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รำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของบริษัท ชโย กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
วัน เวลำ และสถำนทีป่ ระชุ ม
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ของบริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้จดั ขึ้น
เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุ มชั้น 3 บริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่
เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
กรรมกำรบริษัทฯ ทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุ ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสุ ขสันต์
นายอานนท์
นายธีรณัฏฐ์
นายเสกสรรข์
นางสาวสิ ริพรรณ
นายกิตติ

ยศะสิ นธุ์
จารยะพันธุ์
ตั้งสถาพรพงษ์
รังสิ ยรี านนท์
จันทร์ทิพย์
ตั้งศรี วงศ์

รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การสายบริ การ
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการบริ ษทั

กรรมกำรทีไ่ ม่ ได้ เข้ ำประชุ ม
1.
2.
3.
4.

นายวุฒิศกั ดิ์
นายชานนท์
นางรสพร
นายวิทยา

ลาภเจริ ญทรัพย์
โชติวจิ ิตร
สุ ขสมพร
อินาลา

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้บริหำรของบริษัทฯ ทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุ ม
1. นายณฐพล

ทิพชัชวาลวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จำกบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ ำส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
1. นายบุญเลิศ
2. นายวรฐ
3. นายพนิต

กมลชนกกุล
ทรงฤกษ์
รัตนจงกล

ทีป่ รึกษำกฎหมำยจำกบริษัท สำนักงำนกฎหมำย แคปปิ ตอล จำกัด
1. นางสาววิภาดา

ศักดิ์ศรี

ทนายความ
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เริ่มกำรประชุ มเวลำ 10.00 น.
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ฯ ทาหน้าที่
เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธำนฯ”) แทนนายวุฒิศกั ดิ์ ลาภเจริ ญทรัพย์ ประธานกรรมการ ซึ่ งติดภารกิจ
ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่มาร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 พร้อมทั้ง
กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และที่ปรึ กษาที่เข้าร่ วมประชุม และมอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์
รองประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารและเลขานุ ก ารบริ ษ ัท และ/หรื อ นางสาวชมนาถ ไตรทรั พ ย์ ท าหน้า ที่ เ ป็ น
ผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินกำรประชุ มฯ”)
ผูด้ าเนิ นการประชุ มฯ ได้ช้ ี แจงให้ที่ประชุ มทราบถึ งขั้นตอนและวิธีการในการประชุ ม รวมถึงวิธีการ
ออกเสี ยงลงคะแนน ด้วยการใช้บตั รลงคะแนนที่ บริ ษทั ฯ ได้มอบให้กบั ท่านผูถ้ ื อหุ ้นเมื่ อลงทะเบี ยนเข้าร่ วม
ประชุมและได้ช้ ีแจงวิธีการนับคะแนนดังนี้
1. วาระที่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยงทั้งสิ้ นมี 12 วาระจากทั้งหมด 15 วาระ
2. ในการประชุ ม จะพิ จ ารณาวาระต่ า งๆ ตามล าดับ ที่ ก าหนดไว้ใ นหนัง สื อเชิ ญ ประชุ ม โดยจะ
นาเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงมติหรื อรับทราบในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มซักถามในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู ้
ถือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ตอ้ งการซักถามกรุ ณายกมือและแจ้งชื่ อและนามสกุลให้ที่ประชุ ม
ทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ นด้วยทุกครั้ง ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมีคาถามหรื อความเห็ นที่
นอกเหนื อจากวาระที่ กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุ ณาสอบถามหรื อให้ความเห็ นในวาระอื่ น ๆ
ในช่วงท้ายของการประชุ ม และกรุ ณาให้ความเห็นหรื อสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู ้
ถือหุน้ รายอื่นได้ใช้สิทธิ ดว้ ยและเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้อยูใ่ นเวลาที่กาหนด
3. ในการออกเสี ย งลงคะแนนในที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นทุ ก คนหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะจะมี คะแนนเสี ย ง
เท่ากับจานวนหุ ้นที่ ตนถื อหรื อเท่ากับจานวนหุ ้นที่ ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่ งหุ ้นต่ อหนึ่ ง
คะแนนเสี ยง
4. คะแนนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ในการลงมติอนุ มตั ิในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. ส าหรั บ ผู ถ้ ื อ หุ ้ นที่ ม าประชุ ม ด้ว ยตนเอง และผู ร้ ั บ มอบฉัน ทะตามแบบที่ ก ฎหมายก าหนด ให้
ปฏิบตั ิการลงคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
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ก. การลงคะแนนเสี ยงสาหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้
ถือว่าผูถ้ ื อหุ ้นเห็ นชอบหรื อเห็ นด้วยกับวาระที่นาเสนอตามจานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น สาหรับผู ้
ถือหุ ้นที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ผถู ้ ื อหุ ้นทาเครื่ องหมายในช่ องไม่เห็ นด้วยหรื องดออก
เสี ยงในบัตรลงคะแนนที่บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
เจ้าหน้าที่จะเป็ นผูน้ าบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กบั คณะกรรมการตรวจนับคะแนน
ข. ในการนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ฯ จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง หักออกจาก
คะแนนเสี ยงทั้งหมด และส่ วนที่เหลือ จะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย สาหรับผูท้ ี่ออกเสี ยง
เห็ นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่ งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
หลังเสร็ จสิ้ นการประชุม
ค. บัตรลงคะแนนในลักษณะต่อไปนี้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย และการลงคะแนนเสี ยงเป็ นโมฆะ
1. บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสี ยงที่มีอยู่
6. ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุ ปคะแนนใน
แต่ละวาระให้ผดู ้ าเนินการประชุมทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป
7. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลับ และมีการเก็บ
บัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่ งใสในการนับคะแนน
จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับจานวนทุนและหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ ดังนี้
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
เป็ นหุ น้ ที่ออกและจาหน่ายแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ

