หรือว่าการกําหนดที่ 2.5 

หรือ 3:1 นั้นเป็นการเสี่ยงมากเกินไป 

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหา ร กล่าวว่า แผนการใช้เงินของบริษัท 

โดยประมาณร้อยละ 10 (ทั้งจากการเพิ่มทุนและออกหุ้นกู้) จะใช้ในการปล่อยสินเช่ือ ส่วนอีกร้อยละ 90 ที่เหลือ ร้อยละ 70-75 จะ

นําไปซื้อหนี้ที่มีหลักประกัน และอีกประมาณร้อยละ 20-25 ก็จะนําไปซื้อหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน โดยสมมุติตัวเลขง่ายๆว่าหากมี

พันล้านบาท ซื้อหนี้ท่ีมีหลักประกันประมาณ 700 ล้านบาท และซื้อหนี้ท่ีไม่มีหลักประมาณ 300 ล้านบาทถ้าซื้อหนี้ไม่มีหลักประกัน

ที่อัตราร้อยละ 5 ก็จะได้หนี้มาประมาณ 6,000 ล้านบาท ไม่ใช่ เป็นแสนล้านบาท โดยเป็นการซื้อโดยปกติทั่วๆไป ซึ่งตลาดก็ซื้อกัน

ได้อยู่ ส่วนหนี้มีหลักประกันแค่ 700 ล้านบาท เวลา บริษัทฯ จะซื้อท่ีร้อยละ 50-60 เพราะฉะนั้นมูลค่าตามประเมินจะแค่ประมาณ 

1,400 หรือ 1,200 ล้านบาท ส่วนOutstanding อาจจะเป็น 2,000 ล้านบาทก็ได้  ดังนั้นOutstanding กับมูลค่าการประเมินราคา

จะไม่เหมือนกัน เวลาบริษัทฯซื้อ บริษัทฯก็จะได้สิทธิ Outstanding ทั้งหมดของความเป็นลูกหนี้ แต่เวลาซื้อมานั้นบริษัทฯ ก็จะดูที่

มูลค่าประเมินเท่าไหร่เป็นหลัก โดยบริษัทมีนโยบายการซื้อกําหนดไวต้ั้งแตร่้อยละ 30 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน โดย

ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่บริษัทซื้อได้ประมาณไม่ถึงร้อยละ 60  

ในส่วนของความสามารถในการทํางาน หากบริษัทฯ มีเงิน 1,000 ล้านบาท แล้วไปซื้อหนี้ที่มีหลักประกัน 700 ล้านบาท 

ความสามารถใน 5 ปีจะอยู่ที่ 2.5 เท่า โดยใช้ทรัพยากรในการทํางานอีกประมาณ 0.25 หรือร้อยละ 25 ของเงินที่ลงไปนั้นคือ 175 
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ล้านบาท ในการดําเนินการไปอีก 5 ปี เมื่อครบ 5 ปีแล้ว บริษัทฯ ก็จะได้เงินมาประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับทําเล 

(Location) ถ้าทําเลนั้นดี (Location) ก็อาจจะได้มากกว่านั้น หรือถ้า 700 ล้านบาทนั้นซื้อได้ถูกกว่าร้อยละ 50 ก็จะทํารายได้ให้

เพิ่มมากขึ้น อันนี้คือเรื่องของหนี้มีหลักประกัน ดังนั้นทําเล (Location) Pricing ที่จะซื้อ กับ Outstanding จึงมีความสําคัญ ใน

ส่วนของหนี้ท่ีไม่มีหลักประกัน หากใช้เงิน 300 ล้านบาท โดยซื้อท่ีร้อยละ 5 คือ 6,000 ล้านบาท หรือซื้อที่ร้อยละ 4 (เท่ากับ 25 ไป

คูณ 300) ก็จะได้ 7,500 ล้านบาท ถ้าซื้อได้ถูกกว่านั้น ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของบริษัทฯ เมื่อดูที่เงินลงทุนถ้าลงทุนไปที่ 300 ล้าน

บาท บริษัทฯ คาดว่าจะต้องเก็บให้ได้ 900 ล้านบาท อย่าไปดูที่Outstanding เพราะถ้าดูที่ Outstanding อย่างเดียว ลูกค้าก็ตาย 

เพราะลูกค้าเป็นหนีอ้ยู่แล้ว บางทีก็ต้องเรียกเก็บแค่พอดี เพื่อให้ลูกค้าอยู่ได้ และให้เครดติบูโรของลูกค้ากลับมา และสังคมจะได้อยู่

ได้ด้วย เพราะฉะนั้นถ้าลงทุนในหนี้ที่ไม่มีหลักประกันภายใน 5 ปี บริษัทฯ จะได้เงินมา 900 ล้านบาท ต้นทุนระหว่างทางในการ

ดําเนินงานจะอยู่ที่ จะดําเนินการที่ประมาณแค่ 150 ล้านบาท คือร้อยละ 50 ของเงินท่ีลงทุนไป เพราะฉะนั้นYield ที่กลับมา หรือ 

IRR ก็จะตอบได้ว่า IR เป็นเท่าไหร่ของหนี้ท่ีไม่มีหลักประกันและหนี้มีหลักประกัน ส่วนเรื่องพอร์ตหนี้ท่ีซื้อมานานแล้ว เมื่อครบ 5 ปี 

(บางพอร์ต) ก็จะตัดต้นทุนหมดภายในไตรมาส 1 ของปีนี้ครับ  

นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน กล่าวว่า สําหรับการซื้อหนี้ ถ้าหนี้มีหลักประกัน 

IRR จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25-40 ส่วนหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60-75 โดย IRR ส่วนนี้เป็น IRR บนการ

จัดเก็บ (Collection)  

นายอนุ ว่องสารกิจ  ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บรรยากาศในธุรกิจการลงทุนเป็นอย่างไรบ้าง โดยหากได้เงินมา 1,000 ล้าน 

และโอกาสที่จะได้ราคาไม่สูงมาก   มากน้อยแค่ไหน มีการแข่งขันมากน้อยเพียงใด  

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ถ้าได้เงินมาแล้วก็จะใช้เงินแน่ โดย

มองตั้งแต่ภาพของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเป็นสถาบัน ว่าเงินฝากน่าจะมีประมาณสิบสี่ล้านล้านกว่า สินเช่ือก็มีประมาณสิบห้า

ล้านล้านบาทกว่า หนี้เสียอยู่ท่ีร้อยละ 2.92-2.93 ตีว่าอยู่ท่ีร้อยละ 3 คูณด้วยจํานวนปล่อยสินเช่ือท่ีสิบห้าล้านล้านบาท หนี้เสียก็จะ

อยู่ท่ีประมาณสี่แสนห้าหมื่นล้านบาท ประมาณสามแสนห้าหมื่นล้านบาทนั้นคือหนี้ที่มีหลักประกัน ส่วนหนี้ที่ไม่มีหลักประกันนั้นมี

ประมาณแสนล้านบาท ในแสนล้านบาทนั้น น่าจะมีคนเล่นอยู่ในธุรกิจนี้ประมาณสิบคน ผู้เล่นสิบคนทุกคนทราบดีว่าใครเป็นเจ้า

