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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563  
ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

วนั เวลำ และสถำนทีป่ระชุม  

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัข้ึน
เม่ือวนัพุธท่ี 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ 
เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

กรรมกำรบริษัทฯ ทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1. นายสุขสันต ์  ยศะสินธ์ุ  รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายอานนท ์  จารยะพนัธ์ุ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นายธีรณฏัฐ ์  ตั้งสถาพรพงษ ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
4. นายเสกสรรข ์  รังสิยรีานนท ์  กรรมการ 
5. นางสาวสิริพรรณ   จนัทร์ทิพย ์  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการสายบริการ 
6. นายกิตติ    ตั้งศรีวงศ ์  กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั 

กรรมกำรทีไ่ม่ได้เข้ำประชุม 

1. นายวฒิุศกัด์ิ   ลาภเจริญทรัพย ์  ประธานกรรมการ 
2. นายชานนท ์  โชติวจิิตร  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นางรสพร    สุขสมพร  กรรมการ 
4. นายวทิยา    อินาลา    กรรมการ 

ผู้บริหำรของบริษัทฯ ทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1. นายณฐพล    ทิพชชัวาลวงศ ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

1. นายบุญเลิศ   กมลชนกกุล 
2. นายวรฐ   ทรงฤกษ ์
3. นายพนิต  รัตนจงกล 

ทีป่รึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ส ำนักงำนกฎหมำย แคปปิตอล จ ำกดั 

1. นางสาววภิาดา  ศกัด์ิศรี  ทนายความ 
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เร่ิมกำรประชุมเวลำ 10.00 น.  

นายสุขสันต์  ยศะสินธ์ุ รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทัฯ ท าหน้าท่ี

เป็นประธานท่ีประชุม (“ประธำนฯ”) แทนนายวฒิุศกัด์ิ ลาภเจริญทรัพย ์ประธานกรรมการ ซ่ึงติดภารกิจ 

ประธานฯ กล่าวตอ้นรับและขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 พร้อมทั้ง

กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาท่ีเขา้ร่วมประชุม และมอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและเลขานุการบริษัท และ/หรือ นางสาวชมนาถ ไตรทรัพย์ ท าหน้าท่ีเป็น

ผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด ำเนินกำรประชุมฯ”) 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการ

ออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บตัรลงคะแนนท่ีบริษทัฯ ได้มอบให้กบัท่านผูถื้อหุ้นเม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชุมและไดช้ี้แจงวธีิการนบัคะแนนดงัน้ี 

1. วาระท่ีตอ้งลงคะแนนเสียงทั้งส้ินมี 12 วาระจากทั้งหมด 15 วาระ 

2. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดับท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะ

น าเสนอขอ้มูลประกอบวาระ และก่อนลงมติหรือรับทราบในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาส

ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู ้

ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีตอ้งการซักถามกรุณายกมือและแจง้ช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุม

ทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดว้ยทุกคร้ัง ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ี

นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอ่ืน ๆ 

ในช่วงทา้ยของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชบัเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้

ถือหุน้รายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีก าหนด 

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนหรือผูรั้บมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียง

เท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึง

คะแนนเสียง 

4. คะแนนเสียงท่ีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระ บริษทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนังสือเชิญ

ประชุมแลว้ และจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ังก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

5. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้

ปฏิบติัการลงคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
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ก. การลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้

ถือวา่ผูถื้อหุ้นเห็นชอบหรือเห็นดว้ยกบัวาระท่ีน าเสนอตามจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้น ส าหรับผู ้

ถือหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นท าเคร่ืองหมายในช่องไม่เห็นดว้ยหรืองดออก

เสียงในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัฯ จดัเตรียมไวใ้ห ้และยกมือเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนน 

เจา้หนา้ท่ีจะเป็นผูน้ าบตัรลงคะแนนดงักล่าวมามอบใหก้บัคณะกรรมการตรวจนบัคะแนน 

ข. ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง หักออกจาก

คะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือ จะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียง

เห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ี ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ 

หลงัเสร็จส้ินการประชุม 

ค. บตัรลงคะแนนในลกัษณะต่อไปน้ี จะถือวา่เป็นบตัรเสีย และการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ  

1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง 

2. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3. บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั 

4. บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่

6. ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนบัคะแนนจะสรุปคะแนนใน

แต่ละวาระใหผู้ด้  าเนินการประชุมทราบเพื่อแจง้ท่ีประชุมต่อไป 

7. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลบั และมีการเก็บ

บตัรลงคะแนนทุกบตัรเพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัจ านวนทุนและหุ้นของ

บริษทัฯ ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน 315,000,000.00 บาท 
แบ่งออกเป็น 630,000,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 314,999,985.50 บาท 
เป็นหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 629,999,971 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

โดย ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 (Record 

Date) เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 นั้น บริษทัฯ มีผูถื้อหุน้ 3,683 ราย  
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ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 42. ก าหนดให้การประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจาก

ผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม โดยในการประชุมคร้ัง

น้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 13 ราย และโดยการมอบฉนัทะเป็นจ านวน 946 ราย รวมทั้งส้ิน 959 ราย นบั

จ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 445,343,504 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 70.6894 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

บริษทัฯ ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แล้วประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วำระที ่1. เร่ืองแจ้งเพ่ือทรำบ  

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษทัฯ  

จึงไดจ้ดัท าแนวทางปฏิบติัเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2563 ซ่ึงสอดคล้องกบัมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนวปฏิบติัของตลาด

หลักทรัพย ์และส านักงาน ก.ล.ต. รายละเอียดตามท่ีได้แจ้งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2563 และขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมเป็นอยา่งดี 

วำระที ่2. พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2562  

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษทั เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมวา่ การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังที่ 2/2562 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึน

เม่ือวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมและไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุม

ดงักล่าว ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าว  

บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.chayo555.com) แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ของหนงัสือ

เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังที่ 2/2562ไดมี้การบนัทึก

ไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น จึงเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด  
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ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 ตามท่ีเสนอทุกประการ 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี  

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง) ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 445,220,504 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวม (958 รำย) 445,220,504 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 958 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้445,220,504 หุน้ 

หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งได้รับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่3. พจิำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษทั และนายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ์ ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ี

ประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชน”) ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัส่ง

รายงานประจ าปีพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีให้กบัผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท า

รายงานประจ าปี ซ่ึงแสดงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 และการเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีเกิดข้ึนในปี 

2562 โดยมีขอ้มูลถูกตอ้งครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไวใ้น พ.ร.บ.บริษทัมหาชน และหลกัเกณฑ์ของ

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2563 
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 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 ดงัน้ี 
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นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์รายงานว่า ภาพรวมรายไดข้องปี 2562 อยู่ท่ีประมาณ 295.02 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแล้วจ านวนประมาณ 39.37 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 15.40  โดยสาเหตุของการ

เพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนของของรายไดจ้ากดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพจ านวนประมาณ 

19.00 ลา้นบาท และการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการให้บริการเร่งรัดหน้ีสินจ านวนประมาณ 19.93 ลา้นบาท ใน

ส่วนของตน้ทุนการให้บริการหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าคอมมิชชัน่ และค่าบริการเรียกเก็บหน้ีท่ีจ่าย

ใหแ้ก่บุคคลภายนอก รวมถึงค่าใชจ่้ายงานคดี ในปี 2562 บริษทัฯ มีตน้ทุนการให้บริการรวมจ านวน 105.02 ลา้น

บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวนประมาณ 13.32 ลา้นบาท โดยการเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้าย

งานคดี การเพิ่มข้ึนในส่วนของเงินเดือนและผลประโยชน์พนกังาน ส่วนของอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ในปี 

2562 นั้นใกลเ้คียงกบัปีก่อน ซ่ึงอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 64  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวนประมาณ 26 ลา้นบาทโดย

การเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพและรายไดจ้ากการ

ให้บริการเร่งรัดหน้ีสินประกอบกบับริษทัมีการตดัตน้ทุนของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีน้อยลงเมือเทียบกบัปีท่ี

แลว้ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายจ านวนประมาณ 19.69 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมา

จากการท่ีบริษทัฯ ขายทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯ ประมูลจากพอร์ตหน้ีดอ้ยคุณภาพมาเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) 

และมีการขายทรัพยอ์อกไปในปี 2562 ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารหลกั ๆ ประกอบดว้ยเงินเดือน สวสัดิการและ

โบนสัของพนกังานและผูบ้ริหาร ค่าตรวจสอบบญัชีและค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ ในปี 2562 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายใน

การบริหารเพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวนประมาณ 3 ล้านบาท โดยส่วนท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึนของ

เงินเดือนและผลประโยชน์พนกังาน ค่าธรรมเนียมโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะเกิดจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย  

ดา้นตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ ในปี 2562 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวนประมาณ 6.25 ลา้นบาท โดย

สาเหตุของการเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีบริษทัฯ มีการกูย้มืเงินมาเพื่อการซ้ือพอร์ตหน้ีดอ้ยคุณภาพมากข้ึน 
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ดา้นก าไรสุทธิของบริษทัฯ ในปี 2562 มีจ านวนประมาณ 111.05 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนประมาณ

ร้อยละ 29.97 หรือประมาณ 25.61 ลา้นบาท โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการเพิ่มของก าไรสุทธิเป็นผลมาจากการ

เพิ่มข้ึนของรายไดด้อกเบ้ีย รายไดจ้ากการใหบ้ริการเร่งรัดหน้ีสิน และก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ ในส่วนของรายไดร้วมของปี 2562 จ านวนประมาณ 295.02 

ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้จ านวนประมาณ 39.37 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 15.40 โดยหากมอง

เปรียบเทียบจากปี 2560 และ 2561 บริษทัฯ ก็มีการเติบโตของรายได้อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 24 ซ่ึงหากมอง

ยอ้นหลงัใน 3 ปี หรือ 5 ปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีการเติบโตของรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั ในส่วนของก าไรขั้นตน้

ก็มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั โดยจะเห็นวา่ในปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้จ านวนประมาณ 132 ลา้นบาท 

ปี 2561 จ านวน 163 ลา้นบาท และ ปี 2562 จ านวน 190 ลา้นบาท ซ่ึงอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ค่อนขา้งคงท่ี

ซ่ึงอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 64 ในส่วนของก าไรสุทธิ 3 ปียอ้นหลงัเราก็มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั โดยในปี 

2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 58.24 ลา้นบาท ปี 2561 จ านวน 85.43 ลา้นบาท และ ปี 2562 จ านวน 111.05 

ลา้นบาท ตามล าดบั โดยหากดูในส่วนของอตัราก าไรสุทธิ ก็มีการเติบโตเช่นกนัโดยในปี 2560 บริษทัฯ มีอตัรา

ก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 28.27 ปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 32.29 และ ปี 2562 เพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 37.64 

ดา้นสินทรัพยร์วม โดยจะเห็นไดว้า่หลงัจากเราเขา้ตลาดในปี 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 828 ลา้น

โดยผา่นมา 1 ปีบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึนประมาณ 996 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 120 โดยมี

สินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2562 อยูท่ี่ประมาณ 1,824.82 ลา้นบาท 

ด้านหน้ีสินของบริษทัฯ ในปี 2562 มีจ านวนประมาณ 822.87 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อน

ค่อนขา้งมากเน่ืองจากบริษทัมีการกูย้มืเงินมาเพื่อการซ้ือพอร์ตหน้ีดอ้ยคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 

ส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2562 มีจ านวนประมาณ 1,001.95 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนประมาณ 

238.69 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 31.27 โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 

153.20 ลา้นบาท การเพิ่มข้ึนของก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 111.54 ลา้นบาท และการลดลงจากการจ่ายเงิน

ปันผลจ านวน 24 ลา้นบาท 

ดา้นอตัราการตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ ในปี 2562 มีจ  านวนประมาณร้อยละ 10.55 ลดลง

จากปีก่อน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริษทัฯ มีการเพิ่มทุน ส่วนอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ประมาณ

ร้อยละ 12.84 ลดลงจากปีก่อนเช่นกนัโดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีบริษทัฯ มีการเพิ่มทุน 
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ในส่วนของก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) ของบริษทัฯ ก็มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั โดยในปี 

2560 อยูท่ี่ประมาณ 0.14 บาทต่อหุ้น ปี 2561 อยูท่ี่ประมาณ 0.15 บาทต่อหุ้น และ ปี 2562 อยูท่ี่ประมาณ 0.18 

บาทต่อหุน้ 

นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ประธานฯ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รายงานเพิ่มเติมว่า ส าหรับแผนการ

ลงทุนและแผนงานในของบริษทัฯ ปี 2563 มีดงัน้ี 

1. บริษทัวางแผนลงทุนซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัจ านวน 

10,000 ลา้นบาท โดยตั้งงบลงทุนไวท่ี้ประมาณ 1,000 ลา้นบาท  

2. วางแผนการปล่อยสินเช่ือโดยตั้งงบไวป้ระมาณ 200 ลา้นบาท และคาดว่าอาจจะมีการลงทุนใน

ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองเพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ หากมีความเป็นไปไดแ้ละสภาวะเศรษฐกิจธุรกิจ

เอ้ืออ านวย  

3. แผนงานดา้นรายได ้บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายรายไดโ้ดยรวมเติบโตไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 โดยขยาย

งานดา้นการบริการและการซ้ือพอร์ตหน้ีดอ้ยคุณภาพ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด  

โดยวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนน  

วำระที ่4. พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562  

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษทั

มหาชน ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีบริษทัฯ (ส้ินสุดในวนัท่ี 31 

ธนัวาคมของทุกปี) เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงฝ่ายบริหารได้

รายงานขอ้มูลในวาระท่ี 3 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด  

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง) ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 445,220,504 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวม (958 รำย) 445,220,504 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 958 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้445,220,504 หุน้ 

หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งได้รับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่5.  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล 

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน 

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 54 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน

ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ี

จะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน

เท่ากบั 7,262,746 บาท ซ่ึงยงัคงนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยในปี 2562 บริษทัฯ มีก าไร
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สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 27,467,082 บาท  

จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2562 จ านวน 

1,373,354 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ซ่ึงจะท าให้ทุนส ารองตาม

กฎหมายของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ  านวนทั้งส้ิน 8,636,100 บาท  

