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บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2562 
วนัศุกร์ที ่8 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมเจมิน่ี (Gemini) ช้ัน 3 โรงแรม มิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
เลขที ่99 ถนนก ำแพงเพชร 6 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กรรมกำรบริษัทฯ ทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1. นายสุขสันต ์ ยศะสินธ์ุ   รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายชานนท ์ โชติวจิิตร   ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นายอานนท ์ จารยะพนัธ์ุ   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

4. นายธีรณฎัฐ ์ ตั้งสถาพรพงษ ์   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

5. นายเสกสรรข ์ รังสิยรีานนท ์   กรรมการ 

6. นางรสพร  สุขสมพร    กรรมการ 

7. นายวทิยา  อินาลา     กรรมการ 

8. นางสาวสิริพรรณ  จนัทร์ทิพย ์  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการสายบริการ 

9. นายกิตติ  ตั้งศรีวงศ ์    กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั 

กรรมกำรทีไ่ม่ได้เข้ำประชุม 

1. นายวฒิุศกัด์ิ  ลาภเจริญทรัพย ์   ประธานกรรมการ 

ผู้บริหำรของบริษัทฯ ทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1. นายณฐพล  ทิพชชัวาลวงศ ์   ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ทีป่รึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

1. นายนิธิ  จรัญวงศ ์
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เร่ิมกำรประชุมเวลำ 10.00 น.  

นายสุขสันต์  ยศะสินธ์ุ รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทัฯ ท าหน้าท่ี

เป็นประธานท่ีประชุม (“ประธำนฯ”) แทนนายวฒิุศกัด์ิ ลาภเจริญทรัพย ์ประธานกรรมการ ซ่ึงติดภารกิจ 

ประธานฯ ท่ีประชุมกล่าวตอ้นรับและขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 

พร้อมทั้งกล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทัฯ และมอบหมายให้ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจา้หน้าท่ี

บริหารและเลขานุการบริษทัฯ และ/หรือ นางสาวชมนาถ ไตรทรัพย ์เป็นผูช่้วยในการด าเนินการประชุมต่อไป 

คุณชมนาถ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึง

ขอแจง้ใหใ้ห้ท่ีประชุมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดว้ยการใช้

บตัรลงคะแนนท่ีบริษทัฯ ไดม้อบใหก้บัท่านเม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและวธีิการนบัคะแนนดงัน้ี 

1. วาระท่ีตอ้งลงคะแนนเสียงทั้งส้ินมี 7 วาระจากทั้งหมด 8 วาระ 

2. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดับท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะ

น าเสนอขอ้มูลประกอบวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือ

ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีตอ้งการซกัถามกรุณาแจง้ช่ือและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือ

แสดงความคิดเห็นดว้ยทุกคร้ัง ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ี

ก าลงัพิจารณาอยู ่ขอความกรุณาน าไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการ

ประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอยา่งกระชบัเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไดใ้ช้

สิทธิดว้ยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีก าหนด 

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนหรือผูรั้บมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียง

เท่ากบัจ 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

เห็นดว้ย ขอให้ท่านท าเคร่ืองหมายในช่อง □ เห็นดว้ย ในบตัรลงคะแนนในวาระเหล่าน้ี และ

ขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงัเสร็จส้ินการประชุม 

ค. บตัรลงคะแนนในลกัษณะต่อไปน้ี จะถือวา่เป็นบตัรเสีย และการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ  

1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง  

2. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3. บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีเจตนาลงคะแนน 

4. บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั 

5. บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่

6. ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนบัคะแนนจะสรุปคะแนนใน

แต่ละวาระใหผู้ด้  าเนินการประชุมทราบเพื่อแจง้ท่ีประชุมต่อไป 

7. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลบั ทั้งน้ี เพื่อให้

เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นลง

ลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนดว้ยและจะมีการเก็บบตัรลงคะแนนทุกบตัรเพื่อความโปร่งใสในการ

นบัคะแนน 

8. ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 

600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้0.50 บาท 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 หรือ 

Record Date ในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2562 และก าหนดวนัท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 เป็นวนัท่ี 8 

พฤศจิกายน 2562 
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ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 42. ระบุไวว้า่การประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผู ้

ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับ

รวมกนัได ้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในการประชุมวนัน้ีมีผู ้