ใหญ่สําหรับหนี้ท่ีไม่มีหลักประกัน เพราะเจ้าใหญ่มีเงินสูง ในตลาดก็จะมีแค่ 2 เจ้าใหญ่ ถ้านอกตลาดก็พอมีบ้าง แต่ถ้าเจ้าใหม่ๆเข้า

มาแข่งขัน บริษัทฯ เห็นว่าหลายรายไปได้ยาก เพราะต้องมีประสบการณ์ และต้องมีอะไรตามสมควร เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ถือ

หุ้นเข้าใจว่าบริษัทฯ นําเงินไปลงทุน และในปีนี้ก็เป็นปีที่น่าลงทุนอีกปีหนึ่ง ทั้งหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดย Sizing 

70 30 จะเป็นเรื่องการซื้อหนี ้โดยคาดว่าหนี้มีหลักประกันในปีน้ีน่าจะออกมาเยอะว่าหนี้ท่ีไมม่ีหลกัประกัน โดยหนี้เสียมีทั้งสองสว่น 

แต่เวลาธนาคารหรือสถาบันจะขายหนี้ ถ้าต้องการเงินมากๆ ก็ต้องขายหนี้ท่ีมีหลักประกัน เพราะว่าถ้าหยิบมาจํานวนช้ิน 200-300 

ช้ินก็ได้เงิน 500 ล้าน 1,000 ล้าน หรือ 2,000 ล้านแล้ว โดยอาจแบ่งออกเป็น Corporate SME และ Mortgage ซึ่งเป็นการเตรียม

เอกสารที่ไม่เยอะ ขายได้ก็ได้เงินเยอะเรียบร้อย ส่วนหนี้ไม่มีหลักประกันภายในปีนี้ คงขายไม่เยอะมากเพราะการเตรียมเอกสาร

ค่อนข้างจะเยอะ แต่จะมีสถาบันซึ่งขายประจําขายอยู่แล้วก็จะทําการขายออกมา และตามข่าวที่ว่าบางสถาบันจะทําเอง นั้นก็ต้อง

เรียนว่าทุกๆสถาบันการเงินนั้นทําเองอยู่แล้ว เช่นมีหนี้เสียขึ้นมา X Day 30 60 90 วัน โดยปกติท่านทําเองอยู่แล้ว แต่ถ้ามีเยอะ

ท่านทําไม่ทัน 60 หรือ 90 วัน ท่านก็จะส่ง Outsource ซึ่งทางบริษัทก็เป็น Outsource รายหนึ่ง และสามารถรับงานได้ด้วย อีก

ทางหนึ่งถ้าเกิดหนี้เสียที่เป็นปีแล้ว สองปีแล้ว บริษัทฯ ก็จะรับซื้อได้ด้วย และไม่ได้มี Conflict เลย เพราะหนี้แต่ละประเภท บริษัท
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ฯ ไม่ได้ให้บริการหรือทําทุกประเภท จึงขอย้ําว่าเราอยากได้เงินไปทํางาน และบริษัทฯ ก็อยากได้มูลค่าสูงๆ และสิ่งที่ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ก.ล.ต. กําหนด ทางบริษัทฯ ก็ต้องดําเนินการไปตามนั้นครับ  

นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากทราบว่าใครจะเป็นStrategic Partner แล้วมีแนวทางในการเป็น 

Strategic Partner อย่างไร 

ประธานฯ กล่าวว่า คงไม่สามารถตอบได้ว่าใครจะมาเป็นStrategic Partner 

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า Strategic Partner ที่บริษัทฯ มอง

หรือพิจารณา เช่นเจ้าของโรงงานสําหรับการปล่อยสินเช่ือ หรือบริษัทลีสซิ่งที่ปล่อยสินเช่ืออยู่ที่จะช่วยเราปล่อยสินเช่ือ สําหรับการ

ปล่อยสินเช่ือหรือปล่อยเงนิออกไปในช่วงนี้ มองว่าใครก็อยากได้ แต่คําถามคือทําอย่างไรให้กลับคืนมาพร้อมด้วยดอกเบี้ยด้วย ซึ่ง

เป็นหลักสําคัญในการควบคุม NPL สําหรับ Strategic Partner นั้นเป็นใครนั้นก็สรุปได้ง่ายๆว่า ใครก็ตามที่สามารถช่วยบริษัทฯ ได้ 

ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือหาช่องทางในการทําธุรกิจให้บริษัท หรือจะทําลีสซิ่ง หรือจะทําธุรกิจทะเบียนรถ ซึ่งจะพาบริษัทฯ เดินไป

ในทางนั้นได้ โดยอาจจะมี Database ฐานธุรกิจ ข้อมูล หรือแหล่งใดก็ตามที่ทําให้บริษัทเติบโตขึ้นมา บริษัทฯ ก็จะพิจารณา 

คุณรพีพล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่า อยากทราบว่า จะได้รับ IRR จากโครงการที่ปล่อยสินเช่ือเท่าไหร่ และอยาก

รู้ว่าจะมั่นใจยังไงว่าธุรกิจนี้ทําจะออกมาแล้วจะดี ถ้าทําได้ดีคิดว่าจะทําได้เท่าไหร่ และรวมไปถึงว่าบริษัทฯ จะควบคุม NPL ได้ไหม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ในเรื่องของการปล่อยสินเช่ือนั้น ในเรื่องอัตราผลตอบแทน 

ทางบริษัทฯ มองว่าไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 อยู่แล้ว และการปล่อยสินเช่ือน้ันมองจากหลายๆทาง คิดว่าที่เห็นชัดคือ การที่บริษัทฯ จะ

ปล่อยให้โรงงาน โดยปัจจุบนักําลังติดต่อเพื่อพูดคุยกับโรงงานว่าสามารถทําในลักษณะคล้ายสวัสดิการเงินกู้ได้หรือไม่ หักบัญชีเลย

ได้หรือไม่ ในขั้นแรกเนื่องจากมีความต้องการค่อนข้างเยอะ ดังนั้นการควบคุม NPL จึงต้องใช้การ Screen ค่อนข้างเยอะ เช่น 

Profile เป็นอย่างไร พนักงานทํางานมาแล้วก่ีปี มีเครดิตบูโรหรือไม่ ตรวจสอบแล้วหนี้มีปัญหาหรือไม่ ตรงนี้ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

และจะพยายามรักษา (Maintain) NPL ไม่ให้เกินร้อยละ 3  

ประธานฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 28,000,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 308,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคล ในวงจํากัดตามแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 

Mandate) จํานวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นําเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง กรุณาทําเครื่องหมาย ในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้อง

ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (2) กําหนดให้การ

ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้

ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง จะต้องนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย 
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หลังจากดําเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบผล  

การนับคะแนนดังน้ี 

ผลการนับคะแนนส าหรับวาระที่ 2 

มต ิ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 419,350,015 99.1378  

ไม่เห็นด้วย 3,647,000 0.8622  

งดออกเสียง - 0.00 

รวมจ านวนเสียง 422,997,015 100.00 

*นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจํานวน 241,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1151 ราย) 

รวมจํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระนี้ 422,997,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.53% ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

บริษัทฯ 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธอิอกเสียงลงคะแนน) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 280,000,000 บาท (สองร้อย

แปดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 308,000,000 บาท (สามร้อยแปดล้านบาท) ตามที่เสนอด้วยคะแนน

เสียงข้างต้น 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ช้ีแจงข้อมูลในวาระนี้ นายกิตติ ตั้งศรี

วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จํานวน 28,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 308,000,000 บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัดตามแบบ

มอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏ

ในวาระที่ 2 ข้างต้น และเพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งท่ี 1/2562 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ 

ประธานฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุน จดทะเบียน เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นําเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทํา

เครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้อง

ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (2) กําหนดให้การ

ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้

ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง จะต้องนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย 

หลังจากดําเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบผล  

การนับคะแนนดังน้ี 

ผลการนับคะแนนส าหรับวาระที่ 3 

มต ิ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 421,082,615 99.5474 

ไม่เห็นด้วย 1,914,400 0.4526 

งดออกเสียง - 0.00 

รวมจ านวนเสียง 422,997,015 100.00 

*นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 

*ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 

“ข้อ 4 ทุนของบริษัท  308,000,000 บาท (สามร้อยแปดล้านบาท)  
แบ่งออกเป็น  616,000,000 หุ้น (หกร้อยสิบหกล้านหุ้น)  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าศูนย์บาท)  
แบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ  616,000,000 หุ้น (หกร้อยสิบหกล้านหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ  - หุ้น “(-)” 
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มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างต้น 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อบุคคล 
ในวงจ ากัด (Private Placement) จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) 
 

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ช้ีแจงข้อมูลในวาระนี้ นายกิตติ ตั้งศรี

วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

ตามวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจําเป็นท่ีจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด ตามแบบมอบอํานาจ

ทั่วไป (General Mandate) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 

56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ซึ่งคิดเป็นจํานวนประมาณร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ 

ณ วันท่ีที่ประชุมมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจํากัดแบบมอบอํานาจทั่วไป 

(General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียว เต็มจํานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือ เป็น

คราวๆไปก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัดตามแบบมอบอํานาจทั่วไป 

(General Mandate) ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. บุคคลในวงจํากัดตามแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่กําหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอ

ขายหลักทรัพย์ หรือ (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนใน

บริษัทฯ ในระยะปานกลางหรือระยะยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหรือมีความสามารถที่จะสรรหา

พันธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คําแนะนําหรือโอกาสทางธุรกิจซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

2. ราคาเสนอขายจะไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 

เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ซึ่งคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง

น้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ท่ีทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในช่วงระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายกําหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทํา

การก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยให้ท่ีประชุมคณะกรรมบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณากําหนด
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ตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นต่อ

บุคคลในวงจํากัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ท่ีดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดจํานวน  56,000,000 หุ้น ใน

ครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน) ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 9/2561 ได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 

1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ/หรือ ผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีอํานาจดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ดังต่อไปนี้ 

ก. กําหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเง่ือนไขที่จําเป็นเกี่ยวกับการเสนอขาย และ /หรือ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

รวมถึงการกําหนดผู้ลงทุน หลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และ

วิธีการจองซื้อและชําระเงิน 

ข. แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทํารายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมและที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ค. ดําเนินการใดๆ อันจําเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับหรือมีความจําเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทํา ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบคําขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จําเป็นต่อ

หรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคําขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้

สามัญเพิ่มทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด

หลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อ

กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่นๆ และ /หรือ ผู้จัดจําหน่าย

หลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจําเป็น) 

ง. ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนําส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ

การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คําแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกําหนดเง่ือนไข

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

จ. ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ 

ฉ. กระทําการอื่นใดท่ีจําเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดําเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
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ในส่วนของระยะเวลาเสนอขายนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มอบหมายให้

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการกําหนดระยะเวลาการเสนอขายและ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร แต่จะต้องไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ไม่อยากให้ราคาต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด อยากให้เป็นราคาที่

สูงกว่าราคาตลาดก็ได้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นหลายท่านสบายใจและดีใจ และ อยากทราบว่าบุคคลจํากัด (Private Placement) ที่จะ

ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะเป็นสถาบันหรือรายย่อย อยากให้ค้นหาผู้ที่จะเข้ามาอยู่กับบริษัทในระยะยาวจริงๆ 

นอกจากนั้น สอบถามว่า สําหรับบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้น (Private Placement) นั้น จะมีระยะเวลาห้ามซื้อขาย (Silent 

Period) หรือไม่ และมีแนวโน้มที่บริษัทฯ จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นหรือไม่  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ในเรื่องของเง่ือนไขการลงทุนนั้น ทางบริษัทฯ ก็จะนํา

ข้อเสนอแนะในเรื่องของระยะเวลาห้ามซื้อขาย (Silent Period) ไปเจรจากับผู้ลงทุนต่อไป ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีระยะเวลาห้าม

ซื้อขาย (Silent Period) ในเรื่องของราคาทางบริษัทฯ ก็จะไปต่อรองตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แนะนํามา ในส่วนของใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้น ทางบริษัทฯ ก็จะรับไปพิจารณาเพิ่มเติม  

นายรพีพล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นว่า ควรจะมีการเฉลี่ยราคาตั้งแต่วันแรกที่มีการประกาศออกข่าวเลย 

หรือวิธีใดก็ได้ที่ทําให้รู้สึกว่าจะไม่มีการManipulate ราคาเพื่อให้บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) มีต้นทุนที่ดีกว่าผู้ถือหุ้น

เดิม  

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าในส่วนของราคานั้น เมื่อบริษัทฯ 

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ก็จะประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อีกที ในเรื่องของระยะเวลานั้น มองว่ายังมีเวลาอยู่ ที่

ประชุมของทางบริษัทเอง ก็อยากได้เงินเข้าบริษัทฯ เพื่อไปซื้อหนี้ ซึ่งบริษัทฯ ต้องบริหารให้ดี สอดคล้องกับที่ท่านผู้ถือหุ้นหลาย

ท่านได้ให้คําแนะนํา ในส่วนของเรื่องเวลา (Timing) และ Pricing ของร้อยละ 90 และทําอย่างไรให้ราคาสะท้อนให้เงินเข้าบริษัทได้ 

บริษัทก็จะไปนําพิจารณาให้ดีครับ 

นายสุรศักดิ์ คูดิษฐาเลิศ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้มีการกําหนดระยะเวลาห้ามซื้อขาย (Silent Period) ที่

สมเหตุสมผล จะได้ราคาถูกก็ไม่ว่า แต่อยากให้อยู่นานๆ และอยากให้คณะกรรมการบริษัทฯ นําเอาข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้น

ทั้งหลาย ซึ่งส่วนตัวมองว่ามีความคิดเห็นดีๆเยอะ ในการที่จะไปบริหารงานเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท้ังปวง  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและช้ีแจงว่าทางบริษัทฯ ไม่ได้ละเลยและพยายามจะทําตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ส่วนไหน