นอกจากน้ี ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 53 ก าหนดให้การ

จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีท่ีบริษทัฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ประกอบกบับริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 

ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุน เง่ือนไข และขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้น

สัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาทบทวนและแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น

คร้ังคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติมโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้

เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกิน

ก าไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯ มีก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 34,986,182 บาท บริษทัฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) จ่ายปันผลส าหรับผลด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชีปี 2562 จากก าไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็น
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู ้ถือหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 
41,999,998 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 20,999,999 บาท หรือคิด
เทียบเป็นมูลค่าเท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0333333 บาทต่อหุน้ 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจดัสรรหุ้นปันผลดงักล่าว บริษทัฯ จะจ่ายปันผล

เป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.0333333 บาทต่อหุน้ ส าหรับเศษหุน้ดงักล่าว 

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 2,333,331 
บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ใหก้บัผูรั้บปันผล)  
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รวมการจ่ายเงินปันผลในขอ้ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.037037 บาท คิดเป็น

จ านวนเงินประมาณ 23,333,330 บาท หรือ เท่ากบัร้อยละ 84.95 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 โดยเงินปันผล

ทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว ้โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ

ไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 28 

พฤษภาคม 2563 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นหุ้นและเงินสด ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 

คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 30,000,000 

หุ้น (จ่ายจริงจ านวน 29,999,971 หุ้น) คิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.025 บาทต่อหุ้น และ 

จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.0027778 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทั้งส้ินในอตัรา 0.0277778 บาท

ต่อหุ้น ทั้งน้ี หากรวมการจ่ายปันผลท่ีเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในคร้ังน้ี รวมกบัการ

จ่ายเงินปันผลท่ีบริษทัฯ ไดจ่้ายไปแลว้ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 จะคิดเป็นการจ่ายปันผล

เป็นหุ้นทั้งส้ินจ านวนไม่เกิน 71,999,998 หุ้น (คิดเป็นมูลค่า 35,999,999 บาท) และจ่ายปันผลเป็นเงินทั้งส้ิน

ประมาณ 4,000,011 บาท รวมมูลค่าการจ่ายปันผลทั้งส้ิน 40,000,010 บาท คิดเป็นร้อยละ 145.63 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2562 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงินปันผลเปรียบเทยีบกบัปีทีผ่่ำนมำ เป็นดังนี้ 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรร

ก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและ

เงินสด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี ในอตัราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย เป็นจ านวน 1,373,354 บาท  

(ข) จ่ายปันผลส าหรับผลด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2562 จากก าไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็น
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู ้ถือหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 

วนัที่ วนัปิด วนัก ำหนด วนัที่ เงนิปนัผล

ขึน้เครือ่งหมำย สมดุทะเบยีน รำยชือ่ผูถ้อืหุน้ จำ่ยเงนิปนัผล (ตอ่หุน้)

15/11/2019 - 18/11/2019 3/12/2019 หุน้ปันผล 20:01 หุน้ ปันผลจากก าไรสะสม

15/11/2019 - 18/11/2019 3/12/2019 เงนิปันผล 0.0027778 บาท ปันผลจากก าไรสะสม

9/4/2019 - 10/4/2019 10/5/2019 เงนิปันผล 0.04 บาท ปันผลจากก าไรสะสม

24/5/2018 - 25/5/2018 8/6/2018 เงนิปันผล 0.06 บาท 01/01/18-31/03/18 ปันผลจากก าไรสทุธแิละก าไรสะสม

9/4/2018 - 10/4/2018 10/5/2018 เงนิปันผล 0.05 บาท 01/01/17-31/12/17 ปันผลจากก าไรสทุธิ

รอบผลประกอบกำร เงนิปนัผลจำกหนว่ยประเภท
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41,999,998 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 20,999,999 บาท หรือคิด
เทียบเป็นมูลค่าเท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0333333 บาทต่อหุน้ 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจดัสรรหุ้นปันผลดงักล่าว บริษทัฯ จะจ่ายปันผล

เป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.0333333 บาทต่อหุน้ ส าหรับเศษหุน้ดงักล่าว 

(ค) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 2,333,331 
บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ใหก้บัผูรั้บปันผล)  

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 และ

ก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด  

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการ

จ่ายเงินปันผล ตามท่ีเสนอทุกประการดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 445,220,504 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวม (958 รำย) 445,220,504 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 958 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้445,220,504 หุน้ 

หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งได้รับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วำระที ่6. พจิำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป 
จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 1 (CHAYO-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อให้บริษทัฯ มีความยืดหยุน่ทางการเงินส าหรับขยายกิจการ

และ/หรือมีเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ ในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในการซ้ือหน้ีดอ้ยคุณภาพเขา้มาบริหาร

เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯ มีความประสงคท่ี์จะใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการออก

และจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1 

(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”) ในจ านวนไม่เกิน 209,999,990 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตาม

สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราจดัสรร 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

CHAYO-W1 (หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรแลว้ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

CHAYO-W1 มีอาย ุ2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยอตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-

W1 จ  านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 6.50 บาทต่อหุ้น โดยเง่ือนไขและรายละเอียด

เก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (CHAYO-W1) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 

ไดเ้ม่ือถึงก าหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไดรั้บผลตอบแทนจากใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงั

การเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) (ทั้งน้ี ในการ

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะไดรั้บเงินประมาณ 1,365 ลา้นบาท หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ

ทุกรายใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัครบถว้น) 

นอกจากน้ี เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการ

บริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

มอบหมาย มีอ านาจในการ (ก) ก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ือง

กบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (ข) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ 
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และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการ

ยื่นค าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนั เอกสาร และหลกัฐานดงักล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 รวมถึงหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ (ค) มี

อ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

CHAYO-W1 ในคร้ังน้ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในจ านวนไม่เกิน 

209,999,990 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดย

ไม่คิดมูลค่า ในอตัราจดัสรร 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (หากเกิดเศษ

จากการค านวณตามอัตราการจัดสรรแล้วให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) และอนุมัติการมอบหมายให้

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/

หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก

และจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  CHAYO-W1 ตามท่ีเสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง 

เป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 445,220,504 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวม (958 รำย) 445,220,504 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 958 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้445,220,504 หุน้ 
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หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งได้รับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่7. พจิำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 14.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 
315,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวน 314,999,985.50 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้ออกจ ำหน่ำยของบริษัทฯ จ ำนวน 29 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะ (1) จ่ายปันผลเป็น

หุ้นสามญัของบริษทัฯ และ (2) ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 5 และ 6 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงตอ้ง 

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ และการออกและจดัสรร

ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ดงักล่าว อยา่งไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษทัมหาชน ก าหนดวา่ บริษทั

มหาชนจ ากดัจะเพิ่มทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มข้ึน และจะกระท าไดเ้ม่ือหุ้น

ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุน้ท่ีเหลือนั้นเป็นหุ้นท่ีออกไวเ้พื่อรองรับ

หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัคงมีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 29 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท ซ่ึงเป็นหุน้คงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผลตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 8 

พฤศจิกายน 2562 ดงันั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ จ านวน 14.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 315,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 314,999,985.50 บาท 

โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 29 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาททิ้ง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 14.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 315,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

314,999,985.50 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 29 หุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 
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ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน  14.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

315,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 314,999,985.50 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงั

ไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 29 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ตามท่ีเสนอ 

ทุกประการดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 445,343,504 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (959 รำย) 445,343,504 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 123,000 หุ้น รวมมีผูถื้อ
หุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 959 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้445,343,504 หุน้ 

หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียง
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่8. พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับกำร 
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  

ตามไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในวาระท่ี 7 ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน  
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 
จ านวน 

 314,999,985.50   บาท (สามร้อยสิบส่ีล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้า
พนัเกา้ร้อยแปดสิบหา้บาทหา้สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 629,999,971 หุน้ (หกร้อยยี่สิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้
พนัเกา้ร้อยเจด็สิบเอด็หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น:    
 หุน้สามญั 629,999,971  หุน้ (หกร้อยยี่สิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้

พนัเกา้ร้อยเจด็สิบเอด็หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ -     หุน้     (                    -                  )” 

ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อให้

เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ

นายทะเบียน ตามท่ีเสนอทุกประการดว้ยคะแนนเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 445,343,504 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
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มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

รวม (959 รำย) 445,343,504 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 959 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้445,343,504 หุน้ 

หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียง
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่9. พจิำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 125,999,994.00 บำท จำกทุนจดทะเบียน
เดิมจ ำนวน 314,999,985.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวน 440,999,979.50 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิม่ทุนจ ำนวน 251,999,988 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะ (1) จ่ายปันผลเป็น

หุน้สามญัของบริษทัฯ และ (2) ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตาม

สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 5 และ 6 ขา้งตน้  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษทัฯ อีกจ านวน  125,999,994.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 314,999,985.50 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียน จ านวน 440,999,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 251,999,988 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท เพื่อ 1) รองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และ 

2) รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จ  านวนไม่เกิน 209,999,990 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น

ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 และความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ของ

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน  125,999,994.00 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิม จ านวน 314,999,985.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 440,999,979.50 บาท โดย

การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 251,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) 

รองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และ 

(2) รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จ  านวนไม่เกิน 209,999,990 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ตามท่ีเสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 445,343,504 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (959 รำย) 445,343,504 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 959 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้445,343,504 หุน้ 

หมำยเหตุ: มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียง
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่10. พจิำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้ งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ตามท่ีไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในวาระท่ี 9 ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้

ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน  
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 
จ านวน 