315,000,000.00
630,000,000
314,999,985.50
629,999,971
0.50

บาท
หุน้
บาท
หุน้
บาท

โดย ณ วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 (Record
Date) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นั้น บริ ษทั ฯ มีผถู ้ ือหุ น้ 3,683 ราย
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ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 42. กาหนดให้การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจาก
ผูถ้ ื อหุ ้นมาประชุ มไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุ ม โดยในการประชุ มครั้ง
นี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าประชุ มด้วยตนเอง 13 ราย และโดยการมอบฉันทะเป็ นจานวน 946 ราย รวมทั้งสิ้ น 959 ราย นับ
จานวนหุ น้ ได้ท้ งั สิ้ น 445,343,504 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 70.6894 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งครบเป็ นองค์ประชุ มตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้วประธานฯ ได้ดาเนิ นการประชุ มตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้
วำระที่ 1. เรื่ องแจ้ งเพื่อทรำบ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 บริ ษทั ฯ
จึงได้จดั ทาแนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2563 ซึ่ ง สอดคล้องกับ มาตรการของกรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข แนวปฏิ บตั ิ ของตลาด
หลักทรั พ ย์ และส านักงาน ก.ล.ต. รายละเอี ยดตามที่ ได้แจ้งไปพร้ อมกับ หนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2563 และขอขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่ให้ความร่ วมเป็ นอย่างดี
วำระที่ 2. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุ มวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุ มว่า การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่ งได้จดั ขึ้น
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุ มและได้จดั ส่ งสาเนารายงานการประชุ ม
ดัง กล่า ว ให้แ ก่ผู ถ้ ือ หุ ้น พร้อ มกับ หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้อ มทั้ง ได้เ ผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม ดัง กล่า ว
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.chayo555.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสื อ
เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2562ได้มีการบันทึก
ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่ งได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
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ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2562 ตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
445,220,504
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
รวม (958 รำย)
445,220,504
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 958 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 445,220,504 หุน้
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 3. พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ประจำปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั และนายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้ แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่
ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชน”) กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดส่ ง
รายงานประจาปี พร้ อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทา
รายงานประจาปี ซึ่งแสดงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 และการเปลี่ยนแปลงสาคัญที่เกิดขึ้นในปี
2562 โดยมี ขอ้ มู ลถู กต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชน และหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2563
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2562 ดังนี้
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นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ รายงานว่า ภาพรวมรายได้ของปี 2562 อยูท่ ี่ประมาณ 295.02 ล้านบาท
เพิ่มขึ้ นจากปี ที่ แล้วจานวนประมาณ 39.37 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ นคิ ดเป็ นร้ อยละ 15.40 โดยสาเหตุของการ
เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของของรายได้จากดอกเบี้ยจากเงิ นให้สินเชื่ อด้อยคุณภาพจานวนประมาณ
19.00 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริ การเร่ งรัดหนี้ สินจานวนประมาณ 19.93 ล้านบาท ใน
ส่ วนของต้นทุนการให้บริ การหลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่ เงิ นเดื อน ค่าคอมมิชชัน่ และค่าบริ การเรี ยกเก็บหนี้ ที่จ่าย
ให้แก่บุคคลภายนอก รวมถึงค่าใช้จ่ายงานคดี ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนการให้บริ การรวมจานวน 105.02 ล้าน
บาท ซึ่ งเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนจานวนประมาณ 13.32 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
งานคดี การเพิ่มขึ้นในส่ วนของเงิ นเดื อนและผลประโยชน์พนักงาน ส่ วนของอัตรากาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ในปี
2562 นั้นใกล้เคียงกับปี ก่อน ซึ่ งอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 64 ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวนประมาณ 26 ล้านบาทโดย
การเพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่ อด้อยคุณภาพและรายได้จากการ
ให้บริ การเร่ งรัดหนี้ สินประกอบกับบริ ษทั มีการตัดต้นทุนของสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพที่น้อยลงเมือเทียบกับปี ที่
แล้ว นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีกาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายจานวนประมาณ 19.69 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลมา
จากการที่บริ ษทั ฯ ขายทรัพย์สินที่บริ ษทั ฯ ประมูลจากพอร์ ตหนี้ ดอ้ ยคุณภาพมาเป็ นทรัพย์สินรอการขาย (NPA)
และมีการขายทรัพย์ออกไปในปี 2562 ส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารหลัก ๆ ประกอบด้วยเงินเดือน สวัสดิการและ
โบนัสของพนักงานและผูบ้ ริ หาร ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าที่ปรึ กษาทางธุ รกิจ ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายใน
การบริ หารเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวนประมาณ 3 ล้านบาท โดยส่ วนที่ เพิ่มขึ้ นส่ วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้ นของ
เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน ค่าธรรมเนียมโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะเกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
ด้านต้นทุนทางการเงินของบริ ษทั ฯ ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวนประมาณ 6.25 ล้านบาท โดย
สาเหตุของการเพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่เกิดจากการที่บริ ษทั ฯ มีการกูย้ มื เงินมาเพื่อการซื้ อพอร์ ตหนี้ดอ้ ยคุณภาพมากขึ้น