ก็ตามเป็นประโยชน์และเป็นไปได้ซึ่งไม่ขัดกับกฎหมายและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทางบริษัทฯ ยินดีอย่างยิ่ง

ที่จะนําไปพิจารณาอย่างจริงจัง 

นายสุรศักดิ์ คูดิษฐาเลิศ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ควรจะมีการกําหนดระยะเวลาห้ามซื้อขาย (Silent Period) และ

สอบถามว่า ทางบริษัทฯ มีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าจะไม่ทําจะไม่ทําเพราะอะไร และหากทําจะดําเนินการแค่ไหน  
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นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า จะนําไปทุกเรื่องไปพิจารณาไม่ว่า

จะเป็นเรื่อง timing เรื่องราคา รวมถึงระยะเวลาห้ามซื้อขาย (Silent Period) ให้ถือหุ้นยาวนานขึ้น ทางบริษัทฯ จะนําไปพิจารณา

และเจรจากับนักลงทุน  

ประธานฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า การจะไปกําหนดสิ่งต่างๆให้ชัดเจนนั้นคงจะลําบาก แต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรับเรื่องนี้

ไปพิจารณาและเจรจาต่อรอง  

นายภค สาธิตพิฐกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า อยากให้ทางบริษัทฯ ยืนยันว่าบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที่จะ

ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ว่าเป็นกลุ่มคนที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ในทางธุรกิจได้จริง  

 นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า จะดําเนินการหาผู้ที่เป็น  

Strategic Partner เช่นผู้ที่สามารถอํานวยประโยชน์ เอื้อประโยชน์ หรือปล่อยสินเช่ือในธุรกิจที่จะทําใหม่ หรือในอนาคต ซึ่ง

ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ มีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ การซื้อหนี้ หรือรับจ้างตามหนี้ และอีกกลุ่มที่จะเปิดในปีนี้ คือการปล่อยสินเช่ือ ก็

จะมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน เนื่องจากว่าทางบริษัทฯ น้ัน เก่งเรื่องการตามเก็บหนี้ การซื้อหนี้ ส่วนเรื่องการปล่อยสินเช่ือ

นั้นก็หาคนเก่งเข้ามาเพิ่มเติม แต่ว่าแหล่งการปล่อยสินเช่ือเพื่อให้หน้ีเสียน้อยนั้นจะทําอย่างไรนั้นมองว่าจําเป็นต้องหา เพราะฉะนั้น

บุคคลในวงจํากัดนั้นจะต้องเอื้อประโยชน์ธุรกิจที่กล่าวมา หรือธุรกิจอื่นใดที่คิดว่าจะดีในอนาคต  

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  จํานวนไม่เกิน 

56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจํากัดแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) และแจ้งให้ผู้

ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่

นําเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทําเครื่องหมาย ในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตร

ลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้อง

ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ 

เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) กําหนดให้การลงคะแนนเสียงข้าง

มากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จะไม่นับรวมคะแนนเสียง

ของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง 

หลังจากดําเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบผล  

การนับคะแนนดังน้ี 

ผลการนับคะแนนส าหรับวาระที่ 4 

มต ิ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 408,039,815 96.4640 
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ไม่เห็นด้วย 14,957,200 3.5360 

งดออกเสียง - 0.00 

รวมจ านวนเสียง 422,997,015 100.00 

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 

*ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงข้างต้นและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอํานาจ

ดําเนนิการกําหนดระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร แต่จะต้องไม่เกิน

ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือต๋ัวแลกเงินของ 
บริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,250,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านบาท) 
 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ช้ีแจงข้อมูลในวาระนี้ นายกิตติ ตั้งศรี

วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแหลง่เงินทุนเพื่อใช้

เป็นทุนหมุนเวียน เพื่อการชําระหนี้ท่ีครบกําหนด รวมถึงเพื่อขยายการลงทุนของกิจการ โดยประธานฯ ช้ีแจงว่า การออกตราสาร

หนี้ เช่น หุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงินนับเป็นแหล่งเงินทุนท่ีสําคัญ และมีต้นทุนที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกและความคล่องตัว

ในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงิน ใน

วงเงินไม่เกิน 1,250,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นในข้อ ก. และ ข. ดังนี้ 

ก. รายละเอียดเบ้ืองต้นของการออกหุ้นกู้ 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน : เพื่อใช้เป็นทุนในการลงทุนและขยายกิจการของบริษัท (รวมถึงเพื่อการชําระ

หนี้) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (working capital) ในการดําเนินกิจการ

ปกติของบริษัทฯ 

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิด

ทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน มีประกัน

หรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ

สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ันๆ 
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จ านวน : มูลค่ารวมหุ้นกู้  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving) กําหนดไว้ไม่ เกิน 

1,250,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือในสกุลเงินอื่นที่

เทียบเท่า 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/

หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนท่ัวไป และ/หรือให้แก่

ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/

หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราว

กัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ

กฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

นัน้ 

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง 

และเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของ

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ

หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ในแต่ละคราว 

อาย ุ : ไมเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

การไถ่ถอน : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ท่ีออกในแต่ละครั้ง 

เง่ือนไขอื่นๆ : ข้อจํากัดและเง่ือนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออก

ในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การ

แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอ

ขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกําหนด และ

การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอํานาจของ คณะกรรมการ

บริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ/หรือ ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(CEO) ในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับการ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มี

อํานาจในการดําเนินการใดๆอันจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้น้ันๆ ให้สําเร็จและเป็นไปตามที่กําหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงอํานาจใน

การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ

ขายรวมถึงการเข้าทําและการลงนามในสัญญา Underwriting Agreement 

หรือสัญญา Placement Agreement หรือ สัญญา Subscription 



 
______________________________________________________________________________________________________________ 

หน้าที่ 19 ของ 26 

 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การจัดทําและยื่นคําขอ และ/

หรือ เอกสารต่างๆ ตลอดจนการให้ข้อมูลหรือรับรองข้อมูลอย่างใดๆ ต่อ

สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 
ข. รายละเอียดเบ้ืองต้นของการออกตั๋วแลกเงิน 

 
วัตถุประสงค์การใช้เงิน : เพื่อใช้เป็นทุนในการลงทุนและขยายกิจการของบริษัท (รวมถึงเพื่อการชําระ

หนี้) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (working capital) ในการดําเนินกิจการ

ปกติของบริษัทฯ 

ประเภท : ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) ที่จะออกและเสนอขายเป็นตั๋วแลกเงิน

ระยะสั้น ประเภทตามที่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกําหนด 

วงเงิน : จํานวนเงินต้นของตั๋วแลกเงินที่ออก ณ ขณะใดขณะหนึ่งเมื่อรวมกับหุ้นกู้ตาม

ข้อ ก. และจะต้องไม่เกิน 1,250,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้าน

บาท) โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้ 

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท หรือ สกุลเงินต่างประเทศท่ีเทียบเท่า 

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว 

อาย ุ : ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันท่ีออกตั๋วในแต่ละครั้ง 

