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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
             

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดัประชมุขึน้เมื่อวนั
จนัทรท์ี่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. หอ้งประชุมรชัวิภา ชัน้ 2 โรงแรมเจา้พระยาปารค์ เลขที่ 247 ถนนรชัดาภิเษก 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 
เร่ิมการประชุม เวลา 10.00 น. 

นายวฒุิศกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย ์ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลา่วตอ้นรบัผู้
ถือหุน้เขา้สูก่ารประชุม และแถลงว่าในขณะที่เริ่มประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ
รวมทัง้สิน้ 1,123 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้402,023,100 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 67.0039 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด
ของบรษัิทฯ ซึง่ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ที่ 42  

 
จากนัน้ประธานฯ ไดก้ลา่วแนะน าคณะกรรมการบรษัิท ที่ปรกึษาของบรษัิทฯ ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และที่ปรกึษา

กฎหมายของบรษัิทฯ ที่เขา้รว่มประชมุในครัง้นีเ้พื่อตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ ดงันี  ้
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 6 ท่าน ได้แก่ (จากทั้งหมด 9 ท่าน) 

1. นายวฒุิศกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย ์                          ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
2. นายอานนท ์ จารยะพนัธุ ์                       กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
3. นายธีรณฎัฐ์  ตัง้สถาพรพงษ์                               กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
4. นายสขุสนัต ์ ยศะสนิธุ ์                         รองประธานกรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
5. นายเสกสรรข ์ รงัสยิีรานนท ์               กรรมการ 
6. นางรสพร  สขุสมพร                                          กรรมการ 

 
ผู้บริหารของบริษัท จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

1. นายกิตติ  ตัง้ศรวีงศ ์                                   รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร/ เลขานกุารบรษัิท 
2. นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์                        ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน  

 

ผู้สอบบัญชจีากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 
1. คณุวรฐ ทรฤกษ์  
2. คณุ ปวีณา เยี่ยงสกลุไพศาล 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
1. คณุคม วชิรวราการ 
2. ภาสติา นานานกุลู 
3. สธิุดา ชยัสวุรรณ 
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ประธานฯ แจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 นีม้ีวาระการประชุมจ านวน 10 วาระ ตาม
รายละเอียดในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุที่ไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้ เพื่อศกึษาขอ้มลูลว่งหนา้ก่อนการประชมุแลว้  

 
ก่อนเขา้สูว่าระการประชมุ ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวชนนาถ ไตรทรพัย ์(“ผู้ด าเนินการประชุม”) แจง้ใหท้ี่

ประชมุทราบถึงหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการประชมุ วิธีการออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
การประชมุ ดงันี ้

 
1. การนบัลงคะแนน ใหน้บัหุน้ 1 หุน้เป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้

ดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ เวน้แต ่การออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการ  
 

2. การลงคะแนน ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ใหล้งคะแนน
เสยีงตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 
การลงมติในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงมติแบบลบั ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสใน

การลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ใหผู้ถื้อหุน้ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนดว้ยคะ่  
 

ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ ในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม ่
ส  าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ใหท้ าเครื่องหมายในช่อง □ ไม่เห็นดว้ย หรือ □ งดออกเสียงใน
บตัรลงคะแนน และยกมือขึน้ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่สามารถเก็บบตัรลงคะแนนและน าไปตรวจนบั ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะ
ออกเสยีงเห็นดว้ย ใหท้ าเครือ่งหมายในช่อง □ เห็นดว้ย ในบตัรลงคะแนน และสง่บตัรลงคะแนนทัง้หมดคืนเจา้หนา้ที่หลงั
ปิดการประชมุ ทัง้นี ้  บรษัิทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานและเพื่อท าใหเ้กิดความโปรง่ใส แต่จะไม่มี
ผลกระทบตอ่ผลคะแนนท่ีไดป้ระกาศไปแลว้ 

 
ทัง้นี ้ในวาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเสนอใหล้งคะแนนอนมุตัิ

แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
 

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่เป็นบตัรเสยี 
1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครือ่งหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 
2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการลงคะแนน ใหข้ีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัดว้ยทกุครัง้ 

 
ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใชว้ิธีหกัคะแนนที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียง

ทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย บตัรลงคะแนนที่มาถึงเจา้หนา้ที่นบัคะแนน ภายหลงัจากที่ 
ประธานฯ หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายไดป้ระกาศปิดรบับตัรลงคะแนนของระเบียบวาระนัน้ ๆ แลว้จะถือว่าเป็นบตัรที่เห็นดว้ย
เทา่นัน้  และเมื่อเสรจ็การประมวลผลคะแนนแลว้ จะประกาศผลการนบัคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรือ่งดงักลา่ว ใหท้ี่
ประชมุทราบ โดยผลคะแนนเสยีงที่นบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและ
โดยการมอบฉนัทะ โดยแตล่ะวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้รว่มประชมุลา่สดุในวาระนัน้ ๆ 
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ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของตนได ้โดยส่ง
บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ที่อยูบ่รเิวณประตทูางเขา้ออก 

 
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์

ของผูถื้อหุน้นัน้ บริษัทฯ ไดน้ าคะแนนของผูถื้อหุน้รายนัน้ในแต่ละวาระ มารวมนบัตามวิธีขา้งตน้เพื่อการลงมติตามวาระ
แลว้ สว่นผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะแตไ่มไ่ดร้ะบถุึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามวิธีที่
ไดแ้จง้ไป  

 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ที่ 47 การลงคะแนนเสียงส าหรบัวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 

วาระที่ 8 และวาระที่ 9 จะตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน กล่าวคือ การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนัน้ ๆ จะไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนับ
คะแนน 

 
สว่นการลงคะแนนส าหรบัวาระที่ 7 จะตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ซึ่งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 34 การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระที่ 7 จะนบั
คะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” “งดออกเสยีง” รวมถึงบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง 

 
ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการตรวจนบัคะแนนเสยีง บรษัิทฯ ไดเ้ชิญที่ปรกึษากฎหมายจากบรษัิท กดุั่น แอนด ์

พารท์เนอร ์จ ากดั รว่มเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน 
 

หลงัจากที่ประธานฯ หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากประธานฯ ไดชี้แ้จงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถว้นแลว้ ก่อน
ลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามรายละเอียดของวาระนัน้เพิ่มเติม โดย
ใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแจง้ช่ือ นามสกลุ ก่อนตัง้ค าถามหรอืแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชนใ์นการจดัท ารายงาน
การประชมุ ส าหรบัผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีเรือ่งสอบถามหรอืขอ้เสนอแนะอื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมใน
ครัง้นี ้ใหส้อบถามในวาระท่ี 10 ซึง่เป็นวาระพิจารณาเรือ่งอื่น ๆ 

 
เมื่อผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธานฯ กลา่วเปิดการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2561 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และด าเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดงัมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

 
ประธานฯ ไมม่ีเรือ่งแจง้เพื่อทราบ 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2562 

 
ประธานฯ มอบหมายใหน้ายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  
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นายกิตติ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 เป็นเรื่องการพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้
ครัง้ที่ 1/2562 ซึง่ไดจ้ดัประชมุขึน้เมื่อวนัที่ 3 มกราคม 2562 โดยบรษัิทฯ ไดม้ีการจัดท ารายงานการประชุม
และไดจ้ ัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดศ้กึษารายละเอียดของรายงานการประชมุแลว้ ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นว่าไดม้ีการ
บนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้นตามมติที่ประชมุ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562 รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 ที่ประชุมเมื่อวนัที่ 3 มกราคม 
2562 ดงักลา่ว 

 
ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการเสนอแนะหรอืแกไ้ขรายงานการประชมุดงักลา่ว
หรอืไม ่

 
ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้แกไ้ขรายงานการประชมุเพิ่มเติม 

 
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจง้ต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติ
อนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา

ประชมุและออกคะแนนเสยีง รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ตามที่เสนอ 
 

โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 402,033,100 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 402,033,100 100.0000 

                    *ไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
หมายเหต ุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 

10,000 หุน้ รวมมีผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 
1,124 ราย ถือหุน้รวมกันได้ 402,033,100 หุน้ 

 
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

 
ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัที่
เกิดขึน้ในรอบปี 2561 ในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 แลว้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

 
จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ชิญใหค้ณุสขุสนัต ์ยศะสนิธุ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CEO) คณุกิตติ 
ตัง้ศรวีงศ ์รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (Deputy CEO) และคณุณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์ประธานเจา้หนา้ที่
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บริหารบญัชีและการเงิน (CFO) สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และชีแ้จง
แผนการด าเนินงานของปีปัจจบุนัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รบัทราบ 

 

นายสขุสนัต ์นายณฐพล และนายกิตติ ไดร้ายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ดงันี ้

 
 
รายการ 2559 2560 2561 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน  197.14 205.98 255.64 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 61.60 73.24 91.70 

ก าไรขัน้ตน้ 135.54 132.74 163.94 

ก าไรสทุธิ 70.89 58.24 85.43 

สนิทรพัยร์วม 307.42 415.48 828.82 

รวมหนีส้นิ 31.90 82.26 65.56 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 275.52 333.22 763.26 
 

นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารและเลขานกุารบริษัท รายงานว่า  ภาพรวมรายไดข้องปี 
2561 อยู่ที่ประมาณ 255.64 ลบ. เพิ่มขึน้จากปีที่แลว้ประมาณรอ้ยละ 24 ตน้ทนุการใหบ้ริการในปีนีอ้ยู่ที่
ประมาณ 91.70 ลบ. โดยอตัราตน้ทนุการใหบ้รกิารแลว้อยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 35.9 ของรายได ้ซึ่งใกลเ้คียง
กบัปีที่แลว้ที่อยู่ที่รอ้ยละ 35.6 ส่วนก าไรขัน้ตน้ในปีนีอ้ยู่ที่ประมาณ 163.94 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 
64.1 ของรายไดร้วมซึ่งใกลเ้คียงกบัปีที่แลว้ที่อยู่ที่รอ้ยละ 64.4 โดยบริษัทมีรายไดอ้ื่นๆ อีกประมาณ 2.2 
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ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นรายไดจ้ากดอกเบีย้เงินฝากของเงินระดมทนุที่เราเก็บไวเ้พื่อรอการลงทนุ และมี
ก าไรจากการขายสนิทรพัย ์รอการขาย หรอื NPA  

 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการบริหารซึ่งอยู่ที่ 60.75 ลบ. คิดเป็น 23.8% ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนเล็กนอ้ย  (ปีที่แลว้อยู่ที่
รอ้ยละ 22) โดยการเพิ่มขึน่สว่นใหญ่เกิดจาการ Provision ของพอรต์สินเช่ือดอ้ยคณุภาพประมาณ 9 - 10 
ลบ.  สว่นตน้ทนุทางการเงินนัน้อยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 1.1 ซึ่งเพิ่มขึน้จากการที่บริษัทมีการ leverage มาก
ขึน้หรอืมีการกูย้ืมมากขึน้  
โดยก าไรก่อนภาษี 109 ลบ. คิดเป็น 42% ซึง่ใกลเ้คียงกบัปีที่แลว้ สว่นคา่ใชจ้่ายทางภาษีอยู่ที่ประมาณ 23 
ลบ. คิดเป็น 9.3% ซึ่งลดลงจากปีที่แลว้ที่อยู่ที่ 13.9% เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีค่าในการเขา้ตลาดซึ่ง
สามารถน ามาเครดิตภาษีได ้ท าใหใ้นปี 2561 บรษัิทมีก าไรสทุธิจ านวน 85.43 ลบ.คิดเป็น 33.4% ของนได ้
ซึง่สงูกวา่ปีก่อนที่ก าไรอยูท่ี่ 58.24 หรอืคิดเป็น 28.3% ของรายได ้โดยจะเห็นไดว้่าบริษัทยงัสามารถรกัษา
ระดบัก าไรสทุธิใหอ้ยูท่ี่ประมาณ 30% ได ้
นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดอ้ธิบายเพิ่มเติม ในสว่นสินทรพัย ์
บริษัทมีสินทรพัยร์วม  828 ลบ. โดยเพิ่มขึน้จากปีที่แลว้ที่สินทรพัยร์วมอยู่ที่ประมาณ 415 ลา้นบาท โดย
เพิ่มขึน้มาประมาณ 413 ลบ. โดยการเพิ่มสว่นใหญ่เกิดจาก ก าไรจากการด าเนินธุรกิจ  และการเพิ่มขึน้
จากเงินระดมทุน IPO (ในรูปเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) และการที่บริษัทน าเงินไปซือ้กอง
สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพเพิ่มขึน้ ท าใหส้นิทรพัยด์อ้ยคณุภาพเพิ่มขึน้ 
ดา้นรวมหนีส้นิปี 2561 อยู ่65 ลบ. สว่นปี 2560 อยู ่82 ลบ. โดยลดลงเล็กนอ้ยเนื่องจากการที่บริษัทมีการ
ช าระคืนเงินกูส้ถาบนัการเงิน โดยสว่นของผูถื้อหุน้รวมในปี 2561 อยู่ที่ 763 ลบ. เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่อยู่ที่
ประมาณ 333 ลบ. โดยการเพิ่มส่วนใหญ่เกิดจาการที่บริษัทไดร้บัเงิน IPO และบริษัทมีก าไรจากการ
ด าเนินงาน และมีการจ่ายปันผล โดยส่งผลให้ก าไรสะสมลดลงเล็กน้อย ทัง้นีน้ายณฐพลฯ ไดอ้ธิบาย
อตัราสว่นท่ีส าคญัของบรษัิทดงันี ้