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ด้านกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ในปี 2562 มีจานวนประมาณ 111.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนประมาณ
ร้อยละ 29.97 หรื อประมาณ 25.61 ล้านบาท โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการเพิ่มของกาไรสุ ทธิ เป็ นผลมาจากการ
เพิม่ ขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย รายได้จากการให้บริ การเร่ งรัดหนี้สิน และกาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า ในส่ วนของรายได้รวมของปี 2562 จานวนประมาณ 295.02
ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้วจานวนประมาณ 39.37 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 15.40 โดยหากมอง
เปรี ยบเทียบจากปี 2560 และ 2561 บริ ษทั ฯ ก็มีการเติบโตของรายได้อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 24 ซึ่ งหากมอง
ย้อนหลังใน 3 ปี หรื อ 5 ปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ มีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่ องเช่นกัน ในส่ วนของกาไรขั้นต้น
ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยจะเห็นว่าในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจานวนประมาณ 132 ล้านบาท
ปี 2561 จานวน 163 ล้านบาท และ ปี 2562 จานวน 190 ล้านบาท ซึ่ งอัตรากาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ค่อนข้างคงที่
ซึ่ งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 64 ในส่ วนของกาไรสุ ทธิ 3 ปี ย้อนหลังเราก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องเช่นกัน โดยในปี
2560 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ จานวน 58.24 ล้านบาท ปี 2561 จานวน 85.43 ล้านบาท และ ปี 2562 จานวน 111.05
ล้านบาท ตามลาดับ โดยหากดูในส่ วนของอัตรากาไรสุ ทธิ ก็มีการเติบโตเช่นกันโดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีอตั รา
กาไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ร้อยละ 28.27 ปี 2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 32.29 และ ปี 2562 เพิ่มขึ้นมาอยูท่ ี่ร้อยละ 37.64
ด้านสิ นทรัพย์รวม โดยจะเห็นได้วา่ หลังจากเราเข้าตลาดในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 828 ล้าน
โดยผ่านมา 1 ปี บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นประมาณ 996 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 120 โดยมี
สิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2562 อยูท่ ี่ประมาณ 1,824.82 ล้านบาท
ด้า นหนี้ สิ นของบริ ษทั ฯ ในปี 2562 มี จานวนประมาณ 822.87 ล้านบาท ซึ่ ง เพิ่ม ขึ้ นจากปี ก่ อน
ค่อนข้างมากเนื่องจากบริ ษทั มีการกูย้ มื เงินมาเพื่อการซื้ อพอร์ ตหนี้ดอ้ ยคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นในปี 2562 มีจานวนประมาณ 1,001.95 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนประมาณ
238.69 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 31.27 โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน
153.20 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของกาไรจากการดาเนิ นงานจานวน 111.54 ล้านบาท และการลดลงจากการจ่ายเงิน
ปันผลจานวน 24 ล้านบาท
ด้านอัตราการตอบแทนจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในปี 2562 มีจานวนประมาณร้อยละ 10.55 ลดลง
จากปี ก่อน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริ ษทั ฯ มีการเพิ่มทุน ส่ วนอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นอยูท่ ี่ประมาณ
ร้อยละ 12.84 ลดลงจากปี ก่อนเช่นกันโดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริ ษทั ฯ มีการเพิ่มทุน
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ในส่ วนของกาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) ของบริ ษทั ฯ ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องเช่นกัน โดยในปี
2560 อยูท่ ี่ประมาณ 0.14 บาทต่อหุ ้น ปี 2561 อยูท่ ี่ประมาณ 0.15 บาทต่อหุ ้น และ ปี 2562 อยูท่ ี่ประมาณ 0.18
บาทต่อหุ น้
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ ประธานฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รายงานเพิ่มเติมว่า สาหรับแผนการ
ลงทุนและแผนงานในของบริ ษทั ฯ ปี 2563 มีดงั นี้
1. บริ ษทั วางแผนลงทุนซื้ อสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจานวน
10,000 ล้านบาท โดยตั้งงบลงทุนไว้ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท
2. วางแผนการปล่อยสิ นเชื่ อโดยตั้งงบไว้ประมาณ 200 ล้านบาท และคาดว่าอาจจะมีการลงทุนใน
ธุ รกิ จที่เกี่ยวเนื่ องเพื่อเป็ นการต่อยอดทางธุ รกิ จ หากมีความเป็ นไปได้และสภาวะเศรษฐกิ จธุ รกิ จ
เอื้ออานวย
3. แผนงานด้านรายได้ บริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าหมายรายได้โดยรวมเติบโตไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 โดยขยาย
งานด้านการบริ การและการซื้ อพอร์ ตหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
โดยวาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ ผูถ้ ือหุ น้ จึงไม่ตอ้ งออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 4. พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุ มว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษทั
มหาชน ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องจัดทางบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบบัญชี บริ ษทั ฯ (สิ้ นสุ ดในวันที่ 31
ธันวาคมของทุกปี ) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงิน สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสื อเชิญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้
รายงานข้อมูลในวาระที่ 3 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมีมติ อนุ มตั ิ งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อ
หุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
445,220,504
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
รวม (958 รำย)
445,220,504
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 958 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 445,220,504 หุน้
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 5. พิจำรณำอนุ มัติกำรจัดสรรกำไรสุ ทธิเพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และอนุ มัติกำรจ่ ำยเงินปั นผล
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้ง ศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 54 ซึ่ งกาหนดให้บ ริ ษ ทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ท ธิ ป ระจาปี ส่ วนหนึ่ ง ไว้เป็ นทุน
สารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้
จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีทุนสารองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน
เท่ากับ 7,262,746 บาท ซึ่ งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกาไร
หน้า 10 จาก 34