 440,999,979.50   บาท (ส่ีร้อยส่ีสิบล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพนั
เกา้ร้อยเจด็สิบเกา้บาทหา้สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 881,999,959 หุน้ (แปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้า
หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยหา้สิบเกา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น:    
 หุน้สามญั 881,999,959 หุน้ (แปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยหา้สิบเกา้หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ -     หุน้     (                    -                  )” 

ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม

ถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ

นายทะเบียน ตามท่ีเสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 445,343,504 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
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มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

รวม (959 รำย) 445,343,504 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 959 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้445,343,504 หุน้ 

หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียง
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่11. พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรใช้

สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้ งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษทัฯ จ านวน 125,999,994.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 314,999,985.50 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียน จ านวน 440,999,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 251,999,988 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 9  ขา้งตน้  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 251,999,988 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(11.1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล 
รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 20,999,999 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 
0.0333333 บาทต่อหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจดัสรรหุ้นปันผลดงักล่าว 
บริษทัฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.0333333 บาทต่อหุน้ ส าหรับเศษหุน้ดงักล่าว 

(11.2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 209,999,990 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ซ่ึงออกให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราจดัสรร 3 
หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 หากเกิดเศษจากการค านวณตาม
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อตัราการจดัสรรแลว้ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยอตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-
W1 จ  านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ท่ีราคาใช้สิทธิ 6.50 บาทต่อหุ้น อน่ึง 
บริษทัฯ จะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ี
มีรายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 
(Record Date) ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 และก าหนดออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 

นอกจากน้ี เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั 

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

มอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ดงัต่อไปน้ี 

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และ 

(2) การเขา้เจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ 
อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตหรือขอ
ผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐาน ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
การน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมีอ านาจใน
การด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็น และสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 

รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวน 251,999,988 หุ้น มูลค่า

หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัน้ี  

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล 
รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 20,999,999 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

 

หนา้ 24 จาก 34 

 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

0.0333333 บาทต่อหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจดัสรรหุ้นปันผลดงักล่าว 
บริษทัฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.0333333 บาทต่อหุน้ ส าหรับเศษหุน้ดงักล่าว 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 209,999,990 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ซ่ึงออกให้แก่ผูถื้อ
หุน้ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราจดัสรร 
3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัรา
การจดัสรรแลว้ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 มีอายุ 2 ปี นบัแต่
วนัท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  โดยอัตราการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 
จ  านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 6.50 บาทต่อหุ้น อน่ึง บริษทัฯ 
จะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือ
ในวนัก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 
(Record Date) ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 และก าหนดออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู ้
ถือหุน้ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 

และอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจในการ

ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 445,343,504 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวม (959 รำย) 445,343,504 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 959 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้445,343,504 หุน้ 

หมำยเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วำระที ่12. พจิำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้ งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 24 ก าหนดวา่ “ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจาก

ต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็

ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปี

ท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะ

ใชว้ธีิจบัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และ

หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่า ๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนท่ีตอ้งพน้จาก

ต าแหน่งในคราวนั้น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากต าแหน่งโดยวิธีจบัสลาก ทั้งน้ี กรรมการผูท่ี้ออกตามวาระนั้น ๆ 

อาจถูกเลือกเขา้รับต าแหน่งใหม่อีกก็ได”้ 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ินจ านวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง

ตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 จ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

(1) นายวฒิุศกัด์ิ    ลาภเจริญทรัพย ์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

(2) นายวทิยา    อินาลา   กรรมการ 

(3) พลอากาศเอกอานนท ์  จารยะพนัธ์ุ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

(4) นายชานนท ์   โชติวจิิตร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

เพื่อส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ

เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ได ้ ในช่วง

ระหวา่งวนัท่ี 30 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2563 แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือ

บุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) พิจารณา

แลว้เห็นวา่กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเป็นผู ้มี คุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
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พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และกรรมการอิสระทั้ง 

3 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบติัตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

สมควรไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยขอ้มูลของกรรมการท่ีไดรั้บเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็น

กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ มีรายละเอียดปรากฏตามประวติั

โดยสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม

วาระ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563   

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง โดยเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

 (1) นายวฒิุศกัด์ิ ลาภเจริญทรัพย ์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 428,301,461 96.1733 
ไม่เห็นดว้ย 17,042,043 3.8267 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวม (959 รำย) 445,343,504 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 959 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้445,343,504 หุน้ 

(2) นายวทิยา อินาลา   กรรมการ 

 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 424,225,991 95.2582 
ไม่เห็นดว้ย 21,117,513 4.7418 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวม (959 รำย) 445,343,504 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 959 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้445,343,504 หุน้ 

(3) พลอากาศเอกอานนท ์   จารยะพนัธ์ุ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 445,343,504 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวม (959 รำย) 445,343,504 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 959 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้445,343,504 หุน้ 

(4) นายชานนท ์  โชติวจิิตร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 445,343,504 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