ถือหุ้นเขา้ร่วม ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 43 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได ้351,805,184 หุ้น และโดยการมอบ

ฉนัทะจ านวน 1,023 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได ้35,785,424 หุ้น รวมเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนทั้งส้ิน 1,066 

ราย นบัรวมจ านวนหุ้นทั้งหมด ได ้387,590,608 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.5984 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ คือ 600,000,000 หุ้น โดยปัจจุบนับริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นทั้งหมดจ านวน 2,906 ราย รวมจ านวน

หุน้ทั้งส้ิน 600,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญ นายสุขสันต ์ ยศะสินธ์ุ 

ท าหนา้ท่ีประธานฯ และเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 

วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562  

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์แจง้ให้ที่ประชุมทราบวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึน

เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมและไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุม

ดงักล่าว ให้แก่ผูถ้ือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าว บน

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.chayo555.com) แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 เห็นว่าไดมี้การ

บนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตามมติท่ีประชุม จึงไดมี้มติเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมวิสามญัผู ้

ถือหุน้ คร้ังท่ี 2/2562 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นำยศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมเพิม่เติม ดังนี ้
1. ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมโดยการมอบฉนัทะจ านวน 1,023 ราย ประกอบดว้ยใครบา้ง 

นายกิตติ ได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ส่วนใหญ่ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะประมาณ 1,000 ราย ถือหุ้นรวม

ประมาณ 10 ลา้นหุน้เป็นลูกคา้ของ บริษทั หลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย)  

2. บริษทัเราใครเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเพราะเหตุใดจึงก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี  30 

เมษายน 2562 ซ่ึงเป็นวนัสุดทา้ย บริษทัสามารถจดัใหเ้ร็วข้ึนไดไ้หม 
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นายกิตติฯ ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ โดยก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะพิจารณาจากวนัและเวลาท่ีตรงกนัของกรรมการ

และผูส้อบบญัชี จึงก าหนดการประชุมในช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปี โดยบริษทัขอบคุณส าหรับ

ค าแนะน าของผูถื้อหุ้นและจะน าไปพิจารณาต่อไป 

3. เพราะเหตุใดขอ้มูลก าไรสุทธิในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวาระท่ี 3 พิจารณารับทราบ

ผลการด าเนินการของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 จึงไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

นายณฐพล  ทิพชชัวาลวงศ ์ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นั้นเป็นขอ้มูล

ท่ีรายงานตามรูปแบบท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเปล่ียนแปลงไม่ได ้โดยเป็นตวัเลขของงบการเงินรวม 

(อาจเป็นรายงานแบบยอ่) ส่วนตวัเลขท่ีอยูใ่นวาระท่ี 3 นั้นก็เป็นตวัเลขเดียวกนัโดยมีรายละเอียดมากกวา่ 

นำยกิตติยศ อำภำเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่ำ รายงานการประชุมควรระบุจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง และโดยการมอบฉนัทะใหช้ดัเจน  

นายสุขสันต์ฯ ขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะและโดยจะน าไปปรับปรุงแก้ไขและจดัท ารายงานประชุมให้

เหมาะสมตามรูปแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  

ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 โดย

แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ การพิจารณาวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

2562 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  
 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 387,548,786 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ ำนวนเสียง 387,548,786 100.0000 
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* ไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

หมำยเหต:ุ  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน 5 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้1,970,720 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้

เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 1,050 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้387,548,786 หุน้ 
 

วำระที ่2 พจิำรณำและอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล (จ่ำยเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) 

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี

อตัราการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุน เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญากูย้ืมเงินหรือ

สัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดย

คณะกรรมการบริษทัอาจจะพิจารณาทบทวนและแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราวเพื่อให้เป็นไป

ตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ความตอ้งการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน

รวมถึงปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีการจ่ายปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกว่าก าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษทัและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 จึงไดมี้มติเห็นชอบ

ให้น าเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมติัการจ่ายในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด 

และก าหนดจ่ายปันผล ดงัน้ี  

1. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ ส้ินปี 2561 เป็นจ านวน

ไม่เกิน 30,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น

ปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งส้ินไม่เกิน 15 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.025 บาทต่อหุ้น 

(อน่ึงในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการค านวณตามสัดส่วนการจดัสรรหุ้นปันผล

