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 รำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2563  
ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

วนั เวลำ และสถำนทีป่ระชุม  

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัข้ึน
เม่ือวนัศุกร์ท่ี 25 กนัยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

กรรมกำรบริษัทฯ ทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1. นายสุขสันต ์  ยศะสินธ์ุ  รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายชานนท ์  โชติวจิิตร  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นายอานนท ์  จารยะพนัธ์ุ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. นายธีรณฏัฐ ์  ตั้งสถาพรพงษ ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
5. นายวทิยา    อินาลา    กรรมการ  
6. นายเสกสรรข ์  รังสิยรีานนท ์  กรรมการ 
7. นางสาวสิริพรรณ   จนัทร์ทิพย ์  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการสายบริการ 
8. นายกิตติ    ตั้งศรีวงศ ์  กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั 

กรรมกำรทีไ่ม่ได้เข้ำประชุม 

1. นายวฒิุศกัด์ิ   ลาภเจริญทรัพย ์  ประธานกรรมการ 
2. นางรสพร    สุขสมพร  กรรมการ 

ผู้บริหำรของบริษัทฯ ทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1. นายณฐพล    ทิพชชัวาลวงศ ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ทีป่รึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ส ำนักงำนกฎหมำย แคปปิตอล จ ำกดั 

1. นางสาววภิาดา  ศกัด์ิศรี  ทนายความ 
2. นางสาวศิตาย ุ ตญัตระกูล ทนายความ 

เร่ิมกำรประชุมเวลำ 10.00 น.  

นายสุขสันต์  ยศะสินธ์ุ รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทัฯ ท าหน้าท่ี
เป็นประธานท่ีประชุม (“ประธำนฯ”) แทนนายวฒิุศกัด์ิ ลาภเจริญทรัพย ์ประธานกรรมการ ซ่ึงติดภารกิจ 
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ประธานฯ กล่าวตอ้นรับและขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ทั้งน้ี  
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 42. ก าหนดให้การประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น 
มาประชุมไม่น้อยกวา่ 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัได ้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม โดยในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อ
หุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 19 ราย และโดยการมอบฉนัทะเป็นจ านวน 938 ราย รวมทั้งส้ิน 957 ราย นบัจ านวน
หุ้นไดท้ั้งส้ิน 419,088,939 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.36 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 42. แลว้ 

ประธานฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม และ
มอบหมายใหน้ายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั และ/หรือ นางสาวชนนาถ 
ไตรทรัพย ์ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด ำเนินกำรประชุมฯ”) 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี จึงขอแจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
ดว้ยการใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีบริษทัฯ ไดม้อบใหก้บัท่านเม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและการนบัคะแนนดงัน้ี 

1. วาระท่ีตอ้งลงคะแนนเสียงทั้งส้ินมี 8 วาระจากทั้งหมด 9 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 าหรับผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู ้รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด  
ใหป้ฏิบติัการลงคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
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ก. การลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบหรือเห็นดว้ยกบัวาระท่ีน าเสนอตามจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้น ส าหรับ
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้ท 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 คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนน 
ในแต่ละวาระใหผู้ด้  าเนินการประชุมทราบเพื่อแจง้ท่ีประชุมต่อไป 

7. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลบั และมีการเก็บ
บตัรลงคะแนนทุกบตัรเพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

8. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นห้องประชุมในวาระใด ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิ
ของท่านได้ โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบัเจา้หน้าท่ีท่ีโต๊ะนับคะแนนท่ีอยู่บริเวณประตู
ทางเขา้ออก 

9. ผูถื้อหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุน้นั้น บริษทัฯ ไดน้ าคะแนนของผูถื้อหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนบั
ตามวิธีขา้งตน้เพื่อการลงมติตามวาระแลว้ ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะแต่ไม่ไดร้ะบุถึงวิธีการออก
เสียงลงคะแนน ขอใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามวธีิท่ีไดแ้จง้ไป 

ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจาก
บริษทั ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั ร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน 

จากนั้น ประธานฯไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563  

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที่ประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงจดัข้ึนเมื่อวนัท่ี  
29 เมษายน 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมและไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
(www.chayo555.com) แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ของหนงัสือเชิญประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ไดมี้การบนัทึก
ไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น จึงเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด 
ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี  