 

  2559 2560 2561 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 68.75% 64.44% 64.13% 

อตัราก าไรสทุธิ 35.83% 28.20% 32.29% 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.12 0.25 0.09 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 23.52% 16.11% 13.73% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 29.53% 19.13% 15.58% 

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (EPS) 0.1688 0.1387 0.1605 
      * อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) , อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์, อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  มีสดัสว่นท่ีลดลงเน่ืองจากมีปรมิาณเงินทนุ   
        IPO หรือสว่นทนุท่ีเพิ่มเขา้มามากขึน้  

 
นายสขุสนัต ์ ยศะสนิธุ ์รองประธานกรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดชี้แ้จงเพิ่มเติม ส าหรบัแผนการ
ด าเนินงานปี 2562  ดงันี ้ 
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1. ในปี 2562 นีบ้ริษัทยงัคงเนน้ในการด าเนินธุรกิจหลกัเป็นหลกั นัน้ก็คิอการประมลูซือ้และ/หรือซือ้หนี ้
เขา้มาบรหิาร โดยบรษัิทไดต้ัง้งบประมาณในการประมลูหนีไ้วป้ระมาณ 800 – 1,000 ลบ. และในปีนี ้
กฎหมายได ้อนญุาตใหบ้รษัิท บรหิารสนิทรพัยส์ามารถเขา้ซือ้สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ จากบรษัิทท่ีไมใ่ช่
สถาบนัการเงินไดด้ว้ย จึงเป็นโอกาสที่ดีในการขยายตลาด 

2. ส่วนงานดา้นบริการหรืองานบริการจัดเก็บหนี ้จะมีการขยายงานเพิ่มขึน้ ซึ่งมีต้นทุนแค่ปริมาณ
พนกังานเทา่นัน้ 

3. เริม่ด  าเนินการปลอ่ยสนิเช่ือ ทัง้มีหลกัประกนัและไมม่ีหลกัประกนั โดยใชง้บประมาณ 200- 250 ลบ.  
โดยบรษัิท  

 
โดยในภาพรวมแลว้บรษัิทคาดวา่รายไดร้วมทัง้ปีนา่จะเติบโตไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 
    
นายสรุยินต ์จิตราภณัฑ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามพิ่มเติม ดงันี ้ 
1. เงินที่ไดจ้ากการขายหุน้แบบเฉพาะเจาะจง PP บรษัิทไดร้บัเงินครบหรอืไม ่
คณุกิตติฯ ตอบ ทางบรษัิทไดร้บัเงินครบถว้นเรยีบรอ้ย  
2. จากที่คุณสขุสนัตฯ์ ชีเ้จง้ว่ามีแผนจะใชเ้งินประมาณ 1,000 ลบ. ในการประมูลซือ้หนี ้อยากทราบ

สดัสว่น สถาบนัการเงิน ไม่ใช่สถาบนัการเงิน จะเป็นเท่าไหร ่อย่างไร และแผนที่จะลงทุนขยายคอล
เซ็นเตอรใ์ชป้รมิาณเงินเทา่ไหร ่มีแผนธุรกิจอยา่งไร ที่จะท าใหร้ายได ้Call Center กลบัคืนมา 

คณุกิตติฯ ตอบ การซือ้หนี ้บริษัทไดข้อมติออกหุน้กูก้ับผูถื้อหุน้ไปเรียบรอ้ยแลว้ จ านวนไม่เกิน 1,250 
ลบ. ซึ่งจะน าไปซือ้หนีป้ระมาณ 800- 1,000 ลบ. ทัง้นีก็้ขึน้อยู่กับปัจจัยสภาวะของ
ตลาดดว้ย ส่วนงบประมาณในขยายคอลเซ็นเตอรน์อ้ยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ
การจา้งพนกังานเพิ่มเป็นหลกั และส่วนเรื่องรายไดค้อลเซ็นเตอร  ์ นัน้บริษัทไดม้ีการ
เปลีย่นช่ือเป็น บจ. ชโย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์เซอรว์ิส เพิ่มทนุ และแกไ้ขวตัถปุระสงคใ์ห้
รองรบักบัการตอ่ยอดธุรกิจ การพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ากที่บรษัิทซือ้มาโดยหากตลาด
อ านวยก็คิดวา่นา่จะเป็นรายไดอ้ีกทางนงึใหก้บั Call Center 