 

หนา้ 28 จาก 34 

 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวม (959 รำย) 445,343,504 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 959 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้445,343,504 หุน้ 

หมำยเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่13. พจิำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้ งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชนและขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ ขอ้ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 

บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด 

ในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความ

เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และขนาดธุรกิจของบริษทัฯ ภาระหน้าท่ี 

ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิง

ค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบับริษทัฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาถึงการ

ขยายตวัทางธุรกิจ ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ในรูปแบบของเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึง

โบนสัแลว้เป็นเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ค่ำตอบแทน ปี 2562 ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) 

จ ำนวนค่ำตอบแทน 
กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย (บำท) 

จ ำนวนค่ำตอบแทน 
กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย (บำท) 

ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 1,750,000 ไม่เกิน 1,750,000 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

 

หนา้ 29 จาก 34 

 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

รำยละเอยีดค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำร มีดังนี้  

คณะกรรมกำรบริษัท ค่ำเบีย้ประชุม (ต่อคร้ัง) 
ประธานกรรมการ 25,000 บาท 
กรรมการบริษทั 12,500 บาท 

 

คณะกรรมกำรชุดย่อย ค่ำเบีย้ประชุม (ต่อคร้ัง) 
ประธานกรรมการชุดยอ่ย 12,500 บาท 

กรรมการ 10,000 บาท 
หมายเหต ุ กรรมการท่ีได้รับเงินเดือนประจ าในฐานะผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับ

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 

ตามท่ีเสนอทุกประการดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 445,343,504 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (959 รำย) 445,343,504 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 959 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้445,343,504 หุน้ 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

 

หนา้ 30 จาก 34 

 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งด
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่14. พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ประจ ำปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้ งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษทั

มหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 59 และขอ้ 62 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีประจ าปีของบริษทัฯ และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ โดยผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้น ท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอาจพิจารณาเลือกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียน

ผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑ์ของ

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง โดยได้พิจารณาผลการ

ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (“PwC”) และมีความเห็นวา่ 

ผูส้อบบญัชี จาก PwC มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

เน่ืองจาก PwC มีผลการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบบญัชีอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มี

เครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษทั 

พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก PwC เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคน

หน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ PwC แทนได ้

(1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339  

เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้ 3 รอบปีบญัชี หรือ  

(2) นายชาญชยั ชยัประสิทธิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760  

ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ หรือ  

(3) นายไพบูล ตนักูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298  



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

 

หนา้ 31 จาก 34 

 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ   

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษทัฯ  

บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร กรรมการ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็น

อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ของ PwC 

แล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีท่ี เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

3,800,000 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมาจ านวน 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีดงัน้ี 

รำยละเอยีดค่ำสอบบัญชี 

ค่ำสอบบัญชี ปี 2562 (จ่ำยจริง) ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
(รวม 4 บริษทั) 

3,500,000 บาท ไม่เกิน 3,800,000 บาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

และบริษทัย่อย ประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอมาทุกประการดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 445,343,504 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวม (959 รำย) 445,343,504 100.0000 
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* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 959 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้445,343,504 หุน้ 

หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งได้รับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่15. พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง 

ก าหนดวา่ เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีก

ก็ได ้แต่ไม่ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ประธานจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีค าถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นและค าเสนอแนะ

แก่บริษทัฯ สามารถเสนอ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นไดใ้นระเบียบวาระน้ี 

ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. นายเจตวยี ์ภคัรัชพนัธ์ุ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

COVID-19 ส่งผลต่อการลงทุน การด าเนินงาน และเป้าหมายของบริษทัฯ ในปี 2563 หรือไม่ 

 นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ตอบวา่ ประเด็นท่ี 1) ในปี 2563 บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายรายไดโ้ดยรวม

เติบโตไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 โดยไม่ปรับเป้า โดยวางแผนลงทุนซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทั้งท่ี

มีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัจ านวน 10,000 ลา้นบาท โดยตั้งงบลงทุนอยู่ท่ีประมาณ 

1,000 ลา้นบาท และวางแผนการปล่อยสินเช่ือประมาณ 200 ลา้นบาท แต่จะใชค้วามระมดัระวงั

และค่อยเป็นค่อยไป เน่ืองจาก NPL ในช่วงน้ีค่อนขา้งสูง โดยเม่ือปลายปีท่ีแล้ว NPL ของ

สถาบนัการเงินอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 2.9 ตน้ปีน้ีไดข้่าววา่อยู่ท่ีร้อยละ 3 กวา่แลว้ โดยในปีน้ี

อาจจะสูงถึงร้อยละ 3.5 ก็ได ้ดงันั้น เราอาจโยกเงินในการปล่อยสินเช่ือบางส่วนมาลงทุนในการ

ซ้ือหน้ีด้อยคุณภาพน่าจะดีกว่า ส่วนของงานธุรกิจให้บริการเจรจา ติดตามทวงถามหน้ีนั้น