บริษทั ชโย กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
Chayo Group Public Company Limited
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 1

สุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 27,467,082 บาท
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2562 จานวน
1,373,354 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ซึ่ งจะทาให้ทุนสารองตาม
กฎหมายของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวนทั้งสิ้ น 8,636,100 บาท
นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริ ษทั มหาชน และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 53 กาหนดให้การ
จ่ายเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่นนอกจากเงิ นกาไรจะกระทามิ ได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ยังมี ยอดขาดทุ นสะสมอยู่
ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล ประกอบกับบริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ
40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงิ นเฉพาะกิ จการภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ ขึ้ นอยู่กบั แผนการลงทุ น เงื่ อนไข และข้อจากัดตามที่ กาหนดไว้ใน
สัญญากู้ยืมเงิ น หรื อสัญญาต่า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง (ถ้ามี ) ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน และปั จจัยอื่ น ๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ น
ครั้ ง คราว เพื่ อให้เป็ นไปตามแผนการเติ มโตทางธุ รกิ จของกลุ่ ม บริ ษทั ฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้
เงิ นทุนและเงิ นทุนหมุนเวียน รวมถึ งปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่ เห็ นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะไม่เกิ น
กาไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 34,986,182 บาท บริ ษทั ฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายปั นผลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) จ่ายปั นผลสาหรับผลดาเนิ นงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 จากกาไรสะสม โดยจ่ายปั นผลเป็ น
หุ ้ น สามัญ ของบริ ษัท ฯ ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ในอัต รา 15 หุ ้ น เดิ ม ต่ อ 1 หุ ้ น ปั น ผล จ านวนไม่ เ กิ น
41,999,998 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิน 20,999,999 บาท หรื อคิด
เทียบเป็ นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปั นผล 0.0333333 บาทต่อหุ น้
ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นจากการจัดสรรหุ ้นปั นผลดังกล่ าว บริ ษทั ฯ จะจ่ายปั นผล
เป็ นเงินสดแทนในอัตรา 0.0333333 บาทต่อหุ น้ สาหรับเศษหุ น้ ดังกล่าว
(ข) จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.0037037 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินประมาณ 2,333,331
บาท (เพื่ อรองรั บภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้ อยละ 10 ของเงิ นได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่ ง
ประมวลรัษฎากร ให้กบั ผูร้ ับปั นผล)
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รวมการจ่ายเงินปั นผลในข้อ (ก) และ (ข) เป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.037037 บาท คิดเป็ น
จานวนเงินประมาณ 23,333,330 บาท หรื อ เท่ากับร้อยละ 84.95 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2562 โดยเงินปั นผล
ทั้งหมดจะถู กหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 28
พฤษภาคม 2563
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นหุ ้นและเงินสด ตามมติที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 30,000,000
หุ ้น (จ่ายจริ งจานวน 29,999,971 หุ ้น) คิดเที ยบเป็ นมู ลค่ าเท่ากับอัตราการจ่ ายปั นผล 0.025 บาทต่อหุ ้น และ
จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรา 0.0027778 บาทต่อหุ ้น หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลทั้งสิ้ นในอัตรา 0.0277778 บาท
ต่อหุ ้น ทั้งนี้ หากรวมการจ่ายปั นผลที่เสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 ในครั้ งนี้ รวมกับการ
จ่ายเงินปั นผลที่บริ ษทั ฯ ได้จ่ายไปแล้วตามมติที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2562 จะคิดเป็ นการจ่ายปั นผล
เป็ นหุ ้นทั้งสิ้ นจานวนไม่เกิ น 71,999,998 หุ ้น (คิ ดเป็ นมู ลค่า 35,999,999 บาท) และจ่ายปั นผลเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น
ประมาณ 4,000,011 บาท รวมมูลค่าการจ่ายปั นผลทั้งสิ้ น 40,000,010 บาท คิดเป็ นร้อยละ 145.63 ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี 2562 ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
รำยละเอียดกำรจ่ ำยเงินปันผลเปรียบเทียบกับปี ทีผ่ ่ำนมำ เป็ นดังนี้
ว ันที่
้
ขึนเครื
อ่ งหมำย

ว ันปิ ด
สมุดทะเบียน

ว ันกำหนด
รำยชือ่ ผูถ
้ อื หุน
้

ว ันที่
จ่ำยเงินปันผล

ประเภท

เงินปันผล
(ต่อหุน
้ )

15/11/2019

-

18/11/2019

3/12/2019

หุ ้นปันผล

20:01

หุ ้น

ปันผลจากกาไรสะสม

15/11/2019

-

18/11/2019

3/12/2019

เงินปันผล

0.0027778

บาท

ปันผลจากกาไรสะสม

9/4/2019

-

10/4/2019

10/5/2019

เงินปันผล

0.04

บาท

ปันผลจากกาไรสะสม

24/5/2018

-

25/5/2018

8/6/2018

เงินปันผล

0.06

บาท

01/01/18-31/03/18

ปันผลจากกาไรสุทธิและกาไรสะสม

9/4/2018

-

10/4/2018

10/5/2018

เงินปันผล

0.05

บาท

01/01/17-31/12/17

ปันผลจากกาไรสุทธิ

หน่วย

รอบผลประกอบกำร

เงินปันผลจำก

ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรร
กาไรสุ ทธิประจาปี 2562 เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในรู ปแบบของหุ ้นปั นผลและ
เงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ในอัตราร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตาม

กฎหมาย เป็ นจานวน 1,373,354 บาท
(ข) จ่ายปั นผลสาหรับผลดาเนิ นงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 จากกาไรสะสม โดยจ่ายปั นผลเป็ น
หุ ้ น สามัญ ของบริ ษัท ฯ ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ในอัต รา 15 หุ ้ น เดิ ม ต่ อ 1 หุ ้ น ปั น ผล จ านวนไม่ เ กิ น
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41,999,998 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิน 20,999,999 บาท หรื อคิด
เทียบเป็ นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปั นผล 0.0333333 บาทต่อหุ น้
ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นจากการจัดสรรหุ ้นปั นผลดังกล่ าว บริ ษทั ฯ จะจ่ายปั นผล
เป็ นเงินสดแทนในอัตรา 0.0333333 บาทต่อหุ น้ สาหรับเศษหุ น้ ดังกล่าว
(ค) จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.0037037 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินประมาณ 2,333,331
บาท (เพื่อรองรั บภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้ อยละ 10 ของเงิ นได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่ ง
ประมวลรัษฎากร ให้กบั ผูร้ ับปั นผล)
โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ ป ระชุ มมี ม ติ อนุ ม ตั ิ ก ารจัดสรรก าไรสุ ท ธิ เพื่ อเป็ นทุ นส ารองตามกฎหมาย และอนุ ม ตั ิ ก าร
จ่ายเงินปั นผล ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
445,220,504
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
รวม (958 รำย)
445,220,504
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 958 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 445,220,504 หุน้
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วำระที่ 6. พิจำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท ชโย กรุ๊ ป
จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1) ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตำมสั ดส่ วนกำรถือหุ้น (Rights
Offering)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุ มว่า เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีความยืดหยุน่ ทางการเงินสาหรับขยายกิจการ
และ/หรื อมีเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในการซื้ อหนี้ ดอ้ ยคุณภาพเข้ามาบริ หาร
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออก
และจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ นของ บริ ษ ัท ชโย กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1
(“ใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1”) ในจานวนไม่ เกิ น 209,999,990 หน่ วย ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ ตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 3 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
CHAYO-W1 (หากเกิดเศษจากการคานวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
CHAYO-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYOW1 จานวน 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 6.50 บาทต่อหุ ้น โดยเงื่อนไขและรายละเอียด
เกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ปรากฏตามสรุ ปสาระสาคัญของการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1) สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ได้เมื่อถึ งกาหนดการใช้สิทธิ ตามระยะเวลาที่กาหนด หรื อได้รับผลตอบแทนจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ภายหลัง
การเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลำดหลักทรัพย์ ฯ”) (ทั้งนี้ ในการ
ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะได้รับเงินประมาณ 1,365 ล้านบาท หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ทุกรายใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญครบถ้วน)
นอกจากนี้ เห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร
มอบหมาย มีอานาจในการ (ก) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่ อง
กับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 (ข) ดาเนิ นการและลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ
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และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการ
ยื่นคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 และการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 รวมถึงหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) มี
อานาจในการดาเนิ นการใด ๆ ตามที่ จาเป็ นและสมควรเกี่ ยวเนื่ องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิ ทธิ
CHAYO-W1 ในครั้งนี้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ในจานวนไม่เกิ น
209,999,990 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) โดย
ไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 3 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 (หากเกิดเศษ
จากการค านวณตามอัต ราการจัด สรรแล้ว ให้ ปั ด เศษนั้น ทิ้ ง ) และอนุ ม ัติ ก ารมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/
หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมายมีอานาจในการดาเนิ นการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก
และจัดสรรใบส าคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ตามที่ เสนอทุ ก ประการด้วยคะแนนเสี ย ง
เป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
445,220,504
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
รวม (958 รำย)
445,220,504
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 958 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 445,220,504 หุน้
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หมำยเหตุ: มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 7. พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 14.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน
315,000,000 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน จำนวน 314,999,985.50 บำท โดยกำรตัดหุ้ นจดทะเบียนที่ยัง
ไม่ ได้ ออกจำหน่ ำยของบริษัทฯ จำนวน 29 หุ้น มูลค่ ำทีต่ รำไว้ ห้ ุนละ 0.50 บำท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่า สื บเนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปั นผลเป็ น
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ และ (2) ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงต้อง
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ และการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ดังกล่าว อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่ งพ.ร.บ.บริ ษทั มหาชน กาหนดว่า บริ ษทั
มหาชนจากัดจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทาได้เมื่อหุ ้น
ทั้งหมดได้ออกจาหน่ายและได้รับชาระเงินค่าหุ น้ ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุน้ ที่เหลือนั้นเป็ นหุ ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับ
หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ยังคงมี หุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายจานวน 29 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท ซึ่ งเป็ นหุ น้ คงเหลือจากการจัดสรรหุ น้ ปั นผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนด บริ ษทั ฯ จึ งจาเป็ นต้องลดทุ นจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ จานวน 14.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 315,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 314,999,985.50 บาท
โดยการตัดหุ น้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ จานวน 29 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาททิง้
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั จึ ง เห็ นควรเสนอให้ที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณาอนุ มตั ิ ก ารลดทุ นจด
ทะเบี ย นของบริ ษ ทั ฯ จานวน 14.50 บาท จากทุ นจดทะเบีย นเดิ ม 315,000,000 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ย น
314,999,985.50 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ จานวน 29 หุ ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
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ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 14.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
315,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 314,999,985.50 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั
ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริ ษทั ฯ จานวน 29 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอ
ทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
445,343,504
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (959 รำย)
445,343,504
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 123,000 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือ
หุ น้ เข้าร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 959 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 445,343,504 หุน้
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 8. พิจำรณำอนุ มั ติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ กำร
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิ ตติ ตั้ง ศรี วงศ์ ชี้ แจงต่ อที่ ป ระชุ ม ว่า เพื่ อให้สอดคล้องกับ การลดทุ น จดทะเบีย นของบริ ษ ทั ฯ
ตามได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 7 ข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้ แทน
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ น้ ละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
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314,999,985.50

บาท (สามร้ อยสิ บ สี่ ล้า นเก้า แสนเก้าหมื่ นเก้า
พันเก้าร้อยแปดสิ บห้าบาทห้าสิ บสตางค์)

629,999,971

หุน้ (หกร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พันเก้าร้อยเจ็ดสิ บเอ็ดหุ น้ )
บาท (ห้าสิ บสตางค์)

0.50
629,999,971

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

หุน้ (หกร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พันเก้าร้อยเจ็ดสิ บเอ็ดหุ น้ )
หุน้ (
)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้บุค คลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้ดาเนิ นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ต่อกรมพัฒนา
ธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จำนวน (เสี ยง)
445,343,504
0
0
0

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
รวม (959 รำย)
445,343,504
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 959 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 445,343,504 หุน้
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 9. พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จำนวน 125,999,994.00 บำท จำกทุนจดทะเบียน
เดิมจำนวน 314,999,985.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน จำนวน 440,999,979.50 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 251,999,988 หุ้น มูลค่ ำทีต่ รำไว้ ห้ ุนละ 0.50 บำท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่า สื บเนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปั นผลเป็ น
หุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ และ (2) ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ (Rights Offering) ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ อีกจานวน 125,999,994.00 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิม จานวน 314,999,985.50 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียน จานวน 440,999,979.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 251,999,988 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อ 1) รองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล จานวนไม่เกิน 41,999,998 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ
2) รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 จานวนไม่เกิน 209,999,990 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 และความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ย วกับการเพิ่มทุ นเพื่อรองรั บการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ของ
หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
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ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 125,999,994.00 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จานวน 314,999,985.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 440,999,979.50 บาท โดย
การออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 251,999,988 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1)
รองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล จานวนไม่เกิน 41,999,998 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ
(2) รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 จานวนไม่เกิน 209,999,990 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
445,343,504
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (959 รำย)
445,343,504
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 959 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 445,343,504 หุน้
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 10. พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ น ายกิ ต ติ ตั้ง ศรี ว งศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารและ
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้ แทน
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ น้ ละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 1

440,999,979.50

บาท (สี่ ร้อยสี่ สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่ นเก้าพัน
เก้าร้อยเจ็ดสิ บเก้าบาทห้าสิ บสตางค์)

881,999,959

หุน้ (แปดร้ อ ยแปดสิ บ เอ็ ด ล้า นเก้า แสนเก้า
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิ บเก้าหุ น้ )
บาท (ห้าสิ บสตางค์)