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 419,089,589 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง  0 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวม (959 รำย) 419,089,589 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเร่ิมประชุม 2 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 650 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้น
เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 959 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้419,089,589 หุน้ 

หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งได้รับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่2 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 1,168.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จ ำนวน 440,999,979.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 440,998,811 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ ำหน่ำยของบริษัท จ ำนวน 2,337 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.50 บำท  

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
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นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากบริษทัฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปันผล
ระหวา่งกาลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ และ (2) จดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-
W1”) บริษทัฯ จึงตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ และ
การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ดงักล่าว อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษทั
มหาชน ก าหนดว่า บริษทัมหาชนจ ากัดจะเพิ่มทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่
เพิ่มข้ึน และจะกระท าไดก้็ต่อเม่ือหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุ้นท่ี
เหลือนั้นเป็นหุน้ท่ีออกไวเ้พื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัคงมีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 2,337 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท (เป็นหุ้นคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผล จ านวน 1,111 หุ้น และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวน 1,226 หุ้น ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563) ดังนั้น เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 1,168.50 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 440,999,979.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 440,998,811 บาท โดยการตดัหุ้นจด
ทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 2,337 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 พิจารณาอนุมติั 
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 1,168.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 440,999,979.50 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน 440,998,811 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 
2,337 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือข้อคิดเห็นเก่ียวกับวาระน้ีแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน  1,168.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 440,999,979.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 440,998,811 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงั
ไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 2,337 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 419,089,589 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
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มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  คิดเป็นร้อยละ 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (959 รำย) 419,089,589 100.0000 

* ในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 

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

วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับกำร 
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  
ตามไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 พิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. โดย
ใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 
จ านวน 

  440,998,811  บาท (ส่ีร้อยส่ีสิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนแปดพนั
แปดร้อยสิบเอด็บาท) 

 แบ่งออกเป็น 881,997,622 หุน้ (แปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้า
หม่ืนเจด็พนัหกร้อยยีสิ่บสองหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น:    
 หุน้สามญั 881,997,622 หุน้ (แปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนเจด็พนัหกร้อยยีสิ่บสองหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ -     หุน้     (                    -                  )” 

ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มี 
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ผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือข้อคิดเห็นเก่ียวกับวาระน้ีแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 419,089,801 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (961 รำย) 419,089,801 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 2 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 212 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้น
เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 961 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้419,089,801 หุน้ 

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

วำระที ่4  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล (จ่ำยเป็นหุ้นปันผลและเงินสด)   

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี 
อตัราการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุน เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญากูย้ืมเงินหรือ
สัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  
โดยคณะกรรมการบริษทัอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราวเพื่อให้
เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุน
หมุนเวยีนรวมถึงปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกวา่ก าไรสะสมท่ีปรากฏ 
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อยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

บริษทัฯ มีก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 81,352,234 บาท บริษทัฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ได ้ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 53  

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจ านวนไม่เกิน 44,099,882* หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 22,049,941 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากบั
อตัราการจ่ายปันผล 0.0250000 บาทต่อหุน้ 
* เน่ืองจากบริษทัฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 
(Record Date) ซ่ึงจะเกิดข้ึนภายหลงัวนัก าหนดใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ CHAYO-W1 คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ จึงก าหนดจ านวนหุ้นท่ีจะ
จ่ายปันผลบนสมมติฐานท่ีว่ามีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ทั้งจ  านวน  
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจดัสรรหุ้นปันผลดงักล่าว บริษทัฯ จะจ่ายปันผล
เป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.0250000 บาทต่อหุน้ ส าหรับเศษหุน้ดงักล่าว 

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0027778 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไม่เกิน 
2,450,013 บาท (เพื่อรองรับภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) 
แห่งประมวลรัษฎากร ให้กบัผูรั้บปันผล) ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดขา้งตน้ มีการ
เปล่ียนแปลงจากท่ีเคยได้แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม จากเดิมบริษทัฯ จะจ่าย 
ปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0027777 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไม่เกิน 
2,449,925 บาท โดยการเพิ่มข้ึน (ประมาณ 88 บาท) ดงักล่าวเกิดจากการปัดเศษสตางคใ์นหลกั
สุดทา้ยของจ านวนเงินปันผล  