ดงักล่าวแลว้บริษทัจะตดัเศษหุน้ดงักล่าวทิ้ง) 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0027778 บาทหรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,666,680 บาท 

รวมขอ้ 1. และ 2. เป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0277778 บาทหรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

16,666,680 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายท่ีก าหนดไว ้
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3. ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อพกัการโอนหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับเงินปันผล

ในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 (Record Date) โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1. นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษทัฯ มีการก าหนดจ่ายปันผลโดยมี

ขอ้ความวา่ “กรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการค านวณตามสัดส่วนการจดัสรรหุ้นปันผล
แลว้ บริษทัจะตดัเศษหุน้ดงักล่าวทิ้ง” มีความเหมาะสมหรือไม่และชอบหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
อย่างไร โดยเสนอให้แก้ไขขอ้ความใหม่โดยไม่ให้ตดัเศษหุ้นทิ้งและให้จ่ายเป็นเงินสดแทนใน
ส่วนท่ีเป็นเศษหุน้ 
นายสุขสันต์ฯ ตอบ ในช่วงระยะเวลาก่อนปิดสมุดบญัชี ผูถื้อหุ้นยงัสามารถซ้ือหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้
ครบตามอตัราหุน้ปันผลได ้ประกอบกบับริษทัไดค้  านึงถึงค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนในการจ่ายเงินปันผล
ในส่วนท่ีเป็นเศษหุน้ ซ่ึงอาจไม่คุม้กบัการจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน (ทั้งน้ี ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัผู ้
ถือหุ้นคือการตดัหุ้นทิ้ง 1 หุ้นโดยคิดเป็นจ านวนเงินแลว้อยูท่ี่ประมาณ 0.0277778 หรือท่ีราคาพาร์ท่ี 
0.50 บาทเท่านั้น) และโดยในประเด็นดา้นกฎหมายนั้น นายสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ ไดส้อบถามต่อนาย
นิธิ  จรัญวงศ์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จ ากดั วา่ เป็นการด าเนินการ
ท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยนายนิธิ  จรัญวงศ์ ได้รายงานว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัฯ ท่ีเสนอไปนั้นชอบดว้ยกฎหมายและสามารถด าเนินการได ้ซ่ึงหากผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ยใน
วาระการประชุมน้ี สามารถลงคะแนนเสียงเป็นมติไม่เห็นดว้ยได ้
นายเมธี  อนัอดิเรกกุล ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยโครงการพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น 
กล่าวเสริมว่า ดว้ยความเคารพอาจารย ์การเสนอแกไ้ขขอ้ความหรือขอแกไ้ขวาระนั้นน่าจะเป็น
เร่ืองท่ีท าไดย้าก โดยในกรณีน้ีเศษของหุ้นคือ 19 หุ้นจ่ายปันผลสูงสุดอยู่ 0.50 บาท หักภาษีอีก 
0.05 บาท โดยในแง่กฎหมายนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดรั้บผิดชอบไปแลว้หากการกระท าดงักล่าว
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดงันั้นในการขอเปล่ียนวาระและ/หรือแก้ไขวาระนั้นเป็นเร่ืองท่ีน่ากลัว
มากกวา่โดยทั้งน้ีผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัอยูแ่ลว้ แต่อยา่งไรก็ตามการเปล่ียนหรือแกไ้ข
วาระนั้นอาจจะกระทบสิทธิของผูท่ี้ไม่ไดม้าเขา้ร่วมประชุมด้วย โดยหากมีคนร้องว่าการแกไ้ข
วาระท าให้บริษทัตอ้งเสียเงินมากข้ึนก็จะท าให้มีความซบัซ้อนมากข้ึนอีก โดยตอนน้ีเราก าลงัถก
กนัท่ีเงินจ านวน 0.50 บาท ทั้งน้ี นายเมธีย  ้าวา่อยา่ไปค านึงเร่ืองค่าใชจ่้าย แต่เป็นประเด็นของการ
เปล่ียนวาระท่ีจะท าใหเ้กิดความยุง่ยาก ดงันั้นจึงขอฝากอาจารยเ์อาไวค้ราวหนา้ครับ 
โดยนายสุขสันตฯ์ ไดก้ล่าวขอบคุณท่านอาจารย ์ท่ีใหเ้ราไดใ้หข้อ้เสนอแนะ  
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2. ผูถื้อหุ้นไม่ระบุนาม ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นเก่ียวขอ้งกบั
ความตอ้งการน าเงินสดไปใชใ้นการลงทุนของบริษทัฯ หรือไม่ และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 บริษทัฯ สามารถจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมไดห้รือไม่ 
นายสุขสันตฯ์ ตอบ ในปี 2562 บริษทัฯ การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงิน
สด ก็เพื่อน าเงินไปลงทุนต่อ ส่วนการจ่ายปันผลปีหนา้เรายงัไม่ไดพ้ิจารณาครับ  

3. นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ ปี 2561 บริษทัฯ มีการจ่ายปันผล 10 
สตางค ์โดยคร่ึงปีแรกจ่าย 6 สตางค ์คร่ึงปีหลงัจ่ายอีก 4 สตางค ์ดงันั้นหากถือหุ้นเป็นเวลา 6 เดือน 
จะไดเ้ปรียบมากกวา่ จึงเสนอใหบ้ริษทัไปพิจารณาวา่ควรจ่ายระหวา่งกาลนอ้ยกวา่จ่ายประจ าปี  
นายสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ ตอบ บริษทัฯ จะรับขอ้มูลน้ีไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลประจ าปี 2561 (จ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินสด)  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจ่ายปันผลระหวา่งกาล (จ่ายเป็นหุ้นปัน

ผลและเงินสด) ตามท่ีเสนอมาดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 387,553,225 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย 776 0.0002 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ ำนวนเสียง 387,554,001 100.0000 

* ไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
หมำยเหต:ุ  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน 6 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 5,215 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้

ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 1,056 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้387,554,001 หุน้ 
 

วำระที ่3 พจิำรณำและอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจ ำนวน 8,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียน

เดิม 308,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,000,000 บำท โดยวิธีตัดจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำย

ไม่ได้ซ่ึงคงเหลือจำกกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) ตำมมติ

ทีป่ระชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2562    
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ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์รายงานต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ประชุม

เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้มีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 

Mandate) จ านวน 56,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั เป็นจ านวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น โดย

หุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ  านวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 

บาท ในบางส่วนนั้นเป็นหุ้นท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ไดจ้ดัจ าหน่าย จึงท าให้ยงัมีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามญั

เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 จ านวน 

16,000,000 หุน้ 

ทั้งน้ี ภายใตบ้ทบญัญติัมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ

แกไ้ขเพิ่มเติม) ไดก้ าหนดไวว้า่ บริษทัฯ จะเพิ่มทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มข้ึน

ไดเ้ม่ือหุ้นทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้นแลว้ เวน้แต่ กรณีหุ้นท่ีเหลือนั้นเป็นหุ้นท่ี

ออกเพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ดงันั้น เพื่อให้บริษทัฯ สามารถด าเนินการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และเพื่อให้เป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัฯ จึงตอ้งด าเนินการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 308,000,000 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่จ  านวน 300,000,000 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่าย ซ่ึงคงเหลือจากการจดัสรร

หุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 

จ านวน 16,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1. บริษทัฯ มีความตอ้งการใชเ้งินทุนเพิ่มข้ึนทุกปีหรือไม่ เน่ืองจากมีการเพิ่มทุนแลว้ถึง 2 คร้ัง โดย

การออกหุน้เพิ่มทุนแบบ General Mandate 56 ลา้นหุน้และการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุน้ 

นายสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ ตอบ เรามีการเพิ่มทุนจ านวน 56 ลา้นหุ้น ขายไป 40 ลา้นหุ้นในราคา 3.83 

บาทต่อหุ้น เหลือ 16 ลา้นหุ้น และมีการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้น โดยธุรกิจของเราจ าเป็นตอ้ง

ใชส้ตางค ์ในการขยายธุรกิจ 
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2. เพราะเหตุใดบริษทัฯ จึงตอ้งจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด แทนการเก็บเงินสดส ารองไวเ้พื่อใชใ้นการ

ด าเนินงาน และบริษทัมีกระแสเงินสดเพียงพอหรือไม่ 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ตอบ บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ซ่ึงส่วน

ท่ีเป็นเงินสดคือภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีบริษทัตอ้งหกักบัผูถื้อหุ้น (ถา้ไม่จ่ายเป็นเงินสดเพิ่มบริษทัตอ้ง