0.50
881,999,959

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

หุน้ (แปดร้ อ ยแปดสิ บ เอ็ ด ล้า นเก้า แสนเก้า
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิ บเก้าหุ น้ )
หุน้ (
)”

ทั้ง นี้ ให้บุค คลที่ ไ ด้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ทั ดาเนิ นการจดทะเบี ย นแก้ไขเพิ่ม เติ ม
หนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษทั ฯ ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มี อานาจแก้ไขและเพิ่มเติ ม
ถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็ นและสอบถามเกี่ ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผูถ้ ื อ
หุ น้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้ดาเนิ นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ต่อกรมพัฒนา
ธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จำนวน (เสี ยง)
445,343,504
0
0
0

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
หน้า 21 จาก 34

บริษทั ชโย กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
Chayo Group Public Company Limited
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214

มติทลี่ ง
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จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
รวม (959 รำย)
445,343,504
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 959 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 445,343,504 หุน้
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 11. พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรั บกำรจ่ ำยหุ้นปั นผลและกำรใช้
สิ ทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ น ายกิ ต ติ ตั้ง ศรี ว งศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารและ
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สื บเนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ จานวน 125,999,994.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ ม จานวน 314,999,985.50 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียน จานวน 440,999,979.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 251,999,988 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 ข้างต้น
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 251,999,988 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(11.1) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น 41,999,998 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตรา 15 หุ ้นเดิ มต่อ 1 หุ ้นปั นผล
รวมมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิน 20,999,999 บาท หรื อคิดเทียบเป็ นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปั นผล
0.0333333 บาทต่อหุ น้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นจากการจัดสรรหุ ้นปั นผลดังกล่าว
บริ ษทั ฯ จะจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนในอัตรา 0.0333333 บาทต่อหุ น้ สาหรับเศษหุ น้ ดังกล่าว
(11.2) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น 209,999,990 หุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ซึ่ งออกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 3
หุ ้นเดิ ม ต่อ 1 หน่ วยใบส าคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 หากเกิ ดเศษจากการคานวณตาม
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อัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยอัตราการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYOW1 จานวน 1 หน่ วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 6.50 บาทต่อหุ ้น อนึ่ ง
บริ ษทั ฯ จะออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ที่
มีรายชื่ อในวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1
(Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และกาหนดออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุ คคลที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ ห าร
มอบหมายมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
(1)

พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(2) การเข้าเจรจาทาความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งดาเนิ นการต่าง ๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาตหรื อขอ
ผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
การนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจใน
การดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่ งที่
ส่ งมาด้วย 4 ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็ นและสอบถามเกี่ ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผูถ้ ื อ
หุ น้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวน 251,999,988 หุ ้น มูลค่า
หุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ดังนี้
(1) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 41,999,998 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรา 15 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล
รวมมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิน 20,999,999 บาท หรื อคิดเทียบเป็ นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปั นผล
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0.0333333 บาทต่อหุ ้น ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นจากการจัดสรรหุ ้นปั นผลดังกล่าว
บริ ษทั ฯ จะจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนในอัตรา 0.0333333 บาทต่อหุ น้ สาหรับเศษหุ น้ ดังกล่าว
(2) จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 209,999,990 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ซึ่ งออกให้แก่ผถู ้ ือ
หุ น้ ของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร
3 หุ ้นเดิ ม ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 หากเกิ ดเศษจากการคานวณตามอัตรา
การจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่
วันที่ ออกใบส าคัญแสดงสิ ทธิ โดยอัตราการใช้สิ ทธิ ใบส าคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1
จานวน 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 6.50 บาทต่อหุ ้น อนึ่ง บริ ษทั ฯ
จะออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อ
ในวัน ก าหนดรายชื่ อผู ้ถื อหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ จัด สรรใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ CHAYO-W1
(Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และกาหนดออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
และอนุ มตั ิ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ
บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารมอบหมายมี อ านาจในการ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
445,343,504
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
รวม (959 รำย)
445,343,504
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 959 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 445,343,504 หุน้
หมำยเหตุ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วำระที่ 12. พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ น ายกิ ต ติ ตั้ง ศรี ว งศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารและ
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้รายงานต่อที่ ประชุ มว่า ตามมาตรา 71 แห่ งพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 24 กาหนดว่า “ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจาก
ตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี
ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด การออกจากตาแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะ
ใช้วธิ ี จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี ต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง และ
หากในคราวใดมี กรรมการหลายคนอยู่ในตาแหน่ ง นานเท่ า ๆ กัน เป็ นจานวนมากกว่าจานวนที่ ตอ้ งพ้นจาก
ตาแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งโดยวิธีจบั สลาก ทั้งนี้ กรรมการผูท้ ี่ออกตามวาระนั้น ๆ
อาจถูกเลือกเข้ารับตาแหน่งใหม่อีกก็ได้”
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ นจานวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 จานวน 4 ท่าน ดังนี้
(1) นายวุฒิศกั ดิ์

ลาภเจริ ญทรัพย์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

(2) นายวิทยา

อินาลา

กรรมการ

(3) พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

(4) นายชานนท์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โชติวจิ ิตร

เพื่อส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถ
เสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 ได้ ในช่ วง
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นรายใดเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ในครั้งนี้
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย) พิจารณา
แล้วเห็นว่ากรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่ เ หมาะสมและเป็ นประโยชน์ ก ับ บริ ษัท ฯ และเป็ นผู ้มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามพ.ร.บ. บริ ษัท มหาชน
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระทั้ง
3 ท่ าน สามารถให้ความเห็ นได้อย่า งเป็ นอิ สระและมี คุณสมบัติตรงตามนิ ยามกรรมการอิ สระของบริ ษทั ฯ
สมควรได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของกรรมการที่ได้รั บเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ น
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดปรากฏตามประวัติ
โดยสังเขปของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็ นและสอบถามเกี่ ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผูถ้ ื อ
หุ น้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายวุฒิศกั ดิ์