ทั้งน้ี เม่ือรวมการจ่ายเงินปันผลในขอ้ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0277778 บาท 
(เดิมท่ีไดแ้จง้ผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 0.0277777 บาท) หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไม่เกิน 24,499,954 บาท (เดิม
ท่ีไดแ้จง้ผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 24,499,865 บาท) โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้

โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 
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จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี  

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดคร้ังน้ี เป็นไปตามนโยบาย

จ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ หรือไม่   
นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ไดต้อบขอ้ซักถามว่า การจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ซ่ึงอาจมี
การเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยการจ่ายปันผลคร้ังน้ีเป็นการจ่ายปันผลระหวา่งกาลใน
รูปของหุน้ปันผลและเงินสด (เพื่อจ่ายภาษีให้แก่ผูถื้อหุ้น) โดยบริษทัฯ ตอ้งการเก็บเงินไวเ้พื่อใช้
ในการลงทุน และคณะกรรมการบริษทัอาจมีการพิจารณาการจ่ายปันผลประจ าปีอีกคร้ังหน่ึง   

2. การจ่ายเงินปันผลปี 2564 ยงัคงเป็นรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสดหรือไม่ 
นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ไดร้ายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งการเก็บเงินสดไวเ้พื่อใช้
ในการลงทุน ดงันั้น ในการจ่ายปันผลประจ าปีก็น่าจะเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นเหมือนเดิม แต่ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

3. การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ส่งผลต่อความเป็นไปได้ท่ีบริษทัฯ จะพิจารณายา้ยหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนของบริษทัฯ จากตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (“mai”) เขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“SET”) หรือไม่ 
นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่ การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
พิจารณายา้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ CHAYO จาก mai เขา้ไปท าการซ้ือขายใน SET  
แต่อยา่งใด ส่วนเร่ืองการยา้ยบริษทัฯ เขา้ใจวา่บริษทัฯ มีคุณสมบติัครบถว้นแลว้ในการขอยา้ยจาก 
mai เขา้ไปท าการซ้ือขายใน SET  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด)  
โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 419,090,434 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวม (962 รำย) 419,090,434 100.0000 
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* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 633 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้น
เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 962 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้419,090,434 หุน้ 

หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 27,299,910.50 บำท จำกทุนจดทะเบียน
เดิมจ ำนวน 440,998,811 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 468,298,721.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จ ำนวน 54,599,821 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับ (1) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 4 และ (2) การจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิ CHAYO-W1 ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั จึงเป็นกรณีท่ีบริษทัจะตอ้ง
ปรับสิทธิตามขอ้ก าหนดสิทธิ CHAYO-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์และผลตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม  

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 พิจารณาอนุมติัการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ านวน 27,299,910.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 440,998,811 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน 468,298,721.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 54,599,821 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี  

นายปราโมทย ์ลิบรัตนสกุล ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หรือ D/E Ratio ก่อนและหลงัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ มีแนวโนม้เป็นอยา่งไร   
นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หรือ D/E Ratio 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เท่ากบั 0.59 และเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯ มีการออกหุ้นกู้
จ  านวน 300 ลา้นบาท จึงท าให้ D/E Ratio เพิ่มข้ึน ทั้งน้ี หลงัจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
แลว้ D/E Ratio จะลดลง  

2. การออกหุน้กูข้องบริษทัฯ นอกเหนือจากวตัถุประสงคเ์พื่อระดมทุนในการซ้ือหน้ีแลว้ ยงัเป็นการ
ลงทุนเพื่อการด าเนินการของบริษทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ากดั ดว้ยหรือไม่  
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ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ การออกหุน้กูข้องบริษทัฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อระดมทุนในการซ้ือ
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้ งท่ีมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันมาบริหารเท่านั้ นเป็นหลัก  
โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการหรือลงทุนของบริษทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ากดั 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 27,299,910.50 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 440,998,811 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 468,298,721.50 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 54,599,821 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ (1) 
การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 4 ขา้งตน้ และ (2) 
การจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 419,090,434 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (962 รำย) 419,090,434 100.0000 

* ในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 

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

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ตามท่ีไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัในวาระท่ี 5 ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2563 พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. โดยให้ใช้
ขอ้ความดงัต่อไปน้ีแทน  
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 
จ านวน 

 468,298,721.50  บาท (ส่ีร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนเก้าหม่ืน
แปดพนัเจด็ร้อยยีสิ่บเอด็บาทหา้สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 936,597,443 หุน้ (เกา้ร้อยสามสิบหกลา้นห้าแสนเกา้หม่ืน
เจด็พนัส่ีร้อยส่ีสิบสามหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น:    
 หุน้สามญั 936,597,443 หุน้ (เกา้ร้อยสามสิบหกลา้นห้าแสนเกา้หม่ืน

เจด็พนัส่ีร้อยส่ีสิบสามหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ -     หุน้     (                    -                  )” 

ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือข้อคิดเห็นเก่ียวกับวาระน้ีแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 419,090,834 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (963 รำย) 419,090,834 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 400 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้น
เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 963 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้419,090,834 หุน้ 
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หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียง
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรปรับสิทธิ
ของ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้ งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ จ านวน 27,299,910.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 440,998,811 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
468,298,721.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 54,599,821 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  
ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 5 ขา้งตน้  

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 พิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 54,599,821 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 44,099,882 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 4 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 10,499,939 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี CHAYO-W1 

นอกจากน้ี เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2563 พิจารณาอนุมติัการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 

(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
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การน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมีอ านาจใน
การด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็น และสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 

รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี  

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1. ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 มีระยะเวลาการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิอยา่งไร 

ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 
28 พฤษภาคม 2563 โดยมีอายุ 2 ปี ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงตาม
ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 ก าหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิไดใ้น
วนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส (วนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และ
ธนัวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ และการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 คือวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 และ คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (โดยราคาใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 6.50 บาทต่อ
หุน้และอตัราการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 1:1)  

2. บริษทัฯ มีคุณสมบติัครบถว้นในการยา้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ CHAYO จาก mai เขา้ซ้ือขาย
ใน SET หรือไม่ 

  ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ บริษทัฯ เขา้ใจวา่บริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นแลว้  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 54,599,821 หุ้น 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 44,099,882 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 4 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 10,499,939 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 
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มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 419,090,834 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวม (963 รำย) 419,090,834 100.0000 

* ในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 

หมำยเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่8 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มวงเงินในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  และ/หรือ ตั๋วแลกเงินของบริษัท จำก
จ ำนวนไม่เกนิ 1,250,000,000 บำท เป็นจ ำนวนไม่เกนิ 2,500,000,000 บำท ในขณะใดขณะหน่ึง 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้ งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากในปัจจุบนั บริษทัฯ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาแหล่งเงินทุนเพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนและขยายกิจการของบริษทัฯ รวมถึงเพื่อการช าระ
หน้ี บริษทัฯ จึงขอเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู ้และ/หรือตัว๋แลกเงินของบริษทัฯ จากวงเงินไม่เกิน 
1,250,000,000 บาท เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ในขณะใดขณะหน่ึง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ใชใ้น
การซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมาบริหาร ใชเ้ป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินงาน (ซ่ึงรวมถึงการจ่ายช าระหน้ีคืน)  ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบัการออกหุ้นกูแ้ละตัว๋แลกเงินของ
บริษทัฯ ปรากฏตามสารสนเทศหุ้นกูแ้ละตัว๋แลกเงิน ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ของหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 พิจารณาอนุมติัการ
เพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงินของบริษทั จากจ านวนไม่เกิน 1,250,000,000 
บาท เป็นจ านวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ในขณะใดขณะหน่ึง 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี  

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมดงัน้ี  
1. การเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตัว๋แลกเงินของบริษัท เป็นจ านวน 