คณุสขุสนัตฯ์ ไดชี้แ้จง้เพิ่มเติม เรือ่งการเขา้รว่มประมลู เวลาซือ้ใหม้องเป็นประเภทมีหลกัประกนั และไม่มี
หลกัประกนั จะชดัเจนกวา่ สว่นจะซือ้จากสถาบนัหรอืไมใ่ช่สถาบนัการเงินนัน้ขึน้อยูก่บั ที่นัน้ๆมีการจดัเปิด
ประมลูหรอืไม ่โดยในปีนีผ้มเช่ือวา่จะมีการขายหนีห้ลกัประกนัออกมามากวา่  
นายสรุิยนต ์จิตราภณัฑ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามพิ่มเติม อยากใหคุ้ณสขุสนัตอ์ธิบายใหช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ว่า 
งบประมาณใชซ้ือ้หนีท้ี่มีหลกัประกนัเทา่ไหร ่และหนีท้ี่ไมม่ีหลกัประกนัเทา่ไหร ่ 
คณุสขุสนัตฯ์ ตอบ สมมุติ คณะกรรมการอนมุตัิงบในปีนี ้1,000 ลบ. (เฉพาะเรื่องการประมลูซือ้หนี ้) 
สดัสว่นการซือ้หนี ้มีหลกัประกนัตอ่ไมม่ีหลกัประกนั จะเป็น 70 ตอ่ 30 คิดเป็นเงิน 700 ลบ. ตอ่ 300 ลบ. 
ส าหรบัหนีท้ี่มีหลกัประกนั 700 ลบ. สมมตุิวา่บรษัิทซือ้ที่ 50% ของราคาประเมิน  บรษัิทก็ไดห้ลกัประกนัมา
ประมาณ 1,400 ลบ. ส าหรบัหนีท้ี่ไมม่ีหลกัประกนั 300 ลบ. สมมตุิวา่บริษัทซือ้ที่ 4%-5% ของมลูหนีท้ัง้สิน้ 
บริษัทจะได ้มลูหนีม้าประมาณ 6,000 –7,500 ลบ. ประมาณนีค้รบั โดยในปีนีบ้ริษัทคาดว่า ทางสถาบนั
การเงินอาจมีการขายหนีม้ีหลกัประกันเพิ่มมากขึน้ โดยอาจท าใหส้ดัสว่นการขายและ /หรือเปลี่นเป็น 80: 
20.   
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นายสรุยินต ์จิตราภณัฑ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามตอ่ เรือ่งการขอใบอนญุาตปลอ่ยสนิเช่ือของบรษัิทต่างมีความ
คืบหนา้ไปถึงไหนอยา่งไร 
คณุณฐพลฯ ตอบ ในปีนี ้ช่วงมีนาคม บริษัทไดใ้บอนญุาตการปล่อยสินเช่ือประเภทนาโนไฟแนนซ ์และ
Perosonal loan เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ สว่นพิโกไฟแนนซ ์อยูร่ะหวา่งขออนญุาต  
นายสรุยินต ์จิตราภณัฑ ์ผูถื้อหุน้ ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดงันี ้อยากใหบ้ริษัทจดัท ารายงานประจ าปี
เป็นรูปเลม่ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ เนื่องจากผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุแลว้ไมม่ีเอกสารใดๆใหผู้ถื้อหุน้เลย 
คณุกิตติฯ ตอบ เนื่องจากทางตลาดไดม้ีนโยบาย การจดัสง่เอกสารการประชุมในรูปแบบ Paperless หรือ
แบบไม่ใชก้ระดาษแลว้ และบริษัทไดส้ง่หนงัสือเชิญแบบประชุมในรูปแบบ QR CODE แลว้ แต่อย่างไรก็
ตามบรษัิทขอรบัขอ้เสนอแนะของทางผูถื้อหุน้ไปพิจารณาครบัเพื่อปรบัปรุงการประชมุในครัง้หนา้ครบั 

 
ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ใดสอบถาม
เพิ่มเติม 

 
เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผูถื้อหุน้จึงไมต่อ้งลงคะแนนเสยีง ประธานฯ จึงสรุปวา่ที่ประชมุรบัทราบ
รายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในปี 2561 แลว้ 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมว่า ในวาระนีค้ณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิรบัรองงบการเงินประจ าปี 2561 ส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษัิท และไดผ้า่นการตรวจสอบ และรบัรองจาก
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ แลว้ ซึง่บรษัิทฯ ไดแ้นบงบการเงินดงักลา่วไปกบัหนงัสือเชิญประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้
ไดศ้กึษารายละเอียดแลว้ และมีรายละเอียดตามที่ฝ่ายบรหิารไดร้ายงานขอ้มลูในวาระก่อนแลว้  