การเสนอขาย : เสนอขายในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/

หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving basis) โดยจะทําการเสนอขายตั๋วแลก

เงินระยะให้แก่ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้

ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียว และ/หรือ 

หลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและ

เสนอขาย โดยอาจจะออกและเสนอขายทั้งจํานวนหรือบางส่วนคราวเดียว

หรือหลายคราวก็ได้ตามที่เห็นสมควร จนกว่าจะครบวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ 

เง่ือนไขอื่นๆ : ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นในแต่ละ

คราว และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ 
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และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มี

อํานาจในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ ในรูปของตั๋วแลกเงิน 

(Bill of Exchange: B/E) ซึ่งรวมถึง ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน อายุ มูล

ค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอ

ขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออํานวยและ

ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและ

ดําเนินการอื่นใดกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน 

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน รวมถึงการเข้าทํา

การตกลง การลงนาม และการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งให้อํานาจดําเนินการต่างๆ ที่จําเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสาร

หนี้ในรูปตั๋วแลกเงินดังกล่าวสําเร็จลุล่วงไปได้ 

ทั้งนี้ วงเงินการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน เมื่ อรวมกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามข้อ ก. แล้ว จะไม่เกิน 

1,250,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านบาท) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จึงได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ ภายในวงเงิน

ไม่เกิน 1,250,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านบาท) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สารสนเทศหุ้นกู้และ

ตั๋วแลกเงิน) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 

และเพื่อให้บริษัทเกิดความคล่องตัวในการหาแหล่งเงินทุนจากท้ังการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน ตาม

รายละเอียดข้างต้นในข้อ ก. และ ข้อ ข. แล้ว ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/

หรือ ตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,250,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านบาท) 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์  ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากจะสอบถามประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสายบัญชีการเงิน ได้จัดให้มีการ

จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ไว้หรือยัง เมื่อดําเนินการออกหุ้นกู้แล้ว 

จะทําการออกหุ้นกู้กี่ล็อต ใน 5 ปี ทําไมจึงไม่เลือกการกู้ก่อน และ Cost of Debt ปัจจุบันเท่าไหร่ และเมื่อมีการออกหุ้นกู้แล้ว 

ตัวเลขTerminal ของ Cost of Debt จะเป็นเท่าไหร่ และ Debt per Equity หลังจากมีการมีออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรร

ให้แก่บุคคลในวงจํากัดและการออกหุ้นกู้จะเป็นเท่าไหร่  

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า อยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ Cost of Fund ว่าตอนนี้เป็น

อย่างไร เท่าไหร่ และหลังจากมีการออกหุ้นกู้แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีสัดส่วนอย่างไรบ้าง และจะเพียงพอหรือไม่ และอนาคตสัดส่วน

ของหุ้นกู้ ตั๋วเงิน การกู้เงินเท่าไหร่  
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นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ที่บริษัทฯ เข้ามาในตลาดทุนนั้น 

เพราะทุนไม่พอ จึงต้องเข้ามาในตลาดทุน เมื่อเข้าในตลาดทุนแล้ว ก็ใช้ตลาดทุนเป็นเครื่องมือควบคู่กับ การกู้ธนาคารด้วย ซึ่ง

ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าธนาคารมองบริษัทฯ เป็นคู่แข่งหรือไม่ จึงจําเป็นต้องออกหุ้นกู้มาเพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพื่อใช้ในการลงทุน 

แต่เราใช้ทั้งสองทาง แต่การกู้เงินจากธนาคารได้มาน้อย หากได้หุ้นกู้มาอีกก็น่าจะช่วยทางบริษัทฯ ได้ ส่วนเรื่อง Revolving ก็คงดู

สถานการณ์ตลาด ถ้าเงินได้มาเร็วก็อีกเรื่องหนึ่ง 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ในส่วนของจํานวนครั้งของหุ้นกู้ท่ีออก คิดว่าจะทยอยออกโดย

จะไม่ออกเป็นทีเดียว อาจจะเป็น 250 หรือ 300 ล้านบาท ในรูปแบบไตรมาส (Quarter) หรือ 4-5 เดือนครั้ง เพราะบริษัทฯ กังวล

ว่าถ้าเอาเข้ามาเร็ว แล้วบริษัทฯ ซื้อของไม่ทันก็จะเป็น Carrying Cost ของ Interest Expense โดยวางการออกไว้ประมาณ 3-4 

ครั้ง ในส่วนของ Credit Rating เราได้ติดต่อไปยังฟิทช์ และทริสไปแล้ว แต่ได้คําตอบว่าตอนนี้บริษัทอาจยังมีขนาดเล็กไป ขอให้มี

ขนาดที่ใหญ่ขึ้นอีกนิด ในเรื่องของการขายได้หรือไม่ได้นั้น ปัจจุบันมีพูดคุยอยู่หลายเจ้าและคิดว่าน่าจะขายได้ โดย Cost of Fund 

ของการกู ้คิดว่าไม่น่าจะเกินร้อยละ 7  

นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน กล่าวว่า ในส่วนของเหตุผลว่าทําไมไม่กู้สถาบัน

การเงินก่อน ซึ่งจริงๆแล้วบริษัทฯ มีแผนการกู้สถาบันการเงินด้วย ซึ่งกําลังพูดคุยอยู่ ส่วน Cost of Debt ในอดีตอยู่ที่ประมาณ 

6% แต่ปัจจุบันเนื่องจากวงเงินสูงข้ึนทําให้บริษัทฯ ต้องยอมจ่ายดอกเบี้ยตามอัตรา ในส่วนของ D/E Ratio หลังจากได้มีการเพิ่มทุน

แล้ว จะอยู่ที่ประมาณ 1 เท่า หรือ 1.2 เท่ากว่าๆ ในส่วนของ Cost of Fund ทุน 1 เท่า ก็จะเท่ากับ Debt 1.2 เท่า ในส่วนของ 

Sizing ของตั๋วแลกเงินกับหุ้นกู้ เบื้องต้นทางบริษัทฯ คงจะเล็งไปที่การออกหุ้นกู้ก่อน เพราะบริษัทฯ เอาเงินไปซื้อหนี้ที่มีระยะ

เวลานาน จึงต้องการเงินกู้ระยะยาว สําหรับตั๋วแลกเงินนั้น คงจะไม่ได้มีการออกในเร็วๆนี้ และในวงเงิน 1,250 ล้านบาทที่บริษัทฯ 

ขอไปนั้นเป็นแผนของปนีี้ ส่วนในปีหน้าในส่วนของแผนการซื้อหนี้ คงจะต้องมีการเคาะแผนกันอีกที    

นายธารา ชลปราณี   ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า คําแปลภาษาอังกฤษสําหรับคําว่า 1,250 ล้านบาทนั้นไม่ถูกต้อง 

และแสดงความกังวลว่าการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพื่อใช้ในโครงการระยะยาวนั้นถือว่ามีความเสี่ยงสูง พร้อมทั้งสอบถามเพิ่มเติม

ว่าการรีบซื้อหนี้ในเวลานี้ เป็นการซื้อหนี้ท่ีเร็วเกินไปหรือไม่ และเท่าท่ีทางบริษัทฯ ได้เคยทําธุรกิจมานานน้ัน บริษัทฯ ได้เคยสังเกต