ท่ีมากหรือนอ้ยเกินไป และในอนาคตบริษทัฯ คาดการณ์วา่จะมีการเพิ่มวงเงินอีกหรือไม่  
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ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ การเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู ้และ/ หรือตัว๋แลก
เงินของบริษทั เป็นการเพิ่มวงเงินแบบในขณะใดขณะหน่ึง เพื่อเป็นกรอบตามนโยบายการ
ลงทุนของบริษทัฯ    
นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้ตอบขอ้ซักถามเพิ่มเติมว่า การเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู ้
และ/หรือตัว๋แลกเงินของบริษทัในอนาคตข้ึนอยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยบริษทัฯ  
จะวางแผนในการออกและเสนอขายหุน้กู ้และ/หรือตัว๋แลกเงินให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ
และผลประกอบการอย่างเหมาะสม ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาความเหมาะสมการ
เพิ่มวงเงินจากจ านวนไม่เกิน 1,250,000,000 บาท เป็นจ านวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท แลว้ 
จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2563  

2. บริษทัฯ มีแผนท่ีจะออกและเสนอขายหุน้กูช้ัว่นิรันดร์ (Perpetual Bond) หรือไม่ 
นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ์ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ หุ้นกูช้ัว่นิรันดร์ หรือ หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยทุน เป็นตราสารหน้ีท่ีใหอ้ตัราดอกเบ้ียสูงกวา่ตราสารหน้ีทัว่ไป อาจจะยงัไม่เหมาะกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯ เท่าไรนกั จึงยงัไม่มีแผนท่ีออกหุ้นกูล้กัษณะน้ี โดยหุ้นกูท่ี้บริษทัฯ ขอออกในวงเงิน
ไม่เกิน 2,500 ลา้นบาทนั้น มีอายไุม่เกิน 10 ปี 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตัว๋แลกเงินของ
บริษทั จากจ านวนไม่เกิน 1,250,000,000 บาท เป็นจ านวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ในขณะ
ใดขณะหน่ึง โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 419,090,834 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (963 รำย) 419,090,834 100.0000 

* ในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน 

หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียง
เป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วำระที ่9 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  

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีมีค าถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและค า
เสนอแนะแก่บริษทัฯ สามารถเสนอ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นไดใ้นระเบียบวาระน้ี 

ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. นายธาดา สุขโข ผูถื้อหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การจดัเก็บหน้ีและการบริหาร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพในไตรมาสท่ี 2/2563 มีแนวโนม้เป็นอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส
ท่ี 1/2563 

 นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า (1) การจดัเก็บหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนัไดรั้บผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากท่ีสุด 
ในเดือนเมษายน 2563 และยอดการจดัเก็บเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563  
เป็นตน้มา โดยปัจจุบนัเกือบเป็นปกติแลว้ (2) การบริหารทรัพยสิ์นรอการขาย และ/หรือการ
ขายหลกัประกนั บริษทัฯ มีการประมูลทรัพยห์ลกัประกนัผา่นกรมบงัคบัคดีไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

 นายธาดา สุขโข สอบถามเพิ่มเติมว่า แผนการซ้ือหน้ีของบริษทัฯ เป็นไปตามเป้าของปี 2563 
ท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ สามารถซ้ือหน้ีมา
บริหารไดแ้ลว้ประมาณ 550 ลา้นบาท และมีการซ้ือไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยจะประกาศยอดซ้ือหน้ี
ดอ้ยคุณภาพประจ าไตรมาสท่ี 3/2563 ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ผา่นระบบ ELCID ของตลาด
หลกัทรัพย ์และยงัคงแผนท่ีจะเติบโตดา้นรายไดป้ระจ าปี 2563 ประมาณไม่ต ่ากวา่ 20%  