 
ประธานฯ สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืไม ่ 

 
ประธานฯ สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม
เพิ่มเติม 

 
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจง้ต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติ
อนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปี บญัชีสิน้สดุ ณ วนัที  31 
ธนัวาคม 2561 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 406,413,101 100.0000 % 
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ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 % 
งดออกเสยีง 0 - * 
บตัรเสยี 0 - * 
รวม 406,413,101 100.0000 % 

                *ไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 3 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 
4,380,001 หุน้ รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 
1,127 ราย ถือหุน้รวมกันได้ 406,413,101 หุน้ 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงนิปันผล 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารและเลขานกุารบริษัท เป็นผู้
ชีแ้จงขอ้มลูการจดัสรรก าไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผลตอ่ผูถื้อหุน้ 

 
นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มี
นโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้อง
งบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้ อตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้ อยู่
กบัแผนการลงทุน เง่ือนไข และขอ้จ ากดัตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญากูย้ืมเงินหรือสญัญาต่าง  ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
(ถา้มี) ฐานะการเงินและผลด าเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท
อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการ
เติบโตทางธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต ความตอ้งการในการใชเ้งินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึง
ปัจจัยดา้นอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทัง้นีก้ารจ่ายปันผลดงักล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบรษัิทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 88.52 ลา้นบาท 
และมีก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบเฉพาะกิจการจ านวน 49,558,864 บาท บริษัทฯ จึงสามารถ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนีต้ามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม) และขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 54 บริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยก
มา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 

คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ และ
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
(ก) จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ในอัตรารอ้ยละ 5 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 

4,428,782.27 บาท ( ทั้งนี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
7,262,746 บาท ซึง่รวมการจดัสรรในครัง้นีแ้ลว้ )  
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(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรอืคิดเป็นเงินจ านวนประมาณ 57.60 ลา้นบาท ทัง้นี ้
เนื่องจากบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.06 บาทในวนัที่ 8 มิถนุายน 
2561 จึงเหลือเงินปันผลเพื่อจดัสรรส าหรบัปี 2561 ในครัง้นีเ้ป็นจ านวน 0.04 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นการ
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบรษัิทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย ส าหรบัเงินไดจ้ากการไดร้บัเงินปันผลในอตัราตามอตัราที่
กฎหมายก าหนดไว ้โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในวนั ที่ 10 เมษายน 
2562 ซึง่เป็นวนัใหส้ทิธิผูถื้อหุน้ (Record Date) (ทัง้นีก้ารใหส้ทิธิดงักลา่วของบรษัิทฯ ยงัมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ก่อน) และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

 

ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ใดสอบถาม
เพิ่มเติม 

 
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจง้ต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติ
อนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน ใหจ้ดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 4,428,782.27  บาท และการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และก าไรสะสมของบริษัทฯ ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 
หรอืคิดเป็นเงินจ านวนประมาณ 57.60  ลา้นบาท ตามที่เสนอทกุประการ 

 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 406,413,101 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 406,413,101 100.0000 

               *ไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์รองประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและเลขานุการบริษัท 
ชีแ้จงขอ้มูลการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

 
นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารและเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 
71 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคับขอ้ 24 ของบริษัทฯ ที่ก าหนดใหใ้นการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
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กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระ
ได ้โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 นี ้มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ดงันี ้

 
1) นายสขุสนัต ์ยศะสนิธุ ์ กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2) นายเสกสรรข ์รงัสยิีรานนท ์ กรรมการ 

3) นางสาวสริพิรรณ จนัทรท์ิพย ์ กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจ 
 

เพ่ือใหก้ารเลอืกตัง้เป็นไปอยา่งบรสิทุธ์ิ ยตุิธรรม และเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประธาน
ฯ ไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระออกจากหอ้งประชมุก่อนการเลอืกตัง้ 

 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สีย พิจารณาแลว้เห็นว่า กรรมการที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระในครัง้นีม้ีคุณสมบตัิครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด อีกทัง้เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณอ์ยา่งกวา้งขวางในสาขาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ อนัจะเป็นประโยชน์
และช่วยสนบัสนนุใหธุ้รกิจของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จ บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาแตง่ตัง้  

 
1) นายสขุสนัต ์ยศะสนิธุ ์ กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2) นายเสกสรรข ์รงัสยิีรานนท ์ กรรมการ 

3) นางสาวสริพิรรณ จนัทรท์ิพย ์ กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจ 
 
 