เรียกเก็บจากผูถื้อหุน้)  

นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี สอบถามต่อเน่ืองว่า เพราะเหตุใดบริษทัฯ ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบ

มอบอ านาจทัว่ไป ไม่ไดท้ั้งหมดคงเหลือท่ียงัไม่จ  าหน่ายจ านวน 16 ลา้นหุน้  

นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ตอบ เน่ืองจาก บริษทัฯ ก าหนดราคาขายในอตัราใกล้เคียงกบัราคาท่ีตลาด 

และจดัสรรใหก้บับุคคลให้วงจ ากดั (Private Placement: PP)  

ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 8,000,000 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 308,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ  านวน 300,000,000 บาท โดย

วิธีการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จ  าหน่าย ซ่ึงคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

(General Mandate) ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 จ านวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท  

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 8 ,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

308,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,000,000 บาท โดยวิธีตดัจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายไม่ได้ซ่ึงคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

(General Mandate) ตามท่ีเสนอมาโดยมีรายละเอียดการลงมติ ดงัน้ี 
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ผู้ถือหุ้น จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 387,560,203 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 100 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมจ ำนวนเสียง 387,560,303 100.0000 
หมำยเหต:ุ  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน 5 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 6,302 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้

ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 1,061 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้387,560,303 หุน้ 
 

วำระที ่4  พิจำรณำและอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์รายงานต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ จ านวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 308,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จ านวน 300,000,000 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่าย ซ่ึงคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังที่ 1/2562 จ านวน 

16,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 3 ขา้งตน้ และเพื่อให้การลด

ทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 

พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุน

จดทะเบียนของบริษทัฯ โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 

 

 

 

 

 

“ขอ้ 4 ทุนของบริษทั  300,000,000 บาท  (สามร้อยลา้นบาท)  
แบ่งออกเป็น  600,000,000 หุน้  (หกร้อยลา้นหุน้)  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  0.50 บาท  (ศูนยจุ์ดหา้ศูนยบ์าท)  
แบ่งออกเป็น  
หุน้สามญั  600,000,000 หุน้  (หกร้อยลา้นหุน้)  
หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้  (-)”  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

หนา้ 12 จาก 19 

 

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

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม ขอ้เสนอแนะหรือขอ้แกไ้ขรายงานการประชุมเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เร่ืองทุน 

จดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

เพิ่มเติมวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแกไ้ขแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอมา

ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 387,560,204 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 100 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ ำนวนเสียง 387,560,304 100.0000 

หมำยเหต:ุ  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 1 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม

ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 1,062 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้387,560,304 หุน้ 
 

วำระที ่5 พิจำรณำและอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 

15,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 300,000,000 บำท (สำมร้อยล้ำนบำท) เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ จ ำนวน 315,000,000 บำท (สำมร้อยสิบห้ำล้ำนบำท) 

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ไดร้ายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อรองรับ

การออกหุ้นปันผล บริษทัฯ จึงจ าเป็นจะตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อ

รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ได้มีมติ

เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ จ านวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

จ  านวน 315,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ทั้งน้ี รายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน) ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม ขอ้เสนอแนะหรือขอ้แกไ้ขรายงานการประชุมเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 15,000,000 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 315,000,000 บาท โดย

การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

จ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมวา่

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่ จ  านวน 315,000,000 บาท ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 387,590,204 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 100 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ ำนวนเสียง 387,590,304 100.0000 

หมำยเหต:ุ  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้30,000 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้

ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 1,063 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้387,590,304 หุน้ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

วำระที ่6  พจิำรณำและอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์รายงานต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ จ านวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จ านวน 315,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดท่ี

ปรากฏในวาระท่ี 5 ขา้งตน้ และเพื่อใหก้ารเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เร่ืองทุนจด

ทะเบียน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยให้ยกเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความ

ดงัต่อไปน้ีแทน 

 

 

 

 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นางสมจิต บุญเรืองขาว ผูรั้บมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า  ในส่วนของเงินสดปันผลนั้น มี

สัดส่วนพอดีกนักบัภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายเลย ดงันั้นหมายความว่าผูถื้อหุ้นจะได้หุ้นปันผลเท่านั้น และไดห้นังสือ

รับรองหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่วนท่ีเป็นเงินสดใช่หรือไม่คะ 

 นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ตอบ ถูกตอ้งครับ โดยอตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย อยูท่ี่ร้อยละ 10 และโดยบริษทัฯ เสีย

ภาษีนิติบุคคลอยูท่ี่ร้อยละ 20 ครับ  

“ขอ้ 4 ทุนของบริษทั  315,000,000 บาท  (สามร้อยสิบหา้ลา้นบาท)  
แบ่งออกเป็น  630,000,000 หุน้  (หกร้อยสามสิบลา้นหุน้)  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  0.50 บาท  (ศูนยจุ์ดหา้ศูนยบ์าท)  
แบ่งออกเป็น  
หุน้สามญั  630,000,000 หุน้  (หกร้อยสามสิบลา้นหุน้)  
หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้  (-)”  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เร่ืองทุน 

จดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติม

วา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 

ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอมาด้วย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
ผู้ถือหุ้น จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 387,590,204 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 100 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ ำนวนเสียง 387,590,304 100.0000 

หมำยเหต:ุ  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม

ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 1,063 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้387,590,304 หุน้ 
 

วำระที ่7  พจิำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนเพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล 

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์รายงานต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ ตามวาระท่ี 6 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ไดมี้มติเห็นชอบให้

น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 

จ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (ซ่ึงคิดเป็นจ านวน

ประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ีท่ีประชุมมีมติให้มีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
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หุน้ปันผล โดยก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อพกัการโอนหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับเงินปันผล

ในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 (Record Date) โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม ขอ้เสนอแนะหรือขอ้แกไ้ขรายงานการประชุมเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 

30,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลตามท่ีเสนอมา 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับ

การจ่ายหุ้นปันผลตามท่ีเสนอมาดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 387,590,504 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 100 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ ำนวนเสียง 387,590,604 100.0000 

* ไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
หมำยเหต:ุ  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 300 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้

ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 1,064 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้387,590,604 หุน้ 
 

วำระที ่8 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา หรือผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีมีค าถาม 

หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นและค าเสนอแนะแก่บริษทัฯ สามารถเสนอ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้

ในระเบียบวาระน้ี 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

หนา้ 17 จาก 19 

 

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

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและเสนอความคิดเห็น 

ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. นางสมจิต บุญเรืองขาว ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า บริษทัฯ มีวิธีการอยา่งไร เพื่อให้

ธุรกิจสามารถท าก าไรจากการซ้ือหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนัได ้ 

นายสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ตอบวา่ บริษทัฯ ท าธุรกิจการบริหารหน้ีสินมากวา่ 20 ปี 

และมีความสามารถในการจดัเก็บหน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความช านาญและมีการเก็บขอ้มูลทาง

สถิติส าหรับการบริหารจดัการขอ้มูลของลูกหน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บริษทัฯ สามารถ

วเิคราะห์และท าการซ้ือหน้ีมาบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถท าก าไรได ้

นางสมจิต บุญเรืองขาว สอบถามต่อเน่ืองว่า หากลูกหน้ีในกลุ่มหน้ีสินท่ีไม่มีหลกัประกนั ไม่มี

ความสามารถในการช าระหน้ีได ้บริษทัฯ จะติดตามทวงถามหน้ีอยา่งไร 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รายงานว่า บริษทัฯ จะใช้วิธีการเจรจาอย่างประนีประนอม มีการปรับ

โครงสร้างหน้ี ซ่ึงรวมถึงมีการฟ้องร้องเพื่อใหลู้กคา้มาคุยกบัเรา และ/หรือใหส่้วนลดแก่ลูกหน้ี 

2. นายธนภูมิ ภูมิบรรเจิด ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า การออกหุ้นกูจ้  านวน 300 ลา้นบาท เป็น

คร้ังแรกท่ีบริษทัฯ ออกหุน้กูห้รือไม่ และหุน้กูด้งักล่าวน าไปใชด้ าเนินการอะไร 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ตอบ ขณะน้ีบริษทัฯ อยู่ระหว่างด าเนินการออกหุ้นกู้คร้ังท่ี 3 โดยคร้ังท่ี 1 

บริษทัฯ ออกหุน้กูไ้ปแลว้จ านวน 120 ลา้นบาท คร้ังท่ี 2 จ านวน 105 ลา้นบาท และคร้ังท่ี 3 จ านวน 