หรือไม่ว่าซื้อหนี้ในช่วงเวลาไหนได้ผลกําไรดีที่สุด และขณะนี้สมควรเป็นเวลาที่จะไปดําเนินการซื้อหนี้ตรงนั้นหรือไม่ หรือจะรอไป

ก่อนเพื่อที่จะซื้อหนี้เมื่อเศรษฐกิจตกลงมาแล้ว  

ประธานฯ ช้ีแจงว่าจะแก้ไขคําแปลภาษาอังกฤษให้ถูกต้องต่อไป 

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เวลาที่จะซื้อหนี้ท่ีเหมาะสม คือช่วง

ที่มีหนี้ออกมามาก และต้องใช้เวลาสักช่วงหนึ่ง พอเศรษฐกิจไม่ดีแล้ว ไม่ใช่ว่าต้องซื้อเลย ต้องรอสักปีสองปี เช่นเดียวกับในช่วง

ภาวะเศรษฐกิจตอนน้ีเหมือนกัน คือเริ่มเหนื่อยมาสักสามปีแล้ว คือช่วงปี 2559 2560 2561 เริ่มมาเรื่อยๆ แต่ทางบริษัทฯ ก็ไม่ได้

เร่งร้อนซื้อ ซึ่งถ้าได้สังเกต คือทางบริษัทฯ จะดูจังหวะในการซื้อและเงินท่ีบริษัทฯ มีด้วย สิ่งท่ีบริษัทฯ ทําในวันน้ีคือเตรียมเงิน และ

ทางบริษัทฯ ไม่เคยซื้อหนี้ (ที่ไม่มีหลักประกัน) ถึงร้อยละ 7 แต่ว่าในวงการนั้นมักจะซื้อกันที่ร้อยละ 7-13 ซึ่งตนไม่ทราบว่า

เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม แต่บริษัทฯ น้ันไม่มีความสามารถในการซื้อขนาดนั้น ถ้าซื้อขนาดนั้นแล้วที่ร้อยละ 7 ก็ต้องเก็บให้ได้ร้อย
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ละ 21 ความสามารถของบริษัทฯ ไปไม่ได้ สําหรับหนี้ท่ีปกตินั้น ควรจะซื้อไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งร้อยละ 5 เป็นอัตราที่เหมาะสมและ

ทุกคนได้ประโยชน์หมด ธนาคารก็ได้เงินคืน ลูกค้าท่ีเป็นหนี้ก็ได้รับส่วนลดจากคนท่ีซื้อไป บริษัทฯ ก็ยังพอมเีหลือทําธุรกรรมต่อไป  

ในเรื่องของระยะเวลา หรือ Timing บริษัทฯ ดูอยู่ตลอดเวลา ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสังเกตว่าเวลาบริษัทฯ ซื้อหนี้ เช่นเมื่อปีที่

แล้ว หรือก่อนปีท่ีแล้วนั้น บริษัทฯ แทบจะไม่ได้มีการซื้อหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเลย เพราะบริษัทฯ ดูจังหวะ แล้วเหตุใดจึงต้องซื้อหนี้

ที่มีหลักประกัน เพราะ 2 เหตุผล คือเหตุผลแรกคือ หนี้ที่ไม่มีหลักประกันราคาสูงไปถึงร้อยละ 7, 8 หรือ 9 ซึ่งบริษัทฯ ต้องถอย

ดีกว่าเพราะไม่มีความสามารถพอ และเหตุผลที่สองคือการซื่อหนี้ที่หนี้มีหลักประกัน เพราะเห็นว่าทําเล (Location) ดี โดยทําเล 

(Location) ที่บริษัทฯ ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นทําเล (Location) ในกรุงเทพมหานครเยอะ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก 

(EEC) โดยในส่วนของทําเลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC) นั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการซื้อก่อนผู้อื่น ซึ่งเมื่อมีการลงทุน

ในภาครัฐ ก็จะส่งผลให้ทําเล (Location) นั้นตอบสนองการลงทุนให้ได้ 2 เท่า หรือ 2.5 เท่า ถ้าสมมุติว่าปีนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่ดี ทาง

บริษัทฯ ก็จะต้องเตรียมเงินไว้ และการซื้อนั้นบริษัทฯ กค็งต้องรู้เรื่องทําเล (Location) ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์กว่า 20 ปีว่าควรจะ

ซื้อในช่วงไหน ซึ่งจะเห็นมาโดยตลอดว่าควรจะซื้อในช่วงไหน และควรจะซื้ออะไร ควรจะซื้อในราคาไม่เกินเท่าไหร่ และเมื่อซื้อแล้ว

จะต้องคิดว่าภายใน 5 ปี จะเก็บได้เท่าไหร่ และคํานวณกลับว่าควรจะซื้อทีป่ระมาณเท่าไหร่ ซึ่งคิดออกมาเป็นร้อยละจะรู้ว่าเท่าไหร่ 

นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้ามีการออกหุ้นกู้ในวงเงิน 1,250 ล้านบาท ไม่มีผู้ใดสนใจซื้อ ทางบริษัทฯ มี

แผนสํารองอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี ้

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในเรื่องของการออกหุ้นกู้ ทางบริษัทฯ ได้คุยผู้ขายหลายราย และแต่ละ

รายค่อนข้างมั่นใจว่าทําได้ ส่วนแผนสํารองของบริษัทฯ คือ ณ ตอนนี้ได้มีการพูดคุยกับธนาคารไปด้วย บริษัทฯ ไม่ได้หยุดแค่การ

ออกหุ้นกู้ บริษัทฯ คุยควบคู่ไปด้วย ในเรื่องของการออกหุ้นกู้นั้น ไม่ได้เป็นการออกครั้งเดียว แต่จะทยอยออก เป็นครั้งละๆ 

ประมาณ 250-300 ล้านบาท ดังนั้นการที่ผู้ขาย 2-3 รายซึ่งเป็นรายใหญ่มาคุยกับบริษัทฯ ว่าเมื่อมีการออกแล้วรับรองได้ว่าขาย

หมดแน่นอนไม่ต้องกังวล แต่ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ต้องทําการบ้านด้วย คือการพูดคุยกับผู้ขายรายอื่นด้วย และรวมถึงการพูดคุย

กับธนาคารเป็นการควบคู่กันไปด้วย เพราะ Cost of Fund ที่ดีกว่า แต่สําหรับบางธนาคาร อาจจะมองว่าบริษัทฯ เป็นคู่แข่ง แต่

บางธนาคารก็ไม่ได้มองบริษัทฯ ในมุมนั้น ในเรื่องของการปล่อยกูข้องธนาคารปัจจุบันนั้น ธนาคารค่อนข้างเข้มงวด ส่วนใหญ่จะขอ

หลักประกัน 100% ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ ได้วงเงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่  

ประธานฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของบริษัทฯ ที่ออกหุ้นกู้แล้วเกิดล้มระเนระนาด ก็มีความหลากหลาย เราไม่อยากไป