ลาภเจริ ญทรัพย์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

ที่ประชุ มมีมติอนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติทลี่ ง

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
428,301,461
96.1733
ไม่เห็นด้วย
17,042,043
3.8267
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
รวม (959 รำย)
445,343,504
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 959 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 445,343,504 หุน้
(2)

นายวิทยา

จำนวน (เสี ยง)

อินาลา

กรรมการ

ที่ประชุ มมีมติอนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
424,225,991
95.2582
ไม่เห็นด้วย
21,117,513
4.7418
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
รวม (959 รำย)
445,343,504
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 959 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 445,343,504 หุน้
(3)

จำนวน (เสี ยง)

พลอากาศเอกอานนท์

จารยะพันธุ์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่ประชุ มมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติทลี่ ง

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
445,343,504
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
รวม (959 รำย)
445,343,504
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 959 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 445,343,504 หุน้
(4)

นายชานนท์

จำนวน (เสี ยง)

โชติวจิ ิตร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่ประชุ มมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
445,343,504
100.0000
0
0.0000
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จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
รวม (959 รำย)
445,343,504
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 959 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 445,343,504 หุน้
หมำยเหตุ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 13. พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุ ดย่ อย ประจำปี 2563
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ น ายกิ ต ติ ตั้ง ศรี ว งศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารและ
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนและข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 34 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุ ม
บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ กาหนด
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่า ง ๆ กล่ าวคื อ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ และขนาดธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ภาระหน้า ที่
ขอบเขตและบทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุ ด ย่อ ย โดยเปรี ย บเที ย บอ้า งอิ ง
ค่าตอบแทนจากธุ รกิ จที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน รวมถึ งพิจารณาถึ งการ
ขยายตัวทางธุ รกิจ ฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ในรู ปแบบของเบี้ยประชุ มและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึ ง
โบนัสแล้วเป็ นเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่ ำตอบแทน

ค่าตอบแทนรวม

ปี 2562
ปี 2563 (ปี ทีเ่ สนอ)
จำนวนค่ ำตอบแทน
จำนวนค่ ำตอบแทน
กรรมกำรและกรรมกำรชุ ดย่ อย (บำท) กรรมกำรและกรรมกำรชุ ดย่ อย (บำท)
ไม่เกิน 1,750,000
ไม่เกิน 1,750,000
หน้า 28 จาก 34

บริษทั ชโย กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
Chayo Group Public Company Limited
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 1

รำยละเอียดค่ ำเบีย้ ประชุ มกรรมกำร มีดังนี้
คณะกรรมกำรบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการบริ ษทั

ค่ ำเบีย้ ประชุ ม (ต่ อครั้ง)
25,000 บาท
12,500 บาท

คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย
ค่ ำเบีย้ ประชุ ม (ต่ อครั้ง)
ประธานกรรมการชุดย่อย
12,500 บาท
กรรมการ
10,000 บาท
หมายเหตุ กรรมการที่ไ ด้ รับ เงิ นเดื อนประจาในฐานะผู้บริ หารของบริ ษั ทและ/หรื อบริ ษั ทย่ อย จะไม่ ไ ด้ รับ
ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่ อย
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็ นและสอบถามเกี่ ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผูถ้ ื อ
หุ น้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมี มติอนุ มตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่อย ประจาปี 2563
ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
445,343,504
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (959 รำย)
445,343,504
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 959 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 445,343,504 หุน้
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หมำยเหตุ: มติ วาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งด
ออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 14. พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกำรกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจำปี 2563
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ น ายกิ ต ติ ตั้ง ศรี ว งศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารและ
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุ มว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ งพ.ร.บ. บริ ษทั
มหาชน และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 59 และข้อ 62 ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี ป ระจาปี ของบริ ษ ทั ฯ และก าหนดค่ า สอบบัญชี ข องบริ ษ ทั ฯ โดยผูส้ อบบัญชี ผูซ้ ่ ึ ง ออกไปนั้น ที่
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นอาจพิจารณาเลือกกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียน
ผูส้ อบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์และ/หรื อกฎหมายอื่ นที่
เกี่ยวข้อง
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ของ
พ.ร.บ. บริ ษ ัท มหาชน และประกาศของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ นที่ เกี่ ย วข้อง โดยได้พิ จารณาผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮ้าส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด (“PwC”) และมีความเห็นว่า
ผูส้ อบบัญชี จาก PwC มีความเป็ นอิสระ เหมาะสมในการทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
เนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบบัญชี อยูใ่ นระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มี
เครื อข่า ยครอบคลุ ม ในหลายประเทศ และเป็ นที่ ยอมรั บในระดับ สากล จึ งได้เสนอให้คณะกรรมการบริ ษ ทั
พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จาก PwC เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคน
หนึ่งดังต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี
รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้ PwC จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้
(1)
(2)
(3)

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ มาแล้ว 3 รอบปี บัญชี หรื อ
นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ หรื อ
นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
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ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ทั้ง นี้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อ ที่ เสนอข้า งต้น ไม่ มี ค วามสั ม พันธ์ และไม่ มี ส่ ว นได้เสี ย กับ บริ ษ ทั ฯ
บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร กรรมการ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็ น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563 ของ PwC
แล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า ค่ า ตอบแทนของผู ้ส อบบัญ ชี ที่ เ สนอมี ค วามเหมาะสมกั บ ขอบเขตการสอบบัญ ชี
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น
3,800,000 บาท ซึ่ งเพิม่ ขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมาจานวน 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดงั นี้
รำยละเอียดค่ ำสอบบัญชี
ค่ ำสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
(รวม 4 บริ ษทั )

ปี 2562 (จ่ ำยจริง)
3,500,000 บาท

ปี 2563 (ปี ทีเ่ สนอ)
ไม่เกิน 3,800,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็ นและสอบถามเกี่ ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผูถ้ ื อ
หุ น้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และอนุ มตั ิค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2563 ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (959 รำย)