 นายธาดา สุขโข สอบถามเพิ่มเติมวา่ หากรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลานโยบายพกัช าระหน้ี
ออกไปอีก 1 – 2 ปี ตามขอ้เรียกร้องของประชาชนนั้น จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บริษทัฯ อยา่งไร 
ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซักถามวา่ หากรัฐบาลมีการประกาศขยายระยะเวลานโยบายพกัช าระหน้ี
ออกไปอีก 1–2 ปี บริษทัฯ ก็เช่ือมัน่วา่ยงัคงเติบโตดา้นรายไดแ้ละก าไรไม่ต ่ากวา่ 20% เน่ืองจาก
หน้ีเสียในระบบมีอยูม่าก ปัจจุบนัมีอยูป่ระมาณ 500,000 ลา้นบาท ดงันั้น การขยายเวลาการพกั
ช าระหน้ีออกไปอีก 1-2 ปี จะไม่มีผลต่อการเติบโตของบริษทัฯ 
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 นายธาดา สุขโข สอบถามเพิ่มเติมวา่ บริษทัฯ มีแผนร่วมลงทุนหรือด าเนินการร่วมกนักบับริษทั
ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ท่ีด าเนินธุรกิจติดตามหน้ีในลกัษณะเดียวกนัหรือไม่ 

 ประธานฯ ได้ตอบขอ้ซักถามว่า ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่มีแผนด าเนินการในส่วนน้ี แต่อาจจะ
พิจารณาความเป็นไปไดใ้นอนาคตต่อไป 

2. นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามวา่ บริษทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีผลการด าเนินการอยา่งไร และผูบ้ริหารไดท้ดลอง
ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์น ามาจ าหน่ายหรือไม่  

 ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ บริษทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ากดั ไดเ้ปิดด าเนินการเม่ือเดือนมิถุนายน 
2563 ด าเนินธุรกิจขายสินคา้ผ่าน Call Center และช่องทางออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดท่ีน ามาจ าหน่ายไดผ้่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความ
ปลอดภยัตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
ซ่ึงสามารถตรวจสอบเลข อย. บนฉลากผลิตภณัฑ์ได ้ซ่ึงผูบ้ริหารไดท้ดลองสินคา้และใชสิ้นคา้
อยูเ่ป็นประจ า  

 นายกิตติพงศ์ อาภาเกียรติวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษทัฯ มีการท ากิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สังคม (CSR) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยา่งไรบา้ง   

 ประธานฯ ได้ตอบขอ้ซักถามว่า บริษทัฯ มีการท ากิจกรรม CSR อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท่ีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
โดยบริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมร่วมกบัส านกังานเขต หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน อาทิเช่น 
กิจกรรมปันน ้ าใจมอบถุงยงัชีพช่วยเหลือผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กิจกรรมบริจาค
เคร่ืองมือแพทยใ์ห้กบัโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ และกิจกรรมจดัตั้งตูก้บัขา้วของแม่
ดา้นหนา้บริษทัฯ เพื่อแบ่งปันเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นให้กบัประชาชนในชุมชนใกลเ้คียง 
เป็นตน้ 

3. นายตถัย ์โฆษิตานนท ์ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อความเส่ียงในการซ้ือหน้ี
ของบริษทัฯ หรือไม่ 

 ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ ในส่วนของการจดัเก็บหน้ี บริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามนโยบาย
พกัช าระหน้ีของรัฐบาลและได้รับผลกระทบเล็กน้อย เน่ืองจากมีการวางแผนบริหารความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจและประเมินความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ ส่วนการซ้ือหน้ีมาบริหารได้รับ
ผลกระทบแบบไม่มีสาระส าคญั เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัคงมีการเขา้ร่วมประมูลซ้ือหน้ีทั้งท่ีมี
หลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัไดอ้ย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ท าให้มี
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

หน้ีเสียในระบบจ านวนมาก จึงเป็นโอกาสให้กบับริษทัฯ ในการซ้ือหน้ีเสียมาบริหารเพิ่มอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 นายตถัย ์โฆษิตานนท์ สอบถามเพิ่มเติมว่า การด าเนินการธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยข์อง
บริษทัฯ ยงัคงด าเนินการต่อหรือไม่  

 ประธานฯ ได้ตอบขอ้ซักถามว่า เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไม่เอ้ืออ านวย บริษทัฯ จึงชะลอหรือ
หยดุการด าเนินการออกไปก่อน  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลาเขา้มาเขา้

ร่วมประชุมในวนัน้ี และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.15 น. 

 

 
            (นายสุขสันต ์ ยศะสินธ์ุ) 
               ประธานท่ีประชุม 
 
 

               (นายกิตติ ตั้งศรีวงศ)์ 
                  เลขานุการบริษทั  