ก้าวร่วงหรือ Refer ถึงใครแต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยในที่นี้เราจะพูดถึงว่าบริษัทฯ จะได้เดินหน้าต่อไปอย่างไร และจะทําให้เกิดความ

เจริญเติบโตอย่างไร ซึ่งในแง่ของแผนสํารองผมเข้าใจว่าทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงินนั้นก็ได้มีการนําเสนอ ก่อนที่

จะมีการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั้งท่ี 9/2561 ซึ่งประชุมขึ้นเมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 ก็ได้มีการซักถามกันพอสมควร 

อยากให้คุณสุขสันต์ ขยายความ 

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ในส่วนของธุรกิจท่านผู้ถือหุ้นทราบ

อยู่แล้วว่าบริษัทฯ ต้องใช้เงินถึงได้มีการระดมทุน ซึ่งปีที่แล้วก็ได้มีการระดมทุน ซึ่งทางบริษัทฯ ก็ได้ใช้เงินไปซื้อหนี้ และเมื่ อได้หนี้

มาแล้วก็จะบริหารไป 5 ปี ดังนั้นสําหรับแผนในปีนี้จึงจําเป็นท่ีจะตอ้งหาเงินเพิ่ม ทั้งการเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้ ซึ่งก็คงจะเน้นการ

กู้มากกว่า แต่เราก็มีการพูดคุยกับธนาคาร และพูดคุยผู้ที่จะดําเนินการขายตราสารให้กับบริษัทฯ ส่วนดอกเบี้ยตรงนี้ก็คงต้องเป็นไป
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ตามตลาด ซึ่งทางบริษัทฯ ก็ได้มีการเจรจาแล้ว แต่บางทีก็ต้องยอมจ่ายในบางครั้งเพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้า เพราะถ้าของ

ออกมาเยอะ แล้วบริษัทฯ ไม่มีความสามารถในการซื้อหนี้ ไม่มีเงินซื้อก็ทําอะไรไม่ได้ แผนของบริษัทฯ คือ ทั้งหุ้นเพิ่มทุน เรื่องกู้เงิน

จากธนาคาร และการออกหุ้นกู้ ซึ่งทั้งสามแผนก็จะนํามาสอดคล้องกัน แล้วเอามาทําเพื่อจะเอาไปซื้อของ คือซื้อหนี้เพื่อก่อให้เกิด

รายได้ของบริษัทฯ ในอนาคตขึ้นมา ถ้าบริษัทฯ อยู่เฉยๆก็ได้แต่เอาของที่ซื้อมาปี 2560 มาบริหารอีก 5 ปีข้างหน้า ตนมองว่ามัน

ไม่ใช่ เราต้องทําธุรกิจต่อ เรายอมเหนื่อยเพื่อให้ได้ความเติบโตในอนาคต สําหรับช่วงจังหวะ ว่าใช่ช่วงจังหวะแล้วหรือยัง ทางบริษัท

ฯ ก็ดูจังหวะอยูต่ลอดเวลา ตั้งแต่ซื้อของไปยังไง ซื้อของให้ได้ทําเล (Location) ที่ดี ซื้อของได้ในราคาที่ไม่แพง ซื้อของไม่แพงให้ได้

ในจํานวนมาก เพราะการตามหนี้ต้องใช้ปริมาณหรือ Volume เข้าไปเกี่ยวข้อง  

นายรพีพล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีที่หนักที่สุด (Worst Case Scenario) ที่ต้องใช้ Cost of Fund นั้น บริษัทฯ ยังมี

กําไรมากพอที่จะรับความสูญเสียได้หรือไม่  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ได้มีการเตรียมแผนไว้ ถ้ามีการโตอีกหน่อยและขยายได้เพิ่ม

มากขึ้น ทางบริษัทฯ ก็จะมีการเชิญฟิทช์หรือทริสเข้ามาจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) เพื่อท่ีจะลดในส่วนของ Cost of 

Fund ของทางบริษัทฯ ในส่วนของ Cash Flow ซึ่งทางบริษัทฯ มองอยู่แล้วใน 5 ปีนั้น ซึ่งอิงจากสินทรัพย์ที่มีอยู่คร่าวๆแล้วนั้น 

บริษัทฯ น่าจะมีอย่างน้อย 1,200  ในเรื่องของ Return ทางบริษัทฯ ก็มองในหลายมิติ ในเรื่องของ Cash Flow ในเรื่องของการจะ

จ่ายหนี้อย่างไร การออกหุ้นกู้ช่วงไหนซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้มากท่ีสุดทางบริษัทฯ มองอยู่แล้ว สําหรับปีนี้ในภาพของการเพิ่ม

ทุนและการออกหุ้นกู้ว่า เมื่อผสมผสานกันแล้วก็โตได้ร้อยละ 15 ซึ่งจะชดเชยการลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 9 จากการออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จึงค่อนข้างมั่นใจว่ายังไงบริษัทฯ ก็โต  

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ ภายใน

วงเงินไม่เกิน 1,250,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านบาท) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่

เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นําเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียง กรุณาทําเครื่องหมาย ในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคบั

ของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 107 

(2) กําหนดใหก้ารลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง จะต้องนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย 

หลังจากดําเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบผล 

การนับคะแนนดังน้ี 
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ผลการนับคะแนนส าหรับวาระที่ 5 

มต ิ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 422,939,415 99.9863 

ไม่เห็นด้วย 58,100 0.0137 

งดออกเสียง 0 0 

รวมจ านวนเสียง 422,997,515 100.00 

*นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจํานวน 500 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1152 ราย) รวม

จํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระนี้ 422,997,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.53 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ ภายใน

วงเงินไม่เกิน 1,250,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านบาท) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างต้น 

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้ามี่บริหาร ช้ีแจงและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

และเสนอความคิดเห็น 

 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจเดิมที่เป็นคอลเซ็นเตอร์ ปิดไปแล้วใช่หรือไม่ และธุรกิจสินเช่ือที่บริษัทฯ 

จะทํามีความคาดหวังว่าจะโตได้มากน้อยแค่ไหน จะเป็นสัดส่วนต่อรายได้ยังไงบ้าง และจะต้องพิจารณา  IFRS 9 ด้วยหรือเปล่าใน

ส่วนของการสํารองหนี้เสีย ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือการขายฝาก ตอนนี้มีความเป็นไปได้ หรือการจะทํากําไรให้บริษัทฯ มาก

น้อยแค่ไหน  

 นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ถึงภาพรวม ในส่วนของคอลเซ็น

เตอร์ไม่ได้มีการปิดแต่มีการเปลี่ยนช่ือบริษัท ถ้ามีใครจ้างแล้วมีกําไรก็ยังทําอยู่ คอลเซ็นเตอร์นั้นเปลี่ยนเป็นชโย พร็อพเพอร์ตี้ 

แอนด์ เซอร์วิส ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ หมายความว่าถ้าหนี้ที่บริษัทฯ ซื้อมาแล้วมีหลักประกัน จะมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น