ซึง่เป็นกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
โดยมีรายละเอียดประวตัิของทัง้ 3 ท่านในรายงานประจ าปีและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 3 ซึง่ บรษัิทฯ ไดแ้นบไปกบัหนงัสอืเชิญประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณารายละเอียดแลว้ 

 
ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ใดสอบถาม
เพิ่มเติม 

 
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจง้ต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติ
อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบคุคล  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการซึ่งตอ้งออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเดิมอีก

วาระ หนึง่โดยการเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นรายบคุคล 
 

โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้  
  

1) นายสขุสนัต ์ ยศะสนิธุ ์  กรรมการ/ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ที่ประชุมมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนน
เสยีงเป็น  เอกฉนัทข์องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 
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ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 406,403,101 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 10,000 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 406,413,101 100.0000 

                            *ไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
2) นายเสกสรรข ์รงัสิยีรานนท ์กรรมการ ที่ประชุมมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 406,403,101 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 10,000 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 406,413,101 100.0000 

                           *ไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
3) นางสาวสริพิรรณ  จนัทรท์ิพย ์กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจ  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิดว้ย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 406,403,101 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 10,000 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 406,413,101 100.0000 

                          *ไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2562 
 

ประธานฯ มอบหมายให ้คณุกิตติ ตัง้ศรวีงศ ์รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงขอ้มลู
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทประจ าปี 2562 ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

 
นายกิตติ ตัง้ศรวีงศ ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารและเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัขอ้ 34 ของบริษัทฯ ที่ก าหนดใหผู้้
ถือหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบรษัิทและกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท 

 



สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 1 

หนา้ 13 จาก 16 

 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ไดแ้ก่ ภารกิจ 
ความรบัผิดชอบ และการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อใหเ้กิดประโยชนก์บับริษัทฯ  โดยเทียบเคียงกบั
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกลเ้คียงกัน 
แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียง
พอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ ทัง้นี ้กระบวนการก าหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาและน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหค้วาม
เห็นชอบก่อนน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก า หนด
คา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษัิท และกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท ส าหรบัปี 2562 ในรูปแบบค่าเบีย้ประชุม
กรรมการและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึง่รวมถึงโบนสัรวมแลว้ไมเ่กิน 1,750,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
ค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

จ านวนค่าตอบแทน 
กรรมการ (บาท) 

จ านวนค่าตอบแทน 
กรรมการ (บาท) 

คา่ตอบแทนที่จ่ายเป็นเงิน (บาท) ไมเ่กิน 1,750,000 ไมเ่กิน 1,500,000 
 
      รายละเอียดค่าเบีย้ประชุมกรรมการมีดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ค่าเบีย้ประชุม (ตอ่คร้ัง) 

ประธานกรรมการ 25,000 บาท 

กรรมการบรษัิทฯ 12,500 บาท 
 

คณะกรรมการชุดยอ่ย ค่าเบีย้ประชุม (ตอ่คร้ัง) 

ประธานกรรมการ 12,500 บาท 

กรรมการบรษัิทฯ 10,000 บาท 
          หมายเหต ุ: กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร ไมมี่สิทธ์ิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการ 

 
ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ใดสอบถาม
เพิ่มเติม 

 
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจง้ต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติ
อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม  

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชุม ใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 ในรูปแบบค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
และผลตอบแทนอื่น ๆ ซึง่รวมถึงโบนสัรวมแลว้ไมเ่กิน 1,750,000 บาท ตามที่เสนอ 
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โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 406,503,101 99.9975 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 10,000 0.0025 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 406,513,101 100.0000 

 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 

100,000 หุน้ รวมมีผู้ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 
1,128 ราย ถือหุน้รวมกันได้ 406,513,101 หุน้ 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2562 
 

ประธานฯ มอบหมายให ้คณุกิตติ ตัง้ศรวีงศ ์รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงขอ้มลู
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทประจ าปี 2562 ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

 
นายกิตติ ตัง้ศรวีงศ ์รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 และ 62 ซึ่ง
ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปีโดยการ
เสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลอืกบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีเนื่องจากมีผลการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจมาโดยตลอดรวมทัง้มีเครือข่าย
ครอบคลมุในหลายประเทศและเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท เสนอใหท้ี่
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ 

 
(1) นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5339 หรอื  
(2) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3760 หรอื 
(3) นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4298  

 
ในนามบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยใหค้นใดคน
หนึ่ง เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษัทฯ ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้ 

 
โดยก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,600,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชี
ดงันี ้

 
      รายละเอียดค่าสอบบัญชี  
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ค่าสอบบัญช ี
ปี 2562 

( ปีที่เสนอ ) 
ปี 2561 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย (รวม 4 บรษัิท) 