จำนวน (เสี ยง)
445,343,504
0
0
0
445,343,504

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
100.0000
0.0000
100.0000
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* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 959 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 445,343,504 หุน้
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 15. พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุ มว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง
กาหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ มอีก
ก็ได้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุน้ ที่จะเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธานจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดที่มีคาถาม หรื อต้องการแสดงความคิดเห็นและคาเสนอแนะ
แก่บริ ษทั ฯ สามารถเสนอ สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้
ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. นายเจตวีย ์ ภัครัชพันธุ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเพิม่ เติมว่า ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัส
COVID-19 ส่ งผลต่อการลงทุน การดาเนินงาน และเป้าหมายของบริ ษทั ฯ ในปี 2563 หรื อไม่
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ ตอบว่า ประเด็นที่ 1) ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าหมายรายได้โดยรวม
เติบโตไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 โดยไม่ปรับเป้ า โดยวางแผนลงทุนซื้ อสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพทั้งที่
มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจานวน 10,000 ล้านบาท โดยตั้งงบลงทุนอยู่ที่ประมาณ
1,000 ล้านบาท และวางแผนการปล่อยสิ นเชื่อประมาณ 200 ล้านบาท แต่จะใช้ความระมัดระวัง
และค่อยเป็ นค่อยไป เนื่ องจาก NPL ในช่ วงนี้ ค่อนข้างสู ง โดยเมื่อปลายปี ที่แล้ว NPL ของ
สถาบันการเงิ นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.9 ต้นปี นี้ ได้ข่าวว่าอยู่ที่ร้อยละ 3 กว่าแล้ว โดยในปี นี้
อาจจะสู งถึงร้อยละ 3.5 ก็ได้ ดังนั้น เราอาจโยกเงินในการปล่อยสิ นเชื่อบางส่ วนมาลงทุนในการ
ซื้ อหนี้ ด้อยคุ ณภาพน่ า จะดี ก ว่า ส่ วนของงานธุ รกิ จให้บ ริ การเจรจา ติ ดตามทวงถามหนี้ น้ ัน
บริ ษทั ฯ มีแผนในการขยายงานอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นที่ 2) จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 บริ ษทั ได้รับผลกระทบ
ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ก็ยงั ได้รับผลกระทบอยู่ โดยบริ ษทั ฯ มีการเตรี ยม
ความพร้อมในการป้ องกัน ดูแล และจัดทาแผนความต่อเนื่ องทางธุ รกิจ (BCP) พร้อมทั้งแนว
ทางการปฏิบตั ิงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิ นตามมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติด
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เชื้ อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่ งครัด ทั้งในส่ วนของพนักงานที่ขอร้องและกาชับให้พนักงาน
มีการดู แลตัวเองไม่ให้มีความเสี่ ยงในการติ ดเชื้ อ และมีการแบ่งพนักงานบางส่ วนให้ Work
from Home (ในส่ วนที่บริ ษทั ฯ ซื้ อหนี้มาบริ หาร) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
ประเด็นที่ 3) บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19
โดยแบ่งได้ 2 ส่ วนคือ ส่ วนแรกในธุ รกิจให้บริ การติดตามทวงถามหนี้ เนื่องจากสถาบันการเงิน
เราท าตามนโยบายของสถาบันการเงิ นที่ ให้ไ ว้ โดยหากลู กหนี้ รายใดจ่ายได้เราก็แนะนาให้
ลูกหนี้ จ่ายตามปกติ ส่ วนลูกหนี้ รายใดต้องการหยุด ชะลอหรื อลดการชาระ บริ ษทั ฯ ก็จะปรับ
โครงสร้างหนี้ให้กบั ลูกหนี้ตามนโยบายของสถาบันการเงินนั้น ๆ
ส่ วนธุ รกิ จบริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของบริ ษทั เองนั้น ในส่ วนของหนี้ มีหลักประกัน กรม
บังคับคดี และศาล ในช่ วงนี้ หยุดทาการจึงทาให้เราดาเนิ นการในเรื่ องของการขายทอดตลาด
ไม่ได้ ส่ วนของหนี้ ไม่มีหลักประกันเราตามอยู่ 2 ส่ วนคือ ในส่ วนของลู กค้าที่ขอปิ ดบัญชี และ
ลูกค้าผ่อน บริ ษทั ก็มีการผ่อนผันให้ลูกค้าโดยลดยอดการชาระลง หรื อขยายระยะเวลาการชาระ
ออกไป เพื่อช่วยเหลือลูกค้า
2. นายธาดา สุ ขโข ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการกาหนด
ราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ที่ราคา 6.50 บาทต่อหุ น้
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ตอบว่า ราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 พิจารณาจาก
ความสามารถในการดาเนิ นงานและผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในปี 2563 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
มีความเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้ไม่ยากนัก
นายธาดา สุ ขโข สอบถามต่อเนื่องว่า บริ ษทั ฯ มีการตั้งเป้ าหมายในการขายทรัพย์สินรอการขาย
หรื อไม่ และเมื่อขายทรั พย์สินรอการขายได้แล้วจะมี การบันทึก ทางบัญชี ให้ส อดคล้องตาม
มาตรฐานการบัญชีใหม่ (TFRS 9) อย่างไร
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ ตอบว่า ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ผลกระทบจากการหยุดการดาเนินการของ
ศาล และกรมบังคับคดี โดยส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถขายหลักประกันของหนี้ ดอ้ ยคุณภาพได้
โดยคิดว่าผลกระทบนี้ไม่น่าจะนาน อาจกินเวลา 2 - 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนเมษายน พฤษภาคม
และ/หรื อมิถุนายน โดยคาดว่าในปลายไตรมาสที่ 2 หรื อต้นไตรมาสที่ 3 บริ ษทั ฯ ก็จะสามารถ
ดาเนินการได้ต่อ
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ตอบเสริ มว่า มาตรฐานการบัญชีใหม่ (TFRS 9) ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบันทึกทางบัญชี ของรายการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) โดยจะบันทึกเป็ นรายได้อื่นใน
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ส่ วนของกาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขายเมื่อมีการขายออกไปเท่านั้น การทยอยรับรู ้
จะเป็ นในส่ วนของสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ หรื อ NPL ที่จะต้องมีการตี Fair Value แล้วมาทยอย
รับรู ้ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (TFRS 9)
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้า
ร่ วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.40 น.
(นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์)
ประธานที่ประชุม

(นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์)
เลขานุการบริ ษทั
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