เดี่ยวและส่วนท่ีเป็น Project Loan ส่วนที่เป็นเดี่ยวที่ Location ดีก็มี ก็อาจจะมาทําธุรกิจต่อเนื่อง หรือถ้าเป็น Project Loan ที่

บริษัทฯ ซื้อมา เช่นโครงการ 350 หลัง ถ้าซื้อมาได้ 294 หลังก็อาจจะทําต่อหรือว่าอาจจะขาย ซึ่งสิ่งนี้ทางบริษัทฯ ต้องศึกษาก่อน

ว่าถ้าขายไปเลยได้มูลค่าที่บริษัทฯ พอใจแล้วก็อาจจะขายเลย แต่ว่าถ้าขายแล้วได้มูลค่าไม่พอก็อาจจะซื้อกลับเป็น NPA แล้วมา

เลือกว่าจะทําเองหรือจะปรับปรุงใหม่เพื่อขายต่อไป  
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  นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัทฯ มี ทางเลือกที่

สามารถต่อยอดได้หลายทาง อย่างเช่นว่า ถ้ามองแล้วโอกาสในการทํากําไรสูงกว่าการขายไปเลย บริษัทฯ ก็อาจจะทําเองก็ได้ หรือ

ร่วมทุนก็ได้ เช่นโครงการ 294 หลังที่ซื้อมา เนื่องจากตนเคยอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์มาก่อน การพัฒนาปัจจุบันนี้ไม่ค่อย

สลับซับซ้อนหรือยากเกินไป โดยอาจจะทยอยสร้าง เช่น สร้าง 10 หลัง ขายไป 10 หลัง ส่วนทําเล ก็เช่นกัน เช่น ที่ลําลูกกาทีบ่ริษัท

ฯ ซื้อมานั้น ถนน ความเจริญได้เปลี่ยนไปเยอะมาก เป็นถนน 4 เลนความเจริญเข้าถึง ดังนั้นตนมองโอกาสที่จะขายไปหรือพัฒนา

เอง ก็มีอยู่มาก แต่ทั้งนี้ท้ังนั้นต้องดูภาวะตลาดประกอบอีกทีหน่ึงด้วย 

 นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน กล่าวว่า ในส่วนของธุรกิจปล่อยสินเช่ือ แผนปีหน้า

มีวงเงินท่ีจะปล่อยประมาณ 200 ล้านบาท และขั้นต่ําวางไว้ว่าจะโตกว่าปีละประมาณร้อยละ 10 ในส่วนของ IFRS 9 มีผลแน่นอน 

แต่ว่ามีผลแค่ไหนต้องอิงกับประวัติการจ่ายชําระเงินของลูกหนี้ในอดีตซึ่งบริษัทฯ เพิ่งเริ่มทําธุรกิจ ยังไม่มี Track Record ในอดีต 

ดังนั้นจึงต้องอิงเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในเบื้องต้น ส่วนถ้าข้อมูลมีเพียงพอแล้ว IFRS 9 ก็จะนํามาใช้กับตัวธุรกิจนี้ด้วย 

ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 ปี 

 นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของ IFRS 9 นั้นมีข้อแตกต่างจากปัจจุบันคือ การ

ตั้งสํารองโดยปัจจุบันการตั้งสํารองจะตั้งเมื่อลูกหนี้ผิดชําระก่อน แต่ IFRS 9 นั้น มองว่าลูกหนี้เป็นกลุ่มๆหรือเป็นประเภทๆ โดยจะ

ดมูาข้อมูลทางสถิติในอดีตว่าเป็นอย่างไร โอกาสจะเกิดหนี้เสียมีหรือไม่ ถ้ามีก็จะต้องตั้งสํารองเลยโดยจะไม่รอให้ลูกหนี้ผิดนัดชําระ

ก่อนถึงจะตั้งสํารอง โดยถ้ากฎเกณฑ์ใหม่ประกาศใช้อาจทําใหธ้นาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆจะต้องตั้งสํารองสูงขึ้น  

 นายธารา ชลปราณี  ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เกณฑ์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ในการ

จัดอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีเกณฑ์อะไรบ้าง ในปีนี้บริษัทฯ มีการวางแผนว่าจะไปซื้อหนี้

เสียเข้ามาสักเท่าไหร่ และการเสียภาษีท่ีดินนั้นจะเสียในอัตราร้อยละเท่าไหร่ เนื่องจากบริษัทฯ มีการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย 

และอัตราภาษีจะกระทบยอดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่  

 ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากตนอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ออกกฎหมาย ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ

โรงเรือน โดยกฎหมายดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ในต้นปี 2564 เพราะฉะนั้นผลกระทบจะเกิดขึ้นในอีก 2 ปี ดังนั้นยังมีเวลาอีก แต่

เนื่องจากกฎหมายไม่ได้เขียนเข้มงวดเหมือนตอนที่เริ่มต้นจริงๆ จึงน่าที่เปิดช่องให้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินทั้งหลายน่าจะสามารถ

วางแผน ภาษีได้ 

 นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์   ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากทราบความคืบหน้าในการพูดคุยด้านอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของ 

NPA ที่บริษัทฯ ซื้อมา และ Strategic Partner ที่บริษัทฯ หามานั้นเป็นอย่างไรบ้าง และธุรกิจนี้จะสามารถรับรู้รายได้ได้เมื่อไหร่  

 นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า พอบริษัทฯ ได้หนี้มาแล้วก็จะ

ดําเนินการตามขั้นตอนคือการติดต่อลูกค้าหากอยากซื้อกลับ ก็สามารถซื้อได้เลย มีส่วนลดให้เท่าไหร่ แต่หากลูกค้าไม่พึงประสงค์ก็

จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปคือการขายท่ีกรมบังคับคดี เมื่อขายที่กรมบังคับคดีนั้น ก็ยังคงเป็น NPL อยู่ จนกว่าจะขายได้ เมื่อ

ขายได้ก็จะกลายเป็น NPA ช่วงเป็น NPA อยู่ที่ว่าเราเป็นคนซื้อเองหรือปล่อยให้บุคคลอื่นซื้อไป ถ้าราคาเพียงพอและกําไร

พอเหมาะสมแล้วนั้น ก็จะขายไปเลย แต่ถ้าต่ํากว่า CV หรือราคาที่เรากําหนดไว้เราจะซื้อเข้ามา และถ้าซื้อมาจะพัฒนาต่อหรือขาย

ต่อ จะมี Strategic Partner อย่างไรซึ่งตนก็คงตอบไม่ได้ แต่คร่าวๆ ที่คุยไว้เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 1-2 แห่ง และบริษัทนอก
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ตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ มีการพูดคุยด้วย 1-2 แห่ง ท้ังตนและนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ก็ต่างเคยอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์มาก่อน 

ก็จะมีความรู้จัก และรู้ว่าถ้าทํา Property จะต้องทําอย่างไร ส่วนPartner ไม่อยากเอ่ยว่าเป็นใคร แต่ยังคงมีการคุยอย่างต่อเนื่อง   

 

 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 12.15 นาฬิกา 

         

 

 _________________________________ 

( นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ) 

เลขานุการบริษัท 

_____________________________________ 

( นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ )  

ประธานในท่ีประชุม 