300 ลา้นบาท เพื่อรองรับการลงทุนและ/หรือซ้ือหน้ี เพื่อรองรับการเติบโตของบริษทั 

นายธนภูมิ ภูมิบรรเจิด สอบถามต่อเน่ืองวา่ หากการออกหุ้นกูใ้นคร้ังท่ี 3 จ าหน่ายไดไ้ม่เต็มจ านวน 

บริษทัฯ จะมีวธีิด าเนินการอยา่งไร 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์รายงานวา่ เท่าท่ีทราบขณะน้ีสามารถจ าหน่ายหุ้นกูไ้ดแ้ลว้ประมาณ 80% และ 

คาดการณ์วา่การออกหุน้กูใ้นคร้ังท่ี 3 จะจ าหน่ายไดเ้ตม็จ านวน 

3. นายพลเสฏฐ ์ เตือนกุล ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ ธุรกิจปล่อยสินเช่ือในไตรมาสท่ี 3 มีความ

คืบหนา้อยา่งไร 

นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ์ ตอบ บริษทัฯ ด าเนินการธุรกิจปล่อยสินเช่ืออย่างต่อเน่ืองและมีความ

คืบหน้าเป็นอย่างดี ทั้งในแง่ของระบบการจดัการและฐานลูกคา้ท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยไตรมาสท่ี 2 

บริษทัฯ สามารถปล่อยสินเช่ือทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั ไดป้ระมาณ 6 ลา้นบาท 
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ซ่ึงประกอบด้วยสินเช่ือท่ีมีหลักประกันประมาณ 4 ล้านบาท และสินเช่ือท่ีไม่มีหลักประกัน

ประมาณ 2 ลา้นบาท และบริษทัฯ ตั้งเป้าไตรมาสท่ี 3 จะเติบโตเพิ่มมากข้ึน 

4. นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ การออกหุ้นกูค้ร้ังท่ี 3 จะบนัทึกอยูใ่น

หมวดใดของงบการเงินประจ าปี 2563 ตามมาตรฐานบญัชีใหม่ (TFRS9)  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ตอบ การออกหุน้กูเ้ราบนัทึกเป็นหน้ีสินอยูแ่ลว้ครับ 

นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี สอบถามต่อเน่ืองว่า แผนการลงทุนของบริษทัฯ โดยการออกหุ้นกู้

จ  านวน 300 ลา้นบาท ถือเป็นวงเงินลงทุนท่ีค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้น บริษทัฯ มีแผนในการเพิ่มทุนอีก

หรือไม่ 

นายสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ ตอบ บริษทัฯ ยงัไม่มีการพิจารณาการเพิ่มทุนของปีต่อๆ ไป 

5. นายธาดา สุขโข ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ ในไตรมาสท่ี 4 บริษทัฯ จะสามารถด าเนินธุรกิจ

การปล่อยสินเช่ือใหเ้ป็นไปตามเป้าท่ีตั้งไวไ้ดห้รือไม่  

นายณฐพล  ทิพชชัวาลวงศ์ ตอบ เป้าท่ีบริษทัวางไวอ้ยู่ท่ี 200 – 250 ลา้นบาท โดยบริษทัจะ

พยายามด าเนินการให้ไดต้ามเป้า โดยในปัจจุบนัมีลูกคา้เขา้มาหาเราตามสมาคม แต่เรามีการคดั

กรองลูกคา้อยา่งรอบคอบเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดหน้ีเสีย โดยเราปล่อยอยา่งต่อเน่ืองโดยอาจถึงเป้า

หรือไม่ถึงเป้าเป็นไปไดท้ั้งคู่ โดยในแง่ของผลประกอบการโดยรวมนั้นในปีน้ีเราไม่ไดเ้อามารวม

โดยแค่เสมอตวัเราก็โอเคแลว้ 

นายธาดา สุขโข สอบถามต่อเน่ืองวา่ ในส่วนของการซ้ือหน้ีสินท่ีตั้งเป้าไว ้800 - 1,000 ลา้นบาท 

บริษทัฯ สามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหรือไม่ 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ตอบ บริษทัฯ ซ้ือหน้ีแล้วประมาณ 410 ลา้นบาท ในช่วงปลายปีน้ี คาดว่า

สถาบนัการเงินน่าจะขายหน้ีออกมาเยอะ ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งการออกหุ้นกูอี้กประมาณ 300 