ไมเ่กิน 3,600,000 ไมเ่กิน 4,500,000 

* หมายเหต:ุ  บรษัิทยอ่ย ของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ บรษัิท บรหิารสินทรพัย ์ชโย จ ากดั, บรษัิท ชโย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์เซอรว์ิส 
จ  ากดั และ บรษัิท ชโย แคปปิตอล จ ากดั  

 
ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีสว่นไดเ้สียกบับริษัทฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 
ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ใดสอบถาม
เพิ่มเติม 

 
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจง้ต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติ
อนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
ตามที่เสนอ 

 
       โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 406,513,101 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 -* 

บตัรเสยี 0 -* 
รวม 406,513,101 100.0000 

                     *ไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที่ 9  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมจ านวน 1 ท่านและการเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
ประธานฯ มอบหมายให ้คณุสขุสนัต ์ยศะสินธุ์ ชีแ้จงขอ้มลูการแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯเพิ่มเติมจ านวน 1 
ทา่น และการเปลีย่นแปลงกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทฯตอ่ที่ประชมุ 

 นายสขุสนัต ์ยศะสนิธุ ์รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพและความคลอ่งตวัในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาใหม้ีการ
แตง่ตัง้นายกิตติ    ตัง้ศรวีงศ ์เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทฯ เพิ่มเติมจ านวน 1 ทา่น ทัง้นี ้นายกิตติ 
ตัง้ศรวีงศ ์เป็นบคุคลซึง่มีความรูแ้ลว้ความเช่ียวชาญในธุรกิจของบรษัิทฯ เป็นอย่างดี โดยในปัจจุบนับริษัท
ฯ มีกรรมการทัง้สิน้ 9 ท่าน       (ซึ่งแบ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่านซึ่งไดแ้ก่ 1. นายวฒุิศกัดิ์ ลาภ



สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 1 

หนา้ 16 จาก 16 

 

เจริญทรพัย ์  2. พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธุ ์3. นายชานนท ์โชติวิจิตร 4. นายธีรณฎัฐ์ ตัง้สถาพร
พงษ์, กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร จ านวน 2 ทา่นซึง่ไดแ้ก่ 1. นายสขุสนัต ์ยศะสินธุ ์2. นางสาวสิริพรรณ จนัทร์
ทิพย ์และที่เหลอืเป็นกรรมการอีก 3 ท่านซึ่งไดแ้ก่ 1. นางรสพร สขุสมพร 2. นายเสกสรรข ์รงัสิยีรานนท ์3. 
นายวิทยา อินาลา) เนื่องจากการบรษัิทฯ มีการขยายตวัและมีแผนการที่จะเติบโตขึน้ในอนาคตจึงเสนอการ
แตง่ตัง้กรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีทัง้หมด 10 ท่าน และเสนอใหแ้กไ้ข
ช่ือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ เป็นดงันี ้“นายสขุสนัต ์ยศะสนิธุ ์นางสาวสริิพรรณ จนัทรท์ิพย ์
นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการสองในสี่คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกัน พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของบรษัิทฯ” 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 406,513,101 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 -* 

บตัรเสยี 0 -* 
รวม 406,513,101 100.0000 

                       *ไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการแต่งตัง้นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศเ์ป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม
อีก 1 ทา่นและอนมุตัิการเปลีย่นแปลงกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทเป็นดงันี ้“ นายสขุสนัต ์ยศะ
สนิธุ ์นางสาวสริพิรรณ จนัทรท์ิพย ์นายเสกสรรข ์รงัสิยีรานนท ์นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์กรรมการสองในสี่คนนี ้
ลงลายมือช่ือรว่มกนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษัิทฯ ” ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 

ประธานฯ แจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทีจ่ะเสนอเรือ่งอื่นใดเขา้พิจารณา หรอืผูถื้อหุน้ทา่นใดที่มีค  าถาม หรือ
ตอ้งการแสดงความคิดเห็นและค าเสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้
ในระเบียบวาระนี ้
 ไมป่รากฏวา่มีผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งอื่นใดเขา้พิจารณาและสอบถามเพิ่มเติมแตป่ระการใด 
ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุทา่น และกลา่วปิดประชมุเวลา 11.00 น. 

 
            ลงช่ือ……………………………………………ประธานในที่ประชมุ 
           (นายวฒุิศกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย)์ 

 
     ลงช่ือ……………………………………………ผูบ้นัทกึการประชมุ 
       (นายกิตติ ตัง้ศรวีงศ)์ 
         เลขานกุารบรษัิท 