บริษทัฯ มีแผนในการขยายงานอยา่งต่อเน่ือง 

ประเด็นท่ี 2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษทัไดรั้บผลกระทบ

ตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ มีนาคม และเมษายน ก็ยงัไดรั้บผลกระทบอยู ่โดยบริษทัฯ มีการเตรียม

ความพร้อมในการป้องกนั ดูแล และจดัท าแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) พร้อมทั้งแนว

ทางการปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติด
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เช้ือไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของพนกังานท่ีขอร้องและก าชบัให้พนกังาน 

มีการดูแลตวัเองไม่ให้มีความเส่ียงในการติดเช้ือ และมีการแบ่งพนักงานบางส่วนให้ Work 

from Home (ในส่วนท่ีบริษทัฯ ซ้ือหน้ีมาบริหาร) เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

ประเด็นท่ี 3) บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

โดยแบ่งได ้2 ส่วนคือ ส่วนแรกในธุรกิจใหบ้ริการติดตามทวงถามหน้ี เน่ืองจากสถาบนัการเงิน

เราท าตามนโยบายของสถาบนัการเงินท่ีให้ไว ้โดยหากลูกหน้ีรายใดจ่ายไดเ้ราก็แนะน าให้

ลูกหน้ีจ่ายตามปกติ ส่วนลูกหน้ีรายใดตอ้งการหยุด ชะลอหรือลดการช าระ บริษทัฯ ก็จะปรับ

โครงสร้างหน้ีใหก้บัลูกหน้ีตามนโยบายของสถาบนัการเงินนั้น ๆ  

ส่วนธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของบริษทัเองนั้น ในส่วนของหน้ีมีหลกัประกนั กรม

บงัคบัคดีและศาล ในช่วงน้ีหยุดท าการจึงท าให้เราด าเนินการในเร่ืองของการขายทอดตลาด

ไม่ได ้ส่วนของหน้ีไม่มีหลกัประกนัเราตามอยู่ 2 ส่วนคือ ในส่วนของลูกคา้ท่ีขอปิดบญัชีและ

ลูกคา้ผอ่น บริษทัก็มีการผอ่นผนัใหลู้กคา้โดยลดยอดการช าระลง หรือขยายระยะเวลาการช าระ

ออกไป เพื่อช่วยเหลือลูกคา้   

2. นายธาดา สุขโข ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า บริษทัฯ มีหลกัเกณฑ์อย่างไรในการก าหนด

ราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ท่ีราคา 6.50 บาทต่อหุน้ 

 นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ตอบว่า ราคาใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 พิจารณาจาก

ความสามารถในการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 2563 ทั้งน้ีบริษทัฯ  

มีความเช่ือมัน่วา่จะสามารถด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดไ้ม่ยากนกั 

  นายธาดา สุขโข สอบถามต่อเน่ืองวา่ บริษทัฯ มีการตั้งเป้าหมายในการขายทรัพยสิ์นรอการขาย

หรือไม่ และเม่ือขายทรัพยสิ์นรอการขายได้แล้วจะมีการบนัทึกทางบญัชีให้สอดคล้องตาม

มาตรฐานการบญัชีใหม่ (TFRS 9) อยา่งไร 

  นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ตอบว่า ปัจจุบนับริษทัฯ ไดผ้ลกระทบจากการหยุดการด าเนินการของ

ศาล และกรมบงัคบัคดี โดยส่งผลให้บริษทัไม่สามารถขายหลกัประกนัของหน้ีดอ้ยคุณภาพได ้

โดยคิดวา่ผลกระทบน้ีไม่น่าจะนาน อาจกินเวลา 2 - 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนเมษายน พฤษภาคม 

และ/หรือมิถุนายน โดยคาดว่าในปลายไตรมาสท่ี 2 หรือตน้ไตรมาสท่ี 3 บริษทัฯ ก็จะสามารถ

ด าเนินการไดต่้อ 

  นายณฐพล  ทิพชชัวาลวงศ ์ตอบเสริมวา่ มาตรฐานการบญัชีใหม่ (TFRS 9) ไม่ส่งผลกระทบต่อ

การบนัทึกทางบญัชีของรายการทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) โดยจะบนัทึกเป็นรายได้อ่ืนใน
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ส่วนของก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายเม่ือมีการขายออกไปเท่านั้น การทยอยรับรู้

จะเป็นในส่วนของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ หรือ NPL ท่ีจะตอ้งมีการตี Fair Value แลว้มาทยอย

รับรู้ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (TFRS 9) 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลาเขา้มาเขา้

ร่วมประชุมในวนัน้ี และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.40 น. 

 
            (นายสุขสันต ์ ยศะสินธ์ุ) 
               ประธานท่ีประชุม 

 

               (นายกิตติ ตั้งศรีวงศ)์ 
                  เลขานุการบริษทั  