ลา้นบาท บริษทัมีเงินสดคงเหลืออยูอี่กประมาณ 100 กวา่ลา้นบาท ดงันั้นหากเป็นไปตามแผนเรา

คาดวา่บริษทัน่าจะซ้ือหน้ีไดต้ามเป้า  

นายธาดา สุขโข สอบถามต่อเน่ืองวา่ การจดัตั้งบริษทัร่วมทุนเพื่อด าเนินธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพย ์

บริษทัฯ ก าหนดสัดส่วนรายไดแ้ละก าไรในระยะเวลา 3 -5 ปี จากธุรกิจดงักล่าวอยา่งไร 

นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ตอบ บริษทัฯ มีแผนในการร่วมลงทุนกบับริษทัดา้นอสังหาริมทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัไดเ้ลือกท่ีดินท่ีมีศกัยภาพมาแปลงเดียวเท่านั้นท่ีแจง้วฒันะซอย 12 แต่

ทั้งน้ีทั้งนั้นหากบริษทัสามารถขายไดใ้นราคาท่ีดีท่ีบริษทัตั้งไว ้บริษทัอาจจะขายไปเลยก็ได ้โดย

ในส่วนของรายไดใ้นอนาคตนั้น การซ้ือหน้ีน่าจะอยู่ท่ี 75%-80% ธุรกิจติดตามหน้ีหรือเซอร์วิส
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น่าจะอยูท่ี่  18% ส่วน Call Center และปล่อยสินเช่ือน่าจะอยูท่ี่ 2% โดยถา้บริษทัท า Performance 

ในส่วนน้ีใหดี้ข้ึนรายไดก้็จะเพิ่มข้ึน  

นายธาดา สุขโข สอบถามต่อเน่ืองวา่ บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจซบเซาหรือไม่ 

นายสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ ตอบ ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี จะส่งผลกระทบการต่อการจดัเก็บไดล้ดลงทั้ง

จากพอร์ตหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนัและมีหลกัประกนั แต่เราก็ยงัคงมีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการการ

จดัเก็บให้เท่าเดิมโดยไม่ลดลง (แทนท่ีจะเพิ่มข้ึนในกรณีท่ีเศรษฐกิจดี) โดยอาจจะหายอดจดัเก็บ

อ่ืนหรือยอดขายจากการขายหลกัประกนัมาทดแทน 

นายวิทยา อินาลา กรรมการ กล่าวเสริมว่า บริษทัฯ มีหน้าท่ีแตกต่างจากสถาบนัการเงิน โดย

สถาบนัการเงินคือปล่อยเงินกู ้แต่เรามีหนา้ท่ีท่ีจะท าอยา่งไรให้หน้ีเสียเป็นหน้ีดี ดงันั้นมุมมองจะ

ต่างกนั โดยปีหน้าเศรษฐกิจไม่ดี แต่เป็นโอกาสของบริษทั เม่ือมีหน้ีเสียเยอะก็เป็นโอกาสในการ

ซ้ือหน้ีของบริษทั ชโยเป็นมืออาชีพโดยรู้วา่หน้ีเสียเราจะท าอยา่งไร ท าอยา่งไรจึงจะตามให้ได ้แต่

อยา่งไรก็ตามในธุรกิจเราตอ้งใชเ้งินในการลงทุน จึงขอฝากความเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน 

6. นายนรา ศรีเพชร ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ บริษทัฯ มีจุดแข็งอยา่งไร ท่ีจะสามารถแข่งขนักบับริษทั

ในธุรกิจเดียวกนัได ้

 นายสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ ตอบ จุดแขง็ของบริษทัฯ คือ นอกจากการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองแลว้ บริษทัฯ 
ยงัตระหนกัถึงการให้ความช่วยเหลือคน โดยบริษทัท าธุรกิจและ/หรือมองหาธุรกิจท่ีสามารถโต
ได ้เป็นไปไดแ้ละไดช่้วยเหลือคน ถา้เราท าไดเ้ป็นหลกัครับ 
  

 เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลาเขา้มาเขา้

ร่วมประชุมในวนัน้ี และกล่าวปิดประชุม 

 ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

 
            (นายสุขสันต ์ ยศะสินธ์ุ) 
               ประธานในท่ีประชุม 

 

               (นายกิตติ ตั้งศรีวงศ)์ 
                  เลขานุการบริษทั  


